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Kimentették magukat: ifj. Széchey Béla és Zimmermann Aladár közgyűlési 

tagok. 

Az egyetemes közgyűlést megelőző napon, 1959. június hó 25-én, az 

Egyházegyetem tanácsa tartott ülést, amely a közgyűlés tárgysorozatát 

előkészítette. Az egyetemes közgyűlést megelőzően június 26-án, délelőtt 

10 órakor az Egyházegyetem székházának imatermében istentisztelet volt. Az 

istentiszteleten Koren Emil, a Déli egyházkerület püspök helyettese 

hirdette az igét Jeremiás 7:24. alapján. 

 

1. 

A közgyűlés megnyitása 

 

a) Szabó József püspök helyettes imádkozik. 

b) Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő a közgyűlést megnyitja, üdvözli a 

megjelenteket, különösen vendégeinket: az Állami Egyházügyi Hivatal 

részéről megjelent Grnák Károly főelőadó urat, az unitárius egyház 

részéről megjelent Dr. Pethő István püspöki helynök urat. Bejelenti, hogy 

Szamosközi István és Darányi Lajos református püspökök és Dr. Esze Tamás 

református főgondnok levélben kimentették magukat és Isten áldását kérik a 

tanácskozásra. Bejelenti továbbá, hogy D. Dr. Vető Lajos püspök betegsége, 

Káldy Zoltán püspök pedig külföldi útja miatt nem vehet részt a 

közgyűlésen. Örömmel közli, hogy Vető püspök úr állapota örvendetesen 

javul, de felgyógyulásához még hosszabb idő szükséges. 

 

2. 

A közgyűlés megalakulása 

 

Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő megállapítja, hogy az elnökség a 

közgyűlést szabályszerűen hívta össze. Felhívja a jegyzői kart, tegyen 

jelentést a határozatképesség megállapításáról. A jelentés alapján a 

közgyűlés határozatképességét megállapítja. 

Az ügyrend értelmében előterjesztést tesz jegyzőkönyv-hitelesítő bizottság 

kiküldésére. 

Felhívja az egyetemes ügyészt, hogy a lelkész-elnöki tiszt betöltése 

tárgyában hozott egyetemes tanácsi elvi határozatot ismertesse. 

Dr. Göttche Ervin egyetemes ügyész előadja, hogy az E.T. II. tc. 82. §.-a 

szerint a lelki élet egyetemes és egységes irányítását az egyetemes 

közgyűlés elé terjesztendő jelentés kötelezettsége mellett a hivatalára 

nézve legidősebb püspök végzi. Az E.A. 149. §.-a  szerint az egyetemes 

közgyűlésen az egyetemes felügyelő és a jelen levők közül a hivatalára 

nézve legidősebb püspök elnököl. 

A hivatalára nézve legidősebb püspök helyettesítéséről régi egyházi 

törvényeink nem intézkednek, hiszen még abban az időben hozták őket, 

amikor még négy egyházkerület volt és négy tényleges püspök. 

Az 1953. évi V. tc. 55. §.-a szerint a püspök helyettese hivatalból az 

egyházkerületi lelkészi főjegyző. 

D. Dr. Vető Lajos püspök, aki hivatalára nézve az idősebb püspök, 

betegsége miatt nem elnökölhet a közgyűlésen. Káldy Zoltán püspök pedig 

hivatalos úton van távol és ő sem töltheti be az elnöki tisztet. 

Törvényeink szelleméből következik, hogy a két egyházkerületi főjegyző 

közül a hivatalára nézve idősebb elnököljön a közgyűlésen. 





  

Az Északi egyházkerület lelkészi főjegyzője Szabó József, a Déli 

egyházkerületé Koren Emil. Közülük hivatalára nézve idősebb Szabó József. 

Indítványozza, hogy a közgyűlés tegye magáévá az egyetemes egyháztanács 

tegnap meghozott elvi határozatát a helyettesítés kérdésében. 

 

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítő bizottságot küld ki, amelynek tagjai 

hivatalból a jegyzők, az ügyész, a főtitkár-helyettes, az Északi 

egyházkerületből Gartai István és Németh Géza, a Déli egyházkerületből 

Benczúr László és Szalatnai Rezső. 

Az egyetemes közgyűlés az E.T. II. tc. 76. §. b.) pontjára való 

hivatkozással elvi határozatként megerősíti, hogy amennyiben az 

akadályozott, hivatalára nézve idősebb püspököt egyetemes közgyűlési 

elnöki tisztében a másik püspök sem tudja – ugyancsak akadályoztatás miatt 

– helyettesíteni, úgy helyettese a hivatalára nézve idősebb egyházkerületi 

lelkészi főjegyző, mint püspök helyetttes. 

 

Az egyetemes felügyelő bejelenti, hogy a közgyűlés megalakulása 

megtörtént. 

 

3. 

A közgyűlés egyházi elnökének tájékoztatása 

 

Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő bejelenti, hogy ez a tájékoztatás, 

sajnos, D. Dr. Vető Lajos püspök betegsége miatt elmarad. 

Tudomásul szolgál. 

 

4. 

Jelentés az Egyházegyetem tanácsának 1957–1959. évi működéséről, valamint 

az egyetemes iroda működéséről 

 

a) Dr. Göttche Ervin egyetemes ügyész előterjeszti jelentését az 

Egyházegyetem tanácsának 1957., 1958. és 1959. évi működéséről. 

Az Egyházegyetem tanácsának működése a fenti években teljes mértékben 

felölelte azokat az életnyilvánulásokat, melyek a magyarországi 

evangélikus egyházat, különösen annak legfőbb vezetését érintették. Ha egy 

egyháztörténész valamikor pontos képet akar alkotni az ezen években 

lefolyt egyházi eseményekről, úgy erre a legfontosabb bizonyítékokat azok 

az egyetemes presbitériumi ülésekről felvett jegyzőkönyvek fogják 

szolgáltatni, melyek megörökítik a tanácsüléseken történteket. Mindössze 

négy jegyzőkönyvről van szó, melyek közül időrendben az első az 1957. 

december 23-án megtartott tanácsülési jegyzőkönyv. 

 

I. 

Már maga az időpont is a helyzet rendkívüliségét mutatja, mert december 

23-án nem szokott az Egyházegyetem tanácsa ülést tartani. Ezen az ülésen 

Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő és D. Dr. Vető Lajos püspök elnökölt. 

Az egyetemes felügyelő tájékoztatást adott az egyház helyzetéről, 

ismertette a Művelődésügyi Minisztérium 1957. november 26-án kelt 

átiratát, amelyben azt az értesítést kapta, hogy a miniszter 1957. 

november 26-ával az állam legfőbb felügyeleti joga alapján Grnák Károly 

főelőadót rendelte ki az evangélikus egyházhoz miniszteri biztosként. A 

kirendelés oka az volt, hogy az Egyházegyetem, a 





  

Déli és az Északi egyházkerület közigazgatásában és kormányzásában a 

miniszter törvénytelenségeket és mulasztásokat állapított meg. Ezek között 

a legsúlyosabb az volt, hogy az 1957. évi 22. sz. törvényerejű rendelet 

rendelkezéseit az akkori egyházi vezetőség nem vette figyelembe. 

Bejelentette az egyetemes felügyelő, hogy a törvényes helyzet 

helyreállítása érdekében az állami tárgyalásokat kezdett és hogy már egy 

év óta ideiglenesnek tekintette az egyház vezetőségét, de a tárgyalások 

megszakadtak az egyházi bizottság néhány tagjának magatartása 

következtében. 

Az egyetemes felügyelő most azt látja fő feladatának, hogy kivezesse az 

egyházat ebből a helyzetből. 

A maga részéről egyetemes felügyelőnek tekintette magát és azért vette át 

az egyház kormányzásának irányítását az említett tárgyalások megszakadása 

után. Ez kötelessége volt, tisztségéről soha le nem mondott, de még ah az 

ellenforradalmi események nyomására lemondott volna, az sem volna érvényes 

az Elnöki Tanács hozzájárulása nélkül. 

Sérelmezte, hogy 1956. október óta meghívót nem kapott az egyetemes 

tanácsülésekre és az időközben megtartott egyetemes közgyűlésre, de nem 

kapott meghívót Darvas József sem, pedig ő volt a rangidős egyházkerületi 

felügyelő. 

Kijelenti, hogy mindaddig helyén marad, amíg az által és az egyház 

bizalmának birtokában kivezeti az egyházat jelenlegi nehéz helyzetéből. 

Az egyetemes felügyelő tájékoztatása és bejelentése alapján a tanácsa a 

következő határozatot hozta: 

„Az Egyházegyetem tanácsa megállapítja ténybeli és jogi tévedését az 

egyetemes felügyelő tiszt megüresedése tárgyában. Érvényteleníti az e 

tárgyban 1956. december 11-én 3. sz. jegyzőkönyvi pontban és 1957. július 

9-én 2. sz. jegyzőkönyvi pontban hozott határozatait. Megállapítja az 

eredeti állapot visszaállítását és ilyen irányban előterjesztést tesz a 

legközelebbi egyetemes közgyűlésnek. 

Ugyanezen a tanácsülésen bejelentette az egyetemes felügyelő, hogy D. Dr. 

Vető Lajos püspöknek az Északi egyházkerület püspöki tisztéről történt 

lemondását a Népköztársaság Elnöki Tanácsa az 1957. évi 22. törvényerejű 

rendeletre való hivatkozással nem vette tudomásul. A lemondás tehát 

eredetileg érvénytelen mind a püspöki tisztről, mind az egyetemes 

közgyűlés lelkész-elnöki tisztségéről. A tanácsülés beszerezte az Állami 

Egyházügyi Hivatal elnökétől az Északi egyházkerülethez küldött 257-

10/1957. Eln. számú leiratot, mely kinyilvánítja, hogy a Magyar 

Népköztársaság Elnöki Tanácsa D. Dr. Vető Lajost az evangélikus egyház 

Északi egyházkerülete püspökének tekinti. 

Ezek után az Egyházegyetem tanácsa az 1956. december 11-én hozott és a 

tanácsülés 3. jegyzőkönyvi pontjában felvett határozatát érvénytelenítette 

és az 1956. december 11-én 8/A. jegyzőkönyvi pontban felvett jogegységi 

határozata alapján megállapította, hogy D. Dr. Vető Lajos tekintendő 

hivatalra nézve idősebb püspöknek, mivel D. Ordass Lajos későbben lett 

ténylegesen szolgáló püspök és tényleges püspöki működéséhez hiányzik még 

a Népköztársaság Elnöki Tanácsának hozzájárulása. 

Ez az egyetemes tanácsülés ezzel kapcsolatban felhívta a Déli 

egyházkerület tanácsát, hogy az 1957. évi 22. sz. törvényerejű rendelet 

alkalmazása végett jelentse be mindazokat a változásokat, 





  

amelyek 1956. október 1. óta történetek a püspöki és egyházkerületi 

felügyelői tisztségek tényleges gyakorlásban és kérje a hozzájárulás 

megadását. 

Az elnökség kérdésének törvényes tisztázása után az egyetemes felügyelő 

bejelentette, hogy Grünvalszky Károlynak az egyetemes főtitkári 

tisztségről való lemondását a maga részéről nem fogadta el. Grünvalszky 

Károly a lemondását visszavonta. A visszavonást az egyetemes tanács nem 

fogadta el és az egyetemes közgyűlés a tanács határozatát jóváhagyta. Ez 

ellen a határozat ellen Grünvalszky Károly panasszal élt, a panasz 

elbírálása és a főtitkári állásnak a panasziratban sérelmezett 

törvényellenes betöltésének eldöntése az egyetemes törvényszék hatáskörébe 

tartozik. 

Bejelentette végül az egyetemes felügyelő, hogy Veöreös Imre, akit az 

1957. július 10-i közgyűlés főtitkárnak megválasztott, ezen tisztségét 

1957. december 6-án az egyetemes közgyűlés rendelkezésére bocsátotta. Az 

egyetemes főtitkári állás további betöltésének szempontjából az 

Egyházegyetem tanácsa felhívta Veöreös Imrét a főtitkári hivatal átadására 

és Grünvalszky Károlyt az átvételre az egyetemes törvényszék döntéséig. 

Ugyanezen tanácsülés foglalkozott Groó Gyula panaszával is és 

megállapította, hogy a Sajtóosztály ügyvivő-lelkészének tisztségére 

történt kinevezése törvényszerű és számára a díjlevél kiadandó. 

Végül a tanácsülés kimondotta, hogy az egyetemes közgyűlés döntéséig nem 

az 1957. július 10-én megállapított szabályrendelet van érvényben az 

egyetemes egyházi iroda szervezetéről és működéséről, hanem az e tárgyban 

1954. június 29-én megállapított ügyrend. 

Határozatot hozott az Egyházegyetem tanácsa a törvényesség helyreállítása 

érdekében és sürgősen összehívta az egyetemes alkotmány és jogügyi 

bizottságot; felhívta, hogy 60 napon belül tegyen előterjesztést a 

szükségesnek mutatkozó elvi határozatok, ügyrendek és szabályzatok 

tervezetének megszerkesztéséről, hogy a legközelebbi egyetemes tanácsülés 

a szükséges határozatokat meghozhassa. 

 

II. 

A második egyetemes tanácsülés 1958. október 29-én volt. Ennek a 

tanácsülésnek az első és legfontosabb pontja egy körlevél kibocsátása 

volt, amelyet a presbitérium a gyülekezetekhez intézett és amely a 

november 16-i országgyűlési képviselői és tanácstagválasztások előtt az 

állam és egyház viszonyát ismertette és teológiai alapon indokolta meg, 

hogy tisztább, becsületesebb, őszintébb emberi élet munkálásában 

fáradozunk és ebben keressük az egybefonódó kezeket. „Olyan feladata ez, 

amely kitágítja a templomfalakat s egész népünk szolgálatára hív.” 

A körlevél végső következtetése az volt, hogy aki evangélikusnak vallja 

magát, annak életében nincs és nem is lehet lelkiismereti összeütközés 

egyházunkhoz való tartozása és a szocialista hazához való tartozása 

között. 

A tanács ezután állást foglalt az Összeurópai Egyházi Konferenciával 

kapcsolatban és pedig helyeselte az Összeurópai Egyházi Konferencia 

összehívását a közös európai kérdések és feladatok tisztázása érdekében. 

Elhatározta, hogy az 1959. január 6-ra Nyborgba összehívott konferencián 

képviselteti magát és a magatartás tisztázása céljából tárgyalásokat fog 

folytatni ebben a kérdésben a debreceni egyházi békekonferencia egyes 

külföldi résztvevőivel is 





  

Ezután Dr. Pálfy Miklós teológiai akadémiai dékán ismertette a tanáccsal a 

Prágai Keresztyén Békekonferencia előkészítő munkálatait és javaslatára a 

tanács a Prágai Keresztyén Békekonferencia előkészítő bizottságához 

üzenetet intézett. Testvéri üdvözletét küldte az előkészítő bizottság 

tagjainak, megköszönte eddig végzett értékes munkájukat, szolgálatukat és 

hűségüket az una sancta ecclesia Urához és kérte, tartsák szem előtt a mi 

üzenetünket is, mely szerint a tömegpusztító fegyverek visszájára 

fordítják az állam, a politika, a katonaság és az egész világi felsőbbség 

isteni rendeltetését a világban. A lemondás az atomfegyverről nem erkölcsi 

felelőtlenség, hanem minden etika végső mértéke: Istent magát, mint a 

teremtés Urát veszi komolyan. 

Aktivizálni kell a keresztyén közvéleményt az emberi életet fenyegető 

veszedelem elhárítására és a hidegháború feszültség megszüntetésére. Az 

üzenet helyesli a Hirosima-napnak, mint aktív bűnbánat napjának 

megtartását minden augusztus 6-án, harcol az egyházi világszervezetekben 

is teret nyert hidegháború ellen és megállapítja, hogy az emberiség és 

benne a keresztyénség új világkorszakba lépett. Ebben az új 

világkorszakban a keresztyén egyházak új feladatok előtt állanak és főként 

a keresztyén erkölcstan új megfogalmazására kényszerülnek. 

Reméli az üzenet, hogy az Összeurópai Egyházi Konferencia meg fogja 

találni az európai protestáns keresztyénség érdekeit szolgáló helyes utat 

a kezdeti ingadozások és rossz befolyások után. Ebben az esetben nagy 

segítség lesz majd a Prágai Keresztyén Békekonferencia céljainak 

kimunkálása szempontjából. 

Ez a tanácsülés megállapította egyházunk képviseletét a Magyarországi 

Egyházak Ökumenikus Tanácsában éspedig az 1954. évi egyetemes közgyűlés 

kiküldése alapján. A tagok a következők: Grünvalszky Károly, Mekis Ádám, 

Mihályfi Ernő, Dr. Ottlyk Ernő, Dr. Pálfy Miklós, D. Dr. Vető Lajos és 

tagokul megválasztotta Káldy Zoltánt, Dr. Fekete Zoltánt, Dr. Nagy Gyulát, 

Darvas Józsefet, Koren Emilt és Szabó Lajost. 

Az Országos Béketanács Evangélikus Egyházi Bizottsága is tett jelentést a 

tanácsülés előtt, mely szerint egyházunk békeszolgálatának szervezete 

egyrészt biztosítja ennek a szolgálatnak hivatalos egyházi jellegét, 

másrészt lehetővé teszi az országos mozgalommal való jó együttműködést. Az 

egyházi békeszolgálat céljai a következők: a) a békeszolgálat teológiai 

alapjainak tisztázása, b) a magyar evangélikus lelkészek megnyerése ennek 

a szolgálatnak őszinte végzésére, c) a gyülekezetek tagjait a 

békeszolgálat számára megnyerő lelkészi munka, d) általános és konkrét 

ügyekben való határozathozatal, e) az Országos Béketanács és a Béke 

Világtanács munkájának elősegítése. 

A Béketanács bizottságának jelentése felsorolja a konferenciákat, 

békeünnepélyeket, körleveleket és megállapítja, hogy ez a munka eredményes 

volt, mert a teológiai alap tisztázása a békeszolgálat tekintetében 

megtörtént. Ma már nincs olyan lelkész, aki a békeszolgálatot nem 

tekintené a lelkészi munka komoly részének. Az egyházmegyei 

békebizottságok is megalakultak és kapcsolatokat teremtettünk külföldi 

egyházak békeszolgálatával is. 

A magyar békedelegáció tagja volt D. Dr. Vető Lajos püspök is a stockholmi 

világkonferencián, a magyar békekongresszuson nyolc lelkész képviselte 

egyházunk békeszolgálatát és D. Dr. Vető Lajos tagja az Országos 

Béketanács elnökségének, az ügyvezető-lelkész pedig az Országos 

Béketanácsnak. 





  

Ezután az Egyházegyetem tanácsa a bizottságot kiegészítette és további 

tagjaiul Grünvalszky Károlyt, Groó Gyulát, Dr. Ottlyk Ernőt, Benczúr 

Lászlót, Bőjtös Sándort, Fülöp Dezsőt, Lágler Bélát, Gádor Andrást, Zalán 

Pált, Mezősi Györgyöt, Dr. Pálfy Miklóst és Virág Gyulát megválasztotta. 

A Teológiai Akadémia ügyeivel is foglalkozott ez a tanácsülés és utólag 

megerősítette Dr. Nagy Gyula akadémiai tanárnak a Teológiai Akadémia 1957–

58. tanévre dékánná történt megválasztását, valamint Dr. Pálfy Miklósnak 

az 1958–59. tanévre dékánná és Prőhle Károlynak kari jegyzővé való 

megválasztását megerősítette. 

Az Egyházegyetem tanácsa megállapította, hogy a) Dr. Wiczián Dezső 

akadémiai tanár nyugdíjazásával megüresedett 1958. július 1-én a Teológiai 

Akadémián az egyetemes egyháztörténeti tanszék, b) elfogadta az Akadémia 

tanári karának azt a javaslatát, hogy az egyetemes egyháztörténeti tanszék 

meghívás útján Dr. Ottlyk Ernő intézeti tanárral töltessék be és ezt a 

javaslatát az egyetemes közgyűlés elé terjeszti. 

Az Egyházegyetem tanácsa a vizsgadíjváltságra vonatkozó 1957. július 9-i 

határozatát hatálytalanította és a vizsgadíjváltságot visszaállította. 

Az Egyházegyetem tanácsa Fekete István lelkésznek intézeti tanárrá való 

megválasztását megerősítette és megbízást adott Prőhle Károly akadémiai 

tanárnak az újszövetségi tanszék helyettesítésére és Dr. Ottlyk Ernő 

akadémiai tanárnak az egyetemes egyháztörténeti tanszék helyettesítésén 

kívül a hazai egyháztörténeti tanszék helyettesítésére, megerősítette 

Bodrog Miklós, Hafenscher Károly és Sulyok Imre lektori megbízatását, 

valamint Prőhle Károlynak a gazdasági bizottság tagjává való 

megválasztását. 

Az Egyházegyetem tanácsa tudomásul vette, hogy az Egyetemes Nyugdíjosztály 

1958. október 17-én tartott ülésén Dr. Karner Károly teológiai akadémiai 

tanárt 1959. január 1-ével nyugdíjazta és megállapította, hogy a Teológiai 

Akadémián az újszövetségi tanszék 1959. január 1-ével megüresedik. 

Végül az Egyházegyetem tanácsa Dr. Pálfy Miklós akadémiai tanárt a 

Lelkésznevelő Intézet igazgatói tisztére megválasztotta és úgy 

rendelkezett, hogy ha a Lelkésznevelő Intézet igazgatói tisztét az 

Akadémia dékánja tölti be, az intézeti tanácsnak hivatalból az Akadémia 

prodékánja lesz a tagja, a dékán helyett. 

Ugyanezen tanácsülés tudomásul vette, hogy a Nyugdíjosztály tanácsa az 

1958. évre a központi közületekre 4%-os, az egyházközségekre lelkenként 75 

filléres nyugdíjjárulékot vetett ki. Az 1959. évre pedig megállapította, 

hogy a közületek 4%-ot fizetnek, az egyházközségek egyenként 200 Ft 

alapjárulékot és minden lélek után 1,10 Ft pótjárulékot kötelesek fizetni. 

Az Egyházegyetem tanácsa a következő nyugdíjakat állapította meg: Máczay 

Lajosné havi 300 Ft, Aizenpreisz Dezső 806 Ft, Wojtech Vilmos 200 Ft 

kivételes nyugdíj-kiegészítés, Dr. Wiczián Dezső teológiai akadémiai tanár 

számára 1958. július 1-től havi 1.102 Ft, D. Ordass Lajos püspök részére 

1958. július 1-től havi 2.394 Ft, Dr. Bókay János részére 1958. december 

5-től kezdve havi 500 Ft kivételes nyugdíj. 

Az Egyházegyetem tanácsa elrendelte az adatgyűjtést az egyetemes 

alkotmány- és jogügyi bizottság vagy annak egy albizottsága számára, hogy 

dolgozza fel a Egyházegyetemet és az egyházkerületet érintő határozatokat 

és juttassa el az illetékes elnökségeknek 





  

azzal, hogy amelyik határozat helyére megfelelő határozatot kívánnak 

hozni, arra vonatkozólag terjesszenek elő indítványt vagy hozzák meg saját 

hatáskörükben. 

A tanácsülés szintén elfogadta az egyetemes számvevőszék javaslatait, 

elrendelte, hogy az összes vagyonkezelők kötelesek három hónapon belül 

pontos leltárt felfektetni és azoknál az intézményeknél, ahol anyagkezelés 

folyik, kötelesek az anyagkezelést felfektetni oly formában, hogy az 

számvevőszékileg ellenőrizhető legyen. 

A tanács a mezőtúri Vágóhíd-kert 16. sz. ingatlanra vonatkozólag az 

adásvételi szerződést jóváhagyta és kimondotta, hogy a vételár teljes 

egészében célvagyon. 

Nagy Miklós volt zalaegerszegi lelkésznek a nyugdíjazását kimondó 

határozat ellen beadott fellebbezését visszautasította. 

Dr. Pass László volt debreceni lelkésznek magasabb összegű nyugdíj 

folyósítása iránti kérelmét elutasította kártérítési követeléseivel 

együtt. 

 

III. 

Az 1958. december 9-én tartott tanácsülés tulajdonképpen ünnepi ülés volt 

az Egyezmény tízéves fordulójával kapcsolatosan. Az Egyházegyetem tanácsa 

is kivette részét az ünneplésből és csatlakozott a magyarországi 

evangélikus egyház püspökeihez, egyetemes és egyházkerületi felügyelőihez, 

Teológiai Akadémiánk professzoraihoz, espereseinkhez és az ünnepi ülésből 

körlevéllel köszöntötte az egyházközségi presbitereket, megírván az 

Egyezmény alapgondolatait, lényegét, szellemét és célkitűzéseit. Ennek 

jegyében valósul meg hazánkban az állam és az egyház jó viszonya. 

Az ünnepi ülés után munkaülést is tartott a tanács és elfogadta az 

egyetemes vallástanítási bizottság munkájáról és az új vallástanítási 

tantervről szóló előadói jelentést, kötelezővé tette a tanterv 

alkalmazását és minden általános iskolai osztály számára írandó tankönyv 

érdekében pályázatot írt ki. 

Nagyjelentőségű határozatokat hozott ez a tanácsülés a Központi Alapra 

vonatkozólag és a Központi Alapot az 1959–1963-ig terjedő időszakra az 

alacsony gyülekezeti és önálló hitoktatói lelkészi fizetések rendezése 

érdekében 1959. január 1-ével működésbe hozta. Megállapította, hogy a 

lelkészi fizetés államsegéllyel együtt elkell hogy érje az évi 20.000 Ft-

ot és hogy a Központi Alap negyedévi előre folyósított részletekben 

segélyt nyújt azoknak az egyházközségeknek, amelyek a maguk erejéből ezt a 

fizetést biztosítani nem tudják. 

De ennél a határozatnál talán még lényegesebb az a határozat, amely 

egyházmegyénket az egyházmegye minden egyes gyülekezetére külön-külön 

kötelező, lelkenként átlagon alapuló egységes gazdálkodást rendelt el, 

kimondván, hogy átlagon alul egy egyházközség csak akkor maradhat, ha 

egyházmegyéjének más egyházközségei a nála mutatkozó hiányt fizetési 

kötelezettséggel átmenetileg magukra vállalják, ő maga pedig legkésőbb 

1961-ben az egyházmegyéjében kötelező lelkenkénti átlagot eléri. 

A Központi Alap legközvetlenebb hatóságának és intéző szervének az 

egyházmegyét rendelte ki, míg felső fokon a határozathozatal és az 

ellenőrzés az Egyházegyetem tanácsát illeti meg. Emellett a Központi Alap 

tanácsadó szerve a külön Központi alapi bizottság, javaslattevő szerve az 

Országos Esperesi Értekezlet, ügyvivője az egyetemes főtitkár, 

adminisztrációját az egyetemes egyház iroda és az egyetemes pénztár látja 

el. 

Kimondotta a tanács azt is, hogy mindezekre szabályrendelet 





  

elkészítése szükséges. 

Ezek után a tanácsa a Gyülekezeti Segély felosztását intézte el felső 

fokon, megállapította az Egyházegyetem költségvetését az 1959. évben, a 

Lelkésznevelő Intézet költségvetését, az Egyetemes Nyugdíjosztály 

költségelőirányzatát, majd határozati javaslatot fogadott el az egyházi 

ügyészi cím használatáról és képviseleti jogkörről, mely határozat a 

Művelődésügyi Minisztérium Egyházügyi Hivatalának megerősítése után lép 

életbe. 

A beérkezett ügyek közül a tanács mellőzte Szabó Vilmos pusztavámi lelkész 

rehabilitációs eljárásának elrendelését és felhívta az egyházmegyéket, 

hogy 1959. évi költségelőirányzatukat 1959. január 31-ig terjesszék elő. 

Személyi ügyekben a tanács az 1953. évi V. tc. 55. §.-át kiegészítette 

azzal az értelmezéssel, hogy a püspök helyettese hivatalból az 

egyházkerületi lelkészi főjegyző. Ha azonban az egyházkerületi lelkészi 

főjegyzőnek, mint püspök helyettesnek a helyettesét a püspöki székhelyen 

illetékes esperest választják meg egyházkerületi lelkészi főjegyzőnek, ez 

esetben az ő helyettese az egyházkerület rangidős esperese. A tanács végül 

megbízta id. Benczúr László lemondott egyetemes számvevőszéki tag helyébe 

Predmerszky Gusztávot az egyetemes közgyűlés választásáig a számvevőszéki 

tagság ellátásával. 

 

IV. 

Az 1959. évi április 7-i tanácsülésen D. Dr. Vető Lajos püspök részletes 

áttekintést adott egyházunk helyzetéről úgy a nagyvilágban, mint hazánk 

területén. Bejelentette, hogy egyik fő tárgysorozati pont lesz az 

egyetemes iroda és az egyetemes osztályok területén levő problémák 

megoldása. Ezután Káldy Zoltán püspök beszámolt a Lutheránus 

Világszövetség képviselőivel Bécsben folytatott tárgyalásokról és 

részletesen megindokolta az egyetemes iroda ügyrendjének átszervezésével 

kapcsolatos kérdéseket. Bejelentette, hogy amióta a két püspök Budapesten 

székel, gyakorlatban az az örvendetes változás állott elő, hogy a 

közvetlenség elve érvényesülhetett és a két püspöknek az irányítása 

úgyszólván természetessé vált. Ezt tartja szükségesnek legalizálni a 

jövőre vonatkozólag. Az Egyházegyetem tanácsa elvi jelentőségű döntést 

hozott és az egyetemes felügyelő egyházkormányzói jogkörének 

csorbítatlanul hagyása mellett felhatalmazta a két püspököt, hogy az 

egyetemes osztályok és intézmények feletti közvetlen felügyeleti munkát 

egymás között megosszák és az egyetemes osztályok és intézmények feletti 

közvetlen irányítást gyakorolják. 

Ugyancsak elvi jelentőségű döntést hozott a tanács és kimondotta, hogy az 

egyetemes főtitkárnak munkáját főhivatásként, más beosztás vagy állás 

kizárásával kell végeznie és az egyetemes egyházi iroda működéséről 

rendelkező szabályrendeletet ilyen értelemben módosítani rendelte. 

Ezek után elfogadta a tanács az új szabályrendeletet az egyetemes egyházi 

iroda működéséről, melyet részletesen még ez a közgyűlés le fog tárgyalni. 

A tanács megállapította, hogy Grünvalszky Károlynak az egyetemes főtitkári 

magasabb nyugdíjigénye fennáll és a nyugdíjkorhatár elérése után a 

nyugdíj-kiegészítésre ezen a címen jogosult. 

A tanács a Központi alapi előkészítő munkálatokra való megbízást olyan 

értelemben értelmezi, hogy azt nem személyes megbízásnak tekinti, hanem a 

mindenkori egyetemes főtitkár számára adottnak. 

A személyi változások tárgyában a tanács felhatalmazta a közgyűlési 





  

elnökséget, hogy a következő átszervezést hajtsa végre: 1) az egyetemes 

irodánál szüntesse meg a jogügyi előadói állást, egy gépírónői állást és 

egy könyvtárosi állást; 2) a Nyugdíjosztálynál szüntesse meg a gépírónői 

állást és határozatilag mondja ki, hogy a jelenlegi ügyvivő-lelkész 

nyugalomba vonulása után az ügyvivői állás betölthető nyugdíjas 

lelkésszel, illetve az egyetemes főtitkárra bízható; 3) a Diakónia 

Osztálynál szüntesse meg az üdülőigazgatói állást; 4) a Sajtóosztálynál 

szüntesse meg a főkönyvelői és egy könyvelői állást és az ügyvivő-lelkész, 

valamint a kiadó-szerkesztő munkakörét egyesítse. 

A Teológiai Akadémia javaslatai közül a következőket fogadta el a tanács: 

1) tudomásul vette, hogy D. Dr. Vető Lajos püspök akadémiai tanári 

tisztjéről 1959. január 1-i hatállyal lemondott és egyúttal meleg 

köszönetet mondott D. Dr. Vető Lajos püspöknek az Akadémián végzett 

oktató-nevelő munkájáért; 2) tudomásul vette, hogy a német nyelv 

oktatására Vámos József segédlelkész kapott megbízást; 3) megállapította, 

hogy az Evangélikus Teológiai Akadémián az újszövetségi tanszék 

megüresedett; 5) biztosította az Akadémia hallgatóinak az SZTK tagságát 

oly módon, hogy az SzTK tagsággal egyébként nem rendelkező hallgatók az 

évi tagsági járulékot megtérítik az Akadémiának, a fennmaradó részt az 

Egyházegyetem költségvetésileg biztosítja és az Akadémia rendelkezésére 

bocsátja. 

A számvevőszék előterjesztéseit fogadta el ezután az Egyházegyetem 

tanácsa, amelyekről a számvevőszék működése kapcsán külön pontban fog a 

számvevőszék elnöke jelentést tenni. 

Ugyancsak jelen közgyűlés fog határozni az üdülő ügyekkel kapcsolatos 

előterjesztésekről is. 

Hasonlóképpen a szeretetszolgálati segélyosztó munkáról külön pontban fog 

beszámoló elhangozni, amit a tanács már tudomásul vett. 

Az időközben beérkezett ügyek közül a tanács Tátrai Károly és Fehér Dezső 

panaszát és fellebbezését a nyugat-békási egyházmegye esperesének 

megválasztásával kapcsolatban elutasította. 

A tanács egy diakóniai munkásképző tanfolyam megindulását a Luther Márton 

Intézet keretében jóváhagyólag tudomásul vette és kérte a tanfolyam 

anyagának a püspökök által való jóváhagyását. 

A mátraszentistváni üdülő vezetésére megbízást adott Harkányi Lászlónak és 

a Kisiparosok Országos Szervezetének üdülője által a terület átengedéséért 

térített 10.000 Ft-ot a mátraszentistváni üdülő részére engedte át. 

Felhatalmazza a Diakóniai Osztályt, hogy a piliscsabai Emmaus-villának 

eszmei fele részét 36.000 Ft vételárért Csaba Tivadarnak eladhassa és a 

részletekben befolyó vételárat a piliscsabai otthon renoválására 

fordíthatja. 

Végül a csanádalberti egyházközség fellebbezését véleményes jelentéstétel 

végett megküldötte a Csongrád-szolnoki egyházmegye tanácsának és a 

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tagjaivá az evangélikus egyház 

részéről Halász Béla és  Gádor András lelkészeket megválasztotta. 

Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő megállapítja, hogy az Egyházegyetem 

tanácsa által foganatosított létszámcsökkentés az egyetemes egyháznak évi 

250.000 Ft megtakarítást eredményez. 

 

Dr. Göttche Ervin előadó javaslatára 

1) Az egyetemes közgyűlés az Egyházegyetem tanácsa 1957. december 23-i 

ülésének II.1. jegyzőkönyvi pontjában foglalt határozatát megerősíti és 

megállapítja, hogy az egyetemes felügyelői tiszt Mihályfi Ernő egyetemes 

felügyelő megválasztása óta nem üresedett meg ideiglenesen sem és minden 

ezzel ellenkező határozat érvénytelen. 





  

2) Az egyetemes közgyűlés az Egyházegyetem tanácsa 1957. december 23-i 

ülésének II.2. jegyzőkönyvi pontjában foglalt határozatát megerősíti és 

megállapítja, hogy D. Dr. Vető Lajos tekintendő hivatalára idősebb 

püspöknek és így az egyetemes közgyűlés egyházi elnökének. 

3) Az egyetemes közgyűlés az Egyházegyetem tanácsa 1957. december 23-i 

ülésének II.2/a. jegyzőkönyvi pontjában foglalt határozatát megerősíti és 

tudomásul veszi, hogy Veöreös Imre, akit az 1957. július 10-i egyetemes 

közgyűlés főtitkárnak megválasztott, ezen tisztségét 1957. december 6-i 

levelében az egyetemes közgyűlés rendelkezésére bocsátotta és ezt 

lemondásnak minősíti. 

4) Az egyetemes közgyűlés az 1959. április 7-i egyetemes tanácsülés 3.d. 

jegyzőkönyvi pontjában foglalt elvi határozatát a maga részéről is 

tudomásul veszi és kimondja: 

Az Egyházegyetem közgyűlése az egyetemes felügyelő egyházkormányzói 

jogkörének csorbítatlanul hagyása mellett felhatalmazza a két püspököt, 

hogy az egyes osztályok és intézmények feletti közvetlen felügyeleti 

munkát egymás között megosszák és az egyes osztályok és intézmények felett 

a közvetlen irányítást gyakorolják. 

5) Az egyetemes közgyűlés az 1959. április 7-i tanácsülés 3.d. 

jegyzőkönyvi pontjában foglalt elvi határozatát a maga részéről is 

tudomásul veszi és meghozza a következő határozatot: 

Az Egyházegyetem közgyűlése elvi jelentőségű döntéssel kimondja, hogy az 

egyetemes főtitkárnak munkáját főhivatásként, más beosztás vagy állás 

kizárásával kell végeznie és az egyetemes egyházi iroda működéséről 

rendelkező szabályrendeletet ilyen értelemben módosítani rendeli. 

6) Az egyetemes közgyűlés az Egyházegyetem tanácsának 1957–58. és az 1959. 

évi működéséről szóló jelentését tudomásul veszi. 

 

b) Dr. Göttche Ervin egyetemes ügyész beterjeszti jelentését az egyetemes 

egyházi iroda működéséről. 

A legutóbbi egyetemes közgyűlés óta az egyetemes iroda elintézett 1957-ben 

478, 1958-ban 870 és 1959-ben 360, tehát összesen 1708 ügyet. Ez azonban 

korántsem mutatja a teljes anyagot, csak a törzsszámokat, mert van olyan 

szám is, amelynek 350 alszáma van, úgy hogy 3000-re tehető azoknak az 

ügyeknek a száma, melyeket az egyetemes iroda elintézett a legutolsó 

közgyűlés óta. Az adminisztráció nemcsak az egyetemes iroda közvetlen 

ügyintézése, hanem felöleli az összes bizottságok ügyintézését és azoknak 

az egyetemes intézményeknek az ügyintézését is, amelyek irodával nem 

rendelkeznek. Ezekben a számokban és ügyintézésekben nincs benne a 

Központi Alap ügyintézése, amely a maga országos és azután 

egyházmegyénkénti szervezésével, kérdőíveinek kibocsátásával, azoknak 

megválaszolásával úgyszólván ugyanannyit tesz ki, mint maga az egyetemes 

iroda ügykezelése. 

Az egyetemes irodát a legutolsó egyetemes tanácsülés újra átszervezte és 

erős mértékben leépítette. Ez összefügg az egyetemes főtitkár hatáskörének 

megszűkítésével, mert az egyetemes főtitkár irányító szerepe megszűnt. Az 

egyetemes felügyelő közvetlen kormányzása mellett az irányítást a 

Budapesten székelő két püspök vette a kezébe és így nincs szükség nagyobb 

adminisztrációra sem, amennyiben gyakorlatilag nem bővül valamilyen 

tárgykörrel az Egyházegyetem feladatköre. 





  

Jelenleg a szabályrendelet azt írja elő, hogy az egyetemes főtitkár olyan 

beosztású az Egyházegyetemnél, mint a püspöki titkár az egyes 

egyházkerületi irodákban és a legszerényebb keretek között végzi az 

adminisztrációt és ő végzi a Központi Alap adminisztrációját is. 

Természetesen nagy megtakarítást jelentett az Egyházegyetem központjában 

székelő egyetemes iroda leépítése, viszont, amennyiben szükséges lesz és 

olyan feladatok adódnak, amelyek újra országos központosítást kívánnak, a 

szükséghez mérten az egyház vezetősége meg fogja találni a módját az 

országos ügyek adminisztrációjának is. 

 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

 

5. 

Szabályzatok, ügyrendek, elvi határozatok megállapítása. 

 

Dr. Göttche Ervin egyetemes ügyész szabályzatok, ügyrendek, elvi 

határozatok tárgyában az alábbi előterjesztést teszi: 

 

I. 

Mielőtt előterjeszteném az egyetemes közgyűlés elbírálására az elfogadandó 

szabályzatokat, ügyrendeket és elvi határozatokat, kötelességszerűen 

beszámolok arról, hogy az 1957-es legutóbbi egyetemes közgyűlés 

határozatainak a kiértékelése tárgyában 1957. december 23-án az 

Egyházegyetem tanácsa IV/2. jegyzőkönyvi pont alatt felhívta az egyetemes 

alkotmány- és jogügyi bizottságot, hogy vizsgálja felül a legutóbbi évben 

hozott határozatokat és ha szükséges, tegyen javaslatokat 

megváltoztatásukra. A határozat a szükségesnek mutatkozó elvi határozatok, 

ügyrendek és szabályzatok tervezetének megszerkesztését és megszövegezését 

is a bizottság feladatává tette. Az egyetemes alkotmány- és jogügyi 

bizottság abból a célból, hogy érdemi munkát végezhessen, előzetesen az 

adatgyűjtést végezte el. Ezt a bizottság egyes tagjai végezték és 17 

oldala adatgyűjtés tartalmazza azokat a határozatokat, amelyeket az 

Egyházegyetem tanácsa 1956. december 11-én, 1957. július 9-én és az 

egyetemes közgyűlés 1957. július 10-én meghozott. 

Az adatgyűjtés külön csoportosította az elvi jelentőségű és külön a 

személyi vonatkozású döntéseket. 

Időközben nyilvánvalóvá lett, hogy általános érvénytelenítő javaslatokra 

szükség nincsen, mert konkrét esetben az adatgyűjtésben szereplő 

határozatokat az Egyházegyetem tanácsa is, a közgyűlés elnöksége is 

részben alkalmazta, részben pedig, ahol törvénysértést vagy meg nem felelő 

határozatot talált, a saját hatáskörében megfelelő új határozattal vette 

el a régi határozat érvényét. 

Nyilvánvalóvá lett, hogy csak arra van szükség, hogy az Egyházegyetem 

elnöksége és a kerületek elnökségei az adatgyűjtés eredményeképpen a maguk 

hatáskörében intézkedjenek. 

Ennek előmozdítására az 1958. október 29-én tartott egyetemes tanácsülés 

elrendelte, hogy az adatgyűjtést a fenti határozatokra vonatkozólag az 

alkotmány- és jogügyi bizottság vagy annak egyik albizottsága dolgozza fel 

és az illetékes egyetemes, illetve kerületi elnökségek számára, jutassa el 

azzal, hogy amelyik határozat helyébe megfelelő határozatot kívánnak 

hozni, arra vonatkozólag saját hatáskörükben hozzák meg a határozatot, 

vagy a legközelebbi tanácsülésen terjesszenek elő indítványt. Minthogy a 

kerületi elnökségnek generális indítványt nem terjesztettek elő, csak 

egyes konkrét esetekben határoztak, így kérem, hogy a közgyűlés vegye 

tudomásul az alkotmány- és jogügyi bizottság adatgyűjtési és 

jelentéstételi tevékenységét 





  

és bízza a sérelmes vagy törvényellenes határozatok helyett való megfelelő 

határozatokat hozatalát konkrét esetekben az Egyházegyetem elnökségére, 

illetve az egyházkerületek elnökségeire, annál is inkább, mert 

köztudomású, hogy most már mindezen egyházi főhatóságok élén a törvényesen 

megválasztott vezetők vannak. 

 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi és felhatalmazza az 

Egyházegyetem közgyűlését, illetve az egyházkerületek elnökségeit, hogy az 

1956. december 11-én, 1957. július 9-én hozott egyetemes tanácsi és az 

1957. július 10-én hozott egyetemes közgyűlési határozatok kiértékelését a 

maga hatáskörében eszközölje. 

 

II. 

Szorosan az előző pontban előadottakhoz kapcsolódik, hogy az egyetemes 

egyházi irodáról rendelkező ügyrendet is megváltoztatta és életbe léptette 

az Egyházegyetem tanácsa 1959. április 7-i ülésén. A közgyűlés már 

hallotta az egyetemes tanács működéséről szóló jelentésben azokat az elvi 

határozatokat, amelyek értelmében az irányítás közvetlenül a Budapesten 

székelő püspökök kezébe került az Egyházegyetem osztályai tekintetében is, 

természetesen az egyetemes felügyelő kormányzási jogkörében sérelme 

nélkül. Mint ahogy a tervezet indokolása kimondja, a törvényesség szem 

előtt tartásával tiszteletben kell tartanunk az egyetemes felügyelőnek és 

a püspököknek vezető és irányító munkáját. Ez azt jelenti, hogy az 

egyetemes egyház irányítását közvetlenül az egyetemes felügyelő és a 

püspökök végzik. Ha már túljutottunk e régi egyházkerületi sovinizmuson, 

az országos egyházi ügyeket Budapesten székelő püspökeink központilag 

irányíthatják. Ez természetessé teszi, hogy a munkát egymás közt 

megosszák. Az egyetemes munkaágak ezzel a püspökök irányítása alá 

kerülnek. 

Az Egyházegyetem tanácsa elfogadta az egyetemes egyházi iroda ügyrendjére 

vonatkozó szabályrendeletet és felhatalmazta az egyetemes közgyűlés 

elnökségét, hogy a szabályrendeletet az egyetemes közgyűlés határozata 

előtt életbe léptethesse. 

Javaslom tehát azt, hogy a sokszorosított példányban kiosztott 

„Szabályrendelet az egyetemes egyházi irodáról” című szabályrendeletet az 

Egyházegyetem közgyűlése állapítsa meg és a mai napon léptesse hatályba. 

Az Egyházegyetem közgyűlése az egyetemes egyházi irodáról rendelkező 

szabályrendeletet a következő szöveggel állapítja meg és 1959. június 26. 

napjával hatályba lépteti. 

 

SZABÁLYRENDELET AZ EGYETEMES EGYHÁZI IRODÁRÓL 

 

1. §. Az egyetemes egyházi iroda intézi mindazokat az ügyeket, amelyeket 

az egyházi törvények, szabályrendeletek, szabályzatok és ügyrendek, az 

Egyházegyetem közgyűlésének vagy tanácsülésének határozatai az egyetemes 

felügyelő vagy az egyetemes közgyűlési elnökség intézési körébe utalnak, 

valamint azokat az ügyeket, melyek az Egyházegyetem funkcionálásához – az 

egyetemes felügyelő és a püspökök irányítása alapján – szükségesek. 

2. §. Az egyetemes egyházi iroda vezetője az egyetemes 





  

főtitkár, akit az Egyházegyetem közgyűlése az egyetemes felügyelőnek az 

Egyházegyetem tanácsával egyetértésben hozott javaslatára érvényes 

lelkészi oklevéllel rendelkező egyének közül választ. 

Az egyetemes főtitkár az egyetemes egyházi iroda adminisztratív 

tisztviselője. Munkaköre teljes foglalkoztatottságot kíván. Munkáját 

főhivatásként, más beosztás vagy állás kizárásával végzi. 

Díjlevelét az Egyházegyetem tanácsa állapítja meg és az Egyházegyetem 

közgyűlésének elnöksége adja ki. 

3. §. Az egyetemes főtitkár az Egyetemes Nyugdíjosztálynak jogosított és 

kötelezett tagja. 

4. §. Az egyetemes egyházi irodának állandó alkalmazottja az irodai 

segéderő (gépíró), akit az egyetemes tanács javaslatára az Egyházegyetem 

elnöksége nevez ki. Javadalmát az egyetemes tanács állapítja meg. 

5. §. Az egyetemes egyházi iroda azoknak az osztályoknak munkájához, 

melyeknek adminisztrációját az egyetemes egyházi iroda végzi, összesen két 

ideiglenes munkaerőt foglalkoztathat. A kisegítő munkaerőt az egyetemes 

elnökség alkalmazza, javadalmát is ő állapítja meg. 

6. §. Az egyetemes egyházi iroda személyi és dologi szükségleteiről és 

azok fedezetéről évi rendes költségvetés keretében az Egyházegyetem 

tanácsa határoz. 

7. §. Az egyetemes főtitkár munkaköre és jogköre. 

a) Adminisztratív előkészíti az Egyházegyetem közgyűlését, az 

Egyházegyetem tanácsának üléseit és azok hatáskörébe tartozó ügyeket. 

b) Végzi mindazokat az egyetemes egyházi ügyeket, melyekre az egyetemes 

felügyelőtől vagy püspököktől megbízást kap. 

c) A hozott határozatok végrehajtását nyilvántartja és az illetékesekkel 

közli. 

d) Végzi az egyetemes egyházi iroda és mindazoknak az ügyeknek 

adminisztrációját, amelyekkel az egyetemes közgyűlés elnöksége megbízza. 

e) A főtitkár hivatalból tagja az Egyházegyetem közgyűlésének és 

tanácsának, a Nyugdíjosztálynak és a Diakóniai Osztálynak, mint tanácsnak. 

f) A bizottsági üléseken az egyetemes felügyelő, illetve a felügyeleti 

jogkör szerint illetékes püspök felhívására megjelenik és a kért 

felvilágosításokat megadja. 

g) Az Egyházegyetem székházának kezelője a főtitkárnak tesz jelentés. A 

főtitkár a szükséghez mérten eljár az Egyházegyetem érdekében. Felügyel az 

egyetemes egyházi iroda ingóságaira. 

8. §. A szabályrendelet intézkedései az egyetemes felügyelő, az 

egyházkerületi elnökségek törvényileg biztosított jogát, illetve 

diszkrecionális joghatóságát, valamint a törvényesen választott 

tisztviselők és kiküldött bizottságok jog- és hatáskörét nem érintik. 

9. §. Jelen ügyrend az Egyházegyetem közgyűlésének jóváhagyása alapján 

1959. június 26-én életbelépett és ugyanakkor hatályát veszi az 

Egyházegyetem 1954. évi június 29-i közgyűlése VII.2./a. jegyzőkönyvi 

pontjában, valamint az 1957. július 10-i közgyűlés 6. jegyzőkönyvi 

pontjában foglalt ügyrend. 





  

Indoklás 

 

1. Az 1934–37. évi zsinati törvény II. tc. 81. §-a úgy intézkedett, hogy 

egyetemes iroda áll az egyetemes felügyelő rendelkezésére. Ennek az 

irodának a vezetője az egyetemes főtitkár. A részleteket a törvény 

egyetemes szabályrendeletre bízta. 

A törvény alapján világos, hogy az egyetemes főtitkár adminisztratív 

tisztviselő, akinek feladata az országos egyház vonatkozó 

szabályrendeletben megjelölt adminisztratív jellegű feladatainak 

elvégzése. Ebben az értelemben alkotott szabályrendeletet 1939. november 

10-én az egyetemes közgyűlés. 

2. Idővel azonban, különösképpen is az elmúlt években, az egyetemes 

egyházi bürokrácia túlnőtt az 1939. évi szabályrendeleten. Az 1954. évi 

június 29-i, különösképpen is azonban az 1957. évi július 10-i egyetemes 

közgyűlésen elfogadott szabályrendelet ezt az egészségtelen „fejlődést” 

jól szemlélteti. A jelenlegi egyházi helyzet szükségessé teszi egy olyan 

új egyetemes ügyrend életbeléptetését, melyben a jelen egyházi helyzetnek 

megfelelő szempontok érvényesülnek. 

3. A törvényesség szem előtt tartásával tiszteletben kell tartanunk az 

egyetemes felügyelőnek és a püspököknek vezető és irányító munkáját. Ez 

azt jelenti, hogy az egyetemes egyház irányítását közvetlenül az egyetemes 

felügyelő és a püspökök végzik. Ma már túljutottunk a régi egyházkerületi 

sovinizmuson, az országos egyházi ügyeket Budapesten székelő püspökeink 

központilag irányíthatják. Ez természetessé teszi, hogy a munkát egymás 

közt megosszák. Az egyetemes munkaágak ezzel püspöki irányítás alá 

kerülnek. 

4. Viszont egyházjogunk demokratikus beállítottságának teszünk eleget, ha 

a püspöki vezetést kiegészítjük a törvényes testületek kollektív 

vezetésével. Így vagyunk hűek egyházalkotmányunk szelleméhez, amely a 

püspöki vezetést mindig összehangolja az egyház köztestületek demokratikus 

kollektív vezetésével. 

5. Mindenkit a maga helyére kell állítanunk, hogy az egyházi életet 

előbbre vivő szervezeti keret jöhessen létre. A jelen szabályrendelet 

értelmében az egyetemes főtitkár is a helyére kerül, azaz adminisztratív 

tisztviselőként dolgozik, mégpedig főhívatásként, más beosztás vagy állás 

kizárásával, amivel teljes munkaidejét igénybe veszi az a feladatkör, amit 

az Egyházegyetem irodájában el kell végeznie. Itt az alapvető változás az, 

hogy a főtitkár nem irányító, vezető személy, hanem beosztottként dolgozik 

adminisztrációs ügykörben, a püspöki titkárokhoz hasonlóan egyetemes 

egyházi munkakörben. 

6. Tekintettel kell lennünk a takarékosság szempontjára is. Ez azért is 

indokolt, mert egyházunk anyagi erejét méltatlan dolog bürokratikus 

terhekre pazarolni. 





  

III. 

Az egyházi rehabilitációs eljárásra vonatkozólag az Egyházegyetem tanácsa 

1956. október 9-én, majd 1956. december 11-én hozott elvi határozatokat és 

ezek alapján egyházi közérdekből és kérelemre az Egyházegyetem tanácsa 

több rehabilitációs ügyet elintézett. 

A rehabilitáció olyan rendkívüli jogorvoslási lehetőség, amely rendes és 

rendkívüli jogorvoslattal helyre nem hozható sérelmeket hívatott 

megszüntetni, tehát oly kivételes lehetőség, amely a rendes törvényesség 

uralma alatt történő közigazgatási és törvénykezési időszakban jóformán 

elő sem fordulhat. 

Jelen időszakban tehát nem időszerű az egyházi rehabilitációs eljárás 

gyakorlatban léte és ezért javaslom, hogy az Egyházegyetem közgyűlése 

függessze fel ezt az eljárást. 

 

Az Egyházegyetem közgyűlése az 1956. október 8-i, illetve 1956. december 

11-i tanácsülésen hozott és az egyházi rehabilitációs eljárásra vonatkozó 

elvi határozat alapján gyakorlatba vett eljárást további intézkedésig 

felfüggeszti és felhatalmazza az egyetemes felügyelőt, illetve az 

egyházkerületek püspökeit, hogy saját hatáskörükben intézzék el azoknak a 

panaszait vagy kérelmeit, akik erre rehabilitációs alapon igényt tartanak. 

 

IV. 

A Sajtóosztály tanácsa és az Egyházegyetem tanácsa is szükségesnek látta 

újraszabályozni a Sajtóosztály működését. Mint már az Egyházegyetem 

tanácsának működéséről szóló jelentésből a közgyűlés értesült, az 1959. 

április 7-i egyetemes tanácsülés személyi változásokat hajtott végre a 

Sajtóosztálynál is és ezeket a határozatokat általában az inspirálta, hogy 

egyházunk olyan nehéz anyagi helyzetben van, amelyhez alkalmazkodni kell 

és a Sajtóosztály munkáját az egyházi közvélemény úgy mérte fel, hogy 

annak bürokráciája túlméretezett. Így azután megszűnt a főkönyvelői és az 

egyik könyvelői állás és az ügyvivő-lelkész és a kiadó-szerkesztő állása 

egybekapcsolódott, mert az volt a közvélemény, hogy luxus külön 

főkönyvelőt tartani és luxus két lelkésznek ebben a munkakörben való 

foglalkoztatása. 

Ennek alapján át kellett szervezni magát a szabályzatot is, mert a 

szabályzat voltaképpen számolt a főkönyvelői jogkörrel és számolt a kiadó-

szerkesztői jogkörrel és munkakörrel is. Egyszerűsíteni kellett a 

szabályzatot és tulajdonképpen összehangolni az Egyházegyetem többi 

osztályainak szabályzataival, ahol lényegében az ügyvivő-lelkész működésén 

van a hangsúly. Így azután az általam most beterjesztett szabályzat a 

következő fejezetekből áll: 

1) Alapelvek, 

2) a Sajtótanács, 

3) az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, 

a) a Sajtóosztály működése, 

b) a Sajtóosztály dolgozó és 

4) az egyházi lapok szerkesztése és kiadása. 

 

Az Egyházegyetem tanácsa elfogadta a Magyarországi Evangélikus Egyetem 

Sajtóosztály szabályzatát és javasolom, hogy a sokszorosított példányban 

kiosztott szabályzatot az Egyházegyetem közgyűlése állapítsa meg és a mai 

nappal léptesse hatályba. 

 

Az Egyházegyetem közgyűlése a Magyarországi Evangélikus Egyetemes 

Sajtóosztály szabályzatát a következő szöveggel állapította meg és 

léptette hatályba 1959. június 26. napjával: 





  

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZ SAJTÓOSZTÁLY SZABÁLYZATA 

 

I. Alapelvek 

 

1. §. Az Evangélikus Egyházegyetem a saját kiadásában megjelenő 

sajtótermékek kiadásának és terjesztésének intézésére és az egyházi 

sajtómunka tervszerű egybehangolása érdekében Egyetemes Sajtóosztályt 

létesített. Elnevezése: Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály. Az Evangélikus 

Egyetemes Sajtóosztály a Magyarországi Evangélikus Egyház Lap- és 

könyvkiadója, központi iratterjesztője. 

2. §. Az Egyetemes Sajtóosztály feladata: 

a) A Magyar Bibliatanáccsal egyetértésben a biblia terjesztésében, 

b) az evangélikus egyház hitvallási iratainak kiadása és terjesztése, 

c) az evangélikus egyház istentiszteleti életének és egyházi 

cselekményeinek végzéséhez szükséges sajtótermékek (énekeskönyvek, 

istentiszteleti rendek, agendák, stb.) kiadása és terjesztése, 

d) az evangélikus egyház igehirdető szolgálatának körébe tartozó 

sajtótermékek (prédikációk, építő, ébresztő, gyermek, ifjúsági művek, 

stb.) kiadása és terjesztése, 

e) az evangélikus egyház tanító szolgálatának végzéséhez szükséges 

sajtótermékek (tudományos teológiai szakmunkák, tankönyvek, traktátusok, 

stb.) kiadása és terjesztése, 

f) újságok, folyóiratok kiadása és terjesztése, vallási és közérdekű 

tájékoztatás, 

g) a gyülekezeti munkának elősegítése a sajtó és dokumentáció minden 

eszközével, 

h) az egyházi sajtótermékek terjesztése céljából az iratterjesztés 

országos megszervezése és fenntartása, gyülekezeti iratterjesztések 

szervezése és támogatása. 

 

II. Sajtótanács 

 

3. §. A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem az evangélikus egyházi 

sajtószolgálat irányítására és ellenőrzésére megszervezi a Magyarországi 

Evangélikus Egyházegyetem Sajtótanácsát (továbbiakban: Sajtótanács). 

4. §. (1) A Sajtótanács elnöksége a Magyarországi Evangélikus 

Egyházegyetem közgyűlésének elnöksége. 

(2) A Sajtótanács tagjai: 

a) hivatalból: az egyházkerületek püspökei és felügyelői, az Országos 

Lelkészi Munkaközösség vezetője, a Teológiai Akadémia kiküldött tanára, a 

Sajtóosztály ügyvivő-lelkésze, a Sajtóosztály kiadásában megjelenő lapok 

főszerkesztői, felelős szerkesztői és az egyetemes ügyész; 

b) Választás útján: a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem közgyűlése 

által 6 évre választott legalább 6, legfeljebb 10 rendes és 5 póttag. A 

tanácstagokat lehetőleg tájegységek (egyházkerület, egyházmegye) szerint 

kell választani. 

c) A Sajtótanács felkért jegyzője vezeti a tanácsülések jegyzőkönyveit. 

(3) Ha a Sajtótanács valamely megválasztott tagjának 





  

tagsága a 6 év letelte előtt megszűnik a helyébe választott tag 

megbízatása csak a hátralevő időre szól. 

5. §. (1) A Sajtótanácsot az elnökség a szükséghez képest bármikor, de 

évente legalább kétszer hívja össze. 

(2) Az elnököt a hivatalból működő tagok 4.§.(2) sorrendjében 

helyettesítik. 

6. §. (1) A Sajtótanács ülése nem nyilvános. 

(2) A Sajtótanács határozatképes, ha a tagoknak legalább a fele jelen van. 

(3) A jegyzőkönyvet az elnökség, a jegyző és az elnök által kijelölt két 

tag hitelesíti. 

(4) A jegyzőkönyvet és a határozatokat a jegyző a Sajtóosztály irattárában 

külön helyezi el. 

7. §. Sajtótanács: 

a) irányítja és ellenőrzi a Sajtóosztály tevékenységét, 

b) megállapítja a Sajtóosztály évi költségvetését, zárszámadását és 

munkatervét, 

c) jóváhagyja a Sajtóosztály ügyviteli rendtartását, 

d) ellenőrzi és jóváhagyja a Sajtóosztály által más szervekkel kötött 

szerződéseket, 

e) gondoskodik a Sajtóosztály országos támogatásáról, 

f) a Sajtóosztály ügyvivő-lelkészi tisztére (legfeljebb négy személyt) 

jelöl megválasztásra a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 

közgyűlésének, 

g) az ügyvivő-lelkész javaslatára alkalmazza a Sajtóosztály dolgozóit és 

velük a munkaszerződést megköti, illetve lelkész-jellegű alkalmazottaknak 

a díjlevelet kiadja, 

h) a Sajtóosztály kiadásában megjelenő lapok felelős szerkesztőit és 

szerkesztőbizottságait megválasztja, 

i) pályázatot írhat ki a szükséges egyházi sajtótermékek elkészítésére. 

 

III. Az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály 

 

a) A Sajtóosztály működése: 

 

8. §. A Sajtóosztály belső munkarendjét a Sajtótanács által jóváhagyott 

ügyviteli rendtartás szabályozza. 

9. §. A Sajtóosztály munkáját a Sajtótanács által megállapított és az 

Egyházegyetem tanácsa által jóváhagyott évi terv- és költségelőirányzat 

alapján végzi. 

10. §. A Sajtóosztály minden naptári évre munkatervet, kiadványtervet és 

költségelőirányzatot készít és azt megszabott határidőre a Sajtótanácsnak 

benyújtja. 

11. §. A Sajtóosztály negyedévenként vagyonmérleget és mérlegbeszámolót, 

minden naptári év végén pedig tervteljesítési jelentést, vagyonmérleget és 

zárszámadást készít és azokat megszabott határidőre a Sajtótanácsnak 

megállapítás végett benyújtja. 

12. §. A Sajtóosztály háztartásának ellenőrzését a Magyarországi 

Evangélikus Egyházegyetem számvevőszéke végzi. 

13.  §. A Sajtóosztály a Sajtótanács jóváhagyásával a bibliaterjesztés és 

egyéb kiadványok céljára adományokat gyűjthet. 





  

b) A Sajtóosztály dolgozói 

 

14. §. A Sajtóosztály felelős vezetője, munkájának tervezője és irányítója 

a Sajtóosztály ügyvivő-lelkésze. 

15. §. Az ügyvivő-lelkészt a Sajtótanács jelöltjei közül a Magyarországi 

Evangélikus Egyházegyetem közgyűlése választja. Díjlevelét az 

Egyházegyetem tanácsa állítja ki, az Egyházegyetem közgyűlésének elnöksége 

hagyja jóvá és az Egyházegyetem tanácsa adja ki. 

16. §. Az állás ideiglenes betöltésére az elnökség jogosult. 

17. §. A Sajtóosztály ügyvivő-lelkészét az Egyházegyetem közgyűlése a 

mindenkor érvényes nyugdíjtörvényben megállapított korhatárig véglegesen 

alkalmazza. 

18. §. Az ügyvivő-lelkész felelős: 

a) a Sajtóosztály tervszerű munkájáért, 

b) a Sajtóosztály kiadványaiban az Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház 

biblikus és hitvallásos tanításának érvényesüléséért, 

c) a Sajtóosztály kiadványai részére a szükséges állami vagy egyházi 

főhatósági engedély megszerzéséért, 

d) a Sajtótanács rendelkezéseinek és határozatainak megtartásáért és 

végrehajtásáért, 

e) a Sajtóosztály működéséről évenként jelentésben számol be a 

Sajtótanácsnak s a Sajtótanács által elfogadott jelentést beterjeszti az 

Egyházegyetem tanácsához. 

19. §. Az ügyvivő-lelkész jogai: 

a) felügyeletet és ellenőrzést gyakorol a Sajtóosztály alkalmazottai 

felett, 

b) felelős kiadója a Sajtóosztály kiadásában megjelenő minden 

sajtóterméknek és dokumentációs munkának, ha a Sajtótanács más felelős 

kiadót nem rendel, 

c) hivatalból tagja a Sajtóosztály kiadásában megjelenő minden lap 

szerkesztőbizottságának, 

d) együttes cégjegyzési joga van. Ezt hivatalba iktatása után az illetékes 

hivatalokhoz be kell jelenteni, 

e) a költségvetés keretén belül ideiglenes munkaerőket alkalmazhat 

alkalmai munkára, 

f) utalványozási joga van a költségelőirányzat keretei között, 

g) aláírása szükséges minden, a Sajtóosztályra nézve visszterhes 

szerződéshez vagy megállapodáshoz, 

h) hivatalból tagja a Sajtótanácsnak. 

20. §. A Sajtóosztály számviteli munkáját a Sajtóosztály könyvelője 

irányítja és a könyvelésben tevőlegesen részt vesz. 

21. §. A könyvelő a folyó rend szerint készkiadások fedezésére sürgős 

szükség esetén 200.- Ft (Kettőszáz forint) erejéig utalványozhat. Tartozik 

az ügyvivő-lelkésznek lehetőség szerint legrövidebb idő alatt 

utalványozásairól beszámolni és jegyzékben vele az egyes tételeket 

aláíratni. 

22. §. Mérlegkészítéshez szükséghez képest szakértő munkavállalót 

esetenként alkalmaz a Sajtóosztály. 

 

IV. 

Egyházi lapok szerkesztése és kiadása 

 

23. §. A hivatalos egyházi lapok szerkesztését a Sajtótanács által 

választott felelős szerkesztők vezetésével 





  

a főszerkesztőkkel egyetértésben a lapok szerkesztőbizottságai végzik. 

24. §. A szerkesztőbizottságok tagjait a felelős szerkesztők javaslatának 

meghallgatása után a Sajtótanács választja 6 évre. 

25. §. A felelős szerkesztők a lapok szerkesztési munkáját a Sajtóosztály 

által megállapított határidőig kötelesek elvégezni. 

26. §. A Sajtóosztály az egyházi lapok költségszámláinak terhére a felelős 

szerkesztőnek tiszteletdíjat fizet a Sajtótanács által megállapított 

mértékben. 

27. §. A hivatalos egyházi lapok kiadása a Sajtóosztály feladata. 

28. §. A Sajtóosztály kiadásában megjelenő lapok cikkeiért a lapok 

költségszámláinak terhére szerzői tiszteletdíjat fizet. 

29. §. A cikkírói díjak megállapításánál a lapok felelős szerkesztői az 

egy évben kifizethető, költségvetésileg betervezett cikkírói 

tiszteletdíjak keretéhez kötelesek igazodni. 

 

Ezt a szabályzatot a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 1959. június 

26-i közgyűlése állapította meg és léptette hatályba. 

 

V. 

A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem az istentiszteletek kántori és 

egyházzenei szolgálatának ellátására állandóan rendez alapfokú kántori, 

kántori és egyházkarnagyi (orgonista) tanfolyamokat. Szükséges tehát, hogy 

ezeknek a tanfolyamoknak szabályzata legyen és ez a szabályzat állapítsa 

meg a tananyagot, a vizsgaanyagot és a bizonyítványok szövegét, amelyeket 

a vizsgabizottság kiadhat. 

Az illetékes szakemberek bevonásával elkészült a szervezeti szabályzat, a 

közgyűlés tagjai sokszorosított példányban megkapták és javasolom, hogy a 

közgyűlés állapítsa meg és a mai nappal léptesse hatályba. 

 

Az Egyházegyetem közgyűlése „A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem 

kántori tanfolyamainak szervezeti és képesítő vizsgai szabályzatá”-t a 

következő szöveggel állapította meg és léptette hatályba 1959. június hó 

26. napjával: 

 

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZEGYETEM KÁNTORI TANFOLYAMAINAK 

SZERVEZETI ÉS KÉPESÍTŐ VIZSGÁI SZABÁLYZATA 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem az istentiszteletek kántori és 

egyházzenei szolgálatának ellátására alapfokú kántori, kántori és 

egyházkarnagyi (orgonista) tanfolyamokat rendez: 

 

I. 

Alapfokú tanfolyamot a Déli egyházkerületek Mandák Mária Intézetében és a 

budapesti Luther Márton Intézetben, amely a kántori szolgálat 

alapismereteit nyújtja. A tanfolyam hallgatói négy hónapi tanulmányi idő 

elvégzése után vizsgáznak és a vizsga megállása esetén Segédkántori 

Bizonyítványt nyernek. 





  

II. 

Kántori tanfolyamot Budapesten, a Luther Márton Intézetben, ez tíz hónapi 

tanulmányi idő után Kántori Oklevelet ad. 

 

III. 

Egyházkarnagyi és orgonista tanfolyamot, amely Egyházkarnagyi és Orgonista 

Oklevelet ad. Ennek a tanfolyamnak kiépítésére csak későbbi időpontban 

kerül sor. 

 

1) A tanfolyamokra csak azok jelentkezhetnek, akiknek a helyi lelkésztől 

bizonyítványuk van arról, hogy az evangélikus egyháznak hűséges tagjai, 

feddhetetlen életet élnek és gyülekezetük javasolja őket a tanfolyam 

elvégzésére. 

A jelölt hatósági orvosi bizonyítvány köteles felmutatni, hogy nem szenved 

fertőző betegségben. A hatósági vagy SZTK bizonyítványokat az illetékes 

intézet vezetősége az Egyházegyetem által felkért orvossal 

felülvizsgáltathatja, aki írásbeli véleményét a vezetőséggel közli. 

 

2) Az alapfokú kántori tanfolyam résztvevői hallásvizsgát tesznek. A 

kántori tanfolyam résztvevői felvételi vizsga megállása esetén vétetnek 

fel. Ha a jelölt a tanfolyam végzése közben nem mutat fel megfelelő 

előhaladást zenei tanulmányaiban, a tanfolyamról eltanácsolható. 

 

3) Az alapfokú kántori tanfolyam anyaga, tantárgyai, heti óraszáma: 

1) Hittan: 

 az egyház tanítása 

 bibliaismeret 

 liturgika 

 a gyülekezet élete 

 katechatikai ismeretek 

 

heti 

„ 

„ 

„ 

„ 

 

3 óra 

3 óra 

2 óra 

1 óra 

1 óra 

2) Zongorajáték „ 3 leck 

3) Harmónium és orgonajáték „ 8 lecke 

4) Zeneelmélet „ 3 óra 

5) Szolfézs „ 3 óra 

6) Egyházi ének „ 3 óra 

7) Karvezetés „ 3 óra 

Összesen: heti 33 óra 

 

4) Az alapfokú tanfolyam tananyagának részletezése: 

1) Hittan: Az eddig kialakult gyakorlat szerint. 

2) Zongorajáték: Bartók: Reschofszky zongoraiskola anyaga szemelvényesen, 

vagy azzal egyértékű tanulmány. 

3) Harmónium és orgonajáték: a Fasang-féle harmóniumiskola anyag 

szemelvényesen. Zalánfy: Az orgonajáték művészete; I. rész 1–31. 

gyakorlatokból szemelvények. 

4) Zeneelmélet: zenei alapismeretek. Ritmustan, skálatan, hangköztan, 

hármashangzatok megismerése, alaphelyzet-, fő- és hármashangzatok 

összefüggése. 

5) Szolfézs: korálokban és egyházi énekekben előforduló hangközök és 

hangnemek felismerése és éneklése. 

6) Egyházi ének: 40 ének éneklése az Énekeskönyvből. 

7) Karvezetés: egyszerű 2, 3, 4-es ütemek vezénylése. Kánonok vezénylése. 





  

5) A kántori tanfolyam anyaga, tantárgyai, heti óraszám: 

 

1) Hittan: (az egyház tanítása, 

bibliaismeret,  liturgika, a 

gyülekezet élete, katechatikai 

ismeretek) 

 

heti 

 

 

2 óra 

2) Zongorajáték „ 2 lecke 

3) Harmónium és orgonajáték „ 2 lecke 

4) Zeneelmélet (összhangzattani 

alapismer.) 

„ 2 óra 

5) Szolfézs „ 2 óra 

6) Egyházi ének (himnológiai 

ismeretek) 

„ 2 óra 

7) Karvezetés (partitúra olvasás, 

karirodalom ismeretek) 

„ 2 óra 

Összesen: heti 14 óra 

 

6) A kántori tanfolyam tananyagának részletezése: 

1) Hittan: az eddig kialakult gyakorlat szerint. 

2) Zongorajáték: Bartók-Reschofszky zongoraiskola fontosabb gyakorlatai, 

Senn-Kálmán: Zongoraiskola II. és III. kötete Bach-Bartók: Zongoradarabok. 

Szonatinák, előadási darabok, stb. Vagy ezzel azonos nehézségű anyag. 

3) Harmónium- és orgonajáték: Zalánfy: Orgonaiskola I. része teljesen, II. 

része szemelvényesen. 100 korál (az ismertebbek). Megfelelő 

korálelőjátékok eljátszása, pl. Petera kiadású 80 Choralvorspiele. 

Bach könnyebb előjátékai, stb. 

4) Zeneelmélet: zenei alapismeretek. Ritmustan, hangsorok (dur, moll, 

egyházi) megtanulása, hangköztan. Hármashangzatok és négyeshangzatok 

megismerése és négyszólamú összefűzése. Záradékok. Korálok összhangzattani 

elemzése. Egyházzenei művek formai elemzése. 

5) Szolfézs: könnyebb egyházi népénekek, korálok, lapról való éneklése, 

karszólamok éneklése. Hallásképzés: hangközök intonálása, felismerése, 

egyszerűbb dallamok lejegyzése hallás után. Hármashangzatok és 

négyeshangzatok éneklése és felismerése. 

6) Egyházi ének: a Keresztyén Énekeskönyv énekeinek éneklése és a rájuk 

vonatkozó himnológiai ismeretek. A nevesebb ének- és dallamszerzők. 

Énekeskönyvek és koralkönyvek ismertetése. Az evangélikus egyházi zene 

vázlatos története. 

7) Karvezetés: A karvezetés elméleti és gyakorlati része (technikája) 

partitúra olvasás, egyszerűbb egyházi kórusművek partitúrájának eljátszása 

zongorán vagy harmóniumon. Az evangélikus egyházi énekkari irodalom 

ismertetése. Hospitálás egyházi énekkarokban. 

 

7. A tanfolyam elvégzése után a jelöltek képesítő vizsgát tesznek az alább 

kijelölt tantárgyakból az Egyházegyetem Kántorképesítő Bizottsága előtt. A 

vizsgáztató bizottság elnöke a Kántorképesítő Bizottság elnöke, illetve 

annak megbízottja. Tagjai: az Intézet vezetője, a tanfolyam előadó tanárai 

és a Kántorképesítő Bizottság tagjai, akik közül legalább egy zenei 

szakértő és egy lelkész tag legyen jelen. 

 

8. Az alapfokú kántori tanfolyam vizsgaanyaga: 

1) Hittan: kérdések az előadott anyagból. 





  

2) Zongorajáték: a növendék által szabadon választott három kisebb anyag a 

zongoraiskolából. 

3) Harmónium- és orgonajáték: legalább öt korál lejátszása a 

korálkönyvből. Három korálelőjáték (a Fasang: Harmóniumiskola anyaga is 

megfelel). 

4) Szolfézs: tiszta nagy és kishangközök éneklése és felismerése, dur és 

moll hangsorok éneklése három keresztig és három bé-ig. 

5) Egyházi ének: A bizottság által kijelölt három korál eléneklése a 

megszabott tananyagból. 

6) Zeneelmélet: I, IV, V. I-fok írásbeli összefűzése a bizottság által a 

tananyagból megjelölt hangnemekben. 

 

9. A kántori tanfolyam vizsgaanyaga: 

1) Hittan: az előadott anyagból kérdések. 

2) Zongorajáték: 2–3 gyakorlat a zongoraiskolából, 2 Bach, 1 szonatina. 

3) Harmóniumjáték: néhány korál, korálelőjátékok. 

4) Orgonajáték: 10 korál eljátszása pedállal, 3 korálelőjáték a megfelelő 

korálokkal. A legismertebb korálok (Erős vár, stb.) és a Nemzeti Himnusz. 

Egy liturgikus istentisztelet énekeinek eljátszása. 

5) Szolfézs: könnyű hangközök éneklése, hármashangzatok éneklése. 

6) Egyházi ének: a tananyagból kijelölt három ének éneklése az 

Énekeskönyvből. 

7) Zeneelmélet: 2–3 összhangzattani feladat írásbeli kidolgozása. 

Záradékok játszása. 

8) Karvezetés: 3–4 kánon, vagy karének elvezénylése. 

 

10. Vizsgát tehetnek azok is, akik tanfolyamot nem végeztek, de megfelelő 

tudásukat az illetékes tanfolyam tanárai előtt igazolták és a vizsga 

letételére a tanfolyam vezetősége részéről javaslatot nyertek. 

 

11. Az oklevelet, illetve bizonyítványt nyert kántorokat az Egyházegyetem 

e célra létesítendő anyakönyvébe vezetik be. A tanfolyamokra 

beiratkozottakról mindegyik intézet külön anyakönyvet vezet. Az anyakönyvi 

bejegyzés számozása minden évben újra kezdődik. 

 

12. A segédkántori bizonyítvány szövege: 

Anyakönyvi szám: …………….. 

Segédkántori bizonyítvány 

 

Isten iránti hálával és örömmel bizonyítjuk, hogy ………………………………………….., aki 

……………………………… született, ………. év …………………hó ……napján, anyjának neve:  

……………………………………………, evangélikus vallású, a Déli Evangélikus Egyházkerület 

Mandák Intézetében (Luther Márton Intézetben) megtartott ………. számú 

alapfokú kántorképző tanfolyamot elvégezte és alulírott bizottság előtt 

vizsgát tett és segédkántori bizonyítvány nyert. 





  

Életére és szolgálatára az Egyház Urának gazdag áldását kérjük az apostol 

intésével: „Mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az 

Istennek és Atyának Őáltala.” (Kol. 3,17.) 

Eredmény tantárgyak szerint: Hittan:        Harmónium:         Szolfézs:       

Egyházi ének:       Zeneelmélet:               Zongora: 

 

Budapest, 195…………… 

 

Bizt. tag, elnök, biz. tag, előadó, tanfolyamvezető, előadó, előadó 

 

13. A kántori oklevél szövege: 

 

Anyakönyvi szám: …………….. 

Kántori oklevél 

 

Isten iránti hálával és örömmel bizonyítjuk, hogy ………………………………………….., aki 

……………………………… született, ………. év …………………hó ……napján, anyjának neve:  

……………………………………………, evangélikus vallású, a Luther Márton Intézetben 

megtartott ………. számú kántorképző tanfolyamot elvégezte és alulírott 

bizottság előtt vizsgát tett és kántori oklevelet nyert. 

 

Életére és szolgálatára az Egyház Urának gazdag áldását kérjük az apostol 

intésével: „Mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az 

Istennek és Atyának Őáltala.” (Kol. 3,17.) 

Eredmény tantárgyak szerint: Hittan:        Zongora :           Harmónium:          

Orgona: Szolfézs:       Egyházi ének:       Zeneelmélet:               

Karvezetés: 

 

Budapest, 195…………… 

 

Bizt. tag, elnök, biz. tag, előadó, tanfolyamvezető, előadó, előadó 

 

6. Személyi változások bejelentése, megürült tisztségekre megbízások és 

választások 

a) Harkányi László megbízott egyetemes főtitkár jelentést tesz személyi 

változásokról. 

 

I. 

Az egyetemes főtitkári tisztség tekintetében az egyetemes törvényszék 

1958. január 4-én Grünvalszky Károly panaszosnak a főtitkári állásról 

történt lemondásának visszavonása tárgyában ítéletet hozott és helyt adott 

a panasznak az E.T. VIII. tc. 142. §-a  alapján és megsemmisítette az 

Egyházegyetem tanácsának 1956. december 11-én c) pont alatt, 1957. július 

9-én 9/4. a. pont alatt hozott határozatait, valamint az egyetemes 

közgyűlés 1957. július 10-én a 7. sz. jegyzőkönyvi pontban hozott 

határozatát. 

Az ítélet megállapította, hogy a panaszos jogállása mind a főtitkári 

tisztség, mind a bizottsági tagságok, mind pedig a Központi Alap 

előkészítő munkálatait irányító megbízatása tekintetében az 1956. október 

19-én fennállott helyzettel azonos. 

Végül az ítélet érvénytelennek mondotta ki az egyetemes közgyűlés 1957. 

július 10-én tartott választását Veöreös Imre egyetemes főtitkári 

tisztségére, az E. T. VIII. tc. 118. §-ának 8. pontjában megjelölt 

megtámadási ok fennállása miatt. 

Az egyetemes közgyűlés az ítélet indokolása szerint ugyanazon 





  

az ülésén a választás előtt szabályrendeletet állapított meg, amelynek 2. 

szakasza értelmében az egyetemes főtitkárt az Egyházegyetem közgyűlése az 

Egyházegyetem tanácsának előterjesztése alapján választja meg. Ennél a 

választásnál hiányzott az alap, mert nem volt meg az Egyházegyetem 

tanácsának előterjesztése a megválasztott személyre vonatkozólag. Amikor a 

közgyűlésen az egyetemes tanács jelöltje visszalépett, nem volt olyan 

jelölt, akit érvényesen meg lehetett volna választani. Ezt az egyetemes 

törvényszék tanácsa hivatalból állapította meg. 

Ezen ítélet következtében Grünvalszky Károly újra főtitkár lett és maradt 

1959. május 31-ig, mert az Egyházegyetem tanácsa 1959. április 7-i ülésén 

hozott elvi döntés értelmében az egyetemes főtitkárnak a munkáját 

főhivatásként, más beosztás vagy állás kizárásával lehet csak végezni s ez 

alapon 1959. április 30-án kelt 301/1959. szám alatt iktatott levelében 

bejelentette, hogy a Budapest-józsefvárosi evangélikus egyházközség 

lelkészi állását választja és egyetemes főtitkári szolgálatáról a 

főtitkári külön nyugdíjigény fenntartásával lemond. Lemondását megelőzően 

a Budapest-józsefvárosi evangélikus egyházközség presbitériuma és 

közgyűlése is bizalmát nyilvánította részére és arra kérte, hogy maradjon 

meg a józsefvárosi egyházközség lelkészi állásában. 

Grünvalszky Károly egyetemes főtitkár lemondását az egyetemes felügyelő 

1959. június 6-án elfogadta. 

 

Az Egyházegyetem közgyűlése elfogadja Grünvalszky Károly lemondását 1959. 

május 31. napjával. Megköszöni a főtitkári állásban az egyház érdekében 

végzett munkáját és további életére kéri Isten áldását. 

 

II. 

A személyi változások során jelentem, hogy a Magyar Népköztársaság Elnöki 

Tanácsa 1957. december 3-án kelt 98/1957. számú határozatával az 1957. évi 

22. sz. törvényerejű rendeletre hivatkozással nem fogadta el D. Dr. Vető 

Lajosnak a püspöki tisztről való lemondását és kijelentette, hogy az 

Északi egyházkerület püspökének továbbra is D. Dr. Vető Lajost kell 

tekinteni. Ennek következtében Túróczy Zoltán püspök újra nyugállományba 

helyezését kérte, ami megtörtént és nyugdíját a Nyugdíjosztály 

megállapította és folyósítja is. 

Dr. Mády Zoltán 1957. december 14-én kelt levelében lemondott az Északi 

egyházkerületi felügyelői tisztségéről. Az Északi egyházkerület 

gyülekezetei azután megválasztották a kerületi felügyelő éspedig Dr. 

Fekete Zoltán személyében, akit 1959. május 27-én beiktattak. 

Nem tartozik ugyan közvetlenül az Egyházegyetem személyi változásainak 

felsorolásába, de mégis jelentős a közegyház szempontjából, hogy milyen 

változások történtek időközben a Déli egyházkerületnél. 

A felügyelői tiszt körül nem történt változás, mert Darvas József volt és 

maradt az egyházkerület felügyelője. Erre semmiféle külön határozatra 

szükség nem volt. 

A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 43/1958. számú határozatával D. 

Dezséry László püspök 1956. október 30-i lemondását nem fogadta el, minek 

következtében D. Ordass Lajos további tényleges püspöki működése megszűnt. 

Őt a Nyugdíjosztály nyugdíjazta és jelenleg is nyugdíjat élvez. Elfogadta 

azonban a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1958. június 24-én 621-

1958. szám alatt 





  

Dezséry László újabb lemondását, minek következtében ő is nyugdíjas 

püspökké lett és nyugdíját az Állami Egyházügyi Hivatal folyósítja. 

A megüresedett Déli egyházkerületi püspöki tisztségre az Elnöki Tanács 

előzetes hozzájárulásával a kerület gyülekezetei Káldy Zoltánt 

választották meg püspöknek és őt 1958. november 4-én beiktatták. 

Végeredményben tehát mind az Egyházegyetemnél, mind a két egyházkerületnél 

törvényesen megválasztott püspökök és felügyelők kormányoznak és az 

egyetemes egyház közgyűlési elnöksége az egyetemes főtitkári teendők 

ideiglenes vitelével is megbízta Harkányi László lelkészt. 

 

III. 

Az Egyházegyetem irodájánál beosztott Dr. Bókay János egészségi állapotára 

való tekintettel kérte szolgálat alóli mentesítését, aminek az elnökség 

eleget tett és a tényleges szolgálat alól 1958. december 1. napjával 

felmentette és a Nyugdíjosztály kivételesen a minimális 

nyugdíjkiegészítést számára biztosította is. 

Az Egyházegyetem tanácsának működéséről szóló jelentésben már elhangzott, 

hogy az Egyházegyetem tanácsa 1959. április 7-én elrendelte az egyetemes 

iroda racionalizálását és új ügyrendet is állapított meg az egyetemes 

iroda számára, amely ügyrend elfogadása jelen közgyűlés egyik 

tárgysorozati pontja volt. 

Ezen határozatok értelmében az egyetemes egyházi irodánál megszűnt a 

jogügyi előadói állás, egy gépírónői és egy könyvtárosi állás. 

A Nyugdíjosztálynál megszűnt egy gépírónői állás és kimondta a tanácsi 

határozat, hogy a jelenlegi ügyvivő-lelkész nyugdíjba vonulása után ez az 

állás betölthető nyugdíjas lelkésszel, illetve az egyetemes főtitkárra 

bízható. 

A Diakóniai Osztálynál megszűnt az ún. üdülő-igazgatói állás. 

Végül a Sajtóosztálynál megszűnt a főkönyvelői és az egyik könyvelői állás 

és egyesíttetett az ügyvivő-lelkész, valamint a kiadó-szerkesztő munkaköre 

s így megvált a kiadó-szerkesztő a Sajtóosztálytól. 

Mindezeket a változásokat az elnökség időközben végrehajtotta. 

 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentett számilyi változásokat tudomásul veszi 

és megköszöni a kivált egyházi munkásoknak az egyházi közigazgatásban 

eltöltött évek fáradozásait és munkálkodását. 

 

b) Koren Emil püspök helyettes előterjeszti, hogy az Egyházegyetemes 

tisztviselőinek és bizottságai tagjainak sorában az Egyházegyetem 

legutóbbi közgyűlése óta régebbi lemondások, időközben történt 

elhalálozások és újabb lemondások által megüresedett helyek várnak 

betöltésre. A lemondottak névsorát s az egyetemes presbitérium megelőző, 

1959. június 25-i üléséből megválasztásra javasoltak névsorát az 

alábbiakban terjeszti elő. 

Az Egyházegyetem tisztviselői közül lemondottak tisztükről: Dr. Velsz 

Aladár egyetemes világi főjegyző; Dr. Keken András egyetemes egyházi 

főjegyző; Joób Olivér egyetemes egyházi aljegyző; Dr. Jármay Zsigmond 

egyetemes világi aljegyző; Grünvalszky Károly egyetemes főtitkár. 

Helyükbe választásra javasoltak: egyetemes világi főjegyzőnek Mekis 

Jánost; egyetemes főjegyzőnek Fülöp Dezsőt; egyetemes 





  

egyházi aljegyzőnek Rédey Pált; egyetemes világi aljegyzőnek Dr. Gémes 

Szilárdot. Az egyetemes főtitkári tiszt helyettesítésével a közgyűlés 

elnöksége már előbb Harkányi Lászlót bízta meg. 

Az egyetemes tanács Déli kerületből megválasztott tagjai sorából Káldy 

Zoltán püspökké választásával hivatalból lett azzá. Válint János nyugdíjba 

vonulásával tagsága megszűnt és Mekis János egyetemes világi főjegyzővé 

választásával hivatalból lett taggá. Helyükbe a póttagok sorából 

behívandók: Fónyad Pál, Gádor András és Dr. Jugovics Lajos. Az így 

megüresedett póttagsági helyekre megválasztásra javasoltak: Rédey Pál, 

Grünvalszky Károly és Trimmel Henrik. 

Az Északi egyházkerületből választott póttagok közül Fülöp Dezős egyetemes 

egyházi főjegyzővé választásával hivatalból lett taggá, helyébe póttaggá 

választásra ajánlott lelkész Virág Gyula. 

Az Egyházegyetem tanácsának tagjai között nincsen a Teológiai Akadémiának 

képviselete. A vonatkozó törvény rendelkezése alapján a Teológiai Akadémia 

képviseletében rendes taggá megválasztásra ajánlott professzor Dr. Pálfy 

Miklós. 

Az egyetemes törvényszék Északi egyházkerületből választott tagjai közül 

lemondott ifj. Abaffy Gyula. Helyében megválasztásra ajánlott tag Halász 

Béla. A Déli egyházkerületből megválasztott tagok sorában meghalt Zalánfy 

Aladár, helyébe megválasztásra ajánlott tag Peskó Zoltán. 

Az egyetemes számvevőszék elnöki tisztéről lemondott Dr. Szilády Jenő. 

Helyébe az Északi egyházkerületből választott tagok sorából Halász Bélát 

ajánlja a presbitérium. Az ő elnökké választásával megüresedett Északi 

egyházkerületi tagság betöltésére Várady Lajost választotta a 

presbitérium. 

A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsának 1959–60–61. évre 

megválasztott tisztikarának evangélikus tagjai a következők: helyettes 

elnök: D. Dr. Vető Lajos; egyik alelnök: Káldy Zoltán; titkár: Gádor 

András. – Az elnökségi tanács tagjai: az ökumenikus tanács tisztikara, 

továbbá Dr. Pálfy Miklós és Dr. Fekete Zoltán. – Tanulmányi bizottság: 

elnök: Dr. Pálfy Miklós; hivatalból tagok: az ökumenikus tanács helyettes 

elnöke, D. Dr. Vető Lajos és titkára, Gádor András; választott tagok: 

Benczúr László, Dr. Ottlyk Ernő, Groó Gyula, Prőhle Károly. – ECLOF 

bizottság: tag: az ökumenikus tanács titkára, Gádor András; választott 

tag: Péter Lajos. – Gyógyszerbizottság: hivatalból tag: az ökumenikus 

tanács titkára, Gádor András; választott tag: Koren Emil. – Számvizsgáló 

bizottság: tag: Péter Lajos. – Sajtóbizottság: tagjai: Groó Gyula, Dr. 

Ottlyk Ernő, Gádor András. 

A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsának tagjai 1959. áprilistól: D. 

Dr. Vető Lajos, Káldy Zoltán, Dr. Fekete Zoltán, Dr. Pálfy Miklós, Dr. 

Ottlyk Ernő, Grünvalszky Károly, Dr. Nagy Gyula, Halász Béla, Gádor 

András, Mekis Ádám, Koren Emil, Szabó Lajos. 

A Lutheránus Világszövetség magyarországi bizottsága tagjai közül 

lemondottak: Dr. Mády Zoltán, Dr. Keken András, Veöreös Imre, Dr. Nagy 

Gyula és Prőhle Károly. Helyükbe megválasztásra ajánlott tagok: Dr. Fekete 

Zoltán, Groó Gyula és Grünvalszky Károly. 

Az egyetemes lelkészképző bizottságnak a Déli egyházkerületből delegált 

tagjai sorában lemondott Ponicsán Imre, helyébe a póttagok közül Sikter 

András lett rendes taggá. A póttagok közül lemondott Ferenczy Zoltán és 

Zászkaliczky Pál. Az így megüresedett három Déli egyházkerületi 

póttagságra megválasztásra ajánlottak: Gádor András, Grünvalszky Károly és 

Mezősi György. 

Az alkotmány- és jogügyi bizottság választott tagjai közül lemondottak: 

Dr. Boleratzky Lóránd, Csekey Zoltán, Dr. Horváth Károly, Dr. Sólyom Jenő 

és Prőhle Károly. Helyükbe megválasztásra ajánlottak: 





  

Koren Emil, Gádor András, Grünvalszky Károly, Dr. Pálfy Miklós, Dr. Ottlyk 

Ernő és Szabó József. 

A magyar bibliatanács bibliafordító szakbizottságának evangélikus tagjai 

közé megválasztásra ajánlottak: Szabó József és Prőhle Károly. 

A meliorációs bizottság tagsága öt évre szól s mivel a bizottságot 1954. 

június 29-én választották az egyetemes közgyűlés, a bizottság újra 

választandó. Megválasztásra ajánlott tagok: Benczúr László, Csákó Gyula, 

Detre László, Rédey Pál és Várady Lajos. 

Az Egyetemes Diakóniai Osztály behívott szakelőadóinak név szerint 

megjelölt csoportja az egyetemes presbitérium 1959. június 25-i ülésének 

határozata szerint törlendő. 

A Luther Márton Intézet bizottsága tagjai közül lemondottak: D. Dezséry 

László, Dr. Pálfy Miklós, külföldre távoztak: Gyöngyösi Vilmos és Tessényi 

Kornél. Mivel a bizottság taglétszáma így is elég nagy, a megüresedett 

helyek betöltése nem szükséges. 

A Központi alapi bizottság tagjai közül lemondottak: Kiss György elnök, 

ifj. Abaffy Gyula és Benkő Béla. elnökké választásra javasolja a 

presbitérium Grünvalszky Károlyt, tagokul pedig Rédey Pált, Halász Bélát, 

Mekis Ádámot és Gartai Istvánt. 

A kántorképesítő bizottság tagjai közé megválasztásra javasolja Peskó 

György és Trajtler Gábor orgonaművészeket. 

Az egyetemes ének- és liturgiaügyi bizottság tagjai közül lemondottak: 

Botta István, Ferenczy Zoltán, Dr. Kósa Pál, Kun-Kaiser József, ifj. Tóth-

Szöllős Mihály, Túrmezei Erzsébet, Scholz László és Görög Tibor. Külföldre 

távozott Gyöngyösi Vilmos. Meghalt Zalánfy Aladár. Helyükbe megválasztásra 

ajánlott tagok: Groó Gyula, Zalán Pál és Vámos József. 

Az egyetemes vallástanítási bizottság tagjai közül lemondottak: Botta 

István, Dr. Ferdinánd István, Ferenczy Zoltán, Hegyháti János, Ruttkay 

Elemér, Veöreös Imre, Kovács Géza és Tekus Ottó. Helyükbe megválasztásra 

ajánlott tagok: Szabó Gyula, Virág Gyula, Grünvalszky Károly, Karner 

Ágoston, Vámos József és Mezősi György. – Az egyetemes vallástanítási 

bizottság lektorálási bizottságának tagjai közül lemondottak: Ferenczy 

Zoltán és Veöreös Imre. Helyükbe megválasztásra ajánlottak: Groó Gyula és 

Dr. Ottlyk Ernő. 

A belmissziói bizottság működését az Egyházegyetem tanácsa 1959. június 

25-i ülésén szüneteltetni rendelte. 

Az ifjúsági bizottságot az Egyházegyetem tanácsa megszüntetni javasolja, 

mivel az ifjúsági munka gyülekezeti munkává lett, így ez a bizottság 

feleslegessé vált. 

A külmissziói bizottság működését az Egyházegyetem tanácsának 1959. június 

25-i ülése szüneteltetni rendelte. 

Az Egyetemes Sajtóosztály tanácsának tagjai közül lemondottak: 

Zászkaliczky Pál, Dr. Kósa Pál és Kendeh György. Hivatalból lett taggá 

Káldy Zoltán. A párttagok közül külföldre távozott Gyöngyösi Vilmos. Az 

így megüresedett rendes tagsági helyekre a póttagok közül előlépnek: 

Hafenscher Károly, Kiss György, Mezősi György és Vető Béla. Rendes taggá 

választani javasolja a presbitérium Szalatnai Rezsőt, póttagokká pedig: 

Vámos József, Karner Ágoston, Grünvalszky Károly és Juhász Géza 

lelkészeket. 

 

Az egyetemes közgyűlés a felsoroltak lemondását tudomásul veszi és a 

megüresedett tisztségekre az alábbiakat választja meg: 

egyetemes világi főjegyzőnek Mekis Jánost; egyetemes egyházi főjegyzőnek 

Fülöp Dezsőt; egyetemes egyházi aljegyzőnek 





  

Rédey Pált; egyetemes világi aljegyzőnek Dr. Gémes Szilárdot. Az egyetemes 

főtitkári tiszt helyettesítésére Harkányi Lászlót. 

Az egyetemes tanács Déli kerületi póttagjainak rendes tagjaivá: Fónyad 

Pál, Gádor András és Dr. Jugovics Lajost. Az így megüresedett póttagsági 

helyekre: Rédey Pál, Grünvalszky Károly és Trimmel Henriket. 

Az egyetemes tanács Északi kerületi póttagjává Virág Gyulát. 

Az egyetemes tanácsnak a Teológiai Akadémia képviseletében rendes tagjává 

megválasztja Dr.Pálfy Miklóst. 

Az egyetemes törvényszék tagjául az Északi egyházkerületből Halász Bélát, 

a Déli egyházkerületből Peskó Zoltánt. 

Az egyetemes számvevőszék elnökévé Halász Bélát, az Északi egyházkerületi 

tagság betöltésére Várady Lajost. 

Az egyetemes közgyűlés a megüresedett bizottsági tagságokra az alábbiakat 

választja meg: 

A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsa 1959–60–61. évi tisztikarának 

evangélikus tagjaivá a következőket: helyettes elnök: D. Dr. Vető Lajos; 

egyik alelnök: Káldy Zoltán; titkár: Gádor András. – Az elnökségi tanács 

tagjaivá: az ökumenikus tanács tisztikarát, továbbá Dr.Pálfy Miklóst és 

Dr. Fekete Zoltánt. – Tanulmányi bizottság: elnök: Dr. Pálfy Miklós; 

hivatalból tagok: az ökumenikus tanács helyettes elnöke, D. Dr. Vető Lajos 

és titkára, Gádor András; választott tagok: Benczúr László, Dr. Ottlyk 

Ernő, Groó Gyula, Prőhle Károly. – ECLOF bizottság: tag: az ökumenikus 

tanács titkára, Gádor András; választott tag: Péter Lajos. – 

Gyógyszerbizottság: hivatalból tag: az ökumenikus tanács titkára, Gádor 

András; választott tag: Koren Emil. – Számvizsgáló bizottság: tag: Péter 

Lajos. – Sajtóbizottság: tagjai: Groó Gyula, Dr. Ottlyk Ernő, Gádor 

András. 

A magyarországi egyházak ökumenikus tanácsának tagjaivá 1959. áprilistól: 

D. Dr. Vető lajos, Káldy Zoltán, Dr. Fekete Zoltán, Dr. Pálfy Miklós, Dr. 

Ottlyk Ernő, Grünvalszky Károly, Dr. Nagy Gyula, Halász Béla, Gádor 

András, Mekis Ádám, Koren Emil, Szabó Lajost. 

A Lutheránus Világszövetség magyarországi bizottsága tagjaivá: Dr. Fekete 

Zoltán, Groó Gyula, Grünvalszky Károlyt. 

Az egyetemes lelkészképző bizottságnak a Déli egyházkerületből delegált 

rendes tagjává Sikter András eddigi póttagot; Déli egyházkerületi 

póttagokká: Gádor András, Grünvalszky Károly és Mezősi Györgyöt. 

Az alkotmány- és jogügyi bizottságba megválasztja: Koren Emil, Gádor 

András, Grünvalszky Károly, Dr. Pálfy Miklós, Dr. Ottlyk Ernő és Szabó 

Józsefet.  

A magyar bibliatanács bibliafordító szakbizottságának evangélikus tagjai 

közé: Szabó József és Prőhle Károlyt. 

A meliorációs bizottság öt évre választott tagjainak tagsága lejárván, a 

bizottság új tagjaivá a következőket választja: Benczúr László, Csákó 

Gyula, Detre László, Rédey Pál és Várady Lajost. 

Az Egyetemes Diakóniai Osztály behívott szakelőadóinak név szerint 

megjelölt csoportját törli. Ezek a következők: Dr. Keken András, Kendeh 

György, Dr. Farkas Mária, Ferenczy Zoltán. 

A Luther Márton Intézet bizottságába a lemondottak helyére új tagokat nem 

választ, mivel a bizottság taglétszáma így is elég nagy. 

A Központi alapi bizottság elnökévé megválasztja Grünvalszky Károlyt, 

tagokul pedig Rédey Pál, Halász Béla, 





  

Mekis Ádám és Gartai Istvánt. 

A kántorképesítő bizottságba megválasztja Peskó György és Trajtler Gábor 

orgonaművészeket. 

Az egyetemes ének- és liturgiaügyi bizottságba Groó Gyula, Zalán Pál és 

Vámos Józsefet. 

Az egyetemes vallástanítási bizottságba Szabó Gyula, Virág Gyula, 

Grünvalszky Károly, Karner Ágoston, Vámos József és Mezősi Györgyöt. – Az 

egyetemes vallástanítási bizottság lektorálási bizottságába: Groó Gyulát 

és Dr. Ottlyk Ernőt. 

A belmissziói bizottság működését az egyetemes közgyűlés szüneteltetni 

rendeli. 

Az ifjúsági bizottságot az egyetemes közgyűlés – az egyetemes tanácsülés 

1959. június 25-i ülésének határozatát megerősítve – megszünteti. 

A külmissziói bizottság működését az egyetemes közgyűlés szüneteltetni 

rendeli. 

Az Egyetemes Sajtóosztály tanácsába a párttagok közül rendes taggá 

választja: Hafenscher Károly, Kiss György, Mezősi  György és Vető Bélát, 

rendes taggá választja még Szalatnai Rezsőt, póttagokká pedig: Vámos 

József, Kerner Ágoston, Grünvalszky Károly és Juhász Géza lelkészeket. 

 

Ezek után az egyetemes közgyűlés megállapítja, hogy a most 

megválasztottakkal az Egyházegyetem tisztviselőinek és bizottságai 

tagjainak névsora a következő: 

 

 

A) Az Egyházegyetem tisztviselői 

 

Egyetemes felügyelő: Mihályfi Ernő 

Egyházegyetem egyházi elnöke: D. Dr. Vető Lajos 

egyetemes világi főjegyző: Mekis János 

egyetemes egyházi főjegyző: Fülöp Dezső 

egyetemes egyházi aljegyzők: Rédey Pál, Kalavszky Kálmán 

egyetemes világi aljegyzők: Dr. Gémes Szilárd, Dr. Mihály Dezső 

egyetemes ügyész: Dr. Göttche Ervin 

egyetemes pénztáros: Péter Lajos 

egyetemes ellenőr: Záhony János 

egyetemes főtitkár-helyettes: Harkányi László 

Egyetemes Nyugdíjosztály ügyvivő-lelkésze: Csekey Zoltán 

egyetemes levéltáros: Dr. Mályusz Elemér 

tudományos kutató: Dr. Sólyom Jenő 

egyetemes könyvtáros:  

Gyülekezeti Segély orsz. lelkész-vezetője: Koren Emil 

Gyülekezeti Segély orsz. világi vezetője: Dr. Fekete Zoltán 

Sajtóosztály ügyvivő-lelkésze: Groó Gyula 

Diakóniai Osztály ügyvivő-lelkésze: Sztehlo Gábor 

Teológiai Akadémia dékánja: Dr. Pálfy Miklós 

Lelkésznevelő Intézet igazgatója: Dr. Pálfy Miklós 

 

Északi egyházkerület püspöke: D. Dr. Vető Lajos 

Északi egyházkerület felügyelője: Dr. Fekete Zoltán 

Déli egyházkerület püspöke: Káldy Zoltán 

Déli egyházkerület felügyelője: Darvas József 





  

B) Egyházegyetem tanácsának tagjai 

 

Hivatalból: egyetemes felügyelő, két püspök, két kerületi felügyelő, 

egyetemes főjegyző, egyetemes ügyész, egyetemes főtitkár. 

Választás útján: a) rendes tagok: az Északi egyházkerületből: Weltler 

Rezső, Bácsi Sándor (felfüggesztve), Halász Béla, Lehel Ferenc, Balczár 

István, Dr. Czakó Zsigmond; a Déli egyházkerületből: Benczúr László, 

Lágler Béla, Fónyad Pál, Gádor András, Dr. Jugovics Lajos, Dr. Horváth 

Károly. b) Póttagok: az Északi egyházkerületből: Dr. Bányai Béla, Komjáthy 

Lajos, Virág Gyula, Blaskovics Géza, Dr. Mihály Sándor; a Déli 

egyházkerületből: Krähling Dániel, Ruttkay-Miklian Géza, Rédey Pál, 

Grünvalszky Károly, Dr. Nádor Jenő, Trimmel Henrik. c) A Teológiai 

Akadémia részéről közgyűlésileg megválasztott rendes tag: Dr. Pálfy 

Miklós. 

 

 

C) Egyetemes törvényszék tagjai 

 

Elnökség: az egyetemes felügyelő és a hivatalánál fogva legidősebb püspök; 

az Északi egyházkerületből: Boros Lajos, Szabó Lajos, Virág Gyula, Várady 

Lajos, Halász Béla, Dr. Vidonyi Sándor, Dr. Sömjéni Miklós, Dr. Mihály 

Sándor, Mühl Nándor, Várkonyi Endre; a Déli egyházkerületből: Sikter 

András, Káldy Zoltán, Aranyi József, Uzon László, Boros Károly, Dr. 

Landgraf Dezső, Dr. Pálfy Miklós, Hódos Andor, Pintér Pál, Peskó Zoltán; 

jegyző: Zoltai Gyula. 

 

Egyházi külön fegyelmi bíróság 

 

Törvényalkotás útján történő megalakításig az egyetemes törvényszék teljes 

ülése dönt. (Lásd az 1957. július 10-i egyet. közgy. jkv. 31/d. pontját). 

 

 

D) Egyetemes számvevőszék 

 

Elnök: Halász Béla. Tagok: az egyetemes ellenőr, az egyetemes ügyész; az 

Északi egyházkerületből: Várady Lajos, Dr. Sömjéni Miklós; a Déli 

egyházkerületből: Ruttkay-Miklian Géza, Predmerszky Gusztáv. 

 

 

E) Bizottságok 

1.A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa evangélikus tagjai: 

 

A Magyarorsz. Egyh. Ökum. Tanácsában 1959. ápr.-tól: Dr. Dr. Vető Lajos, 

Káldy Zoltán, Dr. Fekete Zoltán, Dr. Pálfy Miklós, Dr. Ottlyk Ernő, 

Grünvalszky Károly, Dr. Nagy Gyula, Halász Béla, Gádor András, Mekis Ádám, 

Koren Emil, Szabó Lajos. 

A Magyarorsz. Egyh. Ökum. Tanácsa 1959–60–61. évre megválasztott 

tisztikarában: helyettes elnök: D. Dr. Vető Lajos, egyik alelnok: Káldy 

Zltán, titkár: Gádor András. 

Elnökségi tanácsban: az Ökum. Tanács tisztikara, továbbá Dr. Pálfy Miklós 

és Dr. Fekete Zoltán. 

Tanulmányi bizottságban: elnök: Dr. Pálfy Miklós. Hivatalból tagok: az 

Ökum. Tanács helyettes elnöke, D. Dr. Vető Lajos és titkára Gádor András. 

Választott tagok: Benczúr László, Dr. Ottlyk Ernő, Groó Gyula, Prőhle 

Károly. 

ECLOF bizottságban: tag: az Ökum. Tanács titkára, Gádor András; választott 

tag: Péter Lajos. 





  

Gyógyszerbizottságban: hivatalból tag: az Ökum. Tanács titkára, Gádor 

András; választott tag: Koren Emil. 

Számvizsgáló bizottságban: tag: Péter Lajos. 

Sajtóbizottságban: Groó Gyula, Dr. Ottlyk Ernő, Gádor András. 

 

2. A Lutheránus Világszövetség magyarországi bizottsága: D. Dr. Vető 

Lajos, Káldy Zoltán, Szabó József, Benczúr László, Dr. Ottlyk Ernő, Dr. 

Pálfy Miklós, Grünvalszky Károly, Groó Gyula, Dr. Fekete Zoltán. 

 

3. Egyetemes lelkészképző bizottság: 

Hivatalból tagjai: mindkét püspök, a Lelkésznevelő Intézet igazgatója, a 

Teológiai Akadémia dékánja és prodékánja. 

Választott tagjai: az Északi egyházkerületből: Molnár Gyula, Várady Lajos, 

Weltler Ödön; póttagjai: Komjáthy Lajos, Tarjáni Gyula, Virág Gyula. 

Választott tagjai: a Déli egyházkerületből: Linder László, Mekis Ádám, 

Sikter András; póttagjai: Gádor András, Mezősi György, Grünvalszky Károly. 

 

4. Alkotmány- és jogügyi bizottság: 

Hivatalból tagok: az egyetemes felügyelő, mindkét püspök, mindkét kerületi 

felügyelő, az egyetemes jegyzői kar, az egyetemes ügyész. 

Választott tagok: Mekis Ádám, Koren Emil, Gádor András, Grünvalszky 

Károly, Dr. Pálfy Miklós, Dr. Ottlyk Ernő, Szabó József. 

 

5. Az Egyházegyetem Nyugdíjosztálya, mint tanács: 

Hivatalból tagok: az Egyházegyetem elnöksége, a püspökök, az egyetemes 

főtitkár, az egyetemes ügyész, a két püspöki titkár, az egyetemes 

pénztáros, a Nyugdíjosztály ügyvivő-lelkésze. 

Választott tagok: a lelkészi munkaközösségek által kerületenként kiküldött 

két-két, összesen négy képviselő. 

 

6. A Magyar Bibliatanács evangélikus tagjai: D. Dr. Vető Lajos, Káldy 

Zoltán, Dr. Pálfy Miklós, Groó Gyula. 

 

7. A Magyar Bibliatanács bibliafordító szakbizottságának evangélikus 

tagjai: Dr. Deák János, Dr. Karner Károly, Dr. Kiss Jenő, Dr. Pálfy 

Miklós, Szabó József, Prőhle Károly. 

 

8. Meliorációs bizottság: 

Hivatalból tagok: az egyetemes főtitkár, az egyetemes ügyész, a melioráció 

előadója, a melioráció pénztárosa. 

(A meliorációs bizottság ügyrendje szerint a választás öt évre szól. Az 

alábbiakat az 1959. június 26-i egyetemes közgyűlés választotta.) 

Választott tagok: Benczúr László, Csákó Gyula, Detre László, Rédey Pál, 

Várady Lajos. 

 

9. Az Egyházegyetem Diakóniai Osztálya, mint tanács: 

Elnöksége: az Egyházegyetem elnöksége; tagjai: az egyházkerületek 

elnöksége, az egyetemes főtitkár, az osztály ügyvivő-lelkésze, a két 

püspöki titkár, Mekis Ádám, Rőzse István, Ruzicska László gondnok. 

Behívott szakelőadók: az egyetemes 





  

ügyész és az egyetemes pénztáros. 

A behívott szakelőadók eddig név szerint megjelölt csoportját az 1959. 

június 26-i egyetemes közgyűlés megszüntette. 

 

10. Levéltári és könyvtári bizottság: Elnök: Szimonidesz Lajos. Tagok: Dr. 

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

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

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

Dr. Nádor Jenő. 

 

11. Luther Márton Intézet bizottsága: Benczúr László, Friedrich Lajos, 

Grünvalszky Károly, Hafenscher Károly, Kiss János, Mihályfi Ernő, Dr. 

Ottlyk Ernő, Peskó Zoltán, Vető Béla, Weltler Jenő. 

 

12. Központi alap bizottsága: Elnöke: Grünvalszky Károly. Hivatalból tagja 

és ügyvivője: az egyetemes főtitkár. Tagjai: Péter Lajos, Kajos János, 

Rédey Pál, Halász Béla, Mekis Ádám, Gartai István. 

 

13. 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, Peskó György és Trajtler Gábor. 

 

14. Egyetemes ének- és liturgiaügyi bizottság: Az egyetemes közgyűlési 

elnökség elnöklete mellett tagjai: Benczúr László, Gáncs Aladár, Groó 

Gyula, Koren Emil, Peskó Zoltán, Prőhle Károly, Rezessy László, Dr. 

Schulek Tibor, Sulyok Imre, Vámos József, Trajtler Gábor, Zalán Pál, 

Csepregi Béla, Linder László, Weltler Jenő, Szabó József. 

 

15. Egyetemes vallástanítási bizottság: Az egyetemes közgyűlési elnökség 

elnöklete mellett tagjai: Benczúr László, Dombi László, Dr. H. Gaudy 

László, Groó Gyula, Grünvalszky Károly, Dr. Gyapay Gábor, Karner Ágoton, 

Kinczler Irén, Dr. Komjáthy Miklós, Dr. Mályusz Elemér, Dr. Nagy Gyula, 

Mezősi György, Dr. Pálfy Miklós, Pintér Károlyné, Porkoláb Márta, Prőhle 

Károly, Sárkány Tibor, Szabó Gyula, Virág Gyula, Vámos József, Virág Jenő, 

Görög Tibor. 

 

16. Egyetemes vallástanítási bizottság lektoráló bizottsága: Benczúr 

László, Groó Gyula, Dr. H. Gaudy László, Dr. Pálfy Miklós, Dr.Ottlyk Ernő, 

Prőhle Károly. 

 

17. Egyházi építkezéseket jóváhagyó bizottság: Az egyetemes közgyűlés 

elnöksége mellett tagjai: a püspökök, az egyetemes főtitkár, a Gyülekezeti 

Segély országos vezetői; technikai szakértők: Gryllus Vilmos és Wossala 

György építészmérnökök; művészeti szakértők: Jánosy György és Nagy Elemér 

építészmérnökök; Benczúr László és Csákó Gyula püspöki titkárok; Jakab 

Sándor gecsei lelkész; ifj. Dr. Kotsis István építészmérnök, Dr. Schulek 

Tibor, ifj. Bretz Gyula, Korompai Andor, ifj. Borostyánkőy László, Kuthy 

Sándor; teológiai szakértő: Prőhle Károly, a gyakorlati teológia tanszék 

tanára és az egyetemes ügyész. 





  

18. Az egyházi építkezéseket jóváhagyó bizottság kisbizottsága: Elnöksége: 

az egyházi építkezéseket jóváhagyó bizottság elnöksége. Tagjai: a 

püspökök, az egyetemes főtitkár, a püspöki titkárok, a Gyülekezeti Segély 

országos lelkészi vezetője, az egyetemes ügyész (jogtanácsos), ifj. Dr. 

Kotsis Iván, Gryllus Vilmos, Kuthy Sándor. 

 

19. Belmissziói bizottság: Működését az egyetemes közgyűlés szüneteltetni 

rendeli. 

 

Ifjúsági bizottság: 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes presbitérium 1959. június 25-i 

ülésének határozatát megerősíti és az ifjúsági bizottság működését 

megszünteti. 

 

20. Külmissziói bizottság: Működését az egyetemes közgyűlés szüneteltetni 

rendeli. 

 

21. Országos Béketanács evangélikus egyházi bizottsága: 

Védnökei: a Déli és Északi egyházkerületek elnökségei. 

A bizottság elnöksége: Sazbó József ny. püspök, Dr. Karner Károly ny. 

teológiai akadémiai tanár, Dedinszky Gyula lelkész, Dr. Mesterházy László 

másodfelügyelő, Dr. Sömjéni Miklós egyházmegyei ügyész. 

A bizottság ügyvivő-lelkésze: Dr. Keken András; ügyvivő helyettese: 

Veöreös Imre. 

A bizottság jegyzője: Dóka Zoltán lelkész. 

A bizottság tagjai: Szabó Gyula, ifj. Abaffy Gyula, Boros Károly, Selmeczi 

János, Halász Béla, Lehel Ferenc, Mekis Ádám, Zoltai Gyula, Koszorús 

Oszkár, Válint János, Hafenscher Károly, Kutas Elek, Weltler Rezső, 

Danhauser László és Koren Emil lelkészek, illetve esperesek, Balczár 

István, Dr. Mihály Sándor, Dr. Boleratzky Lóránd és Dr. Rékasy Pál 

presbiterek, illetve egyházfelügyelők, továbbá: Grünvalszky Károly, Groó 

Gyula, Dr. Ottlyk Ernő, Benczúr László, Fekete István, Bőjtös Sándor, 

Fülöp Dezső, Lágler Béla, Gádor András, Zalán Pál, Mezősi György, Dr. 

Pálfy Miklós, Virág Gyula, Várady Lajos. 

 

22. Egyetemes Sajtóosztály tanácsa: 

Elnökség: az egyetemes közgyűlés elnöksége. 

Hivatalból tagjai: az egyházkerületek püspökei és felügyelői, az Országos 

Lelkészi Munkaközösség vezetője: Káldy Zoltán, a Teológiai Akadémia 

kiküldött tanára: Dr. Pálfy Miklós, a Sajtóosztály ügyvivő-lelkésze, a 

Sajtóosztály kiadásában megjelenő lapok főszerkesztői, felelős szerkesztői 

és az egyetemes ügyész. 

Választott tagjai: Csepregi Béla, Koren Emil, Szabó József, Várady Lajos, 

Balikó Zoltán, Görög Tibor, Hafenscher Károly, Kiss György, Mezősi György, 

Vető Béla, Szalatnai Rezső. 

Póttagjai: Vámos József, Karner Ágoston, Grünvalszky Károly, Juhász Géza. 

 

Fülöp Dezső megválasztott egyetemes egyházi főjegyző, Mekis János 

megválasztott egyetemes világi főjegyző és Rédey Pál megválasztott 

egyetemes egyházi aljegyző az előírt esküt a közgyűlés előtt letették. 





  

Koren Emil püspök helyettes javasolja, hogy a lelépő tisztségviselőknek és 

bizottsági tagoknak a közgyűlés mondjon köszönetet eddig végzett 

munkájukért. 

 

Az egyetemes közgyűlés a lelépő egyházi munkásoknak az egyház érdekében 

eddig végzett munkájukért köszönetet mond. 

 

 

 

7. Jelentések 

 

a) Jelentés a népmozgalmi adatokról 

 

Harkányi László megbízott egyetemes főtitkár ismerteti a népmozgalmi 

adatokat. 

Lélekszám: 

  Anyaegyhk. Leányegyhk. Szórvány Összesen 

1957 Déli 224.149 11.331 13.243 248.723 

Északi 124.319 27.676 13.565 165.560 

  348.468 39.007 26.808 414.283 

1958 Déli 224.373 10.202 11.315 245.890 

Északi 122.795 27.781 13.199 163.775 

  347.168 37.983 24.514 409.665 

 

Keresztelés: 

 Déli Északi Összesen 

1957 3.593 2.711 6.304 

1958 3.487 2.373 5.860 

 

Esketés: 

1957 1.972 1.194 3.166 

1958 1.816 1.152 2.958 

 

Konfirmálás: 

1957 3.191 2.202 5.393 

1958 2.631 2.131 4.762 

 

Temetés: 

1957 3.090 2.181 5.271 

1958 3.080 2.042 5.122 

 

Betérő: 

1957 99 55 154 

1958 82 40 122 

 

Kitérő: 

1957 41 29 70 

1958 21 19 40 

 

Úrvacsorázó: 

1957 118.130 103.426 221.556 

1958 114.907 100.489 215.396 

 





  

2. Jelentés a Lelki gondozásról: 

 

Istentiszteletek száma: 

  Anya Leány Szórv. Összesen Családi Úrv. 

1957 Déli: 27.211 2.344 2.409 31.964 2.592 4.512 

Északi: 25.052 5.893 5.642 33.587 2.687 4.701 

  52.263 8.237 5.051 65.551 5.279 9.213 

 

1958 Déli: 27.058 1.971 3.009 32.036 2.422 4.068 

Északi: 25.040 5.990 2.932 33.962 2.479 4.374 

  52.098 7.961 5.941 66.000 4.901 8.442 

 

Bibliaóra, gyermek bibliakör, ünnepély, szeretetvendégség: 

  Bibl. 

óra 

Csoport Gyerm. Csoport Ünnepély, 

hangv. 

szerv. 

1957 Déli: 11.181 222 6.775 170 324 

Északi: 10.192 340 8.303 278 407 

  21.373 562 15.076 448 731 

 

1958 Déli: 11.623 235 6.938 180 467 

Északi: 10.291 354 9.033 277 402 

  21.914 589 15.971 457 869 

 

Igehirdetés-sorozat, vendégszolgálat, lelkipásztori látogatás: 

1957 Déli: 483 490 32.373 

Északi: 4.013 1.057 46.652 

  4.496 1.547 79.025 

 

1957 Déli: 967 412 34.586 

Északi: 4.329 1.090 46.507 

  5.296 1.502 81.093 

 

Vallástanítás: 

  Volt Nem 

volt 

Csoport Tanulók Heti 

óra 

Össz. 

óra 

1956/57 Déli:       

Északi: 134 31 629 8.552 643 16.784 

 

1957/58 Déli:   570 9.410 806  

Északi: 157 8 865 11.229 1.026 26.811 

 

1958/59 Déli:   584 9.330 806  

Északi:       

 

3. Jelentés a lelkészi karban bekövetkezett változásokról 

 

a) Lelkészszentelés 

Blázy Lajos lelkészjelöltet 1957. július 7-én a Déli egyházkerület 

püspöke, Lackner Aladár lelkészjelöltet 1958. november 7-én Belecskán a 

Déli egyházkerület püspöke, Nagy István lelkészjelöltet 1958. július 6-án 

az Északi egyházkerület püspöke szentelte lelkésszé. 

 

b) Lelkészválasztás 

A Pest megyei egyházmegyében megüresedett esperesi tisztségre 





  

Detre László mendei lelkészt választották meg. Beiktatása 1959. március 4-

én volt. 

A Kelet-békési egyházmegye tisztségviselőinek megbízatása lejárt. 

Esperessé Mekis Ádám békéscsabai lelkészt választották meg. Beiktatása 

1959. március 2-án volt Békéscsabán. 

A Nyugat-békési egyházmegye esperesévé Koszorus Oszkár orosházi lelkészt 

választották meg. Beiktatása 1959. április 2-án volt Orosházán. 

A Tolna-baranyai egyházmegye Krähling Dániel gyönki lelkészt választotta 

meg esperesévé. Beiktatása 1959. március 5-én volt Gyönkön. 

Vértesy Rudolf helyettes lelkészt a bábonymegyeri gyülekezet hívta meg 

lelkészéül. Beiktatása 1957. június 2-án volt. 

ifj. Tóth-Szöllős Mihály kiskőrösi másodlelkészt a dunaegyházi 

egyházközség hívta meg lelkészéül. Beiktatása 1957. július 7-én volt. 

Fehér Károly kőbányai segédlelkészt a csöngei egyházközség hívta meg 

lelkészéül. Beiktatása: 1957. június 30. 

Rimár Jenő másodlelkészt a gyömrői egyházközség hívta meg lelkészéül. 

Beiktatása: 1957. november 10. 

Hoffmann Ernő izményi lelkész állásáról lemondott, s az Északi 

egyházkerületbe tartozó Pusztavám egyházközség hívta meg lelkészéül. 

Weiler Henrik szepetneki lelkészt az izményi egyházközség hívta meg 

lelkészéül. Beiktatása: 1957. december 1. 

Varga Árpád balatonszárszói m. lelkészt a szepetneki egyházközség hívta 

meg lelkészéül. Beiktatása: 1958. február 1. 

Ifj. Dedinszky Gyula irsai segédlelkészt az alberti egyházközség 

másodlelkészi állásra választotta meg. Beiktatása: 1958. március 16. 

Koren Emil kőbányai lelkészt, pesti esperest a fasori egyházközség hívta 

meg lelkészéül. Beiktatása: 1958. április 1. 

Allinger János magyarbólyi lelkészt a hidasi egyházközség hívta meg 

lelkészéül. Beiktatása: 1958. április 13. 

Veöreös Imre kecskeméti lelkészt a Budapest-kőbányai egyházközség hívta 

meg lelkészéül. Beiktatása: 1958. május 16. 

Harkányi László dunaharaszti-i lelkész állásáról 1958. június 12-én 

lemondott és a mátraszentistváni üdülő gondnoki tisztére, majd a jelen 

közgyűléstől egyetemes főtitkár-helyettesi megbízást kapott. 

Fekete István hévízgyörki lelkész 1958. augusztus 15-én állásáról 

lemondott és a Teológiai Akadémia intézeti tanárává választotta meg. 

Görög Tibor tordasi lelkészt a kecskeméti egyházközség hívta meg 

lelkészéül. Beiktatása: 1958. július 27. 

Magyar László kissomlyói segédlelkészt a magyarbólyi egyházközség hívta 

meg lelkészéül. Beiktatása: 1958. augusztus 31. 

Lukács László csanádapácai lelkészt a dunaharaszti-i egyházközség hívta 

meg lelkészéül. Beiktatása: 1958. szeptember 14. 

Keveházi László gerendási lelkészt a pilisi egyházközség hívta meg 

lelkészéül. Beiktatása: 1958. október 26. 

Hegedüs Lajos üdülőgondnokot a csanádapácai egyházközség hívta meg 

lelkészül. Beiktatása: 1958. október 19. 

Nagybocskai Vilmos pilisi lelkészt a gerendási eyházközség hívta meg 

lelkészül. Beiktatása: 1958. november 9. 

Dóka Zoltán pécsi segédlelkészt –a püspök lelkészküldési jogát 

érvényesítve – a hévízgyörki egyházközségbe rendelte ki. Beiktatása: 1959. 

január 8. 

Balikó Zoltán Diósgyőr-vasgyári lelkészt a pécsi egyházközség 





  

hívta meg lelkészéül. Beiktatása: 1959. március 15. 

Asbóth Lászlót a tési, Kühn Ernőt a nógrádi, Mikler Gusztávot a 

szentendrei, Gáll Sándort a tállyai egyházközség hívta meg lelkészéül. 

Lelkészcsere útján Breuer Oszkár tokaji lelkész a sziráki, Tarjáni Gyula 

sziráki lelkész a tokaji egyházközség lelkésze lett. Gyekiczky János volt 

bakonycsernyei lelkész Balfra került helyettes lelkésznek. Zoltán László 

gyúrói és Sikter László hegyeshalmi lelkészek csere útján váltották fel 

egymást. 

 

c) Segédlelkészi áthelyezések 

A Déli egyházkerület püspöke: 

Muntag Andorné sz. Bartucz Judit segédlelkészt a püspöki hivatalban 

végzett szolgálata alól felmentette és 1957. június 1-én Monorra, 

Dr. Takács Dánielné sz. Kovácsházi Zelma segédlelkészt a Déli 

egyházkerület kötelékébe visszavette, 1957. június 1-én a püspöki 

hivatalba, 1959. február 1-én a Deák téri egyházközségbe, 

Ifj. Blázy Lajost 1957. augusztus 1-én a szegedi egyházközségbe, 1958. 

augusztus 15-én Tiszaföldvárra, 

Havasi Kálmánt 1957. március 15-én Gyömrőre, augusztus 1-én Budapest-

Angyalföldre (1958. február 10-én a lelkészi szolgálatból kilépett), 

Karner Ágostont a Déli egyházkerület kötelékébe visszavette, 1957. január 

1-én Siklósra, 1958. október 1-én Zuglóba, 

Dulcz Pált 1958. február 16-án Budapest-Angyalföldre, majd 1959-ben a 

Ferencvárosba, 

Bodrog Miklóst az Északi egyházkerületből átvette, 1958. február 16-án 

Budapest-Józsefvárosba, 1958. október 1-én a Teológiai Akadémiára, 

Drenyovszky Jánost 1957. december 1-én Budapest-Zuglóba, 1958. október 1-

én Józsefvárosba, 

Kiszely Sándort Kecskemétről 1958. február 15-én Balatonszárszóra, 

Vámos Józsefet Budapest-Zuglóból 1957. december 1-én Soltvadkertre, 1959. 

január 1-én az Északi egyházkerületbe, 

Kinczler Irént a Budapest-kőbányai egyházközségből a Fasorba, 1958. július 

15én, 

Veöreös Imrénét Kecskemétről 1958. július 15-én Budapest-Kőbányára, 

Dóka Zoltánt Budapest Deák térről 1958. augusztus 15-én Pécsre, 

Cserháti Sándort Pécsről 1958. augusztus 15-én Békéscsabára, 

Cselovszky Ferencet Békéscsabáról 1958. augusztus 15-én Kecskemétre, 1959. 

január 15-én Soltvadkertre, 

Lackner Aladárt 1958. november 15-én Pécsre, 

Kardos Józsefet az Egyetemes egyháztól 1958. október 20-án Szegedre, 1959. 

január 15-én Porrogszentkirályra, 

Nagy Istvánt, aki az Északi egyházkerületből került át, 1959. május 1-én 

Budapest-Angyalföldre rendelte ki szolgálattételre, 

Dóka Zoltánnét Budapest-zuglói szolgálata alól felmentett és 1958. február 

1-től szabadságolta, 

Sárkány Tiborné sz. Horváth Erzsébetet Budapest Deák téri szolgálata alól 

felmentette és az Északi egyházkerületbe bocsátotta. 

Az Északi egyházkerület püspöke: 

Káldy Lajos ideiglenes s. lelkészi alkalmazást kapott Mezőlakra, majd 

Malomsokra, 

Dr. Benes Miklóst a Budai egyházmegyéből a budavári, majd a bezienesei, 





  

után újból a budavári, majd a budafoki egyházközségbe, 

Csonka Albert budahegyvidéki segédlelkészt a Budai egyházmegyéhez, majd 

ismét a budahegyvidéki egyházközségbe, 

Németh Ferencet Ózdról Pápára, 

Puskás Jánost Pápáról Beledre, majd a Borsod-hevesi egyházmegye esperes 

mellé Diósgyőr-Vasgyárba, onnan Miskolcra, 

Schreiner Vilmost Óbudára, onnan Budafokra, majd a budavári 

egyházközségbe, 

Missura Tibort Veszprémből Ózdra, 

Magyar Lászlót Ózdról Kissomlyóra (ahonnan a magyarbólyi egyházközség 

hívta meg lelkészéül), 

Völgyes Pált Sárbogárdról Balassagyarmatra, 

Karner Ágostont Budafokról a Déli egyházkerületbe, 

Bodrog Miklóst Miskolcról a Déli egyházkerületbe, 

Nagy Ilonát Nyíregyházáról a Budai Szeretetotthonok Egészségügyi 

Gyermekotthonába, majd rövid, ideiglenes Deák téri működés után a Vasi 

egyházmegye esperese mellé Nagysimonyiba, 

Szentirmai Miklóst Kisfaludról Veszprémbe (1958-ban lemondott állásáról és 

kilépett az egyházi szolgálatból) osztotta be. 

Nagy István első szolgálati helye Kisfalud volt, majd később a Déli 

egyházkerületbe osztatott be. 

Dr. Takács Dánielné sz. Kovácsházi Zelma 1957-ben a Déli egyházkerületbe 

osztatott be. 

 

d) Nyugdíjazások 

1957-ben rokkantsági alapon nyugdíjaztatott Aizenpreisz Dezső hidasi 

lelkész 1958. január 1-i hatállyal. 

D. Dezséry László püspök nyugdíjazásának időpontját a Nyugdíjosztály 

tanácsa 1957. június 1-ével állapította meg. 

D. Ordass Lajos püspök nyugdíjazásának időpontja 1958. július 1-ével 

állapíttatott meg. 

Válint János irsai lelkész 1959. január 1-ével helyeztetett 

nyugállományba. 

Pál Béla tápiószentmártoni lelkész nyugdíjazásának időpontja 1959. január 

1. 

Dönsz Tivadar volt debreceni vt. lelkész 1957-ben betegség folytán ment 

nyugdíjba. 

Molnár Sándor volt győri vt. lelkész 1957-ben betegség folytán, 

Kincses Lajos balassagyarmati s. lelkész szintén betegség folytán került 

nyugállományba 1957-ben. 

Gerencsér Zsigmond Mórichida-árpási lelkész 1959. január 1-től, 

Péter Henrik nagybörzsönyi lelkész 1959. január 1-től, 

Szekeres Sándor bőnyrétalapi lelkész 1959. január 1-től, 

Pölöskey Miklós tárnokréti lelkész 1959. január 1-től, 

id. Magassy Sándor soproni vt. lelkész 1959. január 1-től került 

nyugállományba. 

 

e) Elhalálozások 

Bakay Zoltán dunaegyházi lelkész 1957. február 15-én, 

Horváth Olivér ny. nagykanizsai lelkész Pécsett 1957. február 5-én, 

Czipott Áron ny. lelkész 93 éves korában Kölesden, 1957. július 20-án, 

Dr. Szuchovszky Lajos ny. vallástanár 1958. augusztus 14-én, 

Schmidt János ny. györkönyi lelkész 1958. augusztus 26-án, 





  

Zalánfy Aladár, a Zeneművészeti Főiskola nyugalmazott tanára, a Deák téri 

templom főorgonása, a Déli egyházkerület egyházzenei igazgatója 72 éves 

korában váratlanul hunyt el. Temetése 1959. május 20-án volt. 

D. Papi Béla ny. dunántúli püspök 1957-ben, 

Lominczy Géza ny. soproni vallástanár 1957-ben, 

Várallyai János ny. soproni evang. tanítóképző-intézeti vallástanár 1957-

ben, 

Máczay Lajos ny. nyíregyházi evang. gimn. vallástanár 1957-ben, 

Gyarmathy Dénes ny. rábaszentandrási lelkész 1958-ban, 

Sokoray Bálint ny. hántai lelkész 1958-ban, 

Ládonyi György ny. bezi-enesei lelkész 1958-ban, 

Dr. Csengődy Lajos ny. salgótarjáni esperes-lelkész 1959-ben, 

Nagy Gyula ny. rábakapi lelkész 1959-ben, 

Somogyi Károly ny. somlószöllősi lelkész 1959-ben, 

Szilárd Gyula ny. balassagyarmati vt. lelkész 1959-ben hunyt el. 

Emlékük legyen áldott közöttünk! 

 

Az egyetemes közgyűlés a felolvasott népmozgalmi adatokat tudomásul veszi; 

a bejelentettekkel együtt. 

A szolgálatuktól megvált munkásainak köszönetét nyilvánítja és az 

elhunytak emlékét kegyelettel megörökíti. 

 

 

b) Jelentés a Teológiai Akadémia működéséről 

 

Dr. Pálfy Miklós teológiai akadémiai dékán jelentést tesz a Teológiai 

Akadémia működéséről az 1958–59. tanévben. 

1. Örömmel számolhatok be arról, hogy egyházunk vezetői és lelkészei az 

elmúlt tanévben is különös gonddal és figyelemmel kísérték Akadémiánk 

oktató és nevelő munkáját. Sőt Káldy Zoltán püspök úr püspöki székfoglaló 

beszédében, valamint Vető Lajos püspök úr a kerületi közgyűlésen tartott 

beszámolójában igen részletesen szóltak az Akadémia fontos szerepéről 

egyházunkban. Ezzel is demonstrálták, hogy  milyen sokra becsülik azt a ma 

különösen is fontos és nehéz munkát, amit az egyház Ura Akadémiánkra 

bízott. 

2. Dékáni jelentésemben, amelyet az Akadémia tanévzáró ünnepi ülésén 

terjesztettem elő, f. hó 20-án, részletesen szóltam az egyház küldetéséről 

és feladatáról a szocialista társadalomban. Jelentésemnek ezt az elvi 

részét most nem ismétlem meg, mert lelkésztestvéreim olvasni fogják a 

Lelkipásztorban. Végzett munkánkról az elmúlt tanévben röviden így 

számolhatok be: 

3. Az Akadémia professzorai mindig s ezért az elmúl tanévben is igen 

fontos feladatnak tartották, hogy egyházunk széles skálájú  

munkaterületein megállják a helyüket. A nagybudapesti és sok vidéki 

gyülekezetben igehirdetéssel szolgáltak, szeretetvendégségeken előadásokat 

tartottak, kazuáliákat végeztek, rendkívül sok cikk és tanulmány jelent 

meg tőlük az Evangélikus Életben, a Lelkipásztorban, a Theológiai 

Szemlében és a Church Press-ben. A Lelkipásztor felelős szerkesztését Dr. 

Ottlyk Ernő vette át, főszerkesztője pedig a jelentéstevő lett. Részt 

vettek a tanárok és hallgatók egyházunk és az Ökumenikus Tanács minden 

gyűlésén és előadásokat tartottak az Evangélikus Békebizottság 

konferenciáján. 

4. Bár egyes tanszékek helyettesítése miatt előadói tevékenységünk messze 

meghaladta az egyetemei szintet, tudományos munkánknak is vannak 

eredményei. Az Akadémia sokszorosításában megjelent 





  

Dr. Nagy Gyula filozófiatörténeti kompendiuma, Dr. Ottlyk Ernő 

egyháztörténeti tankönyvet írt az általános iskolák V–VI. osztálya 

számára, megjelent Dr. Pálfy Miklós Luther életrajz fordítása és Prőhle 

Károly elkészítette az új Agendát. 

5. Az elmúlt tanévben is kivettük részünket a magyarországi protestáns 

egyházak ökumenikus munkájából, professzoraink több tanulmányt készítettek 

a különböző konferenciákra és több alkalommal képviselték egyházunkat és 

Akadémiánkat külföldön is. Az Akadémia dékánja részt vett a Lutheránus 

Világszövetséggel folytatott bécsi tárgyaláson, a Prágai Keresztyén 

Békekonferencia 2. ülésén, Dr. Ottlyk Ernő professzorral együtt előadást 

tartott a Német Demokratikus Köztársaság Evangélikus Lelkészszövetségének 

erfurti konferenciáján és a lengyelországi Czieszyn jubiláris ünnepségein. 

6. Több neves külföldi személy fordult meg Akadémiánkon. Így előadást 

tartott Akadémiánkon Dr. Iwand H. J. bonni teológiai professzor szeptember 

26-án „Az emberiség egysége és az egyház feladatai az atomkorszakban” 

címen, Dr. W. Schmauch greifswladi professzor „Az egyház profétái 

szolgálata” és J. Kiivit észt érsek „Az észt evangélikus egyház története 

és élete” címén november 6-án. Mindkét alkalommal vendégül láttuk 

Akadémiánkon a budapesti Református Teológiai Akadémia professzorait és 

hallgatóit is. 

Itt emlékezem meg három fontos külföldi vonatkozású eseményről is. Az 

egyik, hogy amikor Dr. Niemöller Márton hessen-nassaui egyházi elnök ellen 

a nyugat-németországi politikai hatóságok bírósági eljárást indítottak, 

mert egyik előadásában különösen is merészen szembe szállt Nyugat-

Németország atomfelfegyverzésével, Akadémiánk professzorai keresztyén 

testvéri együttérzésüket írásban is eljuttatták neki. Dr. Fuchs Emil nyug. 

lipcsei teológiai professzort 85., Dr. Hromádka József prágai teológiai 

professzort pedig 70. születésnapja alkalmából köszöntötték 

professzorainak, ez utóbbit azzal is, hogy Dr. Nagy Gyula és Prőhle Károly 

professzorok egy-egy tanulmányt írtak tiszteletére, amelyek a Communio 

Viatorum emlékszámában jelennek meg. 

 

7. Személyi változások tekintetében arról kell beszámolnom, hgy 

a) Dr. Karner Károlyt, az újszövetségi tanszék professzorát az Egyetemes 

Nyugdíjosztály 1959. január 1-ével nyugdíjazta, Dr. Sólyom Jenőt, a hazai 

egyháztörténet professzorát pedig az Egyházegyetem elnöksége levéltári 

szolgálatra osztotta be 1959. január 1-ével. 

b) Az újszövetségi tanszék tárgyait Prőhle Károly adta elő, az így 

gazdátlanul maradt homiletikai és katechetikai gyakorlatokat pedig 

megosztva Dr. Nagy Gyula és a jelentéstevő vezették az elmúlt tanévben. 

c) Az egyetemes és hazai egyháztörténeti tanszék vezetésére Dr. Ottlyk 

Ernő kapott megbízást, majd ennek a tanszéknek a tehermentesítésére Fekete 

István lelkészt választotta meg az egyetemes presbitérium intézeti 

tanárnak, aki azonban november végén külföldi tanulmányútra ment s így az 

általa előadott tárgyakat fel kellett osztani a többi professzor között. 

d) D. Dr. Vető Lajos püspök nagy elfoglaltságára tekintettel 1959. január 

1-ével professzori tisztéről lemondott. 

e) Gondoskodnunk kellett arról, hogy az így rendkívüli megnövekedett 

tanári óraszámokat elsősorban nyelvi lektorok beállításával rendezzük. Így 

kaptak lektori megbízást az elmúlt tanévben Bodrog Miklós a héber, görög 

és latin nyelv, Vámos József s. lelkész 





  

a német nyelv oktatására. Az angol nyelvet az elmúlt tanévben is 

Hafenscher Károly, az egyházi éneket és zenét Sulyok Imre, a testnevelést 

pedig Zongor Endre lelkészek, illetve karnagy látták el. Végzett 

munkájukért őszinte köszönetet mondok. 

8. Hallgatóink létszáma az I. félévben 50 volt, mégpedig 16. az I., 16. a 

II., 7 a III., 7 a IV. és 4 az V. évfolyamban. A nőhallgatók száma ebből 3 

volt. A tanév folyamán ebből az I. éfvolyamból 1, a II. évfolyamból 2 

hallgató távozott el. Egy hallgatónk súlyosan megbetegedett és jelenleg is 

kórházban van, Szelényi Miklós hallgatónk pedig november 23-án meghalt. 

Teljes alapvizsgát tett 1959. júniusában 8 hallgató, szigorlatot tett 3 

hallgató. 

9. Tanulmányi kirándulást tettünk 1958. novemberében az aggteleki 

cseppkőbarlang, Lillafüred, Eger és több műemlék megtekintésére. 

10. Cserediákságot bonyolítottunk le a II. félévben a debreceni Református 

Teológiai Akadémiával, ezzel munkával a belső ökumenét. 

11. Megoldásra váró feladat lesz az elkövetkező tanévben a szlovák nyelv 

megfelelő tanítása, valamint a társadalomtudományi ismeretek tudományos 

előadása. 

12. Akadémiánk könyvtára az elmúlt tanévben is fontos szerepet töltött be 

az Akadémia oktató munkája és a lelkészek továbbképzése terén. Nemcsak a 

professzorok és hallgatók használták, hanem a lelkészek és tudományos 

kutatók is. A tanév folyamán 2641 személy kereste fel a könyvtárat, a 

kikölcsönzött könyvek száma 3274 volt. Könyvtári szaporulatunk az elmúlt 

tanévben 427 mű volt 459 kötetben, 14 hazai és 39 külföldi folyóirat jár 

könyvtárunknak. A könyvtárral kapcsolatos rendkívül szétágazó és 

felelősségteljes munkát Virág Jenő könyvtáros végzi, akinek hetenként 

kétszer 4 munkaórában Porkoláb Márta ny. vallástanárnő segédkezik. 

13. A Lutheranus Világszövetség ez évi segélyéből az Akadémia 200.000 Ft-

ot kapott főleg a könyvek, folyóiratok és a rendkívül értékes Migne-

patrológia beköttetésére, szemléltető eszközök beszerzésére, taneszközök 

pótlására és javítására, a bútorzat regenerálására, írógépek beszerzésére 

és az épületen esedékes állagmunkálatok elvégzésére. 

14. Ebben foglaltam össze dióhéjban az Evangélikus Teológiai Akadémia 

munkáját az 1958–59. tanévben. Javaslom az egyetemes közgyűlésnek, hogy 

mondjon köszönetet munkájukért azoknak, akik kiváltak az Akadémia 

kötelékéből, de azoknak is, akik sokkal nehezebb körülmények között mint 

eddig hűségesen végzik munkájukat. 

Lelkésztestvéreimet és gyülekezeteinket pedig arra kérem, hogy miközben 

éber figyelemmel kísérik munkánkat, ne feledkezzenek meg az imádság 

erejéről, amire olyan nagy szükségünk van. 

 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi, és az Egyházegyetem 

tanácsának előterjesztése alapján Dr. Ottlyk Ernőt az egyháztörténeti 

tanszékre megválasztja, Prőhle Károlyt az újszövetségi tanszékre 

átválasztja és Groó Gyulát a vallástudományi tanszékre megválasztja azzal, 

hogy a gyakorlati tanszék ellátására kap majd megbízást. 

 

c) Jelentés a Lelkésznevelő Intézet működéséről 

 

Dr. Pálfy Miklós, a Lelkésznevelő Intézet igazgatója ismerteti 





  

a Lelkésznevelő Intézet működését az 1958–59. tanévben. 

1. Az Evangélikus Lelkésznevelő Intézet az Üllői úti székház II. emeletén 

9 és a Szentkirályi utcai épületben külön 1 szobából áll. Az  Akadémia 46 

hallgatójából 38 hallgatónak tudunk bennlakást biztosítani ezekben a 

szobákban. Két nőhallgatónknak a Deák téri gyülekezeti házban tudunk 

szállást adni a gyülekezet jóvoltából. Évről-évre rendkívül megnehezíti az 

Intézet munkáját a férőhelyek hiánya és zsúfoltsága és át kell törnünk az 

intézeti szabályzatnak azt a követelményét, hogy az Akadémia minden 

hallgatója köteles bennlakni az Intézetben, mert csak így remélhető, hogy 

tanulási, nevelési és közösségi szempontból is megfelelő szellem alakuljon 

ki az intézetben és az eredmény is megnyugtató legyen. Minthogy azonban 

ezen a téren aligha remélhető a közeljövőben változás, úgy kell 

berendezkednünk, hogy az adott helyzethez mérten igyekezzünk megoldani 

mindazokat a feladatokat, amelyek a Lelkésznevelő Intézet körébe 

tartoznak. 

2. Az intézet igazgatója 1958. október 1-ig Fekete István volt, aki 1958. 

január 15-től mint megbízott igazgató vezette az intézetet. 1958. 

szeptember 24-én igazgatói megbízatásáról lemondott és a tanári kar, 

valamint az intézeti tanács javaslatára az egyetemes presbitérium Dr. 

Pálfy Miklóst választotta meg az intézet igazgatójává. – Ugyancsak 

megtörtént 1959. februárjában az Ifjúsági Tanács újraválasztása is, 

amelynek során Dorn Vilmos IV. évfolyam-hallgatót választotta meg a tanács 

szeniorává. 

3. Az ifjúság gyülekezeti közösségének a kiépítését és elmélyítését 

szolgálták a hetenként megtartott otthonórák és nagykönyörgések, valamint 

az igazgatói bibliaórák. 

Az otthonórákon, amelyeket az intézet igazgatója vezetett s egy alkalommal 

Káldy Zoltán püspök úr, a teológusok közösségi problémáit beszéltük meg, 

valamint a tanulmányi kérdéseket és ismételten beszámolt az igazgató 

azokról a hazai és külföldi eseményekről is, amelyeknek az ismeretében és 

megértésével hallgatóink jobban tudnak tájékozódni az egyházban és a 

világban. 

Benczúr László püspöki titkár egy alkalommal, Bodrog Miklós s. lelkész-

lektor két alkalommal tartott az intézetben otthonórát, illetve 

nagykönyörgést. 

Az I. éveseknek tartott bibliaórákon Jeremiás könyve, a felsőéveseknek 

tartott bibliaórákon pedig Ezékiel könyve szerepelt. 

4. Az ifjúság öntevékenységének a fokozását célozta az 1958 október 15-én 

tartott bagolyvizsga az I. éves hallgatók számára, amelyen 

bibliaismeretből, kiskátéból, énekismeretből, magyar nyelv és irodalomból 

és intelligenciából vizsgáztak az Ifjúsági Tanács által a vizsgáztatással 

megbízott felsőéves hallgatók előtt. 

5. A teológus csendesnapokat az első félévben október 17–18-án tartottuk 

az Akadémia professzorainak, lektorainak és Vető Lajos püspök úrnak a 

szolgálatával. A második félévben Káldy Zoltán püspök úr tartotta a 

teológus csendesnapokat ez év májusában. 

6. Ebben az esztendőben is tartottunk teológusnapokat egyes 

gyülekezetekben, az ún. gyülekezeti szupplikációkat pedig az elmúlt 

esztendőben is szép siker koronázta. A szupplikáció eredménye az elmúlt 

naptári esztendőben 124.948,72 Ft volt. Ebben az esztendőben május 31-ig a 

szupplikáció befolyt összege 57.980.- Ft. Köszönetet mondok itt is 

lelkésztestvéreimnek azért, hogy szupplikáció teológusainkat szeretettel 

fogadták és küldetésük helyes betöltésében segítették. Ezeknek a 

szupplikációknak a célja ugyanis nemcsak 





  

az, hogy a befolyt összegből hallgatóinknak megfelelő otthont és ellátást 

biztosítsunk, hanem az is, hogy a teológusok megismerjék a legkülönbözőbb 

típusú gyülekezeteket, a gyakorlati lelkészi szolgálatban lévő lelkészeket 

s így valóságos kapcsolat teremtődjék az intézet és gyülekezeteink között. 

Ezért fordítunk különös gondot arra, hogy egyetlen, a legkisebb gyülekezet 

se maradjon ki ebből a szupplikációból. Mert számunkra a kis gyülekezetek 

jó szívvel adott ajándéka éppel olyan fontos és értékes, mint a nagyobb 

gyülekezetek nagyobb ajándéka. 

7. A hallgatók évi tartásdíja az intézetben változatlanul 3.000 Ft, vagyis 

havonként 300 Ft. Ez az összeg ma Budapesten rendkívül jutányos. Az évi 

18.000 Ft-os államsegély, a befizetett tartásdíjak és a befolyt 

gyülekezeti adományok és szupplikációk összege teljes egészében fedezik az 

intézet költségvetését és a kedvezmények átlaga az elmúlt tanévben 40% 

volt, átlagban tehát egy hallgató 180 Ft-ot fizetett tartásdíj címén. 

S ha ehhez hozzávesszük, hogy a szupplikáció bruttó összegének 20%-át 

kapja meg a hallgató, akkor azt mondhatjuk, hogy a hallgatók elég nagy 

százaléka egészen minimális összeget vagy semmit sem fizet az intézetben. 

Ezt a tényt azért szeretném hangsúlyozni, mert  amikor összehasonlítják 

hallgatóink helyzetét a református teológusokéval, akkor sokan téves 

eredményre jutnak a mi hallgatóink rovására, ami pedig nem felel meg a 

tényeknek. 

8. Lutheránus Világszövetség ez évi segélyéből az intézet 100.000 Ft-ot 

kapott, amit a konyhafelszerelés pótlására és kiegészítésére, az egész 

berendezés felújítására, illetve kicserélésére, a lakószobák renoválására 

és egy megfelelő raktárhelyiség megépítésére fordítunk. 

9. ezúton is hálás köszönetet mondok munkatársaimnak, elsősorban a 

szeniornak és proszenioroknak, hogy munkámban mindig nagy mértéréssel és 

hűséggel támogattak. Köszönetet mondok egyházam vezetőinek, hogy ezt a 

rendkívül felelősségteljes, de szép munkát reám bízták és abban 

támogattak. A ma még kétségtelenül meglévő nehézségeket közös akarattal és 

erővel bizonyára leküzdjük. Kérem ehhez lelkésztársaimnak a bizalmát és 

folyamatos támogatását, amire ezen a munkaterületen különösen is nagy 

szükség van. 

Virág Gyula esperes felajánlja, hogy az otthonórák tartásában a Budapestre 

felutazó lelkészek szívesen segítenek a Lelkésznevelő Intézet tanári 

karának. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

 

d) Jelentés a Gyülekezeti Segélyről 

 

Koren Emil, a Gyülekezeti Segély országos lelkész-vezetője, jelentést tesz 

a Gyülekezeti Segély 1957. és 1958. évi munkájáról. 

A Gyülekezeti Segély munkáját részleteiben a Gyülekezeti Segély 

egyházmegyei előadók évenként megtartott értekezlete fogja össze. Országos 

áttekintéssel ez az értekezlet tesz javaslatot mind a kerületi, mind az 

egyetemes presbitériumoknak az összegek diszponálására nézve. Bevált, jól 

funkcionáló munkaközösség ez. A begyűlt összegek feletti döntés a 

törvényes elosztás szerint a kerületi, illetve egyetemes presbitériumok 

kezében van. A kiutalások és döntések ennek megfelelően törvényes rendben 

történtek. Gyülekezeteinknek jól megértett segélyező összefogása ez a 

munka. A gyülekezetek 





  

az 1957. évben 323.000 Ft-ot, az 1958. évben 317.000 Ft-ot gyűjtöttek a 

Gyülekezeti Segély részére. A begyűlt összeg kimutatása, az elosztás 

részletezése az illetékes presbiteri gyűlések jegyzőkönyvében található. 

Az összegek mindenütt templom- és parókiatatarozások megsegítésére 

fordíttattak, az egyházmegyei fokon kiosztott összegek pedig szinte 

kizárólag szórványgyülekezetek megsegítését szolgálták. Az 1957. évben a 

Német Demokratikus Köztársaságból 100.000 Ft segélyösszeg érkezett, mely a 

fenti célokra fordíttatott. A különböző fokokon évente összesen mintegy 80 

gyülekezet részesül megsegítésben néhányszáz forinttól negyvenezer 

forintig terjedő váltakozó összegekben. 

Megállapítja, hogy a Gyülekezeti Segély egyházmegyei előadói az elmúlt két 

évben jó munkát végeztek és javasolja, hogy a közgyűlés mondjon ezért 

köszönetet. 

Jelentést tesz a Gyülekezeti Segély országos lelkész-vezetője arról is, 

hogy az egyetemes elnökség döntése alapján 1959. január 1-én átvette a 

szeretetszolgálat külföldi segélyekből származó ruhasegély-osztó munkáját. 

A két éven keresztül Kendeh György kelenföldi lelkész rendkívül pontos, de 

lassú segélyosztó munkájából fennmaradt mintegy 3.000 ruhabála 

szétosztásáról volt szó. Fiatal lelkészekből álló kisebb munkaközösség 

segítségével a bálákat bontatlanul küldötte szét lelkészcsaládok részére 

egyházmegyei gócokra, gyülekezeti tagok megsegítésére pedig egyes 

gyülekezeteknek. Jelentős bálamennyiséget kapott a Diakóniai Osztály, a 

Nyugdíjosztály s a központi hivatalok tisztviselőkara is. Ezzel a 

szeretetszolgálat segélyosztó munkája befejeződött. A segélyosztó munka 

teljes irattári anyaga az egyetemes egyház irattárába került. Hálával 

emlékezett meg azokról a külföldi hittestvérekről, akik szeretettől 

indíttatva adták össze és küldötték el adományaikat. A nagy anyagból 

valóban jelentős segítséget tudtunk adni lelkészcsaládoknak, egyházi 

alkalmazottaknak és rászoruló híveknek egyaránt. De ugyanakkor néhány 

hónap tapasztalata alapján el kell mondani azt is, hogy amilyen mértékben 

nem a tiszta és önzetlen szeretet küldötte ezeket az adományokat, hanem az 

ellenforradalom felkavarta indulatainak és érdekeinek indítékai is 

közrejátszottak, oly mértékben szűnt meg nyomában Isten áldása is. A munka 

árnyoldalán négy bibliai veretű szó elevenedett meg: „Irigység, 

visszavonás, pártoskodás, ausárlás”. Ezekben Isten figyelmeztető és 

megtérést kívánó intése szólal meg. 

 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és a Gyülekezeti Segély 

egyházmegyei előadóinak végzett jó munkájukért köszönetet mond. 

 

e) Jelentés az evangélikus segélyügyekről 

 

Péter Lajos egyetemes pénztáros jelentést tesz az evangélikus 

segélyügyekről. 

Jelentem az egyetemes közgyűlésnek, hogy az ökumenikus segélyből az 1957. 

év folyamán 3.480.000 Ft érkezett. 

Fenti összegből a Déli egyházkerületnek jutott 1.322.600 Ft 

az Északi egyházkerületnek jutott 1.326.800 Ft 

a Nyugdíjosztálynak jutott 81.300 Ft 

az Egyetemes egyháznak és intézményeinek jutott 749.300 Ft 

Összesen: 3.480.000 Ft 

 

Az egyetemes egyháznak juttatott 749.300 Ft-ból 138.274 Ft maradt az 

Egyetemes egyház pénztárában, amelyben az 





  

Egyetemes egyház elnöksége kölcsönsegély-alapot létesített. A létesített 

kölcsönsegély-alapból az 1958. évben a következő kölcsönsegélyeket 

folyósítottuk: 

a szarvasi Ótemplomnak 6.000 Ft 

a Diakóniai Osztálynak 15.000 Ft 

a Diakóniai Osztálynak 50.000 Ft 

a surdi egyházközségnek 15.000 Ft 

Tehát összesen: 86.000 Ft 

kölcsönsegélyt folyósított. A fenti kölcsönsegélyekből a Diakóniai Osztály 

15.000 Ft-ot, a surdi egyházközség 15.000 Ft-os visszafizetett. Az alapon 

tehát ma 82.274 Ft- áll rendelkezésre. 

Jelentem az egyetemes közgyűlésnek, hogy a Német Demokratikus Köztársaság 

segélyéből az 1958. év folyamán 2.206.219 Ft érkezett. Ebből a Református 

Konventnek átutaltunk 1.374.669 Ft-ot. Evangélikus részen maradt 831.550 

Ft. 

Fenti összegből a Déli egyházkerületnek jutott 254.500 Ft 

az Északi egyházkerületnek jutott 250.500 Ft 

az Egyetemes egyház és intézményeinek jutott 177.500 Ft 

személyeknek jutott 28.746 Ft 

az 1959. évre átvitt 120.304 Ft 120.304 Ft 

Összesen: 831,550 Ft 

Az 1959. évre áthozott összegből Balatonszárszónak előlegeztünk a mezőtúri 

ingatlan vételár-hátralékára 45.000 Ft-ot és az egyetemes elnökség a fóti 

Mandák Otthonnak kántorképzésre utalványozott 10.000 Ft-ot. Az NDK 

segélyből tehát még 65.304 Ft tartalék tőkénk van, amely összeget fogja 

terhelni az ökumenikus segély 1959. évi szétosztásának bank- és 

postaköltsége. 

Jelentem végül az egyetemes közgyűlésnek, hogy a Lutheránus Világszövetség 

az 1959. évi május hó folyamán 100.000 dollárt forintban átszámolva 

3.000.000 Ft-ot juttatott a Magyarországi evangélikus egyháznak. Ezt az 

összeget az egyetemes segélyosztó bizottság 1959. május 30-án tartott 

ülésén a következőképpen osztotta szét: 

a Déli egyházkerület gyülekezeteinek 900.000 Ft 

az Északi egyházkerület gyülekezeteinek 900.000 Ft 

a Diakóniai Osztálynak 700.000 Ft 

a Teológiai Akadémia és Lelkésznevelő Intézetnek 300.000 Ft 

három budapesti központi egyházi épület tatarozására 300.000 Ft 

Összesen: 3.000.000 Ft 

 

Ezeket az összegeket a segélyosztó bizottság határozata értelmében 1959. 

július 10-én fogjuk kifizetni. Egyben azt is jelentem, hogy a segélyosztó 

bizottság a szeretetintézmények részére a Diakóniai Osztály kezelésére 

adott 700.000 Ft felhasználásának irányítására és ellenőrzésére 

bizottságot alakított, melynek tagjai: Koren Emil Déli kerületi püspök 

helyettes, Várady Lajos budai esperes, Dr. Pálfy Miklós dékán és Pomázi 

Dezső mérnök, valamint Harkányi László mint jegyző. A segélyezett 

egyházközségek és intézmények a segélyek rendeltetésszerű felhasználásáról 

f. évi december 31-ig az illetékes egyházmegyei számvevőszék elé tartoznak 

okmányolt elszámolást beterjeszteni. 

Kérem jelentésem tudomásulvételét. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentéseket tudomásul veszi. 

 

f) Jelentés az Egyetemes Sajtóosztály működéséről 





  

Groó Gyula ügyvivő-lelkész jelentést tesz a Sajtóosztály munkájáról 1958. 

január 1-től 1959. június 26-ig. 

Jelentésemet a Sajtóosztály munkájáról 1958. január 1-től kezdődő 

időszakra terjesztem elő. Ennek oka az, hogy jól lehet már 1956. október 

19-én kineveztettem a Sajtóosztály ügyvivő-lelkészéül, a bekövetkezett 

ellenforradalmi események és az ellenforradalmi egyházi kormányzat egészen 

a fenti időpontig megakadályozott abban, hogy a Sajtóosztály vezetését 

valósággal és felelősséggel átvehessem. Ezért az ezen időpont előtt 

történtekért felelősséget nem vállalok. Egyébként az 1957. évi július hó 

9-i egyetemes közgyűlés elé valószínűleg készült jelentés. Ettől az 

időponttól 1958. január 1-ig egyáltalán nem vettem részt a Sajtóosztály 

munkájában és így arról jelentést sem tehetek. 

 

I. Kiadványaink 

1. Állandó kiadványaink. A Sajtóosztály állandóan és folyamatosan kiadta a 

jelentés időszakában az „Evangélikus Élet” című hetilapot 4 oldal 

terjedelemben, karácsonykor és húsvétkor 6 oldalon, 10.000 példányban. 

Előfizetett példány (1959. április 19-én) egyes előfizetéssel 6937, 

gyülekezeti terjesztéssel 1451, Posta Központi Hírlapiroda útján 309, 

külföldre 135. Ajándékpéldány külföldre 250, teológusoknak 50, egyházi 

hivataloknak 200, irattári elhelyezésbe 100, rontott példány 49, 

visszamaradó 819. A visszamaradott példányokat és az esetleg visszaküldött 

eladatlan vagy el nem fogadott példányokat rendszeresen a 

szórványgyülekezetek rendelkezésére bocsátjuk. 

Kívánatos volna, hogy a még eladatlan közel 1000 példány „Evangélikus 

Élet” is előfizetőre találjon. Ez nemcsak és nem is elsősorban a 

Sajtóosztálynak vagy a kiadóhivatalnak az érdeke, hanem egyházi közérdek, 

gyülekezeteink érdeke. Az előfizetőnek ugyanis egészen más a viszonya 

lapjához, mint hogyha azt térítés nélkül, ajándékba kapja. Felelősséget 

érez érette s azt a maga ügyének tekinti. E helyen is kérem a gyülekezeti 

szolgálatban álló lelkésztestvéreket: tegyenek meg mindent azért, hogy az 

egyetlen hetilapunk számára biztosított 10.000 példányszám-keret valóban 

kihasználtassék és minden lappéldány megtalálja a maga előfizetőjét. 

Az „Evangélikus Élet”-en egyébként az 1958. évben 600 Ft vesztesége volt a 

Sajtóosztálynak. 

Az „Evangélikus Élet”-et 1958. március 31-ig Dr. Keken András, 1958. 

április 1-től 1959. május 1-ig Groó Gyula szerkesztette, utóbbi időponttól 

kezdve Gádor András. A rovatvezetők és állandó munkatársak munkaközössége 

minden héten csütörtökön tartott ülést. 

Másik állandó jellegű kiadványunk a „Lelkipásztor” lelkészi szakfolyóirat, 

amely 64 oldal terjedelemben általában havonta jelenik meg. Sajnálatos, 

hogy az 1958. évben a kiadóhivatalon kívülálló okokból e lap több ízben 

késedelmesen jelent meg. Reményünk van arra, hogy a továbbiakban mindig 

pontosan fog megjelenni. 

A „Lelkipásztor” 1.000 példányban jelenik meg, amelyből 690 előfizetett 

példány, 140 példány megy külföldre, 27 példány teológusoknak 50%-os 

kedvezménnyel, a Posta Központi Hírlapiroda útján 17, irattárba 30, 

visszamaradó példány 83. 

Kívánatos lenne, hogy a „Lelkipásztor” minden egyes példánya előfizetőre 

találjon. Annál is inkább, mivel 1958. évben 84.400 Ft-ot fizetett rá a 

Sajtóosztály a „Lelkipásztor”-ra. A nyomdai árak alakulása következtében 

folyó év január 1-ével az előfizetési árat kénytelenek voltunk 144 Ft évi 

összegre felemelni. 

A „Lelkipásztor”-t 1958. augusztusági Veöreös Imre, szeptembertől 





  

kezdődően Dr. Ottlyk Ernő szerkesztette. 

 

2. Időszaki kiadványok 

1958-ban a Sajtóosztály a következő nyomtatványokkal igyekezett segíteni a 

lelkészi hivatalok munkáját: anyakönyvi kivonatok, keresztelési emléklap, 

zárómérleg, költségelőirányzat, perforált bibliai kép, konfirmációi 

emléklap, nyugtatömb, igés lap. 1958. januárjában jelent meg 5.000 

példányban a Gyermekek könyve, szórvány-hittankönyv, májusban Prőhle 

Károly: „Az evengélium igazsága” általános iskolai felsőbb osztályú 

vallástani tankönyv, júniusban 7.000 példányban Groó Gyula fordításában 

„Imádságos könyv”, októberben 10.000 példányban Ferenczy Zoltán: 

„Konfirmációi káté”, novemberben a „Keresztyén Énekeskönyv” 4. kiadása 

20.000 példányban, novemberben „Bibliaolvasó Útmutató az 1959. évre” 

10.000 példányban, decemberben „Evangélikus Naptár” az 1959. évre 10. 000 

példányban. 

Az 1959. évben megjelent kiadványok: március hóban Dr. Pálfy Miklós 

fordításában „Krisztus tanúja” című rövid Luther életrajz 5.000 

példányban, április hóban bibliai feliratú falitábla 15.000 példányban. 

Előkészületben van: nyomás alatt: Groó Gyula: „Élet kenyere” traktátus az 

úrvacsoráról. Egészen vagy részben elkészült 5 további traktátus kézirata 

a keresztségről, a házasságról, a szeretetmunkáról, betegeknek, 

gyászolóknak. Engedélyezésre beterjesztetett a vallástanítási bizottság 

által jóváhagyott következő általános iskolai vallástani tankönyvek 

kézirata: I. osztály számára, szerzője Virágh Gyula, II. osztály számára, 

szerzője Muntag Andor, III. osztály számára, szerzője Molnár Gyula, IV. 

osztály számára, szerzője Kinczler Iván, V–VI. osztály számára, szerzője 

Dr. Ottlyk Ernő. 

Itt kívánom megjegyezni, hogy az általános iskolák felső osztályai, 

illetőleg gimnáziumok számára iratterjesztésünkben továbbra is kaphatók 

Prőhle Károly: „Az evangélium igazsága” és Groó Gyula: „Szentírás” című 

vallástanítási tankönyvek. 

Ugyancsak engedélyezésre beterjesztetett az ún. Nyíregyházi Toldalék, 

amely a Keresztyén Énekeskönyvnek helyi igényeket kielégítő függeléke. 

Az egyetemes ének- és liturgiaügyi bizottság engedélyezte a Békéscsabai 

Énekeskönyv újra való kiadását. Ennek kézirata az egyetemes közgyűlés 

időpontjában valószínűleg már elkészült s haladéktalanul fel fogjuk 

engedélyezésre terjeszteni. 

Előkészületben van az 1960. évi Evangélikus Naptár és a Bibliaolvasó 

Útmutató. 

Szeretnék rámutatni arra, hogy a tavaly ősszel 20.000 példányban megjelent 

Keresztyén Énekeskönyvből mindössze 6.300 példány kelt el eddig. Feltűnő 

ez, ha arra gondolunk, hogy az Énekeskönyv megjelenését mennyire sürgette 

az egyházi közhangulat. Kívánatos volna, ha a gyülekezetek gyorsabb 

ütemben gondoskodnának Énekeskönyv szükségletük beszerzéséről, mivel az 

eladatlan kiadványban a Sajtóosztálynak jelentős holt tőkéje fekszik, ami 

esetleg akadályozza más kiadványok tervezésében, illetőleg kiadásában. 

Rendkívül súlyos megterhelést jelent Sajtóosztályunknak a még 1957-ben 

megjelent Hitvallási Iratok I. és II. kötete. Mindegyik kötet 2.500 

példányban jelent meg, s mindegyik kötetből még több mint 2.000 példány 

eladatlan. A Hitvallási Iratok még kiadatlan III. kötetének kiadására a 

Sajtóosztály nem is gondolhat addig, amíg a már megjelent kötetek 

eladásából az ezekbe befektetett több mint 





  

100.000 Ft-os költség meg nem térül. A kötetek eladási ára 45 Ft. Azt a 

javaslatot terjesztem az egyetemes közgyűlés elé: 1) Tegyék az 

egyházközségi és egyházmegyei könyvtárak számára kötelezővé a Hitvallási 

Iratok köteteinek megszerzését. 2) Indítson egyházunk mozgalmat a 

Hitvallási Iratok megismertetésére, azok népszerűsítésére a 

gyülekezetekben, arra ösztönözve az érdeklődő presbitereket, híveket, hogy 

szerezzék meg maguknak ezt a könyvet, amelynek valóban ott volna a helye 

az öntudatos evangélikus egyháztag könyvtárában. A népszerűsítés alkalmas 

módja lenne: cikksorozat indítása hetilapunkban, előadássorozatok tartása 

a gyülekezetekben. Reformáció heti előadássorozatra is ki lehetne tűzni a 

Hitvallási Iratok ismertetését. Az ismertető előadások szövegét közölhetné 

a „Lelkipásztor”. 

Hangsúlyozom, hogy nem csak anyagi, hanem eszmei, erkölcsi érdek is 

fűződik ahhoz, hogy evangélikus egyházunk régóta várva-várt s végre 

megjelent magyar nyelvű Hitvallási Irat-gyűjteménye ne maradjon az 

iratterjesztés raktárában, hanem oda kerüljön, ahová való: a gyülekezeti 

tagok kezébe. 

Itt emlékezem meg egy hosszú idő óta félkész állapotban maradt 

kiadványunkról: az „Együtt a fénynél” című könyvről. A könyv szövegében 

szükséges változtatások javarésze elkészült s már engedélyeztetés alatt 

van. Remélhető, hogy a folyó évben ez a kiadvány is forgalomba kerül. 

 

3. A biblia ügye 

A magyar protestáns egyházak között még 1948-ban kötött megállapodás 

értelmében a bibliát a Magyar Bibliatanács adja ki, a kiadás 

lebonyolítását azonban, valamint a megjelent bibliák kulcs szerint 

kontingentált elosztását a Református Egyetemes Konvent Sajtóosztálya 

végzi. Az elmúlt 1958. évben sajnálatos módon kiesés következett be a 

biblia kiadásában. Ezért nem tudtunk sok idevonatkozó igénynek eleget 

tenni. E hó elején kezdte meg újra a Református Konvent Sajtóosztálya a 

biblia folyamatos szállítását úgy, hogy ebben az évben már minden igényt 

ki tudunk elégíteni. 

Illetékes hatósági rendelkezés értelmében a továbbiakban az egyházak is 

tartoznak összes kiadványaik árazását jóváhagyás végett az Állami 

Egyházügyi Hivatalon keresztül a Kiadói Főigazgatósághoz felterjeszteni. 

Nevezett hatóság állapítja meg azután érvényesen az egyes kiadványok árát. 

Így történt, hogy a folyó évben kiadott bibliák árát már a e hatóság 

állapította meg, mégpedig az egészvászon kötésű (azelőtt ún. 40 Ft-os) 

biblia árát 60 Ft-ban. 

A biblia ára tehát és általában a továbbiakban egyéb kiadványok ára is nem 

Sajtóosztályunktól függ, hanem azt rajtunk kívül álló hatóság állapítja 

meg. Tekintettel arra, hogy ez országos és minden kiadóvállalatra 

egyformán vonatkozó intézkedés, azt megértéssel kell fogadnunk. 

 

II. Papírkészletünk 

Sajtóosztályunk a jelentés-időszakban több ízben részesült 

papírküldeményben. Ezeknek azonban csak kis része adomány, legnagyobb 

részének ellenértékét, megállapodás értelmében, ki kellett fizetni a 

Diakóniai Osztálynak. Így is hálásak vagyunk azonban külföldi 

hittestvéreinknek ezért a jelentős segítségért. A papírküldeményeket a 

finnországi evangélikus egyház és egy ízben a Lutheránus Világszövetség 

küldte. Jelenleg papírkészletünk mintegy 23 tonna. A folyó esztendőre 10 

tonna papírkeret felhasználását engedélyezte az Állami Egyházügyi Hivatal. 

Ez évi kiadványaink saját papírunkon 





  

jelennek meg, kivéve a vallástani tankönyveket, amelyek kiadására állami 

papír biztosíttatott számunkra. Két lapunk is, az „Evangélikus Élet” és a 

„Lelkipásztor” állami papíron jelenik meg. 

 

III. A Sajtóosztály anyagi helyzete 

Sajtóosztályunk az 1958. esztendőt nyereséggel zárta. Gazdálkodásunkról 

mérlegbeszámolónk, illetőleg költségelőirányzatunk nyújt képet. 

Mérlegbeszámolónkat és költségelőirányzatunkat a sajtótanács vizsgálta 

felül és hagyta jóvá. Itt most csak arra szeretnék néhány mondattal 

rámutatni, hogy kiadványaink megjelentetésének és iratterjesztésének útján 

forgalomba hozatalának szolgálatán túlmenően, Sajtóosztályunk milyen 

anyagi áldozatvállalással szolgált egyházunknak. 

1958. januárjában a Központi Alap beindítását a Sajtóosztály kereken 

200.000 Ft-os hozzájárulásával segítette elő. Saját kiadványainkból 5.800 

Ft értékben adtunk ajándékba lelkészeknek, gyülekezeteknek és 

intézményeknek, külföldre az ország határain kívül élő magyar anyanyelvű 

gyülekezeteknek és híveknek 58.100 Ft értékben juttattunk kiadványokat. 

Gyülekezeteknek, lelkészeknek és iratterjesztéseknek kiadványainkból adott 

engedmény összege 116.900 Ft. 

A fenti számok az 1958. évre vonatkoznak. 

Sajtóosztályunk egyházunk egyetlen termelő vállalata, egyetlen olyan 

szerve, amely nemcsak hogy önfenntartó, tehát külső támogatásra nem 

szorul, hanem jelentős anyagi segítséget nyújt más egyházi szerveknek, 

testületeknek és személyeknek. Amikor ezt Isten előtti örömmel és hálával 

megállapítjuk, kérjük a gyülekezeteket, hogy a Sajtóosztállyal szemben 

fennálló esetleges fizetési kötelezettségeik teljesítésével és általában 

megértő szeretettel segítsék elő annak további munkáját. 

 

IV. Átszervezés 

A Sajtótanács folyó év tavaszán a Sajtóosztályon átszervezést hajtott 

végre. Ennek célja a Sajtóosztály ügyvitelének egyszerűbbé és 

gazdaságosabbá tétele. Ennek során a Sajtóosztály alkalmaztatásától 

megvált Isó Pál főkönyvelő és Dr. Rákos László könyvelő, valamint Juhász 

géza kiadó-szerkesztő. Az eltávozottak munkakörét a Sajtóosztály megmaradt 

alkalmazottai vették át és a többletmunka vállalásával igen sokszor 

túlórázással, megfeszített erővel azon vannak, hogy a munka zökkenőmentes 

ellátását biztosítsák. Ezt az alkalmat használom fel arra, hogy a 

Sajtóosztály minden alkalmazottjának: Friedrich Lajos iratterjesztőnek, 

Germadics Károlyné vezető könyvelőnek, Kevi Erzsébet anyagkönyvelőnek, 

Scholtz Ákosné szerkesztőségi gépírónőnek, Szepesváry Tamás 

gépkocsivezető-expeditőrnek és Cziczka János hivatalsegédnek önfeláldozó 

és hűséges, jó munkájukért hálás köszönetet mondjak. 

Az átszervezés következtében a Sajtóosztály költségvetésében mintegy 

78.000 Ft-os évi megtakarítás jelentkezik, amely azonban természetesen 

teljes összegszerűségében csak a következő évben fog megmutatkozni. 

 

V. A Sajtótanács 

A Sajtótanács Sajtóosztályunk törvényes felügyeleti és irányító szerve. 

1958-ban január 3-án, január 24-én, március 20-án, március 25-én és 

szeptember 12-én, a folyó évben pedig április 24-én tartott ülést. Ezeken 

az üléseken a Sajtóosztály munkájának tervezését és kivitelezését, 

valamint a gazdálkodás kérdéseit tárgyalták. 

 

VI. Sajtókonferenciák 

Sajtóosztályunk 1958-ban május 7-én Hűvösvölgyben, valamint december első 

napjaiban Mátraszentistvánon tartott országos sajtókonferenciát. E 

konferenciákon a Sajtóosztály vezetőin, valamint a szerkesztőségek 

munkatársain kívül részt vettek az egyházmegyék kiküldöttjei is. 





  

Ez utóbbi körülményt rendkívül fontosnak tartom abból a szempontból, hogy 

a Sajtóosztály munkája állandóan eleven kapcsolatban legyen gyülekezeteink 

életével és szolgálatában tekintetbe vegye azokat a szükségleteket, 

amelyek a gyülekezeti munka végzése során mint kívánalmak az egyházi 

sajtóval kapcsolatban felbukkannak. Ilyen országos jellegű 

sajtókonferenciák tartása, legalább évente egyszer, a jövőben is 

szükségesnek és kívánatosnak látszik. 

Ezt a kapcsolatot a gyülekezetek életével és a gyülekezeti lelkészek 

munkájával kívánták erősíteni és elmélyíteni a Sajtóosztály ügyvivő-

lelkészének, úgy is mint egy ideig hetilapunk szerkesztőjének, valamint az 

egyházi sajtó más munkásainak részvételei az egyházmegyei lelkészi 

munkaközösségek ülésein és szolgálataik ezeken a munkaüléseken, valamint a 

gyülekezetekben előadásokkal és igehirdetésekkel. A Sajtóosztály ügyvivő-

lelkésze a jelentés-időszakban 37 ízben végzett ilyen szolgálatokat, 

amelyeknek felsorolásától most eltekintek. 

 

VII. 

Befejezésül hálás köszönetemet fejezem ki egyházunk püspökeinek, a 

Sajtótanácsnak, egyházi szerveinek, lelkésztestvéreinknek mindazért a 

segítségért, tanácsért és támogatásért, amivel a Sajtóosztály munkáját 

előremozdították. Külön is hálás köszönetemet fejezem ki az Állami 

Egyházügyi Hivatalnak az egyházi sajtó munkájában útmutatást adó és 

tanácsoló munkájáért, valamint a tapasztalt segítségért, amellyel 

kiadványaink megjelenését, a papírküldemények megérkezését és általában 

munkánk jó elvégzését egyházunk és népünk javára és az emberiség békéjének 

megóvása érdekében elősegítették és lehetővé tették. Egyházi sajtónk 

feladatát, célkitűzéseit most sem tudom másként megfogalmazni, mint 

ahogyan azt az elmúlt évi decemberi mátraszentistváni egyházi 

sajtóértekezlet elfogadta: „Egyházi sajtónkban a tanítás és nevelés módján 

való igehirdetéssel segítünk kialakítani egyházunk közvéleményét és 

építeni egységét… Segíteni akarjuk egyházunk népét abban is, hogy 

megtalálja helyét a szocializmus társadalmában és jó lelkiismerettel jó 

munkát végezzen a szocializmus új világának építésében. – 

Sajtószolgálatunkat az emberért, az egyetemes emberiségért való 

felelősségben végezzük. Ezért harcolunk a betű fegyverével is az atomhalál 

ellen és a békéért. Szót emelünk minden jó ügyért, elnyomott népek 

felszabadulásáért, az emberi haladásért, a népek békés együttéléséért. 

Ebben a szolgálatban világosan látjuk a célt, amely felé megyünk és Urunk 

kezéből fogadjuk el a mindennap feladatait, a jó cselekedeteket, amiket 

bizonyára elkészített, hogy azokban járjunk.” 

Kérem jelentésem elfogadását. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

 

g) Jelentés a Nyugdíjosztály működéséről 

Csekey Zoltán ügyvivő-lelkész jelentést tesz az Evangélikus Egyházegyetem 

Nyugdíjosztálya 1957. évi működéséről. 

 

1. Intézőszervi ülések 

A Nyugdíjosztály intézőszerve az 1957. év folyamán 11 ülést tartott. 

Ezeken az üléseken az intézőszerv 129 ügyben foglalt állást, illetve 

javaslatokat készített elő a Nyugdíjosztály tanácsa elé. Kisebb 

jelentőségű ügyekben önállóan határozott. Az üléseken részt vettek az 

ügyvivőn kívül Dr. Göttche Ervin ügyész, Péter Lajos pénztáros, mint az 

intézőszerv tagjai. 

 

2. Tanácsülések 





  

A Nyugdíjosztály tanácsa az 1957. évben 3 rendes ülést tartott s azokban 

94 kérdéssel foglalkozott. 

A Nyugdíjosztály tanácsa több elvi jelentőségű határozatot hozott. Ezek a 

következők: 

a) az Egyházügyi Hivatal jogosnak ismerte el a 18. életévet meghaladó 

árvák utáni rokkantsági ellátást. 

b) Az intézőszerv javaslatára a tanács jóváhagyólag tudomásul vette a 

nyugdíjasoknál az állami 1954. évi 28. sz. tvr. alapján az évi 1%-os 

nyugdíj-kiegészítés alkalmazását. A házastársi, családi pótlék, az 

árvaneveltetési díj és a nyugdíjak megállapításánál ugyancsak az 1954. évi 

28. számú tvr. rendelkezéseit és az Egyházegyetem tanácsa által hozott 

határozatokat alkalmazza. 

c) A rokkantsági nyugdíj megállapításával kapcsolatban a tanács 

határozatilag kimondta, hogy annak eléréséhez is 10 tényleges lelkészi 

szolgálati év szükséges. A nyugdíj összege – minden esetben – a lelkészi 

összjavadalom mindenkori évi középarányosának az 50%-a és a törvényes 

pótlékok. A rokkantsági nyugdíj azonban a nyugdíj megállapításánál 

figyelembe vett munkabérnél több nem lehet. 

4) Hivatkozással az 1953. évi VIII. tc. 28. §-ának 2. és 3. bekezdésében 

foglaltakra, mely szerint: „A magasabb egyházi tisztséget viselő lelkészek 

a magasabb tisztséget betöltő állami köztisztviselők nyugdíjának a mértéke 

szerint – a Nyugdíjosztály döntése alapján – magasabb összegű 

nyugellátásban részesíthetők”, a kérdés rendezetlensége miatt a 

Nyugdíjosztály tanácsa az alábbi javaslatot terjesztette az Egyházegyetem 

tanácsa elé: 

„A püspök személyi püspöki nyugdíjmegváltási járulék címén fizessen 5.000 

Ft-ot. Indokolás: az államnál is a nyugdíjakra a személyi fizetésekből is 

vonnak le járulékot. A püspöki megváltási járulék a püspök avatásától 

számított egy éven belül kifizetendő. A püspök – amennyiben az állam nem 

vállalná nyugdíjterhét – az őt megillető lelkészi nyugdíjon felül még két 

lelkészi nyugdíjjal egyenlő összeget kapjon püspöki nyugdíj címén. A 

püspöki nyugdíjat korhatár elérése nélkül is meg lehet állapítani lelkészi 

szolgálati évei alapján. 

Az egyetemes főtitkár kapjon havi 300 Ft nyugdíj-kiegészítést az őt 

megillető lelkészi nyugdíjon felül. 

A püspöki titkár 250 Ft-ot kapjon az őt megillető lelkészi nyugdíjon 

felül. 

Az esperesek és más országos tisztséget viselő lelkészek (Nyugdíjosztály, 

Diakóniai Osztály ügyvivő-lelkésze) az őket megillető lelkészi nyugdíjon 

felül 100 Ft nyugdíj-kiegészítésben részesüljenek. 

A teológiai tanárok az őket megillető lelkészi nyugdíjon felül 300 Ft 

nyugdíj-kiegészítésben részesüljenek. 

A magasabb nyugdíjak csak a nyugdíjkorhatár elérése után illetik meg 

kedvezményezetteket. de csak abban az esetben, ha legalább öt esztendőt 

töltöttek abban a hivatásban, amely után a magasabb nyugdíj jár, kivéve az 

espereseket, akiknek magasabb nyugdíj csak akkor jár, ha a teljes hatéves 

ciklust betöltötték. Javasolja továbbá, hogy a magasabb nyugdíjigényre 

jogosultak – a püspökön kívül – ne fizessenek személyi nyugdíjmegváltási 

járulékot. 

Az Egyházegyetem tanácsa 1957. évi július 9-i ülésében – mely az 1953. évi 

VIII. tc. 54. §-ának 4. bekezdése szerint ilyen elvi kérdésekben végső 

fokon dönt – a fenti elvi jelentőségű határozatokat jogerőre emelte. 

e) Az Egyházegyetem tanácsa 1957. évi július hó 9-i ülésében 





  

határozatilag kimondta, hogy azok az egyházközségek, amelyekben nyugdíjas 

lelkész teljesít szolgálatot és a rendes lelkészi állás nem tölthető be, 

mentesülnek a 200 Ft-os alapjárulék fizetése alól, csupán a lélekszám 

szerint kivetett pótjárulékot kötelesek fizetni. 

f) Az Egyházegyetem tanácsa tudomásul vette a Nyugdíjosztály tanácsának 

azon határozatát, amely szerint a Nyugdíjosztály azoknak, akik személyi 

járulék hátralék évi törlesztési tervét nem teljesítik, 1958. január 1-től 

kezdődőleg teljes hátralékuk után 5%-os késedelmi kamatot számít fel. 

g) Az Egyházegyetem tanácsa tudomásul vette a Nyugdíjosztály tanácsának 

azon döntését, hogy a személyi járulék tartozással hátralékosok, 

nyugdíjaztatásuk esetén, nyugellátásukat csak járuléktartozásuk 

levonásával fogják kapni. 

h) A Nyugdíjosztály tanácsa az 1958. évi nyugdíjjárulékot az alábbi módon 

állapította meg: a központi kerületek az általuk foglalkoztatott lelkészek 

egy évre átszámított össz illetményének 4%-át kötelesek fizetni. 

Az egyházközségek a 200 Ft-os alapjárulékon kívül minden lélek után 0,75 

Ft pótjárulékot kötelesek fizetni. 

Az egyházmegyék az esperesi tiszteletdíjak után 4%-ot fizetnek. 

Az ún. kivételes állományhoz tartozók a Diakóniai Osztálytól és az 

egyházkerületektől átvállalt ellátottak után az érdekelt közületek 1958-ra 

is személyenként 200–200 Ft járulékot kötelesek fizetni. 

 

3. Nyugellátottak 

A Nyugdíjosztály pénztára terhére ellátott nyugalmazott lelkészek száma 

27, a lelkészözvegyek száma 16, a kegydíjasok és lelkészárvák száma 11, a 

kivételes állománynak száma 10, összesen tehát 74. A havi ellátmány 

30.222,90 Ft. 

Az Egyházügyi Hivataltól ellátmányban részesülő nyugalmazott lelkészek 

száma 91, a lelkészözvegyeké 132, a kegydíjasok és árváké 31, összesen 

254. A havi ellátmány kb. 106.124 Ft. 

a) Elhunytak: Bakay Zoltán, Bujdosó György, Czipott Áron, Horémusz Pál, 

Horváth Olivér, D. Kapi Béla, Máczay Lajos, Bodnár Samuné, Borbély 

Jánosné, Krman Lajosné, Petőcz Ferencné, Szalay Lászlóné. 

b) Nyugdíjazottak: Aizenpreisz Dezső, D. Dezséry László (kivételes) az 

állam terhére, Dr. Gyimesy Károly megszüntetett nyugdíjának újbóli 

folyósítása, Dr. Jánossy Lajos (nyugdíjkiegészítő ideiglenes kegydíj és 

neveltetési segély), Kincses Lajos (rokkantsági ny.), Molnár Sándor 

(kivételes ny.), Prőhle Sándor (kivételes ny.), Szimonidesz Lajos 

(lelkészi ny.), D. Dr. Vető Lajos (kivételes püspöki és lelkészi nyugdíj). 

c) Özvegyi ellátásban részesítettek: Bakay Zoltánné, Horváth Olivérné, 

Horémusz Pálné, Máczay Lajosné. 

d) Szabó Aladár ny. hitoktató részére havi 200 Ft nyugdíj-kiegészítés 

állapíttatott meg. Varga Imréné Szlovákiából Magyarországra átköltözött 

lelkészözvegy részére kivételes özvegyi ellátásképpen havi 240 Ft, 

Nádudvari Frigyesné sz. Paulik Melitta lelkészárva részére rendkívüli 

méltányosságból havi 240 Ft kivételes ellátmány, Saguly Jánosné 

lelkészözvegy Leona nevű leánya részére havi 96 Ft árvaellátási 

kiegészítés, Tompa Zoltán Ferenc és Enikő gyermekei részére 100–100 Ft 

neveltetési járulék, özv. Jacobi V. Róbertné Ildikó nevű lánya részére 

havi 100 Ft neveltetési járulék állapíttatott meg. 

 

4. Temetési segélyek 





  

Segélyben részesültek: Bezegh István (400 Ft), Zoltán Emilné (400 Ft), 

Horváth Anna (400 Ft), Tarnóczay Istvánné (400 Ft), Horváth Olivérné (400 

Ft), Bakay Zoltánné (400 Ft), Máczay Lajosné (400 Ft), Horánusz Pálné (400 

Ft), ifj. Kapi Béla (400 Ft), Bokányi Jenőné (400 Ft), Horváth Sándor (400 

Ft). 

 

5. A Nyugdíjosztály offertóriumából rendkívüli segélyben részesültek a 

Diakóniai osztály útján a nyugalmazott lelkészek, özvegyek és árvák közül: 

Dr.Kiss Jenő 600 Ft, özv. Bőjtös Lászlóné 300 Ft, Walkovszky Klára 100 Ft, 

Krichner Rezső 250 Ft, Kéri János 150 Ft, Vietórisz Lászlóné 100 Ft, Szüts 

Gáborné 100 Ft, Hell Erzsébet 100 Ft, Szende Piroska 100 Ft, Pomikula Irén 

100 Ft, Lackner Paula 100 Ft, Haas Lídia 100 Ft, Mohr Piroska 200 Ft, Kiss 

Endréné 200 Ft, Pusztay Józsefné 200 Ft, Gyalog Istvánné 300 Ft, Dr. 

Csengődy Lajos 300 Ft, Sárkány Béla 100 Ft, Halász Kálmán 400 Ft, 

Nádudvari Frigyesné 200 Ft, Chován József 300 Ft, Botyánszky János 300 Ft, 

Jeszenszky Jánosné 300 Ft, Berecz Gábor 300 Ft, Fadgyas Olga 300 Ft, 

Csermák Elemér 300 Ft, Hering Jánosné 200 Ft, Irányi Kamillné 200 Ft, 

Ziermann Márta 300 Ft, özv. Baltik Pálné 200 Ft, Ittzés Mihályné 300 Ft. 

 

6. Külföldi segélyek 

Az Egyházegyetem segélyosztó értekezlete a nyugdíjas lelkészeket és 

özvegyeket 300–300 Ft külföldi pénzsegélyben, valamint élelmiszer- és 

ruhasegélyben részesítette. A nyugdíjasok nagy hálával és örömmel vették 

segélyezésüket. 

 

7. Iroda működéséről 

A Nyugdíjosztály az év folyamán 649 ügyet iktatott. Állandó érintkezésben 

volt az Egyházügyi Hivatallal és az SzTK-val. Bevezette a számlák 

nyilvántartása érdekében a kartonrendszerű könyvelést. A nyugdíj-

várományosokról a kartonokat kiegészítette. Megállapította, hogy a hiányos 

bejelentések következtében a nyilvántartás pontatlan és ennek 

megszüntetése érdekében a püspöki körlevelek útján felhívta a lelkészeket, 

hogy családi és szolgálati viszonyaikban bekövetkezett változásokat 

azonnal jelentsék a Nyugdíjosztálynak. E helyen is meg kell állapítani, 

hogy a bejelentésekről továbbra is megfeledkeznek az érdekeltek. 

Kimutatást készített az állam és a Nyugdíjosztály terhére ellátmányban 

részesülőkről, a külföldi segélyben részesülőkről. Kimutatások készültek 

az év folyamán a lelkészek és egyházközségek nyugdíjjárulék-számlájának 

állásáról. Ezeket megküldte az illetékes egyházi hatóságnak is azzal a 

kérelemmel, hogy szorgalmazzák elsősorban a hátralékok befizetését a 

nyugdíjak kifizetésének zavartalansága érdekében. Megállapítható, hogy úgy 

az egyházközségek, mint a lelkészek nem tanúsítanak kellő megértést a 

járulékok befizetésének fontosságára nézve s nem gondolnak arra, mi lesz 

nyugdíjasainkkal, ha a havi ellátmányukat nem tudjuk kifizetni időben. 

Kérjük a lelkészeket és az egyházközségeket, hogy a legnagyobb 

erőfeszítések árán is ne az év végén, hanem negyedévenként előre küldjék 

be a járulékokat. 

Tervezetet készített továbbá a régi és új nyugdíjasok nyugdíjának 

arányosítása tárgyában. A tervezet elkészítésekor nyilvánvaló lett, hogy 

ennek a kérdésnek rendezése olyan súlyos terheket jelentene az 

egyházközségekre nézve, amelyeknek az elviselése meghaladná az 

egyházközségek teherbíró képességét, mert azzal is számolnunk kell, hogy a 

rendes nyugdíjterhek állandóan növekednek. 

 

8. Pénzügyek. A Nyugdíjosztály 1957. évi pénztári forgalma a 

következőképpen alakult: összes bevétel 534.729,45 Ft, összes kiadás 





  

488.152,91 Ft. Pénzeszközök áthozata 1956. évről 94.249,47 Ft. Tehát az 

1957. évi bevétel az előző évi maradvánnyal együtt 628.978,92 Ft. Kiadás 

488.152,91 Ft. Pénzeszközök 1957. december 31-én 140.826,01 Ft. 

A kiadásokból a nyugellátottak javára folyósított összeg 376.918,79 Ft. 

Temetési segély címén folyósíttatott 4.400 Ft, nyug. lelkészek és 

lelkészözvegyek és a szeretetotthonok támogatására kifizettetett 16.000 

Ft, a sárszentlőrinci egyházközségnek nyújtott kölcsön 20.000 Ft volt. A 

kölcsönt a gyülekezet már vissza is fizette. 

A Nyugdíjosztály mérlegszaldója a következő: 

vagyon: felszerelések 3.000 Ft, készpénz: 5.549,96 Ft, OTP csekken: 

33.552,45 Ft, betétben 101.723,60 Ft, összesen 140.826,01 Ft; kölcsönök, 

előlegek: 27.816 Ft; járulékhátralékok: 327.249 Ft, összes vagyon tehát 

498.891,01 Ft. 

Teher: nyugdíjas lelkész offertórium 8.824,29 Ft, egyházi tőke: 485.809,47 

Ft, egyenleg, mint nyereség: 4.257,25 Ft, összes teher: 498.891,01 Ft. 

Az eredményszámla szerint a nyereség: 456.048,76 Ft, veszteség 451.791,51 

Ft, egyenleg, mint nyereség az előző évvel szemben 4.257,25 Ft. 

A járulékszámlák ismertetése. Az 1957. évi hátralékok összege 404.725,79 

Ft. A kivetett összeg 308.847,44 Ft. Az összeg előírás 713.573,23 Ft, a 

túlfizetés 3.578,35 Ft volt, mely összeget, ha levonjuk az összes 

előírásból, akkor az 1957. évi összes előírás 709.994,88 Ft. A levonás 

1957. december 31-én 382.745,88 Ft volt. Az év végi hátralék a 

túlfizetések levonásával 327.249 Ft. 

A hátralékok a következőképpen alakultak: 

Az Északi egyházkerület egyházközségeinek a hátraléka: 24.231,78 Ft. A 

Déli egyházkerület egyházközségeinek a hátraléka 56.216,69 Ft. Az Északi 

személyi hátralékok összege 92.394,36 Ft, a Délieké 144.171,71 Ft. Az 

Egyházegyetem és egyházmegyék hátraléka 5.149,30 Ft. A Teológiai Akadémia 

személyi hátraléka 1.889,61 Ft, a Sajtóosztály hátraléka 1.020,82 Ft, a 

Diakóniai Osztályé 9.037,35 Ft. Az összes hátralék 6.862,62 Ft túlfizetés 

levonásával 327.249 Ft. Az a kép már az 1958. januári befizetésekkel 

némileg javult. 

Isten iránti hálával búcsúzunk az 1957. esztendőtől és köszönjük neki, 

hogy lehetővé tette a Nyugdíjosztály szolgálatát a legjobban rászoruló 

nyugalmazott lelkészek, özvegyek és árvák fölé. – 

 

Csekey Zoltán ügyvivő-lelkész jelentést tesz az Evangélikus Egyházegyetem 

Nyugdíjosztálya 1958. évi működéséről. 

1. Intézőszervi ülések 

A Nyugdíjosztály intézőszerve az 1958. évben 10 ülést tartott. Ezeken az 

üléseken 88 ügyben határozott, illetve javaslatot készített a tanács elé. 

Az üléseken részt vettek az ügyvivőn kívül Dr. Göttche Ervin ügyész, Péter 

Lajos pénztáros, mint az intézőszerv tagjai. 

2. Tanácsülések 

A Nyugdíjosztály tanácsa 1958-ban két ülést tartott s azokban 64 ügyben 

hozott határozatot. 

A határozatok közül ki kell emelnünk az alábbiakat: 

a) Tudomásul vette, hogy a nyugdíjosztályi határozatokat felülvizsgálás 

végett be kell mutatni a Művelődésügyi Minisztérium Egyházügyi 

Hivatalának. 

b) Tudomásul vette az árvaellátást szabályozó 3/1958. számú 

kormányrendeletet. 

c) Tudomásul vette a 42/1958.Mü.M. és a 8/1958.Mü.M. számú rendeletet 





  

a családi pótlék újabb szabályozása tárgyában. 

d) Tudomásul vette továbbá a Munkaügyi Minisztérium Szociálpolitikai 

Főosztályának 45.110/1958. számú rendeletét, mely módosította a 

felekezetek polgári alkalmazottainak nyugellátásáról szóló 3.260-

7/1955.Nycs. számú utasítást. E rendelkezés szerint az egyházi 

alkalmazottak nyugdíj vonalán az SZTK hatáskörébe tartoznak, az egyházi 

személyek pedig a felekezetek által fenntartott nyugdíjintézetek 

kötelékébe. 

d) A Nyugdíjosztály tanácsa határozatilag kimondta, hogy az 1959. évi 

nyugdíj-pótjárulék – az egyházkerületek által régebben megállapított 

lélekszám szerint – 1,10 Ft. Az alapjárulék továbbra is egyházközségenként 

évi 200 Ft. Az egyéb közületi szervek nyugdíjjáruléka az általuk 

foglalkoztatott lelkészi személyek után 4%, a javadalmi bevallások 

alapján. 

Az ún. kivételes állományhoz tartozók, valamint a Diakóniai Osztálytól és 

az egyházkerületektől átvállalt ellátottak után személyenként 200–200 Ft a 

járulék. 

A járulék emelése azért volt szükséges, mivel a nagyobb számú új 

nyugdíjazások miatt a nyugdíjteher lényegesen emelkedett. 

 

3. Nyugellátottak 

Az Egyházügyi Hivataltól ellátmányban részesülő nyugalmazott lelkészek 

száma 91, a lelkész özvegyeké 128, kegydíjasok és árváké 30, összesen 249. 

Az Egyházügyi Hivatal ezek ellátására évente kb. 1.300.000 Ft-ot 

folyósított. 

A Nyugdíjosztály pénztára terhére ellátott nyugalmazott lelkészek száma 

42, a lelkészözvegyeké 18, a kegydíjasok és egyéb ellátottak száma 23, 

összesen 83. Ezek nyugellátására évi 381.004,50 Ft-ot fizetett ki a 

Nyugdíjosztály pénztára. 

a) Elhunytak: Gyarmathy Dénes, Kirchner Rezső, Ladányi György, Schmidt 

János, Sokoray Bálint, Dr. Szuchovszky Lajos lelkészek; Blázy Lajosné, 

Berke Józsefné, Hammel Alajosné, Horváth Sándorné, Tompa Mihályné 

lelkészözvegyek. A kivételes állományhoz tartozók közül elhunyt: Hesz 

Jánosné. 

b) Nyugdíjazottak: Dr. Karner Károly (havi nyugdíj 1.121 Ft), Gerencsér 

Zsigmond (havi 839 Ft), Szekeres Sándor (havi 839 Ft), Pál Béla (havi 821 

Ft), Péter Henrik (havi 821 Ft), id. Magassy Sándor (havi 821 Ft), Válint 

János (havi 921 Ft), Pölöskey Miklós (rokkantsági nyugdíj havi 795 Ft), D. 

Ordass Lajos (lelkészi és püspöki nyugdíj havi 2.394 Ft), Dr. Wiczián 

Dezős (kivételes nyugdíj havi 1.102 Ft), Dr. Bókay János (kivételes 

kegydíj havi 518 Ft). 

c) Özvegyi ellátás állapíttatott meg a következőknek: Gyarmathy Dénesné 

(havi 375 Ft), Kirchner Rezsőné (havi 309 Ft), Ládonyi Györgyné 

(ideiglenes özvegyi ellátmány havi 134,50 Ft), Schmidt Jánosné (havi 267 

Ft). 

 

4. Temetési segélyek 

Segélyben részesültek: Gyarmath Dénesné (400 Ft), Ládonyi Györgyné (400 

Ft), Sárkány Tiborné (400 Ft), Blázy Lajos (400 Ft), Kirchner Rezsőné (400 

Ft), Schmidt Jánosné (400 Ft), Stráner Vilmos (400 Ft), Szalay Sándorné 

(400 Ft), Dr. Varsányi Mátyásné (400 Ft), Dr. Szzuchovszky Lajos után 400 

Ft, összesen 4.000 Ft. 

 

5. A nyugdíjas offertóriumból a személyek közül rendkívüli segélyben 

részesültek: özv. Jancsuskó Lászlóné 200 Ft, Jeszenszky János 200 Ft, 

Síkos Gyula 200 Ft, Tatay Etelka 300 Ft, Nádudvari Frigyesné 200 Ft, 

Gyalog Istvánné 400 Ft, Schöck Gyuláné 250 Ft, 





  

Krón Ferencné 200 Ft, Drenyovszky Jánosné 150 Ft, Russ Zoltánné 150 Ft, 

Fadgyas Olga 100 Ft, Jeszenszky Jánosné 100 Ft, Irányi Kamillné 100 Ft, 

Wallentinyi Imre 100 Ft, Jankó Jánosné 100 Ft, Csermák Elemér 100 Ft, Dr. 

Varsányi Mátyásné 100 Ft, Genersich Tivadarné 100 Ft, Vietórisz Lászlóné 

150 Ft, Peér Péter 150 Ft, Bertha Lajos 100 Ft, chován József 100 Ft, 

Stráner Vilmos 100 Ft, Simon László 100 Ft, Szalontay Oszkár 150 Ft, 

Sommer Gyula 100 Ft, Kéri János 150 Ft, Botyánszky JÁnos 100 Ft, Baltik 

Pálné 100 Ft, Haffner Vilmosné 100 Ft, Hammel Alajosné 100 Ft, Szekej 

Andrásné 100 Ft, Bőjtös Lászlóné 100 Ft, Ittzés Mihályné 100 Ft, Oláh 

Károly 250 Ft, összesen 5.100 Ft. 

Az Egyházegyetem tanácsa határozata alapján a nyugdíjas offertóriumból 

8.389,70 Ft jutott a gyenesdiásdi intézménynek, 8.389,70 Ft a kistarcsai 

özvegy papnék otthonának, 4.194,99 Ft a piliscsabai szeretetintézménynek. 

Az offertóriumból a még ki nem osztott összeget tartalékoltuk, hogy az 

1959. év első felében is tudjunk segélyt adni a rászorulóknak. 

 

6. Külföldi segélyek 

Nyugdíjasaink a karácsonyi ünnepek alkalmából kisebb élelmiszer- és 

ruhasegélyben részesültek. 

 

7. Az iroda működéséről 

A Nyugdíjosztály az év folyamán 666 ügyiratot intézett el. Állandó 

érintkezést tartott fenn az Egyházügyi Hivatallal és az SzTK-val. 

 

8. Pénzügyek 

A Nyugdíjosztály 1958. évi pénztári forgalma a következő: összes bevétel 

573.305,68 Ft, kiadás 492.214,77 Ft, pénzeszközök áthozata az 1957. évről 

140.826,01 Ft. Ehhez hozzájárul az 1958. évi bevétel: 573.305,68 Ft, 

összesen 714.131,69 Ft. Ha ebből az összegből levonjuk az 1958. évi 

kiadásokat, akkor 1958. december 31-én a pénzeszközök 221.916,92 Ft. 

A Nyugdíjosztály mérlegszámlája a következőképpen alakult: 

vagyon: felszerelések 3.000 Ft, készpénz: 13.706 Ft, OTP csekken: 

101.401,12 Ft, OTP-betét 106.809,80 Ft.; kölcsönök, előlegek: 5.480 Ft, 

járulékhátralékok: 265.117,43 Ft, összes vagyon tehát 495.514,35 Ft. 

Teher: nyugdíjas offertóriumból 7.464,09 Ft, tőke: 427.935,15 Ft, 

nyereség: 60.115 Ft, összes teher 495.514,35 Ft. 

Az eredményszámla szerint a nyereség 521.234,79 Ft, a veszteség 461.119,68 

Ft. Egyenleg, mint nyereség 60.115 Ft, összesen 521,234,79 Ft. 

 

9. Járulékszámlák 

Az egyházközségek, közületek, lelkészek hátraléka 1957-ben helyesbítések 

után 337.152,71 Ft volt, a tőkeszámlát érintő hátralékcsökkenés 72.035,28 

Ft. 

A járulékszámlákat a Nyugdíjosztály megküldte tájékoztatásul és a 

járulékok befizetésének szorgalmazása végett a püspöki és esperesi 

hivataloknak, majd külön az érdekelteknek is. Köszönetet mondunk az Északi 

püspöki hivatalnak és az Egyetemes egyháznak, hogy a juttatott segélyekből 

levonásba hozták a hátralékokat s ezáltal hozzájárultak ahhoz, hogy a 

hátralékok csökkenjenek. A püspökök körleveleikben többször szorgalmazták 

a járulékok befizetését. Úgy gondoljuk, hogy a jövőben jobban helyre kell 

állítani a fizetési morált és erélyes intézkedésekkel fel kellene számolni 

a hátralékokat és mindent elkövetni arra nézve, hogy az 1959. évi 

kivetéseket az egyházközségek ne teljesítsék késedelmesen, nehogy 

nyugdíjaink 





  

ellátmány nélkül maradjanak. 

 

10. Megoldásra váró feladatok 

1958. december 24-én a Magyar Közlönyben megjelent az 1958. évi 40. számú 

törvényerejű rendelet a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról. A 

rendelet célja, hogy csökkentse a régi és az új nyugdíjak közötti 

aránytalanságot és felemelje a régi törvények alapján megállapított 

alacsony nyugdíjakat. Az új törvény végrehajtása során reményünk van arra, 

hogy az állam az egyháztól átvállalt nyugdíjasaink ellátmányát az új 

törvényben foglaltak figyelembevétele mellett rendezni fogja. 

Az új törvény kihatással van a mi nyugdíjasainkra is, mert zsinati 

törvényünk szerint a nyugdíjösszeg kiszámítására nézve az érvényben lévő 

állami nyugdíjtörvény és nyugdíjügyi rendeletek elvei, illetőleg 

rendelkezései irányadók. Ez a kérdés tehát sürgősen rendezésre szorul. 

Csekey Zoltán ügyvivő-lelkész végül kiegészíti a Nyugdíjosztályra 

vonatkozó 1958. évi jelentését. 

Örömmel jelentem, hogy az 1958. évi 40. sz. tvr. végrehajtása során az 

Állami Egyházügyi Hivatal közölte, hogy a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 

rendezi az állam által átvállalt egyházi nyugdíjasok alacsony összegű 

nyugellátását. Bár a rendelet nem intézkedik az egyházi személyekről, 

mégis az Állami Egyházügyi Hivatal előterjesztése alapján a kormány 

hozzájárult ahhoz, hogy az Egyházügyi Hivatal az alacsony nyugdíjakat a 

törvény szellemében emelje fel. 

Ennek alapján 1959. május 1-i hatállyal rendezésre került minden 800 Ft-on 

aluli sajátjogi és minden 400 Ft-on aluli özvegyi nyugdíj az alábbi 

részletezés szerint: 

Az összes egyházakat figyelembe véve 1521 fő részesült nyugdíjemelésben, 

melynek évi összege kb. 2 millió forint. Az evangélikus egyház 

vonatkozásában kb. 229 fő részesült nyugdíjemelésben, melynek évi összege 

kb. 290.000 Ft. Az egy főre eső emelkedés átlaga sajátjogúaknál kb. havi 

159 Ft, özvegyeknél kb. 77 Ft. 

Az Állami Egyházügyi Hivatal a rendelkezést már végrehajtotta és a 

felemelt nyugdíjakat folyósította. 

A Nyugdíjosztály és az Egyházegyetem tanácsa nagy örömmel vette tudomásul 

a kormány intézkedését, s ezért hálás szívvel mond köszönetet az illetékes 

állami szerveknek. 

Ugyancsak bejelentem, hogy a Nyugdíjosztály javaslata alapján az 

Egyházegyetem tanácsa elhatározta, hogy az egyház is végrehajtja a 

nyugdíjemelést a Nyugdíjosztály terhére ellátottakkal kapcsolatban, a 

kivételes állományhoz tartozók kivételével 1959. május 1-i hatállyal. 

A Nyugdíjosztály javaslata alapján az Egyházegyetem tanácsa az 1958. évi 

40. sz. tvr. végrehajtására nézve kimondta, hogy a lelkészi nyugdíj alapja 

nem az egyenként elért évi lelkészi jövedelem 50%-a, hanem az állományba 

vett lelkészek évi minimális jövedelmének az egy lelkészre eső 

átlagösszegnek az 50%-a. (A Központi Alap ugyanis megállapította, hogy a 

lelkészek havi átlagjövedelme már nem 1440, hanem havi 1.666 Ft.) 

Az öregségi nyugdíjra való jogosultság – zsinati törvényünk 37. §-a 

értelmében – 5 teológiai tanulmányi év és 10 lelkészi szolgálati év után 

kezdődik. Ennek alapján a lelkészt a teljes nyugdíj 50%-a illeti meg. 

Minden további szolgálati esztendő után a nyugdíj összege 2–2%-kal 

emelkedik. A 100%-os nyugdíjösszeget 5 teológiai tanulmányi és 35 lelkészi 

szolgálati év után lehet elérni. 





  

A 100%-os öregségi nyugdíj tehát a minimális lelkészi javadalom fele, 

vagyis – újabb megállapításig – havi 833 Ft. Ehhez a törzsnyugdíjhoz járul 

még az esetleges családi pótlék, árvaellátás és általában az állami 

nyugdíjtörvényben előírt feltételek alapján a házastársi pótlék. 

A rokkantsági nyugdíj megállapításához is 10 tényleges lelkészi szolgálati 

év szükséges. A rokkantsági nyugdíj összege – minden esetben – a lelkészi 

minimális összjavadalom mindenkori középarányosának az 50%-a. 

A lelkészözvegyi nyugdíj összege a nyugdíjas lelkész elhalálozása esetén 

az elhunyt férj nyugdíjának 50%-a, a szolgálati viszonyban álló lelkész 

elhalálozása esetén a mindenkori lelkészi nyugdíj 50%-a. ehhez a 

törzsnyugdíjhoz jár a törvényes pótlék. 

A kegyeleti ellátmány megállapítása tárgyában a tanács az 1956. január 27-

én tartott egyetemes tanácsülés 18. jegyzőkönyvi pontjában foglalt 

határozat további megtartását határozta el. 

Jelentem, hogy az Egyházegyetem tanácsa – tekintettel a nagy 

nyugdíjhátralékokra – határozatilag kimondta a külföldi segélyben 

részesülő egyházközségek nyugdíjhátralék levonását. 

Ezzel kapcsolatban az Egyházegyetem tanácsa felhatalmazza az Egyházegyetem 

és az egyházkerületek elnökségeit, hogy az egyházközségeknek, az egyházi 

személyeknek bármi címen juttatott segélyéből hozzák levonásba az egyházi 

köztartozásokat. (Nyugdíjjárulék, hátralék, meliorációs tartozás, kerületi 

járulék, stb.) 

A Nyugdíjosztály tanácsa kimondta, hogy a személyi nyugdíjjárulékkal 

tartozó és azt nem fizető lelkészek illetményéből a hátralékokat le kell 

tiltani. 

A Nyugdíjosztály felhívja továbbá az egyházközségeket, hogy a 

nyugdíjjárulékot ne az év vége felé fizessék be, hanem előre, mert a 

nyugellátmányokat havonta előre esedékesen kell kifizetni. 

Jelentem, hogy az év végén tartalékban levő kb. 220.000 Ft-ból már csak 

111.000 Ft van tartalékban, mert a befolyó járulékokból már nem tudtuk 

fedezni a kiadásokat. 

Bejelentem, hogy a Nyugdíjosztály tanácsa javasolta, hogy ha a lelkészek a 

lelkészavatás 50-ik, illetve 60-ik évfordulóját megérik, úgy erről az 

illetékes egyházkerületek emlékezzenek meg és egyúttal rendkívüli segélyt 

juttassanak számukra. Az idevonatkozó határozatot a Nyugdíjosztály 

megküldi a püspöki hivataloknak. 

Amikor röviden számot adtunk a Nyugdíjosztály működéséről, nagy hálával 

gondolunk a mi Urunkra, aki velünk volt és akinek köszönhetjük, hogy a 

Nyugdíjosztály eleget tudott tenni kötelezettségeinek és folyósítani tudta 

nyugdíjasaink részére szerény megélhetésüket elősegítő ellátmányukat. 

Kérésünk, hogy közegyházunk vegye nagyon is szívére a Nyugdíjosztály 

ügyeit és gondoljon mindenki arra, hogy egyszer majd ő is kiáll a 

barázdából és milyen jó lesz neki, ha egyháza öreg korában támogatja. 

 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul vette. 

 

h) Jelentés a Diakóniai Osztály működéséről 

 

Sztehlo Gábor ügyvivő-lelkész jelentést tesz a Diakóniai Osztály 1957. és 

1958. évi működéséről. 

A Diakóniai Osztály 1957. és 1958. évi működéséről a következő jelentést 

terjesztem elő. 





  

Az osztály felügyelete alatt az 1953. évi VIII. tc. alapján 14 intézmény 

20 munkahelyen, 549 ápolttal működik. Ezen kívül hatásköre 3 egyházi 

üdülőre is kiterjed, amelyek összesen kb. 150 vendéget tudnak befogadni.  

Az intézmények, röviden megnevezve, a következők: 

Győr, öregotthon, 3 munkahellyel; 

Gyenesdiásd, Kapernaum, öreg lelkészek otthona; 

Budapest, Buda központtal (II. Báthory L. u. 8.), öreg és idióta otthon, 5 

munkahellyel; 

Budapest, Zugló (XIV. Lőcsei u. 32.), öregotthon; 

Budapest, Józsefváros (Karácsony Sándor u. 31–33.), öregotthon; 

Pécs (Szabadság u. 18.), öregotthon; 

Bonyhád (Rákóczi út 41–43.), egészségügyi gyermekotthon; 

Kistarcsa-Zsófialiget, özv. papnék otthona; 

Albertirsa (Dózsa György út 7.), öregotthon; 

Balassagyarmat, öregotthon; 

Szarvas, Ótemplomi gyülekezet, árvaház; 

Békéscsaba, öreg- és gyermekotthon, 3 munkahellyel; 

Nyíregyháza, öregotthon és egészségügyi gyermekotthon, 2 munkahellyel; 

Budapest, Protestáns Egyházak Üzemi Konyhája, IX. Ráday u. 28. 

Az ápoltak összlétszáma 549 

nyugdíjas lelkész, lelkészözvegy és volt egyházi 

munkás 

62 

nyugdíjas és gyógyíthatatlan öreg 287 

nyomorék és idióta gyermek 178 

egészséges gyermek, gondozásra szoruló 22 

Minden intézmény önálló, autonóm, a fenntartó gyülekezet presbitériumának 

felügyelete alatt működik. Alkalmazottait és ápoltjait maga veszi fel, 

pénzügyeit önállóan intézi. Az 1954. évi szervezés óta minden intézmény 

mögött a fenntartó egyházközségen kívül egy vagy két támogató egyházmegye 

áll. A fenntartó gyülekezetekkel együtt ezeknek gyülekezetei gondoskodnak 

arról, hogy az intézmény költségvetési hiányát természetbeni és pénzbeli 

adományokkal pótolják. Eddig minden intézmény fenntartása biztosítva volt. 

Jelenleg azonban van két intézményünk, amely így nem tud megállni és az 

egyház, illetve a Diakóniai Osztály hathatós segítségére szorul. Ezek: 

Albertirsa és Szarvas. 

Azok az otthonok, illetőleg munkahelyek, amelyek csak nyomorék gyermekeket 

ápolnak, semmiféle közegyházi támogatásra nem szorulnak. 

Számszerűleg kimutatom azt az összeget, amellyel a gyülekezetek 

természetben és pénzben az intézmények fenntartásához hozzájárulnak. 

1957. év Ft 

Kerületektől (É. 4.000, D. 3.000) 7.000,00 

Osztályoktól 45.173,00 

Intézményektől 16.394,00 

Támogató gyülekezetek 59.911,00 

Fenntartó gyülekezetek 89.294,01 

Készpénzadományok 149.105,26 

Diak. offertórium 25.00,00 

OTP forgalom 163.599.21 

Persely, offertórium 12.847,56 

Természetbeni 864.147,38 

Üdültetési offertórium 19.738,07 

 1.452.709,49 

 





  

 

1958. év Ft 

Felsőbb egyházi szervektől 113.447,82 

Nyugdíjosztálytól 31.634,49 

Diakóniai Osztálytól 140.547,50 

Intézményektől 4.211,45 

Intézményektől 119.400,00 

Támogató gyülekezetektől 96.142,49 

Fenntartó gyülekezetektől 74.626,08 

OTP forgalom 28.924,00 

Készpénz 137.992,51 

OTP 32.900,89 

Diak. offertórium 17.459,42 

Persely, offertórium 29.146,93 

Diak. offertórium (előbbi közvetlenül ment) 33,50 

Természetbeni adomány 618.289,14 

 1.444.756,22 

 

A Diakóniai Osztály munkája 

Az 1953. évi VIII. tc. értelmében az osztályt az Egyetemes egyház 

elnökségével, a presbitériummal és a közgyűléssel szembeni felelősséggel 

az intézőszerv és az osztály-tanácsülés utasításai alapján az ügyvivő 

vezeti. Az osztálynak 1956. december 31-ig három alkalmazottja volt: az 

ügyvivő, a gondnok és egy irodavezető; Sztehlo Gábor, Ruzicska László és 

Kurthy Dezsőné. A két első ezt a szolgálatot 1956. január 1-től illetmény 

nélkül végezte, mert mint lelkésznek, a budai szeretetotthonoknál van 

javadalmas állása. Kuthy Dezsőné sem kap az osztálytól fizetést, mert 

illetménye a kongrua-alapot terheli. 1957. májusában a Diakóniai Osztály 

Rédey Pál egyházkerületi lelkészt a presbitérium által jóváhagyott 

hívánnyal alkalmazta és a három üdülő igazgatásával bízta meg, azonkívül a 

Protestáns Egyházak Üzemi Konyhájának vezetője. Rédey Pál állását az 

egyetemes presbitérium április 7-i ülésén racionalizálta. Amint 

elhelyezése lehetségessé lesz és ettől az állásától megválik, ez az állás 

megszűnik. Ezzel a helyzet a Diakóniai Osztálynál úgy alakul, hogy a hívek 

szolgáltatta offertórium és a körlevelek hozama, a portóköltség 

leszámításával, teljes egészében a diakónia szolgálatába lesz állítható. 

Így a Diakóniai Osztály szolgálatát személyi illetményteher nélkül tudja 

az intézmények javára végezni. 

Ezt a szolgálatot elősegítette az 1957. július elején kapott kisautóbusz 

is. Ennek költsége évi adóján kívül a Diakóniai Osztály pénztárát nem 

terheli, mert a fenntartási költségeket a budai szeretetotthonok viselik 

és lehetőség szerint a forgalom hozamából fedezik. A kisautóbusz az egyes 

otthonoknak a gyűjtések, a beszállítás lebonyolításában segítségére volt. 

Többek között Gyenesdiásd, Győr (Börcs része), Kistarcsa és Balassagyarmat 

vette igénybe ezt a segítséget. A szeretetszolgálat adományainak az 

intézményekbe szállítását is elvégezte. Nagy szolgálatot tett azáltal is, 

hogy az egyházmegyei diakóniai előadókat és az intézmények vezetőit 

tapasztalatcserére 3 országos út keretében intézményről-intézményre 

szállította. Ezenkívül évenként 3–4 úton egyes tájegységek gyülekezeti 

diakóniai előadóit látogatásra vitte 2–3 tagintézménybe. Az előző utak 7–

10, az utóbbiak 2–3 napot vettek igénybe. A kisautóbusz szolgálatát 1959-

ben is folytatja. Nemcsak a gyűjtésben és szállításban segít, de 

szolgálata közelebb hozza egymáshoz az intézményeket és a híveket az 

intézményekhez. Több, nehéz körülmények között élő, nagylétszámú 

lelkészcsaládnak is sok könnyítést szerzett. 

A Diakóniai Osztály 1958. szeptemberének közepén tartotta az 





  

összes egyházmegyei diakóniai lelkész, otthonigazgató és otthonvezető 

bevonásával elő munkásértekezletét, amely igen eredményesnek bizonyult. 

Szeretném az egyházi munka megindulásának kezdetén ezt az értekezletet 

minden esztendőben megtartani, hogy a diakóniai munkára közösen 

készülhessünk fel. 

A Diakóniai Osztály ezenkívül elvégezte még mindazt, amit adminisztratív 

és egyéb vonatkozásokban a törvény feladatává tesz. 

 

Gyülekezetek diakóniája 

Örvendetes tényként számolhatok be arról, hogy 1957 óta a diakónia iránti 

felelősség és a diakónia munkája a gyülekezetekben is ígéretes fejlődést 

mutat. Az idevágó igehirdetések felébresztették a testvér iránti 

felelősséget és felfokozták az áldozatkészséget. Ahol a diakónia intézmény 

javára gyűjtés indult és a lelkész azt szívügyévé tette, ott buzgóbb az 

adakozás a Gyülekezeti Segély és a teológusok otthonának céljaira is. 

Évtizedekkel ezelőtt a természetbeni gyűjtés természetes valami volt. Ma a 

diakóniai szolgálat révén nagyobb lendületet vett és nagyjelentőségűvé 

vált. A szegény asszony egy tojása, bögre zsírja, kanál lisztje 

megszázszorozódott, van egyházunknak tájegysége, ahol az őszi termény 

betakarításkor az öreg nyugdíjas lelkészek, vagy a börcsi öregek számára 

való gyűjtés épp oly magától értetődő, mint a teológus otthonban élő jövő 

lelkésznemzedék támogatása. 

A gyülekezetek diakóniája keretében egyes egyházmegyékben és 

gyülekezetekben kézimunkaórákat tartanak és ezek produktumait értékesítő 

karácsonyi vásárt rendeznek, amelynek bevétele a gyülekezeti szegények és 

a diakóniai intézmények támogatását szolgálja. Egyes budapesti 

gyülekezetek asszonyai rendszeresen meglátogattak egyes intézményeket és 

ott varródélutánokon a összes varrnivalót elvégezték. Dunántúli 

egyházmegyékből az őszi és téli időben rendszeres jelentkezések voltak 

ingyenes diakóniai munkára. Az ilyen segítőszolgálat 2–4 hétre szólt. 

Lehetetlen erről megilletődve és hálával meg nem emlékeznem. 

 

A Lutheránus Világszövetség és a finnek segélye 

A jelentésem felölelte időben az intézmények és Lutheránus 

Világszövetségtől a következő természetbeni és pénzsegélyt kapták: 

 Ft 

Készpénz 272.000,00 

az élelmiszer- és ruhasegély pénzértéke 2.155.306,20 

ebből 1957-ben 1.441.165,00 

          1958-ban 713.141,20 

Az 1958. évi adományból a három üdülőnek 110.564,20 

jutott, tehát a diakóniának szánt összegnek majdnem 20%-a. 

Ugyanez volt az arány 1957-ben is. 

Az adományok terhére az intézmények korszerűsítéseket, renoválásokat és 

beszerzéseket tudtak végrehajtani. Győr vízvezetékét, konyháját és 

fürdőszobáját korszerűsítette. Bonyhád a betegszobákat, mosókonyhát és 

fáskamrát festette. Gyenesdiásd padlásterét jobban használta ki, 

korszerűsített és festetett. Pécs a konyhát és ebédlőt modernizálta. Buda 

a konyhát új csatornarendszerrel látta le, a mosókonyhát hozatta rendbe, 

mosógépet vett, festést és mázolást végeztetett. Kistarcsa festésre és más 

renoválásokra költött. Békéscsabán az egyik öregotthont tették 

alkalmasabbá, festettek és mosógépet szereztek be. Nyíregyházán tetőfedés, 

folyosó renoválás, vízvezeték, fürdőszoba felszerelés, új konyha, kamra és 

raktár létesítése emésztette fel a segélyt. Szarvason a fürdőszoba 

vízvezetéket kapott, mosógép került üzembe, a festés és mázolás 

felújíttatott. 

Albertirsán vízvezeték, fürdőszoba és belső WC köszöni létét a segélynek. 





  

Itt kell megemlítenem, hogy a piliscsabai otthon helyreállítására 115.000 

Ft értékben finn papírsegélyt kaptunk, amelyből festési és mázolási 

munkálatok, valamint kályhákkal való ellátás költségeit fedezte úgy, hogy 

az otthon üzemképes állapotba került. 

100.000 Ft-os kölcsönből a Karácsony Sándor utcai otthont segítettük, 

amivel 5 szeretetotthoni lakás helyreállítását tettük lehetővé és így már 

8 öreg volt ott elhelyezhető. 

Mindezek az említett munkálatok és beszerzések csak a külföldi segéllyel 

voltak keresztülvihetők. Az egyházközségek támogatását és az egyes hívek 

adományait, valamint a Diakóniai Osztály segélyét csak csekély mértékben 

lehet ilyen célokra fordítani. Viszont ezek a támogatások az intézmények 

fenntartását mindenképpen biztosítják. 

 

A munkáskérdés 

Örömmel jelenthetem, hogy a diakóniai munkáshiány csökkenőben van. 

Megfelelő munkások már nagyobb számban állnak rendelkezésre. Sikerült 

állami tanfolyamokon is ápolónőket és gyermekgondozókat képeztetnünk. Bár 

a helyzet még nem teljesen megnyugtató, reménységünk van arra, hogy 

diakóniai szolgálatunk munkáshiány miatt nem akad fenn. Budán és más 

kisebb otthonokban is igyekszünk munkásainkat egészségügyi és egyházi 

vonalon egyaránt tovább képezni. 

 

A jövő feladatai 

Az öregek, különösen egyházi szolgálatban álló öregek ellátása okozza a 

legnagyobb gondot. Az erők jobb csoportosítása érdekében esetleg arra kell 

gondolni, hogy egyes intézményeket összevonjunk. A munka tervszerűsítése 

szempontjából is egységesíteni, részben racionalizálni kell azt. Nem 

vagyok hívatva arra vonatkozólag ebben a jelentésben konkrét javaslatot 

tenni. Egyházunknak a diakónia ügyét szívén viselő vezetősége nagy 

hozzáértéssel és gondossággal fáradozik azon, hogy diakóniai szolgálatunk 

tervszerűbb és hatékonyabb legyen. E feladatok megoldásának érdeke 

szorosabb összefogásra serkent. 

Ha Isten megengedte, hogy nyolc éven át egyházunk nehéz anyagi helyzetében 

az intézeti diakónia végezhette szolgálatát, bíznunk kell abban, hogy a 

kívülről jött erőteljes anyagi megsegítés után, amikor már felébredt 

egyházunk népében a diakóniai lélek, továbbra is helyt tudunk állni abban 

a szolgálatban, amely nélkül az egyház nem élhet. 

Ebben a bizodalmas reménységben zárom jelentésemet és kérem annak szíves 

jóváhagyó tudomásulvételét. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul vette. 

 

i) Jelentés az üdülőkről 

 

Rédey Pál lelkész jelentést tesz az evangélikus egyház üdülőiről, az 1957–

58. évről. 

 

Mátraszentistván 

Az 1957. évi Déli egyházkerületi közgyűlés intézkedett a tekintetben, hogy 

a Déli egyházkerület tulajdonában lévő mátraszentistváni üdülőt kezelésre, 

irányításra és igazgatásra – a tulajdonjog fenntartásával – a Diakóniai 

Osztály hatáskörébe utalja. Ennek értelmében a Diakóniai Osztály most már 

két esztendeje, a többi üdülőhöz hasonlóan, vagyis egy központból 

irányítja az üdülőt. 

Ez az üdülőnk régóta és sok nehézséggel küzdött. Mint ismeretes 





  

lelkészeink és közgyűlési tagjaink előtt, a 10 épületből álló üdülő 

állapota és felszerelése igen szegényes. Minden gondunkat arra 

fordítottak, hogy az egyház birtokában lévő üdülő épületállagát a 

lehetőségekhez képest megóvjuk és karbantartsuk, hogy minél több 

testvérünk tudja pihenési idejét a hegyek között tölteni. Erre vonatkozóan 

örömmel jelenthetem, hogy az üdülővezető lelkész gondos és odaadó munkája 

eredményeképpen ez sikerült is. Az aránylag kevés központi segélyben 

részesült üdülőt valóban a szeretet és a munka tartja épségben és karban. 

A felszerelésre vonatkozólag terveinket és elképzeléseinket mindig az 

adott gazdasági helyzet határozza meg. Különlegesebb beruházásokra bizony 

nehezen telik. A két esztendő alatt mégis örvendetes javulás állt be. 

Ennek egyik magyarázata az, hogy a Lutheránus Világszövetségtől kapott 

segélyből az üdülő felszerelése kiegészült pokrócokkal, ágyhuzatokkal. 

Ezúton mondunk köszönetet az illetékeseknek a segélyért. Az üdülő 

gazdasági életében jelentős volt a két esztendőn keresztül juttatott 

élelmiszeradomány, amely egyrészt az élelmezési nívót tudta emelni, 

másrészt nem kis mértékben jelentős pénzmaradványhoz juttatta az üdülőt. 

Mivel üdülőnk a többi üdülőhöz hasonlóan önálló gazdasági egység, ezért a 

gazdálkodás módszere szerint az üdülő bevételéből a következő problémákat 

oldja és oldotta meg; az üdülővezető lelkész és állandó alkalmazottak 

javadalmát, valamint a személyzet fizetését, a továbbiakban pedig az üdülő 

karbantartásai, alakítási munkálatait végzi. Ha mindezeket szem előtt 

tartjuk, akkor kétségen kívül nagy feladatot vállalt egy olyan gazdasági 

test, amely jelenleg 20 szobával (de két évvel ezelőtt csak 16 szobával) 

és amely maximum 60 ággyal (múltban 54) és végeredményben két és fél 

hónapig tartó üdülési szezonban gazdálkodik. Figyelmet érdemel itt még az 

a számunkra igen jelentős tény, hogy az üdülési napok túlnyomó többségét 

lelkészek, hozzátartozók és egyházi dolgozók veszik igénybe. Ez a bevételi 

oldalon mutatkozik kisebb tételben, de ugyanakkor a kiadási oldal 

változatlan, mert hiszen a fent említett problémákat az üdülőnek évről-

évre és szezonról-szezonra meg kell oldania. Ha többre nem is, de üdülőink 

dolgozói az egyházvezetőségtől, valamint közgyűlésünk tagjaitól 

munkájukhoz ismételten arra számítanak, hogy erkölcsi támogatásban 

részesüljenek. 

1957-ben az üdülőt Hegedüs Lajos lelkész vezeti 1958. május 8-ig. Ez 

időtől kezdve Harkányi László lelkész kapott megbízást az üdülő 

vezetésére. Mindkét szolgatárs munkáját odaadással végezte, ehelyütt is 

köszönetet mondunk fáradozásukért. 1958-ban üdülőnk a szomszédos KIOSz 

üdülővel történt megállapodás szerint a főépületben vízvezetékhez jutott 

és ugyanezen testülettől egy földrendezéses kérdés kapcsán üdülőnk 10.000 

Ft-hoz jutott. 1958-ban az eddig állami néven volt üdülőépületeket és 

területet az egyház nevére íratták. A dolgozók munkája során a régebben 

használhatatlan helyiségekből új szobák létesültek. Röviden annyit tudok 

mondani, hogy a két esztendő alatt üdülőnk külső képe megnyugtató és 

bizalomgerjesztő. A vezetés egyháziassága pedig sok kedves emléket hagy 

fent üdülő vendégeinkben. 

 

1957. évi zárszámadási tételek: 

1. Bevétel 187.706,08 Ft 

2. Kiadás 164.274,05 Ft 

Egyenleg: 23.432,03 Ft 

 





  

1958. évi zárszámadási tételek: 

1. Bevétel 213.565,56 Ft 

2. Kiadás 186.704,61 Ft 

Egyenleg: 26.860,95 Ft 

 

Bagolyirtás 

A másik és fejlődőképes mátrai üdülőnk a Szentimre község határában lévő 

bagolyirtási üdülő. Az üdülő új arculata nagyban összefügg azzal a 

személyi változással, amely 1957. áprilisában történt, amikor is Németh 

Zoltán lett az üdülő gondnoka. Ez az aránylag kis férőhelyű üdülő (hat 

szoba, összesen 16 ággyal) abban a megbecsülésben részesült, hogy az 

üdülővezető lelkész elképzelése és javaslata alapján egyházvezetőségünk a 

fejlesztésre engedélyt adott. Amennyire örvendetes tény ez, úgyannyira 

komoly gondokba sodorta nemcsak az üdülőt, hanem felettes szervét, a 

Diakóniai Osztályt is és továbbmenően az Egyházegyetemet is. Mi történt? 

1957-ben Németh Zoltán lelkész a főépülethez egy nagyobb szobát képzelt 

hozzáépíteni, amely esetleg ebédlője lehetett volna az üdülőnek. E 

munkálathoz hozzáfogott, az egyetemes egyháztól 20.000 Ft kölcsönben 

részesülve. Ez történt 1957-ben és ez év őszén e kérdést az egyházi 

építkezéseket jóváhagyó bizottság vette kezébe. A munkálatot 

felülvizsgálatra Gryllus Vilmos mérnöknek adta ki és felhatalmazta olyan 

terv elkészítésére, amely az üdülő profiljába illik. Gryllus mérnök 

valójában csinos és olcsó tervet készített el, amelynek végrehajtásához az 

egyetemes egyház 60.000 Ft segélyt nyújtott az NDK adományból. Az első 

időkben úgy festett a kérdés, hogy az üdülő gazdálkodásából, valamint a 

fentebb említett pénzösszegekből felépül az új traktus. Valójában azonban, 

részint az építkezési anyagok drágasága miatt, részint a pénz 

elégtelensége miatt nem jutott befejezéshez az építkezés. amint látjuk, 

ennek az üdülőnek centrális kérdése az építkezés volt mindkét esztendő 

alatt. Reménykedünk abban, hogy az építkezés egész sorát (1959) mégis csak 

befejezzük és akkor üdülőnk képe igen kedves és szép lesz és majd még 

egyszer annyi férőhellyel rendelkezik. Erre szükség is van, mivel csak 

abban az esetben tud önállóan, segélymentesen létezni az üdülő, ha nagyobb 

kapacitású. 

Németh Zoltán családjával együtt sok munkát fektetett az üdülőbe. Elérte 

azt, hogy az ugyancsak állami néven szereplő birtoktestet az épületekkel 

együtt az egyetemes egyház nevére telekkönyveztette. Mindezekért ezúton 

mondunk neki köszönetet. A jövőben pedig azzal a bizalommal tekintünk 

munkája elé, hogy a megkezdett építkezést befejezi és annak gyümölcsét a 

közegyház fogja élvezni. 

 

1957. évi zárszámadási tételek: 

1. Bevétel 145.186,42 Ft 

2. Kiadás 145.186,42 Ft 

Egyenleg: – 

 

1957. évi zárszámadási tételek: 

1. Bevétel 218.610,22 Ft 

2. Kiadás 218.277,37 Ft 

Egyenleg: 332,85 Ft 

 

Balatonszárszó 

A Balaton déli partján, közvetlenül a víz mellett van az üdülőnk, amelyet 

évről-évre a nyári hónapokban sok lelkészcsalád, sok gyermek keres fel. 

Ennek a üdülőnek jellegzetessége az, hogy 95%-ban csak lelkészek veszik 

igénybe. Ez a törekvés vezet bennünket a 





  

többi üdülőnél is. Hála Istennek, Balatonszárszón ezt már elértük. Ennek 

az üdülőnek nincs olyan nehézsége, amely zökkenőt jelentene az 

üdültetésben, vagy amely valamiféleképpen árnyékot vetne az üdülő 

jövőjére. Mégis sok gondot fordítottunk reá. Fő célunk az volt, hogy az 

épület állagát minél jobban tartósítsuk. A továbbiakban pedig, hogy a 

felszereléssel kényelmessé és praktikussá tegyük az üdülőt. A külföldi 

segélyek (pénz és élelem) nagyjelentőségűek voltak, mivel ebből az üdülő 

1957-ben meg tudta vásárolni a javításhoz szükséges anyagokat, 1958-ban 

pedig elvégeztette a szükséges munkálatokat. Így a megrongálódott és a 

tűzrendészeti szempontból nem megfelelő kátránytetős részeket 

bádoglemezzel borítottuk. Megvásároltunk nagyobb mennyiségű vöröskövet, 

amely egy későbbi építkezés alapját szolgálja. A konyha felszerelése pedig 

gazdagodott nagyméretű frigiderrel. 1958-ban nagyméretű tatarozási 

munkálatokat folytattunk. Az épületet kívül-belül bemeszeltettük, valamint 

az összes mázolási munkákat elvégeztettük. Valóban szép és a szemnek 

kedves üdülővé varázsoltuk épületünket. Még ez esztendőben hozzáfogtunk az 

ágyak egy típusú alakításához. 

Köszönetet mondunk az üdülővezető Bachát István lelkésznek, aki önzetlen 

munkájában példaadó előttünk. Vendégeink között az elmúlt évben német 

lelkészeket is üdültettünk, akik egyházunkat és hazánkat is üdülőnkön 

keresztül megszerették és megismerték. Az üdülő jövőjét illetően további 

terveket készítettünk el, nevezettesen a gondnok részére különálló 

kétszobás lakás építését kértük engedélyezni. Az építkezést ebben az 

esztendőben megkezdtük, Isten segítségével reméljük, hogy hamarosan be is 

fejezzük. A továbbiakban a berendezési tárgyakban szeretnénk javításokat 

eszközölni. Megvan a remény arra, hogy ez is sikerülni fog. 

Mindhárom üdülőnk így, noha sok aprólékos gonddal és bajjal küszködünk, 

mégis úgy tud az egyház szolgálatában állni, hogy az lelkészeink előtt 

nagymértékben közmegelégedésre szolgál. Kérem, hordozzák is továbbra 

szeretetükben, megértéssel üdülőink gondjait és lehetőségeikhez képest 

támogassák ezt a mindnyájunkért való munkát. 

 

1957. évi zárszámadási tételek: 

1. Bevétel (előző évi maradv. 

együtt) 

148.558,47 Ft 

2. Kiadás 102.723,82 Ft 

Egyenleg: 45.834,65 Ft 

 

1958. évi zárszámadási tételek 1958. X. 15-ig: 

1. Bevétel 162.713,40 Ft 

2. Kiadás 134.737,15 Ft 

Egyenleg: 27.976,25 Ft 

 

Hajdúszoboszló 

Az eddig ismert üdülőinkhez egy ismeretlen és munkájával szerencsésen 

kibontakozni nem tudó üdülő helyzetéről is szeretnék rövid jelentést 

nyújtani. 1957-ben a Diakóniai Osztály egy jogilag tisztázatlan épületben 

Hajdúszoboszlón primitív körülmények között üdültetést kezdett. Az indulás 

maga is nehézséget jelentett, egyrészt az épület elhanyagoltsága, másrészt 

a berendezés hiánya miatt. Maga az osztály előrelátó és óvatos volt és 

nagy beruházásokat nem eszközölt. Ahhoz azonban, hogy mégis valamelyes 

üdültetés folyjék, az üdülő kölcsönt vett fel. A kölcsönt a későbbiek 

során ez év tavaszáig rendezni tudta. Hogy azonban az 1958-as évet 

gazdaságilag egyensúlyba hozzuk, a többi diakóniai intézmény sietett 

segítségre. 





  

Ez a segítség az 1958-as év élelmiszersegély ára 90%-ának 5%-os összege 

volt. 

Az üdülőben 2 szobát és egy előszobát tudott az üdülővezető Rónay Lenke 

volt diakonissza hasznosítani. Egyéni levelezés útján toborozta a közös 

helyiségekbe a vendégeket. Rónay Lenke munkájáért mondjunk köszönetet. Ez 

év tavaszára rendeződött az üdülő jogi helyzete és így ott az osztály 

ellenőrzése megszűnt. Végeredményben tehát ez a kezdeményezés csak 1957. 

és 1958. évre szorítkozott. Ahhoz, hogy Hajdúszoboszlón komolyabb és 

szervezettebb üdültetés folyt volna, a közegyház részéről nagy áldozatra 

lett volna szükség. Mivel ez nem állt módunkban, így megnyugtató az a 

tény, hogy az üdülő visszaszármazott eredeti tulajdonosukhoz, és 1958-ban 

közegyházi veszteség nélkül zártuk le ezt a kezdeményezést. 

Kérem jelentéseim tudomásulvételét. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentéseket tudomásul veszi. 

 

j) Jelentés az egyetemes egyházi könyvtárról 

 

Dr. H. Gaudy László könyvtáros az 1957. július 10-én tartott egyetemes 

közgyűlés óta a következő változásokról és eseményekről tesz jelentést. 

Az 1958. év elején a Sajtóosztálynak az egyetemes székházba való 

beköltöztethetése érdekében le kellett bontani a 7-es számú helyiséget, 

annak polc- és szekrényanyagát s az ebben a helyiségben levő egyházi 

sajtóanyagot más helyiségben kellett elhelyezni. Lebontásra került az a 

helyiség is, amelyben ma a Sajtóosztály iratterjesztése működik. 

Felszámoltatott továbbá az 1. számú üzlethelyiség is, amelyben könyvtárunk 

duplum anyaga volt. Ezt a helyiséget ugyancsak a Sajtóosztály vette át 

szintén raktárhelyiségnek. E munkák leterhelték a könyvtár két munkását. 

Az átköltöztetésnek haszna is volt. A 7-es szobában volt s rendezetlen 

egyházi sajtóanyag rendbetétetett s mihelyt a földszinti helyiségek 

egyikében a polcok kiépítésének befejezése megtörténik, értékes 

sajtóanyagunk együtt lesz, a kutatók által is használható állapotban. 

Ugyancsak sikerült az áthelyezéssel megoldani azt is, hogy a volt Deák 

téri leánygimnáziumi anyag egy helyiségben nyerhetett elhelyezést s ez az 

értékes pedagógiai anyag is rendelkezésre állhat máris a kutatóknak. A 

duplum anyag is egy teremben nyert elhelyezést. Ezeket az áthelyezéseket 

úgy lehetett elvégezni, hogy a földszinti kutatóhelyiség folytatásában 

levő négy szobát a könyvtárhelyiségek szaporítása érdekében az egyetemes 

egyház elnöksége a könyvtár rendelkezésére bocsátotta. 

E kétévnyi idő alatt az egyetemes könyvtár nagy értékű könyvekben való 

gyarapodásáról is jelentést tehetek. Szimonidesz Lajos ny. katonai püspök 

révén 1168 kötettel gazdagodott könyvtárunk. A miskolci volt jogakadémia 

könyvtárából 624 kötet az egyetemes könyvtárba került. Előbbi anyagban sok 

teológiai mű, utóbbi anyagban főképpen egyházi sajtóanyag és a volt 

akadémia működése idején kiadott jogi mű szerepel. Gridi Pap Emma 

agronómus lelkész őseinek megmaradt régi, főképpen németnyelvű könyveit 

bocsátotta könyvtárunk rendelkezésére, több mint 100 kötetben. Az 

egyetemes levéltárból átvettük mindazokat az egyházi kiadványokat, amelyek 

ott nem hasznosíthatók. Néhai Reif Pál, volt budai vallástanár örökösei 

régi egyházi könyveket adtak ás könyvtárunknak a Tomcsányi László  





  

kispesti másodlelkész a gyülekezetében kallódó, főként németnyelvű ájtatos 

irodalmi műveket ajándékozott a könyvtárnak. A Lutheránus Világszövetség 

évek folyamán 124 modern, német- és angol nyelvű teológiai kötetet 

ajándékozott könyvtárunknak. A Sajtóosztálytól is megkapta az egyetemes 

könyvtár kiadványainak mindegyikéből az egy-egy példányt. Két értékes 

tanulmánykötettel gazdagította könyvtárunkat Csomasz Tóth Kálmán 

református teológiai professzor. A felsorolt adományokkal könyvtárunk több 

mint 2.000 kötettel gazdagodott. 

Az utolsó két évben a következők látogatták meg könyvtárunkat: 

Németországból Iwand és Vogel professzorok. Azok a német lelkészek, akik a 

múlt évben Balatonszárszón üdültek. Voipic Márton finn lelkész, Rundblom 

Oscar dómprépost, Västeräs Svédország és Mezey István tatrangi esperes, 

Románia. Könyvtárunkban dolgoztak: Misiánik professzor, Bratislava, 

Schubert József főiskolai tanár, Bratislava, Minarik József és Dr. 

Darovecz csehszlovák kutatók. A csehszlovák tudományos akadémia budapesti 

kirendeltsége könyvtárunk előzékenysége folytán több Régi Magyar könyvtári 

anyagunkról készíttetett az Országos Levéltárban mikrofilmeket. 

Egyetemes könyvtárunk bekapcsolódott a könyvtári kölcsönzés hálózatába, 

melynek révén lelkészeink könyvtárunkon keresztül hozzájuthatnak értékes 

kéziratokhoz. Állandó kapcsolatot tartottunk fenn az Országos Széchényi 

Könyvtár és az Egyetemi Könyvtár dolgozóival, úgyszintén a Ráday Könyvtár 

és a sárospataki református könyvtár dolgozóival. 

Minden évben eleget tettünk a Népművelési Minisztérium és az Országos 

Széchényi Könyvtárral szemben bejelentési kötelezettségeinknek. 

Az új egyházi könyvtári szakfelügyelővel, Dr. Tóth Andrással a hivatalos 

érintkezést felvettük s az ő útmutatásai alapján Virág Jenővel, a 

teológiai akadémia könyvtárosával együtt elkészítettük 

könyvtárfejlesztésünk 15 éves tervét. 

Mindezen munkák végzése közben egyetemes könyvtárunk rendelkezésére állt a 

kutatóknak, a házban lakó teológusoknak, könyvkölcsönzőknek. Érintkezést 

kellett felvenni rengeteg olyan hittestvérrel is, akik bibliáikat és 

énekeskönyveiket óhajtották könyvtárunkon keresztül értékesíteni. Ezek az 

alkalmak és esetek voltak a legfájdalmasabbak. 

Az egyetemes könyvtár Podmaniczky részlege 1932-ben létesült. Az újabb 

egység, amelyben a könyvtári munka hat éve folyik, jóval fiatalabb. Talán 

a főváros legfiatalabb könyvtára. A két egységben több mint 100.000 kötet 

van elhelyezve. A második résznek nincs még katalógusa, de olyan rendben 

vannak ezek a könyvek is elhelyezve, hogy a benne dolgozó könyvtáros, 

ismervén a könyveket, a tájékozódni és kutatni akaró látogatóknak minden 

esetben segítségére tud lenni. Az évenkénti könyvkölcsönzés több mint 500 

kötet volt s a kutatók száma is felette volt a harmincnak, ami egy ilyen 

még ismeretlen könyvtárnál nem kicsiny szám. 

 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes egyházi könyvtárról szóló jelentést 

tudomásul veszi. 

 

k) Jelentés az Evangélikus Országos Levéltárról 

 

Dr. Mályusz Elemér levéltáros jelentést tesz az egyházi levéltárról. 





  

Az Evangélikus Országos Levéltár életében az elmúlt két év jelentős 

előbbre jutást hozott. Egyrészt sikerült a levéltári raktárhelyiségek 

további folyamatos beállványozásáról gondoskodni úgy, hogy az idén és 

jövőre beszállításra kerülő anyag megfelelő módon elhelyezhető, másrészt 

1959. január 1-ével a levéltár Dr. Sólyom Jenő személyében állandó 

munkatársat nyert s így mind a kutatók ellátásának, mind a belső rendezési 

munkának a feltételei az eddigi korlátozott lehetőségeken túlmenően 

biztosítottaknak mondhatók. 

A folyamatban lévő állványozást is beszámítva, 1957 óta a levéltár 

összesen 96 levéltári folyóméter – 50, illetve kisebb részben 40 cm 

mélységű – állvánnyal gyarapodott, mégpedig régi faanyag felhasználásával 

és házilag végzett munkával, tehát igen jutányosan. Az eredmény Herczeg 

Árpád leleményességét és hűséges szolgálatát dicséri. 

A levéltár, feladat lévén a megszűnt intézmények iratanyagának átvétele és 

gondozása, az egyházi közigazgatás átszervezése következtében gazdátlanná 

lett egyházmegyei levéltárak begyűjtését tartja legsürgetőbb munkájának. 

Beszállításra került 1957-ben a Pest megyei egyházmegye levéltára 

Albertiről, Pest megyei Felső Fótról, a budapesti Damjanich utcából, a 

győri Tétről, a kemenesaljai egy része Szombathelyről, 1959-ben a Pest 

megyei Alsó Soltvadkertről. Köszönettel említem meg, hogy a fárasztó 

utazások terhét levette vállamról Dr. Gyapay Gábor középiskolai tanár, aki 

a Levéltárak Országos Központja megbízásából 1958 nyarán a soproni 

gyülekezeti levéltárat is rendezte és jegyzékelte, havonta pedig átlag 30 

munkaórában a Levéltár rendezésében segédkezni szokott nekem. Kívüle még 

heti 8 munkaórában Porkoláb Márta vesz részt a rendezési munkában. 

A rendezés folyamatosan halad. Valamennyi, a Levéltár őrizetében lévő 

egység már oly állapotban van, hogy a kutatók használhatják, több fondnak 

pedig a részletes csomójegyzéke is elkészült. A végleges csomózás 

akadálya, hogy a bekerült iratanyag nincs irattartókban, ilyeneket a 

Leváltárnak kell készíttetnie, költségvetésünkből pedig évente csak 100–

150 darabot tudunk beszerezni. Hálával említem meg, hogy nehézségeinket 

megértve, Koren Emil epseres közbenjárására 1.000 Ft-ot kapott a Leváltár 

a Pesti Egyházmegyétől az egyházmegyei iratanyag irattartóinak 

beszerzésére. Másik adomány, amelyről beszámolhatok, a Pesti Egyházközség, 

illetve „a hét pesti evangélikus egyházközség közös képviselőtestülete” 

1.600 Ft-os befizetése a Deák téri iratanyag restaurálásával és 

csomózásával kapcsolatos kiadásokra.  

A Levéltár munkáját minden vonatkozásban a Művelődésügyi Minisztérium 

Levéltári Osztályával együttműködve végzi. Az osztály vezetője, Szedő 

Antal és helyettes vezetője Baraczka István 1958. október 16-án 

meglátogatták Levéltárunkat, ugyanakkor megfigyeléseikről tájékoztatták D. 

Dr. Vető Lajos püspököt. Látogatásuk maradandó emléke, hogy az osztály 

rendeletére Leváltárunk megkapta a Budapesti 1. sz. Állami Levéltártól a 

Fasori és Deák téri iskoláknak nemcsak az államosítás alkalmával odakerült 

iratanyagát, hanem az anyakönyvek szintén odakerült sorozatát is. 

Ugyancsak az osztály vezetőjének intézkedésére az Országos Levéltár 

restauráló műhelye teljesen díjtalanul restaurálta a Deák téri gyülekezeti 

levéltárnak nevességtől tönkrement iratainak azt a részét, amely 

elsősorban számíthat a külföldi kutatók érdeklődésére. (Összesen 967 folió 

restauráltatott.) 

Az Egyetemes egyház vezetősége 1958-ban kimutatást készített, 





  

hogy 1953 és 1958 között, tehát öt év alatt könyvtári és levéltári 

építkezésekre rendkívüli beruházások formájában mennyit fordított. Az 

összeg 290.106 Ft. Minden pártatlan megfigyelő megállapíthatja, hogy 

egyházunk valóban sokat áldozott két kulturális intézményére. Most ezek 

feladata, hogy a megteremtett széles kereteket munkával kitöltsék és 

olyasféle kutatóintézetté fejlődjenek, amilyen a Levéltár megalapítását 

megelőző években, immár másfél évszázad előtt, egyházunk – nemcsak a 

vezetők, hanem a lelkészek – szeme előtt is lebegett. A Levéltár dolgozói 

készek kivenni részüket a munkából, azonban az eredmény nem egyedül tőlük 

függ. Szükség van kutatókra, elsősorban egyháziakra, de világiakra is, 

akik a magyar evangélikusság múltjában észreveszik a tudományos kutatásra 

méltó és megoldást igénylő problémákat s azokat jövő magatartásunk 

kialakulására alkalmas anyag gyanánt kezelik. Tudományos kutatók képzése 

aránytalanul hosszú időt igényel. Az Akadémia professzorainak feladata, 

hogy a kutató, elmélyedő hajlamot felismerjék a fiatalokban, két püspökünk 

elhatározásán múlik, – legalább így képzelem – hogy a tehetségeseket, a 

már régebben végzettek közül is, kiválasszák és lehetővé tegyék számukra a 

kutatómunkába való bekapcsolódást. A Levéltár eleget fog tenni 

kötelességének, hogy előmozdítson minden egyéni komoly tudományos 

törekvést. 

A Levéltár feladatai közé tartozik a gyülekezeti levéltárak, lelkészi 

irattárak felett felügyeletet gyakorolni, őrködni azok épségben maradásán, 

szorgalmazni pontos leltárba foglalásukat, megakadályozni megcsonkulásukat 

vagy elkallódásukat. Költségvetésünk nem teszi lehetővé, hogy a levéltáros 

felkereshesse az egyes gyülekezeteket és személyesen tanácsokat adhasson. 

Célszerű megoldásnak az látszik, ha egyházmegyénként egy levéltári 

felelőst bízunk meg a levéltárak szemmel tartásával. Az illető azon 

lelkészek közül kerülne ki, akiknek érzékük van a levéltári munka iránt, 

talán maguk is kutatnak. A szükséges ismereteket, amelyeket továbbadnának 

lelkésztársaiknak, Levéltárunkban néhány órai közvetlen instruálás alapján 

szerezhetnék meg, amikor, egyéb hivatalos ügyeik intézésére, Budapestre 

úgy is feljönnének. Az így kiépülő hálózat segítségével mód nyílna arra, 

hogy a lelkészi munkaközösségi üléseken ismeretesekké legyenek a levéltári 

rendezés elvei s általában a forrásanyag megőrzésének kötelessége 

megrögzítődjék lelkészeink tudatában. Mindez társadalmi munka keretében 

történne anélkül, hogy a munka, amely könnyítene az esperesek helyzetén, 

különösebb terhet jelentene az önként vállalkozókra. 

Kérem jelentésem tudomásulvételét és azon javaslatom elfogadását, hogy a 

közgyűlés engedélyezze az egyházmegyei levéltári felelősek munkájának 

megszervezését. 

Dr. Szalatnai Rezső déli ker. presbiter a levéltári és könyvtári 

jelentéshez szól hozzá. A régi egyház nem gondolt múltja dokumentumainak 

összegyűjtésére, tudományos feldolgozására, ilyen intézménye az egyháznak 

nem volt. Az elhangzott két jelentés nagy értékű, mert két csírázó 

intézmény fejlődéséről számol be. Általános gondolattá kell tenni, hogy az 

egyház életének minden emlékét, írását meg kell őrizni és össze kell 

gyűjteni. Javasolja, hogy az egyetemes egyház a könyvtár és levéltár 

bővítésén kívül gondoskodjék anyagilag a két intézmény komoly fejlesztési 

lehetőségéről. Ennek első lépéseként szükségesnek látja, hogy a két 

intézmény közös igazgatás alá kerüljön, mint az a református egyháznál is 

van. Különös köszöntet érdemel Dr. Mályusz Elemér professzor úr, aki a 

magyar középkor mai ismerőinek legkiválóbbja. 





  

Javasolja továbbá, hogy az egyetemes székházban és másutt szétszórtan levő 

műkincseinket és egyéb értékeinket gyűjtsük össze és ezekből egy országos 

evangélikus múzeumot létesítsünk. 

Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő megjegyzi, hogy múzeum létesítéséhez 

előzetesen az állami szervekkel való tárgyalás szükséges, amelyeket az 

illetékes szakbizottságok le fognak folytatni. 

Az egyetemes közgyűlés a levéltárról szóló jelentést tudomásul veszi. 

 

1) A meliorációs bizottság jelentése 

 

Sztehlo Gábor ügyvivő-lelkész beterjeszti jelentését az Egyházegyetem 

meliorációs bizottságának 1958. évi működéséről. 

Az 1958. évben 171 lelkésznél 351.881 Ft volt kihelyezve. Ebből az 

összegből 305.081 Ft az 1958. évnél korábbi, 46.800 Ft pedig 1958-ban 

folyósított összeg. 

A melioráció a múlt évben is abban a helyzetben volt, hogy minden, 

legfeljebb 2.000 Ft-ig terjedő igényt ki tudott elégíteni, amennyiben az 

igénylőnél a kívánt feltételek megvoltak. Amennyiben a törlesztések 

rendesen befolynak, a segélykölcsönök nyújtásában nem lesz fennakadás. 

Számolnunk kell azonban azzal, hogy a tőke állandóan apad. 1952-ben még 

514.000 Ft volt a tőke, 1958-ban pedig már 351.884 Ft, ami 162.116 Ft 

apadást jelent hat év alatt. Ebben a kimutatott 351.884 Ft-ot kitevő 

tőkében is jelentős összeget tesz ki az a követelés, aminek a befizetése 

kétséges. Évről-évre kimutat a melioráció olyan tartozásokat, amelyek 

előreláthatólag sohasem fognak befolyni. 

Sok olyan adósunk van, akiknek az anyagi helyzete nem indokolja a 

hátralékot, a múlt évben 55 sürgető felszólítást küldtünk ki, nagy részük 

még válaszra sem méltatta. 

Végeredményben mégis az a helyzet, hogy a törlesztések tekintetében a múlt 

évben javult a helyzet. 1956-ban 48.348 Ft, 1957-ben 55.705 Ft, 1958-ban 

73.425 Ft folyt be, jobbára azoktól, akik egyébként is rendesen 

törlesztettek. 

Az alábbi kimutatás tájékoztatást nyújt a hátralékosokról. 

1958. évi hátralékosok 

1. Bachát István 1912,38 20. dr. Gyimesy Károly 298,40 

2. Bándi István 1961,76 21. Gyöngyösi Vilmos 3757,57 

3. Bárány Gyula 824,57 22. Halasi Endre 885,14 

4. Bártfai Gusztáv 3470,16 23. Hering János 2166,97 

5. Botta István 1420,37 24. Hernády Nándor 2498,67 

6. Bogyánszky János 3566,78 25. Horánusz Pál 4366,86 

7. Buthi Dénes 2591,60 26. Ihász Mihály 2571,43 

8. Büki Jenő 3931,35 27. Keveházi Ottmár 1594,41 

9. Csaby József 2299,65 28. Kutas Elek 441,25 

10. Dedinszky Gyula 396,12 29. Lang János 3480,14 

11. Deme Károly 1725,34 30. Miklósy Endre 1047,54 

12. Dendely Károly 549,70 31. Mohácsi László 945,06 

13. Dönsz Tivadar 987,19 32. Molnár Gyula 2717,28 

14. Erős Sándor 3378,80 33. Murányi Árpád 2208,17 

15. Ferdinánd István 2606,66 34. dr. Murányi György 3694,88 

16. Gáncs Aladár 1042,59 35. Nagy Lajos 8781,90 

17. Görög Tibor 4948,88 36. Orbán Lajos 6118,30 

18. Grosz János 1374,67 37. Ottmár Béla 2210,12 

19. Gyekiczky János 77,42 38.  4435,60 

 





  

 

39. dr. Pass László 1900,13 51. Székács Sámuel 2292,93 

40. Palchy Lajos 1411,43 52. Szentpáli Pál 2367,03 

41. Ponicsín Imre 2319,17 53. Szlovák Miklós 1616,24 

42. Pölöskei Miklós 1607,18 54. Táborszky László 2499,40 

43. Ruttkay-Miklian G. 3647,14 55. Tessényi Kornél 847,57 

44. Síkos Gyula 4297,63 56. Turcsányi Károly 408,00 

45. Sárkány András 4177,15 57. Virányi Lajos 3183,86 

46. Solti Károly 3495,05 58. Zászkaliczky Pál 2520,92 

47. Solymár Pál 1901,10 59. Zeman Mihály 4675,57 

48. Stráner Vilmos 331,22 60. Muntag Andor 25,50 

49. Schöck Gyula 3697,16 61. Vámos József 2402,00 

50. Schultz Jenő 2627,98 62. Takó István 2450,45 

   63. Csengődy László 2550,00 

 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és kimondja, hogy a 

külföldi segélyben részesülő lelkészek segélyéből a meliorációs tartozás 

levonásba hozassék. 

Jóváhagyja az Egyházegyetem tanács 1959. június 25-én hozott azon 

határozatát, amellyel felhatalmazza az Egyházegyetem és az egyházkerületek 

elnökségeit, hogy a lelkészeknek bármi címen juttatott segélyéből hozzák 

levonásba az egyházi köztartozásokat (meliorációs tartozás). 

A Központi Alaptól segélyben részesülő lelkészek köztartozásait a 

segélyből 25% erejéig kell levonásba hozni. A segélyben nem részesülő 

lelkészek javadalmából pedig 25%-ot kell levonni hátralékos köztartozásaik 

rendezése érdekében. 

 

m) Az Országos Béketanács Evangélikus Egyházi Bizottságának jelentése 

 

Dr. Keken András ügyvezető-lelkész beterjeszti az Országos Béketanács 

Evangélikus Egyházi Bizottságának 1957. júniustól 1959. júliusig terjedő 

időben végzett munkájáról szóló jelentését. 

Utoljára 1957 nyarán tettem jelentést az egyetemes közgyűlés előtt 

egyházunk békeszolgálatáról. Most tehát két év munkájáról kell 

beszámolnom. 

Elsősorban is arra kell felhívnom a figyelmet, hogy egyházunk 

békeszolgálata a legteljesebb összhangban van azzal a munkával, melyet 

világviszonylatban a Béke Világtanács végez, országos keretek között pedig 

az Országos Béketanács. Ez a két szervezet nemcsak a szocializmus 

békeerőit, hanem az egész világ békeszerető embereinek hatalmas táborát 

fogja össze, köztük jelentős számmal egyházi intézményeket és embereket 

is. A mi egyházi békeszolgálatunkat irányító egyházi bizottságunk is 

támogatta a maga területén azokat a jó célokat, melyeket ezek a nagy 

szervezetek tűztek ki a népek békéjének megóvása és a békés együttélés 

feltételeinek megteremtése végett. Különösen két nagy békemozgalmi 

gyűlésre kell visszaemlékeznünk. Az egyik az V. Magyar Békekongresszus 

1958 tavaszán, a másik a Leszerelési és Együttműködési Világkonferencia 

Stockholmban 1958 nyarán. Az ott megjelölt feladatokat mi is magunkévá 

tettük, s ha ez az esztendő az egész világ számára a jó reménység 

esztendeje lett a megtörtént és tervezett tárgyalások révén, ebben minden 

bizonnyal meg kell látnunk a magunk munkájának eredményét is. 

Másodsorban azt kell tudatosítanunk, hogy egyházunk békeszolgálata egyházi 

szolgálat, szerves része lelkészi munkánknak s így különös örömünkre 

szolgál az az egyházi kezdeményezés, melyet „Prágai Konferencia” 





  

néven ismerünk s mely alapos teológiai tanulmányokkal és jó 

együttműködéssel akarja összefogni a világ keresztyénségének erejét a béke 

érdekében. Örömmel számolhatok be arról is, hogy az 1949. januárjában 

tartott Nyborg-i Konferencia éppen a magyar delegáció kezdeményezésére 

komoly szót intézett a keleti és nyugati protestáns egyházakhoz a béke 

ügyében. 

Mindezek előrebocsátása után nem részleteiben, hanem csak statisztikai 

összefoglalásban ismertetem bizottságunk két esztendős munkáját. 

Bizottságunk ebben az időszakban öt ülést tartott. Hálásak vagyunk az OBT-

nak, hogy ezeket mind a külső körülmények, mind az anyagi feltételek 

szempontjából lehetővé tette. Az üléseken nem csupán adminisztratív 

kérdésekkel foglalkoztunk, hanem konkrét ügyekben több alkalommal 

határozott állást is foglaltunk. 

Két országos teológiai konferenciát tartottunk, egyet 1957. decemberében, 

egyet 1958. novemberében. Ezeken értékes teológiai előadások hangzottak 

el. A résztvevők száma kb. 200–200 volt. 

Teológiai Akadémiánk két alkalommal tartott konferenciát, hogy a jövendő 

lelkésznemzedéket előkészítse a béke lelkiismeretes szolgálatára. 

A két év alatt az ország öt központi helyén tíz úgynevezett körzeti 

lelkészi konferenciát tartottunk. Ezeken az ország valamennyi lelkésze 

részt vett. 

Az egyházegyetemi Lelkészi Munkaközösségek a két esztendő alatt 63 

gyűlésen foglalkoztak a béke ügyével s minden egyházmegyében 

megválasztották a békebizottságokat, melyeknek tagjai az esperesek 

segítőtársai ebben a szolgálatban. 

Alig van gyülekezet, melyben az egyes gyülekezeti közösségekben 

lelkésztestvéreink ne foglalkoztak volna az emberiségnek és a 

keresztyénségnek ezzel az égető problémájával. 47 gyülekezetből arról is 

jelentést kaptam, hogy külön ünnepélyt szenteltek arra, hogy a gyülekezet 

tagjait a kérdés komolyságáról s a keresztyén állásfoglalás 

elkerülhetetlenségéről meggyőzzék. 

Két részletes körlevelet küldtem e két év alatt lelkésztestvéreimhez, 

ismertetvén szolgálatunk elveit és feladatait, s kérvén őket arra, hogy a 

bizottság által megjelölt feladatokon buzgón munkálkodjanak. 

A magyarországi evangélikus egyházakkal együtt összesen hét közös 

ünnepélyt, illetve gyűlést tartottunk. Ezek közül kettőt, mert 

mondanivalója ma is aktuális, külön meg kell említenem. 1959. januárjában 

és májusában egy-egy közös ünnepélyen, illetve gyűlésen foglalkoztunk a 

Béke Világmozgalom 10 esztendős jubileumával. Az az érzésünk – 

visszaemlékezve erre a két ünnepi alkalomra –, hogy méltóképpen ünnepeltük 

meg ezt az örvendetes évfordulót s határozatainkban erőteljesen adtunk 

hangot annak az elhatározásunknak, hogy az emberiségnek ezt a legnagyobb 

és legemberségesebb mozgalmát szívből támogatjuk. Ugyanezeken a gyűléseken 

kifejeztük fájdalmunkat is ama tény felett, hogy elhunyt a BVT elnöke, 

Frédéric Joliot-Curie, a békének ez a tiszta emberségű, bátor bajnoka. 

Van-e felmérhető eredménye ennek a kétéves szolgálatnak? Gyarlóságaink 

nyilvánvalóak. Még mindig kevés bennünk az alkotó lendület. Még mindig 

kevéssé ismerjük a békét veszélyeztető problémákat s a béke erőinek a 

megoldásokra irányuló javaslatait és erőfeszítéseit. Még mindig meg 

vagyunk egész szívvel győződve arról, hogy az atomkorszakban az élet 

védelme Istennek milyen fontos parancsa hozzánk, az ő szolgáihoz. De 

gyarlóságaink őszinte feltárása ellenére 





  

is rámutathatunk eredményekre. Az egyik az, hogy közmegegyezéssel 

tisztáztuk munkánk teológiai alapját és elveit. A másik: mindnyájan azt 

tartjuk, hogy egyházi munkánk, lelkészi szolgálatunk szerves része a 

békeszolgálat. S a harmadik: gyülekezeteink nagyban és egészben szívesen 

veszik ezt a szolgálatot, mert tudják, hogy az ő életükről s gyermekeik 

jövőjéről van szó. 

Bár a bizottságunk megalakulásakor lefektetett elvek szerint a tagokat az 

egyetemes presbitérium választja, mégis be kell jelentenem a közgyűlésen 

is azt, hogy 1958. októberében az egyetemes presbitérium olyan 

lelkésztestvérekkel egészítette ki bizottságunkat, akiknek a személye és 

munkája nyereség számunkra. Ezek a következők: Benczúr László, Bőjtös 

Sándor, Fülöp Dezső, Gádor András, Groó Gyula, Grünvalszky Károly, Fekete 

István, Lágler Béla, Mezősi György, dr. Ottlyk Ernő, dr. Pálfy Miklós, 

Várady Lajos, Virág Gyula és Zalán Pál. Ebből az alkalomból is szeretettel 

köszöntjük őket s várjuk további jó munkájukat. 

Bizonyára nem cselekednék helyesen, ha az egyetemes közgyűlés magas 

egyházi fórumát nem használnám fel terveink ismertetésére. Augusztusban 

bizottsági gyűlést tartunk további munkánk megszervezésére, az ősz 

folyamán sok helyi lelkészgyűlést tartunk a béke konkrét problémáinak 

ismertetése végett, e folyamatban van egyházunkban is egy olyan akció, 

melyet nemcsak a kegyelet érzéséből végzünk, hanem azért is, hogy 

bebizonyítsuk anyagi felelősségünket a békeszolgálat területén: a Joliot-

Curie emlékbélyegek terjesztése. A bélyegeket 10.000 forint értékben az 

egyházi intézményeknek és az egyházmegyéknek – megfelelő arányosításban – 

szétküldtem, kérve az illetékeseket, tegyenek meg mindent az akció sikere 

érdekében, hogy békeszeretetünket és a BVT munkájának elismerését ezen a 

módon is kifejezésre tudjuk juttatni. 

Dr. Keken András ügyvivő-lelkész előterjesztésére az egyetemes közgyűlés, 

mint egyházunk legfőbb kormányzó szerve, tudomásul veszi Dr. Keken András 

ügyvivő-lelkésznek egyházunk békebizottságának két esztendős munkájáról 

szóló jelentését. 

Az egyetemes közgyűlés fontosnak tartja és támogatja azt a munkát, melyet 

egyházunk békebizottsága és az Országos Béketanáccsal való teljes 

harmóniában végez e szolgálat szervezése és irányítása, valamint a konkrét 

ügyekben hozott határozott állásfoglalások útján. 

Kifejezést ad fájdalmának Férdéric Joliot-Curie, a Béke Világtanács 

elnökének elhunyta felett. 

S végül az egyetemes közgyűlés örömmel csatlakozik azok táborához, akik 

hálásak a Béke Világmozgalom 10 esztendős eredményes munkájáért, s bizton 

remélik, hogy Isten megáldja a jóakaratú emberek komoly munkáját s az ő 

szolgálatuk által megőrzi az emberiség békéjét. 

 

n) Jelentés az egyetemes számvevőszék munkájáról 

 

Dr. Szilády Jenő, az egyetemes számvevőszék elnöke, beterjeszti az 

egyetemes számvevőszék jelentését. 

Jelentem az egynek, hogy az egyetemes számvevőszék az 1957. évi közgyűlés 

óta négy plenáris ülésben vizsgálta felül a Magyarországi Evangélikus 

Egyházegyetem intézményeinek számadásait. Ezeket a plenáris üléseket a 

csoportos bizottságok által 





  

Külön lefolytatott vizsgálatok előzték meg és ezek azok a számvevőszéki 

tagokból kiküldött bizottságok, amelyek tételről-tételre vizsgálják felül 

minden intézménynél a számadásokat. A bizottságok a maguk munkájáról 

részletes jegyzőkönyvet vesznek fel. Ezeket a részletes jegyzőkönyveket 

azután a plenáris bizottság előtt ismertetik, úgyhogy végeredményben az 

egész egyetemes számvevőszék vizsgálatán megy keresztül minden egyes 

egyetemes intézmény vagy osztály számadása. Ezek a részletmunkálatok tehát 

csak előkészítik és kiegészítik az egyetemes számvevőszék teljes ülésének 

munkálatait. 

A számvevőszéki jelentéshez az Egyházegyetem tanácsa felé mind a plenáris 

ülés jegyzőkönyvei, mind ezek a részletes vizsgálati jegyzőkönyvek, az 

egyes intézményekhez intézett felhívások, valamint az azokra adott 

válaszok be vannak csatolva. 

Az egyetemes számvevőszék az eredeti jegyzőkönyvek és a számvizsgálással 

megbízott számvevőszéki tagok jelentése alapján az Egyházegyetem 

tanácsának jóváhagyására javasolta és az Egyházegyetem tanácsa jóváhagyta 

és elfogadta a következő átvizsgált számadásokat; 

1) az Egyetemes Egyház 1957., 1958. évi zárszámadásait, 

2) a Nyugdíjosztály 1957., 1958. évi zárszámadásait, 

3) a Lelkésznevelő Intézet 1957., 1958. évi zárszámadásait; 

4) a Teológiai Akadémia 1957., 1958. évi zárszámadásait; 

5) a balatonszárszói üdülő 1957. évi szárszámadásait; 

6) a mátraszentistváni üdülő 1957. évi zárszámadásait; 

7) a bagolyirtási üdülő 1957. évi zárszámadásait; 

8) a Prot. Egyházak Üzemi Konyhája 1957. évi zárszámadásait; 

9) a Luther Márton Intézet 1957., 1958. évi zárszámadásait; 

10) a Diakóniai Osztály 1957. évi zárszámadásait; 

11) a Sajtóosztály 1957., 1958. évi zárszámadásait. 

A zárszámadások forgalmi és maradványi adatai külön íven jelen jelentés 

mellékletét képezik. 

Az egyetemes számvevőszék minden egyes esetben felmentvényt javasolt a 

pénzkezelőknek. Természetesen, ahol építő kritikát kellett gyakorolni, ott 

azt gyakorolta és a pénztárak eleget is tettek a bírálat által megkövetelt 

rendezéseknek. 

Végül jelentem, hogy a két egyházkerület időközi zárszámadásainak 

felülvizsgálata számszerűleg megtörtént, azokat az egyetemes számvevőszék 

kifogás nélkül tudomásul vette és ugyanúgy az Egyházegyetem tanácsa is. 

Személyi vonatkozásban végül bejelentem, hogy az egyetemes számvevőszék 

hűséges tagja, id. Benczúr László, egészségi okokból megvált tisztségétől 

és helyette a Déli egyházkerület tanácsa Predmerszky Gusztávot küldte be, 

aki szakismerete folytán könnyen beilleszkedett az egyetemes számvevőszék 

munkarendjébe. 

Tisztelettel kérem jelentésem tudomásulvételét. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

 

c) Jelentés az ECLOF kölcsönről 

 

Péter Lajos egyetemes pénztáros beterjeszti jelentését az ECLOF 

kölcsönről. 

Jelentem az Egyházegyetem közgyűlésének, hogy az Egyházegyetem tanácsa az 

1955. március 16-i ülésének 8. jegyzőkönyvi pontjában foglalt határozatát 

végrehajtotta és a Gyülekezeti Segély összegéből az 1955–56–57. években 

kihasított összegekkel az ökumenikus kölcsönsegély 





  

alapot helyreállította. Ezt az összeget 110.595 Ft-ot átutalta az ECLOF 

irodájának az evangélikus tőke teljes rendezésére. Az ECLOF ügyeit tehát 

1958. január 1-től kezdve az Ökumenikus iroda kezeli és ettől az időtől 

számítva minden ECLOF kölcsönügy az ökumenikus bizottság közvetlen 

hatáskörébe tartozik. Jelenleg a következő gyülekezetek részesülnek 

kölcsönsegélyben: Vasas-Maráza 10.000 Ft, Kőbánya 4.000 Ft, Sárbogárd 500 

Ft, Gyömrő 10.000 Ft, Alberti 30.000 Ft, Porrogszentkirály 5.000 Ft, 

Józsefváros 40.000 Ft, Gurd 15.000 Ft és Budavár 25.000 Ft. 

Kérem a jelentésem tudomásulvételét. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

 

p) Jelentés a Központi Alapról 

 

Harkányi László egyetemes főtitkárhelyettes beterjeszti jelentését a 

Központi Alapról. 

A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem tanácsa 1958. december 9-én 

tartott ülésén hét határozatot hozott a Központi Alapról. Ezekkel a 

határozatokkal az Egyházegyetem tanácsa 1959. január 1-ével működésbe 

hozta a Központi Alapot négy esztendőre, 1959-től 1963-ig azzal a 

feladattal, hogy az alacsony gyülekezeti lelkészi és önálló hitoktatói 

fizetések rendeztessenek. A Központi Alap fog gondoskodni arról, hogy 

minden gyülekezeti lelkész és önálló hitoktató fizetése elérje az évi 

20.000 Ft-ot. Ennek érdekében a Központi Alap segélyt nyújt negyedévenként 

előre folyósított részletekben azoknak az egyházközségeknek, amelyek ezt a 

minimális fizetést nem tudják biztosítani. 

A cél elérése érdekében az Egyházegyetem tanácsa egyházmegyénként, az 

egyházmegye minden gyülekezetére külön-külön kötelező egységes 

gazdálkodást rendelt el, melynek alapja a megállapított lelkenkénti átlag. 

Ezen az átlagon alul egy egyházközség csak akkor maradhat, ha az 

egyházmegye többi egyházközségei a hiányt magukra vállalják és maga az 

egyházközség is legkésőbb 1961-ben eléri a kötelező lelkenkénti átlagot. 

A bevételek felhasználása azonos kulcs szerint történik. 

Ennek az irányított gazdálkodásnak érdekében a Központi Alap 

legközvetlenebb hatósága és intézőszerve az egyházmegye. Viszont felső 

fokon a határozathozatal és az ellenőrzés az Egyházegyetem tanácsát 

illeti. 

A lelkenkénti átlagot az Egyházegyetem tanácsa az alábbiakban állapította 

meg: 

25 Ft.: Nyugat-békési egyházmegye 

26 Ft: Kelet-békési, Hajdú-szabolcsi egyházmegye 

30 Ft: Csongrád-szolnoki egyházmegye 

32 Ft.: Pesti, Pest megyei egyházmegye 

35 Ft: Bács-Kiskun, Veszprémi, Vasi, Fejér-komáromi egyházmegye 

36 Ft: Nógrádi egyházmegye 

40 Ft: Borsod-hevesi, Budai, Győr-Soproni, Somogy-zalai, Tolna-baranyai 

egyházmegye 

Az 1959-től 1963-ig terjedő időszakban mindenkor ezek a lelkenkénti 

átlagösszegek szolgálnak a számadások alapjául még akkor is, ha az 

egyházközségek saját bevételének lelkenkénti átlaga felülhaladja ezeket az 

összegeket. 

Az egyházközségek bevételének az érvényes lelkenkénti átlaggal 





  

való kiszámításánál az 1959–63-ig időszakban az 1957. évi lelkészi 

átlagjövedelem megállapításához kibocsátott s a gyülekezeti lelkészek 

által kitöltött „Kérdőív” lélekszám adatai veendők figyelembe azzal, hogy 

1963-ban a lélekszám új megállapítása szükséges az 1964. évvel kezdődő 

időszakra. 

A Központi Alap által kifizetett összegek: 

1959. I. negyedév lelkészeknek 92.814 Ft  

 hitoktatóknak 7.415 Ft  

I. negyedév összesen  100.229 Ft 

1959. II. negyedév lelkészeknek 85.332 F  

 hitoktatóknak 8.221 Ft  

II. negyedév összesen:  93.553 Ft 

I-II. negyedév összege:  193.782 Ft 

 

Ahhoz, hogy a Központi Alap el tudja végezni rendeltetését, a gyülekezetek 

és lelkészek imádságára és áldozatkészségére van szükség. 

Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 

 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

 

r) Az egyházi építkezéseket jóváhagyó bizottság jelentése 

 

Dr. Göttche Ervin egyetemes ügyész beterjeszti jelentését az egyházi 

építkezéseket jóváhagyó bizottság működéséről. 

Az 1957. évi egyetemes közgyűlés óta a bizottság két teljes ülést és öt 

kisbizottsági ülést tartott. 

1957. augusztus 14-én teljes bizottsági ülés volt és akkor 53 

tárgysorozati pontot tárgyalt le. 

Ez a felgyülemlett anyag is mutatta azt, hogy milye nagy szükség van a 

bizottság gyakori működésére. Ennek ellenére csak 1958. március 25-én ült 

össze újra a bizottság, amikor 29 tárgysorozati pontban foglalkozott az 

építkezésekkel. Ekkor már nyilvánvalóvá vált, hogy a bizottság teljes 

működtetése nem elégséges a szükségletek kielégítésére. Sokkal több 

ugyanis az olya eset, amikor sürgősen nyilatkozni kell az építési engedély 

megadása tekintetében, mintsem hogy az építtető gyülekezetek hónapokig 

várjanak a feleletre. Ezért azután ezen az 1958. március 25-i ülésen a 

teljes bizottság kiküldötte kebeléből az ún. kisbizottságot, amelynek 

tagjai: az elnökség, értve ezalatt az egyetemes felügyelőt és a két 

püspököt, az egyetemes főtitkárt, a két püspöki titkárt, a Gyülekezeti 

Segély országos lelkészi vezetője, az egyetemes ügyész és ifj. dr. Kotsis 

Iván, Gryllus Vilmos, valamint Kuthy Sándor szakértők. Ezt a 

kisbizottságot felhatalmazta a teljes ülés arra, hogy jogosult sürgős 

esetekben az építési engedélyt megadni és majd beszámol a teljes 

bizottságnak. Ugyanez az ülés tárgyalta le a bizottság szabályrendelet-

tervezetét és elrendelte, hogy azt az összes tagoknak ki kell adni 

hozzászólás végett. 

Gyakorlatában mindenesetre nagyon jól bevált a kisbizottság, mert minden 

tagja Budapesten tartózkodik és így összehívás nem kerül pénzbe és 

egyszerűbb. Külön dicséret illeti a bizottság szakértő tagjait, akik 

elfoglalt szakemberek és ennek ellenére drága szabadidejükből szakítanak 

időt arra, hogy ezeken az üléseken részt vegyenek, hogy szaktanácsokkal 

lássák el a hozzájuk forduló lelkészeket és általában az egyházi 

építkezések ügyét egyházszeretettel intézzék. 

A kisbizottság öt ülést tartott: 1958. május 27-én 11 tárgysorozati 





  

ponttal, 1958. július 2-án 13, 1958. szeptember 17-én 11, 1959. április 

10-én 12 és 1959. június 16-án 9 tárgysorozati ponttal. 

A legutolsó ülésen nemcsak építkezési engedélyekkel foglalkozott a 

bizottság, hanem az Országos Műemléki Felügyelőség által ez év május 29-

ére összehívott értekezlet határozataival is. 

Ennek az értekezletnek fő pontjai a következők voltak: 1) Minden egyházban 

3–5 tagból álló Egyházművészeti Tanácsot kell alakítani. 2) Az 

Egyházművészeti Tanács feladata egyrészt az egyházi műemlékek felkutatása 

és pontos nyilvántartása, másrészt összekötő kapocs az egyház és a 

Műemléki Felügyelőség között. 3) A műemlékek karbantartására a legnagyobb 

gondot kell fordítani. 4) A műemlékek helyreállítását szakemberek 

tervezzék és a helyreállítás ellenőrzését szakemberek végezzék. 5) Az 

állam pénzügyi támogatást nyújt és anyagot szolgáltat a műemlékek 

helyreállításához, azonban a karbantartás és karbahelyezés elsősorban a 

tulajdonos, illetve használó kötelessége. 6) A helyreállítási munkálatok 

előkészítése a következő: a műemlékkel rendelkező egyházközség a 

helyreállításra vonatkozólag készíttessen dokumentációt, folytasson 

megbeszélést a Műemléki Albizottságokkal, keressen kapcsolatot a megyei 

tanácsnál működő egyházügyi főelőadóval és az így véleményezett 

dokumentációs anyagot terjessze az illetékes püspöki hivatalhoz. 

A kisbizottság elhatározta, hogy az Egyházművészeti Tanácsként az egyházi 

építkezéseket jóváhagyó bizottság által kiküldött kisbizottság működjék, 

mert az Országos Műemléki Felügyelőség 1957. július 20-án kelt ilyen 

irányú megkeresésére még 1957. augusztus 7-ével ilyen irányú jelentést 

tett. 

Két javaslatot terjesztek tehát elő az Egyházegyetem közgyűléséhez. Az 

egyik az, hogy az egyetemes közgyűlés vegye tudomásul, hogy az egyházi 

építkezéseket jóváhagyó bizottság kisbizottságot alakított és azt 

felhatalmazta az építkezési engedélyek kiadására; második javaslatom pedig 

az, hogy az egyetemes közgyűlés delegálja ezt a kisbizottságot mint 

Egyházművészeti Tanácsot és annak funkcióit is bízza erre a 

kisbizottságra. 

 

Az egy tudomásul veszi, hogy az egyházi építkezéseket jóváhagyó bizottság 

a maga kebeléből szűkebb körű bizottságot, ún. kisbizottságot küldött ki, 

melynek tagjai: hivatalból az egyetemes felügyelő, az egyházkerületek 

püspökei, az egyetemes főtitkár, a püspöki titkárok, az egyetemes ügyész, 

a Gyülekezeti Segély országos lelkész-vezetője, továbbá, mint választott 

tagok: ifj. dr. Kotsis Iván és Gryllus Vilmos építészmérnökök, valamint 

Kuthy Sándor műtörténész. 

Az egyetemes közgyűlés felhatalmazza ezt a kisbizottságot, hogy mint 

Egyházművészeti Tanácsa működhessen és a Műemléki Felügyelőség felé 

mindazokat a teendőket elvégezze amelyek más egyházaknál az 

Egyházművészeti Tanács feladata. 

Az egyetemes közgyűlés felhívja az alkotmány- és jogügyi bizottságot, hogy 

az egyházi építkezéseket jóváhagyó bizottság részére szabályrendeletet 

dolgozzon ki, figyelembe véve az eddigi törvényelőkészítő munkálatokat. 

 

s) Jelentés a kántorképesítő bizottsági és gyermek munkáról 

 

1) Benczúr László püspöki tanár előterjeszti jelentését a kántorképesítő 

bizottság munkájáról. 

A kántori szolgálat a lelkészi szolgálat mellett legjelentősebb 





  

gyülekezeti munka egyházunkban. Egyházunk azért a lelkészképzés mellett 

mindig nagyon fontosnak tartotta a kántorképzést is. Egyházi tanítóképző 

intézeteink államosítása után új kántorok képzése tekintetében új feladat 

elé került egyházunk. A kántori szolgálat utánpótlásának biztosítására 

több tanfolyam indult meg. Közülük a két legjelentősebb mutatkozott 

állandó jellegűnek. Ez a két tanfolyam megszakítás nélkül végzi azóta is 

szolgálatát. Az egyik a budapesti Luther Márton Intézet, a másik a fóti 

Mandák Intézet keretei között folytat kántorképzést. A kialakult munka és 

a szerzett tapasztalatok alapján 1956. január 27-én az Egyházegyetem 

tanácsa létrehozta az egyetemes kántorképesítő bizottságot. 

Kántorképzésünk azóta ennek a bizottságnak irányítása mellett történik az 

általa szervezett és ellenőrzött tanfolyamokon, továbbképző tanfolyamokon, 

illetve kántori konferenciákon. Az egyetemes kántorképesítő bizottság 

elkészítette „A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem kántori 

tanfolyamainak szervezeti és képesítő vizsgai szabályzatát”, melyet 

elfogadásra jelen közgyűlés elé terjeszt. 

1958. március 5-én Fóton 12 segédkántori oklevelet adott ki a bizottság az 

előző évről viszamaradt XIII. számú és a munkájukat 1957. novemberében 

kezdő XIV. számú alapfokú négyhónapos kántori tanfolyamok hallgatói 

számára. Az 1959. évi március 13-án tartott vizsgán a XV. számú alapfokú 

tanfolyam négy hallgatója nyert segédkántori oklevelet. 

A fóti tanfolyam vezetője Kiss János gondnok. Előadók voltak még: 1957–58-

ban Sárkány Tibor, Dóka Zoltán segédlelkészek, 1958–59-ben Ferenczy Zoltán 

lelkész és Kinczler Irén segédlelkész. Bibliaismeretet, liturgikát és az 

egyház tanítását adták elő. Nevelői munkát végzett Pál Edit, a 

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa titkári hivatalának 

alkalmazottja. 

A Luther Márton Intézet keretében 10 hónapos középfokú kántori tanfolyamok 

folytak Peskó Zoltán orgonaművész vezetése mellett. A tanfolyam résztvevői 

heti két délutánt töltöttek közös munkában. Tantermük az Üllői úti imaház 

sekrestyéje volt. 1958. július 15-én 3, 1959. június 22-én 4 hallgató 

vizsgázott a kántorképesítő bizottság előtt s nyert kántori oklevelet. A 

tanfolyam munkájában kisegítőként vett részt Peskó György orgonaművész és 

mint előadó: Benczúr László, valamint Kinczler Irén. 

Kántorképzésünk történetében jelentős esemény a református egyházzal 

közösen létesített kántori tanfolyamok megindítása az 1958–59. évben. 

Létrejöttét és szervezetét ezért szükséges külön is ismertetni. 

1958. október 1-én a két egyház bizottsága előzetes megbeszélést tartott. 

Ezen jelen volt református részről: Dr. Esze Tamás főgondnok, Dr. Gárdonyi 

Zoltán, Szennyey József, Gyülvészi Barnabás, Evangélikus részről: Koren 

Emil püspök helyettes, Benczúr László püspöki titkár és Kiss János 

gondnok, a fóti kántori tanfolyamok vezetője. E megbeszélést követően a 

fóti Mandák Intézetben 1958. november 4-én megindult a két egyház közös 

kántori tanfolyama. November 21-én a református konvent székházában 

Budapesten beható tárgyalás után állapodtak meg a két egyház illetékesei a 

részletekre vonatkozóan is. Ezen az értekezleten már Káldy Zoltán püspök 

is részt vett. Elfogadták a tanfolyam költségvetését, amely szerint az 

evangélikus egyház 10.340 Ft költséget vállalt el, a református egyház 

hasonló címmel 34.400 Ft összeget. Ezenkívül a református egyház Gyülvészi 

Barnabás munkáját, az evangélikus egyház Kiss János munkáját biztosította 

a közös tanfolyam számára, akiknek fizetése nem szerepel ebben a 

költségvetésben. 





  

De szerepel a költségvetés összegében mindkét egyház havi 100 Ft-os 

segélye, mellyel a tanfolyam hallgatóinak befizetéseit egészítik ki havi 

350 Ft-ról 450 Ft-ra. Ez az összeg biztosította továbbá az előadók 

óradíját, a személyzet fizetését és a fűtést. 

A tanfolyam élete: összetételében igen nehéz tanfolyam volt. 16 éves 

parasztfiúktól érett korú férfiakig, kis parasztleányok, papnék, 50 éven 

felüli nőhallgatók vettek részt. Ezeket csak Isten Szentlelke tudta 

összetartani kegyelemben, a tanuláshoz is Ő adta az erőt. Napirend: 3/4 6 

órakor ébresztés, 3/4 7-kor negyedórás egyéni csendesség. Minden reggel és 

este áhítat közösen. Délelőtt 8–12 és délután 2–6 között tanítás. A 

napirend és a tananyag igen kimerítő volt. Ezért a korhatárt a jövőben 42 

évben kell megállapítani, mert ennél idősebbek nem bírják, hogy négy hónap 

alatt 968 órán át tanuljanak. A tanfolyam szervezete: a zenetanítás két 

csoportban folyt Gyülvészi Barnabás és Kiss János vezetésével, 

csoportonként heti 18 órában. Az evangélikusok Kiss János csoportjában 

voltak 9 református hallgatóval. Zenetárgyak: harmóniumjáték, zeneelmélet 

és szolfézs. Az egyházi éneket külön csoportban tanulták az evangélikusok 

Kiss János, a reformátusok Kalocsay Ferenc református kántor vezetésével, 

heti három órában. A karvezetést közösen tanulták Kalocsay Ferenc 

vezetésével heti három órában. Hittant részint együtt, részint külön 

tanultak. Közös tárgy volt a bibliaismeret. Első félévben Madarász Lajos 

fóti református lelkész, másodikban Ferenczy Zoltán rákoshegyi evangélikus 

lelkész adta elő. Külön csoportban tanultak a reformátusok Káté ismertet 

Madarász Lajostól és az evangélikus liturgikát és az egyház tanítását 

Kinczler Irén fasori segédlelkésztől. A tanfolyam nevelői munkáját Pál 

Edit végezte, aki az áhítatok tartásába is bekapcsolódott. A tanfolyam 

hallgatói heti 18 órát gyakoroltak. E célra 13 harmónium állt 

rendelkezésre. Ebből a református egyház 5 harmónium használatát 

biztosította. Orgonajátékot a helyi gyülekezetek orgonáin gyakorolhattak. 

Mindennap volt egy órai irányított közös tanulás, egy óra kötelező 

délutáni alvás. A foglalkozás nélküli szabadidő heti 4 óra volt. A heti 67 

és fél óra irányított foglalkozás mind a hallgatóktól, mind az előadóktól 

a legmagasabb teljesítményt kívánták. Ilyen munkaütem tette lehetővé, hogy 

mind a 25 hallgató elvégezte a tanfolyamot. Köztük csak egy nyert 

elégtelen osztályzatot zenéből. A többiek igen jó eredményt értek el. 

Egészen kezdők is eljutottak a biztos koráljátszás készségére és a fóti 

istentiszteleteken is szolgáltak. 

A tanfolyamot 1959. február 28-án meglátogatta Káldy Zoltán püspök és 

Benczúr László püspöki titkár. Február 24-én Dr.  Esze Tamás református 

főgondnok, Farkas József egyházkerületi főjegyző, Benedek Kálmán 

kolozsvári orgonaművész-professzor. Dr. Esze Tamás nyilatkozatában 

különösen azt emelte ki, hogy az evangélikus egyház példamutatása nyitotta 

meg az utat a református kántorképzés számára. Zenei szempontból az 

evangélikus egyetemes kántorképesítő bizottság nevében Sulyok Imre 

látogatta meg a tanfolyamot, többízben tett látogatást Dr. Gárdonyi Zoltán 

professzor. 

A március 13-án tartott záróvizsgán a már említett egyházi vezetőkön kívül 

zenei szakértők és vizsgáztató bizottsági tagokként vettek részt: Peskó 

Zoltán, Sulyok Imre, Dr. Gárdonyi Zoltán, Csomasz Tóth Kálmán. 

Számos szülő és érdeklődő is meghallgatta a teljes napot igénybe vevő 

vizsgát. A vizsgát követő napon csendes nap volt, március 15-én 





  

a református templomban Fóton istentisztelet keretében osztották ki a 

bizonyítványokat. A tanfolyam résztvevői a Déli egyházkerülettől és a 

református konventtől egy-egy Újtestamentumot kaptak. Ezenkívül minden 

hallgató 80 Ft értékű kottát kapott a vizsgai ajándékba. Evangélikus és 

református gyülekezetek adománya tette lehetővé a hallgatók ilyen gazdag 

megajándékozását. 

A négyhónapos tanfolyam befejezése után kéthetes továbbképző tanfolyamok 

indultak, valamint heti egynapos meghallgatással és gyakorlással bejárók 

tanfolyama. A nyár folyamán lesz egy külön evangélikus és külön református 

kántorok számára beállított négynapos továbbképző tanfolyam, valamint 

augusztus 24–28. között közös karvezetői tanfolyam. 

A református egyházzal kötött megállapodás egy évre szólt. A próbaév 

letelte után újabb megállapodás biztosítaná a két egyház együttműködését a 

kántorképzés ügyében. A megállapodással foglalkozott és azt jóváhagyta a 

Déli egyházkerület 1958. december 9-én tartott tanácsülése, valamint 1959. 

május 29-én tartott közgyűlése. A református egyház vezetőségében megvan a 

készség újbóli megállapodás megkötésére. 

A két egyház egyházzenei jövője szempontjából döntő fontosságú lehet az 

együttműködése. A két egyház közötti kapcsolatban pedig a termékeny 

együttmunkálkodás ténye volt a közösen rendezett tanfolyam. 

Az egyetemes kántorképző bizottság munkájával kapcsolatban külön ki kell 

emelni a bizottság zenész tagjainak tevékenységét. Kiváló egyházzenészeink 

a kántorképzés szoros feladatán túlmenő feladatokkal kapcsolatban is 

odaadó munkát végeztek. Számos esetben adtak tanácsot orgonát építő és 

renováló egyházközségeknek. Az egyetemes ének- és liturgiaügyi 

bizottságban az új agenda megjelentetésével, a békéscsabai és nyíregyházi 

énekeskönyv megjelentetésével kapcsolatban adtak zenei szakvéleményt és 

nyújtottak segítséget. Általában minden egyházzenei kérdésben 

javaslataikkal és szolgálatukkal készségesen állottak rendelkezésre. Az 

egyetemes kántorképesítő bizottság ezért saját kebelén belül „egyházzenei 

kisbizottságot” létesített. Eljárásában az egyházi építkezéseket jóváhagyó 

egyetemes bizottság példáját követte, ahol a kisbizottság felállítása a 

gyorsabb ügyintézést tette lehetővé. 

Egész egyházzenei életünk és szolgálatunk szempontjából jelentős 

eseménynek kell minősítenünk, hogy ugyanabban az esztendőben, amikor 

egyházunk elvesztette Zalánfy Aladár nyugalmazott zeneművészeti főiskolai 

tanárt, a Deák téri egyházközség főorgonását, két fiatal muzsikusunk nyert 

a Zeneművészeti Főiskolán orgonaművészi oklevelet: Trajtler Gábor cinkotai 

segédlelkész és Peskó György. 

Fenti előterjesztéssel kapcsolatban az egyetemes közgyűlés az alábbi 

határozatot hozza: 

1) A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem közgyűlése örömmel veszi 

tudomásul, hogy az 1958–59. évre szólóan az egyetemes kántorképesítő 

bizottság a református egyházzal közös kántori tanfolyamot indított Fóton, 

a Déli egyházkerület Mandák Mária Intézetében. Jelentősnek tartja a közös 

feladat megoldására irányuló testvéri ökumenikus összefogást és örömmel 

értesült a próbaév szép eredményeiről. A kedvező tapasztalatoktól is 

indítva, a maga részérő készséggel járul hozzá a megkezdett közös munka 

folytatásához. A református egyetemes konvent elnökségével folytatandó 

újabb tárgyalásokra és megállapodás létesítésére 





  

megkéri és megbízza Káldy Zoltán püspököt, mint az egyetemes 

kántorképesítő bizottság elnökét. 

2) Az egyetemes közgyűlés tudomásul veszi az egyetemes kántorképesítő 

bizottságon belül egyházzenei kisbizottság létesítését. A kisbizottság 

feladata: 

a) Az egyházi énekeskönyvek és a liturgia zenei feladataival kapcsolatos 

tevékenység; 

b) egyházzenei kiadványok véleményezése és szerkesztése; 

c) orgonaépítések, átépítések, orgona-karbantartás feladataival 

kapcsolatos tanácsolás és jóváhagyás; 

d) a kántori tanfolyamok zenei tanácsolása és ellenőrzése, valamint a 

gyülekezeti kántori szolgálat patronálása. 

Az egyházzenei kisbizottság szoros és kölcsönös együttműködésben áll 

minden egyházzenei kérdéssel kapcsolatos ügyben az egyetemes ének- és 

liturgiaügyi bizottsággal, az Egyetemes Sajtóosztállyal és az egyházi 

építkezéseket jóváhagyó bizottsággal. 

A kisbizottság elnöke: az egyetemes kántorképesítő bizottság elnöke, 

illetve az által megbízott helyettes. Tagjai: négy zenei szakértő, akik 

közül az egyik mint előadó végzi a szervezési és adminisztratív teendőket. 

Az egyházzenei kisbizottság tagjává Sulyok Imrét, Peskó Zoltánt, Dr. 

Gárdonyi Zoltánt és mint előadót, Trajtler Gábort választotta meg az 

egyetemes kántorképesítő bizottság. Ezt az egyetemes közgyűlés jóváhagyja. 

3) Az egyetemes közgyűlés Peskó György orgonaművészt és Trajtler Gábor 

segédlelkész orgonaművészt az egyetemes kántorképesítő bizottság tagjává 

választja. 

 

2) Benczúr László püspöki titkár előterjeszti jelentését a gyermek 

munkáról 

Egyházunk gyermek munkája a gyülekezetekben folyik vasárnapi 

istentisztelet, családi istentiszteletek és vasárnapi gyermekbiblia órák 

formájában. A gyülekezetekben folyó munkát hívatott segíteni a központilag 

kibocsátott „vezérfonal”, amely igehirdetői vázlatot nyújt minden egyes 

hétre. A vezérfonal szerkesztését a két egyházkerület püspökeinek 

megbízása alapján már évek óta Benczúr László püspöki titkár látja el. 

Szerkesztői munkájához fiatal lelkészek és segédlelkészek munkáját veszi 

igénybe. A vázlatok négy év leforgása alatt a bibliai történetek jelentős 

részét feldolgozzák. 1957-tel kezdődően mindegyik év egy külön evangélium 

tanulmányozására teszi a hangsúlyt. Eddig Máté és Márk evangéliuma került 

elő. A következő két évben Lukács és János következik soron. 

A vezérfonal megrendelése önkéntes volt eddig. A legutóbbi esperesi 

értekezlet azonban azt a kívánságát fejezte ki, hogy a munka 

egyöntetűségének biztosítására mindenütt a vezérfonal alapján haladjanak a 

gyülekezeti gyermekmunkában. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 

 

t) Jelentés az egyetemes vallástanítási bizottság munkájáról 

 

Dr. Gaudy László előterjeszti jelentését az egyetemes vallástanítási 

bizottság munkájáról. 

Az 1958. május 25-én tartott egyetemes vallástanítási bizottság 





  

elrendelte az általános iskolák nyolc osztálya számára a Vallástanítási 

Tanterv elkészítését. Ez a munkálat időben elkészült és az egyetemes 

presbitérium 1958. december 9-én tartott ülése elfogadta a tantervet a II. 

jegyzőkönyvi pont alatt. A tanterv sokszorosítása is megtörtént s minden 

egyházi felsőbb szervnek és minden lelkészi hivatalnak a lelkésznek 

megküldetett. 

1959. január havában a pályázat meghirdettetett az új tanterv alapján 

készítendő tankönyvekre. 

A pályázók pályamunkáikat a megjelölt határidőre be is küldték. Az első 

osztályra 5, a második osztályra 2, a harmadik osztályra 5, a negyedik 

osztályra 5, az ötödik–hatodik osztályra 2, a hetedik osztályra 1 pályamű 

érkezett be. Az ifjúsági énekeskönyv pályázatára is beérkezett 1 mű. 

A tankönyv kéziratok felülbírálatával a két püspök elnöklete mellett a 

vallástanítási bizottságból választott lektoráló bizottság foglalkozott, 

az egyetemes vallástanítási bizottságnak az 1959. május 25-én tett e 

bizottság jelentés munkálatáról. A bizottság meghallgatta a lektoráló 

bizottság jelentéseit és javaslatait. Néhány kéziratból részleteket 

olvastatott fel s több bírálat szövegével is megismerkedett. 

A pályaművek részletes megtárgyalás után a bizottság a következő 

határozatokat hozta: 

A pályázaton első díjat nyert és kiadásra javasolt művek: 

I. osztály: Virág Gyula, 

II. osztály: Muntag Andor és Keveházi Lászlóék munkaközössége, 

III. osztály: Molnár Gyula, 

IV. osztály: Kinczler Irén, 

V–VI. osztály: Dr.Ottlyk Ernő pályamunkái. 

Kötelező tanításra rendeli el a bizottság a  

VII. osztályban: Groó Gyula: A Szentírás c. tankönyvét, a 

VIII. osztályban: Prőhle Károly: Az Evangélium igazsága c. tankönyvét. 

Az ifjúsági énekeskönyv kiadása tekintetében később határoz a bizottság. 

A bizottság javasolta továbbá, hogy a pályázók közül azok, akiknek 

kézirata kiváló, egyenként 500–500 forintos jutalomban részesüljenek. Ezek 

a pályázaton részt vettek és megjutalmazottak: Bogya Géza, Hegyháti János, 

Madocsai Miklós, Muntag Andor és munkaközössége és Szabó Gyula lelkészek. 

Az elfogadott kéziratokat D. Dr. Vető Lajos püspök felterjesztette az 

Állami Egyházügyi Hivatalhoz további intézkedések megtétele céljából. 

A bizottság javasolta végül azt, hogy mindegyik pályázó munkálatából egy-

egy példány helyeztessék el a levéltárban. A többi példányokat szerzőik az 

egyetemes irodában átvehetik. 

A vallástanítási bizottság tankönyvi munkája ezzel befejezést nyert. A 

kinyomatás összes munkálatait a Sajtóosztály illetékes szervei végzik el. 

A Vallástanítási bizottság jó tantervet készített. Munkáját gyorsan 

végezte mindig el. A pályázatra kiváló munkák érkeztek be. A lektoráló 

bizottság jó kéziratokból választotta ki a legjobbakat. Minden pályázót 

dicséretben részesített a bizottság s ezt kéri az egyetemes közgyűléstől 

is. 

 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 





  

8. Fellebbezések, jóváhagyandó megállapodások 

 

Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő bejelenti, hogy fellebbezés nem érkezett 

a közgyűlés elé és jóváhagyandó megállapodást nem terjesztettek elő. 

Tudomásul szolgál. 

 

9. Egyházkerületi felterjesztések 

 

a) Dr. Göttche Ervin egyetemes ügyész ismerteti a Déli evangélikus 

egyházkerület 1959. március 29-én tartott közgyűléséből a 3. jegyzőkönyvi 

pontban foglalt jelentés, illetve felterjesztést. 

3. pont. Káldy Zoltán püspök jelentése. 

Koren Emil püspök helyettes javaslatára az egyházkerületi közgyűlés 

hálásan megköszöni Káldy Zoltán püspöknek részletes és sok elvi kérdést 

felvető jelentését. Az abban foglalt elvi jelentőségű megállapításokat 

különösen is fontosnak tartja. 

Helyesli a közgyűlés Káldy Zoltán püspöknek minden olyan fáradozását, 

amely arra irányul, hogy evangélikus egyházunk egyház legyen a 

szocializmusban és ennek nyomán betöltse feladatát népünk új társadalmi, 

gazdasági és politikai viszonyai között. 

Fontosnak tartja a közgyűlés, hogy lelkészeink igehirdetéseikben és 

valamennyi szolgálatukban tervszerűen fáradozzanak azért, hogy 

szolgálataik által megtalálják a mai embert és indítást adjanak arra, hogy 

a gyülekezeti tagok mind a gyülekezetben, mind a társadalomban jól 

végezzék el feladatukat. 

Szükségesnek tartja a közgyűlés, hogy egyházi törvényeink 

átvizsgáltassanak és olyan új egyházi törvények alkottassanak, amelyek 

hitelveinek megfelelőnek, ugyanakkor számolnak a megváltozott társadalmi 

viszonyokkal is. 

Örömmel veszi tudomásul az egyházkerületi közgyűlés a Központi Alap 

megszervezését és az egyetemes egyházi iroda átszervezését. Ugyanakkor 

szükségesnek tartja, hogy az átszervezés valamennyi szempont 

figyelembevételével a gyülekezetek vonalán is megtörténjék. 

Örömének ad kifejezést a közgyűlés, hogy a Lutheránus Világszövetséggel a 

magyarországi evangélikus egyház kapcsolatai rendeződtek és megköszöni a 

Lutheránus Világszövetségnek egyházunknak juttatott adományát. 

Az egyházkerület közgyűlése benne érzi hangját a békét akarók táborában, 

együtt ünnepel népünkkel a Béke Világtanács 10 éves jubileumán s Istennek 

hálás azért, hogy a békemunkában való részvételünkkel teológiai munkánk is 

elmélyült és híveinkhez is közelebb kerültünk. 

 

b) Dr. Göttche Ervin egyetemes ügyész ismerteti a Déli evangélikus 

egyházkerület 1959. május 29-én tartott közgyűléséből a 18. jegyzőkönyvi 

pontban foglalt felterjesztést. 

18. pont. Jelentés az egyházmegyék felterjesztéseiről. 

A Kelet-békési egyházmegye 1959. május 19-én Békéscsabán tartott 

közgyűlésen jegyzőkönyvének IV/8. pontja szerint „A közgyűlés kéri az 

egyházkerület vezetőségét, hasson oda, hogy az E.T. II. tc.-e és az E.T. 

VIII. tc.-e mielőbb korszerűsíttessék zsinat összehívása 





  

útján. Ugyancsak kéri az 1953. VIII. tc. módosítását is, elsősorban a 

lelkészek nyugdíjazásával kapcsolatban, a korhatár tekintetében. 

Az egyházkerületi közgyűlés azonosítja magát a Kelet-békési egyházmegye 

közgyűlésének felterjesztésével. A zsinat további munkásságát a maga 

részéről is szükségesnek tartja és kéri az egyházkerület vezetőségét, 

tegyen lépéseket a zsinat újabb ülése összehívására és annak 

előkészítésére. 

 

Az egyetemes közgyűlés az egyházkerületi felterjesztéseket magáévá teszi. 

Véleményezés és feldolgozás végett mind a két felterjesztést az egyetemes 

alkotmány- és jogügyi bizottságnak kiadja. 

 

10. Indítványok 

 

Roszik Mihály alberti-i lelkész előadja az egyetemes tanácsülésen 

keresztül szabályosan előterjesztett indítványát. 

Már írásban bejelentettem, hogy ezen a mai napon felszólalni kívánok a 

szolgálati lakás, az úgynevezett parókiák használatáról és védelméről. 

Mély megdöbbenéssel állapíthatjuk meg, hogy ezen a téren igen sok 

visszásságot lehetett és lehet tapasztalni. Roppant sok kárt okozott az 

1952. évi nyugdíjazás idején adott kedvezmény, amely a megosztott 

parókiákról intézkedett. Egyházunk vezetősége 1956-ban foglalkozott ezzel 

a kérdéssel és határozatot hozott, melynek értelmében elvben és elméletben 

felszámolta a megosztott parókiákat. A végrehajtást elrendelte az 

espereseknek. Egyházmegyénk espereséhez, Válint Jánoshoz ez egyetemes 

presbiteri határozat után szóban és írásban fordultam és kértem, hogy az 

alberti-i parókián is kialakult áldatlan helyzetben nyújtson tekintélyével 

és törvény adta jogánál fogva védelmet mind a szolgálatban álló 

lelkésznek, tehát nekem és a gyülekezetnek. A volt esperes ezt a kérdést 

azonban lazán kezelte. Mint ahogyan az már más és a mi helyzetünknél 

súlyosabb esetben is bebizonyosodott, nem tudta egyházunk vezetőségének és 

itt meg kell mondanom, D. Dr. Vető Lajos egyetemes püspök úrnak és 

Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő úrnak intézkedéseit magáévá tenni, hanem 

a segítséget az özvegynek és illetéktelenül ott lakó családjának adta meg. 

A gyülekezetnek közben erre a lakásra szüksége van. Pert indítottunk az 

özvegy és jogcím nélkül ott lakó öttagú családja ellen. Miután az üggyel 

mindenki foglalkozott éspedig az alberti egyháztanács, az alberti 

közgyűlés, az egyházmegyei presbitérium s miután 1958. novemberében a Déli 

egyházkerület életében a törvényes rend helyreállott és Káldy Zoltán 

püspök úr átvette a kerület irányítását, tanácskozásra hívta össze a 

gyülekezet vezetőit és özv. Bánszkyné és családját, kérve hogy a 

szolgálati lakást adja át megfelelő cserelakás ellenében a gyülekezetnek. 

A papné azonban nagy igényt jelentett be, mert öttagú családjának 

követelte holta napjáig öröklakást Budapesten, majd később kissé 

mérsékeltebben a község területén. A ceglédi járásbíróság foglalkozott 

ezzel az üggyel és a gyülekezetnek adott igazat. A Pest megyei 

fellebbviteli bíróság elutasította a gyülekezetnek az özvegy és családja 

ellen beadott keresetét azzal, hogy ez kizárólagosan egyházi belügy. Az 

állam elismeri a magyarországi evangélikus egyház autonómiáját és 

törvényeit és utasította a gyülekezetet, hogy az egyházmegyei törvényszék 

előtt indítsa meg keresetét az özvegy ellen. Fenti szomorú eset kényszerít 

engem arra és más több elszomorító 





  

példa a magyar evangélikus egyház életében, hogy a mai egyetemes közgyűlés 

előtt javaslatot egyek a parókiákkal kapcsolatban. Mert ha nem lesz rend e 

téren, előbb-utóbb nem lehet lelkészeket nyugdíjazni, elhalt lelkész 

helyét betölteni, mert olyan anyagi terhet jelentene a lelkész özvegyének 

és családjának a lakásszerzése, hogy több gyülekezetünk inkább vállalná 

azt, hogy lelkészi állását szüneteltesse, mert a nagyigényű elvonuló 

családtagoknak képtelen lakást biztosítani. Példával bizonyítom: a fentebb 

említett eset kapcsán az özvegy veje leállította tegnapelőtt a szolgálati 

lakásra illetékes gyülekezeti lelkészt és azt mondotta: megnyertük a pert, 

csak téged sajnállak, mert nincsen lakásod. Fizessen a gyülekezel lelépést 

és én OTP kölcsönnel veszek öröklakást magamnak Budapesten. A lelépés 

alatt 25.000 Ft-nál nagyobb összeg értendő, mert ezt már szinte 

felajánlották neki. Szerzett jogokra hivatkoznak. A parókiában való lakás 

nem szerzett jogok, hanem munkával összefüggött jogcím. A munka megszűnése 

a lakásjog megszűnését is jelenti. Ilyen elszomorító példák vannak az 

országban, ahol a parókián mások is laknak: Békéscsaba, Szentes, Debrecen, 

Alberti. A most nyugdíjba vonult irsai lelkész is bent hagyatta bútorát az 

egyik szobában. Bényén és így tovább. Ha ez tovább is így megy megállás 

nélkül, akkor a központi alap mellett létre kell hoznunk egy lelépést 

kifizető alapot is, hogy a szolgálatból elvonulóknak és családtagjaiknak 

is, újdivatú kifejezés szerint „egyházi öröklakást”, illetve öröklakásokat 

vásárolhassunk. 

A fentiek után javaslom és a közgyűlésnek elfogadásra ajánlom: 1) mondja 

ki, hogy a magyarországi evangélikus egyház tulajdonában lévő parókiák 

munkakörrel kapcsolatos szolgálati lakások. Kérje ennek állami törvények 

által való elismertetését. Mert amennyiben benépesednek a parókiák nem 

szolgálatban álló tagokkal, elveszíthetjük adómentességünket, ami évente 

többszázezer forint megtakarítást jelent pillanatnyilag. 

2) Mondja ki a közgyűlés, hogy a szolgálatban álló lelkészt, hitvesét és 

kiskorú gyermekeit illeti meg csupán ez a jog. 

3) Határozatban utasítsa a gyülekezeti tanácsokat és közgyűléseket, hogy 

semmiféle határozattal a saját érdekükben ne járuljanak ahhoz, hogy a 

szolgálatban álló lelkész megházasodott gyermekei bejelentessenek a 

szolgálati lakásba. 

4) Tegyen lépést az egyetemes közgyűlés elnöksége, hogy ez a helyzet az 

egész országban felszámoltassék. S vonatkozzék nemcsak a megosztott, de a 

mások által benépesített parókiákra is. 

 

Az egyetemes közgyűlés megállapítja, hogy a magyarországi evangélikus 

egyház tulajdonát képező épületekben elhelyezett parókiák munkakörrel 

kapcsolatos szolgálati lakások. Kéri ennek elismertetését az állami 

törvények és jogszabályok részéről. 

A közgyűlés határozatilag kimondja, hogy a parókián való lakhatási jog 

kizárólag a szolgálatban álló lelkészt, hitvesét és kiskorú gyermekeit 

illeti. 

A közgyűlés felhívja az egyházközségi tanácsokat és közgyűléseket, hogy ne 

adják hozzájárulásukat ahhoz, hogy a lelkész megházasodott leszármazói s 

ezek házastársai bejelentessenek a szolgálati lakásba és a lelkész jogán 

ott lakhassanak. 

Tegyen lépést az egyetemes közgyűlés elnöksége, hogy ez a helyzet az egész 

országban felszámoltassék s vonatkozzék nemcsak a megosztott, de a mások 

által benépesített parókiákra is. 





  

11. Időközben beérkezett ügyek 

 

Dr. Göttche Ervin egyetemes ügyész bejelenti, hogy Mekis Ádám, az Országos 

Lelkészi Munkaközösség ügyvezető elnöke, beterjesztette jelentését. 

Mekis Ádám előterjeszti a Lelkészi Munkaközösségek 1957. július 10-től 

1959. június 26-ig folytatott munkájáról szóló jelentését. 

I. 

1) Legyen szabad elöljáróban egy megjegyzést tennem. Az OLMKI-i ügyvezető 

elnöki tisztségre csak az 1959. év elején választattam meg, tehát 

mindössze öt hónappal ezelőtt. Most viszont két olyan esztendőről kell 

jelentést tennem, amelyben ezt a tisztséget nem én töltöttem be. Ebből 

következik, hogy jelentésem túlnyomó részben az egyházmegyei LMK-ek 

beérkezett jegyzőkönyveire, valamint az egyházkerületi LMK-i ügyvezető 

elnökök ez idei – az egyházkerületi közgyűlések elé terjesztett – 

jelentéseikre támaszkodik. 

2) A magyarországi evangélikus egyházunkban folyó lelkészi szolgálat 

tervszerűsége és egysége szempontjából nagy jelentőséggel bír az a 

körülmény, hogy az Egyházegyetem tanácsa 1957. évi július 9-én tartott 

ülésén elfogadta a Magyarországi Evangélikus Egyház LMK-einek Szabályzat-

tervezetét s azt Szabályzatként megállapította. A Szabályzat tehát 1957. 

július 9-én hatályba lépett. Örömmel üdvözöljük ezt a Szabályzatot s 

reméljük, hogy ennek segítségével a LMK-ek működése minden fokon még 

tervszerűbb és egységesebb lesz. 

Ezzel kapcsolatban legyen szabad megemlítenem azt az észrevételemet, hogy 

az egyházmegyei LMK-ekben jobban ki kellene építeni és végrehajtani a 

Szabályzat 9–10–11. paragrafusaiban megjelölt munkaköröket. Itt elsősorban 

arra gondolok, hogy az ügyvezető elnöki, titkári és gondnoki évi 

jelentéseket mindenütt és lelkiismeretesen, munkaévenként össze kell 

állítani. E tekintetben még hiányosságok tapasztalhatók. Törekednünk 

kellene továbbá arra is, hogy a Szabályzatban előírt Egyházkerületi és 

Országos LMK-i közgyűléseket is minden esztendőben tartsuk meg. Az elmúlt 

időszakban ezek a gyűlések a mindnyájunk által ismert okoknál fogva nem 

voltak megtarthatók. Az OLMK-i közgyűlést Káldy Zoltán püspök úr, az OLMK 

elnöke távolléte miatt most sem lehetett összehívni, csak az Országos 

Választmány tartott ülést 1959. június 25-én s foglalkozott a napirenden 

lévő ügyekkel. Kívánatos volna azonban, hogy miután egyházunk 

kormányzatának különböző fokain a személyi kérdések megoldást nyertek, az 

összes LMK-ek az érvényben levő Szabályzatunknak megfelelően működjenek. 

3) Mielőtt a LMK-ekben folyó munkának ismertetésére rátérnék, röviden 

utalok azokra a személyi változásokra, amelyek a legutóbbi egyetemes 

közgyűlés (1957. július 10.) óta történtek az országos és egyházkerületi 

munkaközösségekben. 

Az egyházkormányzatban történt változások során megszűnt D. Ordass Lajos 

püspök úr OLMK-i elnöki és Déli Egyházkerületi LMK-i elnöki tiszte. A 

megüresedett tisztségekre az ország, illetőleg a Déli Egyházkerület 

lelkészei Káldy Zoltán püspök urat választották meg elnökké, mind az 

Országos, mind a Déli Egyházkerületi LMK-ben. 

Scholz László, az OLMK ügyvezető elnöke, 1958. szeptember 30-án lemondott 

tisztéről. A megüresedett tisztségre az ország lelkészei Mekis Ádám 

esperest, békéscsabai lelkészt választották meg. 

Túróczy Zoltán püspök úr nyugdíjba vonulása folytán megüresedett az Északi 

Egyházkeróleti LMK-i elnöki tisztség. A megüresedett 





  

tisztségre az Északi Egyházkerület lelkészei D. Dr. Vető Lajos püspök urat 

választották meg. 

Káldy Zoltán püspök úr lemondott a Déli Egyházkerületi LMK-nél viselt 

titkári tisztségéről. E tisztség betöltése eddig még nem történt meg. 

Ugyancsak lemondott tisztségéről Joób Olivér, az Északi Egyházkerület 

lelkészi becsületszékének elnöke is. A megüresedett tisztségre az Északi 

Egyházkerület lelkészei Molnár Gyula esztergomi lelkészt választották meg. 

A tisztségükből távozóknak e helyen is köszönetet mondunk elvégzett jó 

szolgálatukért s ugyanakkor azzal a bizalommal üdvözöljük az új 

tisztségviselőket, hogy irányításukkal és működésükkel erősíteni fogják 

LMK-einek jó szolgálatát. Ezekben a napokban imádkozó szívvel gondolunk az 

Északi Egyházkerület LMK-ének elnökére, D. Dr. Vető Lajos püspök úrra. 

Arra kérjük az egyház Urát, tartsa meg őt kegyelmében és szeretetében, 

adjon neki mielőbbi teljes gyógyulást, hogy tovább végezhesse szolgálatát 

egyházunk és népünk tagjai között. 

 

II. 

Ami most már Lelkészi Munkaközösségekben folyó közelebbi munkát illeti, 

arra nézve utalok a Szabályzat 3. paragrafusában foglaltakra. Ez a szakasz 

szól ugyanis a LMK-ek feladatairól, illetőleg azoknak végrehajtásáról. 

Jelentésem további részét tehát ennek alapján terjesztem elő. 

E szerint: „A LMK-ek feladata: a) a lelkészek testvéri és szolgálati 

közösségének ápolása; b) a lelkészek továbbképzése, c) egyetértés 

kialakítása az egyházi szolgálat kérdéseiben, d) a lelkészek erkölcsi és 

anyagi érdekeinek képviselete, e) a lelkészek kölcsönös testvéri segítése 

lelki, erkölcsi és anyagi téren, f) a lelkészi becsület védelme.” – ezen a 

helyen szó van arról is, hogy „a LMK-ek feladatukat munkaülések, 

értekezletek, teológiai konferenciák, lelkész-evangelizációk és egyéb 

alkalmas összejövetelek tartásával, valamint a lelkészi önsegélyezés, 

lelkészi becsületszékek és külön rendeltetésű munkaközösségek 

megszervezésével végzik”. 

Ha a Szabályzat most idézett útmutatásának és irányelveinek tükrében 

vizsgáljuk LMK-eink működését, akkor azt a következőkben foglalhatjuk 

össze: 

1) Az egyházmegyei LMK-ek üléseinek száma és tagjainak létszáma 

Erre vonatkozólag a beérkezett jegyzőkönyvek és jelentések alapján a 

következő statisztikát állíthattam össze: 

 

Sor- 

szám 
Egyházmegye 

Ülések száma 

Összesen 
Tagok 

létszáma 

1957. 

júl.10–

dec.31. 

1958. 
1959.I.1–

jún. 26. 

ÉSZAKI KERÜLETBEN      

1. Hajdú-

Szabolcsi 

2 5 3 10 19 

2. Borsod-Hevesi 3 5 4 12 17 

3. Nógrádi 3 6 4 13 25 

4. Budai 2 (8?) ? 3 5 31 

5. Fejér-

Komáromi 

4 9 3 16 23 

6. Veszprémi 3 3 2 8 36 

7. Győr-Soproni 5 8 4 17 36 

8. Vasi 5 9 5 19 32 

 Összesen    100 219 

 





  

 

Sor- 

szám 
Egyházmegye 

Ülések száma 

Összesen 
Tagok 

létszáma 

1957. 

júl.10–

dec.31. 

1958. 
1959.I.1–

jún. 26. 

DÉLI KERÜLETBEN      

1. Kelet-Békési 5 7 5 17 27 

2. Nyugat-Békési 4 4 3 11 29 

3. Csongrád-

Szolnoki 

3 6 3 12 16 

4. Bács-Kiskun 3 3 2 8 16 

5. Pest megyei 3 4 3 10 32 

6. Pesti ? ? ? 4 38 

7. Tolna-

Baranyai 

2 4 4 10 32 

8. Somogy-Zalai 2 4 2 8 28 

 Összesen:    80 208 

 

Legyen szabad az egyházmegyei LMK-ekben folyó munkával kapcsolatosan még 

az alábbi észrevételeket megtenni. 

a) A Pesti egyházmegyei LMK üléseiről – körlevélben kifejezett kérésem 

ellenére – semmiféle jelentést nem kaptam. Ez az egyházmegye jegyzőkönyvet 

sem terjesztett be az OLMK-hez arról a 4 ülésről sem, amelyet dr. Keken 

András egyházkerületi LMK-i ügyvezető elnök jelentése szerint az elmúlt 

két évben tartott. 

b) Ugyanez mondható nagyjában véve a Budai egyházmegye LMK-éről is. Ebből 

az egy egyházmegyéből az elmúlt két év alatt mindössze 5 LMK-i jegyzőkönyv 

érkezett az OLMK irattárába, ezek közül is hármat ezidén Várady Lajos 

esperes küldött be, – bár Danhauser László volt esperes 1959. február 27-

én felolvasott jelentésében 10 ülésről tesz említést. 

Úgy gondolom, nem haladhatunk el szó nélkül ezek mellett a jelenségek 

mellett. Bár elismerem, hogy az egyházunk kormányzatában az utóbbi években 

megmutatkozó bizonytalankodás elsősorban a fővárosi lelkészek között 

éreztette hatását, de a lelkészi közvélemény országos viszonylatban 

elvárja azt, hogy ennek a két egyházmegyének működése a lelkészek helyzeti 

előnyénél fogva is (Teológiai Akadémia, könyvtárak) minden tekintetben 

példamutató legyen. 

c) A Nyugat-Békési egyházmegyében az esperesi tisztség betöltésének 

elhúzódása miatt és a lelkészi karban jelentkező s példamutatónak 

egyáltalában nem mondható egyenetlenkedések miatt nem folyhatott 

egészséges LMK-i  munka. Az újonnan megválasztott esperes azonban nemrég 

küldött jelentésében derűlátóan tekint a jövőre ebben a tekintetben is. 

d) A Somogy-Zalai egyházmegye sem küldött jegyzőkönyvet az ülésekről, de 

az ügyvezető lelkész átfogó jelentésben ismertette az egyházmegyei LMK 

munkáját. 

e) Több egyházmegyei LMK jó munkát végzett az elmúlt két esztendő alatt 

is. Hadd említsem meg első helyen a Csongrád-Szolnoki egyházmegyét, amely 

nemcsak az összes jegyzőkönyveket, hanem azoknak mellékleteit is pontosan, 

határidőn belül küldte meg. Jó munka folyt a Vasi, Győr-Soproni 

egyházmegyékben is. A Kelet-Békési egyházmegye összes üléseinek 

jegyzőkönyvei és azoknak mellékletei is fel lettek terjesztve az illetékes 

LMK-ekhez. 

f) Némely egyházmegye szám szerint ugyan kevesebb alkalommal tartott LMK-i 

ülést, de több esetben kétnapos munkaüléseket tartottak, mint például a 

Hajdú-Szabolcsi, a Veszprémi, a Tolna-Baranyai és a Somogy-Zalai 

egyházmegyék. 





  

g) Itt említem meg, hogy az OLMK új elnöke, Káldy Zoltán püspök úr 1959. 

március 11-én körlevéllel fordult az összes esperesekhez, amelyben vázolta 

azokat az irányelveket, amelyeknek az egyházmegyei LMK-ek működésében 

érvényesülniük kell. Az egyházmegyében folyó munka felmérése céljából 

ebben a hónapban két körlevéllel fordultam én is a LMK-ek vezetőihez. Az 

elsőben kértem az esetleg még hiányzó jegyzőkönyvek megküldését, az 

egyházmegyei LMK-i tisztségviselők és összes tagok névsorát, a lelkészi 

önsegélyezésekre és esetleges becsületszéki eljárásokra vonatkozó 

jelentést. A második körlevélben a javaslatokat kértem az Országos 

Választmány ülése elé, kértem a jegyzőkönyvi mellékleteknek (elhangzott 

előadások) a jövőben a jegyzőkönyvhöz való csatolását és kifejeztem azt a 

szándékomat, hogy az egyes egyházmegyében folyó LMK-i munkának egyes 

részleteiről tájékoztatót szeretnék adni az esperesek útján az 

egyházmegyei LMK-ek részére. 

Felhívásomra bizony szép számmal érkeztek jegyzőkönyvek az 1957. és 1958. 

évről is. Az az eddigi tapasztalatom, hogy – általánosságban – sokkal 

nagyobb lelkiismeretességgel és pontossággal kell végeznünk egyházmegyei 

LMK-eink adminisztrációját is, mert e téren bizony még vannak komoly 

hiányosságok. 

2) Mivel foglalkoznak az egyházmegyei LMK-i ülések? 

a) A munka tervszerűsége és az országos viszonylatokban is kívánatos 

egysége érdekében az OLMK vezetősége évről-évre ún. kötelező témákat jelöl 

ki az egyházmegyei LMK-ek részére. Ezek a témák felölelik azokat a 

kérdéseket, amelyek a mai időkben evangélikus egyházunk, annak teológiája, 

továbbá népünk és az egész emberiség érdeklődésének homlokterében állnak. 

Az 1957/58. munkaévre a következő négy kötelező téma volt kijelölve: 

I. Az újszövetségi írásmagyarázat és teológia köréből: „Az úrvacsora az 

Újszövetségben, különös tekintettel a koinonia kérdésére.” 

II. A rendszeres teológia köréből szociáletikai kérdés: „Szülők és 

gyermekek viszonya és annak társadalmi kihatásai.” 

III. Az egyháztörténetből: „Lőhe Vilmos, Luther örökségének hű sáfára.” 

IV. Luther-tanulmány: „Mit tanulhatunk Luther néhány kisebb művéből az 

evangélikus istentisztelet rendjére nézve?” 

Az 1958. december 8-án tartott Országos választmányi ülés kimondta, hogy a 

LMK-i munkaév a naptári évhez igazodik. Ennek megfelelően a legújabb 

kitűzött LMK-i kötelező témák az 1959. naptári esztendőre vonatkoznak. 

Ezek a témák a következők: 

I. „Luther megigazulás-tana és az Újszövetség tanítása a cselekedetek 

szerinti ítéletről.” 

II. „A megigazulás és a munka-etika összefüggése.” 

III. „A keresztyén ember viszonya hazájához, népéhez és az emberiséghez.” 

IV. „A mai teológiának a humánum felé fordulása.” 

V. „Hogyan tudunk szolgálni társadalmunkban a VII. parancsolat 

pédrikálásával?” 

VI. „A keresztyén ember felelőssége a társadalmi, kulturális, tudományos 

és technikai haladásért.” 

VII. „A gyülekezet új életformájának kialakulása társadalmunkban.” 

Már a felolvasott címekből is látható, hogy a kötelező témák igen komoly 

teológiai és társadalmi kérdéseket vetnek fel. 

Ezeken a kötelező témákon kívül LMK-eink beállították ez idei 

munkaprogramjukba az Országos Béketanács Evangélikus Egyházi Bizottsága 





  

által kitűzött témákat is, mint pl.: A körzeti lelkészi békekonferenciák 

határozatai, – D. Heinrich Vogel teológiai tanár 60 tétele az 

atomkérdésben, – A Prágai Keresztyén Békekonferencia, – Az 1958. évi 

stockholmi lefegyverzési és nemzetközi együttműködési kongresszus. 

Az egyházmegyei LMK-ek igyekeztek minden kötelező témát kidolgozni, néhány 

egyházmegyében több lelkész is vállalkozott azonos téma feldolgozására. 

Számos értékes dolgozat és tanulmány született, amelyek közül néhányat a 

„Lelkipásztor” is közölt. 

b) A kötelező témák mellett az LMK-ek szabadon választott témákkal is 

foglalkoztak. Itt most nem sorolhatom fel az ilyen tárgyú dolgozatokat és 

tanulmányokat, csak azt említem meg, hogy ezekről is szeretném 

tájékoztatni az egyes LMK-eket, hogy egymás jó példáján felbuzdulva, 

hasznos indítékokat nyerjenek lelkészeink minél több és minél jobb szabad 

téma feldolgozására. 

c) A felsorolt témákon kívül több egyházmegyei LMK súlyt helyezett arra, 

hogy összejövetelein méltó helyet kapjon lelkészi szolgálatunk alapvető 

fontosságú kérdése: Az igehirdetés kérdése. Homiletikai munkaközösséget 

alkotva, együtt készültek fel a soron következő vasárnapi vagy ünnepnapi 

igehirdetési szolgálatra, vagy bemutatták és közösen bírálták meg a már 

elmondott igehirdetéseket és kazuális beszédeket. Az is helyes, hogy a 

LMK-ek együttlétei alkalmával lelkészeink gyakran járulnak az Úr 

asztalához is, tudván, hogy minden igazi lelkészi fraternitás alapja és 

feltétele csak a szolgálatunk Urával, a Jézus Krisztussal való közösség 

lehet. 

d) Egyházi sajtónk bírálata, egy-egy jó teológiai könyv ismertetése is 

gyakran szerepel a LMK-i ülések tárgysorozatán. 

e) A lelkészek az esperes vezetésével megbeszélik egyházunk, 

gyülekezeteink időszerű kérdéseit, de sor kerül a népünket és az egész 

emberiséget foglalkoztató kérdések megbeszélésére is. E tekintetben igen 

értékes segítséget nyújtanak több egyházmegyében az Állami Egyházügyi 

Hivatal megyei főelőadói, ahol a lelkészek gyűlésein megjelennek és 

hozzászólásukkal, tanácsaikkal nagyban ápolják és erősítik evangélikus 

egyházunk és államunk jó viszonyát. 

f) Az 1957-es évben összes LMK-eink sokat foglalkoztak az Evangélikus 

Világszövetség minneapolisi nagygyűlésének központi témájával: „Krisztus 

megszabadít és egyesít.” Az 1958. esztendőben pedig a Központi Alap 

problematikája volt gyakran napirenden a LMK-i üléseken. 

g) Nagy eseményt jelent minden egyházmegyei LMK számára, amikor püspökeink 

megjelennek gyűléseiken és szolgálnak azokon az igehirdetésre való 

felkészülés vonalán, vagy pedig időszerű egyházi feladatainkról, egyházunk 

helyzetéről adnak tájékoztatót. LMK-eink hálásan veszik püspökeink ilyen 

szolgálatát és egyre inkább igénylik is azt. E helyen is köszönetet 

mondunk püspökeinknek ilyen irányú szolgálatáért és kérjük őket, 

látogassanak el minél gyakrabban az egyházmegyei LMK-ekre és szolgáljanak 

azokon. 

h) Az egyházmegyei LMK-ekben és az egyházmegyei lelkészi 

békebizottságokban folyó békemunkáról (körzeti, lelkészi 

békeértekezletekről, teológiai békekonferenciákról, stb.) jelen 

közgyűlésünk tárgysorozata szerint külön pontban (7/m.) tesz jelentést dr. 

Keken András az Evangélikus Békebizottság ügyvivő-lelkésze, ezért ezzel a 

kérdéssel itt nem kívánok foglalkozni, csupán azt indítványozom, hogy az 

egyetemes közgyűlés mondjon köszönetet dr. Kelen András ügyvivő-lelkésznek 

egyházunk békemunkája terén kifejtett értékes szolgálatáért. 





  

3) Lelkészi értekezletek, teológiai konferenciák 

Az egyházmegyei LMK-ek munkája mellett részben a lelkészi fraternitás 

szélesebb körben való ápolása, részben a lelkészek továbbalakítása, 

részben pedig egyházi és lelkészi szolgálatunk tekintetében a kívánatos 

egyetértés munkálása érdekében szükség van az egyházmegyei határokat 

túllépő lelkészi értekezletekre, tájegységi és központi jellegű teológiai 

konferenciákra is. 

Ezeken a konferenciákon teológiai, egyházpolitikai, békeszolgálati témák 

szerepelnek, de szó esik a lelkészek anyagi felelősségének hordozásáról 

is. 

a) Egész lelkészi karunkat átfogó ún. nyári lelkészi továbbképző 

konferenciák 1956. szeptembere óta nem voltak. Az 1956-os ellenforradalmi 

események után egyházunk vezetése válságos helyzetbe jutott a nem lehetett 

gondolni ilyen konferenciák tartására. Minthogy azóta egyházunk helyzete 

konszolidálódott, minden reményünk megvan arra, hogy ilyen konferenciák 

tartásának nem lesz semmi akadálya. 

b) Országos teológiai konferencia volt 1957. június 17–20-ig Fóton 101 

lelkész részvételével. Ez a konferencia elsősorban az Evangélikus 

Világszövetség minneapolisi nagygyűlésének anyagával foglalkozott és 

részletesen vitatta meg a kijelölt központi témát: „Krisztus megszabadít 

és egyesít.” 

c) Egésznapos országos lelkészkonferencia volt Budapesten 1957. szeptember 

17-én, amelyen több mint 200 lelkész jelent meg. Ezen a konferencián az 

Evangélikus Világszövetség minneapolisi nagygyűlésén (1957. augusztus 15–

25-ig) részt vett hattagú magyar evangélikus egyházi küldöttség tartott 

beszámolót. 

d) Az Egyházegyetem Ifjúsági Bizottsága 1957. szeptember 25-én Fóton 

tartott tanulmányi konferenciát, ahol a gyermekmunka és az ifjúsági munka 

elvi és gyakorlati kérdéseit vitatták meg. 

e) Ún. tájegységi lelkészi továbbképző konferenciák is voltak a következő 

időkben és helyeken: 

Az észak-magyarországi egyházmegyék részére 1957. november 5–7-ig 

Diósgyőr-Vasgyár színhellyel, Scholz László, dr. Karner Károly és Veöreös 

Imre szolgálatával, továbbá. 

A dél-dunántúli egyházmegyék részére 1957. október 15–17-ig Pécsett Scholz 

László, Veöreos Imre és Hafenscher Károly, valamint több ottani 

egyházmegyei lelkész szolgálatával. 

Az észak-dunántúli egyházmegyék részére 1958. június 3–5-ig Celldömölkre 

tervezett konferencia elmaradt. 

A negyedik tájegységi konferencia az alföldi egyházmegyék részére volt 

tervezve, de eddig ezt sem lehetett megtartani. Reméljük, hogy az elmaradt 

tájegységi konferenciákat is – kellő előkészítés után – meg fogjuk tudni 

tartani. 

f) Az Országos Lelkészi Munkaközösség Budapesten 1957. december 10-én 

Országos Teológiai Konferenciát tartott számos lelkész részvételével, 

amelyen az egyházi békeszolgálat alapvető teológiai kérdéseinek tisztázása 

céljából négy értékes előadás hangzott el. 

g) Országos Teológiai Konferencia volt 1958. november 25-én Budapesten 

mintegy 200 lelkész részvételével, amelynek tárgysorozatán dr. Nagy Gyula, 

dr. Ottlyk Ernő, dr. Pálfy Miklós és Prőhle Károly teológiai akadémiai 

tanárok előadásai szerepeltek. 

Jóleső örömmel nyugtázhatjuk azt a szolgálatkészséget, amellyel 





  

Teológiai Akadémiánk tanárai jó szívvel vállalták a különböző teológiai 

konferenciákon az előadásokat. – Indítványozom: mondjon köszönetet a 

közgyűlés Teológiai Akadémiánk tanárainak azért a szolgálatért, amelyet 

LMK-eink különböző fokain elvállaltak és elvégeztek. Mi pedig e helyen is 

arra kérjük őket, hogy szaktudásukkal továbbra is jó szívvel támogassák 

lelkészeink továbbképzésének rendkívül fontos ügyét. 

h) A körzeti Lelkészi békeértekezletekről és egyéb békekonferenciákról Dr. 

Keken András lelkésztestvérünk jelentésében hallottunk. 

i) 1957. november 25–27-ig Fóton szórványanként 40 szórványlelkész 

részvételével, amely a szórványmunka lelkipásztori és közegyházi 

kérdéseivel foglalkozott. 

j) Lelkész- és papné-evangelizációk 

1957. április 24–26-ig Fóton országos lelkészi konferenci volt, amely az 

evangelizáció szakkérdéseivel foglalkozott. 

Lelkészevangelizáció volt 1957. május 14–17-ig Fóton és 1957. május 21–24-

ig Gyenesdiásdon. A papnék részére 1957. július 2–5-ig Gyenesdiásdon és 

1957. július 25–28-ig Fóton volt evangelizáció. Az összes szolgálatokat 

Túróczy Zoltán püspök úr látta el. 

4) OLMK-i ülések 

Mint már említettem, az OLMK tartott ugyan teológiai konferenciákat, de 

közgyűlést nem hívott össze az elmúlt két esztendő alatt. Az időközben 

felmerült fontosabb ügyeket az Országos Választmány intézte. 

Az Országos Választmány egy ízben tartott ülést: 

a) 1958. december 8-án Budapesten. Ennek a gyűlésnek tárgysorozatán a 

következő pontok szerepeltek: 

jelentés Országos és egyházkerületi LMK-i tisztségek megüresedéséről, 

a megüresedett Országos és egyházkerületi LMK-i tisztségek betöltésére 

vonatkozó választások elrendelése, – javaslattétel ezen tisztségekre, 

a LMK-i munkaév igazodása a naptári évhez, 

az 1959. évi kötelező LMK-i témák kijelölése, 

tájegységi és nyári továbbképző lelkészi konferenciák tervbevétele. 

b) Az 1959. június 25-re összehívott ülés határozatképtelenség miatt nem 

volt megtartható. 

Ügyvezető elnök jelentése az LMK-ekben folytatott munkáról (1957. július 

10–1959. május 25.) 

folyó ügyek, indítványok, felterjesztések, javaslatok. 

5) Lelkészi becsületszéki eljárás a beérkezett jelentések szerint az 

elmúlt két esztendő alatt sehol nem volt. 

6) A lelkészi önsegélyezés változatos képet mutat országos viszonylatban. 

Vannak egyházmegyék, ahol egyáltalában nem folyt ilyen munka a lelkészek 

között (Nyugat-Békési, Csongrád-Szolnoki, Somogy-Zalai, Vasi 

egyházmegyék). Egyes egyházmegyékben a lelkészek havonta 10–10 Ft-tal 

járulnak hozzá a lelkészi önsegélyezéshez (Győr-Soproni, Fejér-Komáromi 

egyházmegyék), más egyházmegyékben alkalomszerűen juttatnak kisebb-nagyobb 

összegű segélyt az arra rászoruló lelkészeknek (Bács-Kiskun, Tolna-

Baranyai, Nógrádi, Veszprémi, Borsod-Hevesi egyházmegyék). Van olyan 

egyházmegye, ahol a Központi Alap bevezetése óta megszűnt az önsegélyezés 

(Hajdú-Szabolcsi egyházmegye). Példamutatóan támogatják egymást ezen a 

vonalon a Pest megyei egyházmegye lelkészei, akik évente hat lelkész-

házaspár 





  

10–10 napi üdülési költségeit fedezik a balatonszárszói, illetve 

mátraszentistváni egyházi üdülőkben. 1958-ban pl. 14.512 Ft-ot tett ki az 

ilyen segélyezés összege. A Budai és a kelet-Békési egyházmegyékben is 

jelentős összegű támogatást nyújtottak több lelkészcsaládnak (a Budai 

egyházmegyében 1958-ban 3.000 Ft-ot, a Kelet-Békési egyházmegyében 1958-

ban 6.500 Ft-ot). A Pesti egyházmegyéből erre a munkára vonatkozóan sem 

kaptam semmi jelentést.  

Bizonyos, hogy a Központi alap bevezetése óta (1959. január 1.) jelentős 

anyagi támogatásban részesül számos lelkésztestvérünk. Amikor ezt örömmel 

és Isten iránti hálával nyugtázzuk, mégis az látszik helyesnek, hogy 

lehetőleg sehol ne szűnjék meg a lelkészi önsegélyezés munkája, hanem 

folytassuk azt tovább, még lecsökkentett mértékben is. Mert nagy különbség 

van a Központi alapi segély és a lelkészi önsegély közt: a Központi Alap 

összege gyülekezeti tagjainak áldozatkészségének jele, míg a lelkészi 

önsegély összege a mi saját lelkészi áldozatkészségeinknek a jele. 

Véleményem szerint a sokat hangoztatott lelkészi fraternitásnak ezen a 

vonalon is meg kell mutatkoznia. 

 

7) A LMK-i munka anyagi fedezete 

Csak néhány szóval utalok erre. A Szabályzat 6. paragrafusa szerint: „A 

LMK-ek munkájának anyagi fedezetéről a megfelelő egyházi önkormányzati 

testület saját költségelőirányzatán belül gondoskodik.” Jó lenne ennek a 

szakasznak érvényt szerezni a LMK-ek minden fokozatán, így országos fokon 

az Egyházegyetemnél is, mert az ügyvitel, a különböző konferenciák, 

értekezletek tartása bizony kiadásokkal is jár. A LMK-ekben folyó igen 

fontos munkának megbecsülése és értékelése kell hogy ezen a téren is 

megfelelő és méltó módon jusson kifejezésre. 

 

8) Végül – de nem utolsósorban – örömmel teszek jelentést arról, hogy az 

elmúlt esztendőben jelentős lépést tettünk abban az irányban, hogy 

felismertük és helyeseljük azt az utat, amelyre hazánk szocializmust építő 

népe rálépett. Több egyházmegyében lelkészeink látogatást tettek állami 

gazdaságokban, termelőszövetkezetekben, különböző üzemekben és 

vállalatoknál és személyesen győződtek meg az ezeken a területeken folyó 

ország- és nemzetépítő munkáról. Ugyanakkor bizonyságot tehettek arról is, 

hogy a mi magyarországi evangélikus egyházunk jó szívvel tudja támogatni 

azt a munkát, amely népünk széles rétegei számára az életszínvonal 

emelését célozza. Bizonyságot tehettek arról, hogy egyházunk felismerte, 

hol van a helye új társadalmi rendünkben és bátran lépett rá arra az útra, 

amelyet röviden így jellemezhetünk: egyház akarunk lenni a 

szocializmusban. 

Örömmel jelenthetem azt is, hogy több lelkészünk a különböző tanácsoknak 

tagja, számos lelkészünk cselekvő módon vesz részt a Hazafias Népfront 

munkájában és készséggel kapcsolódik be a béke ügyének szolgálatába. 

Jelentésem végére érve arra kérem az egyház Urát, hogy Szentlelkével úgy 

vezesse egyházunk felelős vezetőit és minden tagját, a lelkészeket és nem 

lelkészeket egyaránt, hogy egyházunk új társadalmi rendünkben is minél 

jobban betölthesse Istentől kapott szolgálatát! 

Kérem jelentésem tudomásulvételét és az abban foglalt indítványok 

elfogadását. 

Mekis Ádám előadó javaslatára a közgyűlés a következő határozatokat hozza: 

 

Az egyetemes közgyűlés köszönetet mond a távozott püspököknek 





  

jó szolgálataikért s üdvözli a jelenlegi püspököket. Ugyanígy köszönetet 

mond a Teológiai Akadémia tanárainak is; végül köszönetet mond Dr. Keken 

András lelkésznek békemunkájáért. 

A közgyűlés kimondja, hogy az Egyházegyetem költségelőirányzatában minden 

évben 4.000 Ft-os hitelkeret biztosítandó az OLMK munka folytatásához. 

A közgyűlés kimondja, hogy a Szabályzat előírásainak megfelelően minden 

évben meg kell tartani az egyházkerületi és OLMK-i évi rendes 

közgyűléseket. 

 

12. Útiköltségek 

Harkányi László egyetemes főtitkárhelyettes javaslatára az egyetemes 

közgyűlés a vidékről felutazott közgyűlési tagok napidíját 55 Ft-ban 

állapítja meg és részükre engedélyezi gyorsvonat 2. osztályú jegy 

megtérítését. 

 

13. A közgyűlés berekesztése 

Több tárgy nem lévén, Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő megköszöni a 

közgyűlés tagjainak odaadó figyelmét és komoly, felelősségteljes munkáját 

és az egyetemes közgyűlést berekeszti. 

Szabó József püspök imádkozik. 

 

 

 

(Mihályfi Ernő) egyetemes felügyelő, világi elnök 

(Mekis János) egyetemes világi főjegyző 

(Dr. Mihály Dezső) egyetemes világi aljegyző 

(Dr. Gémes Szilárd) egyetemes világi aljegyző 

(Szabó József) püspök helyettes, egyházi elnök 

(Fülöp Dezső) egyetemes egyházi főjegyző 

(Kalavszky Kálmán) egyetemes egyházi aljegyző 

(Rédey Pál) egyetemes egyházi aljegyző 
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