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Távolmaradásukat kimentették: Dr. Fekete Zoltán egyházkerületi felügyelő, 

Dr. Mályusz Elemér, Csekey Zoltán, Fónyad Pál és Dr. Képes József. 

Az egyetemes közgyűlést megelőző napon, 1961. november hó 9-én, az 

Egyházegyetem Tanácsa tartott ülést, amely előkészítette a közgyűlés 

tárgysorozatát. 

Az egyetemes közgyűlést megelőzően, november hó 10-én, délelőtt 1/2 10 

órakor az Egyházegyetem székházának imatermében istentisztelet volt, 

amelyen Káldy Zoltán püspök, a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke 

szolgált. 

 

1. 

A közgyűlés megnyitása 

a) D. Dr. Vető Lajos püspök, egyházi elnök igét olvas és imádkozik. 

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

megjelenteket, különösen is vendégeinket: a református egyház, a zsinati 

elnökség és a református konvent képviseletében megjelent Békefi Benő 

teológiai akadémiai dékán, egyházkerületi főjegyző urat, Dr. Esze Tamás 

dunamelléki református egyházkerületi főgondok urat, Dr. Kenéz Ferenc 

református esperes urat. 

 

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 az előterjesztést tesz jegyzőkönyv-hitelesítő 

bizottság kiküldésére. 

 

A közgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítő bizottságot küld ki, amelynek tagjai 

hivatalból a jegyzők, az egyetemes ügyész, az egyetemes főtitkár, az Északi 

Evangélikus Egyházkerületből Balozár István és Gartai István, a Déli 

Evangélikus Egyházkerületből Gádor András és Lágler Béla. 

 

Az egyetemes felügyelő bejelenti, hogy a közgyűlés megalakulása megtörtént. 

 

3. 

A közgyűlés egyházi elnökének tájékoztatása 

1. Luther Márton születésnapján 

1483. november 10-én, tehát pontosan 478 évvel ezelőtt született Luther 

Márton, a keresztyén anyaszentegyház egyik legkiválóbb személyisége, a nagy 

reformátor. Magyarországi evangélikus egyházunkban emberemlékezet óta 

november 10-én szokás megtartani legmagasabb szintű közgyűlésünket, az 

egyetemes közgyűlést. Ebben a kegyeletes szokásban is kifejezésre jut, hogy 

a magyarországi evangélikus egyház milyen hálás Istennek a lelki 

ajándékoknak azért a gazdagságáért, amelyeket Luther Márton útján juttatott 

az egyháznak, benne nekünk magyarországi evangélikusoknak és 

protestánsoknak is. Most is, amidőn közgyűlésünk munkáját megkezdjük, 

imádságos érzésekkel köszönjük Istennek őt s Istennek általa számunkra is 

megtisztított életadó szent igéjét. Legyen ez az emlékezés Luther Mártonra 





  

bizonyságtevés amellett, hogy a magyarországi evangéliumi keresztyénség a 

hithű elődök nyomdokain Isten igéjének világosságában él és jár, akar élni 

és járni ebben a mai korban is, a XX. század vége felé és itt is, 

hazánkban, a szocializmust építő Magyarországon. 

 

2. Az egyetemes közgyűlés számadó közgyűléseink befejező láncszeme. 

Egyetemes közgyűlésünk befejező láncszeme egy ugyancsak szokásos 

gyűléssorozatnak, mely a gyülekezetekben kezdődött el, az egyházmegyék és 

az egyházkerületek közgyűléseink folytatódott s most itt csúcspontjához 

érkezett. Ugyanezeken a fokozatokon természetesen voltak tanácsülések is a 

szükséghez mérten évente többször is. Egyetemes tanácsunk is többször 

ülésezett azóta, hogy két évvel ezelőtt utoljára vált egyetemes közgyűlés. 

Gyűléseinknek ez a minden fokozaton és idejében való megtartása együtt jár 

egyházi életünk folyamatosságával, alkotmányosságával, állami és egyházi 

törvényeinkben biztosított szabadságával. 

Közgyűléseinket az említett minden fokozaton számadó közgyűléseknek szokás 

nevezni. Tárgysorozatunk alig áll másból most is, mint jelentésekből és 

beszámolókból. 

 

3. Összkép egyházi életünkről 

Egyházunk békés, nyugodt és kiegyensúlyozott életének bizonyságai a 

tárgysorozatban szereplő s egyenként sorra kerülő jelentések. Az adatok és 

számok tömegéből mindössze néhányat szeretnék kiemelni. Olyan számokat, 

amelyeket könnyű megjegyeznünk s amelyek alapján tanulságos összkép 

rajzolódik ki előttünk egyházi életünkről s amely nemcsak azt mutatja, hogy 

pillanatnyilag milyen helyzetben van egyházunk, hanem azt is, hogy milyen 

irányban halad, illetve kell haladnia a legközelebbi években. 

Mindenekelőtt azt szoktuk vizsgálni, hogy magyarországi evangélikus 

egyházunk miképpen tett eleget főhivatásának, nevezetesen Isten igéje 

hirdetésének s a szentségek kiszolgáltatásának az elmúlt két esztendőben, 

amióta utoljára tartottunk egyetemes közgyűlést. Összegezve a két 

egyházkerület idevágó jelentéseit, ilyen számok jönnek ki: mintegy 450 

főből álló aktív lelkészi karunk körülbelül 500 templomunkban és 

istentiszteleti helyünkön jóval több, mint 200.000 istentiszteletet és 

bibliaórát tartott. Ebben benne vannak az igehirdetés összes alkalmai, a 

keresztelések, esketések, temetések, konfirmáció, vallástanítási órák is 

stb. 

Lelkészi elvhívatottság vonalán az a helyzet, hogy alig ezer léleknek a 

gondozása jut egy-egy lelkészre, ha egyenletesen osztjuk le a lelkészek 

számával egyházunk összlélekszámát. 

Egy év alatt átlag 5.000 fiatal részesült konfirmációban (a konfirmációra 

jogosultak több mint 80%-a), a vallástanításra beírt tanulók száma pedig 

egy esztendőben meghaladja a 15.000-et. 

 

4. Lelkészképzés 

Az igehirdetés s egyáltalán a lelkészi és szolgálat folytonosságát 

Teológiai Akadémiánk működése van hívatva biztosítani. Örvendetes, hogy a 

most kezdődött tanév elején 12-en jelentkeztek felvételre az első 

évfolyamra, s közülük 8-at alapos mérlegelés után fel is vettünk. Tanári 

karunk a lelkészképzés területén jó munkát végez s a népünk és az emberiség 

iránti felelősségre neveli egyházunk jövendő lelkészeit. Külön elismerés 

illeti Akadémiánk tanári karát azért, hogy a közegyházi ügyekből s 

ezenkívül nemzeti feladataink egyházi szolgálatából is kiveszi részét. 

 

5. Kapcsolatban az élettel 

Az igehirdetés és általában a lelkészi szolgálat korszerű végzését 





  

segíti elő az a rendszeres továbbképző munka, mely az egyházmegyei Lelkészi 

Munkaközösségekben folyik. 

Megállapíthatjuk, hogy külsőleg és formailag zavartalanul folyik 

egyházunkban a lelkészek szolgálata és önképzése is. Megállapíthatjuk azt 

is, hogy szerényen biztosítva van gyülekezeteink és lelkészeink 

életfolytatásának anyagi bázisa is. Ezért őszintén és bátran szemügyre 

vehetjük, hogy tartalmai tekintetben küldetése magaslatán áll-e egyházunk 

és lelkészeink szolgálata. Van-e kapcsolata igehirdető szolgálatunknak az 

élettel? Tudunk-e segítséget nyújtani azoknak, akik az egyházban a 

lelkészekhez fordulunk akár azzal, hogy az igehirdetéseket hallgatják, akár 

úgy, hogy egyénenként jönnek ügyes-bajos dolgaikkal, problémáikkal a 

lelkipásztorokhoz. Előbbre segítette lelkészi szolgálatunk népünk és az 

emberiség nagy ügyeit és problémáit a megoldás felé? 

 

6. Igeszolgálatunk mérlege 

Örömmel kell megállapítanunk, hogy ma már egyházunkban szinte minden 

lelkészünk természetesnek találja a békemunkát és a népünk felemelésére 

irányuló törekvéseknek a maguk helyén való előmozdítását. Persze még ma is 

vannak, akik úgy gondolják, hogy a problémák kikerülése, elhallgatása s a 

megoldásukért való gyülekezeti tusakodás megspórolása egyházi életünk javát 

szolgálja, mintegy védi egyházi életünk tisztaságát. Két közelmúlt 

tapasztalattal szeretnék itt ezzel a felfogással szembeszállni. Két 

lelkészről és két gyülekezetről fogok nevek említése nélkül elmondani 

tanulságos megfigyeléseket. Mindkét gyülekezet városi jellegű. Az egyik 

több ezer lelket számlál. A másikban a hívek száma alig éri el a 300-at. 

Mind a két gyülekezet túlnyomóan katolikus vallásúak közt kisebbségi 

egyházi életet él. Mindkét lelkész a munkaközösségi összejöveteleken, 

ökumenikus és békegyűléseken igen pozitív s politikailag érett ember 

benyomását kelti. A nagyobb gyülekezeté mintha még fejlettebb is lenne 

politikailag, mint a kisebbiké. De a nagy gyülekezet lelkésze a szószéken 

gondosan kerül minden aktuális problémát, s kitűnő előadói készséggel 

hirdeti a bűnről és kegyelemről szóló igét, anélkül, hogy azt a mai ember 

konkrét problémáiig levinné. Ennek a példás családi életet is élő 

igehirdetőnek több évtizedes szolgálat után mindössze 30–35 hívő jelenik 

meg a templomában vasárnap délelőtt, a főistentiszteleten, s ez a kis 

gyülekezet a hatalmas templomban álmosan és unatkozva hallgatja a 

teológiailag, homiletikailag különben kifogástalan prédikációt. Itt a 

gyülekezet fél százaléka sincs jelen egy-egy vasárnapi istentiszteleten. A 

másik, a kicsi gyülekezet lelkésze nem rendelkezik ragyogó orgánummal s 

beszédének felépítése sem annyira kerek és szabályos, mondanivalója talán 

teológiai szempontból sem mindig kifogástalan, de szavaiból, 

igehirdetéséből mindig kiérezni, hogy azt viszi a gyülekezet elé, ami őt 

magát, a mai evangélikus embert, továbbá népünket foglalkoztatja, tehát az 

élet folyton új kérdéseit, a politikai kérdéseket sem mellőzve. Ennek a 

lelkésznek az igehirdetése mindig izgalmas, érdekes, gondolkodásra, 

állásfoglalásra késztető, s nyilván ezért van elsősorban, hogy nála 

közönséges vasárnapon is a gyülekezet 40–50%-ban együtt van s abszolút 

számokban is  

háromszor annyian vannak jelen a kis templomban, mint az előbb említett 

nagy gyülekezet nagy templomának a hívei. – Ebből is és más 

tapasztalatainkból is következik, hogy igehirdetéseinkben s általában 

igeszolgálatunkban egészen az egyéni beszélgetésekig menően kapcsolatban 

kell állnunk az élettel és mindent, ami az élethez tartozik, meg kell 

világítanunk és meg kell beszélnünk a bűn és kegyelem igéjének isteni 

fényében. Valóban úgy vannak ma is hittestvéreink, mint ahogyan voltak 

annakidején egyik gyülekezetemben, amikor néhány férfi azzal a  





  

kéréssel fordult hozzám, a gyülekezet akkori lelkészéhez, hogy magyarázzam 

el nekik a bibliaórák során valamelyik evangéliumot vagy a Mennyei 

Jelenések könyvét, de úgy, ahogyan azt mi lelkészek teológiai tanulmányaink 

során a professzorainktól tanultuk, minden papi hozzátoldás vagy óvatoskodó 

elhallgatás nélkül. Mondhatom, olyan bibliakör alakult így ki, hogy most is 

szívesen gondolok rá. Minden óra érdekes beszélgetéseket, hozzászólásokat 

hozott magával, a nemcsak a bibliakör tagjai számára, hanem számomra is sok 

tanulsággal és tapasztalattal járt. 

Ilyen megfigyelések alapján állítom, hogy igehirdető szolgálatunk s 

egyáltalán egyházi szolgálatunk akkor megfelelő, hogyha egyfelől 

elcsendesedéseinkben, másrészt munkaközösségeinkben, azután bibliaóráinkon, 

szószéki prédikációinkban mindenütt életszerűvé lesz, a ma élő ember 

kérdései mellett nem megy el részvétlenül, hanem azokat feltárja, szóvá 

teszi és az ige világosságában segít testvéri szeretetben megoldani őket. 

 

7. A mai evangélikus ember problémáinak megoldása 

Ezekkel a kérdésekkel mi az elmúlt években is magától értetődően 

foglalkoztunk. Egyházi sajtónk világos tükre annak a szellemi küzdelemnek 

és munkának, amely ezeket a kérdéseket bátran felvetette és igyekezett 

megválaszolni. Ma már elmondhatjuk, hogy a felsorolt kérdésekre egyházunk s 

főleg annak lelkészei megtalálták és tudják a választ s azt nagyrészt a 

meggyőződésükké tették. 

Valóban meggyőződéssel vállaljuk, hogy a szocializmus nem esetleges és múló 

történelmi jelenség, hanem a világkormányzó Isten akaratától a jövendő 

társadalmi rendje, amelyért ma még küzd a haladó emberiség, de amelynek 

körvonalai már bontakoznak s olyan reményekre jogosítanak, hogy megszűnnek 

a háborúk, mint az államok közti nézet- és érdekellentétek megoldásának 

eszközei, megszűnik embernek ember által való kizsákmányolása, megszűnik a 

fajok közti hátrányos különbségtétel (diszkrimináció), s azok a javak, 

amelyeket a modern technikai és tudományos fejlődés termel, az egész 

emberiség, minden nép és minden ember javát fogják szolgálni. Valljuk, hogy 

a szocializmusnak ezek a célkitűzései az emberiségnek Istentől akart 

nagykorúsodásával járnak együtt s azoknak elősegítése a keresztyén embernek 

is erkölcsi és hazafias feladata, aki a felebaráti szeretet parancsát adta 

és annak betartását követeli igéjében szüntelenül tőlünk. Valljuk, hogy 

amennyiben küldetését az egyház valóban Isten akaratának megfelelően végzi, 

a társadalmi haladás a hívő embernek is csak javára és előmenetelére lehet. 

Meggyőződéssel valljuk, hogy a béke-világmozgalommal kapcsolatos pozitív 

állásfoglalásunk s azok az erőfeszítéseink, amelyeket a magunk részéről a 

Prágai Keresztyén Békekonferencián, valamint az Egyházak Világtanácsában és 

a Lutheránus Világszövetségben, de gyülekezeteinken belül, továbbá a 

külföldi egyházakkal való testvéri kapcsolataink révén fejtünk ki, Isten 

igéjéből, Istennel való közösségünkből, a Jézus Krisztus üdvözítő 

evangéliumába vetett hitünkből következnek s így békemunkánk is az 

istentisztelet egyik tevékeny formája s a felebaráti szeretet parancsának 

üdvös megvalósulása. Meggyőződéssel valljuk, hogy a békeszerető emberiség 

egészével együtt nekünk is résen kell lennünk, nehogy gonosz hatalmak újabb 

háborúba sodorják az emberiséget. Ezért a magunk részéről is 

elodázhatatlannak tartjuk a második világháború maradványainak 

felszámolását, közelebbről a német kérdés mielőbbi békés rendezését. A 

német kérdés annál is inkább a  szívünkön van, mivel egyrészt a lutheri 

reformációhoz való hűségünk különös szeretetre indít az imperializmustól 

sokat szenvedett német nép iránt, másrészt, mivel a német imperializmus 

egyházunkat is szolgálatba 





  

igyekezett állítani a Drang nach Osten érdekében, például a Volksbund 

segítségével. A mi felfogásunk szerint is minél előbb meg kell kötni a 

német békét. Örülünk, hogy e célból a magyar országgyűlés ez év október 7-

én felhatalmazta kormányunkat, hogy mindkét német állammal, de legalább is 

a Német Demokratikus Köztársasággal megkösse a békét. 

Meggyőződésünk, hogy mindezeknek a kérdéseknek a megoldását be kell 

tetőznie az általános leszerelésnek, hogy minél több valósuljon meg mielőbb 

abból az eszhatológiai próféciából, amidőn a népek „csinálnak fegyvereikből 

kapákat s dárdáikból metsző késeket és nép népre kardot nem emel és 

hadakozást többé nem tanul” (Ézs. 2, 4.). 

Meggyőződéssel valljuk, hogy az, ami ezeknek a magasztos céloknak az 

érdekében világviszonylatban a Szovjetunió vezette béketáborban, a Magyar 

Népköztársaságban, pedig a Forradalmi Munkás–Paraszt  Kormány vezetésével 

történik, a legmesszebbmenő támogatásunkat és segítségünket érdemli meg, 

hiszen mi is felelősek vagyunk népünk s az egész emberiség békéjéért és 

boldogságáért. Az egész emberiség békéjére és boldogságára gondolva örömmel 

látjuk azokat az erőfeszítéseket és lelkesítő perspektívákat, melyek a SzKP 

XXII. Kongresszusán tárultak a haladó világ szeme elé. Örömmel üdvözöljük a 

XXII. Kongresszus célkitűzéseinek az alapjául szolgáló mély és magasztos 

humanizmust, melyet keresztyén erkölcsiségünk csak helyeselni tud. – 

Ugyanúgy hazánk népe jólétének a szempontjából nagyjelentőségűnek tartjuk 

második ötéves tervünket, mely ismét óriási lépésben viszi előre népünket a 

jólét és a nagyobb műveltség útján. Második ötéves tervünk megvalósítása 

érdekében a magunk helyén igyekszünk minden jó segítséget megadni. 

 

8. Egyházi szolgálatunk jó irányban fejlődik 

Ezekben a kérdésekben, akár egyházi sajtónk területén, akár a lelkész 

munkaközösségekben egyértelmű lelkészi karunk állásfoglalása. Ebben az 

irányban folyik a munka az igehirdetés vonalán is. Lelkésztestvéreink egyre 

inkább tudatában vannak a prófétai szolgálat szükségességének. Hiszen az 

ótestamentumi prófétáktól kezdve Luther Mártonig és azután is Istennek élő 

hitű emberei mindig koruk legaktuálisabb életkérdéseit vitték Isten és 

embertársaik színe elé. Joggal reméljük, hogy az igehirdetés vonalán ez a 

szolgálat még erőteljesebb lesz szószékeinken és gyülekezeteinkben, s Isten 

a jóakaratú emberek százmillióival együtt folytatott küzdelmünket mind 

egyházunkban, mind hazánkban, mind az emberiség egészében a béke drága 

gyümölcseivel fogja megáldani. 

 

9. Egyházi életünk kedvező feltételei 

Egyházi szolgálatunkat sok kedvező körülmény teszi és tett lehetővé. 

Az egyik kedvező feltétel egyházunk alkotmányos jó rendje s amiről fentebb 

már szóltunk: a szorgalmas lelkészi szolgálat, a lelkészképzés és 

továbbképzés, a korszerű egyházi sajtó stb. 

A másik tényező anyagi helyzetünk relatív biztonsága. Anyagi téren nincs 

okunk panaszra. Az egyházfenntartói és egyéb járulékok vonalán örvendetesen 

javult a fizetési morál a Déli Egyházkerületben is s a Gyülekezeti Segélyre 

valamivel megint többet adakoztak a gyülekezetek, mint a korábbi években. A 

hívek áldozatkészségének emelkedő tendenciáján felül nagy mértékben 

biztosította egyházunk anyagi létfeltételeit az elmúlt két évben is 

államunknak segítsége. Annál a jó viszonynál fogva, amely egyházunk és 

államunk között az 1948-ban megkötött Egyezmény szellemében fennáll, 

reméljük, hogy az elkövetkezendő években is segítségünkre jön 

Népköztársaságunk olyan mértékben, amennyire szükséges, hogy jó 

szolgálatunkat anyagi gondok nélkül végezhessük s anélkül, hogy 

kifejlődhetne bennünk a megalázó kísértés a külföldi 





  

egyházak segítsége utáni áhítozás formájában. 

Mindezeken túl nem mellékes, hanem nagyon is fontos feltétele egyházi 

munkánknak a vezetésben megnyilatkozó stabilitás, állandóság. 

Egyházunk vezetői akár a gyülekezetekben, akár a magasabb egyházi 

szervekben nagy tapasztalattal bíró, hosszabb időn át egyházi szolgálatot 

végző személyiségek. Nemcsak a lelkészi vezetés terén van ez így. Egyházunk 

világi vezetőivel kapcsolatban is a stabilitásnak ezt a jelét kell örömmel 

megállapítanunk. Csak egyetlen kimagasló jelenséget hangsúlyozza ki ez 

alkalommal. A Déli Egyházkerület felügyelői tisztét több mint 10 éves 

Darvas József tölti be a protestantizmus haladó hagyományainak öntudatos 

megtestesüléseképpen. Abban, hogy magyarországi evangélikus egyházunk az 

épülő szocializmusban megtalálta helyét s hogy a sokszor tapasztalt kezdeti 

meg nem értés ellenére is rendületlenül haladt a jó úton, abban Darvas 

Józsefnek döntő szerepe van. A jubileum alkalmából hadd mondjak neki egész 

egyházunk nevében hálás köszönetet fáradozásaiért! 

 

10. A megüresedett tisztségek betöltése 

Tárgysorozatunkban szerepel a megüresedett tisztségek betöltése. 

Tudvalevőleg az elmúlt esztendőben hatéves ciklus járt le s az időközben 

történt választások érvénye is lejárt e ciklus végén. Ezért, kezdve az 

egyetemes presbitériumon, az összes egyetemes bizottságokat most újra kell 

választanunk. Be kell töltenünk az egyetemes főtitkár évek óta üresedésben 

lévő tisztét is, melyet megelégedésünkre helyettesi minőségben Harkányi 

László látott és lát el. Üresedésben van a Sajtó osztály ügyvivő-lelkészi 

állása is. Ezzel kapcsolatban azonban az az álláspontunk, hogy a korábbi 

tapasztalatoknak megfelelően s a takarékosság mindenütt gyakorolt és bevált 

elvég szem előtt tartva, a Sajtóosztályt át kell szervezni, szabályzatát át 

kell dolgozni s ezért a Sajtóosztály ügyvivő-lelkészi állását most nem kell 

betölteni. A jelöléseket nagy körültekintéssel eszközöltük attól a 

szemponttól vezéreltetve, hogy a most esedékes tisztújítással továbbra is 

biztosítsuk egyházunk kiegyensúlyozott jó munkáját és a vezetésbe nagyobb 

mértékben vonjuk be vidéki testvéreinket is. 

 

11. Államunkhoz való viszonyunk 
A lelkészi, esperesi és püspöki jelentések mindig foglalkozni szoktak 

egyházunknak államunkhoz való viszonyával. Meg kell állapítanunk, hogy ez a 

viszony az elmúlt két évben jó és zavartalan volt. Ezért Az Állami 

Egyházügyi Hivatalnak, illetve dolgozóinak nagyon hálásak vagyunk. Mi 

magunk is törekedtünk egyházi részről a jó viszony előmozdításán és 

fenntartásán. Örömmel tudatosítjuk, hogy az ilyen ősi intézményben, mint 

amilyen az egyház, mi is tehetünk valamit népünk szebb jövőjéért, a 

szocializmusnak szóban és tettekben való támogatásával, a béke érdekében és 

hogy ezt a szolgálatunkat államunk jó néven veszi. Köszönjük az Állami 

Egyházügyi Hivatal dolgozóinak segítségét. 

 

12. A többi vallásfelekezetekhez való viszonyunk 

A püspöki jelentések külön szoktak foglalkozni egyházunknak a többi 

felekezetekhez való viszonyával. 

Örömmel jelentem, hogy a református testvéregyházzal kapcsolatunk 

összeforrottabb és testvériesebb, mint bármikor volt. Ebben kétségtelenül 

nagy része van a közös szolgálatunknak a Magyarországi Egyházak Ökumenikus 

Tanácsában, mely a magyarországi protestáns egyházakat tömöríti közös 

feladatok megoldására. Hadd fejezzem ki azt az óhajomat, hogy hazánk egész 

területén legyen a protestáns testvériség egyre jobban elmélyülő valóság, 

ott is, ahol ez még nem lenne így. Különösképpen is ne nehezítsük meg a jó 

viszonyt a klerikális katolicizmus egyik legveszedelmesebb 

protestánsellenes fegyverének, 





  

a házasságkötések alkalmával kicsikarni szokott reverzálisoknak egymás 

ellen fordításával. A többi protestáns felekezetekkel kapcsolatban is 

viszonyunk jónak mondható, főleg ott, ahol akár a baptista, akár a 

metodista lelkipásztor nem tekinti egyházunkat missziói területnek. 

A római katolicizmushoz való viszonyunk nem mondható problémamentesnek. 

Szomorú, hogy a Vatikán hibájából dogmatikai téren egyre nagyobb a szakadék 

egyházunk és a római katolicizmus között a Mária-kultusz egyre fokozódó 

erőltetése következtében. De nem tudunk egyetérteni magával a pápaság 

intézményével sem. Nem tévesztenek meg minket a mostani pápa, XXIII. János 

úgynevezett ökumenikus törekvései sem, amelyekkel végeredményben a római 

katolikus pápás klerikalizmusnak, a hatalmát még csak fokozni akarja a 

protestánsoknak maradéktalan betérítésével abból a célból, hogy az mintegy 

ideológiai hátteret alkosson a reakciós, kapitalista, imperialista, 

kolonialista, kommunistaellenes front számára. Sem egyházi szempontból, 

mint Isten igéje alapján álló evangélikusok, sem mint a béke hívei, sem 

mint a szocializmust építő Magyar Népköztársaság polgárai nem tudunk az 

ilyen pápai egységtörekvéseknek örülni. Még kevésbé van okunk örömre a 

reverzálisok miatt, amelyekkel házasulandó evangélikus hittestvéreinket a 

lelki terror minden eszközével igyekeznek áttéríteni. Azonban azokkal a 

római katolikus papokkal és hívekkel, akik velünk egyek a béke és népünk 

jobb jövőjének munkálásában, testvéri barátságban és együttmunkálkodásban 

tudunk lenni s ezeknek a száma – hála Istennek – Magyarországon ma már nem 

kicsi. 

 

13. Kapcsolataink az egyházi világszervezetekkel 

Meg kell még emlékeznünk a nemzetközi egyházi szervezetekhez való 

viszonyunkról s velük való kapcsolatainkról. 

Kétségtelen, hogy a legközelebb áll hozzánk a Prágai Keresztyén 

Békekonferencia, melynek létrehozatalában nekünk, magyarországi 

evangélikusoknak, nem kis részünk volt s amelyet megszakítás nélkül 

szellemi és anyagi téren egyaránt erőnkhöz képest támogatunk. Az idén 

megtartott Összkeresztyén Békekonferencián egyházunk tekintélyes 

delegációval képviseltette magát s egyházi sajtónk, lelkészi 

munkaközösségeink és gyülekezeteink egyaránt a magukévá tették a Prágai 

Konferenciának az emberiség mai legégetőbb kérdésében, a béke kérdésében 

kidolgozott álláspontját. Ma már a Prágai Keresztyén Békekonferenciának jó 

teológiai alapokon tisztázott elvei jelentik számunkra azt a jól működő 

iránytűt, amely eligazít bennünket abban a tekintetben, hogy a nemzetközi 

kérdésekben hogyan foglaljunk állást. 

Nagy segítséget jelent a Prágai Konferencián való részvétel az Egyházak 

Világtanácsához és a Lutheránus Világszövetséghez való viszonyunk 

tekintetében is. Az Egyházak Világtanácsa III. Nagygyűlésére, Új-Delhibe, a 

magyar protestáns egyházak delegációját, evangélikus részről Káldy Zoltán 

püspököt és Dr. Ottlyk Ernő dékánt azzal a kéréssel bocsátjuk el, hogy a 

protestáns és ortodox keresztyénségnek ezen a valóban világgyűlésen 

elsősorban a Prágai Keresztyén Békekonferencia szellemében képviseljék 

egyházunk álláspontját. 

A Lutheránus Világszövetség felé is a Prágai Keresztyén Békekonferencia 

szellemében alakítjuk ki magatartásunkat. A Lutheránus Világszövetség, 

sajnos sokszor elárulja, hogy egyoldalú politikai érdekeket képvisel, 

melyek ellenségesen viszonyulnak a szocializmushoz s a Magyar 

Népköztársasághoz. A Lutheránus Világszövetség személyi politikájában ez 

különösképpen is érvényesül. Örülnénk, ha a jövőben ebben a tekintetben 

javulás mutatkoznék. Hiszen hő vágyunk, hogy evangélikus testvéreinkkel az 

egész világon, éppen a Lutheránus Világszövetség révén is, áldásos és jó 

kapcsolataink legyenek. 





  

14. Központi könyvtárunk ügye 

Az egyes országos munkaágakról alkalmilag már említést tettem, úgyszintén 

egyetemes ügyosztályaink tevékenységéről is. A részletes jelentéseket 

meghallgatjuk tárgysorozatunk lebonyolítása kapcsán. 

Külön kell kitérnem központi könyvtárunk rendezésének a kérdésére. 

Tudvalevő, hogy egyetemes könyvtárunk, valamint Teológiai Akadémiánk 

könyvtára igen rendezetlen állapotban volt ezelőtt 10 esztendővel. Azóta 

nagy munkával és sok anyagi áldozattal a nagyrészt ömlesztett állapotban 

lévő több mint 150.000 kötetet sikerült polcokon elhelyezni. De most már 

elodázhatatlanul szükségessé vált a könyvtár használhatósága céljából is a 

könyvek szakszerű katalogizálása. Ezt a munkát állami szakemberek 

meghallgatásával úgy indította el az egyetemes egyház elnöksége, hogy az 

egyetemes könyvtárnak és a Teológiai akadémiai könyvtárnak, mint országos 

központi könyvtárnak az egyidejű rendezésével Virág Jenő akadémiai 

könyvtárost bízta meg és mellé néhány munkaerőt alkalmazott. Virág Jenőnek 

és könyvtáros munkatársainak alkalmazása eddig próbajellegű volt annyiban, 

hogy tisztáznunk kellett a szükségleteket és az alkalmazottak 

szakképzettségét. Kétségtelen, hogy ez a könyvtárrendezési munka 

átmenetileg komoly anyagi áldozatokkal jár, amit azonban nyilván mindenki 

örömmel vállal, aki becsüli egyházunknak a központi könyvtárában meglévő 

értékeit. A katalogizálás megtörténte után, tehát néhány év múlva 

előreláthatólag redukálni lehet a most felmerülő könyvtárrendezési 

kiadásokat. 

 

15. Kollektív vezetés 

Egyetemes elnökségi megbeszéléseket szinte hetenként tartunk, amelyen az 

egyetemes felügyelő, a két püspök és a főtitkárhelyettes az aktuális 

kérdéseket megtárgyalja és a lehetőséghez képest megoldja. Ezzel a 

kollektív vezetéssel jár együtt, hogy az egyetemes elnökség jogkörének 

csorbítatlanul hagyásával egyes ügyosztályoknak, mint a Sajtóosztálynak, a 

Diakóniai Osztálynak püspöki ellenőrzésére és irányítására Káldy Zoltán 

püspöktársamat kértem fel, aki kerületének kormányzásán kívül, mint a 

Lelkészi Munkaközösségek országos elnöke is, igen hasznos és áldásos 

tevékenységet fejt ki. Betegségem óta külföldi kapcsolataink utazásokkal 

együtt járó személyes bonyolítását is elsősorban ő intézi. Mindezt 

természetesen az teszi lehetővé, hogy a két püspök közt a munkatársi 

viszony őszinte és testvéries. Együttes felelősségünk közös hordozásának 

készségéért hadd mondjak köszönetet Mihályfi Ernő egyetemes felügyelőnek, 

aki nagy politikai bölcsességével állandóan segítségünkre van 

egyházkormányzó tevékenységünkben, ugyanúgy Káldy Zoltán püspöktársamnak és 

Harkányi László egyetemes főtitkárhelyettesnek. Köszönöm többi 

munkatársamnak is, mindenekelőtt az espereseknek, akik törvényünk szerint a 

püspökök munkatársai, az elmúlt években kifejtett munkájukat. Köszönöm az 

egyetemes ügyosztályok vezetőinek, a Teológiai Akadémia dékánjának, a 

Teológus Otthon igazgatójának, a Gyülekezeti Segély vezetőinek, az 

egyetemes iroda és a püspöki hivatal dolgozóinak hűséges és lelkiismeretes 

szolgálatukat. 

 

16. Istené a hála 

Visszatekintve az elmúlt két évre, melyek alatt súlyos betegségemből 

felgyógyulhattam, de munkálkodhattam is, legvégül és legfőképpen Egyházunk 

Urának, Istennek adok hálát, Istent kérem, hogy mindenen túl és mindenek 

felett legyen továbbra is erőnknek, munkánknak, szolgálatunknak 

kimeríthetetlen forrása és rendíthetetlen alapja. Őbenne bíztunk. Ő volt 

nyugodt munkánknak végső biztos alapja. Benne fogunk bízni ezután is 

mindenek felett. A ő ígéretére támaszkodva végezzük szolgálatunkat, míg 

csak engedi, aki azt mondja nekünk is, amit hajdan a próféta szavaival 

választott népének mondott: „Megteremtem ajkaikon a hálának gyümölcsét. 

Békesség, békesség a messze és közel valóknak, így szól az Úr!” (Ézsaiás 

57:19). 





  

Jó munkát kívánva egyetemes közgyűlésünknek, szeretettel kérem tájékoztatóm 

szíves tudomásulvételét. 

Az egyetemes közgyűlés a tájékoztatót köszönettel veszi tudomásul és 

elhatározza az egyházi sajtóban való közzétételt. 

 

4. 

Jelentés az Egyházegyetem Tanácsának 1959–1960–61. évi működéséről 

 

Harkányi László egyetemes főtitkárhelyettes előterjeszti jelentését az 

Egyházegyetem Tanácsának  1959–1960–1961. évi működéséről. 

Ha valaki belelapoz az előző egyetemes közgyűlés jegyzőkönyvébe s megkeresi 

a tanácsülésekről szóló jelentést, meg kell állapítania, hogy nagy 

különbség van az akkori jelentés és az alábbi beszámoló között. Az előző 

jelentés szerint a tanácsülések az ellenforradalom okozta zűrzavar után a 

rendes kerékvágásba jutással foglalkoztak, míg azok a tanácsülések, 

amelyekről jelentésemet készítettem, a kiegyensúlyozott egyházi élet képét 

mutatják. És azért, hogy egyházunk visszatérhetett a normális kerékvágásba, 

elsősorban Istennek legyen hála. 

Az 1959-ben tartott egyetemes közgyűlés óta az Egyházegyetem Tanácsa három 

ülést tartott. 

 

I. 

Az első ülés 1959. december hó 17-én volt. Az ülésen az akkor még beteg D. 

Dr. Vető Lajos püspök, egyházi elnök helyett Káldy Zoltán püspök tartott 

tájékoztatót az egyházi életről. Megállapította, hogy egyházunk túljutott 

az ellenforradalom okozta nehézségeken, s mind elvileg, mind gyakorlatilag 

rendeződtek egyházunk ügyei. Hálával emlékezett meg az Állami Egyházügyi 

Hivatal vezetőiről, akik bizalommal tekintenek egyházunk munkájára. 

Káldy Zoltán püspök tájékoztatójában megemlítette a Központi Alap 

munkájának megindulását, az egyetemes iroda átszervezését. Kitért az 

esperes- és lelkészválasztásokra, a lelkészszentelésre, az épületek 

karbantartására, a hívek áldozatkészségére és a sajtómunkára. Ezután szólt 

a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának újjáalakulásáról, majd a 

jövő feladatairól. Megemlítette új egyházi törvénykönyv összeállításának a 

szükségét, a Központi Alap munkájának felülvizsgálatát, a kisebb 

gyülekezetek összevonásának gondolatát, az egyházi épületek felmérésének 

szükségességét, a szabadságok, a fizetésrendezés és a napidíjak ügyét. 

Káldy Zoltán püspök javaslatára a Tanács határozatot hozott az egyházi 

épületek felméréséről, a rehabilitációk lezárásáról, a szabadságoknál a 

Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek alkalmazásáról, a jutalmakról és a 

napidíjaknak a mindenkori állami napidíjak összegében való 

megállapításáról. 

Úgyszintén Káldy Zoltán püspök számolt be a külföldi utakról s így a kínai, 

a szovjetunióbeli, a görögországi, rhodoszi és a lengyelországi útról. 

Beszámolójában megemlítette a finnországi evangélikus egyházzal való 

kapcsolat felvételének reményét. 

Péter Lajos egyetemes pénztáros az Egyházegyetem anyagi helyzetéről, Dr. 

Pálfy Miklós professzor, illetve Dr. Ottlyk Ernő dékán a Teológiai 

Akadémiával kapcsolatban a dékánválasztásról, az Akadémia Szervezeti és 

Működési Szabályzata egy pontjának megváltoztatásáról és a lektori 

megbízatásokról, Koren Emil esperes a Gyülekezeti Segély elosztásáról 

terjesztette be jelentését, majd Harkányi László egyetemes 

főtitkárhelyettes a Központi Alap működését ismertette. 

Halász Béla esperes az egyetemes számvevőszék munkájáról tett jelentést, 

Péter Lajos egyetemes pénztáros a Lutheránus Világszövetség  





  

segélyének szétosztásáról és az Egyházegyetem székházának karbantartásáról, 

Harkányi László egyetemes főtitkárhelyettes az Egyházegyetem gépkocsijáról. 

Sztehlo Gábor ügyvivő-lelkész a Diakóniai Osztályról tett jelentést, majd a 

Tanács határozatot hozott a bonyhádi Egészségügyi Gyermekotthonnak 

Piliscsabára való átköltöztetéséről. Ugyancsak Sztehlo Gábor ügyvivő-

lelkész előadásában tárgyalt a Tanács a Budapest, II., Heinrich István 

utcai házról. 

Dr. Keken András, az Országos Béketanács Evangélikus Egyházi Bizottságának 

munkáját ismertette, Péter Lajos egyetemes pénztáros pedig az 1960. évi 

költségvetéseket terjesztette elő. 

Az időközben beérkezett ügyek tárgysorozati pontban Harkányi László 

egyetemes főtitkárhelyettes az alábbi ügyeket ismertette: 

Friedrich Lajos ügyvivő-lelkészt megbízása a Sajtóosztály vezetésére, II. 

osztályú hittankönyv-pályázat kiírása, az önkéntes nyugdíjjárulék 

bevezetésének a zsinat elé való terjesztése, a nyugdíjas lelkészek részére 

tartott offertórium felosztása, a Szeretetszolgálat igazgatótanácsának 

megszűnése, bagolyirtási telekeladás. 

Benczúr László püspöki titkár előterjesztette a Déli Evangélikus 

Egyházkerület Tanácsának kérését a lélekszám-kiigazításra, illetve a 

kántorképzésre vonatkozóan. 

 

II. 

A második ülést 1960. december hó 29-én tartotta az Egyházegyetem Tanácsa. 

D. Dr. Vető Lajos, egyházi elnök bejelenti, hogy az ülés előtt az 

Egyházegyetem Tanácsa kibővített ülést tartott. Ez az ülés „Nyilatkozatot” 

fogadott el, amely szerint az egyház Isten szolgálatában állva, részt vesz 

az emberiség boldogulásáért és békéjéért folyó munkában. Nagyjelentőségűnek 

tartja a Moszkvai Kiáltványt a béke védelmében. Vallja, hogy minden ember 

érdeke, hogy megszabaduljon a háború félelmétől s boldogan, szabadon 

élhessen. A „Nyilatkozat” felemeli szavát az elnyomó gyarmati rendszer 

ellen és síkraszáll minden jóakaratú ember összefogása mellett. 

Az ülésen Káldy Zoltán püspök ismertette az államsegélyek ügyében az Állami 

Egyházügyi Hivatallal folytatott tárgyalások eredményét. Eszerint az állam 

annak ellenére, hogy az 1948-ban kötött Egyezmény 20 évre szól és 5 

évenként 25%-os csökkenést ír elő, az állam az 1961. évre is az esedékes 

50%-os államsegélyen túl 40%-os rendkívüli államsegélyt biztosít az egyház 

számára. Ezzel az intézkedéssel egyidőben az állam megszünteti a 

lakbérosztály szerinti államsegélyek kifizetését és a lelkészi állományban 

700 Ft-os, illetve 600 Ft-os, a segédlelkészeknél 500 Ft-os, illetve 400 

Ft-os államsegélyt állapít meg. Így elsősorban a szórvány és kis 

gyülekezetek lelkészeinek fizetése emelkedik az eddigi 668 Ft-ról 700 Ft-

ra. 

Az Egyházegyetem Tanácsa hálás köszönetét fejezte ki az államnak az 1961. 

évre biztosított 40%-os rendkívüli államsegélyért. Ezzel egyidőben minden 

területen teljes takarékosságot rendelt el, s az állami törvényeknek 

megfelelően elrendelte, hogy az egyházi másodállások után csak a 

megállapított javadalom fele fizethető ki. 

Káldy Zoltán püspök a külföldi utakról tett jelentésében beszámolt az 

Egyházak Világtanácsa Központi Bizottságának a skóciai St. Andrews-ben 

tartott üléséről, a Prágai Keresztyén Békekonferencia 3. teljes üléséről és 

az Európai Egyházak Konferenciájának a dániai Nyborgban tartott üléséről. 

D. Dr. Vető Lajos püspök bejelentette, hogy az Egyházak világtanácsa 1961. 

novemberében nagygyűlést tart Új Delhiben. A Tanács az újdelhii ülésre a 

két püspököt küldte ki. 

Dr. Ottlyk Ernő dékán a Teológiai Akadémia dékánválasztásáról 





  

és a lektori megbízatásokról tett jelentését, majd a Tanács határozatot 

hozott a Lelkésznevelő Intézetnek Teológusok Otthonává való 

átszervezéséről. Felhatalmazta az elnökséget minden szükséges intézkedés 

megtételére. 

Csekey Zoltán ügyvivő-lelkész a Nyugdíjosztályról tett jelentést. A 

nyugdíjazások, a nyugdíjjárulék-kulcs megállapítása mellett bejelentette, 

hogy az Egyházegyetem közgyűlési elnöksége megemlékezett azokról a 

lelkészekről, akiknek felszentelése 50 esztendővel ezelőtt történt. A 

Tanács határozatot hozott a Nyugdíjosztály ügyvivő-lelkészi hiványának a 

kiigazítására a tekintetben, hogy a hiványba pótlólag fel kell venni a 

szolgálati lakást, mivel ez eddig a hiványban nem szerepelt. 

Friedrich Lajos sajtóosztályi ügyvivő-lelkész előterjesztése alapján a 

Tanács elhatározta, hogy a Sajtóosztály használatában volt kombi buszt az 

egyetemes egyházi iroda kezelésébe adja át. 

Sztehlo Gábor, a Diakóniai Osztály ügyvivő-lelkésze bejelentette a 

Budapest-Zuglói Kakas Lídia Szeretetháznak nyugdíjas lelkészek otthonává 

való átalakítását, a Protestáns Egyházak Üzemi Konyhájának megszűnését. Az 

üdülőkkel kapcsolatos javaslata alapján a Tanács négytagú bizottságot 

küldött ki az üdülők állagának felmérésére. 

Koren Emil esperes a Gyülekezeti Segélyről, Harkányi László egyetemes 

főtitkárhelyettes a Központi Alapról tett jelentést. A Tanács felhatalmazta 

az elnökséget arra, hogy mérje fel a Központi Alap eddigi működésének 

megváltoztatására, mivel az elmúlt két év tapasztalata alapján néhány 

vonatkozásban erre szükség van. 

Halász Béla az egyetemes számvevőszék munkájáról, Péter Lajos pénztáros a 

költségvetésekről tett jelentést. A Tanács felhatalmazta az elnökséget 

arra, hogy a Teológiai Akadémia és a Lelkésznevelő Intézet személyi kiadási 

tételeit felülvizsgálja a takarékosság elvének szem előtt tartásával. 

Dr. Göttche Ervin egyetemes ügyész az Északi Evangélikus Egyházkerület 

felterjesztését ismertette a vanyarci ingatlan eladása ügyében, Harkányi 

László egyetemes főtitkárhelyettes az Északi és Déli Egyházkerület 

felterjesztését olvasta fel a gyülekezeti lélekszám kiigazítással 

kapcsolatosan. Mindkét kerület helyesnek tartja az eddigi gyülekezeti 

lélekszámok felülvizsgálatát és a lélekszámnak a közteherviselés 

szempontjából történt megállapítását. A Tanács határozatban rögzíti az 

egyes gyülekezetnek a közteherviselés szempontjából megállapított 

lélekszámát. 

A Déli Evangélikus Egyházkerület a kántori szolgálatról és az egyházzenei 

munkáról, illetve a társegyházak létesítéséről küldött felterjesztést. 

Az egyetemes főtitkárhelyettes bejelentette, hogy az elnökség határozata 

alapján megindult a munka az Országos Evangélikus Könyvtárban, amelynek 

vezetésére Virág Jenő főkönyvtáros kapott megbízást. Bejelentette továbbá a 

Heinrich István utcai ingatlan eladásával kapcsolatos tárgyalásai 

eredményét és jelentést tett a bagolyirtási telkek vevőiről. 

 

III. 

A harmadik ülés 1961. március hó 27-én volt. D. Dr. Vető Lajos püspök, 

egyházi elnök bejelentette, hogy lehetőség nyílt a Finn Evangélikus 

Egyházzal való kapcsolat felvételére, s Káldy Zoltán püspök vezetésével 

háromtagú küldöttség utazik Finnországba. 

Harkányi László egyetemes főtitkárhelyettes jelentést tett a Központi Alap 

munkájának átszervezéséről. Az eddigi, egyházmegyékre kötelező járulékkulcs 

helyett a Déli Egyházkerületnek lelkenként 80 fillért, összesen 194.000 Ft-

ot, az Északi Egyházkerületnek lelkenként 





  

90 fillért, összesen 147.000 Ft-ot kell fizetnie. A csökkentett összegű 

járulékból a Déli Egyházkerület gyülekezetei 150.000 Ft-ot, az Északi 

Egyházkerület gyülekezetei 170.000 Ft-ot kapnak segélyként. A legkisebb évi 

segélyösszeg 600 Ft, a legnagyobb 6.000 Ft. A Tanács határozattal kimondta 

azt, hogy ez a rend az 1961. évre érvényes és év végén felülvizsgálandó. 

Az egyetemes főtitkárhelyettes az üdülők felmérésére kiküldött bizottság 

munkájáról tett jelentést. Ebben bejelentette, hogy a Balatonszárszói 

Evangélikus Üzemi Üdülőbe az elnökség bevezetteti a vizet és a konyhának az 

egészségügyi előírásoknak megfelelő felszerelését határozta el. A Tanács 

tudomásul vette a balatonszárszói lelkészi és üdülőgondnoki állás 

összevonását. 

Az egyetemes főtitkárhelyettes bejelentette, hogy az elnökség 

felülvizsgálta a Teológiai Akadémia költségvetésének személyi kiadási 

tételeit és a legnagyobb takarékosságot léptette életbe. 

Az egyetemes főtitkárhelyettes jelentést tett arról, hogy D. Dr. Vető Lajos 

püspök úrnak egészsége teljes helyreállítása érdekében szüksége lenne olyan 

lakásra, amely szabad levegőn, kertes házban van. A Tanács hosszas 

eszmecsere után keretösszeget állapított meg az Északi Evangélikus 

Egyházkerület részére a kérdés lebonyolítására. 

A Tanács végül felhatalmazást adott az elnökség részére a központi 

hivatalok alkalmazottai fizetésének a maga hatáskörében történő 

rendezésére. 

 

x x x 

 

Mint jelentésem elején is említettem, a felsorolt három tanácsülés annak a 

képét mutatta, hogy az egyház élete a megszokott mederben folyik. Hála 

legyen Istennek azért, hogy egyházát a tanácsüléseken keresztül is 

szeretettel kormányozta azokon keresztül, akiket egyházának vezetőiül 

rendelt. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

5. 

Jelentés az egyetemes egyházi iroda működéséről 

Harkányi László egyetemes főtitkárhelyettes előterjeszti jelentését az 

egyetemes egyházi iroda működéséről. 

Az egyetemes egyházi iroda a legutóbbi közgyűlés óta a megállapított 

szabályrendelet értelmében, szerény keretek között végezte munkáját. Az 

1959. évi közgyűlés óta eltelt idő igazolta annak az intézkedésnek a 

helyességét, amely az egyetemes egyházi irodánál a racionalizálást 

elrendelte. Az egyetemes egyházi iroda fennakadás nélkül látta el 

feladatait, s a gépírónő több alkalommal állt a nyugdíjosztályi ügyvivő-

lelkész rendelkezésére, amikor a Nyugdíjosztálynál az év eleji és év végi 

számadások elkészítése miatt az adminisztráció megnövekedett. 

Az egyetemes egyházi iroda 1959-ben 751, 1960-ban 702, 1961-ben a jelentés 

elkészítéséig 471, összesen 1924 ügyet intézett. Ez a szám azonban nem 

mutatja a teljes anyagot, mivel van olyan szám, amelynek 300 alszáma van. 

Az egyetemes egyházi iroda látja el az egyes bizottságokkal kapcsolatos 

adminisztrációit, a Központi Alap ügyintézését, valamint az üdültetés 

lebonyolítását és levelezését is. 

Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. 





  

6. 

Személyi változások bejelentése, tisztségekre megbízások és választások 

 

Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő bejelenti, hogy a közgyűlés feladata a 

megüresedett tisztségek betöltése és az egyetemes bizottságok tagjainak 

megválasztása, mivel az előző hatéves ciklusra megválasztottak megbízása 

lejárt. Előterjeszti az elnökség javaslatát. 

 

Az elnökség jegyzőkül az alábbiak megválasztását javasolja: 

egyetemes egyházi főjegyzőül: Fülöp Dezsőt, 

egyetemes világi főjegyzőül: Mekis Jánost, 

egyetemes egyház aljegyzőül: Novák Eleket és Rédey Pált, 

egyetemes világi aljegyzőül: Dr. Mihályi Dezsőt és Torda Molnár Sándort. 

 

Az egyetemes közgyűlés Fülöp Dezsőt egyetemes egyházi főjegyzőül, Mekis 

Jánost egyetemes világi főjegyzőül, Novák Eleket és Rédey Pált egyetemes 

világi aljegyzőül, Dr. Mihály Dezsőt és Torda Molnár Sándort egyetemes 

világi aljegyzőül hat évre egyhangúlag megválasztja. 

 

Az elnökség egyetemes ügyészül (jogtanácsos) Dr. Bothár Vilmos 

megválasztását javasolja. 

 

Az egyetemes közgyűlés Dr. Bothár  Vilmost egyetemes ügyészül (jogtanácsos) 

hat évre egyhangúlag megválasztja. 

 

Az elnökség egyetemes pénztárosul Péter Lajos eddig pénztáros, egyetemes 

ellenőrül Záhony János eddigi ellenőr megválasztását javasolja. 

 

Az egyetemes közgyűlés egyetemes pénztárosul Péter Lajost, egyetemes 

ellenőrül Záhony Jánost hat évre egyhangúlag megválasztja. 

 

Az elnökség egyetemes főtitkárul Harkányi László eddigi egyetemes 

főtitkárhelyettes megválasztását javasolja. 

 

Az egyetemes közgyűlés Harkányi Lászlót egyhangúan egyetemes főtitkárrá 

megválasztja. 

 

Az elnökség egyetemes levéltárosul az eddigi levéltáros Dr. Mályusz Elemér 

megválasztását javasolja. 

 

Az egyetemes közgyűlés Dr. Mályusz Elemért egyhangúlag hat évre egyetemes 

levéltárossá megválasztja. 

 

Az elnökség egyetemes főkönyvtárosul Virág Jenő megválasztását javasolja. 

 

Az egyetemes közgyűlés Virág Jenőt egyhangúlag hat évre egyetemes 

főkönyvtárosul megválasztja. 

 

Az elnökség a Gyülekezeti Segély országos lelkész-vezetőjéül Koren Emil 

esperes, püspök helyettes, világi vezetőjéül Dr. Fekete Zoltán 

egyházkerületi felügyelő megválasztását javasolja. 

 

Az egyetemes közgyűlés Koren Emil esperes, püspök helyettest a Gyülekezeti 

Segély országos lelkész-vezetőjéül, Dr. Fekete Zoltán egyházkerületi 





  

felügyelőt a Gyülekezeti Segély országos világi vezetőjéül egyhangúlag hat 

évre megválasztja. 

 

Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő bejelenti, hogy bár a Sajtóosztály 

ügyvivő-lelkész állása üres, mégsem kerül sor annak betöltésére, mivel az 

állás átszervezésre kerül, amiről a későbbiek során még szó lesz. 

 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi. 

 

Az elnökség az Egyházegyetem Tanácsának választott tagjaiul az alábbiak 

megválasztását javasolja: 

rendes tagokul: az Északi Egyházkerületből: Gartai István, Halász Béla, 

Lehel Ferenc, Weltler Rezső, Balczár István és Sátory Vilmos; 

a Déli Egyházkerületből: Detre László, Gádor András, Koren Emil, Krähling 

Dániel, Mekis Ádám és Dr. Péterfy Gábor. 

Póttagokul: az Északi Egyházkerületből: Bőjtös Sándor, Garami Lajos, Mezősi 

György, Selmeczi János, Tarjáni Gyula és Filó Sámuel; 

a Déli Egyházkerületből: Grünvalszky Károly, Koszorús Oszkár, Maróti János, 

Szende Sándor, Uzon László és Lapu Jenő. 

 

Az egyetemes közgyűlés az Egyházegyetem Tanácsának rendes tagjaiul hat évre 

megválasztja: 

rendes tagokul: az Északi Egyházkerületből: Gartai István, Halász Béla, 

Lehel Ferenc, Weltler Rezső, Balczár István és Sátory Vilmost; 

a Déli Egyházkerületből: Detre László, Gádor András, Koren Emil, Krähling 

Dániel, Mekis Ádám és Dr. Péterfy Gábort. 

Az Egyházegyetem Tanácsának póttagjaiul hat évre megválasztja: 

az Északi Egyházkerületből: Bőjtös Sándor, Garami Lajos, Mezősi György, 

Selmeczi János, Tarjáni Gyula és Filó Sámuelt; 

a Déli Egyházkerületből: Grünvalszky Károly, Koszorús Oszkár, Maróti János, 

Szende Sándor, Uzon László és Lapu Jenőt. 

 

Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő bejelenti, hogy a Teológiai Akadémia 

mindenkori dékánja tanácskozási joggal vesz részt az Egyházegyetem 

Tanácsának ülésein. 

 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Az elnökség az egyetemes törvényszék tagjaiul az alábbiak megválasztását 

javasolja: 

az Északi Egyházkerületből: Boros Lajos, Bőjtös Sándor, Szabó Lajos, Várady 

Lajos, Virágh Gyula, Belohorszky Lajos, Dr. Mihály Sándor, Mühl Nándor, Dr. 

Sömjéni Miklós, Dr. Vidonyi Sándor; 

a Déli Egyházkerületből: Boros Károly, Koszorús Oszkár, Lágler Béla, Maróti 

János, Dr. Pálfy Miklós, Uzon László, Csilló Mihály, Dr. Eszlényi Gyula, 

Filó Sámuel, Tury Jenő; 

jegyzőül: Zoltai Gyula 

 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes törvényszék tagjaiul hat évre 

megválasztja: 

az Északi Egyházkerületből: Boros Lajos, 





  

Bőjtös Sándor, Szabó Lajos, Várady Lajos, Virágh Gyula, Belohorszky Lajos, 

Dr. Mihály Sándor, Mühl Nándor, Dr. Sömjéni Miklós, Dr. Vidonyi Sándort; 

a Déli Egyházkerületből: Boros Károly, Koszorús Oszkár, Lágler Béla, Maróti 

János, Dr. Pálfy Miklós, Uzon László, Csilló Mihály, Dr. Eszlényi Gyula, 

Filó Sámuel, Tury Jenőt; 

jegyzőül: Zoltai Gyulát. 

 

Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő bejelenti, hogy az egyházi külön fegyelmi 

bíróság törvényalkotás útján történő megalakításáig az egyetemes 

törvényszék teljes ülése dönt. (Lásd az 1957. júl. 10-i egyet. közgy. jkv. 

31/d. pontját.) 

 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi. 

 

Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő felkéri Harkányi László egyetemes 

főtitkárhelyettest, hogy ismertesse az elnökség javaslatát az egyetemes 

egyházi bizottságok tagjainak megválasztásával kapcsolatban. 

Harkányi László egyetemes főtitkárhelyettes ismerteti az elnökség 

javaslatát. 

Az elnökség az egyetemes számvevőszék elnökéül Halász Béla, tagjaiul: 

az Északi Egyházkerületből: Várady Lajos és Dr. Sömjéni Miklóst; 

a Déli Egyházkerületből: Lotz Tibor és Predmerszky Gusztáv megválasztását 

javasolja. 

 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes számvevőszék elnökéül Halász Bélát, 

tagjaiul: 

az Északi Egyházkerületből: Várady Lajos és Dr. Sömjéni Miklóst; 

a Déli Egyházkerületből: Lotz Tibor és Predmerszky Gusztávot hat évre 

megválasztja. 

 

Az elnökség a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsába az alábbiak 

megválasztását javasolja: 

D. Dr. Vető Lajos, Káldy Zoltán, Gádor András, Groó Gyula, Harkányi László, 

Koren Emil, Mekis Ádám, Dr. Ottlyk Ernő, Dr. Pálfy Miklós, Prőhle Károly, 

Szabó Lajos, Weltler Rezső. 

 

Az egyetemes közgyűlés a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsába 

megválasztott: 

D. Dr. Vető Lajos, Káldy Zoltán, Gádor András, Groó Gyula, Harkányi László, 

Koren Emil, Mekis Ádám, Dr. Ottlyk Ernő, Dr. Pálfy Miklós, Prőhle Károly, 

Szabó Lajos, Weltler Rezső megválasztását javasolja. 

 

Az elnökség a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnökségi 

tanácsába az alábbiak megválasztását javasolja: 

Groó Gyula és Dr. Fekete Zoltán. 

 

Az egyetemes közgyűlés a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának 

elnökségi tanácsába megválasztott Groó Gyula és Dr. Fekete Zoltán 

megválasztását javasolja. 

 

Az elnökség a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának tanulmányi 

bizottságába választott tagokul az alábbiak megválasztását javasolja: 

elnökül: Káldy Zoltán, tagokul: Benczúr László, Groó Gyula, 





  

Dr. Ottlyk Ernő, Dr. Pálfy Miklós és Prőhle Károly. 

 

Az egyetemes közgyűlés a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának 

tanulmányi bizottságába az elnökül megválasztott Káldy Zoltán és a tagokul 

megválasztott: Benczúr László, Groó Gyula, Dr. Ottlyk Ernő, Dr. Pálfy 

Miklós és Prőhle Károly megválasztását javasolja. 

 

Az elnökség a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának 

gyógyszerbizottságába Harkányi László megválasztását javasolja. 

 

Az egyetemes közgyűlés a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának 

gyógyszerbizottságába megválasztott Harkányi László megválasztását 

javasolja. 

 

Az elnökség a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának 

sajtóbizottságába az alábbiak megválasztását javasolja: 

Gádor András, Groó Gyula és Dr. Ottlyk Ernő. 

 

Az egyetemes közgyűlés a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának  

sajtóbizottságába megválasztott Gádor András, Groó Gyula és Dr. Ottlyk Ernő 

megválasztását javasolja. 

 

Az elnökség a Lutheránus Világszövetség magyarországi bizottsága tagjaiul 

az alábbiak megválasztását javasolja: 

D. Dr. Vető Lajos, Káldy Zoltán, Benczúr László, Groó Gyula, Harkányi 

László, Lehel Ferenc, Dr. Ottlyk Ernő, Dr. Pálfy Miklós, Várady Lajos. 

 

Az egyetemes közgyűlés a Lutheránus Világszövetség magyarországi bizottsága 

tagjaiul hat évre megválasztja: 

D. Dr. Vető Lajos, Káldy Zoltán, Benczúr László, Groó Gyula, Harkányi 

László, Lehel Ferenc, Dr. Ottlyk Ernő, Dr. Pálfy Miklós, Várady Lajost. 

 

Az elnökség az egyetemes lelkészképző bizottság választott tagjaiul az 

alábbiak megválasztását javasolja: 

rendes tagokul: az Északi Egyházkerületből: Molnár Gyula, Várady Lajos, 

Weltler Ödön; 

a Déli Egyházkerületből: Dr. Gubcsó András, Pethő István, Sas Endre. 

Póttagokul: az Északi Egyházkerületből: Szabó Gyula, Tarjáni Gyula, Virágh 

Gyula; 

a Déli Egyházkerületből: Benkő István, Karner Ágoston, Táborszky László. 

 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes lelkészképző bizottság rendes tagjaiul 

hat évre megválasztja:  

az Északi Egyházkerületből: Molnár Gyula, Várady Lajos, Weltler Ödönt; 

a Déli Egyházkerületből: Dr. Gubcsó András, Pethő István, Sas Endrét. 

Az egyetemes lelkészképző bizottság póttagjaiul hat évre megválasztja: 

az Északi Egyházkerületből: Szabó Gyula, Tarjáni Gyula, Virágh Gyulát; 

a Déli Egyházkerületből: Benkő István, 





  

Karner Ágoston, Táborszky Lászlót. 

 

Az elnökség az alkotmány- és jogügyi bizottság választott tagjaiul az 

alábbiak megválasztását javasolja: 

Grünvalszky Károly, Koren Emil, Lágler Béla, Mekis Ádám, Dr. Ottlyk Ernő, 

Dr. Pálfy Miklós, Virgáh Gyula. 

 

Az egyetemes közgyűlés az alkotmány- és jogügyi bizottság tagjaiul hat évre 

megválasztja: 

Grünvalszky Károly, Koren Emil, Lágler Béla, Mekis Ádám, Dr. Ottlyk Ernő, 

Dr. Pálfy Miklós, Virgáh Gyulát. 

 

Az elnökség a Magyar Bibliatanács evangélikus tagjaiul az alábbiak 

megválasztását javasolja: 

D. Dr. Vető Lajos, Káldy Zoltán, Groó Gyula, Dr. Pálfy Miklós. 

 

Az egyetemes közgyűlés a Magyar Bibliatanács evangélikus tagjaiul hat évre 

megválasztja: 

D. Dr. Vető Lajos, Káldy Zoltán, Groó Gyula, Dr. Pálfy Miklóst. 

 

Az elnökség a Magyar Bibliatanács bibliafordító szakbizottságának 

evangélikus tagjaiul az alábbiak megválasztását javasolja: 

Dr. Pálfy Miklós, Prőhle Károly, Tarjáni Gyula és Vámos József. 

 

Az egyetemes közgyűlés a Magyar Bibliatanács bibliafordító 

szakbizottságának evangélikus tagjaiul hat évre megválasztja: 

Dr. Pálfy Miklós, Prőhle Károly, Tarjáni Gyula és Vámos Józsefet. 

 

Az elnökség a meliorációs bizottság tagjaira vonatkozóan nem tesz 

javaslatot, mivel a meliorációs bizottság ügyrendje szerint a választás öt 

évre szól és az 1959. június hó 26-i egyetemes közgyűlés az alábbiakat 

választotta a meliorációs bizottság tagjaiul öt évre: 

Benczúr László, Csákó Gyula, Detre László, Rédey Pál, Várady Lajos. 

 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi. 

 

Az elnökség az Egyházegyetem Diakóniai Osztálya, mint tanács tagjaiul az 

alábbiak megválasztását javasolja: 

Rőzse István, Mekis Ádám és Ruzicska László gondnok. 

 

Az egyetemes közgyűlés az Egyházegyetem Diakóniai Osztálya, mint tanács 

tagjaiul hat évre megválasztja: Rőzse István, Mekis Ádámot és Ruzicska 

László gondnokot. 

 

Az elnökség a leváltári és könyvtári bizottság elnökéül, illetve tagjaiul 

az alábbiak megválasztását javasolja: 

elnökül: Szalatnai Rezső, tagokul: Allinger János, Dr. Gaudy László, Dr. 

Gyapay Gábor, Harkányi László, Dr. Komjáthy Miklós, Dr. Mályusz Elemér, 

Rusznyák Ferenc, Vető Béla, Virág Jenő. 

 

Az egyetemes közgyűlés a levéltári és könyvtárbizottság elnökéül Szalantai 

Rezsőt, tagjaiul: Allinger János, Dr. Gaudy László, Dr. Gyapay Gábor, 

Harkányi László, Dr. Komjáthy Miklós, Dr. Mályusz Elemér, Rusznyák Ferenc, 

Vető Béla, Virág Jenőt hat évre megválasztja. 





  

Az elnökség a Központi alapi bizottság választott tagjaiul az alábbiak 

megválasztását javasolja: 

Benczúr László, Csákó Gyula, Gartai István, Lágler Béla, Péter Lajos, Tekus 

Ottó, Uzon László. 

 

Az egyetemes közgyűlés a Központi alapi bizottság tagjaiul hat évre 

megválasztja: Benczúr László, Csákó Gyula, Gartai István, Lágler Béla, 

Péter Lajos, Tekus Ottó, Uzon Lászlót. 

 

Az elnökség a kántorképesítő bizottság választott tagjaiul az alábbiak 

megválasztását javasolja: 

Peskó György és Trajtler Gábor. 

 

Az egyetemes közgyűlés a kántorképesítő bizottság tagjaiul hat évre 

megválasztja: Peskó György és Trajtler Gábort. 

 

Az elnökség az egyetemes ének- és liturgiaügyi bizottság előadójául, 

illetve választott tagjaiul az alábbiak megválasztását javasolja: 

előadóul: Trajtler Gábor, tagokul: Benczúr László, Fehér Károly, Gáncs 

Aladár, Groó Gyula, Lehel Ferenc, Mekis Ádám, Pásztor Pál, Prőhle Károly, 

Ifj. Tóth-Szöllős Mihály, Weltler Jenő. 

 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes ének- és liturgiaügyi bizottság 

előadójául: Trajtler Gábort, tagjaiul: Benczúr László, Fehér Károly, Gáncs 

Aladár, Groó Gyula, Lehel Ferenc, Mekis Ádám, Pásztor Pál, Prőhle Károly, 

Ifj. Tóth-Szöllős Mihály, Weltler Jenőt hat évre megválasztja. 

 

Az elnökség az egyetemes katechetikai bizottság választott tagjaiul az 

alábbiak megválasztását javasolja: 

Benczúr László, Dr. Gaudy László, Görög Tibor, Karner Ágoston, Mezősi 

György, Pintér Károlyné, Sárkány Tibor. 

 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes katechetikai bizottság tagjaiul hat 

évre megválasztja: Benczúr László, Dr. Gaudy László, Görög Tibor, Karner 

Ágoston, Mezősi György, Pintér Károlyné és Sárkány Tibort. 

 

Az elnökség az egyetemes lektoráló bizottság tagjaiul az alábbiak 

megválasztását javasolja: 

Molnár Gyula, Prőhle Károly, Selmeczi János, Várady Lajos, Virágh Gyula. 

 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes lektoráló bizottság tagjaiul hat évre 

megválasztja: Molnár Gyula, Prőhle Károly, Selmeczi János, Várady Lajos és 

Virágh Gyulát. 

 

Az elnökség az egyházi építkezéseket jóváhagyó bizottság tagjaiul az 

alábbiak megválasztását javasolja: 

Gryllus Vilmos, ifj. Dr. Kotsis Iván, Nagy Elemér. 

 

Az egyetemes közgyűlés az egyházi építkezéseket jóváhagyó bizottság 

tagjaiul hat évre megválasztja: Gryllus Vilmos, ifj. Dr. Kotsis Iván és 

Nagy Elemért. 





  

Az elnökség az Országos Béketanács Evangélikus Egyházi Bizottsága ügyvivő-

lelkészül Dr. Keken András megválasztását javasolja. 

 

Az egyetemes közgyűlés az Országos Béketanács Evangélikus Egyházi 

Bizottsága ügyvivő-lelkészül hat évre megválasztja Dr. Keken Andrást. 

 

Az elnökség az Egyetemes Sajtóosztály tanácsának választott tagjaiul az 

alábbiak megválasztását javasolja: 

Biczó Ferenc, Garami Lajos, Karner Ágoston, Ormos Elek, Várady Lajos, Vető 

Béla; 

póttagokul: Boros Károly, Pásztor Pál, Vámos József, Zoltai Gyula. 

 

Az egyetemes közgyűlés az Egyetemes Sajtóosztály tanácsának tagjaiul hat 

évre megválasztja: 

Biczó Ferenc, Garami Lajos, Karner Ágoston, Ormos Elek, Várady Lajos és 

Vető Bélát. 

Az Egyetemes Sajtóosztály tanácsának póttagjaiul hat évre megválasztja: 

Boros Károly, Pásztor Pál, Vámos József és Zoltai Gyulát. 

 

Harkányi László egyetemes főtitkárhelyettes bejelenti, hogy a 

„Lelkipásztor” és az „Evangélikus Élet” szerkesztőbizottságának 

megválasztása a legközelebbi Sajtótanács feladata lesz. 

 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi. 

 

Ezek után az egyetemes közgyűlés megállapítja, hogy az Egyházegyetem 

tisztviselőinek és bizottsági 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 világi aljegyzők: Dr. Mihály Dezső, Torda Molnár Sándor 

Egyetemes egyházi aljegyzők: Novák Elek, Rédey Pál 

Egyetemes jogtanácsos (ügyész): Dr. Bothár Vilmos 

Egyetemes pénztáros: Péter Lajos 

Egyetemes ellenőr: Záhony János 

Egyetemes főtitkár: Harkányi László 

Egyetemes Nyugdíjosztály ügyvivő-lelkésze: Csekey Zoltán 

Egyetemes levéltáros: Dr. Mályusz Elemér 

Egyetemes tudományos kutató: Dr. Sólyom Jenő 

Egyetemes főkönyvtáros: Virág Jenő 

Gyülekezeti Segély orsz. lelkész-vezetője: Koren Emil, világi vezetője: Dr. 

Fekete Zoltán 

Diakóniai Osztály ügyvivő-lelkésze: Sztehló Gábor helyett, szabadsága 

időtartamára: Muncz Frigyes 





  

Teológiai Akadémia dékánja: Dr. Ottlyk Ernő 

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) Az Egyházegyetem Tanácsának tagjai 

Hivatalból: az egyetemes felügyelő, a püspökök, az egyházkerületek 

felügyelői, az egyetemes főjegyzők, az egyetemes jogtanácsos (ügyész), az 

egyetemes főtitkár. 

Választás útján: 

a) rendes tagok: az Északi Egyházkerületből: Gartai István, Halász Béla, 

Lehel Ferenc, Weltler Rezső, Balczár István, Sátory Vilmos; 

a Déli Egyházkerületből: Detre László, Gádor András, Koren Emil, Krähling 

Dániel, Mekis Ádám, Dr. Péterfy Gábor. 

b) Póttagok: 

az Északi Egyházkerületből: Bőjtös Sándor, Garami Lajos, Mezősi György, 

Selmeczi János, Tarjáni Gyula, Filó Sámuel; 

a Déli Egyházkerületből: Grünvalszky Károly, Koszorús Oszkár, Maróti János, 

Szende Sándor, Uzon László, Lapu Jenő. 

c) a Teológiai Akadémia részéről a mindenkori dékán tanácskozási joggal. 

 

C) Az egyetemes törvényszék tagjai 

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

az Északi Egyházkerületből: Boros Lajos, Bőjtös Sándor, Szabó Lajos, Várady 

Lajos, Virágh Gyula, Belohorszky Lajos, Dr. Mihály Sándor, Mühl Nándor, Dr. 

Sömjéni Miklós, Dr. Vidonyi Sándor; 

a Déli Egyházkerületből: Boros Károly, Koszorús Oszkár, Lágler Béla, Maróti 

János, Dr. Pálfy Miklós, Uzon László, Csilló Mihály, Dr. Eszlényi Gyula, 

Filó Sámuel, Tury Jenő; 

jegyző: Zoltai Gyula. 

 

Egyházi külön fegyelmi bíróság 

Törvényalkotás útján történő megalakításig az egyetemes törvényszék teljes 

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

 

D) Egyetemes számvevőszék 

Elnök: Halász Béla 

Tagok: az egyetemes ellenőr, az egyetemes jogtanácsos (ügyész); 





  

az Északi Egyházkerületből: Várady Lajos, Dr. Sömjéni Miklós; 

a Déli Egyházkerületből: Lotz Tibor, Predmerszky Gusztáv. 

 

E) Bizottságok 

 

1. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa evangélikus tagjai: 

A Magyarország. Egyh. Ökum. Tanácsában: 

D. Dr. Vető Lajos, Káldy Zoltán, Gádor András, Groó Gyula, Harkányi László, 

Koren Emil, Mekis Ádám, Dr. Ottlyk Ernő, Dr. Pálfy Miklós, Prőhle Károly, 

Szabó Lajos, Weltler Rezső. 

 

Az Ökum. Tanács 1959–60–61. évre megválasztott tisztikarában: 

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

Gádor András 

 

Elnökségi tanácsában: 

Az Ökum. Tanács tisztikara, továbbá: Groó Gyula, Dr. Fekete Zoltán. 

 

Tanulmányi bizottságában: 

Elnök: Káldy Zoltán 

Hivatalból tagok: az Ökum. Tanács h. elnöke: D. Dr. Vető Lajos, az Ökum. 

Tanács titkára: Gádor András 

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

Miklós, Prőhle Károly 

 

ECLOF bizottságában: 

Tag: az Ökum. Tanács titkára: Gádor András 

Választott tag: Péter Lajos 

 

Gyógyszerbizottságában: 

Hivatalból tag: az Ökum. Tanács titkára: Gádor András 

Választott tag: Harkányi László 

 

Számvizsgáló bizottságában: 

Tag: Péter Lajos 

 

Sajtóbizottságában: 

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

 

2. Lutheránus Világszövetség magyarországi bizottsága 

D. Dr. Vető Lajos, Káldy Zoltán, Benczúr László, Groó Gyula, Harkányi 

László, Lehel Ferenc, Dr. Ottlyk Ernő, Dr. Pálfy Miklós, Várady Lajos 





  

3. Egyetemes lelkészképző bizottság 

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

Teológiai Akadémia dékánja és prodékánja. 

Választott tagok: a) rendes tagok: 

az Északi Egyházkerületből: Molnár Gyula, Várady Lajos, Weltler Ödön; 

a Déli Egyházkerületből: Dr. Gubcsó András, Pethő István, Sas Endre. 

b) Póttagok: 

az Északi Egyházkerületből: Szabó Gyula, Tarjáni Gyula, Virágh Gyula; 

a Déli Egyházkerületből: Benkő István, Karner Ágoston, Táborszky László. 

 

4. Alkotmány- és jogügyi bizottság 

Hivatalból tagok: az egyetemes felügyelő, a püspökök, az egyházkerületi 

felügyelők, az egyetemes jegyzői kar, az egyetemes jogtanácsos (ügyész). 

Választott tagok: Grünvalszky Károly, Koren Emil, Lágler Béla, Mekis Ádám, 

Dr. Ottlyk Ernő, Dr. Pálfy Miklós, Virágh Gyula. 

 

5. Az Egyházegyetem Nyugdíjosztálya, mint tanács 

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

főtitkár, az egyetemes jogtanácsos (ügyész), a püspöki titkárok, 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, Groó Gyula, Dr. Pálfy Miklós. 

 

7. A Magyar Bibliatanács bibliafordító szakbizottságának evangélikus tagjai 

Dr. Pálfy Miklós, Prőhle Károly, Tarjáni Gyula, Vámos József. 

 

8. Meliorációs bizottság 

Hivatalból tagok: az egyetemes főtitkár, az egyetemes jogtanácsos (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, mind tanács 

Elnökség: az Egyházegyetem elnöksége. 

Tagok: az egyházkerületek elnöksége, az egyetemes főtitkár, az osztály 

ügyvivő-lelkésze, a két püspöki titkár, Rőzse István, Mekis Ádám, Ruzicska 

László gondnok. 

Behívott szakelőadók: az egyetemes jogtanácsos (ügyész) és az egyetemes 

pénztáros. 

 

10. Levéltári és könyvtári bizottság 

Elnök: Szalatnai Rezső 

Tagok: Allinger János, Dr. Gaudy László, Dr. Gyapay Gábor, Harkányi László, 

Dr. Komjáthy Miklós, Dr. Mályusz Elemér, Rusznyák Ferenc, Vető Béla, Virág 

Jenő. 

 

11. Központi alapi bizottság 

Hivatalból tagja és ügyvivője: az egyetemes főtitkár 

Tagok: Benczúr László, Csákó Gyula, Gartai István, Lágler Béla, Péter 

Lajos, Tekus Ottó, Uzon László. 

 

12. Kántorképesítő bizottság 

Elnök: A Lelkészi Munkaközösség országos vezetője. 

Hivatalból tagok: a püspökök, az egyetemes főtitkár, azoknak az 

intézeteknek igazgatói, amelyekben a kiképzés folyik, a tanfolyamok 

vezetői. 

Választott tagok: Peskó György, Trajtler Gábor. 

 

13. Egyetemes ének- és liturgiaügyi bizottság 

Elnökség: az egyetemes közgyűlés elnöksége 

Előadó: Trajtler Gábor 

Tagok: Benczúr László, Fehér Károly, Gáncs Aladár, Groó Gyula, Lehel 

Ferenc, Mekis Ádám, Pásztor Pál, Prőhle Károly, ifj. Tóth-Szöllős Mihály, 

Weltler Jenő 

 

14. Egyetemes katechetikai bizottság 

Elnökség: az egyetemes közgyűlés elnöksége. 

Tagok: Benczúr László, Dr. Gaudy László, Görög Tibor, Karner Ágoston, 

Mezősi György, Pintér Károlyné, Sárkány  Tibor 

 

15. Egyetemes lektoráló bizottság 

Groó Gyula, Dr. Pálfy Miklós, Prőhle Károly, Selmeczi János, Várady Lajos, 

Virágh Gyula. 

 

16. Egyházi építkezéseket jóváhagyó bizottság 

Elnökség: az Egyházegyetem elnöksége. 





  

Tagok: a püspökök, az egyetemes főtitkár, a püspöki titkárok, a Gyülekezeti 

Segély orsz. lelkészi vezetője, az egyetemes jogtanácsos (ügyész), Gryllus 

Vilmos, ifj. Dr. Kotsis Iván, Nagy Elemér. 

Az egyházi építkezéseket jóváhagyó bizottság (volt kisbizottsága) az 1959. 

jún. 25-i egyetemes tanácsülésben 24. jegyzőkönyvi pont alatt 

felhatalmazást kapott Egyházművészeti Tanácsként való működésre. 

 

17. Országos Béketanács Evangélikus Egyházi Bizottsága 

Elnökség: az egyetemes felügyelő, a Déli és Északi Egyházkerületek 

elnökségei. 

Ügyvivő-lelkész: Dr. Keken András 

Tagok: az egyházmegyék elnökségei. 

 

18. Egyetemes Sajtóosztály Tanácsa 

Elnökség: az egyetemes közgyűlés elnöksége. 

Hivatalból tagok: az egyházkerületek püspökei, az egyházkerületek 

felügyelői, az Országos Lelkészi Munkaközösség vezetője: Káldy Zoltán 

püspök, a Teológiai Akadémia kiküldött tanára: Dr. Pálfy Miklós, a 

Sajtóosztály ügyvivő-lelkésze, a Sajtóosztály kiadásában megjelenő lapok 

főszerkesztői és felelős szerkesztői, az egyetemes jogtanácsos (ügyész). 

Választott tagok: Biczó Ferenc, Garami Lajos, Karner Ágoston, Ormos Elek, 

Várady Lajos, Vető Béla. 

Póttagok: Boros Károly, Pásztor Pál, Vámos József, Zoltai Gyula 

 

Harkányi László megválasztott egyetemes főtitkár, Torda Molnár Sándor 

egyetemes aljegyző, Dr. Bothár Vilmos egyetemes jogtanácsos (ügyész), az 

Egyházegyetem Tanácsának és az Egyetemes Törvényszéknek tagjai az előírt 

esküt a közgyűlés előtt letették. 

 

 

7. 

Jelentések 

 

a) Jelentés a gyülekezeti munkáról 

Harkányi László egyetemes főtitkár jelentést tesz a gyülekezeti munkáról. 

Lélekszám: 

Közteherviselés szempontjából megállapított lélekszám 1960-tól 

 Déli kerület   242.810 

 Északi kerület   163.510 

 Összesen:    406.320 

 

Keresztelés: 

 Déli: Északi: Összesen: 

1959 3.114 2.198 5.312 

1960 2.907 2.070 4.977 

 6.021 4.268 10.289 

 





  

Konfirmálás 

 Déli: Északi: Összesen: 

1959 2.730 2.204 4.934 

1960 2.867 2.057 4.924 

 5.597 4.261 9.858 

 

Esketés 

1959 1.663 1.065 2.728 

1960 1.556 993 2.549 

 3.219 2.058 5.277 

 

Temetés 

1959 3.275 2.097 5.372 

1960 3.151 2.200 5.351 

 6.426 4.297 10.723 

 

Betérő 

1959 44 58 102 

1960 49 38 87 

 93 96 189 

 

Kitérő 

1959 15 15 30 

1960 20 13 33 

 35 28 63 

 

Úrvacsorázó 

1959 111.705 95.300 207.005 

1960 106.817 91.858 198.675 

 218.522 187.158 405.680 

 

Istentisztelet és úrvacsora osztás 

1959 

 Anya Leány Szórvány Összesen Családi Úrvacsora 

Déli 28.093 2.766 2.934 33.793 625 4.244 

Északi 24.385 6.030 2.766 33.181 1.978 4.526 

Összesen 52.478 8.796 5.700 66.974 2.603 8.770 

1960 
Déli 27.208 1.479 2.789 31.476 1.057 4.291 

Északi 23.794 5.713 3.317 32.824 1.910 4.314 

Összesen 51.002 7.192 6.106 64.300 2.967 8.605 

Két év össz.: 103.480 15.988 11.806 131.274 5.570 17.375 

 

Bibliaóra, szeretetvendégség, ünnepély: 

 Bibliaóra Gyerm. bibliaóra Szer. 

vend. 

stb. 

szám csoport szám csoport 

1959 
Déli 11.145 230 6.747 164 406 

Északi 10.029 335 8.057 269 412 

Összesen: 21.174 565 14.804 433 818 

1960 
Déli 11.255 241 7.233 211 391 

Északi 9.482 327 7.433 261 406 

Összesen: 20.731 568 14.666 472 797 

Két öv 

összesen: 

41.911 1.133 29.470 905 1.615 

 





  

Igehirdetés-sorozat, vendégszolgálat, lelkipásztori látogatás: 

 
Igehird. 

sor. 

vendégszolg. lelkipászt. 

lát. 

1959 
Déli 1.515 461 35.242 

Északi 3.832 811 39.685 

Összesen: 5.347 1.272 74.927 

Két év 

összesen: 

10.500 2.504 144.527 

 

Hitoktatás: 

1958/59 

 Volt Nem 

volt 

Csoport Tanulók Heti 

óra 

Össz. 

óra 

Déli    9.330   

Északi 155 10 719 10.517 978 25.578 

    19.847   

1959/60 Déli   540 7.773   

Északi 147 18 732 9.047 870 21.251 

Összesen:   1.272 16.820 1.582  

1960/61 Déli       

Északi 143 22 688 7.991 758 20.106 

 

Jelentés a lelkészi karban bekövetkezett változásokról 

a) Lelkészszentelés: 

Ifj. Harmati Bélát és Labossa Lászlót 1959. július 19-én, Bárdossy Tibort 

1959. november 10-én, Barcza Bélát és ifj. Dorn Vilmost 1960. június 19-én 

D. Dr. Vető Lajos Északi Evangélikus egyházkerületi püspök betegsége miatt 

Káldy Zoltán Déli Evangélikus egyházkerületi püspök szentelte lelkésszé a 

Budapest Deák téri templomban. 

Gyarmathy Dezsőt, Reuss Andrást és Szücs Kálmánt 1961. június 30-án D. Dr. 

Vető Lajos püspök szentelte lelkésszé a Budapest Kelenföldi templomban. 

Szirmai Zoltánt és Zászkaliczy Pétert 1960. június 19-én Káldy Zoltán 

püspök szentelte lelkésszé a Budapest Deák téri templomban. 

 

b) Lelkésszé avatás 

A Déli Evangélikus Egyházkerületben: 

A kispesti eyházközség Nandrássy Elek nyugalomba vonulása következtében 

megüresedett lelkészi állására Bonnyai Sándor Budapest ferencvárosi 

lelkészt hívta meg. Beiktatása 1959. szeptember 13-án volt. 

A Budapest ferencvárosi egyházközség lemondása után megüresedett lelkészi 

állására Rédey Pál lelkészt hívta meg. Beiktatása 1959. szeptember 20-án 

volt. 

A lemondás útján megüresedett Budapest zuglói lelkészi állásba a gyülekezet 

Boros Károly salgótarjáni lelkészt hívta meg. Beiktatása 1959. október 18-

án volt. 

A kondorosi egyházközség Táborszky László száki lelkészt és Fábry Istvánt, 

a délszabolcsi misszió lelkészét egyhangúan hívta meg a lemondás útján 

megüresedett két lelkész állásba. Beiktatásuk 1959. május 31-én volt. 

Kardos József segédlelkészt a Budapest józsefvárosi egyházközség 

másodlelkészül választotta, beiktatása 1959. október 18-án volt.  

A nyugdíjazás következtében megüresedett tápiószentmártoni 





  

gyüleketezet a püspök lelkészküldési jogán Pribelszky Mihályt küldte ki. 

Beiktatása 1959. október 25-én volt. 

A lemondás útján megüresedett tiszaföldvári lelkészi állásba a gyülekezet 

Bártfay-Kelló Gusztávot hívta meg. Beiktatása 1959. november 22-én volt. 

A Heib István keszőhidegkúti lelkészi állásba a gyülekezet egyhangúan 

Lackner Aladár pécsi segédlelkészt hívta meg. Beiktatása 1959. november 24-

én volt. 

Kiszely Sándor balatonszárszói segédlelkész hosszabb gyógykezelésre 1959. 

június 15-én betegszabadságot kapott. Helyettese ifj. Zászkaliczky Pál 

segédlelkész. 

Huszák József kardoskúti lelkészt a gádorosi egyházközség hívta meg 

lelkészül. Beiktatása 1960. január 24-én volt. 

Cselovszky Ferenc segédlelkészt a bényei gyülekezet hívta meg egyhangúan 

lelkészéül. 1960. február 18-án iktatták be. 

Murányi Árpád lelkész nyugalomba vonulásával megüresedett a páhi gyülekezet 

lelkészi állása. Cserháti Sándor segédlelkészt hívta meg a gyülekezet 

egyhangúan. Beiktatása 1960. május 31-én volt. 

Povázsay Mihály segédlelkészt a békéscsabai gyülekezet újonnan létesített 

másodlelkészi állásába hívta meg. Beiktatása 1960. június 12-én volt. 

Id. Tóth-Szöllős Mihály nyugalomba vonulásával megüresedett a 

rákosszentmihályi lelkészi állás. A gyülekezetbe Karner Ágoston zuglói 

segédlelkészt küldte ki a püspök, lelkészküldő jogával élve. Beiktatása 

június 12-én volt. 

Rimár Jenő gyömrői lelkész állásáról lemondott. Lelkészi státusának 

fenntartása mellett rendelkezési állományba helyezését kérte. Az 

egyházközség presbitériuma az esperesen keresztül kérte a püspököt, hogy 

lelkészküldő joga alapján küldjön lelkészt a gyülekezetbe. A püspök Vancsó 

József mágocs-mekényesi lelkészt küldte ki. Beiktatása 1960. december 4-én 

volt. 

Farkas Lajos Orosháza Rákóczi telepi lelkészi állásáról lemondott, a püspök 

1960. október 15-i hatállyal a kardoskúti gyülekezetbe küldte ki 

segédlelkészi minőségben. 

Deme Károly Mezőberény II. kerületi lelkészt a Békéscsaba-erzsébethelyi 

gyülekezet hívta meg lelkészéül. Beiktatása 1961. február 26-án volt. 

Fábry István kondorosi lelkészt a Mezőberény II. kerületi egyházközség 

hívta meg lelkészéül. Beiktatása 1961. május 7-én volt. 

Pribelszky Mihály tápiószentmártoni lelkész 1961. június 30-i hatállyal 

lemondott állásáról. Jelenleg rendelkezi állományban van. 

Pethő István magyarbánhegyesi lelkészt, miután a tápiószentmártoni 

egyházközség tanácsa lelkészmeghívó jogával nem kívánt élni és az 

egyházkerület püspökét kérte meg lelkész küldésére, az 1953. évi V. tc. 38. 

§-ában foglaltaknak megfelelő tanácskozás megtartásával a tápiószentmártoni 

egyházközségbe küldte ki lelkészül. Beiktatására rövidesen sor kerül. 

 

Az Északi Evangélikus Egyházkerületben: 

1959-ben Galát György Budapest csepeli lelkészt az irsai gyülekezet, Fábry 

István délszabolcsi lelkészt és Táborszky László száki lelkészt a 

kondorosi, Boros Károly salgótarjáni lelkészt a Budapest zuglói gyülekezet 

hívta el lelkészéül, s így mind a négyen a Déli Egyházkerületbe távoztak. 

1959-ben a bőnyrétalapi egyházközség Riesz György tapolcai segédlelkészt, a 

Mórichida-árpási gyülekezeti Sághy Jenő bezi-enesei lelkészt, a 

délszabolcsi egyházközség Szabó Vilmos lelkészt, a salgótarjáni 





  

egyházközség Terei Endre hatvani lelkészt, a Budapest csepeli egyházközség 

Mezősi György Budapest Fasori segédlelkészt, a putnoki gyülekezet Völgyesi 

Pál balassagyarmati segédlelkészt választotta lelkészéül. 

Lelkészcserével Fülöp Dezső büki lelkész a Budapest Óbuda-újlaki, Komjáthy 

Lajos Budapest-Óbuda-újlaki lelkész pedig a büki gyülekezet lelkipásztora 

lett. 

Püspöki lelkészküldéssel Danhauser László Budapest-hegyvidéki lelkészt a 

bakonycsernyei, Pásztor Pál putnoki lelkészt a Diósgyőr vasgyári, Zoltai 

Gyula tisztaföldvári lelkészt a Budapest-budahegyvidéki, Scholz László 

Budapest zuglói lelkészt a hatvani és Botta István Budapest kelenföldi 

másodlelkészt a tordasi gyülekezet kapta meg lelkipásztorául. 

1960-ban a száki gyülekezet Csonka Albert Budapest-budahegyvidéki 

segédlelkészt, a bezi-enesei gyülekezet Kiss Jenő győrsági lelkészt, a 

győrsági gyülekezet Káldy Lajos malomsoki segédlelkészt hívta el 

lelkészéül. A csákvári gyülekezet gondozására Simonfay Ferenc volt 

rudabányai segédlelkész kapott megbíztást. A pápai egyházközség 

másodlelkészi állást szervezett és arra Németh Ferenc segédlelkészt 

választotta meg. 

 

c) Segédlelkészi áthelyezés 

A Déli Evangélikus Egyházkerületben: 

Ifj. Zászkaliczky Pál segédlelkészt 1959. augusztus 1-től a balatonszárszói 

egyházközségbe, 1961. április 1-től Kondorosra rendelte ki az egyházkerület 

püspöke. 

Dulcz Pált 1959. június 1-én az angyalföldi egyházközségből a 

Ferencvárosba, majd rendelkezési állományba helyezte. 

Drenyovszky János segédlelkészt a józsefvárosi egyházközségből 1959. 

augusztus 15-én a püspöki hivatalba, majd 1959. október 1-én a ferencvárosi 

egyházközségbe rendelte ki a püspök. 1961. szeptember 15-én rendelkezési 

állományba került. 

Bodrog Miklóst 1959. október 1-i hatállyal a Teológiai Akadémiáról 

Kecskemétre, 1960. augusztus 1-én Orosházára, 

Missura Tibort 1959. november 15-ével az Északi Egyházkerületből átvette és 

a pécsi gyülekezetbe, 

Szita Istvánt 1959. november 23-án az Északi Egyházkerületből átvette és 

Cinkotára, 

Cselovszky Ferencet Soltvadkertről 1959. december 10-én Bényére, 

Trajtler Gábort 1959. október 1-én Cinkotáról a Budapest Deák téri 

egyházközségbe, 

ifj. Blázy Lajost 1959. október 1-én Tiszaföldvárról a Budapest Fasori 

gyülekezetbe, 

Szabó Istvánt 1960. szeptember 1-én Pesterzsébetről Zuglóba, 

Szita Istvánnét 1960. szeptember 1-én Zuglóból Pesterzsébetre, 

Szirmai Zoltánt 1960. június 19-én történt felszentelése után 1960. 

augusztus 1-én Gyönkre, 1961. szeptember 15-én a Budapest ferencvárosi 

egyházközségbe, 

Zászkaliczky Pétert 1960. június 19-én történt felszentelése után augusztus 

1-én Kecskemétre, 1961. szeptember 15-én Soltvadkertre, 

Dedinszky Tamást 1960. június 19-én történt felszentelése után augusztus 1-

én Soltvadkertre, szeptember 15-én pedig Kecskemétre, 

Kardos Józsefet, miután Budapest józsefvárosi másodlelkészi állásáról 

lemondott, 1961. január 15-én a püspöki hivatalba, majd 





  

1961. április 1-én Balatonszárszóra küldte ki segédlelkészi szolgálatra. 

Kiszely Sándort 1961. szeptember 5-i hatállyal szolgálatából felmentette és  

1961. november 15-ig egészségének megerősítése végett szabadságra küldte az 

egyházkerület püspöke. 

 

Az Északi Evangélikus Egyházkerületben: 

Szita István és Szita Istvánné sz. Bérczi Margit Budapest csepeli, Missura 

Tibor ózdi és Fodor Ottmár debreceni segédlelkész a Déli Egyházkerület 

kötelékébe távozott segédlelkészi szolgálatra. 

Ifj. Harmati Béla Veszprémbe, onnan Balassagyarmatra, majd Rudabányára, 

Labossa László a délszabolcsi egyházközségbe, onnan Sopronba, majd 

Budapest-Budahegyvidékre, onnan Budapest-Csepelre, Bárdossy Tibor Ózdra, 

majd Budapest-Budavárra, Barcza Béla Budapest-Csepelre, majd Debrecenbe, 

ijf. Dorn Vilmos Veszprémbe, onnan Ózdra, Kozma Éva Mária Budapest-

Csepelre, majd az Egyházegyetemhez könyvtári munkára, Szelényi Zoltán 

Fehérvárcsurgóról Budapest-Csepelre, onnan Budapest-Budahegyvidékre, 

Madocsai Miklós Budapest-Budavárról Kissomlyóra, Zsigmondy Árpád 

Kissomlyóról Veszprémbe, Gyarmathy Dezső Nagysimonyiba, Reuss András 

Sopronba és Szücs Kálmán Miskolcra nyert áthelyezést, illetve kirendelést. 

 

d) Nyugdíjazás 

A Déli Evangélikus Egyházkerületben: 

Egyed Róbert gádorosi lelkész 1959. augusztus 1-i hatállyal rokkantsági 

alapon nyugdíjaztatott. 

Nandrássy Elek kispesti lelkész 1959. július 1-én, 

Linder László Békéscsaba-erzsébethelyi lelkész és  

id. Tóth-Szöllős Mihály rákosszentmihályi lelkész 1960. január 1-én 

nyugdíjaztatott, miután 60. életévüket betöltötték. 

 

Az Északi Evangélikus Egyházkerületben: 

1960. március 1-től kezdődő hatállyal nyugdíjaztatott Bácsi Sándor győri 

lelkész. 

 

e) Elhalálozás 

A Déli Evangélikus Egyházkerületben: 

Dr. Halász Kálmán nyug. Budapest-ferencvárosi lelkész 1959. szeptember 17-

én Budapesten. 

Sárkány Béla nyug. kecskeméti lelkész, a Pesti Alsó Egyházmegye volt 

esperese, 1960. június 9-én 90. életévében Gyenesdiásdon. 

Stráner Vilmos nyug. volt kaposszekcsői lelkész 1960. január 8-án, 69 éves 

korában Budapesten. 

Jeszenszky János nyug. volt tótkomlósi lelkész, tb. esperes 75 éves 

korában, 1960. január 29-én Balassagyarmaton. 

Purt Károly kalaznói lelkészt 1960. március 20-án az első oltári szolgálat 

végzése közben szélütés érte. Újabb agyvérzés következtében, március 24-én 

38 éves korában meghalt. 

Grósz János nyug. kistormási lelkész 1960. november 14-én 70 éves korában. 

Id. Abaffy Gyula nyug. volt békési lelkész 1960. november 20-án Budapesten 

67 éves korában. 

 

Az Északi Evangélikus Egyházkerületben: 

1959-ben Horváth Sándor nyug. várpalotai lelkész és László Miklós nyug. 

dunántúli püspöki titkár. 

1960-ban Pölöskey Miklós nyug. tárnokréti lelkész, Váczy János terényi 

lelkész, Magyar Géza ny. száki lelkész, Rónay B- Gyula nyug. 





  

uraiújfalui esperes-lelkész, 

1961-ben Schultz Aladár nyug. bánki lelkész, Dr. Deák János nyug. teológiai 

professzor, id. Labossa Lajos nyug. nyíregyházi vallástanár. 

 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul vette. 

 

b) Jelentés a Teológiai Akadémiáról 

 

Dr. Ottlyk Ernő dékán jelentést tesz a Teológiai Akadámiáról. 

A Magyarországi Evangélikus Egyház Teológiai Akadémiája mind a 

lelkésznevelésnek, mind a teológiai tudomány művelésének az intézménye. Az 

országos egyházat szolgálja akkor is, amikor egyházunk lelkészi 

utánpótlásáról gondoskodik és akkor is, amikor az egyház legdrágább kincse, 

az Isten igéje alapján végzi a teológiai tudomány szolgálatát. 

A tanári kar tagjai az elmúlt tanév során jelentős közegyházi tevékenységet 

fejtettek ki. Dr. Pálfy Miklós prodékán főszerkesztője a Lelkipásztornak, 

társszerkesztője a Teológiai Szemlének, Vámos József intézeti tanár a 

Hungarian Church Press társszerkesztője. Dr. Ottlyk Ernő dékán a 

Lelkipásztor felelős szerkesztője. A tanári kar minden tagja állandó 

cikkírója az evangélikus sajtónak, sőt professzorainak írásai olykor a 

református sajtóban is megjelentek. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus 

Tanácsa tanulmányi munkájában a professzorok állandó résztvevők. Tanári 

karunk tagjai sokirányú közegyházi tevékenységet fejtettek ki egyházunk 

különféle szerveiben is, de a gyülekezetekben is, ahol igehirdetésekkel, 

előadásokkal szolgáltak. Professzoraink közül többen végeztek rádiós 

istentiszteleti szolgálatot. Több ízben felkeresték az egyházmegyei 

lelkészi munkaközösségeket és ott előadásokat tartottak. A készülő 

egyetemes konfirmációs káté írásában részt vett Groó Gyula professzor és 

Dr. Ottlyk Ernő dékán. Az egyetemes agenda szerkesztője Prőhle Károly 

professzor. 

Az elmúlt tanévnek folyamán megjelent Dr. Ottlyk Ernő: Egyháztörténet című 

hittankönyve az Egyetemes Sajtóosztály kiadásában, sokszorosított jegyzet 

formájában Prőhle Károly: Újszövetségi bevezetése és a Rómabeliekhez írt 

levél első öt fejezetének magyarázata, Dr. Nagy Gyula: Etika című jegyzete, 

valamint Dr. Ottlyk Ernő: Fejezetek a huszadik század egyháztörténetéből. 

Dr. Pálfy Miklós professzor részt vett az ószövetségi bibliafordítók 

munkaközösségében, munkájuk eredménye próbafüzetekben látott napvilágot. 

Teológiai Akadémiánk külföldi kapcsolatai során mind külföldi vendégek 

fogadásával, mind különféle külföldi utazásokkal szolgáltuk az egyházak 

közötti jó kapcsolatok ügyét és az emberiség békéje megőrzésének feladatát. 

Teológiai Akadémiánk lelkészképző célkitűzéséről részletes elemzést adtak 

az 1959–60., az 1960–61. tanévi dékáni jelentések, amelyek megjelentek a 

Lelkipásztor 1960. július–augusztusi számában, illetve az Evangélikus Élet 

1961. július 9-i számában. 

Olyan lelkipásztorokat akarunk nevelni a Teológiai Akadémián, akik 

hűségesek Isten teljes igéjéhez és egyházunk hitvallásaihoz, felkészültek 

Jézus Krisztus szolgálatára az egyházi élet minden területén, ugyanakkor 

értik azt a helyzetet, amelybe Isten egyházunkat beleállította, helyeslik 

hazánk szocialista fejlődését, támogatják a béke világmozgalmat, megértik 

egyházunk hivatalosan is kinyilvánított mai állásfoglalásait és készek azt 

a gyakorlatban is képviselni. 

Ezeknek a céloknak a szem előtt tartásával adott megbízást Teológiai 

Akadémiánk tanári kara az egyetemes elnökség jóváhagyásával 





  

megerősítve Rédey Pál és Vámos József lelkészeknek intézeti tanári 

minőségben való szolgálatára. Alkalmazásukat az egyetemes presbitérium 

tegnap tartott ülése véglegesítette, Isten áldása legyen az új tanárok 

szolgálatán és munkáján! 

Teológus ifjúságunk életével kapcsolatban örömmel jelenthetem, hogy az 

1961–62. tanév kezdetén nyolc elsőéves hallgató iratkozott be Teológiai 

Akadémiánkra. Lelkész karunk utánpótlását a Teológiai Akadémia minden 

tekintetben biztosítani tudja, a Magyarországi Evangélikus Egyházban 

lelkészhiánnyal nem kell számolni. 

Erről a helyről is hálásan köszönjük egyházi vezetőségünk irányító és 

gondoskodó munkáját. Hálásan köszönjük az Állami Egyházügyi Hivatalnak, 

hogy kizárólag államsegélyből fennálló Teológiai Akadémiánkat az elmúlt 

tanévben is a teljes összegű államsegély folyósításával támogatta. 

Isten áldása legyen a Magyarországi Evangélikus Egyház Teológiai 

Akadémiájának további szolgálatán! 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

c) Jelentés a Lelkésznevelő Intézetről 

 

Dr. Pálfy Miklós teológiai akadémiai tanár, a Lelkésznevelő Intézet 

igazgatója jelentést tesz a Lelkésznevelő Intézetről. 

1. Az Evangélikus Lelkésznevelő Intézetnek elsőrendű az a feladata, hogy az 

Akadémia hallgatóinak kollégiumi elhelyezését biztosítson és a tanári 

karral egyetértésben szorgalmazza a hallgatók tanulmányi előmenetelét, 

nevelő és tanácsadó lelkipásztori tevékenységével pedig segítse őket abban, 

hogy a minél magasabb teológiai képzettség megfelelő etikai megalapozást 

kapjon az életükben. Nem utolsó sorban feladata Intézetünknek az 

Akadémiával együtt, hogy hallgatóinkat a ma szocializmust építő magyar haza 

lelkészeivé és polgáraivá nevelje. 

Az Intézet ennek a feladatnak a megoldásánál nemcsak az igazgató és a 

tanári kar tagjainak a nevelő munkáját vette igénybe, hanem a hallgatók 

egymást fegyelmező, nevelő, intő és segítő munkáját is. A tények arról 

tanúskodnak, hogy mindezek a személyek és szervek hűségesek voltak 

munkájukban. A tényleges eredményeket azonban mindig szoros összefüggésben 

kell látnunk a hozzánk kerülő fiatalok szellemi és lelki jellembeli 

adottságaival is! 

 

2. Az Otthonnak az 1959–60. tanévben 26, az 1960–61. tanévben 22, jelenleg 

pedig 31 bennlakó tagja van. A férőhelyek száma 35. Az Akadémia és az 

Otthon szabályzata szerint minden hallgató bennlakásra kötelezett tagja az 

Othonnak. Szerintem ehhez a magunk szabta előíráshoz tartanunk kell 

magunkat, egyrészt az Otthon anyagi rentabilitása érdekében, másrészt pedig 

azért is, mert a kinnlakókkal tanulmányi és erkölcsi szempontból előbb vagy 

utóbb súlyos problémáink adódnak. 

A hallgatók tanulmányi, közösségi és személyi kérdéseinek a megbeszélésére 

az otthon órákon kerül sor, eltekintve az igazgató személyes lelkipásztori 

munkájától. Az otthon órákon azonban az igazgató ismételten tájékoztatást 

adott a világ keresztyénségének aktuális problémáiról, a Prágai Keresztyén 

Békekonferencia és Békevilággyűlés feladatairól, munkájáról és 

jelentőségéről, a Vatikán és a keresztyén egységtörekvések igazi 

célkitűzéseiről, valamint részvételünkről a magyar nép és az egész 

emberiség kérdéseit megoldásra segítő keresztyén mozgalmakban (Egyházak 

Világtanácsa, Nyburgi Konferencia, Lutheránus Világszövetség, Református 

Világszövetség, stb.). Az ilyen irányú témák előadására az igazgató 

professzorokat és lelkészeket is fölkért. 

 

3. Az Otthon anyagi helyzete kielégítő. A bennlakók létszámának a 

csökkenése miatt zökkenők azonban voltak. Mégis úgy gondolom, hogy 





  

a tartásdíj (évi 3.000 Ft) emelése nélkül, inkább a kedvezmények 

csökkentésével, biztosítani tudjuk költségvetésünk egyensúlyát. (Itt 

szeretnék emlékeztetni arra, hogy az állami kollégiumok a tartásdíjakat 

lényegesen emelték ebben az esztendőben.) Nálunk erre azért sem került sor, 

mert minden vonalon szigorúan takarékoskodtunk az élelmezés minőségének a 

csökkentése nélkül. De nagy örömmel és őszinte köszönettel kell beszámolnom 

arról, hogy a szupplikációk összege 1959 óta állandóan emelkedik. Szeretném 

remélni, hogy lelkészeink – akiknek a mellénk állását is külön megköszönöm 

– ezután is nagy gonddal és szeretettel készíti elő hallgatóink 

szolgálatait. Fenntartottuk a gyülekezeti teológus napok intézményét is, 

amelyeken legtöbbször az igazgató, de sok alkalommal a tanári kar tagjai, 

sőt budapesti lelkészek is szolgáltak. Az Otthon megfelelő szintű munkája 

érdekében fontos lenne, hogy a gyülekezeti tagok önkéntes adományai, a 

gyülekezetek, egyházmegyék és egyházkerületek költségvetésileg is 

biztosított támogatása mellett effektív anyagi hozzájárulást kapjunk az 

Egyházegyetemtől is. A Lutheránus Világszövetség 1959. évi 3 milliós 

segélyéből 100.000 Ft-ot kaptunk a fölszerelések pótlására és felújítására, 

amelynek mintegy a fele került eddig fölhasználásra. 

 

4. Szívből köszönöm egyházunk elnökségének, lelkésztársaimnak, az Akadémia 

dékánjának, tanárainak, gyülekezeteinek és az ifjúságnak a bizalmát és 

szeretetét munkánk iránt. Ez arra ösztönöz, hogy lankadatlan hűséggel 

végezzem munkámat lelkészképzésemnek azon a területén, amely szerves része 

annak a munkának, amelyre egész egyházunk kapott megbízatást Urától, a 

Jézus Krisztustól. 

 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul vesz. 

 

d) Jelentés a Sajtóosztályról 

 

Káldy Zoltán püspök jelentést tesz a  Sajtóosztályról. 

Az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály, mint a Magyarországi Evangélikus 

Egyház lap- és könyvkiadója, valamint központi iratterjesztője, a jelentést 

felölelő időszakban is zavartalanul és zökkenésmentesen végezte el munkáját 

és igyekezett szolgálatát betölteni. 

A Sajtóosztály szolgálata két vonalon haladt. Egyrészt az állandó 

kiadványok, másrészt az időszaki kiadványok vonalán. 

 

I. Állandó kiadványok 

1. Evangélikus Élet. – Sajtóosztályunk állandóan és folyamatosan kiadta a 

jelentés időszakában is az Evangélikus Élet című hetilapot 4 oldal 

terjedelemben, karácsonykor és húsvétkor 6 oldalon, 10.000 példányban. 

Evangélikus Élet c. hetilapunkat Gádor András lelkész szerkeszti. A lap 

főszerkesztője D. Dr. Vető Lajos püspök. A rovatvezetők és az állandó 

munkatársak munkaközössége minden héten csütörtökön ülést tartott. 

 

2. Lelkipásztor – Másik állandó jellegű kiadványunk a Lelkipásztor, 

lelkészi szakfolyóirat, amely 64 oldal terjedelemben havonta jelenik meg 

1.000 (egyezer) példányban. 

A Lelkipásztort Dr. Ottlyk Ernő teológiai dékán szerkeszti. A lap 

főszerkesztője Dr. Pálfy Miklós professzor. 

 

II. Időszaki kiadványok 

 

Sajtóosztályunk a jelentés időszakában is maradéktalanul gondoskodott 

arról, hogy a gyülekezeteket ellássa mindazzal a nyomtatvánnyal, amire a 

gyülekezeti szolgálatban szüksége van. Erről a munkáról örömmel jelentem, 

hogy a fenti időszakban minden rendelést ki tudtunk elégíteni Bibliából, 

énekeskönyvből, imádságos könyvből és az összes szükséges nyomtatványokból. 





  

Sajtóosztályunk befejezte és végrehajtotta a vallástanítási tankönyvek 

készítésének és kiadásának tervét és ma már minden osztály részére 

rendelkezésére állnak a megfelelő hittankönyvek. 

Fenti munkának illusztrálására szabadjon megemlíteni azokat a kiadványokat, 

amelyeket a jelentés időszakában jelentetett meg a Sajtóosztály. Ezek a 

következők: 

1959-ben 

1. Virágh Gyula: Hittankönyv I.osztály 5.000 példány 

2. Molnár Gyula: Hittankönyv III. osztály 5.000 „ 

3. Dr.Ottlyk Ernő: Hittankönyv V–VI. osztály 3.000 „ 

4. Evangélikus Gyermekek Könyve II.k. 5.000 „ 

5. 1960. évi Naptár 10.000 „ 

6. 1960. évi Útmutató 10.000 „ 

1960-ban 

1. Nyíregyházi Toldalék Énekeskönyv 2.000 „ 

2. Koráliskola I. 500 „ 

3. Zárszámadási mérleg 3.000 „ 

4. Zárszámadási költségvetés 5.000 „ 

5. Kinczler Irén: Hittankönyv IV. o. 4.000 „ 

6. Molnár Gyula: Hittankönyv II.o. 4.000 „ 

7. Békéscsabai Énekeskönyv 5.000 „ 

8. Békéscsabai Énekeskönyv Toldalék 2.000 „ 

9. 1961. évi Útmutató 10.000 „ 

10. 1961. évi Naptár 10.000 „ 

1961-ben 

1. Luther Márton: Kis Káté 10.000 „ 

2. Igés falitábla (félkész áruból) 1.200 „ 

3. Istentiszteleti meghívó szórvány 40.000 „ 

4. Konfirmációi emléklap 10.000 „ 

5. Korálkönyv II. 50 „ 

6. Lelkészi Szolgálati Napló 500 „ 

Jelenleg nyomdában van 3 kiadványunk: 

1. Konfirmációi Káté 

2. 1962. évi Naptár 

3. 1962. évi Útmutató 

 

Tehát a jelentés időszaka alatt a Sajtóosztály összesen 25 kiadványt 

jelentetett meg, összesen 172.250 példányban. 

A kiadványainkkal kapcsolatosan köszönettel kell megemlékeznem arról, hogy 

két újságunk, az Evangélikus Élet és a Lelkipásztor állami papíron jelenik 

meg, és ugyancsak állami papíron jelentek meg összes hittankönyveink is. A 

többi kiadványt saját papírunkon jelentettük meg. 

 

III. A Sajtóosztály anyagi helyzete 

Sajtóosztályunk anyagi helyzete nyugodt és megalapozott. 1959 és 1960-as 

termelési évünket is nyereséggel zártuk. Gazdálkodásunkról 

mérlegbeszámolónk, illetőleg költségelőirányzatunk ad jelentést. Mindkettőt 

a Sajtótanács vizsgálta felül és elfogadásra javasolta. 

Zavartalan Sajtószolgálatunk érdekében azonban be kell jelentenem, hogy 

igen tekintélyes gyülekezeti iratterjesztési hátralék van még 

kintlévőségben. Ezzel kapcsolatban kérjük a gyülekezeti lelkésztestvéreket, 

hogy megértő buzgósággal támogassák sajtószolgálatunk munkáját azzal, hogy 

hátralékaikat sürgősen rendezik és rendeléseiket a lehetőség szerint 

mielőbb kiegyenlítik. 

IV. A Sajtótanács munkája 

A Sajtótanács Sajtóosztályunk törvényes felügyeleti és irányító szerve. 

1959-ben december hó 16-án, 1960-ban április 8-án, szeptember 23-án és 

december 16-án, 1961-ben március 17-én és szeptember 5-én tartott ülést. 

Ezeken az üléseken a Sajtóosztály munkájának tervezését, 





  

valamint a gazdálkodás kérdéseit tárgyalta a Sajtótanács. 

 

V. A Sajtóosztály dolgozói 

A Sajtóosztály dolgozói között első helyen kell megemlékezni Káldy Zoltán 

püspök úrról, aki mint a Sajtóosztály vezető püspöke, tevékenyen részt vett 

a munka irányításában és kidolgozásában. Minden hétfőn részletes 

megbeszélést tartott az ügyvivő-lelkészhelyettessel a Sajtóosztály 

munkájának eredménye érdekében. 

A Sajtóosztály munkájának végzésében az alábbiak vettek részt, akiknek 

hűséges és jó munkájukért köszönetet kell mondanunk: 

1. Germadits Károlyné vezető könyvelő 

2. Kavi Erzsébet anyagkönyvelő 

3. Scholtz Ákosné iratterjesztő és gépíró 

4. Szepesváry Tamás expeditőr 

5. Cziczka János raktáros 

6. Borbély István, az Evangélikus Élet díjbeszedője 

7. Friedrich Lajos ügyvivő-lelkészhelyettes 

Befejezésül hálás köszönetünket fejezzük ki egyházunk püspökeinek, a 

Sajtótanácsnak és lelkésztestvéreinknek mindazért a segítségért, tanácsért 

és támogatásért, amivel a Sajtóosztály munkáját előmozdították. 

Külön is köszönetünket fejezzük ki az Állami Egyházügyi Hivatalnak, 

valamint a Kiadói Főigazgatóságnak a Sajtóosztály munkájában útmutatást adó 

és tanácsoló készségéért, a sokszor tapasztalt segítségért, amellyel 

kiadványaink megjelenését egyházunk és népünk javára elősegítették és 

lehetővé tették. 

Jelentésem végére érve, tisztelettel kérem annak elfogadását. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

Káldy Zoltán püspök bejelenti, hogy a Sajtóosztály szervezeti és működési 

szabályzata több ponton kiigazításra szorul. Az Egyetemes Egyház Tanácsa 

megtárgyalta és néhány kisebb módosítással elfogadta az új 

szabályzattervezetet, amelyet az alábbiakban ismertet. 

 

 

A Magyarországi Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály szabálytervezete 

 

1. §. Az Evangélikus Egyetemes Sajtóosztály a Magyarországi Evangélikus 

Egyházegyetem egyik osztálya. 

2. §. A Sajtóosztály az Egyetemes Egyház közgyűlésének elnöksége által 

felkért püspök vezeti. A felkért püspök felelős a Sajtóosztály munkájáért. 

A Sajtótanáccsal egyetértésben közvetlenül irányítja a Sajtóosztály 

munkáját és végzi az utalványozást. 

3. §. A Sajtóosztály feladata: 

a) egyházi folyóirat és hetilap kiadása, 

b) egyházi szükségleteket szolgáló könyvek, füzetek és nyomtatványok 

megjelentetése, 

c) kiadványaink forgalomba hozatala, 

d) a Magyar Bibliatanács kiadásában megjelent bibliák forgalomba hozatala 

az evangélikus egyházban, 

e) olyan, az istentiszteleti és gyülekezeti élettel kapcsolatos egyéb 

szükségleti cikkek árusítása (ostya, bibliajelzők, egyházi kották, bibliai 

képek, Luther-rózsa, stb.), amelyek iparengedély alapján készültek s 

terjesztéséhez illetékes állami hatóság hozzájárult. 

4. §. a Sajtóosztály valamennyi kiadványának megjelentetéséhez illetékes 





  

állami hatóságok engedélye szükséges. 

5. §. A kiadványokat engedélyezés kérésével illetékes állami hatóságokhoz a 

Sajtóosztály vezetésére felkért püspök terjeszti fel, aki olyan kéziratot 

terjeszt fel engedélyezésre, amelyet az Egyházegyetem közgyűlése által 

választott lektoráló bizottságnak legalább két tagja lektorált és kiadásra 

javasolt. A lektorokat esetenként a püspökök jelölik ki. 

6. §. A Sajtóosztály irányító szerve a Sajtótanács, amely az Egyházegyetem 

tanácsának tartozik felelősséggel. 

7. §. A Sajtótanács feladata: 

a) elkészíti az évi kiadói tervet, 

b) megválasztja a lapok főszerkesztőit és felelős szerkesztőit, valamint a 

szerkesztők javaslatára a lapok szerkesztőbizottságait, 

c) A Sajtóosztály dolgozóit az Egyetemes Egyház közgyűlése elnökségének 

javaslatára a Sajtótanács alkalmazza; munkakörüket, kötelességeiket és 

jogaikat ügyviteli rendtartással szabályozza; munkájukért egyenként 

felelősek. 

d) Tárgyalja a Sajtóosztály költségvetését és zárszámadását. 

8. §. A Sajtótanács elnöksége a Magyarországi Evangélikus Egyetemes Egyház 

közgyűlésének elnöksége. 

A Sajtótanács tagjai: 

a) hivatalból: a püspökök, a Teológiai Akadémia kiküldött tanára, a 

Sajtóosztály kiadásában megjelenő lapok főszerkesztői és felelős 

szerkesztői, 

b) választás útján: az egyetemes közgyűlés által hat évre választott 6 

rendes és 4 póttag. 

A tanács a jegyzőkönyvét a tagok közül alkalmanként felkért jegyző vezeti. 

9. §. A Sajtótanácsot az elnökség a szükséghez képest bármikor, de évente 

legalább kétszer hívja össze. 

10. §. A Sajtóosztály háztartásának ellenőrzését az Egyházegyetem 

számvevőszéke végzi. 

 

Az egyetemes közgyűlés a Sajtóosztály új szabályzatát elfogadja s kimondja, 

hogy az eddigi szabályzat érvényét veszti. Köszönetet mond azoknak, akik a 

szabályzat szerkesztésében részt vettek. Egyben felszólítja a Sajtóosztály 

tanácsát, hogy készítse el a Sajtóosztály ügyviteli rendtartását. 

 

e) Jelentés a Nyugdíjosztályról 

 

Harkányi László egyetemes főtitkár ismerteti a betegsége miatt távollevő 

Csekey Zoltán ügyvivő-lelkész jelentését a Nyugdíjosztálytól. 

 

Bevezetés a Nyugdíjosztály 1959–60. évi működéséről készült jelentéséhez 

 

Egyházunk minden időben szent kötelességének tartotta, hogy a maga módján 

gondoskodjék a nyugalomba vonuló lelkészekről, azok özvegyeiről és 

árváiról. az 1953. évi zsinati törvény is kimondotta, hogy az egyház a 

keresztyén hitből fakadó szeretet és munkaadói felelősség alapján 

gondoskodik lelkészeinek nyugellátásáról, valamint hátrahagyott 

családtagjaik ellátásáról. Ezt a valamennyi gyülekezetet és egyházi 

közületet kötelező szeretetmunkát a zsinat intézményesítette és az 

Egyházegyetem Nyugdíjosztályára bízta. 

A melléklet jelentés röviden hű tükrét adja annak a munkának, amelyet a 

Nyugdíjosztály az 1959. és 1960. évben elvégzett. 





  

A feladat nem volt könnyű, mivel nehéz volt a szükségletek fedezésére az 

anyagi erőket mozgósítani. Istennek legyen hála, hogy Ő mégis megmozgatta a 

szíveket és a gyülekezeteket, melyeknek zöme be is szolgáltatta a 

nyugdíjjárulékokat és ezáltal a megállapított nyugdíjak kifizethetők 

voltak. 

Tudatában vagyunk annak, hogy a jelenleg már felemelt nyugdíjak sem 

biztosítanak gondtalan megélhetést, és bizony nyugdíjasaink rászorulnak 

hozzátartozóik támogatására vagy esetleg munkavállalásra is, de nagy 

nyugdíjat folyósítására csak úgy juthatnánk el, ha a gyülekezetek és a 

lelkészek együttes erővel elő tudják teremteni a nagyobb nyugdíjak 

kifizetéséhez szükséges fedezetet. Ehhez azonban hatalmas anyagi 

áldozathozatalra volna szükség, mert figyelembe kell venni azt is, hogy 

1953-tól kezdve nyugdíjasainkról már nem az állam gondoskodik, hanem 

Nyugdíjosztályunk és ezeknek száma mindig csak emelkedni fog. 

Nyugdíjasainkról való gondoskodásunkban egyre jobban előtérbe kerülnek azok 

a gondolatok, hogy olyan szociális otthonokról kell gondoskodnia az 

egyháznak és csak olyanokat kell fenntartani elsősorban, amelyek 

becsületesen és nagy szeretettel veszik körül az abba lakókat és azokban 

nyugdíjasaink valóban otthonra találnak. Az egyházi diakóniának ez ma egy 

nagyon nehéz, de szép feladata és csak örülhetünk annak, hogy egyházunk mai 

vezetősége szívén is hordja ezt a fontos feladatot. 

E néhány bevezető szó után áttérek a jelentés részleteinek ismertetésére. 

 

Jelentés a Nyugdíjosztály 1959–1960. évi működéséről 

 

1. Intézeti ülések 

A Nyugdíjosztály az 1959. évben 9 ülést tartott. Ezeken a folyó ügyeket 

tárgyalta és előkészítette a határozati javaslatokat a tanácsülések elé. A 

jegyzőkönyveket az ügyvivő tájékoztatásul megküldte a püspököknek és az 

egyetemes irodának. 

 

2. A Nyugdíjosztály tanácsülései 

A Nyugdíjosztály tanácsa az 1959. évben két ülést, 1960-ban is két ülést 

tartott. Ezeken az üléseken a tanács 109 ügyben hozott határozatot. A 

határozatok közül ki kell emelni az alábbiakat. 

a) Tudomásul vette a Kormány 15/1959. sz. rendeletét a családi pótlék újabb 

szabályozása tárgyában és annak alkalmazását a nyugdíjasokkal kapcsolatban. 

b) Tudomásul vette a Kormány 1958. évi 40. sz. törvényerejű rendeletét és 

az 5/1959. sz. Mü.M. sz. rendeletet, mely a nyugdíjazási ügyeket 

szabályozza. 

E rendeletek alapján az Állami Egyházügyi Hivatal 1959. május 1-i hatállyal 

felemelte minden 800 forinton aluli sajátjogú és minden 400 forinton aluli 

özvegyi nyugellátásokat. E rendelet szerint kb. 229 fő részesült 

nyugdíjemelésben, melynek évi összege kg. 290.000 Ft. 

A Nyugdíjosztály és az Egyházegyetem tanácsa örömmel vette tudomásul a 

Kormány méltányos intézkedését és ezért hálás szívvel mondott köszönetet az 

illetékes állami szerveknek. 

A Nyugdíjosztály előterjesztése alapján az Egyházegyetem tanácsa is 

elhatározta, hogy az egyház is végrehajtja a nyugdíjak emelését, hogy 

ezáltal megszűnjön az állami és egyházi nyugdíjasok nyugdíja közötti 

aránytalanság. 

A Nyugdíjosztály a rendelkezést 1959. május 1-i hatállyal végre is hajtotta 

a kivételes állományhoz tartozók kivételével. 

c) A Nyugdíjosztály javaslata alapján az Egyházegyetem tanácsa 

megállapította, hogy a lelkészi nyugdíj alapja nem az évenként elért évi 

lelkészi jövedelem 50%-a, hanem az állományba vett lelkészek évi minimális 

jövedelmének az egy lelkészre eső átlagösszegnek 50%-a. 





  

(A Központi Alap megállapította ugyanis, hogy a lelkészek évi 

átlagjövedelme már nem 1.440 Ft, hanem 1.666 Ft.) 

Az öregségi nyugdíjra való jogosultság – zsinati törvényünk 37. §-a 

értelmében – öt teológiai tanulmányi év és tíz lelkészi szolgálati év után 

kezdődik. Ennek alapján a lelkészt a teljes nyugdíj 50%-a illeti meg. 

Minden további szolgálati év után a nyugdíj összege további 2–2%-kal 

emelkedik. A 100%-os öregségi nyugdíj tehát öt teológiai év és 35 lelkészi 

szolgálati év után érhető el. A 100%-os öregségi nyugdíj tehát a minimális 

lelkészi javadalom fele, vagyis 833 Ft. Ehhez a törzsnyugdíjhoz járul még a 

családi pótlék, árvaellátás és házastársi pótlék az állami 

nyugdíjrendeletben megállapított mértékben. 

A rokkantsági nyugdíj megállapításához is 10 tényleges lelkészi szolgálati 

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

minimális összjövedelem középarányosának 50%-a. 

A lelkészözvegyi nyugdíj összege: nyugdíjas lelkész elhalálozása esetén az 

elhunyt férj nyugdíjának 50%-a; szolgálati viszonyban álló lelkész 

elhalálozása esetén pedig a mindenkori lelkészi nyugdíj 50%-a. Ehhez a 

törzsnyugdíjhoz járul a törvényes pótlék. 

A kegyeleti ellátmány megállapítása tárgyában a tanács az 1956. január 27-

én tartott egyetemes tanácsülés 18. jegyzőkönyvi pontjában foglaltakat 

továbbra is fenntartja. 

d) Egyházegyetem tanácsa egyházi közérdekből elfogadta a Nyugdíjosztály 

tanácsának javaslatát és kimondta, hogy a külföldi segélyben részesülő 

egyházközségek segélyéből a nyugdíjjárulékot le kell vonni. 

e) Az Egyházegyetem tanácsa felhatalmazta az Egyházegyetem és az 

egyházkerületek elnökségeit, hogy az egyházközségeknek és egyházi 

személyeknek bármi címen juttatott segélyéből hozzák levonása az egyházi 

köztartozásokat (egyházkerületi járulék, nyugdíjjárulék, meliorációs 

tartozás, stb.). 

f) A Központi Alaptól segélyben részesülő lelkészek köztartozásait a 

segélyből 25% erejéig kell levonásba hozni. Segélyben nem részesülő 

lelkészek javadalmából pedig 25%-ot kell levonásba hozni köztartozásaik 

rendezése érdekében. 

 

3. Járulékkulcs 

A Nyugdíjosztály tanácsa az 1959. és 1960. években már megállapított 

járulékkulcsot nem változtatta meg, bár megállapította, hogy a kivetési 

kulcs alapján megállapított összeg nem fedezi a szükségletet. A tanács úgy 

rendelkezett, hogy a hiányt a befolyó hátralékokból kell kiegyenlíteni. 

Abban a reményben rendelkezett így, hogy a gyülekezetek, valamint a 

hátralékos lelkészek, közületek pontosan rendezni fogják tartozásukat. A 

püspökök e tárgyban egy közös püspöki körlevélben a szükséges 

intézkedéseket meg is tették. 

 

4. A lelkészek önkéntes nyugdíjjárulék vállalása 

Ebben a kérdésben a Nyugdíjosztály tanácsa – a beérkezett hozzászólások 

figyelembevétele mellett – nem javasolta, hogy az Egyházegyetem tanácsa 

hozzon most döntést, hanem a kérdésnek rendezését zsinat útján látja 

megoldhatónak. 

A közvélemény kutatásnak legnagyobb pozitív értéke az volt, hogy a 

lelkészek elvileg nem zárkóztak el a személyi nyugdíjjárulék vállalásától. 

 

5. Lelkészavatási jubileumok 

A Nyugdíjosztály javasolta, hogy az egyházkerületek püspökei évről-évre 

emlékezzenek meg és részesítsék rendkívüli segélyben azokat a lelkészeket, 

akik megérik lelkészavatásuk ötvenedik, illetve hatvanadik évfordulóját. Ez 

meg is történt és a jubilálók egyenként 500 Ft rendkívüli segélyben 

részesültek az Egyházegyetem pénztárából. A jubilálókról az Evangélikus 

Élet is megemlékezett. A megfáradt lelkészeknek 





  

nagyon jól esett ez a megemlékezés és a segélyért is hálás köszönet illeti 

meg egyházunk vezetőségét. 

1959-ben a jubilálók a következők voltak: Hollósy Kálmán, Gömöry János, 

Smid István, Dr. Prőhle Károly, Berecz Gábor, Németh Sámuel, Mohr Henrik, 

Takács Elek, Németh Károly, Magyar Géza, Szalay Mihály, Szabó István, Görög 

Ernő, Rónay B. Gyula, Tóth József, Haniffel Sándor, Dr. Deák János, Ihász 

László, Ihász Mihály, Szimonidesz Lajos, Duszik Lajos, Kakas E. József, 

Schultz Aladár, Honéczy Pál, Molnár Gyula, Kiss Samu, Mogyorósy Gyula, 

Sárkány Béla, Sommer Gyula, Vértesi Zoltán, Bartos Pál, Németh Gyula, 

Csermák Elemér, Bakay Péter, Zeman Mihály, Petró Elek, Bohár László, 

Gyarmathy Ferenc, Fábián Imre. 

Az 1960. évben: Bódy Pál, Klenner Adolf, Maczák György, Nagy Lajos, Szabó 

Ferenc, Sztik Gusztáv. 

 

6. Nyugellátottak 

Az Állami Egyházügyi Hivataltól ellátmányban részesülő nyugalmazott 

lelkészek száma 1959-ben 81; 1960-ban 74. 

A lelkészözvegyek száma 1959-ben 124; 1960-ban 126. 

A kegydíjasok és árvák száma 1959-ben 29; 1960-ban 28. 

Tehát az 1959-ben ellátottak száma 234; 1960-ban 228. 

Az Egyházügyi Hivatal ezek ellátására kb. 1.300.000 Ft-ot fizet ki. 

A Nyugdíjosztály terhére ellátmányban részesülő nyugalmazott lelkészek 

száma 1959-ben 43; 1960-ban 45. 

A lelkészözvegyek száma 1959-ben 20; 1960-ban 21. 

A lelkészárváké és kegydíjasoké 1959-ben 12; 1960-ban 12. 

A kivételes állományhoz tartozók száma 1959-ben 10; 1960-ban 11. 

Az összes ellátottak száma 1959-ben 85; 1960-ban 89. 

 

7. Elhunytak 

a) A lelkészek közül 1959-ben elhunytak: Farkas Ferenc, Dr. Csengődy Lajos, 

Dr. Halász Kálmán, Horváth Sándor, Kriszt Péter, László Miklós, Nagy Gyula, 

Somogyi Károly, Szilárd Gyula; összesen 9. 

Az 1960. évben elhunytak: id. Abaffy Gyula, Grósz János, Jeszenszky János, 

Kovács Mihály, Magyar Géza, Pölöskey Miklós, Purt Károly, Rónay B. Gyula, 

Sárkány Béla, Stráner Vilmos, Váczi János; összesen 11. 

b) Az özvegyek közül elhunytak 1959-ben: Kovács Andorné, Mihalovics Samuné, 

Mód Aladárné, Sexty Kálmánné, Jancsuskó Lászlón é, Balogh Istvánné; 

összesen 6. 

1960-ban elhunytak: Jánossy Lajosné, Máczay Lajosné, Remete Lászlóné, 

Szelényi Jánosné, Vietórisz Lászlóné; összesen 5. 

 

8. Nyugdíjazások 

1959-ben nyugdíjaztattak: Egyed Róbert (rokkantsági nyugdíja havi 833 Ft), 

Linder László (nyugdíja 850 Ft), Nandrássy Elek (nyugdíja 850 Ft), id. 

Tóth-Szöllős Mihály (nyugdíja 850 Ft), Dr. Gaudy László (nyugdíj-

kiegészítése 211 Ft); összesen 5. 

1960-ban nyugdíjaztattak: Bácsi Sándor (kivételes nyugdíj havi 791 Ft), 

Mórocz Sándor (rokkantsági nyugdíj 833 Ft), Murányi Árpád (rokkantsági 

nyugdíja 833 Ft), Dr. Sólyom Jenő (kivételes nyugdíja családi pótlékkal 

együtt 1.451 Ft. Munkavállalása miatt nyugdíjának folyósítása szünetel); 

összesen 4. 

b) Özvegyi ellátásban részesítettek 1959-ben: Dr. Csengődy Lajosné (425 

Ft), Dr. Halász Kálmánné (200 Ft), Jacobi V. Róbertné (200 Ft), Kriszt 

Péterné (375 Ft), László Miklósné (394 Ft), Nagy Gyuláné (309 Ft), Somogyi 

Károlyné (367 Ft), Szilárd Gyuláné (375 Ft, nyugdíjának folyósítása 

felfüggesztve), Farkas Ferencné (353 Ft); összesen 9. 

1960-ban: id. Abaffy Gyuláné (672 Ft 2 árvaellátással), Jeszenszky Jánosné 

(366 Ft), Grósz Jánosné (366 Ft), Magyar Gézáné (366 Ft), 





  

Pölöskey Miklósné (716 Ft 2 árvaellátással), Rónay B. Gyuláné (400 Ft), 

Váczi Jánosné (408 Ft). 

c) Kivételes özvegyi nyugdíjban részesült Purt Emma (260 Ft). 

d) Külön árvaellátásban részesültek a Remete gyermekek közül 2. 

 

10. Temetési segélyek 

Egyenként 400 Ft temetési segélyben részesültek az elhunytak után az 

özvegyek vagy azok hozzátartozói, akik az eltemettetésről gondoskodtak. Az 

1959. évben kifizettünk 5.200 Ft-ot, 1960-ban 6.800 Ft-ot. 

 

11. Kegyeleti negyedévi nyugdíj-kiegészítések 

Kegyeleti negyedévi nyugdíj-kiegészítésben részesültek az 1959. évben: Dr. 

Csengődy Lajosné (1.329 Ft), Dr. Halász Kálmánné (711 Ft), Farkas Ferencné 

(1.056 Ft), Kriszt Péterné (1.080 Ft), Nagy Gyuláné (972 Ft), László 

Miklósné (1.368 Ft), Somogyi Károlyné (975 Ft), Szilárd Gyuláné (768 Ft), 

összesen 8.262 Ft. 

1960-ban: Jeszenszky Jánosné (1.398 Ft), Pölöskey Miklósné (225 Ft), Váczi 

Jánosné (1.224 Ft), Magyar Gézáné (1.398 Ft), Rónay B. Gyuláné (1.350 Ft), 

Grósz Jánosné (1.398), id. Abaffy Gyuláné (1.398 Ft). 

Özvegyi végkielégítésben részesült 91959-ben Bagár Ivánné lelkészözvegy 

(1.380 Ft), 1960-ban Dr. K. Szabó Imréné (2.676 Ft). 

 

12. Korhatárt elért lelkészek nyugdíjazása 

Az 1959. évben 15 lelkész érte el vagy haladta túl a 60 éves korhatárt. A 

Nyugdíjosztály tanácsa ezek közül nyugdíjazta Linder László békéscsabai 

lelkészt és id. Tóth-Szöllős Mihály rákosszentmihályi lelkészt. 

1960-ban 23 lelkész érte el vagy haladta túl a 60 éves nyugdíjkorhatárt. A 

püspökök előterjesztése alapján az 1961. évre a tanács senkit nem 

nyugdíjazott. 

 

13. Nyugdíjasok javát szolgáló offertórium 

Az Egyházegyetem tanácsának határozata alapján a befolyó offertórium úgy 

osztandó fel, hogy 2/7 rész jusson Gyenesdiásdnak, 2/7 rész a kistarcsai 

Özvegy Papnék Otthonának, 2/7 rész az otthonokban nem lakó nyugdíjasoknak, 

1/7 rész a silói otthonnak. 

1959-ben az offertórium 22.886,66 Ft volt. Az offertórium kiosztást nyert a 

megadott kulcs szerint. 

1960-ban az offertórium 24.541,50 Ft volt. 

A Nyugdijosztály javaslata alapján a Diakóniai Osztály fizeti ki az 

otthonokban nem lakók részére a segélyt. A múlt évben segélyben 

részesítettük azokat, akik betegség folytán segélyért folyamodtak, valamint 

segélyt adtunk azoknak, akiknek a legkisebb volt a nyugdíjuk és a 

legöregebbek voltak. Ugyanezt az elvet követjük 1960-ban is. A 

segélyezettek névsorát azért nem közlöm, mivel ez nagyon megnyújtaná 

jelentésemet. 

 

14. Külföldi segélyekről 

Az Országos Evangélikus Szeretetszolgálat útján a külföldi adományból a 

nyugdíjasok megsegítésére a Nyugdíjosztály 151 bála vegyes, használt 

ruhaneműt, 27 zsák használt cipőt és 1 zsák új harisnyát kapott. A segély 

kiosztása az ügyvivő által létesített bizottság által megtörtént. 

Nyugdíjasaink nagy hálával fogadták az adományokat. Nevezettek a csomagokat 

a püspökök megértő intézkedésére költségmentesen kapták meg. 

 

15. Az iroda működéséről 

A Nyugdíjosztály az 1959. évben 777 ügyiratot intézett el. Sok munkával 

járt az új állami nyugdíjrendeletek alapján a nyugdíjasok nyugdíjának 

rendezése, kiszámítása és az azokkal kapcsolatos tárgyalások. 





  

Különös gondot okozott a külföldi segélyek elosztásának lebonyolítása. Ez 

azonban örömmel végzett munka volt, mert meg tudtuk éreztetni 

nyugdíjasainkkal az egyház szerető gondoskodását. 

Az ügyvivő állandó érintkezést tartott fenn az Állami Egyházügyi 

Hivatallal, ahol nagy szeretettel intézik el a Nyugdíjosztály 

előterjesztéseit, illetve határozatait. 

Az ügyvivő állandó kapcsolatot tart fenn az SzTK-val is. A racionalizálás 

következtében a Nyugdíjosztály kötelékéből kivált Blatniczky Mária irodai 

tisztviselőnő és azóta az ügyvivőre hárul az összes munka elvégzése. 

E helyen legyen szabad hangot adni annak, hogy a Nyugdíjosztály munkája nem 

leépülő munka – sokan azt hiszik –, hanem mindig emelkedő munka, mert 

nemcsak az állam által átvállalt nyugdíjasok ügyét kell intézni, hanem az 

egyházi nyugdíjasok száma is egyre több lesz, ami nemcsak alapos jogi 

tájékozódást, hanem számfejtést és nyilvántartási munkát is fog jelenteni. 

Az 1960. évben a Nyugdíjosztály 421 ügyiratot intézett el. 

 

16. Pénzügyek 

A Nyugdíjosztály 1959. évi pénztári forgalma: Bevétel: 705.458,34 Ft. 

Kiadás: 604.094,44 Ft. Pénzeszközök áthozata az 1958. évről: 221.916,92 Ft. 

Ehhez járult az 1959. évi bevétel: 705.458,34 Ft, ez összesen: 927.375,26 

Ft. 

Az 1959. évi kiadások: 604.094,44 Ft. Pénzeszközök 1959. dec. 31-én: 

323.280,82 Ft. Pénzeszközök megoszlása: Készpénz. 56.027,15 Ft, OTP csekk: 

71.889,57 Ft, OTP betét: 195.364,10 Ft. 

A Nyugdíjosztály mérlegszámlája: Vagyon: Pénzeszközök: 323.280,82 Ft. 

Felszerelések: 3.000 Ft, kölcsön: 240 Ft, járulékhátralékok: 184.369,53 Ft, 

ez összesen: 510.890,35 Ft. 

Teher: Offertórium: 2.326,35 Ft. Egyházi tőke 1959. dec. 31-én: 407.302,36 

Ft, 1959. évi tőkeszaporulat 101.261,64 Ft. 

Az eredményszámla szerint a nyereség: 674.714,93 Ft, a veszteség: 

573.714,93 Ft. 1959. évi tiszta jövedelem: 101.261,64 Ft, összesen: 

674.714,93 Ft. 

A Nyugdíjosztály 1960. évi pénztári forgalma: Bevétel: 641.641,40 Ft. 

Kiadás: 653.266,35 Ft. Pénzeszközök áthozata az 1959. évről: 323.280,82 Ft. 

Ehhez hozzájárult az 1960. évi bevétel: 641.641,40 Ft, az összesen: 

964.922,22 Ft. Az 1960. évi kiadások: 653.266,45 Ft. Pénzeszközök 1960. 

dec. 31-én: 311.655,87 Ft. Pénzeszközök megoszlása: Készpénz: 4.192,53 Ft, 

OTP csekk: 61.872,52 Ft, OTP betét: 245.584,82 Ft. A Nyugdíjosztály 

mérlegszámlája: Vagyon: Felszerelések: 3.000 Ft. Pénzeszközök: 311.655,67 

Ft. Járulékhátralékok: 168.860,91 Ft. Teher: Tőke áthozat: 510.882,56 Ft. 

Járulékhátralékokra történt befizetésekből származó csökkenés: 17.827,18 

Ft, ez egyenlő: 492.055,38 Ft. Az 1960. évi zárszámadási csökkenés: 

9.538,60 Ft, összes teher: 483.516,78 Ft. Az eredményszámla szerinti 

nyereség: 616.859,90 Ft, veszteség: 626.398,50 Ft, veszteség egyenleg: 

9.538,60 Ft, ez összesen: 626.398,50 Ft. A bevételi hiány fedezésére a 

tőkéből felhasználtunk tehát: 9.538,60 Ft-ot. Az eredmény kedvezőbb lett, 

mint ahogyan gondoltuk. 

 

17. Járulékszámlák 

Az Északi Egyházkerület egyházközségeitől követelésünk az előző évi 

hátralékokkal együtt: 235.284,21 Ft volt. Befizetés: 220.975,32 Ft. 

Hátralék az 1959. év végén: 17.340,66 Ft. Túlfizetés: 3.031,77 Ft. 

A Déli Egyházkerület egyházközségeitől követeltünk az előző évi 

hátralékokkal együtt: 380.741,89 Ft. Befizetés: 327.320,53 Ft. Hátralék: 





  

55.479,46 Ft. Túlfizetés: 2.058,10 Ft. 

Északi személyiek: Követelés: 59.477,06 Ft. Befizetés: 26.643,33 Ft. 

Hátralék: 32.958,73 Ft. Túlfizetés: 125 Ft. 

Déli személyiek: Követelés: 110.631,89 Ft. Befizetés: 34.810,05 Ft. 

Túlfizetés: 23,72 Ft. 

A járulékszámlák összesített eredménye: Összes követelés: 834.668,68 Ft, 

befizetések: 650.299,15, hátralék: 189.608,60 Ft. Túlfizetések: 5.239,07 

Ft. 

Az 1959. évben a fizetési morál jó volt. Az egyházközségek és a lelkészek 

legnagyobb része eleget tett fizetési kötelezettségének. A hátralék nagyobb 

része abból adódott, hogy a személyi járulékkal megterhelt lelkészek 

adósságaikat egy kedvezményesen megadott terv szerint teljesítik. Ezek 

között sokan voltak, akik a megadott évi tervet nem teljesítették, illetve 

nem fizették be és ezért tartozásuk nem csökkent megfelelő mértékben. A 

püspökök erélyes intézkedése 1959-ben tehát jó eredménnyel járt. 

Az 1960. évben az Északi Egyházkerület egyházközségeitől követelésünk az 

előző évi hátralékokkal együtt: 231.693 Ft. Befizetés: 213.986,14 Ft. 

Túlfizetés: 3.000,20 Ft. Hátralék: 20.707,06 Ft. 

A Déli Egyházkerület egyházközségeitől követelésük az előző évi 

hátralékokkal együtt: 370.428 Ft. Befizetés: 302.402,51 Ft. Hátralék: 

71.421,59 Ft. Túlfizetés: 3.396,10 Ft. 

Északi személyiek: Követelés: 33.301 Ft. Befizetés: 13.658,47 Ft. Hátralék: 

19.744 Ft. Túlfizetés: 101,47 Ft. 

Déli személyiek: Követelés: 84.717 Ft. Befizetés: 29.131,56 Ft. Hátralék: 

55.585,44 Ft. 

A járulékszámlák összesített eredménye: Összes követelés: 763.740,09 Ft. 

Befizetés: 594.879,18 Ft. Hátralék: 175.368,07 Ft. Túlfizetés: 6.507,16 Ft. 

1960. évi összes követelés: 763.740,09 Ft. Lerovás: 594.879,18 Ft. Tiszta 

hátralék az 1960. év végén tehát: 168.860,91 Ft. 

A hátralékok rendezésére a püspökök ismét intézkedtek. 

 

18. Új papi otthon létesítése 

A Nyugdíjosztály nagy örömmel vette tudomásul, hogy a Budapest zuglói 

szeretetotthon fokozatosan alakul át nyugdíjas lelkészek otthonává. 

Nyugdíjas lelkészeink, akik nagyrész vidéken, falusi gyülekezeteken 

töltötték életüket, most majd a fővárosi, nagyobb kényelmet, kedvezőbb 

gyógykezeltetési lehetőségeket biztosító otthonban helyezkedhetnek el, ahol 

a gyülekezeti háttér kedvező környezetet biztosít s a még szolgálni kívánok 

részére szolgálati alkalmakat is nyújt. Köszönet azoknak, akik így is 

biztosítanak otthont a nyugalmazott lelkészeknek és lelkészházaspároknak. 

 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

f) Jelentés a Diakóniai Osztályról 

Muncz Frigyes megbízott ügyvivő-lelkész jelentést tesz a Diakóniai 

Osztályról. 

A Diakóniai Osztály 1959. évi működéséről szóló, kivonatos jelentés. 

A teljes jelentés, amelyet a Diakóniai Osztály Tanácsa 1960. évi június hó 

8-i ülésén hagyott jóvá, I. részében az Osztály munkájáról, II. részében az 

intézményekről, III. részében a munkáskérdésről számol be. 

I. Az Osztály működése az önmaga által kezdeményezett és végrehajtott 

racionalizálás jegyében folyt, amely személyi és dologi vonatkozásban 

egyaránt érvényesült. Az üdülő-igazgatói állás megszűnt. Gondnoki 





  

tiszteletdíj folyósítása megszűnt. A gondnok, mint a Budai Szeretetotthonok 

Központja egyik otthonának vezetője, fizetés kiegészítést kap abból a belső 

adományból, amelyet az Osztály a Szeretetotthonnak nyújt. Az adminisztrátor 

fizetését továbbra is az Egyházegyetem adja. Az Osztálynak tehát személyi 

terhe nincs. Az iroda a Budai Evangélikus Szeretetotthonok Központjába 

költözött, ahol elhelyezése és üzemben tartása a kisebb kiadásoktól 

eltekintve költségmentes. Így az adományok és offertóriumok csaknem teljes 

egészükben az intézményekre fordíthatók. 

Az Osztály kezdeményezésére a racionalizálás, egyes intézmények 

összevonása, illetve más munkára való átszervezése formájában, kiterjedt a 

bonyhádi egészségügyi gyermekotthonra is. Az otthon épületei az 

egészségügyi követelményeknek nem felelnek meg s ezért bútorzata és 

felszerelése az ápoltakkal együtt a Budai Szeretetotthonok piliscsabai 

telepére kerül. Ez a folyamat 1960-ban fejeződik be. A bonyhádi épületek 

részben eladásra kerülnek, részben az adományozóra szállnak vissza s 

részben a bonyhádi gyülekezet használatába megy át. 

A békéscsabai árvaház öregotthonná alakul. 

A bagolyirtási üdülő nagyobb szabású építkezésének céljára ottani telkeinek 

eladására kerül sor. 

Az Osztály az Egészségügyi Minisztériummal a gyenge elméjű gyermekek 

eltartására vonatkozólag új szerződést kötött. Ennek értelmében a napi 

ápolási díj, amelyet az állam térít, húsz forint helyett harminc forint 

lett. 

Az Osztály az intézmények munkásai számára 1959. októberében Budapesten 

összejövetelt tartott, mely a munkásképzés és az intézmények együttműködése 

szempontjából hasznosnak bizonyult. 

Az egyetemes közgyűlés által alakított kisbizottság az intézményeknek 

juttatott 694.820 Ft segélyt a szükségletek igazságos mérlegelése alapján 

szétosztotta, mégpedig úgy, hogy abból 11 intézmény kapott támogatást. 

Ennek legkisebb összege 10.000, legnagyobb összege pedig 332.820 Ft-ot tett 

ki. A kapott segélyek felhasználásával az épületek, felszerelések és 

berendezések jobb állapotba kerültek. 

 

II. Tizenkét intézmény 18 munkahelyen 123 munkással végezte szolgálatát 520 

ápolt javára, akik közül 201 gyermek, a többi öreg. 

Az intézmények a következők: Budai Szeretetotthonok Központja 5 

munkahellyel, Kakas Lídia Szeretetház, Budapest-Zugló; Kapernaum Nyugdíjas 

Lelkészek Otthona, Gyenesdiásd; Özvegy Papnék Otthona, Kistarcsa; 

Evangélikus Szeretetház, Albertirsa; Evangélikus Szeretetház, 

Balassagyarmat; Evangélikus Szeretetház, Békéscsaba; Evangélikus 

Szeretetház, Győr 3 munkahellyel; Egészségügyi Gyermekotthon, Nyíregyháza; 

Evangélikus Szeretetotthon, Nyíregyháza; Baldauf Gusztáv Evangélikus 

Szeretetház, Pécs; Luther Leányárvaház, Szarvas; – A Budapest józsefvárosi 

gyülekezet tulajdonában levő Karácsony Sándor u. 31/33. épületben új típusú 

szeretetotthon létesítése van tervbe véve. 

Az Osztály felügyelete alá tartozik 3 üdülő. a balatonszárszói, a 

mátraszentistváni és a mátraszentimrei. A hajdúszoboszlói az év folyamán 

megszűnt. 

Az osztály gyakorol felügyeletet a Protestáns Egyházak Üzemi Konyhája 

felett, mely Budapest, IX. Ráday utca 28. alatt működik. 

 

III. A szeretetszolgálati munkáskérdés és utánpótlás kérdésének alakulására 

a budapesti megbeszélés kedvező hatással volt. 

Szaporodik számuk azoknak, akik örömmel állnak a szeretetmunkába. Az egyház 

gyülekezeteiből sokan jönnek és kapcsolódnak be a szolgálatba. Erősödik így 

az intézmények s a gyülekezetek közötti kölcsönös jó hatás. 

 

A Diakóniai Osztály 1960. évi működéséről szóló, kivonatos jelentés 





  

I. részében az osztály, II. részében pedig az osztály felügyelete alatt 

álló intézmények működéséről a következőkben számol be. 

 

I. Az osztály irodájának, egész adminisztrációjának az Egyházegyetem 

székházából a Budai Szeretetotthonok Központjába való átköltöztetése 

tekintélyes anyagi megtakarítást eredményezett, amely az intézmények 

nagyobb mérvű segélyezését tette lehetővé. 

Az osztály a bonyhádi Egészségügyi Gyermekotthont, annak megszüntetése 

kapcsán, 1960. májusában felszerelésével, bútorzatával és 35 gondozottjával 

a Budai Szeretetotthonok piliscsabai telepére költöztette át, amelynek 

ezzel kapcsolatban szükségessé vált és végrehajtott építkezésére a 

Lutheránus Világszövetség 144.000 Ft-os adománya nyújtott fedezetet. 

Az osztály a Lutheránus Világszövetség adományából a diakónia ügyének 

juttatott 700.000 Ft-ot a kisbizottság által megállapított felosztás 

szerint az érdekelt intézményeknek megküldte és az elszámolást az 

Egyházegyetemhez felküldte. 

Az osztály 1960. októberében az otthonigazgatók és vezetők részére a Budai 

Szeretetotthonok Központjában 30 személy részvételével találkozót 

rendezett. Ezen az öregek gondozásáról és a szeretetszolgálati munkások 

neveléséről értékes előadások hangzottak el, amelyeket hasznos eszmecsere 

követett. A résztvevők úrvacsorához járultak. 

Az osztály közreműködött a Budapest-zuglói Kakas Lídia Szeretetotthon 

nyugdíjas egyházi munkások és lelkészházaspárok otthonává való 

átszervezésében, valamint a felügyelete alá tartozott Protestánst Egyházak 

Üzemi Konyhájának felszámolásában. 

 

II. Az intézmények száma 13 volt. Ezek 19 munkahelyen 131 munkással és 533 

gondozottal végezték szolgálatukat. A gondozottak megoszlása: 204 gyermek 

és 329 öreg. 

Az intézmények a következők: Budai Szeretetotthonok (5 munkahellyel), – 

Kakas Lídia Szeretetház, Budapest-Zugló; – Kapernaum Nyugdíjas Lelkészek 

Otthona, Gyenesdiásd; – Özvegy Papnék Otthona, Kistarcsa; – Evangélikus 

Szeretetház, Albertirsa; – Evangélikus Szeretetház, Balassagyarmat; – 

Evangélikus Szeretetház, Békéscsaba; – Evangélikus Szeretetház, Győr (3 

munkahellyel); – Egészségügyi Gyermekotthon, Nyíregyháza; – Evangélikus 

Szeretetotthon, Nyíregyháza; – Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetház, 

Pécs; – Luther Leányárvaház, Szarvas; – A Budapest józsefvárosi gyülekezet 

tulajdonában levő Karácsony Sándor u. 31/33. sz. alatt lévő épületben 

létesült, új típusú szeretetotthon. 

Az intézmények érdekében mind a fenntartó egyházközségek, mind pedig a 

támogató egyházmegyék komoly anyagi áldozatot hoztak. A Lutheránus 

Világszövetség adománya nagy segítséget jelentett. A szükséges építkezések 

és jelentősebb beszerzések keresztülvitelét, az épületek és a felszerelések 

bővítését, kiegészítését és korszerűsítését elsősorban ez tette lehetővé. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

g) Jelentés a Gyülekezeti segélyről 

Koren Emil esperes, püspök helyettes, a Gyülekezeti Segély országos 

vezetője, jelentést tesz a Gyülekezeti Segélyről. 

Jelentés a Gyülekezeti Segély munkájáról az 1959–60–61. években. 

A Gyülekezeti Segély minden egyház-közigazgatási fokon a törvényben előírt 

módon folytatta munkáját. A munka eredményét az egyházmegyei előadók 

országos értekezlete évente összegezte s kidolgozta javaslatát a begyűlt 

összeg szétosztásáról, amit döntésre az illetékes presbitériumok elé 

terjesztették. A két kerületi, majd az egyetemes presbitérium mindig 

magáévá tette a javaslatokat s a szétosztásban 





  

azok szerint határozott. 

A gyülekezetek túlnyomó többsége megérti és kedves szolgáló munkájának 

tartja az építkező, tatarozó és szórványgondozó feladatokkal küzdő 

gyülekezetek megsegítésének feladatát s abban egyre emelkedő áldozattal 

veszi ki részét. Az országos célként kitűzött lelkenkénti 1 Ft-os átlagot 

egyre több gyülekezet éri el. A három év végeredménye 301.802,55 Ft, 

303.923,83 Ft és 308.644,29 Ft volt. 

Egyetemes fokon a nagyszeretetadomány odaítélésében a két kerület 

gyülekezetei között váltakozó rendszer folyik, egyébként a begyűlt összeget 

megfelezve osztják szét a két kerület igénylő gyülekezetei között. A 

nagyszeretetadományt 1959-ben Óbuda és Csepel megosztva, 1960-ban Sand, 

1961-ben Magyarkeresztúr kapta. Mindhárom egyház-közigazgatási fokon évente 

átlag 120 gyülekezet részesül kisebb-nagyobb segélyben. 

Örvendetes, hogy az előadók országos értekezlete évente a segélyek 

szétosztásában minden fokon összehangolt javaslatot dolgoz ki. Kívánatos, 

hogy a Gyülekezeti Segély országos vezetősége vezessen olyan 

nyilvántartást, amely kimutatja, hogy egy-egy gyülekezet bármely fokon és 

bármely címen mikor és milyen összegű közegyházi segélyezésben részesült. 

Kívánatos az is, hogy az esperesek által készített épületállag-kimutatás 

egybehangolása és összesítése az országos Gyülekezeti Segély kezelésében 

készüljön el. 

 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést tudomásul veszi. Örül az áldozatkészség 

emelkedésének s buzdítja a gyülekezeteket az 1 Ft-os lelkenkénti átlag 

elérésére. A gyülekezetek segélyezésének országos kimutatása elkészítésével 

és vezetésével megbízza a Gyülekezeti Segély országos vezetőségét s kéri 

ehhez az egyes segélyeket is osztó egyház-közigazgatási szervek 

támogatását. Úgyszintén megbízza a Gyülekezeti Segély országos vezetőségét 

az egyházi épületek kataszterének elkészítésével. 

 

 

h) Jelentés a könyvtárról 

Virág Jenő főkönyvtáros jelentést tesz a könyvtárról. 

Beszámoló jelentés a Magyar Evangélikus Egyetemes Egyház könyvtárainak 

1959., 1960., 1961. évi működéséről. 

A munkálatokat mind az Üllői út 24. sz. alatti Országos Evangélikus 

Könyvtárban, mind a Lendvay u. 28. sz. alatti Teológiai Akadémia 

könyvtárában az Egyetemes Egyház végeztette. 

Személyzet. 1959-ben és 1960. első háromnegyed részében az Üllői úti 

könyvtárban Dr. H. Gaudy László ny. vallástanítási igazgató egymaga 

működött heti 12 órában. Ugyanebben az időben a Teológiai Akadémia 

könyvtárában Virág Jenő lelkész dolgozott napi 8 munkaórát s neki segített 

Porkoláb Márta ny. vallástanár heti 8 órában. 

1960. november 1-én az Egyetemes Egyház elnöksége az eddigieken kívül 

könyvtári munkára rendelte ki Kozma Évát napi nyolc munkaórára, 1960. 

december 1-től Csengődy Lászlónét napi hét munkaórára, 1961. október 1-től 

pedig Drenyovszky Jánost napi nyolc munkaórára. Könyvtárainkban jelenleg 

négy teljes munkaidejű, valamint egy és fél csökkentett munkaidejű 

nyugdíjas dolgozó működik. 

A munkálatokat Virág Jenő mint főkönyvtáros vezeti. A munkák megtervezésén 

és végzésén kívül a könyvtárakra tartozó minden egyéb ügyet az Egyetemes 

Egyház elnöksége intéz. 

Üllői úti könyvtárunk rövid, de változatos történetében volt ugyan néhány 

jó szándékú kísérlet arra vonatkozólag, hogy a könyvhalmaz 





  

átvarázsolódjék könyvtárrá, de a legjobb esetben is csupán egy ember 

munkaereje százezer rendezetlen és feldolgozhatatlan könyvvel szemben eleve 

eredménytelenségre volt kárhoztatva. Mindazonáltal számos kutató és 

kölcsönöző látogatta a könyvtárat. 1959-ben 476, 1960-ban 581, 1961-ben 

pedig 609 Ft volt a kikölcsönzött könyvek száma. A kutatók által a 

helyszínen felhasznált művek mennyisége messze felülmúlja a 

kikölcsönzöttekét. 

Örvendetes fordulat állt be könyvtárunk történetében 1960 őszén, amikor 

Egyetemes Egyházunk elnöksége a munkák vezetésére főkönyvtárost, melléje 

pedig munkatársakat rendelt. Az új könyvtári dolgozók betanítása után 1961. 

februárjától az Üllői úti könyvtárban tudtunk dolgoztatni állandóan három 

és fél munkaerőt s emellett fél munkaidővel könyvtárunkban dolgozott mint 

hivatalsegéd, Herczegh Árpád is. 

Célunk az, hogy a könyvhalmazt mielőbb könyvtárrá dolgozzuk fel. Ezért a 

közönségszolgálatot itt nem bővítettük, inkább átirányítottuk a Teológiai 

Akadémia Könyvtárához. Minden erőt a könyvtár belső, feldolgozó munkájára 

fordítunk. 

Mint Országos Evangélikus Könyvtár, gyűjtőkörünket a következőkben jelöltük 

meg: 

1. Gyűjtjük a magyar evangélikus egyházban keletkezett irodalmat és a 

magyar evangélikus egyházat érintő irodalmat. 

2. Gyűjtjük azokat a külföldi megjelenésű könyveket, melyeket hazai 

lelkészeink tudományos továbbképzésükhöz, valamint gyülekezeti tagjaink 

lelki életük ápolásához használtak és használnak. 

3. Emellett feltárjuk és hozzáférhetővé tesszük azokat a nem egyházi 

jellegű könyveket is, melyeket evangélikus örökhagyók adományoztak 

Egyetemes Egyházunknak. 

Könyvtárunk elhelyezése az évek során végzett sok hurcolkodás után sem 

megnyugtató. Az anyag egy része az Egyetemes Egyház Üllői út 24. sz. alatti 

épületnek első emeletén, két tágas helyiségben van. Más része ugyanezen 

épületnek a földszintjén lévő kutatóban és további 4 könyvtári 

raktárhelyiségben kapott helyet. Harmadik része az udvari épület második 

emeletén lévő Podmaniczky-könyvtár. 

Munkánkat tervszerűen folytatjuk. Mindenekelőtt az első emeleti két 

helyiségben polcokon tárolt s az előadók által alaposan összekevert anyagot 

a kedvező térkihasználás céljából nagyságrendi sorokban rendeztük. 

Ugyanekkor átválogattuk az egész anyagot. A régi könyveket és a 

periodikákat külön gyűjtöttük. Ezután megkezdtük a könyveknek 

tulajdonbélyegzővel való ellátását, jelzetelését és leltárba írását. 1961 

elejétől október közepéig a következő munkákat végeztük el. Átválogattuk és 

nagyságrendi sorokba raktunk 820 folyóméternyi könyvet. A kiválogatott, 

1711 előtti könyveket szekrényekbe zártuk, a periodikákat pedig levittük a 

földszinti folyóirat terembe. Tulajdonbélyegzővel ellátunk 590 folyóméter, 

mintegy 27 ezer darab könyvet. Leltárba foglaltunk s jelzettel láttunk el. 

3600 művet. 

A további munkák végzéséhez beszereztünk négy darab katalógusszekrényt és 

két írógépet. – Kölcsönzési elismervényeket készíttettünk. – A régi 

térítvényeket revideáltuk és átírtuk az új rendszerre. – Elkészíttettük a 

könyvtár hivatalos bélyegzőit is. – Az Országos Széchényi Könyvtár 

folyamatosan megjelenő könyvjegyzékeit átvizsgáltuk, a felajánlott 

könyvekből kijelöltük a gyűjtőkörünkbe tartozókat s a nekünk juttatott régi 

magyar, valamint újabb külföldi könyveket hazaszállítottuk. – Petőfi 

Sándornak egyik nálunk lévő tankönyvét bemutattuk a Magyar Tudományos 

Akadémia Irodalomtörténeti Intézeténél működő Petőfi kutatóknak. 

A könyvtár dolgozói rendszeresen részt vesznek egyházi életünk fontos 

eseményein, amilyenek a lelkészi munkaközösségek ülései, egyházmegyei 

eseményein és egyházkerületi közgyűlések, az Országos Béketanács papi 

békegyűlései, 





  

külföldi előadásai, stb. A könyvtár két régi lelkészalkalmazottja a 

szorosan vett könyvtári munka mellett tudományos kutatómunkát és irodalmi 

tevékenységet fejt ki. 

A munkák tervszerűen, csendben, szívós kitartással folynak. 

A Teológiai Akadémia Könyvtára egyházunk mindennapi életével együtt él s 

vele a legszorosabb kapcsolatban áll. Gyűjtőköre felöleli a teológiai 

irodalom egész területét. Elsőrendű feladata, hogy a Teológiai Akadémia 

tanárait lássa el magasrendű tudományos munkájukhoz szükséges irodalommal. 

Az élet gyakorlata az adott lehetőségek munkatársi közösségét fejlesztette 

ki. – Az akadémiai hallgatók szemináriumi, az ötödévesek szigorlati 

dolgozataihoz a könyvtáros irodalomkutatási munkája nélkülözhetetlen 

alapfeltétel. – Könyvtárunk igen fontos szolgálatot teljesít, amikor a 

lelkészi munkaközösségek tételeivel foglalkozó lelkipásztoroknak megküldi a 

szükséges tudományos könyveket. Segítségére van könyvtárunk minden hozzá 

forduló egyházi és világi tudományos kutatónak. A könyvtárközi kölcsönzésen 

keresztül eljuttatjuk könyveinket számos vidéki könyvtár tudományos 

dolgozójához és az Országos Széchényi Könyvtár Külföldi Kölcsönzési 

Osztálya útján részt veszünk a nemzetközi kölcsönzésben is. 

Ennek a sokrétű közönségszolgálatnak az ellátásához erőteljes belső munkára 

van szükség. A lelkészi munkaközösségek témáihoz külön bibliográfiát 

kellett készíteni. A könyvtáros mindennapi munkájához tartozik, hogy a 

tudományos dolgozók tárgyköreire vonatkozólag irodalomkutatási munkát 

végezzen. A könyvtárosnak nemcsak regisztrálnia kell az egyes könyveket, 

hanem ismernie kell tartalmukat is, hogy a megfelelő alkalommal segíteni 

tudjon. Igen változatosak azok a tárgykörök, melyek kölcsönzőinket 

foglalkoztatják. Csak néhány említek meg az elmúlt hetek témakörei közül: 

Izrael 12 törzsének symbolumai. – Intercommunico. – Hidegháború, 

psychológiai háború. – Az állam és egyház viszonyának története. – Csodás 

gyógyulások. – Bűn és bűnösség az Újszövetségben és a dogmatörténetben. – A 

kumráni szekta élete és kapcsolata az ifjú keresztyénséggel. – A modern 

természettudományi világkép. – A világűr meghódítása és a keresztyénség. – 

Anthropologia az utolsó három évtizedben. – Az Apostoli Hitvallás magyar 

fordításai. – Az egyház egysége és Róma. – A tized és a sáfárság. – A halál 

utáni közbülső állapot. – Jézus dokumentumok a Szentíráson kívül. – A 

selmecbányai ev. líceum. – Pseudomethodios de Gabara. – A népi demokráciák 

alkotmányai. – Polykarpus. – A felszabaduló gyarmati népek és a 

keresztyénség. – Huszár Gál. – A modern keresztyén misszió, stb. 

A könyvtáros úgy látja el a kutatókat a legjobb forrásművekkel, mintha 

saját maga foglalkozna a megadott témával. Könyveket minden nap szép 

számmal adunk ki s hoznak vissza, küldünk el postán és kapunk vissza. Az 

így forgalomban levő könyvek mennyisége állandóan kétezer körül fluktuál. – 

A tudományos dolgozók és a könyvtáros között kiterjedt levelezés folyik. A 

könyvtáros kapcsolatot tart fenn más könyvtárakkal, egyházi és világi 

felsőbb hatóságokkal. A könyvtáros tartja nyilván a folyóiratokat és készít 

a szükségleteknek megfelelően desideratum jegyzőkeket. 

Amikor a munka megkívánja, a Teológiai Akadémia Könyvtárában segítenek a 

többi könyvtári dolgozók is. 

Az említetteken kívül állandó munkák a következők: a beérkezett könyvek 

pecsételése, leltározása, jelzetelése, szakbeosztása, katalóguslapok írása, 

beosztása, a kölcsönadott könyvek térítvényeinek rendszerben tartása, 

könyvcsomagok vidékre küldése, hátralékosok felszólítása, stb. 

Örömmel jelentem be, hogy néhai Dr. Kontesek Károly lelkésztestvérünk 

nekünk hagyományozott teológiai könyvtárát a Szolnok megyei Nagyrévről 





  

ez év júniusában beszállítottam könyvtárunkba. Magyar-, német- és szlovák 

nyelvű értékes teológiai irodalmat tartalmaz a két világháború közötti 

időszakból. Mennyisége 600 egység. 

Örömmel tölt el bennünket, hogy tudományos kérdésekkel foglalkozó 

lelkésztestvéreink és világi kutatók bizalommal keresik fel az Akadémia 

Könyvtárát s minden egyes esetben örültünk, hogy szolgálhatunk. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

i) Jelentés a levéltárról 

Harkányi László egyetemes főtitkár ismerteti a távollevő Dr. Mályusz Elemér 

levéltáros jelentését a levéltárról. 

Az Evangélikus Országos Levéltár az elmúlt két évben abban a keretben 

végezte munkáját, amelyről az 1959. évi egyetemes közgyűlés elé terjesztett 

jelentésem beszámolt. 

A megszűnt intézmények iratanyagát igyekeztünk átvenni, rendezni és a 

kutatás számára hozzáférhetővé tenni. Átvettük a következő egyházmegyék 

levéltárát, illetve azok egy részét: 

a Déli egyházkerület területéről: 

Arad-Békési Békéscsabáról, 

Békési (újabbkori, kis rész) Mezőtúrról, 

Csanád-Csongrádi Szegedről és Szolnokról, 

Pest megyei és Pest megyei Felső Fótról és Cinkotáról 

Pest megyei Közép (töredék) Tápiószentmártonból, 

Somogyi (előbb Külső-Somogyi) Porrogszentkirályról és Gyékényesről, 

Tolna–Baranya–Somogyi Bonyhádról és Tengelicről; 

az Északi Egyházkerület területéről: 

Fejér-Komáromi Pusztavámról, 

Győri (újabbkori rész) Lébényből, 

Mosoni Rajkáról, Hegyesehalomból és Levélről, 

Nógrádi Salgótarjánból (ezzel együtt felszállíttatott a salgótarjánai 

egyházközség régibb iratanyaga), 

Soproni Alsó (egy kis rész) Vadosfáról, 

Soproni Felső Sopronból, 

Vasi Közép Őrimagyarósdról és Uraiújfaluból, 

Veszprémi Várpalotáról. 

Átvettük a Tiszai Egyházkerület levéltárának 1952-ben Budapestre hozott 

iratait, a Protestáns Egyházak Üzemi Konyhája és a Protestáns Diák-Mensa 

irattárát. 

Iratanyag-részek átvétele útján gyarapodott több olyan intézmény 

iratanyaga, amelynek az irattömegét már korábban átvettük. 

Az állami felügyelő hatóságnak levéltárunk iránt megnyilvánuló bizalma 

jeléül tekinthetjük, hogy a Művelődésügyi Minisztérium Levéltári Osztálya 

közbenjárására az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora átadta a Tiszai 

Egyházkerület Jogakadémiája levéltárának azt a részét, amelyet eddig az 

Eötvös Loránd Tudományegyetem állam- és jogtudományi kara dékáni hivatala 

őrzött. 

A „személyi hagyatékok” sora több adománnyal és letéttel növekedett. A 

legértékesebb közülük Bruckner Győző nyugalmazott jogakadémiai tanár örök 

letéte, amely nagyérdemű tudósunk sokoldalú működése során keletkezett 

iratokat, de egyszersmind régibb kéziratokat is tartalmaz. A miskolci 

jogakadémiai kiadványokat a Tiszai Egyházkerület Jogakadémiája levéltárának 

állagához csatoljuk, az iratokat „Bruckner Győző örök letéte” cím alatt 

gondozzuk. Javaslom, hogy az egyetemes közgyűlés mondjon köszönetet 

Bruckner Győzőnek a becses letétért. 





  

Folytatódott a begyűjtött levéltári állagok rendezése, csomójegyzékük 

elkészítése, a teljesen rendezett állagok mintaállványos elhelyezése. 

Sajnos, a mintaállványos elhelyezés lehetőségének határához érkeztünk, mert 

a meglevő állványok szinte mind megteltek. Ezért a közel jövőben egyik 

tennivalónk lesz az állványok gyarapítása. Ez annál szükségesebb és 

sürgősebb, minthogy az anyakönyvek fényképezésével kapcsolatban 

feladatunkká lesz az anyakönyvek két ízben ideiglenes tárolása az 

egyházközségek és az állami Országos Levéltár közti szállításnál. 

A legutóbbi jelentésemben javasolt módon és céllal minden egyházmegyében 

felkértem egy lelkészt levéltári felelősi közreműködésre. A levéltári 

felelősök általában véve valóban segítségemre voltak abban a feladatomban, 

hogy mint az Evangélikus Országos Levéltár vezetője, ügyeljek valamennyi 

evangélikus egyházi levéltárra és azoknak segítségükre legyek a levéltáróvó 

és gondozó, az állami szervektől megkívánt, figyelt és támogatott munkában. 

Utolsónak említem a levéltárnak azt a munkáját, amelyet kutató- vagy 

közönségszolgálatnak szoktak nevezni. Azért említem utolsónak, mert 

voltaképpen a levéltári munka végső célja azt, hogy a levéltári anyag, mint 

a történetírás eléggé meg nem becsülhető forrása, rendezetten, jól védetten 

álljon a történettudomány művelői, általában a kutatók használatára. A 

tudományok széles területéről keresték fel kutatók használatára. A 

tudományok széles területéről keresték fel kutatók (bel- és külföldiek 

egyaránt) levéltárunkat. Mint érdekességet említem, hogy a budapesti Deák 

téri templom restaurálásával kapcsolatban mérnökök látogatták 

levéltárunkat, és munkájukhoz, szakvéleményükhöz – nyilatkozataik szerint – 

igen becses anyagot találtak. 

Mind a belső levéltári rendezés előrehaladása, mind a kutatók tájékoztatása 

és munkájuk megkönnyítése az egyetemes egyház elnöksége azon bölcs 

intézkedésének köszönhető, hogy Dr. Sólyom Jenőt 1959. január 1-gyel a 

levéltárba munkatársul beosztotta. Személyében a levéltár lelkiismeretes, 

hivatásának élő, munkáját odaadó szorgalommal végző szaktörténészt nyert 

dolgozóul, aki a kutatókat problémáikban tanácsaival eredményesen 

támogatja. Rajta kívül Porkoláb Márta heti nyolc munkaórában vett részt a 

tőle már megszokott lankadatlan szorgalommal. 

Kérem jelentésem tudomásulvételét. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. – Egyben 

köszönetet mond Dr. Bruckner Győző nyug. jogakadémiai tanárnak az átadott 

örök letétért. 

 

j) Jelentés az Országos Béketanács Evangélikus Egyházi Bizottságáról 

Dr. Keken András az Országos Béketanács Evangélikus Egyházi Bizottságának 

ügyvivő-lelkésze, jelentést tesz a bizottság 1959–61. évi munkájáról. 

Egyházunk békebizottságának szolgálatáról utoljára 1959. júniusában 

számoltam be az egyetemes közgyűlés előtt. Az azóta eltelt időszakról az 

alábbiakban teszek összefoglaló jelentést. 

1. Hogy megtervezhessük az eljövendő évek békeszolgálatát, 1959. augusztus 

21-én együtt a református bizottsággal, valamint a hazai egyéb protestáns 

és orthodox egyházak s az izraelita hitfelekezet képviselőivel, a 

Református Teológiai Akadémia nagytermében közös bizottsági gyűlést 

tartottunk. A Győry Elemér református püspök úr elnöklete alatt tartott 

gyűlésen Dr. Randé Jenő, a Magyar Rádió külpolitikai rendezője tartott 

előadást a külpolitikai helyzetről és a békemunka aktuális feladatairól. 

Huszthy Kálmán református lelkész számolt be bizottságaink munkájáról, majd 

a gyűlés elfogadta az általam beterjesztett 





  

munkatervet. Ennek a munkatervnek a lényege a következő: 

a) Hazafias Népfront politikai megyénként kb. kéthavonként kül- és 

belpolitikai kérdésekről előadásokat rendez a megyében lakó lelkészek 

számára. 

b) A lelkészek a maguk munkaközösségi gyűlésein a megküldött nyomtatványok 

és sajtóközlemények alapján rendszeresen foglalkoznak az aktuális 

problémákkal részben a tájékozódás, részben az esetleges állásfoglalás 

érdekében. 

c) Minden lelkész a maga gyülekezetében lelkiismeretes pásztori munkát 

végez, hogy a presbitereket és a híveket megnyerje az emberiség e nagy 

ügyének szolgálatára. 

2. Ezt a munkatervet az Országos Béketanács és a Hazafias Népfront is 

magáévá tette s ennek alapján megindult a munka. 

a) Azóta minden politikai megyében két–három havonként a Hazafias Népfront 

rendezésében tájékoztató előadások hangzanak el a lelkészek számára. Témák: 

Külpolitikai helyzet, Ötéves terv, Űrhajózás, stb. Az előadók minden 

esetben kitűnő szakemberek. A budapesti gyűléseket egy miniszter és egy 

miniszterhelyettes is megtisztelte azzal, hogy előadást tartott. Ezeknek a 

gyűléseknek a látogatottsága igen nagy, igazolatlan elmaradás alig volt. 

Két esztendő távlatából megállapíthatjuk, hogy a gyűlések reális haszna 

igen nagy, sok félreértés eloszlott s a helyesen tájékoztatott lelkészeknek 

módjuk volt közelebb vinni ezeket a kérdéseket gyülekezeti tagjaikhoz. 

b) Az elfogadott munkaterv alapján az egyházmegyei lelkészi 

munkaközösségekben is megindult és eredményesen folyt a békemunka. Mai 

életünk kérdéseiről, tehát a békamunkáról és a szocialista társadalom 

építésének kérdéséről minden egyházmegyében tájékoztatások és előadások 

hangzottak el, az elmúlt két esztendőben kb. 80 alkalommal. A témák közül 

néhányat megemlítek: Felelősségünk az emberiség haladásáért, A keresztyén 

ember viszonya népéhez és az emberiséghez, A világbéke és az egyházak, stb. 

Tájékoztatás végett azt is megemlítem, hogy – amennyire ez a beküldött 

jelentések alapján megállapítható volt – a lelkészek valamennyien 

egyetértenek abban, hogy az emberiség jövendő életének egyetlen lehetősége 

a leszerelés és a koegzisztencia s abban is, hogy a maguk lelkészi 

szolgálatával hazánk szocialista társadalmi és gazdasági rendjében – ezt a 

rendet jó lelkiismerettel vállalva – a jólét és műveltség emelkedését kell 

elősegíteniök. 

c) A gyülekezetekben folyó békemunkáról is kell valamit mondanom. Tudomásom 

van arról, hogy sok gyülekezetben bibliaórákon és szeretetvendégségeken 

foglalkoztak a háború és béke, a külső és belső leszerelés kérdéseivel. 

Nagyon jelentős volt e tekintetben az, hogy a püspök urak rendelkezése 

alapján minden presbitériumban több ilyen tartalmú cikket olvastak fel a 

lelkészek. Nagyon gyümölcsözőek az augusztusi Hiroshima vasárnapok. Az 

igehirdetések nyomán egyetlen érzés érlelődött meg minden becsületes 

keresztyénben: soha többé Hiroshimát! 

3. Mivel egyházi békebizottságunk az Országos Béketanács keretében működik, 

beszámolok arról is, hogy a tárgyidőszakban bizottságunk képviseletében 

részt vettem az Országos Béketanács három gyűlésén: 1960. január 20-án, 

május 3-án és december 15-én. Ezeken a gyűléseken az OBT az országos 

békeszolgálat terveit állapítja meg s ez a mi számunkra azért jelentős, 

mert ebbe a keretbe kell mindig beleillesztenünk a mi egyházi békemunkánkat 

is. Ezeknek a gyűléseknek gazdag programjából legyen szabad kiemelnem egy 

előadást és két felszólalást, részben azért, mert személyileg, részben 

pedig azért, mert tartalmilag is érintenek és érdekelnek minket, egyházi 

embereket. Az előadást 1960. május 3-án Dr. Mihályfi Ernő egyetemes 

felügyelőnk tartotta ezen a címen: Nem utópia! Arra mutatott rá, hogy a 

fegyvernélküli világ ma már nem utópia. Gazdagon 





  

illusztrált, kitűnő előadásának volt egy olyan mondata, melyet 

mindnyájunknak meg kell szívlelnük s amely így hangzott: Az ellenség saját 

szívünkben van, először itt kell győznünk! A két említett felszólaló Bartha 

Tibor református püspök és James Endicott kanadai methodista lelkész volt. 

Bartha püspök azt jelentette ki, hogy a mi protestáns egyházaink a nagy 

döntés idején a béke, az élet, a szocializmus, a haladás az emberiség mellé 

állottak s ez a döntés az egyházi békebizottságok munkáján keresztül kell 

hogy realizálódjék. Endicött azt hangsúlyozta, hogy a leszerelést valami 

nagy erkölcsi fordulatnak kell megelőznie. Mindenkinek rá kell döbbennie, 

hogy a fegyverkezés és a háború kollektív bűn! 

Mind olyan gondolatok ezek, melyeket egyházi békeszolgálatunk területén 

felhasználhatunk. 

4. Az 1961. év legnagyobb egyházi eseménye a békeszolgálat területén a 

Prágai Keresztyén Békekonferencia volt. Bár ennek előkészítésében 

bizottságunk nem vett részt hivatalosan, hiszen ez a mi bizottságunk 

keretein messze túlemelkedő közegyházi esemény volt, mégis meg kell 

említenem jelentésemben legalább annyit, hogy ennek a konferenciának 

teológiai és történelmi eredményeit minden lelkésznek és minden lelkészi 

munkaközösségnek szem előtt kell tartania. A béke ügye nem egyes 

elszigetelt egyházak ügye, hanem az egész keresztyénségé. Olyan 

reménységgel tekintünk az Egyházak Világtanácsa Új-Delhiben tartandó III. 

Világgyűlése elé, hogy ennek a megállapításnak az igazsága ott is 

nyilvánvalóvá válik. 

5. Végül legyen szabad beszámolnom arról a munkáról, melyet mint 

bizottságunk ügyvezetője végeztem az elmúlt két esztendő során. Gyűlést nem 

tartottunk s így adminisztratív feladataim nem voltak, de tisztemből 

eredőleg feladatomnak éreztem, hogy lelkészi munkaközösségekben, 

presbitériumokban, gyülekezetek előtt, bibliaórákon és 

szeretetvendégségeken előadásokat tartsak a békeszolgálat kérdéseiről. 

Nyolc gyülekezetben, négy munkaközösségben és a teológiai hallgatók előtt 

16 alkalommal tartottam előadást. 

Kérem jelentésem elfogadását. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentés jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

k) Jelentés a Központi Alapról 

Harkányi László egyetemes főtitkár jelentést tesz a Központi Alapról. 

1. A Központi Alap 1959–1960. évi munkájának értékelése 

A Központi Alap munkáját lényegében az 1958. december hó 9-én tartott 

egyetemes tanácsülés szabta meg. Ez a tanácsülés azt a célt tűzte ki a 

Központi Alap működése elé, hogy a lelkészek és önálló hitoktatók fizetését 

– ahol erre szükség van – évi 20.000 Ft-ra egészítse ki. Az elmúlt két év 

alatt azonban kiderült, hogy ez a cél csak részben valósulhatott meg, mivel 

nem a lelkész valóságos jövedelmével számolt, hanem egy fiktív összeggel, 

ami – jó gyülekezeti tehervállalás esetén – a lelkész fizetése lett volna. 

Ez problémát okozott a lelkészek segélyezése terén. 

Ugyanígy sok helyen nagy gondot okozott a gyülekezeteknek a Központi Alap 

járulékbefizetésének teljesítése is. Az egyes egyházmegyék között 

igazságtalannak látszott a különböző járulékkulcs, de egyes egyházmegyékben 

lényeges különbség volt a gyülekezetek teherbírása terén. A Központi Alap 

elég magas összegű biztonsági alaptőkét igyekezett biztosítani munkájának 

zavartalan végzése érdekében, ez az összeg azonban nem gyűlt össze. Ezért 

vált szükségessé a Központi Alap munkájának 1961. január hó 1-i hatállyal 

történt átszervezése. 





  

Mielőtt azonban a Központi Alap 1961. évi munkájának ismertetésére térnék, 

ismertetem az 1959. és 1960. esztendő számadatait. 

(Lásd a mellékelt kimutatás első öt oszlopát, különös tekintettel az 1960. 

december hó 31-én fennállott tartozásokra.) 

(Ezután kiértékelésképpen lásd a kimutatás hátoldalát.) 

 

2. A Központi alap 1961. évi munkája 

Miután megállapítást nyert, hogy a Központi Alap előző két évi munkájával 

kapcsolatban több változtatásra van szükség, került sor a Központi Alap 

1961. évi munkájának előkészítésére. Előbb egy kisebb bizottság 

foglalkozott heteken keresztül a kérdéssel, majd javaslatait az Országos 

Esperesi Értekezlet tárgyalta. Ezután került a Központi Alap kérdése az 

Egyházegyetem Tanácsa elé. 

Az idei évre Központi alapi járulék címén a Déli Egyházkerületnek 

lelkészenként 80 fillért, összesen 194.000 Ft-ot, az Északi 

Egyházkerületnek lelkenként 90 fillért, összesen 147.000 Ft-ot kell 

fizetnie. Az így befolyt 341.000 Ft-ból 322.000 Ft kerül szétosztásra úgy, 

hogy a Déli Egyházkerület segélyösszege 150.000 Ft, az Északi Egyházkerület 

segélyösszege 172.000 Ft. 

A megállapított legkisebb évi segélyösszeg 600 Ft, a legnagyobb 

segélyösszeg 6.000 Ft. 

Miután a javaslatot megtárgyalták az egyházmegyék is, kifejezték abbeli 

örömüket, hogy a Központi Alap folyó évi munkája az átszervezés 

következtében javul: csökken a befizetendő járulék összege, s így 

igazságosabbá válik a segélyek kiosztása. Természetesen azonban a Központi 

Alap folyó évi munkájáról teljes képet csak az év végén lehet adni. 

Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

l) Jelentés az egyetemes számvevőszékről 

Halász  Béla esperes, az egyetemes számvevőszék elnöke jelentést tesz a 

számvevőszék 1959–60. évi munkájáról. 

Az Egyetemes Számvevőszék munkájáról az alábbiakban terjesztem be 

jelentésemet. 

A legutolsó egyetemes közgyűlés óta az Egyetemes Számvevőszék 3 teljes és 2 

bizottsági ülést tartott. 

1. 1959. szeptember 10-én a helyszínen vizsgálta meg Mátraszentistván és 

Bagolyirtás gazdálkodását. Előző évi zárszámadásukat rendben találta a 

következő egyenleggel: Mátraszentistván 215.448 Ft bevétel, 213.735 Ft 

kiadás; Bagolyirtás 249.243 Ft bevétel, 248.889 Ft kiadás. 

2. 1959. október 7-én ugyancsak a helyszínen vizsgáltuk meg Balatonszárszó 

gazdálkodását és előző évi zárszámadását 180.294 Ft bevétellel és 125.301 

Ft kiadással rendben találtuk. 

3. 1960. április 26-án teljes ülésben vizsgáltuk meg a Nyugdíjosztály 

zárszámadását és azt 705.458 Ft bevétellel és 604.094 Ft kiadással rendben 

találtuk. örömmel állapította meg a számvevőszék, hogy eredményesnek és 

célravezetőnek bizonyult a püspököknek a hátralékos járulékok befizetését 

szorgalmazó intézkedése. 

4. 1960. május 24-én teljes ülésben megvizsgálta és rendben találta a 

következő 1959. évi zárszámadásokat: 

Egyetemes Egyház Ft 9.140.003 bevétellel és 

 Ft 5.553.687 kiadással, 

Lelkésznevelő Intézet Ft 443.439 bevétellel és 

 Ft 361.753 kiadással, 

 





  

 

Teológiai Akadémia Ft 581.302 bevétellel és 

 Ft 508.003 kiadással, 

Balatonszárszói üdülő Ft 154.483 bevétellel és 

 Ft 139.446 kiadással, 

Protestáns Egyh. Üzemi Konyhája Ft 794.765 bevétellel és 

 Ft 753.721 kiadással, 

Luther Márton Intézet Ft 4.999 bevétellel és 

 Ft 4.963 kiadással, 

Egyetemes Sajtóosztály Ft 1.470.828 bevétellel és 

 Ft 1.251.119 kiadással, 

Ezen a teljes ülésen rendben találta: 

az Egyetemes Egyház, 

a Nyugdíjosztály, 

a Déli Egyházkerület, 

az Északi Egyházkerület, 

a Diakóniai Osztály, 

a Lelkésznevelő Intézet és 

a Teológiai Akadémia 1960. évi költségelőirányzatait. 

 

5. Az 1960. december 28-i teljes ülésben rendben találtuk: 

a Déli kerület 1959. évi zárszámadását 387.326 Ft végösszeggel, 

az Északi kerület 1959. évi zárszámadását 388.928 Ft végösszeggel, 

a Nyugdíjosztály 1961. évi költségelőirányzatát 670.330 Ft végössz. 

az Északi kerület 1961. évi költségelőirányzatát 372.064 Ft végössz. 

a Déli kerület 1961. évi költségelőirányzatát 372.260 Ft végössz. 

az Egyet. Sajtóoszt. 1961. évi költségelőirányzatát 1.594.060 Ft 

végösszeggel. 

Tisztelettel kérem jelentésem elfogadását. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

m) Jelentés az üdülőkről 

Harkányi László egyetemes főtitkár jelentést tesz az üdülőkről. 

Az 1959. évi egyetemes közgyűlés arról szerzett tudomást, hogy az egyházi 

üdülőink –a balatonszárszói, a bagolyirtási és a mátraszentistváni – a 

Diakóniai Osztály kezelése alatt álltak. 1959. második felében az egyház 

vezetősége az üdülők ügyének intézését, a diakóniai lelkészi állás 

megszűnése után, az egyetemes főtitkárhelyettesre bízta. Azóta az üdülők 

ügyeit az egyetemes főtitkárhelyettes, levelezését pedig az egyetemes 

egyházi iroda intézi. 

Az üdüléssel kapcsolatosan örömmel kell megemlítenem azt a tényt, hogy 

üdülőinket egyre nagyobb mértékben veszik igénybe egyházi alkalmazottaink. 

A balatonszárszói üdülőben a vendégek kb. 95%-a, a két mátrai üdülőben 

pedig a vendégek valamivel több mint 50%-a az egyházi alkalmazottak közül 

kerül ki. Ezen örvendetes tény mellett azonban egyre nagyobb a probléma 

anyagi vonatkozásban. Bár mindhárom üdülőnk teljesen önálló s közegyházi 

segítséget csak a gyógykezeltetési offertórium, illetve az esetleges 

felújításokra, átalakítási munkákra kiutalt segélyek formájában kapnak, a 

jövőben meg kell találnunk annak a módját, hogy üdülőink nagyobb 

támogatásban részesüljenek és így megközelítsék felszerelési és ellátási 

nívójukban az állami üdülőket. 

Ugyanígy problémát jelent, – főleg a balatonszárszói üdülőnél – hogy jó 

néhány lelkészcsalád teljesen kiszorul az üdülőből azért, mivel nincsen 

szabályozva, hogy egy-egy család milyen hosszú ideig veheti igénybe a 

kedvezményes üdülést. Szükség lenne ennek rögzítésére. 

A két mátrai üdülővel kapcsolatban meg kell említenem azt, hogy az 

Egyetemes Egyház tanácsa négytagú bizottságot küldött ki az üdülők ügyének 

felülvizsgálatára a tekintetben, hogy a két üdülő üzemeltetése 





  

hogyan történjék a jövőben. Megállapítást nyert ugyanis, hogy az egyházi 

alkalmazottaink részéről a két üdülő a jelenlegi formában nincs 

kihasználva. Ugyanígy megállapítást nyert az is, hogy – főleg a 

mátraszentistváni üdülő épületei – rossz állapotban vannak s felújításuk 

tetemes összeget kívánna. Ugyanígy problémát jelent Bagolyirtáson a 

vízkérdés. A bizottság jelenleg mérlegeli a két üdülő helyzetét s 

elképzelhetőnek tartja, hogy az egyik üdülő esetleges eladása kapcsán a 

másik üdülő bővíthető és korszerűsíthető. Amint a bizottság befejezi 

munkáját, jelentést tesz az Egyházegyetem tanácsának. 

Most pedig az egyes üdülő ismertetésére térek. 

 

1. Balatonszárszó 

Ez az üdülőnk mutatja leginkább a fejlődés képét. 1959-ben felépült a 

csinos, két szoba összkomfortos gondnoki lakás kb. 100.000 Ft értékben. 

1960-ban az egészségügyi követelményeknek megfelelő átalakítást nyert az 

üdülő konyhája, 161-ben pedig vízbevezetésre került sort 150.000 Ft 

értékben. Ezzel egyidőben 1961-ben magnetofonos rádiót, televíziót kapott 

az üdülő, új szaletlit, zuhanyozót és csatornázást készíttettünk, illetve 

három nagy szobából hat kisebb szobát választattunk le. Így az üdülőben 

hasznosítható szobák száma a közös szobákkal együtt 20, a fekvőhelyek száma 

80. 

Az üdülő vezetését 1961. áprilisáig id. Bachát István ny. lelkész látta el. 

Az üdülőben több éven keresztül végzett hűséges munkájáért ezúton is hálás 

köszönetet mondunk. Id. Bachát Iván ny. lelkész elköltözésével egyidőben 

Kardos József balatonszárszói lelkészt bízta meg az Egyházegyetem 

közgyűlési elnöksége az üdülő vezetésével, aki nagy ambícióval kezdte meg 

munkáját. 

Az üdülő a két közgyűlés közötti időszakban hűségesen látta el feladatát s 

a munkában megfáradt lelkészek családjának és egyéb egyházi 

alkalmazottainknak pihenést és üdülést nyújtott a Balaton partján. 

Az üdülő jövő terveiről szólva meg kell említenem, hogy a későbbiek 

folyamán minden szobába szeretnénk bevezettetni a vizet s az üdülőt 

otthonosabbá tenni. Szerepelt a tervben új, kb. 60 méter mély kút fúrása 

is, azonban ennek elkészíttetése egyelőre elmarad, mivel olyan értesülést 

kaptunk, hogy sor kerül községi vízvezeték készítésére. 

 

2. Bagolyirtás 

1959-ben befejezést nyert az üdülő új ebédlőjének és konyhájának 

elkészítése, 1960-ban pedig a vízínség megszüntetése céljából új kút 

fúrására került sor. Így az üdülő tervezett fejlesztése befejezést nyert. 

Jelenleg 10 szobában 30 fekvőhellyel működik az üdülő az év nagy részében. 

A gyakorlati tapasztalat következtében ugyanis őszi, illetve tavaszi 

szünetet vezettünk be. 

Az üdülő vezetését – éppen úgy, mint eddig – Németh Zoltán lelkész látja 

el. A gondnok és családja hűséges munkával mindent megtesz azért, hogy az 

üdülővendégek kellemesen tölthessék el szabadságukat. 

Bár az üdülő – a másik két üdülőhöz hasonlóan – önellátó, ahhoz hogy 

felszerelésében korszerű legyen, komoly beruházási összegre lenne szüksége. 

Amennyiben a két mátrai üdülő közül ez kerülne fejlesztésre, nagyobb 

összeget kell a felszerelések korszerűsítésére fordítani. 

 

3. Mátraszentistván 

A mátraszentistváni üdülő – eltérően a két előző üdülőtől – a Déli 

Evangélikus Egyházkerület tulajdonát képezi. 

Az üdülő az 1959-ben kapott 20.000 Ft-os segélyéből az ajtók és ablakok 

mázoltatását végeztette el. 1960-ban és a folyó évben csak a szükséges 

tatarozási munkák végzésére volt szükség. Az üdülő így 19 szobában 60 

ággyal rendelkezik. 

Az üdülő vezetését 1959-ben és 1960-ban Harkányi László egyetemes 

főtitkárhelyettesi megbízatása miatt Harkányi Lászlóné látta el. Az 1961. 

évben az egyház vezetősége az üdülő irányítását Harkányi 





  

László egyetemes főtitkárhelyettesre bízta, aki – távollétében – 

munkatársát, Szelényi Tibort kérte fel a gondnoki teendők részbeni 

ellátására. 

Az üdültetés az előző évekhez hasonlóan történt, de itt is egyre nagyobb az 

üdülésben részt vevő egyházi alkalmazottak száma. 

Annak ellenére, hogy az üdülő épületei öreg s állandóan romló épületek, az 

üdülő megléte sok egyházi alkalmazottunknak adta meg a pihenést, 

felfrissülést. 

 

Összegezve: Egyházi üdülőink a legutóbbi közgyűlés óta is hűséges, jó 

munkát végeztek egyházunkban. Köszönet illeti azokat, akik ebben a munkában 

részt vettek. Ahhoz azonban, hogy üdülőink a jövőben is elvégezhessék 

nélkülözhetetlen feladatukat, egyházunknak komolyan mérlegelnie kell 

üdülőink épületeinek állagát, s komoly összeget kell fordítania a 

felszerelések felújítására, hogy üdülőink szolgálata méltó legyen a 

szolgálatban megfáradt egyházi munkások jó pihenéséhez és üdüléséhez. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

n) Jelentés a meliorációs bizottságról 

Harkányi László egyetemes főtitkár jelentést tesz a meliorációs bizottság 

munkájáról. 

A meliorációs bizottság a jelentés időszakában – tehát az 1959. és 1960. 

esztendőben – az előző évekhez hasonlóan végezte munkáját. Elősegítette ezt 

a munkát az 1959. évi egyetemes közgyűlés határozata, amely a hátralékosok 

felé a központi szervektől kapott segélyekből levonások eszközlését 

rendelte el. Ennek a határozatnak köszönhető, hogy az 1960. évben az 

eddigieknél jóval magasabb összegű visszafizetés folyt be a meliorációs 

pénztárba. Szükséges lenne azonban a határozat azon részének 

foganatosítására is, amely a segélyben nem részesülő lelkészek helyi 

javadalmából rendel el letiltást a hátralékok mielőbbi visszafizetése 

érdekében. 

1959. január 1-én 162 adós 335.992,23 Ft-tal tartozott. Az év folyamán 28 

lelkésznek utaltunk ki kölcsönt 68.000 Ft összegben, míg a hátralékok 

befizetésének összege 71.360 Ft volt. 

1960. január 1-én 165 adós 353.410,07 Ft-tal tartozott. 28 kölcsönkérőnek 

73.300 Ft-ot utaltunk ki. Törlesztés címén 111.237,67 Ft folyt be. 

1961. január 1-i kintlevőség 324.032,44 Ft. Ez az összeg azonban irreális, 

mivel ebben az összegben az elhaltak, fizetésképtelenek, nyugdíjasok és 

disszidensek tartozása 75.883,37 Ft-tal szerepel. 

A melioráció pénztára jelenleg abban a helyzetben van, hogy a kérelmezők 

kéréseit azonnal teljesíteni tudja s indokolt esetben a lelkészek 

segítségére siet. 

A meliorációs bizottság ügyvivőjének, Sztehlo Gábornak szabadsága idejére 

az Egyházegyetem közgyűlési elnöksége az ügyvivői teendők ellátásával 

Harkányi László egyetemes főtitkárhelyettest bízta meg. 

Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

o) Jelentés az ECLOF kölcsönről 

Péter Lajos pénztáros jelentést tesz az ECLOF kölcsönről. 

Az ECLOF tőkének a helyreállítása óta zavartalanul teljesíti feladatát a 

kölcsönöket igénybe vevők felé. 





  

Az ECLOF tőkének az Evangélikus Egyetemes Egyházra eső kihelyezhető összege 

254.304,49 Ft. 

Gyülekezeteink közül az alábbiak részesültek kölcsönben: 

Alberti 50.000 Ft 

Budavár 25.000 Ft 

Ferencváros 30.000 Ft 

Dombóvár 15.000 Ft 

Deák tér 30.000 Ft 

Pesterzsébet 50.000 Ft 

Gyömrő 10.000 Ft 

Gyuró 15.000 Ft 

Rákoskeresztúr 30.000 Ft 

Józsefváros 40.000 Ft 

Hévízgyörk 30.000 Ft 

Surd 15.000 Ft 

Vasas-Maráza 20.000 Ft 

A felsorolt adósok Vasas-Maráza kivételével pontosan teljesítik fizetési 

kötelezettségüket a kamatok kiegyenlítésével együtt. 

Kérem a jelentésem tudomásulvételét. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

p) Jelentés a lelkészi munkaközösségekről 

Mekis Ádám esperes, az Országos Lelkészi Munkaközösségek ügyvezető elnöke, 

jelentést tesz a lelkészi munkaközösségek 1959. június 26-tól 1961. 

november 10-ig végzett munkájáról. 

(Az alábbi jelentést a nagy terjedelemre való tekintettel kivonatos 

formában közöljük.) 

 

I. 

A Lelkészi Munkaközösségekről általában 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. LMK-eink a legutóbbi egyetemes közgyűlés (1959. június 26.) óta a 

mostani közgyűlésünkig a Szabályzatban lefektetett irányelvek alapján 

fejtették ki tevékenységüket. Ennek az igen fontos lelkészi munkának 

irányítója Káldy Zoltán püspök úr, az OLMK elnöke. Az elmúlt időszakban 

szívén hordozta ez a szolgálatot is. Nemcsak elnöki körlevélben adta meg a 

szükséges irányítást, hanem számos esetben ismételten felkereste az 

egyházmegyei LMK-eket, a helyszínen győződött meg az ott folyó munkáról s 

ha kellett, komolyan bírálta azt és minden alkalommal értékes útmutatást 

adott LMK-eink mai feladataira nézve. 

3. Ha az elmúlt két esztendőben folytatott munkára tekintünk vissza, akkor 

megállapíthatjuk, hogy LMK-eink általában véve jó munkát végeztek. 

Lelkészeink nagy általánosságban fel tudtak nőni nemcsak az időszerű 

teológiai problémákhoz, hanem a népünk életét mozgató és előbbre vivő 

nagyszerű feladatokhoz s a nemzetközi életet feszültségben tartó kérdések 

helyes értékeléséhez. Ez kitűnik abból a számos előadásból is, amelyek LMK-

eink üléseink elhangzottak, részben pedig egyházi sajtónkban is napvilágot 

láttak. Jólesően győződhettünk meg arról, hogy lelkészeink teológiai és 

politikai perspektívája általában szélesedett s ennek jó gyümölcsei máris 

megmutatkoztak nemcsak lelkészi, gyülekezeti szolgálatunkban, hanem 

szocializmust építő társadalmunkban vállalt jó munkájuk különböző 

területein is. 

. . . 

 

II. 

Ezek után nézzük meg konkrétan: mivel foglalkoztak LMK-eink az elmúlt 

időszakban? 

. . . 





  

1. Minden igazi lelki közösséget Isten igéje teremt meg és tart fenn. Ezért 

lelkészeink a munkaközösségi üléseken csaknem minden egyes alkalommal 

foglalkoztak valamilyen formában Isten igéjével: vagy úgy, hogy közösen 

készültek egy-egy igehirdetési szolgálatra (ún. homiletikai 

munkaközösségekben), vagy úgy, hogy elmondott és elmondandó igehirdetéseket 

hallgattak meg, vagy pedig úgy, hogy áhítattal kezdték és fejezték be 

összejöveteleiket… 

2. Az igei közösség mellett minden munkaközösség ápolta az úrvacsorai 

közösséget is… 

3. A LMK-i munka súlypontja természetesen az önképzésre, a továbbképzésre 

esik… 

4. Igen fontos helyet kaptak munkaközösségeink üléseink magyar népünk 

kérdései, valamint a nemzetközi élet fontos kérdései is. 

… 

5. Igen komoly segítséget nyújtottak LMK-eink munkájához Káldy Zoltán 

püspök úrnak, az OLMK elnökének körlevelei, személyes látogatásai és 

útmutatásai. – Ugyancsak sok segítséget jelentett több egyházmegyei LMK-ben 

a megyei egyházügyi főelőadó részvétele és értékes hozzászólása a felmerült 

időszerű kérdésekkel kapcsolatban. 

6. LMK-eink gyakorolták a fraternitást az igei és az úrvacsorai közösség 

mellett a diakónia: a Lelkészi Önsegély vonalán is. 

 

IV. 

1. Az Országos Választmány ülései 

Az Országos Választmány az elmúlt időszakban két alkalommal tartott ülést; 

1960. január 13-án és 1961. január 16-án. Mindkét alkalommal kiértékelte az 

egyházmegyei LMK-ek előző évi munkáját, irányt adott a következő évi 

munkának és megállapította a kötelező és ajánlott terméket. 

… 

 

3. Indítvány 

Indítványozom, hogy az egyetemes közgyűlés mondjon köszönetet Káldy Zoltán 

püspök úrnak, az OLMK elnökének azért a lelkiismeretes szolgálatáért, 

amelyet a LMK-ekben folyó fontos munka irányítása terén elvégzett. 

Indítványozom továbbá, hogy az egyetemes közgyűlés mondjon köszönetet az 

Evangélikus Békebizottság, illetve az Országos Béketanács útján a Hazafias 

Népfront Országos Tanácsának, hogy megyei bizottságai megrendezésében 

sorozatos értekezleteket tartott lelkészeink számára népünk kérdéseinek és 

a nemzetközi élet nagy kérdéseinek szakszerű ismertetése céljából. Kérje 

fel az egyetemes közgyűlés a Hazafias Népfront országos szerveit arra, hogy 

a jövőben is tartassanak hasonló értekezletek lelkészeink számára. 

 

4. Jelentésemet azzal fejezem be, hogy adjunk hálát Istennek Lelkészi 

Munkaközösségeinkért, becsüljük sokra ezeket a drága alkalmakat és úgy 

éljünk azokkal, hogy általuk valóban jó szolgálatot tehessünk egyházunknak 

és társadalmunknak! 

Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

Az indítvány elfogadva az egyetemes közgyűlés köszönetet mond Káldy Zoltán 

püspök úrnak, az OLMK elnökének azért a lelkiismeretes 





  

szolgálatáért, amelyet a LMK-akban folyó fontos munka irányítása terén 

végzett. 

Köszönetet mond az Országos Béketanács Evangélikus Egyházi Bizottsága útján 

a Hazafias Népfront Országos Tanácsának, hogy megyei bizottságai 

megrendezésében sorozatos értekezleteket tartott lelkészeink számára népünk 

kérdéseinek és a nemzetközi élet nagy kérdéseinek szakszerű ismertetése 

céljából. – Felkéri az egyetemes közgyűlés a Hazafias Népfront országos 

szerveit arra, hogy a jövőben is tartassanak hasonló értekezletek 

lelkészeink számára. 

 

r) Jelentés az egyházi építkezéseket jóváhagyó bizottságról 

Harkányi László egyetemes főtitkár jelentést tesz az egyházi építkezéseket 

jóváhagyó bizottság munkájáról. 

Az 1959-ben tartott egyetemes közgyűlés óta az egyházi építkezéseket 

jóváhagyó bizottság által alakított kisbizottság három ízben tartott ülést. 

Az első ülés 1959. szeptember 30-án 15 tárgysorozati pontot, a második ülés 

1906. május 17-én 12 tárgysorozati pontot, a harmadik ülés 1961. szeptember 

19-én 17 tárgysorozati pontot tárgyalt. 

Az ülések jegyzőkönyvéből megállapítható, hogy a bizottság fontos feladatot 

tölt be. Egyrészt őrködik afelett, hogy a tatarozások és építkezések a 

gazdaságosság elvének és a stílusnak megfeleljenek, másrészt tanácsot ad 

kérdéses ügyekben. 

Különösen is ki kell emelni a kisbizottság szakértő tagjainak munkáját, 

akik elfoglalt emberek és ennek ellenére szabad idejüket és sokszor 

vasárnapjukat áldozzák fel egy-egy építkezéssel kapcsolatosan. Köszönetet 

kell mondanunk munkájukért és azért, hogy minden hozzájuk forduló lelkész 

számára készek szaktanácsot adni. 

Az ügyek gyors intézése érdekében – ahol csak egyszerű festésről, 

helyrehozatalról volt szó – nem hivatott egybe a bizottság, hanem a 

bizottság egy szakértő tagjának véleménye után az engedélyt, a bizottság 

utólagos jóváhagyását feltételezve, az egyetemes főtitkárhelyettes megadta. 

A bizottság kapcsolatban állt az Országos Műemléki Felügyelőséggel s ahol 

ez szükséges volt, – műemlék és műemlékjellegű épületeknél – az engedélyt 

megszerezte. Nagy segítséget jelentett a munkában az Országos Műemléki 

Felügyelőség műemlékjegyzéke, aminek alapján azonnal megállapítható az 

egyházi épületek jellege. Köszönet illeti az Országos Műemléki 

Felügyelőséget, amely kész volt több alkalommal is a bizottság segítségére 

sietni szaktanácsadásaival is. 

Az egyházi építkezésekkel kapcsolatban azonban meg kell állapítani azt is, 

hogy annak ellenére, hogy a püspöki körlevelek több alkalommal is felhívták 

a lelkészek figyelmét a bizottság létére és arra a tényre, hogy minden 

építkezést, tatarozást be kell jelenteni, több alkalommal készült tatarozás 

a bizottság, sőt a püspöki hivatal tudta nélkül. Szükség van arra, hogy a 

lelkészek újabb felhívást kapjanak arra vonatkozóan, hogy minden 

építkezést, tatarozást be kell jelenteniök engedélyezés céljából az 

illetékes püspöki hivatalon keresztül a bizottságnak. 

Kérem jelentésem szíves tudomásulvételét. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi és felkéri 

a püspök urakat, hogy ismételten hívják fel a lelkészek figyelmét arra, 

hogy minden egyházi építkezést, tatarozást 





  

be kell jelenteniök az illetékes püspöki hivatalon keresztül az egyházi 

építkezéseket jóváhagyó bizottságnak. 

 

s) Jelentés a kántorképzésről és az egyházzenei munkáról 

Trajtler Gábor, az egyetemes ének- és liturgiaügyi bizottság előadója, 

jelentést tesz a kántorképzésről és az egyházzenei munkáról. 

(Az alábbi jelentést a nagy terjedelemre való tekintettel kivonatos 

formában közöljük.) 

Az egyetemes közgyűlés 1959-ben tartott legutóbbi ülésén létrehozta a zenei 

ügyek folyamatos intézésére az Egyetemes kántorképesítő bizottság zenei 

kisbizottságát. A kisbizottság feladata egyházunk zenei ügyeinek 

gyámolítása, mint amilyenek a kántorképzés és továbbképzés, orgonák építése 

és átépítése feletti felügyelet, a gyülekezeti éneklés és karéneklés 

ügyének támogatása. A kisbizottság előadója pedig megbízást kapott a 

magyarországi evangélikus templomokban található orgonák kataszterének 

összeállítására. 

… 

Az egyetemes közgyűlés legutóbbi ülésén fogadta el a „Kántori tanfolyamok 

szervezeti és képesítővizsgai szabályzatát”. A kántorképzés és vizsgáztatás 

azóta e szabályzat szerint történik. 

… 

Általában megállapítható, hogy gyülekezeteink felelőssége és igénye a 

kántori szolgálattal szemben egyre nő, a gyülekezetek által elsajátított új 

énekek száma is egyre gyarapszik. A rádiós egyház félórák az evangélikus 

igehirdetéshez méltó színvonalas és de tempore jellegű egyházzenei keretet 

kapott ez év elejétől. 

Istennek legyen hála, hogy egyházunk énekkel és zenével is dicsérheti Urát! 

Kérem jelentésem elfogadását. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi. 

 

t) Jelentés az egyetemes katechetikai bizottságról 

Dr. H. Gaudy László, az egyetemes katechetikai bizottság előadója, 

jelentést tesz az egyetemes katechetikai bizottságról. 

Az egyetemes lektoráló bizottság, mely meghatalmazás alapján intézkedik a 

tankönyvbírálat és tankönyv engedélyezés tekintetében, az elmúlt egyetemes 

közgyűlés óta a következő munkálatokat végezte. 

Az általános iskolák számára meghirdetett tankönyv pályázatra beérkezett 

pályamunkák közül a második osztály számára az 1960-as évben újabb 

pályázatot kellett meghirdetni az 1959-ben meghirdetett pályázat 

eredménytelensége miatt. A második pályázat alkalmával egy pályamunka 

érkezett be. A lektoráló bizottság e pályamunka elbírálása és javítása 

miatt Káldy Zoltán püspök úrral együtt két ízben ülésezett s elfogadta 

Molnár Gyula esztergomi lelkész művét. Azóta a felügyeleti szervek 

elfogadása után, a könyv meg is jelent és már használatban is van. 

A kifogyott konfirmációi tankönyv elkészítése céljából a két püspök által 

megbízott munkaközösség elkészítette az új konfirmációi káté kéziratát, 

melyet a lektoráló bizottság átvizsgált, elfogadásra ajánlotta, s remélni 

lehet, hogy a felügyeleti hatóság jóváhagyása után még ebben az évben a 

nyomdából is kikerül és használatra kibocsátható lesz. 

Kérjük az egyetemes közgyűlést arra, hogy a katechetikai bizottságnak a 

lektoráló bizottság által végzett munkáját jóváhagyni 





  

szíveskedjék és intézkedéseit emelje határozati erőre. 

Javasoljuk továbbá azt, hogy a kifogyóban lévő, elfogadott, illetve 

engedélyezett és használatban lévő tankönyvek újranyomása előtt a 

katechetikai bizottság újból nézze át a tankönyveket és azokon a 

szükségessé váló javításokat végeztessék el. 

Kérem jelentésem elfogadását. 

Az egyetemes közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi és úgy 

határoz, hogy az elfogadott, újra kiadásra kerülő hittankönyveket a 

lektoráló bizottság újranyomás előtt nézze át és az esetleg szükséges 

javításokat végezze el. 

 

8. 

Egyházkerületi felterjesztések 

Harkányi László egyetemes főtitkár bejelenti, hogy egyházkerületi 

felterjesztés nem érkezett. 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi. 

 

9. 

Időközben beérkezett ügyek 

Harkányi László egyetemes főtitkár bejelenti, hogy időközben semmiféle ügy 

nem érkezett. 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi. 

 

10. 

Esetleges indítványok 

Harkányi László egyetemes főtitkár bejelenti, hogy indítvány nem érkezett. 

Az egyetemes közgyűlés a bejelentést tudomásul veszi. 

 

11. 

Útiköltségek 

Harkányi László egyetemes főtitkár javasolja, hogy az egyetemes közgyűlés a 

szokásos 31 Ft-os napidíj és a gyorsvonat másodosztályú útiköltség 

megtérítésén kívül rendelje el az igazolt szállásdíj megtérítését is. 

Egyben rendelje el, hogy a tisztségüknél fogva munkát végző budapesti tagok 

igazolt készkiadásait is téríttessenek meg. 

 

Az egyetemes közgyűlés elrendeli, hogy a tanács tajgainak, illetve a 

közgyűlés azon tagjainak, akik az Egyházegyetem költségén vannak jelen, a 

jövőben a 31 Ft-os napidíjon és a gyorsvonat másodosztályú jegy 

megtérítésén kívül az igazolt szállásdíjat is térítse meg a pénztár. Egyben 

elrendeli, hogy a tisztségüknél fogva munkát végző budapesti tagok igazolt 

készkiadásai is téríttessenek meg. 





  

12. 

A közgyűlés berekesztése 

 

D. Dr. Vető Lajos püspök, egyházi elnök imádsága után Mihályfi Ernő 

egyetemes felügyelő, világi elnök megköszöni a résztvevők megjelenését, a 

jelentést tevők munkáját és a közgyűlést bezárja. 

 

 

 

Mihályfi Ernő s.k. egyetemes felügyelő, világi elnök 

Makis János s.k. egyetemes világi főjegyző 

Dr. Mihály Dezső s.k. egyetemes világi aljegyző 

Torda Molnár Sándor s.k. egyetemes világi aljegyző 

D. Dr. Vető Lajos s.k. püspök, egyházi elnök 

Fülöp Dezső s.k. egyetemes egyházi főjegyző 

Rédey Pál s.k. egyetemes egyházi aljegyző 

 

 

 

Hitelesítjük: 

 

Dr. Bothár Vilmos s.k. egyetemes ügyész 

Harkányi László s.k. egyetemes főtitkár 

Balczár István s.k. 

Gádor András s.k. 

Gartai István s.k. 

Lágler Béla s.k. 
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