
„A diákság szomjasan várja a hirdetett igét”26 TANÚK ÉS TANULSÁGOK

Dezséry László (1914–1977)1 személye és püspöki szolgálata ma is heves vitákat és indulatokat gerjeszt. 
Dezséry László püspöki tevékenységét és a kommunista hatalommal való együttműködését már kutatták, 
részben publikálták. Kevésbé közismert és eddig még nem feldolgozott korszaka életének az ezt megelőző, 
egyetemi lelkészi szolgálata. A róla megjelent életrajzok éppen csak megemlítik azt a tényt, hogy 1936–1949 
között egyetemi lelkipásztorként szolgált.

Az Evangélikus Országos Levéltárban őrzött hagyatékából és az evangélikus sajtóban megjelent írásaiból egyér-
telmű, hogy Dezséry László egyetemi lelkészként szenvedélyes szeretettel és lelkesedéssel foglalkozott a rá bízott 
egyetemistákkal. Megdöbbentő az az éleslátás, amellyel a kor egyházi-társadalmi-gazdasági problémáit átlátta, és 
amelyekre igyekezett felhívni az akkori evangélikus közvélemény fi gyelmét.

Dezséry László egyetemi lelkészi szolgálatát kutatva református egyetemi lelkészként tanulságosnak tartom 
elgondolkodni munkamódszerén, kitartásán és cikkein. Tanulmányomban az evangélikus egyetemi misszió hős-
korát dolgozom fel, ezen keresztül igyekszem bemutatni Dezséry László eddig nem ismert arcát. Jelen írásomban 
szeretnék emléket állítani munkatársának és barátjának, Benczúr Lászlónak is, aki Dezséryt az egyetemi lelkészi 
szolgálatában követte.

 1 Dezséry László (Budapest, 1914. február 18. – Budapest, 1977. november 8.) a pécsi Erzsébet Tudományegyetem soproni hittu-
dományi karán szerzett diplomát. 1936-ben avatta lelkésszé dr. Raff ay Sándor bányakerületi püspök. 1938-ban lelkészi vizsgát tett, 
segédlelkészi éveit a fasori és az angyalföldi evangélikus gyülekezetben töltötte. 1941. szeptember 1-je és 1949. január 31-e között 
egyetemi lelkészként szolgált. Az óbudai gyülekezet lelkészévé választották. 1950-től 1956. október 28-áig először a Bányakerület, majd 
a Déli Evangélikus Egyházkerület püspöke volt. 1958 után egyházi szolgálatot nem végzett. Volt országgyűlési képviselő (1958–1962), 
az Országos Béketanács főtitkára (1962–1966). A Béke Világtanács tagjaként részt vett a Béke Világtanács és az Interparlamentáris 
Unió ülésein. Évekig tagja volt a Fővárosi Tanács Végrehajtó Bizottságának. 1942-ben nősült, két gyermekük született. Első publikációi 
1941-ben jelentek meg. A Magyar Nemzet rendszeres cikkírója volt (1957–1977). Munkatársa, majd főmunkatársa volt a Magyar 
Rádió belföldi politikai adásai szerkesztőségének. Sorozatában, a Hétvégi jegyzetekben nagyrészt pedagógiai, közművelődési és szoci-
álpolitikai tárgyú írások hangzottak el. Fontosabb művei: „Lélek s szabad nép…” Evangélikus magyar költők istenes énekei (Budapest, 
1941); Templomozó Kiskáté (1942); Oslói riport (Budapest, 1948); Hétvégi jegyzetek (Budapest, 1957); Olvasni jó (Budapest, 1958); 
Egy képviselő naplójából (Budapest, 1962); Az értelem nevében (Budapest, 1963); India (Budapest, 1977).
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Az egyetemisták közötti misszió megszervezésének okai

A 20. század első felében működő hatvanhét felsőoktatási intézmény2 ellenére európai viszonylatban a magyar 
hallgatói létszám alacsony volt. 1895-ben 10 031 hallgató iratkozott be, és ez a szám 1914-ig csak 8000-rel lett több. 
1920 után, a trianoni határok miatt Magyarország lakosságának száma 7,5 millióra csökkent. A két világháború 
közötti korszakban a felsőoktatásban 10-12 000-en tanultak. 1921–23-ban volt a legmagasabb a hallgatói létszám 
14 838 fővel. A második világháború éveiben a beiratkozottak számában ingadozás mutatható ki: 6000 és 16 000 
fő között. A magyar felsőoktatás a népességhez viszonyított hallgatói létszámot tekintve az utolsó helyről európai 
középmezőnybe került, amely elsősorban a Klebersberg Kúnó (1875–1932) 
nevével fémjelzett kultúrpolitikának volt köszönhető (Ladányi 1999).

A felsőoktatásban részt vevők létszáma és aránya a 20. század első 
felében nem volt jelentős a magyar társadalomban, azonban a diplomával 
rendelkező értelmiség számarányához képest az ország közéletére gyakorolt 
hatása meghatározó volt. Az első világháborút követő zavaros és nehéz 
politikai években az értelmiség politikai, illetve hitbeli elköteleződése 
hatással volt a magyar közéletre. A ’20-as évek nyomorúságos körülményei 
között, nagy áldozatok árán továbbtanuló fi atalok nyitottá és érzékeny-
nyé váltak a szélsőséges politikai áramlatokra, amelyek a ’30-as évekre 
hazánkban is egyre erősebben érzékeltették hatásukat. A jobb-, illetve 
baloldali szélsőséges politikai nézetek hangsúlyosabban befolyásolták az 
egyetemistákat, a fi atal értelmiségieket, mint a kevésbé iskolázottakat. A 
korabeli (egyházi) sajtó cikkeiben azonban inkább a baloldali veszélytől 
óvták az egyetemistákat. A Tanácsköztársaságnak a magyar történelemben 
betöltött egyházellenes szerepe után ez érthető.

A szélsőséges politikai nézeteket valló fi atal értelmiségiek esetében még 
szomorúbb az a tény, hogy sok hallgató az egyetemi évei alatt a megélhe-
tési gondok, illetve az egyházak3 kiüresedett igehirdetései miatt diplomás 
hivatását csupán megélhetési forrásnak tekintve, közönyössé és hitét nem 
gyakorlóvá vált.

A bemutatott jelenségek mindegyik felekezet egyetemi, főiskolai hallgatóira jellemzőek voltak. A hivatalos 
egyházi státuszok megszervezése előtt mindegyik felekezetben megjelentek az egyesületek és szervezetek,4 ame-
lyek áldott és hatékony szolgálatot fejtettek ki az egyetemisták közötti misszió területén is. Valójában ezeknek az 
egyesületeknek a vezetői, illetve tagjai hívták fel egyházuk vezetőinek a fi gyelmét a gyors cselekvés fontosságára az 

 2 Két tudományegyetem, egy műegyetem, a többi főiskola, illetve felsőfokú szakiskolai jellegű intézmény. Az állam 1912-ben 
két új tudományegyetemet hozott létre, ezek a háború után kezdtek el működni. 1920 után csökkent az intézmények száma. A 
kolozsvári tudományegyetem Szegedre, a pozsonyi pedig Pécsre költözött. Ladányi 1999.
 3 Az egyház alatt ebben az esetben a magyar történelmi egyházakat értem. Vizsgált korszakunkban mind a római katolikus, refor-
mátus, evangélikus felekezet igehirdetéseit nagyban jellemezte az erőtlenség, a moralizálás és gyakran az aktuálpolitikai elhajlás is.
 4 A katolikus Emericana, a református Soli Deo Gloria Szövetség, az evangélikus Luther Szövetség mellett kiemelkedően fontos 
szerepet töltött be az ökumenkius Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség szolgálata.

Dezséry László
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értelmiségi fi atalság misszióját illetően. A római katolikus egyház vezetői tudták leghatékonyabban megszervezni az 
egyetemi hallgatóság lelkigondozását, mivel náluk ennek már voltak évszázados hagyományai, és többségi helyzetük 
is komoly előnyt jelentett.5 A református egyházban 1934-től szolgált egyetemi lelkész Kiss Sándor személyében.

Az evangélikus egyetemi ifjúság helyzete és a köztük való misszió megszervezésének okai

Az evangélikus hallgatók létszáma 1914 és 1942 között az ország felsőoktatási intézményeiben 286 és 1172 fő között 
mozgott. Az evangélikus egyház 1920 után az ország legnagyobb megcsonkítást megélt egyházává lett, a többi történeti 
keresztyén egyházhoz viszonyítva még inkább kisebbségi helyzetbe került.6 Az evangélikus felekezet megközelítően 
6 százalékos népességen belüli arányához képest azonban az adott korszakban a beiratkozott hallgatók 7-9 százaléka 
volt vallását rendszeresen gyakorló evangélikus. Az evangélikus fi atalok tehát az egyetemeken felülreprezentáltak 
voltak. „Ennek a hátterében az állhat, hogy az átlagosnál műveltebb evangélikus családokban nagyobb hagyományai 
voltak az oktatásnak, és ez az egyetemekre kerülésben is megmutatkozott.” (Király 2009, 58–59. o., 64–65. o.) Az 
1930-as években az evangélikus vallású érettségizettek kerültek be a legnagyobb arányban az egyetemekre, és ebben 
a felekezetben alacsony volt a szakképzetlen munkásrétegek (25 százalék) aránya is (uo. 65. o.). 1939-ben, az evangéli-
kus egyetemista hallgatók kongresszusán a magyar evangélikus egyházat így jellemezte az egyik előadó: „Ha egészen 
szigorúan vesszük a statisztika számait: parasztegyház, az intelligencia egyházának jelszavával a »művelt réteg« egy-
házává álcázva. […] országos számarányon felül szerepelünk az értelmiségi pályákon. […] Az összes közszolgálati és 
szabadfoglalkozású keresőből arányszámunk 6,6%, azaz +0,5%. Egyes foglalkozásokban azonban nagyobb arányban 
eltolódások láthatók: egyetemi tanárokból 13% (+6,9%) […] Az egyetemet végzettek (főiskolát végzettek) számában 
kedvező az arányszámunk, de feltűnően mégsem emelkedik ki (9%, +2,9%) […] őstermelő volt az 1930-as népszámlálás 
alapján egyháztagjaink 55%-a. […] Több a kisbirtokos, középbirtokos és törpebirtokos arányszámban, és kevesebb a 
nincstelen, városi és falusi proletár. Innen magyarázható az is, hogy értelmiségi pályára egyházunk tagjai közül sokan 
mennek, arányszámon felül.” (Kemény 1939, 6. o.) Az értelmiség alapvető küldetését ebben összegezte az előadó: „Az 
értelmiségi rétegnek egyházunkban is az a feladata, hogy megtartson mindenkit a maga helyén.” (Uo.)

Az evangélikus egyházban az Egyetemi Luther Szövetség tagjai igyekeztek felhívni a fi gyelmet az egyetemi 
misszió fontosságára. A püspök kész volt egy egyetemi lelkészi státusz megszervezésére, mégis csak 1941-ben ne-
vezték ki Dezséry Lászlót egyetemi lelkésszé.

Dezséry László már 1938-ban sürgette egy átfogó ifj úsági koncepció kidolgozását az egyházában. Erről szóló cik-
kében az egyetemistákkal való foglalkozás lényegéről így fogalmazott: „Külön kell szólnunk az egyetemi és főiskolai 
ifj úságunk gondozásáról. Ezekből lesznek nagyjából a jövő egyházi vezető emberek. Alkalmam volt látni főiskolás 
ifj úságunk éhségét a szerves és mozgalmi jellegű egyházi munka után. Tíz éve minden evangélikus diáktalálkozón 

 5 A 18. században a jezsuita akadémiákon már voltak kinevezett hitszónokok. A Pázmány Péter által alapított egyetemen 1795-től 
volt hitszónok. Az 1930-as évek közepére vallásszociológiai okokból elavult ez a fajta pasztoráció: az ifj úság személyesebb hangvételre 
vágyott. 1934-től a hitszónoki állással összekapcsolt tanszéket gazdasági okokból megszüntették. 1936 őszétől egy egyetemi lelkészi 
tisztséget szerveztek meg, a ’40-es évektől már több egyetemnek volt katolikus egyetemi lelkésze. Mózessy 1997, 51–52. o.
 6 „Helyzetileg a legkisebb, legelszórtabb, legvegyesebb és legpusztulóbb egyházak egyike vagyunk. Számunk arányszámban 6,2%, 
1930-ban 6,1% volt” – jelent meg az Evangélikus Élet 1939. április 1-jei számában. Az evangélikusság mérlegen című összefoglalóban 
az evangélikus egyetemi és főiskolai hallgatók országos kongresszusán elhangzott előadásokat közölték. 
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ugyanazok a kérdések szerepelnek: kell egyetemi lelkész, kell jó főiskolás sajtó, kell országos szervezkedés a főiskolákon, 
már csak azért is, mert a katolikusok az Emericanában s a reformátusok a SDG-ban régen megcsinálták a szervezke-
désüket. Az egyetemi hallgatók érzik, hogy magukra vannak hagyva. […] Számtalan fi atal »laikust« ismerek, akik 
készen vannak az igehirdetésre s az egyház szolgálatára, de nem találják az egyházban a helyüket. […] általában akkor 
indulhat meg komoly és szerves, minden réteget és korcsoportot elérő ifj úsági munkánk, ha egyszer megtörténik a 
megbízható adatfelvétel egyházunk ifj úságáról. […] Kellenek szaklelkészek, elsősorban ifj úsági lelkészek. Kell karizma 
szerinti munkáskiválasztás, ehhez a kiválasztáshoz pedig igazságos és hivatalos minősítés. […] A magyar ifj úsági 
munka különös módon függ attól is, hogy az egyház mennyire tud haladó szellemű és bizonyságtevő mozgalmi erő 
lenni a magyarság életében. […] Az egyház újjászületésétől függ az ifj úsági munka.” (Dezséry 1938, 345–346. o.)

Mindezek indokolták, hogy az evangélikus egyház kiemelten foglalkozzon az egyetemista és főiskolás fi atalok-
kal, ennek ellenére a missziónak ez az ága későn vált az evangélikus egyház hivatalosan is elismert missziói ágává.

Az evangélikus egyetemi és főiskolai lelkigondozás kezdetei 
a Luther Szövetség keretein belül

Néhány egyetemi hallgató 1920. április 19-én alakította meg az Evangélikus Főiskolás Hallgatók Szövetségét azzal 
a céllal, hogy „az evangélikus főiskolai hallgatók ne legyenek kénytelenek más, a mi világnézetünknek sokszor ide-
gen egyetemi ifj úsági egyesületekbe belépni, melyek különösen a múltban sokszor Isten- és hazaellenesek voltak”.7 

A szövetség ezen felül hangsúlyt helyezett a hallgatók szociális segélyezésére. 1921-től már mint az Országos Luther 
Szövetség alosztálya működött az Egyetemi Luther Szövetség, alapszabályukban így fogalmazták meg a céljukat:

„A magyar evangélikus egyetemi és főiskolai hallgatók, ill. hallgatónők
a) evangélizálása
b) egyház- és hitvalláshűségre való nevelése
c) diáktársadalmi úton való szervezése
d) az evangélikus egyház életébe és szolgálatába való bevezetése
e) diákszociális támogatása
f) képviselete
g) kulturális és lelki felkészítése a magyar nemzet szolgálatára.”8

A szövetség a működési helyén szolgáló evangélikus lelkészek közül egyet lelki irányítójául kért fel, aki választmá-
nyi tag is lett. A szövetség a mindenkori egyetemi lelkész országos lelkipásztori munkájához testvéri segítséget nyújtott.9

A szövetség tevékenységének köszönhetően az 1930-as évek elejére már hat egyetemi, illetve főiskolai szervezet 

 7 Szuchovszky Sándor (ügyvezető elnök) és Brenndörfer Terézia orvostanhallgatók levele a Kormányzó Bizottsághoz, Budapest, 
1920. április 26. EOL, 3. irattartó: Evangélikus Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szövetség ügyiratai, 1920–1921.
 8 Az Egyetemi Luther Szövetség 1943. október 13-án tartott választmányi ülésén elfogadott (módosított) alapszabály 2. §-a. 
EOL, Egyetemi Luther Szövetség jegyzőkönyvei, 1938–1944.
 9 Az Egyetemi Luther Szövetség 1936. december 10-én tartott választmányi gyűlésének jegyzőkönyve, 183. o. EOL, Egyetemi 
Luther Szövetség jegyzőkönyvei 1/b, 1928–1937.
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működött az országban.10 Ezeknek a szervezeteknek a jogi helyzete nem volt egységes, egymástól elszigetelten mű-
ködtek, az évente megrendezett evangélikus egyetemi konferencián találkoztak egymással a csoportok.11 

Az Egyetemi Luther Szövetség kiterjedt diakóniai munkával segítette a rászoruló hallgatókat (ingyenes vagy 
kedvezményes étkezések biztosításával, utazási kedvezmények megszerzésével, olcsóbb szén beszerzésével vagy 
kollégiumi helyek biztosításával). A szövetség 1937-ig nem rendelkezett saját irodával, ügyeiket a Luther Otthon12 
egyik szobájából intézték.13

A szövetség 1931-es jelentése szerint a körülbelül hatszáz nyilvántartott, a fővárosban tanuló evangélikus 
egyetemistának és főiskolásnak csak a 10 százalékát tudták rendszeresen megszólítani és programjaikra elhívni.14

A szövetség alapításától kezdve hetente tartott bibliaórákat és előadásokat, az 1934/35-ös tanévtől kezdve 
pedig rendszeresen szervezett egyetemi isten tiszteleteket is. Az igehirdetés szolgálatát minden alkalommal más-
más lelkipásztor látta el (Mózessy 1997, 118. o.). Karácsonykor és a böjti időszakban evangélizációs alkalmakra 
és szeretet vendégségekre hívták a fi atalokat. A lelki alkalmak megszervezésével is foglalkozott a Belmissziós 
Osztály, amelynek 1936 decemberétől Dezséry László lett az elnöke. Dezséryt 1939-ben megválasztották a 
szövetség igazgató lelkészének,15 aki megválasztásakor hangsúlyozta: „Az Egyetemi Luther Szövetséget a diák-
társadalmi élet központjává kell tenni evangéliumi alapon. […] tudnunk kell azt, hogy az evangélikus egyetemi 
társadalomban nem mindenki szervezhető, viszont azok is értékesek, akik nem szervezhetők. Tehát missziós 
munkát kell végeznünk.”16

Az evangélikus egyetemi lelkészi állás megszervezése

1937 novemberében az Evangélikus Élet „vezércikkében” hívta fel a fi gyelmet arra, hogy az evangélikus egyház 
érdeke, hogy az egyetemi ifj úság lelkigondozásának kérdését megoldja, „ha másként nem megy, akkor gyűjtések és 
off ertóriumok útján” (Fülöp 1937). Még ebben az esztendőben a protestáns egyházak vezetői közösen kérvényt 
juttattak el a Vallási és Közoktatási Minisztériumhoz: „Az ifj úság nevelésének és valláserkölcsi irányításának az 
iskolákban is szükséges ellátása nem tekinthető befejezettnek az ifj úságnak a középiskolából való kikerülésével. 
Annak, hogy ez a munka az egyetemeken és a főiskolákon is folytattassék, fokozott jelentőseget ad az a körül-

 10 Budapesten, Debrecenben, Pécsett, továbbá a szegedi Egyetemi Luther Szövetségek, Soproni Teológiai Ifj úsági Kör és a Miskolci 
Evangélikus Joghallgatók Luther Szövetsége.
 11 Memorandum és tervezet in: A magyar evangélikus egyetemi és főiskolai ifj uság nyílt levele evangélikus egyházunk vezető férfi aihoz.
 12 Az „egyetemes egyháznak” nevezett országos egyházi iroda 1906-ban nyitotta meg a kapuit az Üllői út 24. szám alatt. 1909–1949 
között ebben az evangélikus székházban működött az egyetemes egyház által alapított fõiskolás fi úkollégium, a Luther Otthon. 
Az intézmény alapításának célja az volt, hogy a fõvárosba kerülõ és itt egyetemi és főiskolai tanulmányokat folytató evangélikus 
ifj úságnak testi-lelki otthona legyen.
 13 Az Egyetemi Luther Szövetség 1943. október 13-án tartott választmányi ülésén elfogadott (módosított) alapszabály 16. §-a. 
EOL, Egyetemi Luther Szövetség jegyzőkönyvei, 1938–1944.
 14 Jelentés a budapesti Egyetemi Luther Szövetség 1931–32. évi működéséről, EOL.
 15 Dr. Szuchovszky Lajos igazgató lelkész utódjaként. Az Egyetemi Luther Szövetség 1939. december 15-én tartott tisztújító 
közgyűlés jegyzőkönyve. EOL, Egyetemi Luther Szövetség jegyzőkönyvei 1/a, 1938–1944.
 16 Az Egyetemi Luther Szövetség 1939. december 15-én tartott tisztújító közgyűlésének jegyzőkönyve. EOL, Egyetemi Luther 
Szövetség jegyzőkönyvei 1/a, 1938–1944.
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mény, hogy ma minden ki nem próbált új eszmeáramlat elsősorban az ifj úságot iparkodik a maga befolyása alá 
vonni, s ez, valamint az egyetemi és a főiskolai ifj úságra leselkedő más erkölcsi veszélyek is fokozottan indokolják, 
hogy az ifj úság az egyetemeken és a főiskolákon se hagyassék valláserkölcsi továbbnevelés és irányítás nélkül, 
annál kevésbé, mert ez könnyen vezethet az eddigi ily neveléssel és irányítással elért eredmények megsemmi-
sülésére is.” (Mózessy 1997, 51. o.) A minisztérium válasza sokáig késett. 1941 elején az evangélikus egyház 
már harmadszor adta be ezirányú kérelmét, mire az államtitkár „gyors” döntést ígért az ügyben. „Bármiképpen 
döntsön is a miniszter Úr – írta levelében Kapi Béla Dezsérynek –, az egyetemi lelkészi állást feltétlenül meg 
fogjuk szervezni, éspedig minél előbb. Lehetséges, hogy még február havá-
ban. Ha lehetséges, megszervezzük államsegéllyel, ha ezt nem kapjuk meg, 
megszervezzük saját anyagi erőnkből. Sokszor azon a ponton voltam már, 
hogy nem kötöm a megszervezés ügyét az államsegélyhez, mivel azonban az 
evangélikus és a református egyház közösen kéri az állam támogatását, nem 
tartottam megengedhetőnek az államsegélyről való lemondást, s ily lépésemért 
nem mertem felelősséget vállalni.”17

1941 nyarára kapta meg az ígért államsegélyt az Evangélikus Egyete-
mes Egyház a Vallási és Közoktatási Minisztériumtól,18 ennek segítségével 
szervezte meg az egyetemi lelkészi állást.19 1941. szeptember 1-jei hatállyal 
dr. Raffay Sándor püspök felmentette Dezséry Lászlót az angyalföldi gyü-
lekezetben betöltött segédlelkészi szolgálata alól.20 Az egyházegyetem 1941-
es közgyűlésén így méltatták a már eddig is egyetemi lelkészként szolgáló 
Dezséry Lászlót: „A megbízott lelkész megbízatásának megfelelően gondját kiterjesztette az ország többi 
egyetemi evangélikus ifjúságára. Országos kongresszust rendezett a vidék egyetemi és főiskolai hallgatóinak 
bevonásával. Ezen a kongresszuson az Időálló megoldások és tettek felé című kérdésről szólt a bevezető elő-
adás. Három egymáshoz kapcsolódó előadás a következő kérédéseket tárgyalta: Korszerűtlen emberségünk; 
Korszerűtlen magyarságunk; Korszerűtlen keresztyénségünk. Bizalommal vagyok Dezséry László megbízott 
lelkész személye és munkája iránt, s jó reménységgel tekintek további működése elé. Feltétlenül bizonyos, hogy 
egyetemi evangélikus ifjúságunk lelkigondozásáról a lehető legnagyobb erővel gondoskodnunk kell. Bizonyos 
azonban az is, hogy ennek a gondozásnak az evangélium alapján és Luther szellemében kell történnie.”21 Az 
egyetemi lelkészi beiktatásra ünnepélyes keretek között 1942. március 8-án került sor a Deák téri evangéli-
kus templomban. Ettől kezdve Dezséry nemcsak az Egyetemi Luther Szövetség igazgató lelkipásztora volt, 
hanem az Evangélikus Egyházegyetem egyetemi lelkésze is, a szövetség jegyzőkönyveiben felváltva használta 
mindkét megnevezést.

 17 Kapi Béla püspök levele Dezséry Lászlóhoz. Győr, 1941. január 8. EOL, Dezséry László levelezései 1. doboz, 1938–1946.
 18 Kapi Béla püspök levele Dezséry Lászlóhoz. Győr, 1941. június 30. EOL, Dezséry László levelezései 1. doboz, 1938–1946.
 19 A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem rendes közgyűlésnek jegyzőkönyve. 1941. november 7. 4. pont.
 20 Raff ay Sándor püspök levele Dezséry Lászlóhoz. Budapest, 1941. szeptember 3. EOL, Dezséry László levelezései 1. doboz, 
1938–1946.
 21 A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem rendes közgyűlésnek jegyzőkönyve 1941. november 7. 4. pont.

„

„„Az Egyetemi Luther Szövetséget 
a diáktársadalmi élet központjá-
vá kell tenni evangéliumi alapon. 
[…] tudnunk kell azt, hogy az evan-
gélikus egyetemi társadalomban 
nem mindenki szervezhető, viszont 
azok is értékesek, akik nem szer-
vezhetők. Tehát missziós munkát 
kell végeznünk.”
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Dezséry László egyetemi lelkészi szolgálatának bemutatása

Immár kinevezett egyetemi lelkipásztorként Dezséry Lászlónak szembesülnie kellett a szövetség visszatérő problé-
májával: az evangélikus egyetemi fi atalságnak csak töredékét tudják megszólítani és a munkába bevonni. Dezséry 
nemcsak a háborús helyzetben látta az okát annak, hogy nem olyan hatékony a misszió, mint kellene.

Az okok feltérképezését Dezséry László egy felméréssel kezdte 1941-ben. Ennek eredményeit és tanulságait közzé 
is tette a Keresztyén Igazság című lapban: „A kérdőívek célja az volt, hogy felderítsem, milyen vallási ismeretekkel, 
mennyi gyakorlati kegyességgel, milyen világnézettel s milyen fokú és irányú érdeklődéssel számolhatok az egyetemi 
és főiskolás hallgatók lelkigondozása közben. A kérdések közül hét hittani kérdés volt.”22 Ezek a következők voltak:

1. Olvas-e Bibliát és hogyan?
2. Imádkozik-e és hogyan?
3. Hogyan szokott készülni az úrvacsorára?
4. Erkölcsi kérdésekben mihez szokta szabni magát? Gondol-e keresztyénségére?
5. Emlékszik-e vallástanítása közben hatást gyakorló élményre? Mi volt az?
6. Emlékszik-e hatást gyakorló prédikációra? Milyen tárgykörből volt az?
7. Mi az a keresztyén erkölcsi követelmény, amelynek nem tud vagy nem akar eleget tenni?

Dezséry László száz, a bibliaóráira rendszeresen járó evangélikus egyetemi hallgatóval anonim módon töltette ki a kérdő-
ívet. A 100 válaszadóból 78 fi ú volt és 22 lány. A válaszadók 55 százaléka protestáns (46 evangélikus) egyházi iskolában végezte 
a középiskoláit, és csak 33-an jártak állami iskolába. Ezek szerint alapos, hitvallásos válaszoknak kellett volna születniük.

Dezséry jelentése szerint hétszázötvennél több, magát evangélikus felekezetűnek valló hallgatóról tudott.23 Elgondol-
kodtató az a tény, amelyre Dezséry rámutatott, hogy ez a száz válaszadó a hűségesen bibliaórára járó hallgatókat jelentette. 
Ennek ellenére az első kérdésre, hogy olvas-e Bibliát, csak húszan válaszolták azt, hogy igen, rendszeresen. A válaszadók 
közül huszonhárman egyáltalán nem olvastak Bibliát. Ezt Dezséry a következőkkel magyarázta: „A bibliaolvasók nagy 
része nyilvánvalóan nem tud Bibliát olvasni, s csak csinálja, de nem tud mit kezdeni vele. Az életüket nemigen formálja, 
ami főkét a 4. kérdésre adott válaszokból derül ki.” A négyes kérdésre – „Erkölcsi kérdésekben mihez szokta szabni magát? 
Gondol-e keresztyénségére?” – csak huszonhárman válaszoltak határozott igennel. Ugyanakkor ötvenhárman nemmel 
válaszoltak arra, hogy van-e olyan keresztyén erkölcsi követelmény, amelynek nem akarnának megfelelni.

Dezséry még hét kérdésben a hallgatók gyakorlati vallásosságáról érdeklődött:
1. Mi a keresztyénségnek (hitnek és tanításnak) a lényege?
2. Melyek a reformáció alapfelismerései? Mit hozott?
3. Mi van az Ágostai hitvallásban?
4. Mit tanít az egyházunk az úrvacsoráról?
5. Mit jelent ez: „onnan lészen eljövendő”? Általában mit tud az utolsó időkről?
6. Mit tart a bűnvallásról?
7. Mi az a „hittétel”, amelyet nem ért, nem hisz, vagy amelyről hallani szeretne?

Kiábrándító volt: a 3. kérdésre harmincöten semmilyen választ nem adtak, csak egyetlen helyes válasz született. 
Nyolcan pedig keverték a hitvallást más egyházi vagy egyháztörténeti jelenséggel.

 22 Dezséry László a Keresztyén Igazság VIII. évfolyamában (1941) Mit tudnak egyetemistáink a vallástanból? (283–288. o.), illetve 
Egyetemistáink gyakorlati keresztyénsége (313–319. o.) címmel közölte a felmérésének eredményeit.
 23 A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem rendes közgyűlésének jegyzőkönyve, 1941. november 7. 4. pont.
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Dezséry László a felmérés eredményeit nemcsak publikálta, hanem a diáksággal meg is beszélte. Továbbá szol-
gálatában a bibliaórák, igehirdetések témaválasztásában ezeket igyekezett szem előtt tartani.

A végső összegzését ebben a három pontban foglalta össze:
 „1. Ifj ú értelmiségünk nincsen érdeklődés nélkül a vallástani kérdések között. Néhol igen fejlett teológus gon-
dolkodás nyilatkozik meg a feleletek között, még a tagadók között is.
2. Nem nevelték rá őket a szabatos beszédre vallástani kérdésekben. […]
3. A hallgatók vallástani tudása nem elég arra, hogy öntudatos, vitaképes hitük lehessen.”
Dezséry véleménye szerint a szövetség ezek miatt az okok miatt sem volt képes olyan programmal előállni, amely 

komolyan megmozgatná az ifj úságot.24 A plakátok nem bizonyultak hatékony eszköznek a hívogatásban. Dezséry 
egyetemi lelkészként levélben fordult a gimnáziumi hittanárokhoz, hogy küldjék el neki végzős diákjaik nevét.25 

Az egyetemi lelkipásztor első szolgálati évében végiglátogatta az egyetemek rektorait, dékánjait és a kollégiumok igaz-
gatóit. Ez több mint ötven látogatást és beszélgetést jelentett. „Mindenütt szívesen és kedvesen tekintenek a munkára, az 
evangélikus professzorok pedig mind sokat remélnek tőle. Munkám hivatalos akadályokba sehol sem ütközik.” Az egyete-
mek nyilvántartásának segítségével Dezséry Lászlónak módja nyílt felkeresni a Budapesten tanuló evangélikus hallgatókat.26

Intézmény 1938/1939 1939/1940 1941/1942

Bölcsészkar 89 125

Orvosi kar 60 67

Gyógyszerészkar 12

Jogi kar 148 91

Testnevelési Főiskola 18

Zeneművészeti Főiskola 44 42

Mezőgazdasági kar 37

Állatorvosi kar 26 43

Pedagógiai szeminárium 11

Gépészmérnöki kar 53 69

Vegyészmérnöki kar 17 15

Építészkar 7 18

Mérnöki kar 18 42

Közgazdász 50 103

Képzőművészeti 28 29

Technikus 21

Összesen 548 719

 24 Az Egyetemi Luther Szövetség 1942. március 5-én tartott tisztújító közgyűlésének jegyzőkönyve. EOL, Egyetemi Luther 
Szövetség jegyzőkönyvei 1/a, 1938–1944.
 25 Dezséry László egyetemi lelkész és Hursán Pál budapesti Egyetemi Luther Szövetség 172/1941–42. számon iktatott levele iskolai 
lelkészekhez. Budapest, 1942. május 18. EOL 5. doboz, Evangélikus Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Szövetség iratai, 1940/41–43.
 26 Az Evangélikus Országos Levéltárban őrzött töredékes listák alapján.  
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Dezséry László az első egyetemi lelkipásztorként végzett szolgálati évéről részletes jelentésben számolt be egyházi 
feletteseinek.27 Ezek szerint az 1941/42-es tanévben legfontosabb szolgálatát a vasárnaponkénti egyetemi istentisz-
teletek megtartásában látta. A Luther Otthonban tartott istentiszteletekre rendszeresen száz diák járt el. Dezséry 
igehirdetési alapigének előírt perikópákat használt, vagy a hallgatók kívánságait fi gyelembe véve tematikus prédi-
kációkat tartott. Gyakran hívott vendég-igehirdetőket.

Dezséry László a liturgikus szolgálata mellett a személyes kapcsolatépítést emelte ki. Csütörtökönként a la-
kására hívott fi atalokat, hogy kötetlenebb formában megismerhesse és megszólíthassa őket. Ezekre az alkalmakra 
személyre szóló levélben hívta meg őket. Körlevelek és névre szóló magánlevelek útján is értesítette a hallgatókat a 
Luther Szövetség alkalmairól. Dezséry ebben a tanévben hatszázhuszonhét levelet küldött el és iktatott.

 27 A következőkben az egyetemi lelkész jelentése az 1941–42. tanévről, 135/1942–43. (Budapest, 1942. október 23.) alapján 
mutatom be Dezséry László szolgálatát.

A Luther Otthon Üllői út 24. szám alatti épületének homlokzata a két világháború között
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Az egyetemi lelkész rendszeresen látogatta a hallgatókat nemcsak a kollégiumokban és diákotthonokban, 
hanem igyekezett eljutni az albérletekben élő magányos fi atalokhoz (kb. ötven fő) is. Fontosnak tartotta, hogy a 
honvédkórházakban felkeresse és lelki vigaszt adjon a katonának behívott és megsebesült hallgatóknak is.

A Luther Szövetség Bástya utcai lakásában tartották a bibliaórákat, és még tizenkét diákotthonban, illetve 
kollégiumban. A bibliatanulmányozás mellett gyakran tartottak dogmatikai, illetve etikai tartalmú előadásokat is. 
A „hétfő esték”28 sorozatban egy-egy tanulmányi félévre a tananyaggal összhangban hirdettek meg előadásokat.29

Az adventi és böjti időszakokban evangélizációkat és szeretetvendégségeket szerveztek. A tanév folymán 
Morócz Sándor evangélikus lelkésszel közösen tartotta az egyetemi lelkész az egyhetes lelkigyakorlatot Istent féljük 
és szeressük címmel. A hallgatók állandó létszáma hatvan körül mozgott.

Dezséry László országos egyetemi lelkészként gyakran kereste fel a vidéki főiskolákat, egyetemeket és a Luther 
Szövetség csoportjait.

Végül Dezséry így összegezte az első évének tanulságait: „…munkám a kezdeti 
nehézségeken túl van. A munkám gócai kezdenek kialakulni. Ma már világosan 
lehet látni, hogy mit kell tennem. Kívülről jövő akadályok nem gátolják a munkát. 
A diákság szomjasan várja a neki hirdetett igét, s remélem, hogy nemsokára lesznek 
a diákok közül kikerült segítő társak is.”

Az egyetemi lelkész a következő évi jelentésében a megkezdett szolgálatai folyta-
tásáról számolt be. Újdonság a szolgálatában az a lehetőség volt, hogy Szekfű Gyula 
bölcsészkari dékán felkérésére az egyetemen evangélikus hittani előadásokat tart-
hatott Korszerű dogmatika címmel, heti egy órában.30 Hasonló lehetőséget kaptak 
a katolikus és a református egyetemi lelkészek is. Dezséry a Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemen a háború végéig tartott előadásokat.31 1944-től a Műegyetemen is 
hasonló módon tarthatott tanrendbe beillesztett előadásokat az egyetemi lelkész.

Dezséry szolgálatának szerves része volt az ökumenikus kapcsolatok épí-
tése. Együttműködött a református Soli Deo Gloria Diákszövetséggel, a Pro 
Christo Szövetséggel és a Katolikus Diákszövetséggel, illetve a református és a 
katolikus egyetemi lelkészekkel. Nemcsak közös alkalmakat vagy evangélizációt 
szerveztek, de ha lehetett, a diákszociális munkában is együttműködtek – bár 
Dezséry több jelentésében is kitért rá, hogy ez az együttműködés nem mindig 
volt súrlódásmentes.

Dezséry és a Luther Szövetség gondot fordított a hallgatók szociális megsegítésére lakbér- és menzatámogatások-
kal. „A diákszociális munka alapja a diákság volt, akik között megszerveztük a »diáktized« akciót. A tehetősebb 

 28 A főbb témák a következők voltak: A Szentháromság Istenről; A kinyilatkozatatás és a tudomány a teremtésről; Az eredendő 
bűnről; Krisztus, az Isten-ember; Megigazulás a megváltás útján; Hit és cselekedet; Krisztus az egyházban; 1944-ben: Hogyan 
látom a magyar protestantizmust?
 29 Dezséry László beszámolója az Egyetemi Luther Szövetség 1939–45. években végzett munkájáról, 3. és 4. pont. EOL, Dezséry 
László levelezései 1. doboz, 1938–1946.
 30 Egyetemi lelkész jelentése az 1942–43. tanévi munkáról, 790/1942–43. Budapest, 1943. június 18.
 31 Dezséry László beszámolója az Egyetemi Luther Szövetség 1939–45. években végzett munkájáról, 3. és 4. pont. EOL, Dezséry 
László levelezései 1. doboz, 1938–1946.

„

„Dezséry szolgálatának szerves ré-
sze volt az ökumenikus kapcsola-
tok építése. Együttműködött a 
re for mátus Soli Deo Gloria Diák-
szö vet séggel, a Pro Christo Szövet-
ség gel és a Ka to likus Diákszövet-
séggel, illetve a református és a 
ka to likus egyetemi lelkészekkel. 
Nem csak közös alkalmakat vagy 
evangélizációt szerveztek, de ha 
lehetett, a diákszociális munkában 
is együttműködtek – bár Dezséry 
több jelentésében is kitért rá, hogy 
ez az együttműködés nem mindig 
volt súrlódásmentes.
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diákok áldozatkészsége volt az egyetlen forrásunk diákjaink szociális támogatásában, mert sem az egyháztól, sem 
az államtól vagy más közülettől nem kaptunk segítséget.”32

Budapest ostroma alatt és az azt követő időszakban az egyetemisták közötti szolgálat lehetetlenné vált. Dezséry 
otthona is elpusztult az ostrom idején. Az egyetemi lelkész egyik levelében így írt: „Gyülekezetem pl. mint sajátságos 
missziói gyülekezet egészen szétesett. Az egyetemisták nagy része katona volt, s még most sincs itthon, más részét a 
németek elhurcolták »külföldi tanulmányútra«, itthon pedig minden ifj ú olyan nagy küzdelmet folytat az életkörül-
mények megjavításáért, hogy alig lehet velük öt percre megállni beszélgetni.”33 Sok diák a fővárosi nyomor elől vidékre 

menekült. Az egyetemisták többsége csak 1945 szeptemberé-
ben tért vissza a fővárosba.

A háború után Dezséry László először 1945 húsvétján 
tartott istentiszteletet. Néhány helyen megpróbált biblia-
órákat is tartani, de kevés diákkal volt módja találkozni.34

A Luther Szövetség Bástya utcai lakását 1945 tavaszán lefog-
lalta a Kommunista Párt. Hosszas tárgyalások után Dezséryék 
elérték, hogy egy napközi otthon számára adják át a Nemzeti 
Segélynek, így tarthattak volna itt esténként alkalmakat. Mire 
ez a megállapodás megszületett, a karhatalom bejelentés nélkül 
Karády Katalin színésznőt költöztette be a lakásba. A szövetség 
lakásában őrzött iratok és értékek nagy része ekkor megsemmi-
sült (mindent kiszórtak az udvarra vagy felvittek a padlásra).35

A háború utáni szemeszterekben Dezséry becslése sze-
rint körülbelül hétszáz lehetett az evangélikus hallgatók 
száma Budapesten. Ebből heti rendszerességgel háromszázat 
tudtak elérni a különböző alkalmak során. A háború utáni 
egyetemi lelkészi szolgálat alapja a „…bibliaköri munka volt, 
mely elsősorban az evangélikus vezetés alatt álló intézmé-
nyekben működött. Új vonás ebben a munkában a szigorúbb 
leegyszerűsödés, az evangélium lényeges üzenetének keresése 
s nagyobb vágyakozás az összejövetelek után. Az előadáson 
a bibliakörön kívüli problémák megtárgyalása úgyszólván 
elmaradt. 1948 őszén némi megtorpanás volt a munkában 
az egyetemi egységszervezettel való viszony tisztázatlansága 
miatt. Ez a feszültség azonban feloldódott. Új vonás az is, 
hogy a diákszociális intézmények ifj úsága volt elsősorban 

 32 Beszámoló az Egyetemi Luther Szövetség 1939–45. években végzett munkájáról, 6. febr. 18.
 33 Dezséry László levele barátjához. Budapest, 1946. február 21. EOL, Dezséry László levelezései 1. doboz, 1938–1946.
 34 Dezséry László jelentése az 1945–47. években végzett egyetemi és főiskolai lelkigondozás munkájáról, 195/1947. EOL, Dezséry 
László levelezései 1. doboz, 1938–1946.
 35 Dezséry László jelentése az 1945–47. években végzett egyetemi és főiskolai lelkigondozás munkájáról, 195/1947. EOL, Dezséry 
László levelezései 1. doboz, 1938–1946.
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segítő és érdeklődő elem a munkában.”36 A lelkigondozás mellett a háborús évek után még fontosabb szerepet 
kapott a szövetség és Dezséry László szolgálatában a diakóniai szolgálat. Segítség volt a hallgatók számára a Protes-
táns Menza megnyitása,37 ahol kétszáznyolcvanan kaphattak enni (köztük körülbelül száz evangélikus). Ez a lelki 
munkában is segítséget jelentett, hiszen remek alkalmat teremtett a találkozásokra. A bibliaórákat is itt tartották.

Az 1945/46-os tanévtől az egyetemi beiratkozáskor már nem volt kötelező nyilatkozni a vallási hovatartozás-
ról, sőt ezt a rovatot ki is hagyták a beiratkozási ívről. Dezséry kérte egyháza vezetőit, hogy az állami szerveknél 
tegyenek lépéseket, hogy újra hozzáférhetővé válhassanak ezek az adatok. A kari listák hiányában Dezséry László 
úgy érezte, hogy szolgálata ellehetetlenülhet. Ugyanebben a jelentésében Dezséry fi gyelmeztette a püspököt arra, 
hogy erősödik az a tendencia, hogy a diákságot pártkollégiumokban helyezik el, „ahol sokszor heti 12-14 órában 
tanítják őket világnézetileg, s igyekeznek a fi atalságot sokszor az egyháztól is eltéríteni. […] felhívom a fi gyelmet 
arra is, hogy az egyetemi lelkigondozás mai szükségeletei jóval nagyobbak, mint amennyit ez idő szerint egyházunk 
erre a munkára áldozni tud. Kérem az Egyházegyetem elnökségét, hogy az egyetemi lelkigondozáshoz szükséges 
anyagiak előteremtése érdekében szíveskedjék megkísérelni külföldi források megnyerését.”

Egyetemi lelkészként Dezséry László 1946-tól újra tarthatott előadásokat a Pázmány Péter Tudományegyetemen. 
Az Országos Luther Szövetség keretében jött létre az Egyetemi Leányotthon, ahol az 1947/48-as tanévben huszon-

nyolc, a következőben már negyvenkét diáklány nyert elhelyezést.38 Az otthon eredetileg a Múzeum körúton működött.39

1947-től kezdve az evangélikus egyetemisták és főiskolások kiemelkedő alkalmai a gyenesdiási konferenciák 
voltak. A Kapernaum központban tartott augusztusi főiskolás konferencián százharmincan vettek részt.40 A biblia-
körökben Nehémiás könyve alapján beszélgettek a fi atalok annak a lehetőségeiről, hogyan lehet Országot építeni a 
romokból. Az előadások Az egyház nyomorúsága és dicsősége ma címmel keresték a háború utáni egyház helyzetének 
és jövőjének kérdésére a választ.

A következő esztendőben a nagy érdeklődésre való tekintettel már két egyhetes tábort szerveztek. Negyvenhét 
hallgató jött el a kifejezetten evangélizációs céllal szervezett alkalomra. A másik nemzetközi diáktábor volt, amelyen 
százharminc magyar és külföldi diák vett részt.41

Dezséry László 1947 nyarán részt vett az Oslóban tartott keresztyén ifj úsági konferencián, utána tanulmányutat 
tett Finnországba, Svédországba, Dániába és Svájcba. Kapcsolatot épített ki az Egyházak Világtanácsa Ifj úsági Osz-
tályával és a Keresztyén Ifj úsági Egyesületek Világszövetségével. Ennek az útnak volt az eredménye a már említett 
1948-as gyenesdiási konferencia.

Amikor 1948 végén az egyetemi lelkészi szolgálatát befejezte, Dezséry László már közel háromszáz fővárosi és 
vidéki egyetemista korú fi atallal tartott kapcsolatot.42 Az egyetemi szolgálat folytatásával 1949. október elsejétől 
Benczúr Lászlót, a kelenföldi evangélikus gyülekezet akkori vallástanárát bízták meg. Az Evangélikus Egyházegyetem 

 36 Dezséry László beszámolója a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem rendes közgyűlésén: Munka az egyetemi ifj úság között, 
1949. április 7. 31. o.
 37 A református teológia épületében kapott helyet a Ráday utca 28.-ban.
 38 Dezséry László beszámolója a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem rendes közgyűlésén: Munka az egyetemi ifj úság között, 
1949. április 7. 32. o.
 39 Benczúr László közlése 2002. október 26-ai személyes találkozásunkkor.
 40 Dezséry László beszámolója a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem rendes közgyűlésén: Munka az egyetemi ifj úság között, 
1949. április 7. 32. o.
 41 Uo.
 42 Benczúr László közlése 2002. október 26-ai személyes találkozásunkkor.
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az 1950. március 3-án tartott rendkívüli közgyűlésén rendelkezett az egyetemi lelkészi állás megszervezéséről.43 
Az egyetemi lelkészt a Luther Márton Intézet44 igazgatójául is megválasztották.45

Dezséry László püspöki szolgálata idején is kiemelt fi gyelmet szentelt az egyetemisták közötti missziónak,46 
ennek ellenére a politikai változások miatt 1953 szeptemberétől Benczúr László már nem folytathatta egyetemi 
lelkészi szolgálatát.

Összegzés

Dezséry László életműve és szolgálata valójában még feldolgozásra és értelmezésre vár. Dezséry Lászlónak az egyetemi 
misszióban eltöltött tizenhárom esztendeje is az evangélikus egyház örökségének része, nem csak az ellentmondá-
sos püspöki munkássága. Ezt villantotta fel írásom Dezséry életéből: azt a közel másfél évtizedet, amelynek teljes 
feldolgozása még további kutatásokat igényel.
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