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1. (J.) Egyházegyetemünk székháza már megelőző nap, november 17-én 

benépesült. Az egyházkerületek elnökségei több tanácskozást folytattak s 

délután ült össze első ízben az egyetemes egyház zsinatelőkészítő bizottsága 

is. A tanácskozások a késő esti órákig tartottak. 

A közgyűlés napján reggel 8 órára a Lelkészegyesület hirdette meg évi rendes 

közgyűlését. Erre a közgyűlésre az ország minden részéből igen sok lelkész 

jött össze. A közgyűlés jelentőségét az a tény, hogy tárgysorozatán az 

alapszabályok ismertetése után két előadás következett megbeszéléssel. 

Mindkettő az egyház és állam közötti egyezség kérdéséről. Turóczy Zoltán és 

Kemény Lajos tartottak előadást erről a kérdésről. Különösen Turóczy Zoltán 

előadását igen élénk eszmecsere követte, amit az egyetemes közgyűlés miatt 

meg is kellett szakítani s amit az egyetemes közgyűlés után a lelkészek 

mintegy 30 főből álló csoportja délután egészen az esti órákig folytatott. 

Délelőtt 11 órakor ült össze az egyetemes presbitérium az evangélikus 

leánygimnázium I. emeleti tanácstermében a közgyűlés előkészítésére. Déli 12 

órakor már zsúfolásig megtelt a Sütő utcai leánygimnázium díszterme. Mire az 

elnökség elfoglalta helyét az egyetemes közgyűlés minden résztvevője már 

jelen volt s mivel a közgyűlés kitűzött időpontja is elérkezett már, Németh 

Károly egyetemes lelkészi főjegyző javaslatára a közgyűlés eltekintett az 

előértekezlet megtartásától. 

Szabó József, a dunáninneni egyházkerület püspöke, mint egyetemes közgyűlés 

egyházi elnökének helyettese felolvassa Jel. 2:1–7 verseit. Imádság után 

Dr.Mády Zoltán a dunáninneni egyházkerület felügyelője, mint egyetemes 

felügyelő helyettes, elmondja a következő megnyitó beszédét: 

„Főtisztelendő Egyetemes Közgyűlés! Tart még a kegyelmi idő. Az ég kapuja 

még nyitva áll a tékozló gyermek előtt és napról-napra megújul Isten irgalma 

azok számára, akik csak őreá várnak. Evangélikus egyházunkban most a Lélek 

pünkösdi szele fúj. Kinek a szívét ne töltené el mérhetetlen hála a 

bennünket érthetetlenül szerető Isten iránt, amikor ennek láttára örvendező 

és békés szívvel járhatunk a külső világ sok komorsága és fenyegetése 

közepette. Milyen kegyelem az, hogy még ma itt együtt lehetünk. Felhangozhat 

ajkunkról az Istent dicsőítő ének, együtt mondhatjuk el könyörgésünket 

hangos szóval, együtt figyelhetünk Isten igéjére, együtt szolgálhatunk az 

Anyaszentegyháznak. Együtt! Ha valóban szívből jön a könyörgés, az ének és 

kitárt, alázatos szívvel figyelünk az igére, akkor ez az együttlét nemcsak 

azt jelenti, hogy egymás mellett vagyunk, hanem azt is, hogy Isten 

kegyelméből egyek is vagyunk. Ezért könyörgött Jézus főpapi imájában: „Hogy 

mindnyájan egyek legyenek, amint Te énbennem Atyám és én Tebenned, hogy ők 

is egyek legyenek mibennünk.” Hogy elhiggye a világ, hogy Te küldtél engem.” 

Jézus könyörgése ezért a közgyűlésért is történt. A könyörgés célja ma is 

ugyanaz: A világ csak úgy hiszi el, hogy Krisztus az Isten fia, a világ 

megváltója, ha azok, akik róla neveztetnek egyek; ha mi is egyek vagyunk. 

Nem emberi akarásból, de Isten akaratából. 

Üresítsük meg magunkat, űzzük el emberi előítéleteinket, szenvedélyeinket, 

egyéni ambícióinkat, gyávaságunkat és hősködésünket, az ördög minden 

kísértését. Illetve könyörögjünk a szabadítóhoz, hogy Szabadítson meg minket 

nyomorult énünktől és a kísértő üldözéseitől. Hadd valósuljon meg a CXXXIII. 

Zsoltárban felénk áradó csodálatos ige. 

„Ímé ilyen jó és milyen gyönyörűséges, amikor együtt laknak az atyafiak, 

Mint drága olaj a fejen,… mint Hermon harmatja, amely leszáll Sion hegyeire, 

csak oda küld áldást az Úr és életet örökké.” 

Ismétlem: „Csak oda küld áldást az Úr és életet Örökké.” 

Ez a közgyűlés valamennyi tagja egész szívvel vágyódnék erre az áldásra és 

erre az életre, teljes egység és közösség alakulhatna itt közöttünk. 

Meglátszana ez közgyűlésünk minden mozzanatán. És amikor megtesszük az 

utolsó döntő lépést a zsinat felé, nem szétszórt nyájként, hanem a 

Krisztusra hallgatók egységével indulnánk neki beláthatatlan utunknak. 

Isten áldása legyen ezen a közgyűlésen és ezt ezennel megnyitottnak 

nyilvánítom. 





 

Az elnöklő egyetemes felügyelő-helyettes megnyitóbeszéde végén meleg 

szeretettel üdvözli a gyűlésen megjelent Aarni Voipiot, a helsinkii 

egyetem theológiai karának professzorát, valamint Bernhard Seeland norvég 

lelkészt. 

Az egyetemes közgyűlés az egyetemes felügyelő-helyettes megnyitóbeszédét 

helyesléssel fogadja s Németh Károly főjegyző javaslatára azt egész 

terjedelemben jegyzőkönyvébe felveszi. 

 

2. (J.) Németh Károly egyetemes lelkészi főjegyző az egyetemes közgyűlés 

nevében örömmel és szeretettel köszönti Dr. Mády Zoltán dunáninneni és 

Margócsy Emil tiszai egyházkerületi felügyelőt felügyelővé választásuk 

alkalmából és munkájukra Isten áldását kéri. 

 

3. (J.) Az egyetemes felügyelő-helyettes a jegyzői kar jelentése alapján, 

mely szerint az egyetemes közgyűlés hivatalból való tagjai kellő számban 

vannak jelen s az egyházkerületek kiküldöttei kellő számú megbízólevelet 

mutattak be s a megjelentek jegyzéke elkészült a közgyűlés 

határozatképességét megállapítja és a közgyűlést megalakultnak jelenti 

ki. 

A jegyzőkönyv vezetésére felkéri Joób Olivér egyházi aljegyzőt és 

javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítő bizottság kiküldésére. 

Az egyetemes közgyűlés az elnökség elnöklete alatt a jegyzői karon kívül 

a jegyzőkönyv-hitelesítő bizottságba Dr. Szelényi Aladár, Sándy Gyula, 

Kemény Lajos és Dr. Keken András közgyűlési tagokat küldi ki. 

 

4. Az egyházi főjegyző előterjeszti a presbitérium jelentését a folyó hó 

18-án tartott presbitériumi ülésről. A presbitérium köszönetének 

kifejezése mellett tudomásul vette Turóczy Zoltán tiszakerületi püspöknek 

e tisztéről lemondását; áldáskívánással üdvözölte Dr. Mády Zoltánt a 

dunáninneni, Margócsy Emilt a tiszai egyházkerület felügyelőjévé történt 

megválasztásuk alkalmából tudomásul vette Dr. Ájkay István lemondását az 

aljegyzői tisztről és bizottsági tagságairól; köszönetet mondott D. Kapi 

Béla nyugalomba vonult dunántúli püspöknek, az egyházegyetem hivatalára 

nézve volt legidősebb püspökének. Megbízta Ocskay Frigyest a meliorációs 

alap kezelésével. Tudomásul vette Prőhle Jenő lemondását tisztségeiről és 

bizottsági tagságairól. Tudomásul vette, hogy az ökumenikus bizottságból 

kiestek D. Radvánszky Albert, D. Kapi Béla, D. Ordass Lajos, Purgly 

Lajos, Dr. Tomcsányi Vilmos Pál, Dr. Radvánszky Antal, Vargha Sándor; s 

hogy tagjai lettek az ökumenikus bizottságnak Szabó József, Kuthy Dezső, 

Scholz László, Dr. Mády Zoltán, Ocskay Frigyes, Dr. Molnár Gyula, Szent-

Ivány Ödön, s tagjai még a bizottságnak egyházunk részéről Turóczy 

Zoltán, Dr. Kaas Albert, Dr. Jánossy Lajos, Kemény Lajos, Kendeh György. 

A presbitérium felhívta az egyházkerületi és az egyházmegyei 

elnökségeket, hogy az 1919-ben a proletárdiktatúrával kapcsolatban 

folyamatba tett egyházi peres ítéletek ügyiratait gyűjtsék össze s 

terjesszék revízió végett az egyetemes presbitérium elé. Tárgyalta és 

tudomásul vette a presbitérium az Országos Luther Szövetség jelentését. 

Tudomásul szolgál. 

 

5. Az egyetemes presbitérium javaslatára: 

a) az egyetemes közgyűlés megválasztja az Egyházi Törvények II. tc. 83. 

§. b/3. pontja alapján négy zsinati kiküldöttet. Rendes tagokul Turóczy 

Zoltánt, Csepregi Bélát, id. Nagy Bélát és Dr. Reök Ivánt; póttagokul 

Groó Gyulát, Danhauser Lászlót, Csepregi Sándort és Petter Imrét; 

b) az egyetemes közgyűlés az egyetemes törvényszék bíráinak megválasztja: 

Dr. Molnár Gyulát, Dr.Karsay Zoltánt és Dr. Marcsek Zoltánt. 

c) az egyetemes közgyűlés az általános iskolai vallástanítás ellenőrzését 

az egyházmegyei hatóság hatáskörébe utalja. 





 

6. Az egyetemes presbitérium javaslatára az egyetemes közgyűlés 

megállapítja, hogy az Egyházi Törvények II. tc. 42. §-a értelmében a 

lelkészcsere választásnak minősül s a megfelelő eljárás lelkészcsere 

esetében is a lelkészválasztási szabályrendeletben foglaltak szerint 

folytatandó le. 

 

7. Az egyetemes presbitérium javaslatára az egyetemes közgyűlés 

megállapítja, hogy az Egyházi Törvények II. tc. 83. §. b/2. pontja 

értelmében az ötnél több egyházmegyével bíró egyházkerület a zsinatba 

rendes tagnak két lelkészi és két más egyháztagot, továbbá ugyanannyi 

póttagot választhat. Felhívja a bányai és a dunántúli egyházkerületet, 

hogy a legrövidebb időn belül a fentiek értelmében válasszák meg a 

zsinati kiküldötteiket s a választás eredményét legkésőbb folyó évi 

december hó 20-ig terjesszék fel. 

 

8. Az egyetemes presbitérium javaslatára az egyetemes közgyűlés a 

zsinatot előkészítő bizottságba a lemondott Dr. Zelenka István helyébe 

Dr. Falchbart Ernőt, a lemondott Dr. Schneller Károly helyébe Dr. 

Adamkovics Ágostont választja meg; megválasztja továbbá a bizottságba 

Turóczy Zoltánt. 

 

9. Az egyetemes presbitérium javaslatára az egyetemes közgyűlés minden 

anyagi kötelezettség nélkül megbízást ad Józsa Márton volt munkácsi 

lelkésznek egyetemes missziói munka végzésére. 

 

10. Az egyetemes presbitérium javaslatára az egyetemes közgyűlés 

kimondja, hogy a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület intézeteit és 

vagyonát átveszi; utasítja az egyetemes egyház elnökségét, hogy a 

Fébének, mint egy egyetemes egyház intézményének a szabályzatát a 

presbitérium határozata értelmében s a Fébé vezetőségével egyetértve 

készítse el, és a Fébé intézeteinek és vagyonának átadása, illetőleg 

átvétele tekintetében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

11. Egyéb tárgy nem lévén, Szabó József püspök imája után az elnökség a 

közgyűlést lezárta. 

 

 

 

Dr. Mády Zoltán s.k. egyházkerületi felügyelő, egyetemes felügyelő h. 

 

Szabó József s.k. püspök, h. egyházi elnök 

Németh Károly s.k. egyházi egyetemes főjegyző 

Joób Olivér s.k. egyházi egyetemes aljegyző 

Padinszky Gyula s.k. egyházi egyetemes aljegyző 

Veöreös Imre s.k. egyházi egyetemes aljegyző 

Weltler Rezső s.k. egyházi egyetemes aljegyző 
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Sándy Gyula s.k. 

Dr. Szelényi Aladár s.k. 

Kemény Lajos s.k. 

Dr. Keken András s.k. 
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