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JEGYZŐKÖNYV 

A MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS EGYHÁZEGYETEM 

1952. ÉVI ÁPRILIS HÓ 17. NAPJÁN BUDAPESTEN TARTOTT 

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL, 

amelyen előbb Darvas József egyházkerületi felügyelő, mint az egyetemei 

felügyelő helyettese, majd Mihályfi Ernő hivatalába beiktatott egyetemes 

felügyelő és Dr. Vető Lajos, mint hivatalára nézve legidősebb püspök 

elnökölt. 
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A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLTAK: 

A) HIVATALUKNÁL FOGVA: 

I. MINT AZ EGYHÁZEGYETEM TISZTVISELŐI: 

Dr. Geleji Dezső, egyetemes világi aljegyző, 

Németh Károly egyetemes egyházi főjegyző, 

Joób Olivér egyetemes egyházi aljegyző, 

Veöreös Imre egyetemes egyházi aljegyző, 

Gyöngyösi Vilmos egyetemes egyházi eljegyző, 

Grünvalszky Károly egyetemes főtitkárhelyettes, 

Dr. Lehel László egyetemes nyugdíjintézeti ügyvivő 

 

II. MINT AZ EGYETEMES PRESBITÉRIUM VÁLASZTOTT TAGJAI: 

Benczúr László, Dr.Karner Károly, Dr. Göttche Ervin, Kemény Lajos, Görög 

Tibor, Dr. Ruzsinszky György, Molitorisz János, Csákó Gyula, Dr. Képes 

József 

 

III. MINT AZ EGYETEMES TÖRVÉNYSZÉK BÍRÁI: 

Dr. Bertha Benő, Mayer Lajos, Sikter András, Dr. Csengődy Lajos, Pohánka 

Sándor, Molitorisz János, Laki Tibor, Dr. Gyalog Dezső törvényszéki jegyző 





IV. MINT HIVATALOS TISZTSÉG VISELŐI: 

Dr. Pass László, az egyetemes számvevőszék egyházi elnöke, 

Kemény Lajos, az egyetemes tanügyi bizottság elnöke, 

Dr. Sólyom Jenő, a Teológiai Akadémia dékánja 

 

B) HIVATALUNKNÁL FOGVA: 

MINT AZ EGYHÁZKERÜLET KÉPVISELŐI: 

Margócsy Emil, a tiszai egyházkerület felügyelője, 

Darvas József a bányai egyházkerület felügyelője, 

Dr. Vető Lajos, a tiszai egyházkerület püspöke, 

Dezséry László, a bányai egyházkerület püspöke, 

Németh Károly, a dunántúli egyházkerület püspökhelyettese, 

Dr. Csengődy Lajos, a dunáninneni egyházkerület püspökhelyettese 

 

C) TISZTSÉGÜKNÉL FOGVA: 

Veöreös Imre, a Lelkésznevelő Intézet igazgatója 

 

D) VÁLASZTÁS ALAPJÁN MINT KÜLDÖTTEK: 

I. A BÁNYAI EGYHÁZKERÜLETBŐL: 

a) megbízólevéllel: 

Dr. Fekete Zoltán, Dr. Vetsey Aladár, id. Benczúr László, Jakabfy László, 

Botyánszky János, Mekis Ádám, Virág Gyula, Dr. H. Gaudy László, Várady 

Lajos 

 

b) jegyzőkönyvi kivonattal: 

Kappel Mátyás, Válint János, Friedrich Lajos, Nandrássy Elek, Süle Károly, 

Ruttkay-Miklian Géza 

 

II. DUNÁNINNENI EGYHÁZKERÜLETBŐL: 

a) megbízólevéllel: 

Weltler Rezső 

 

b) jegyzőkönyvi kivonattal: 

Poós Dezső, Görög Tibor, Gerhat Sándor, Pohánka Sándor, Ottmár Béla 





III. A DUNÁNTÚLI EGYHÁZERÜLETBŐL: 

a) megbízólevéllel: 

Fábián Imre, Hanzmann Károly, Hering János, Balogh Ernő, Halász Béla, 

Melitorisz János 

 

b) jegyzőkönyvi kivonattal: 

Dr. Bertha Benő, Németh Károly, Menyhár István, Dr. Karner Károly, Dr. 

Wiczián Dezső, Dr. Sólyom Jenő, Dr. Pálfy Miklós, Dr. Nagy Gyula, Kovács 

Géza, Szekeres Sándor, ifj. Prőhle Károly, Laborczi Zoltán 

 

IV. A TISZAI EGYHÁZKERÜLETBŐL: 

a) megbízólevéllel: 

Dr. Schábert Ármin 

 

b) jegyzőkönyvi kivonattal: 

Dr. Képes József, Moravcsik Sándor, Balczó András 

 

V. A TEOLÓGIAI AKADÉMIA RÉSZÉRŐL: 

Dr. Pálfy Miklós 

 

VI. A BUDAPESTI GIMNÁZIUM RÉSZÉRŐL: 

Laki Tibor 

 

Részt vett a közgyűlésen, mint vendég: Horváth János, az Állami Egyházügyi 

Hivatal elnöke, Veres Pál Állami Egyházügyi hivatali osztályvezető, 

Bereczky Albert református püspök, a református egyetemes konvent egyházi 

elnöke, Kiss Roland, a dunamelléki református egyházkerület főgondnoka, a 

református egyetemes konvent világi elnöke, Dr. Balogh Jenő, a református 

egyetemes konvent tb. főgondnoka, Győry Elemér és Péter János református 

püspökök, Finta István, a református egyetemes konvent elnökségi 

osztályának vezetője, Dr. Kádár Imre, a református egyetemes konvent 

sajtóosztályának vezetője, Szimonidesz Lajos protestáns tábori püspök, 

Csiky Gábor  unitárius püspöki helynök, Szabó László baptista lelkész, 

Szécsey János metodista lelkész és számosan az Egyházegyetem bizottságainak 

tagjaiból, lelkészek és világi hívek (férfiak és nők egyeránt). 

Távolmaradásukat kimentették: Dr. Mády Zoltán, Dr. Velsz Aladár, Dr. 

Vidonyi Sándor, Dr. Mikler Károly, Endreffy Zoltán 

 

A rendkívüli egyetemes közgyűlést az 1952. évi április hó 2-án tartott 

egyetemes egyháztanácsi ülés készítette lő. Ez a tanácsülés megállapította 

az egyetemes felügyelő választásánál leadott 





szavazatok felbontására kiküldött bizottság jelentéséből, hogy a szavazás 

eredményeként Mihályfi Ernő népművelésügyi miniszterhelyettest választották 

meg az egyházközségek és az iskolák 691 leadott érvényes szavazatból 683 

szavazattal. 

 

– . – . – . – .– 

 

I. 

 

A közgyűlést megelőző úrvacsorai istentiszteleten közös úrvacsoravétel 

volt. Az igét Dr. Vető Lajos püspök hirdette a következő alapján: Róm. 

4:25. „Ki a mi bűneinkért halálra adatott és feltámasztatott a mi 

megigazulásunkért”. 

„A mögöttünk lévő nagy ünnepek, nagypéntek és húsvét jelentőségét így 

foglalja össze Pál apostol: Az Isten kereső ember legnagyobb problémája 

mind ez: hogyan lehet a bűnös ember igaz, hogyan igazulhat meg. Ezzel a 

kérdéssel viaskodik Pál apostol is és Luther Márton is. Megnyugvásra mind a 

ketten Krisztusban találtak. Isten adta a mi bűneinkért halálra Krisztust, 

s ebben isteni lényegét, megváltó és üdvözítő szeretetét nyilatkoztatta ki. 

Nem hatalommal és erőszakkal, hanem határtalan szeretettel hajol le az 

emberhez, hat reá és változtatja meg. Krisztusban ő maga alázkodik meg az 

elképzelhető legmélyebben, egészen a haláláig, mégpedig a keresztfa 

borzalmas és csúfos haláláig. Amire az ember a saját erejéből nem képes, 

nevezetesen nem képes megszabadulni bűneiből, és életét meghatározó 

múltjából, azt Isten szeretete megteszi, igazzá teszi, megigazítja az 

embert. Ez a megigazítás nagypénteken, a golgothai kereszten történt meg. 

Így érti és magyarázza az egyház Jézus Krisztusnak a kereszten elhangzott 

szavait: „Elvégeztetett”. Mert Isten így szeretett bennünket s mert 

Krisztus ilyen engedelmesen adta magát érettünk, mert Isten szeretete ilyen 

közvetlen, ilyen mély, ilyen igaz és tiszta, azért kapunk bűnbocsánatot, 

azért állhatunk meg bűnös létünkre a szent Isten színe előtt, mint igazak, 

mint megigazítottak. A húsvét pedig arról beszél, hogy Isten Krisztusnak 

ezt az értünk hozott áldozatát elfogadta, vagyis hogy az, ahogyan Krisztus 

Istent kinyilatkoztatta, azzal összhangban van a mennyi Atya, az Isten 

tetszése és akarata szerint való. Ő a mi megigazulásunkért támasztotta fel 

a Jézus Krisztust. Tehát Isten maga tesz minket és tett minket igazakká 

Krisztusban. 

Ez az igazság azonban csak akkor tulajdoníttatik nekünk igazságul, ha 

hiszünk Abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat, a Jézust, a halálból. Tehát 

hinnünk kell. Hit által igazul meg az ember, ahogyan evangélikus egyházunk 

Lutherrel az élén kezdettől fogva mindmáig vallja és tanítja. 

Ez a hit azonban nem vakhit. Nem elhívése valaminek, amiről semmiféle 

tapasztalatunk nem lehet. Egyházunk tanítása szerint ugyanis mi az igében s 

a szentségekben, mindenekelőtt az úrvacsorában találkozunk a Feltámadottal. 

Ez az Ő Teste, ez az Ő vére… hangzik most is. És valami megmozdul odabent a 

szívünkben, égető bűnbánat és boldog öröm váltakoznak benne. A hívő lelkek 

ezt azzal magyarázzák, hogy Jézus jelen van, a Feltámadott érezteti 

jelenlétét az égető bűnbánatban s az isteni kegyelem boldog örömében. Ez a 

boldog tapasztalás nem mindenkinek és nem is mindig adatik meg az 

egyházban. Azoknak se mindig, akik magukat hívőnek nevezik s akik valóban 

azok is. De mégis minden időben sokan ismerik. S ezért is öröm az 

úrvacsora, ezért a hálaadás ünnepe. Hiszen azzal találkozhatunk és lehetünk 

együtt, aki tiszta és határtalan szeretetet, aki szenvedett és meghalt 

miérettünk. 





A Vele való találkozás az oltári szentségben és az igében ad nekünk 

bizonyosságot hitünkre nézve. A Vele való találkozás ad nekünk erőt arra, 

hogy Isten akarata szerint hordozzuk magunkon a felelősséget és végezzük 

napról-napra az elénk kerülő feladatokat. Ez ad erőt különösképpen is arra, 

hogy az egyházban és az egyházért munkálkodjunk, hogy hirdessük Isten 

országának örömhírét és keressük annak igazságát. Az erőnek és az örömnek 

ez a természetfölötti forrása tesz alkalmasakká bennünket arra, hogy az 

egyházban a vezetésnek a munkáját vállaljuk és végezzük. Egyházunk ősi 

szokása szerint az egyetemes felügyelő és minden tisztségviselő beiktatását 

az Úr szent vacsorájával való élés előzi meg. Nagy a feladat, amely 

egyházunk mai vezetősége előtt áll, sok a fontos tennivaló. De amikor így 

együtt közösségben élünk az Úr szent vacsorájával, amikor magunkat 

megalázva járulunk az Úr oltárához, amikor bűneink tudata erőt vesz 

mirajtunk, erősödik bennünk a hit és a bizonyosság, amit Pál apostol így 

fejezett ki. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Az Ő 

áldott jelenléte indítson bennünket bűnbánatra és adjon nekünk erőt arra, 

hogy Isten által elénk szabott feladatainknak eleget téve szolgáljuk 

egyházunkat Isten dicsőségére. Ámen.” 

 

– . – . – . – .– 

 

 

II. 

 

1. Az „Erős vár a mi Istenünk” közének és Dr. Vető Lajos püspök, egyházi 

elnök imája után 

 

2. Darvas József egyetemes felügyelő helyettes, egyházkerületi felügyelő a 

következő beszéddel nyitja meg a közgyűlést: 

 

„Mélyen tisztelt Egyetemes Közgyűlés! Amint tudjuk, az egyetemes felügyelői 

tisztség lemondás folytán megüresedett. Egyházunk egyetemes presbitériuma 

az egyetemes felügyelő választására elrendelte a szavazást. A szavazás 

megtörtént és a mostani rendkívüli közgyűlésünknek az a feladata, hogy az 

újonnan megválasztott egyetemes felügyelőt tisztségébe beiktassa. Meleg 

szeretettel és tisztelettel köszöntöm a megjelent vendégeket, az Állami 

Egyházügyi Hivatal elnökét és kíséretét, az egyházaknak, a 

vallásfelekezeteknek képviselőt, valamint az egyetemes közgyűlésnek 

jogosult tagjait és rendkívüli közgyűlésünket megnyitom.” 

 

3. Elnöklő egyetemes felügyelő-helyettes felhívására Németh Károly 

egyetemes egyházi főjegyző jelenti, hogy az egyházkerületek kiküldöttei 

kellő számban jelen vannak, megbízóleveleiket bemutatták. A jegyzői kar a 

jelenlévők jegyzékét összeállította és ennek alapján a rendkívüli közgyűlés 

határozatképessége megállapítható. 

Elnöklő egyetemes felügyelő helyettes a jegyzői kar jelentése alapján 

megállapítja a határozatképességet és a rendkívüli közgyűlést megalakultnak 

jelenti ki. 

 

4. Javasolja, hogy a rendkívüli egyetemes közgyűlés a jegyzőkönyv 

hitelesítésére küldje ki a következő tagokból álló bizottságot: Dezséry 

László, Dr. Csengődy Lajos, Molitorisz János, Moravcsik Sándor, Dr. Velsz 

Aladár és Dr. Krepuska István. 

Elnöklő egyetemes felügyelő helyettes felhívására 





a közgyűlés a javaslatot elfogadja és az elnökség elnöklete alatt a jegyzői 

karon kívül a jegyzőkönyv-hitelesítő bizottságba a következőket küldi ki: 

Dezséry László, Dr. Csengődy Lajos, Molitorisz János, Moravcsik Sándor, Dr. 

Velsz Aladár és Dr. Krepuska István. 

 

5. Elnöklő egyetemes felügyelő helyettes felhívására Németh Károly, mint az 

Egyházegyetem Tanácsának erre a célra megbízott tagja, az egyetemes 

felügyelő választás eredményéről a következő jelentést teszi: „Az egyetemes 

presbitérium folyó évi április 2-án tartott ülésében tudomásul vette az 

egyetemes felügyelő választásnál leadott szavazatok felbontására kiküldött 

bizottság jelentését, amely szerint minden leadott szavazat érvényes volt. 

Leadatott összesen 691 szavazat, ebből Mihályfi Ernőre 683 esett. A 

presbitérium a jelentésből megállapította, hogy egyházunk szavazásra 

jogosult egyházközségei és tanintézetei majdnem teljes egyhangúsággal 

Mihályfi Ernőt választották meg egyetemes egyházi és iskolai felügyelőnek. 

Elnöklő egyetemes felügyelő helyettes felhívására a közgyűlés a jelentést 

örömmel tudomásul veszi és Mihályfi Ernőt megválasztja egyetemes egyházi és 

iskolai felügyelőnek. 

 

6. Elnöklő egyetemes felügyelő helyettes előterjesztést tesz a 

megválasztott egyetemes felügyelő felesketésére és beiktatására. 

A közgyűlés elhatározza, hogy Mihályfi Ernő megválasztott egyetemes 

felügyelőt felesketi, hivatalába beiktatja és a közgyűlésre való 

meghívására megválasztja a következő közgyűlési tagokból álló küldöttséget: 

Margócsy Emil, Dr. Velsz Aladár, Németh Károly, Dr. Csengődy Lajos. 

 

A küldöttség távollétének idejére elnök a közgyűlést felfüggeszti és a 

küldöttség visszatértekor a közgyűlést újból megnyitja. 

 

7. Elnöklő egyetemes felügyelő helyettes a következő beszédet intézi a 

küldöttséggel együtt megjelent Mihályfi Ernő megválasztott egyetemes 

felügyelőhöz: 

„Miniszterhelyettes Úr! A magyar evangélikus egyház Önt a szavazatok 

túlnyomó többségével egyetemes felügyelőjévé választotta. Az egyetemes 

közgyűlés a szavazás eredményét örömmel vette tudomásul. Felteszem a 

kérdést, elfogadja-e a Magyarországi Evangélikus egyetemes egyházi és 

iskolai felügyelőjévé történt megválasztását?” 

Mihályfi Ernő igenlő válasza után elnöklő egyetemes felügyelő helyettes 

felkéri Dr. Vető Lajos püspök, egyházi elnököt, hogy a megválasztott 

egyetemes felügyelőt eskettesse fel. 

 

8. Dr. Vető Lajos, a közgyűlés egyházi elnöke, a következő beszédet mondja: 

 

„Miniszterhelyettes Úr! Testvérem a Jézus Krisztusban! A magyar evangélikus 

egyház egyetemes felügyelőjévé választatott meg. 





Az egyetemes közgyűlés a szavazás eredményét örömmel tudomásul vette s már 

csak az van hátra, hogy tisztségedre letedd a hivatalos esküt. Előbb 

azonban hadd szóljak néhány szót hozzád, mint hivatalára nézve idősebb 

püspök. 

Mindenekelőtt hadd mondjam meg, hogy egyházunk népe, híveinek serege, 

papjai és világi vezető tényezői nagy várakozással néznek egyetemes 

felügyelői ténykedésed elé. Egyházunk 400 éves történetében ez az első 

eset, hogy papfiú lett az egyház legfőbb világi tisztségének viselője. 

Tehát olyan valaki, aki gyermek- és ifjúkorában megtapasztalta, mit jelent 

evangélikus papi család tagjának lenni. Emlékezetedből bizonyára nem 

mosódtak el azok az emlékek, amelyek azzal kapcsolatban maradtak meg 

benned, hogy láttad áldott emlékű, jó atyádat, a melegszívű és 

igazságszerető nógrádi esperest, miként hordozta gyülekezetének és 

egyházának, népének gondjait. Mondhatnám, közvetlen közelről szerzett 

tapasztalatok alapján tudod, micsoda kérdések és problémák foglalkoztatják 

az egyházat s az egyházban azokat, akiken minden időben a legnagyobb a 

felelősség, akik egész életüket, a maguk és családjuk egzisztenciáját az 

egyházhoz kapcsolják, a lelkészeket. 

De érdeklődéssel és várakozással néz egyházunk népe feléd azért is, mert 

noha nem ritka, sőt szinte természetes dolog az, hogy az evangélikus papi 

házat a haladás szelleme hatja át a belőle haladó szellemű emberek kerülnek 

ki, te a mai magyar evangélikus papi házból származottak közül a 

leghaladóbb hagyományokat és eszméket képviseled, s éppen ezért a Magyar 

Népköztársaság vezetésében a felszabadulás óta megszakítás nélkül fontos 

tisztséget töltesz be. Azonban, mint népművelési miniszterhelyettes is s 

mint az Országos Béketanács főtitkára is olyan munkát végzel, amely a 

népünk szolgálatában álló, néphez hű lelkészeinknek szívügye. Hiszen ma nem 

lehet szebb is igazibb feladata sem magyar embernek általában véve, sem 

magyar lelkésznek különösen, mint az, hogy a népért és a néppel békében és 

a békéért éljen és dolgozzon. És mert ilyen érintkezési pontok vannak 

személyes életed a jelenlegi egyházon kívüli munkád között és az 

evangélikus egyház között, azért nemcsak várakozással, hanem bizalommal is 

néz egyházunk népe és papsága feléd és egyházi ténykedésed felé. Nem 

titkoljuk, sok munka vár rád egyházi téren is, és pedig fontos munka. 

Előttünk van mindenekelőtt a zsinat, amelynek olyan munkát kell elvégeznie, 

mivel évtizedek óta nem sok eredménnyel viaskodott egyházunk. Hozzá kell 

arányosítanunk egyházunk szervezetét valóságos belső és külső méreteihez. S 

ugyanakkor előbbre kell vinnünk azt a munkát, amelynek célja, hogy 

egyházunk megtalálja Istentől rendelt helyét az épülő szocialista 

társadalmi rendben s benne minden erejével szolgálhassa népünk 

felemelkedését s az építő munka eddigi és ezutáni eredményeinek védelmét, a 

béke nagy ügyét. Mindezt pedig úgy, hogy őrizze és ápolja azokat az értékes 

hagyományokat, amelyek miatt népünk ma is annyira ragaszkodik hozzá és 

annyira szereti. 

Komoly feladatok és komoly problémák ezek, de ki ismerné őket jobban, mint 

a nógrádi evangélikus papi ház gyermeke és ki ismerné jobban az utakat és 

módokat, amelyek segítségével ezek a problémák és feladatok sikeresen 

megoldódhatnak, ha nem az, aki olyan felelős és fontos munkát végez 

Népköztársaságunk életében, mint te? 

Én Isten különös kegyelmét látom abban, hogy személyedben így gondoskodott 

egyházunkról. Öt kérem tehát, áldjon és segítsen 





meg magas egyházi tisztségedben s az Ő szent nevében kérlek fel az előírt 

eskü letételére. 

Ugyanakkor felkérem Németh Károly püspök helyettest az esküminta 

felolvasására.” 

 

Németh Károly felolvassa az eskümintát és Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő 

a következő esküt teszi le: 

 

„Én, Mihályfi Ernő, esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiú, Szentlélek egy 

örök igaz Isten, hogy egyetemes egyházi és iskolai felügyelői tisztemben, 

hazám és egyházam törvényeihez, illetőleg tanításaihoz alkalmazkodom, 

azokat magam is megtartom, másokkal is megtartom; 

a felügyeletem alá tartozó egyházközségek, iskolák és egyházi intézmények 

életének zavartalan és törvényes menetére, jogaira, törvényekben 

biztosított szabadságaira, valamint vagyonbeli biztonságára és 

gyarapodására vigyázok és felügyelek; 

a békesség együttélést az egyházközségek, iskolák, egyesületek és egyházi 

intézmények vezetői, tisztviselői és tagjai, valamint az összes hívek 

között biztosítani és a rendet mindenben fenntartani igyekezem; 

a felsőbb egyházi hatóságok (egyetemes közgyűlés) rendelkezéseinek 

megtartására és teljesítésére szorgosan ügyelek; 

a minden rendbeli törvényes pénzbeli járulékok pontos beszolgáltatására 

felvigyázok; 

egyházam javát és felvirágzását tőlem telhetőleg hűséggel és odaadással 

előmozdítom. 

Isten engem úgy segéljen! Amen.” 

 

9. Elnöklő egyetemes felügyelő helyettes megállapítja, hogy Mihályfi Ernő 

az egyetemes felügyelői hivatali esküt letette. Javaslatára a közgyűlés az 

eskütételt tudomásul veszi és Mihályfi Ernőt az Egyházi Alkotmány 162. §.-a 

alapján az egyetemes egyházi és iskolai felügyelői tisztségbe ezennel 

beiktatja. 

A választás és beiktatás megtörténtét a Magyar Népköztársaság kormányának 

és a Magyarországi Református Egyház konventi elnökségének tudomására 

hozza. Erre a közgyűlés elnökségét kéri fel. 

 

Elnöklő egyetemes felügyelő helyettes úgy is, mint bányakerületi felügyelő, 

a magyar evangélikus egyház egésze, a Teológiai Akadémia és az összes 

intézmények nevében üdvözli a beiktatott egyetemes felügyelőt. Bejelenti, 

hogy egyetemes felügyelő helyettesi megbízatása az egyetemes felügyelő 

beiktatásának megtörténtével megszűnt és átadja a hivatali pecsétet 

Mihályfi Ernő egyetemes felügyelőnek, felkérvén őt a világi elnöklés 

átvételére. 

 

10. Mihályfi Ernő egyetemes felügyelő székfoglaló beszéde: 





Mihályfi Ernő beszéde 

 

Tisztel Egyetemi Közgyűlés! 

 

Legelőször is itt, az Egyetemes Közgyűlés színe előtt, az egyetemes 

közgyűlés közvetítésével szeretném megköszönni az egész egyháznak azt a 

bizalmat, amely majdnem egyhangúlag ruházta rám az egyetemes felügyelői 

tisztet. A magyar evangélikus egyház többszázezer tagjának ez az egyhangú 

bizalma súlyos felelősséget ró rám, amelyet egyformán érzek akkor, ha a rám 

ruházott jogokkal élek vagy ha az ebből folyó kötelezettségeknek igyekszem 

eleget tenni. Tisztában vagyok vele, hogy milyen kötelességeket és milyen 

jogokat jelent ez a munkakör, amelynek betöltésére mostantól fogva 

vállalkozom. 

Azok a százezrek, akiknek szavazata most reám esett, nemcsak az evangélikus 

egyház hívei, hanem egyben elválaszthatatlanul az új Magyarország építői 

is, új országunk építésében teljes erővel és lelkesedéssel résztvevő 

dolgozók. Az egyházi életben ugyanazok őt, mint nagyszerű munkájuk közben. 

Nincs és nem lehet bennük semmi kettősség, tehát az ő arcukból tevődhetik 

csak össze az egyház igazi arca is. 

Az én meggyőződésem, politikai állásfoglalásom nem volt titok senki előtt, 

amikor szavazatát egyházközségenként énreám adta, ezen az egyetemes 

felügyelői választáson. Ismertek és tudták rólam, hogy szenvedélyesen és 

egész életemmel vagyok híve népi demokráciánknak, mert szeretem hazámat és 

népemet és tudom, hogy ez az út a magyar nép egyetlen igaz és helyen útja. 

De a választók előtt ismeretes volt az a munka is, amelyet mint egyházam 

egyszerű tagja, végeztem annak érdekében, hogy az evangélikus egyház 

megtalálja harmonikus helyét a Magyar Népköztársaságban, hogy a nép egyháza 

beleilleszkedhessék a nép államának életébe. Az a felvilágosító küzdelem, 

amit az egyházon belül tévelygőkkel és a helytelen ítéletűekkel szemben 

ennek érdekében folytattam, már régen lezárult, egyházunkra szép és jó 

eredményt hozott s ezt a szavazást most nem lehet másnak tekinteni, mint 

hogy az egész egyház egyetért azzal, aminek elérésében segítségére 

igyekeztem lenni egyházunk leghívatottabb vezetőinek. 

Még valamit tudhattak rólam, amikor majdnem egyhangú bizalommal 

választottak meg az egyház legfőbb világi vezetői posztjára azt, hogy 

evangélikus lelkészi családból származom s mint ilyen, azt hiszem, első 

vagyok az egyetemes felügyelői székben. Egy kis nógrádi falu evangélikus 

lelkészi házában születtem és nevelkedtem, együtt a szegény 

parasztgyerekekkel és világnézetem alapjait, amelyek közéleti pályám 

állásfoglalását is megszabják, a lelkészi házban szereztem. Gyermekkoromban 

tanultam meg a  puritán kötelességtudást, akkor ismertem meg a demokrácia 

első elemeit, a sovinizmustól mentes hazafiságot, ott tanultam meg azt is, 

hogy hogyan kell helytállni és harcolni azért, ami meggyőződésünkké vált. 





Ifjúságomból még megemlítem azt, ami itt, ezek között a falak között jut 

eszembe. Ebben az épületben laktam 1919-ben és innen mentem jelentkezni a 

Luther Otthon akkor majdnem valamennyi lakójával együtt az első 

Tanácsköztársaság Vörös Hadseregébe. 

 

Az én utam az evangélikus papi családból egyenesen és töretlenül vezetett 

mai állásfoglalásomig. 

 

És azokról, akik a jelenlevők közül teljes odaadással az új társadalmi rend 

építői közé sorakoztunk, nyilvánvaló, hogy amire életünket is feltettük, 

azt összhangban tudjuk a magyar protestantizmus százados 

szabadságszellemével, teljes harmóniába van azzal a szellemmel, amit az 

evangélikus parókiáról hoztam magammal. 

 

Tisztelt Egyetemes Közgyűlés! 

 

Mi itt valamennyien gályarabok unokái vagyunk, ki vérségileg, ki 

szellemileg, s ha állás foglalunk új társadalmi rendünk alapvető 

kérdéseiben, nem teszünk mást, mint őseink, akik évszázados harcot 

folytattak az ellen az elnyomás ellen, amely nemzeti történelmünkben a 

protestantizmus külön elnyomásaként is jelentkezett. A vallásszabadságért 

folyó harc nálunk majdnem mindig egybeesett a nemzeti szabadságért folyó 

küzdelemmel. 

A protestáns egyházak már felismerték, hogy most ennek a harcnak teljes 

győzelméhez érkeztünk és már évekkel ezelőtt őszinte deklarációkban álltak 

népi demokráciánk mellé, megkötötték az állam és az egyház között a 

megállapodást. 

Mindez az egyházi közvélemény, a demokratikus egyházi tömegek alulról jövő 

követelésére, kívánságára történt, az egyházi közvéleménynek alulró feltörő 

ereje tette kötelességévé a mi egyházunk vezetőinek is, hogy határozottan 

állást foglaljanak az új társadalmi rend és annak hatalmas alkotásai 

mellett. 

Amikor ezért még harcolni kellett, körülbelül négy évvel ezelőtt mondottam 

egy beszédet abban a templomban, amelyben egy életen át prédikált az 

édesapám. – Abból az alkalomból, hogy Népköztársaságunk kormánya visszaadta 

annak a templomnak s a nácik és itteni bérenceik által elhurcolt harangot. 

A nácik és a fasiszták elhurcolták a harangokat éppúgy, mint az embereket, 

ölni és meghalni. A népi demokrácia szabadságot hozott az embereknek és a 

harangoknak egyaránt. Az volt a háromszázadik harang, amelyet a 

Népköztársaság kormánya az egyházaknak adományozott. Akkor, abban a 

beszédben még sürgetnem kellett, mint egyházam egyik tagjának a velem 

egyformán gondolkodó és érző és egyházát velem együtt egyformán féltő sok 

egyháztaggal együtt, hogy egyházunk vezetősége ragadja meg az állam 

részéről feléje nyújtott baráti kezet. 

Azóta ez a kézfogás megtörtént és ma itt csak arra tehetek ígéretet, hogy 

kötelességszerűen és 

 

mély meggyőződéssel vigyázni fogok az államunk és az egyház között 

kötött megállapodás megtartására, 

 

segíteni és biztosítani fogom, hogy a megállapodás végrehajtását az egyház 

részéről semmi ne zavarja. Tudom azt, hogy az állam 





megtartja az egyházzal kötött megállapodást és teljesíti az abban vállalt 

minden kötelezettségét az egyház iránt. 

Amikor a szavazatbontás után a választás eredményét velem közölték, Vető 

Lajos püspök úr egyházunk haladó hagyományainak képviselőjét köszöntötte 

bennem. 

Én ezt igen nagy megtiszteltetésnek érzem és valóban a legtöbb lenne, amit 

elérhetnék, hogy ezeket a haladó hagyományokat híven tudjam képviselni és 

érvényesíteni. 

De megállapíthatjuk, hogy nemcsak én magam és nemcsak kevesedmagammal 

képviselem az evangélikus egyház haladó hagyományait, hanem 

örömmel látjuk, hogy ma már egész egyházunk legnemesebb haladó hagyományai 

követésének útjára lépett. Biztosította ennek az útnak tévedhetetlen 

megtalálását, hogy érvényesült egyházunk alapvetően demokratikus jellege s 

a hívők tömegeinek szándéka adja meg egyházunk igazi irányítását. 

Vagyis egyházunkban is az történik, amit a nép akar. 

Elszakadtak végleg azok a szálak, főleg érdekszálak, amelyek a régi 

uralkodó osztályokkal fonták egybe egyházunk sok vezetőjét, akik még a 

felszabadulás után is megkísérelték, hogy illegális és reakciós párttá 

süllyesszék az egyházat. Ezek a próbálkozások, amelyek egyházunkra súlyos 

veszedelmeket hoztak volna, s amelyek nem voltak függetlenek nemzetközi 

imperialista és háborús uszítóként lelepleződött erők befolyásától, ma már 

végleg a múltéi. 

A nép egyháza valóban a népé lett – hiszen mindig is a szegény dolgozó nép 

alkotta egyházunk hívőinek tömegét – de most már végleg fel is számolta az 

utolsó lehetőségeit is annak, hogy egy maradék, kisszámú reakciós réteg 

megpróbálja politikai sündisznóállássá szervezni. Meghiúsulnak azok a 

kísérletek is, amelyek politikai reakció bukása után még megmaradt erőket a 

teológiai reakció frontján szerették volna megszervezni. 

 

Lelkészeink tudják, hogy egyedül a dolgozó néppel való 

találkozásunk biztosíthatja gyülekezetünk jövőjét 

 

és az egyház belső megújulását szolgálja a befejeződéséhez közeledő 

folyamat, hogy az egyháztagok igazi társadalmi keresztmetszetét tükrözze 

összetételében az egyház vezetősége is, minden fokon. 

Én részt vettem mindebben az alulró indult átalakulásban, az egyház 

életének belső megújulásában, mint az egyház egyik egyszerű tagja. S 

ismétlem, hogy most, amikor arra hívtak, hogy vezető helyen szolgáljam 

egyházamat, biztosan érzem és hiszem, hogy mély meggyőződés van e választás 

mögött, helyeslő megpecsételése a hívek tömegei részéről eddigi 

magatartásomnak. 

Állam és egyház viszonyában döntő fordulat következett be az elmúlt 

években. A vallás teljes szabadsága a Népköztársaság alkotmányának szerves 

része lett. Az állam és egyház között megkötött egyezmény gondoskodik 

egyházunk támogatásáról és megteremti az anyagi feltételeit is az 

igehirdetés szabadságának. 

Az állam támogatása segítséget nyújt az egyház minden munkájához és az 

állam, ezúttal első ízben egyházunk történelme során, nem kér tőlünk 

cserébe mindezért semmit. Nem kíván politikai szolgálatot, amelyet a 

kapitalista rendszerek mindig és mindenütt megköveteltek és megkövetelnek 

az egyházaktól, felajánlván érte a hatalomban való részesedés hazug, hamis, 

az egyház igazi lényegétől idegen illúzióját és halálosan mérgezett örömét. 





Mi ismerjük kötelességeinket, amelyeket mint hazafias demokratikus 

állampolgároknak teljesítenünk kell és hűen teljesítjük is azokat. 

Mit jelentenek és mire köteleznek haladó hagyományaink ma? Mit jelent a 

követése ezeknek, amelyeknek képviseletében és tiszteletében meggyőződésem 

szerint itt valamennyien találkoztunk?  

Jelenti a haladó hagyományok helyes követése többek közt a tanulás 

kötelezettségét, a tájékozódást a világban, hogy tisztán láthassuk benne 

helyünket és jövőnk biztonságát. Az egyház vezetői tudatában ne maradjanak 

le a gondjukra bízott hívek mögött, akiket egy hatalmas kultúrforradalom 

széles lendülete visz előre a művelődés útján. 

Szerezzenek lelkészeink alapos és hiteles tájékozottságot a világ két 

részének, a béke birodalmának és háborúra készülő imperialista országoknak 

életéről. Tájékozódjanak arról, hogy a számunkra mindenben példamutató 

Szovjetunióban, a megvalósult szocializmus boldog országában hogyan 

biztosították a vallás szabad gyakorlatát és az egyházak zavartalan életét. 

Lehetővé kell tenni egyházunk minden vezetője részére, hogy 

tanulmányozhassa az erre vonatkozó hiteles adatokat, amelyek közül éppen a 

napokban kettő is került a kezembe, az egyik a Szovjet Enciklopédia erről 

szóló fejezete, a másik egy Londonban megjelent könyv, amelynek címe „A 

vallás szabadsága a Szovjetunióban”. A szovjet népek hatalmas birodalmában 

tíz nagyobb egyház működik, az orosz orthodox egyházon és a római katolikus 

egyházon, a muzulmán, az óhitű, a grúziai orthodox, az örmény egyházakon 

kívül az evangélikus baptista egyház, az ágostai hitvallású, luteránus 

egyház, a buddhisták és a zsidó egyházközségek. Ezek közül legnagyobb az 

orosz orthodox egyház, amelynek papjai több mint húszezer templomban végzik 

egyházi szolgálatukat. A Szovjetunió alkotmánya biztosítja a legteljesebb 

vallásszabadságot, a vallás szabad gyakorlásának lehetőségét és a különböző 

egyházak hívőinek teljes egyenjogúságát és teljes egyenrangúságát. 

A Szovjetunióban és a népi demokráciák legnagyobb részében, Kínában, 

Csehszlovákiában, Lengyelországban, Romániában, Bulgáriában, Albániában 

tett utazásaim alkalmával magam voltam tanúja mindenütt a szabad és élénk 

vallásos életnek. Amikor legelőször utaztam a Szovjetunióba, a legelső kép, 

amit a vonat ablakából megláttam, egy kárpátukrajnai kis falu dombon épült 

temploma volt állványokkal körülvéve, háborús sérüléseit javították ki. 

És ismerjék meg a maga valóságában egyházunk lelkészei és hívei azt is, 

hogy milyen kockázatos a világ másik felén kimondani az igazságot. Egyetlen 

példát idézek erre, a jelenlevők által jól ismert Neimöller német 

evangélikus lelkész, egyházi elnök esetét. Ő legutóbb Moszkvában járt a 

moszkvai pátriárka meghívására, majd Amerikába ment előadókörútra. Ezen a 

körúton egymást érték a kínos incidensek. Az egyetemi előadásokon az 

amerikai diákok tüntettek ellene, mert moszkvai élményei alapján ki merte 

mondani, hogy a Szovjetunió nem készül háborúra, nem készül támadásra. A 

diákok – amerikai jelentést idézek – rossz néven vették tőle azt a 

kijelentést, hogy az egyház nincs súlyos helyzetben a Szovjetunióban, 

belefojtották a szót, amikor arról számolt be, hogy a Szovjetunióban 

senkivel sem találkozott, aki helyeselte volna az új háborút. 

Miközben Niemöller Amerikában járt, otthon, Nyugat-Németországban a 

feleségét vád alá helyezték, mert részt vett a Nyugat-Németország 

újrafelfegyverzése elleni és a békeszerződés megkötéséért folytatott 

népszavazáson. Niemöller e hír nyomán levelet írt feleségének, 





többek között ezt írta: „Az egész politikai irányvonal világosan látható, 

ha ily módon cselekszenek, akkor Nyugat-Németországban nincs demokrácia, 

hanem valami egészen más. Nyugat-Németországban ma már sokan vannak, akik 

világosan látják ezt, hiszem, hogy a béke barátai ellen folytatott minden 

per hozzájárul ahhoz, hogy az igazság napfényre kerüljön és ezáltal 

megszűnjön a  jelenlegi állapot. Ha emberek, akik egyébként teljesen 

ártatlanok, már nem harcolhatnak a békéért, akkor mindent el kellene 

árulnunk, amiért ezen a világon érdemes nekünk keresztyén embereknek 

élnünk. Ebben az esetben ugyanis már nem lehetünk irgalmas samaritánusok, 

mert gyilkosságokra és pusztításra kényszerítenek bennünket, ezzel pedig 

szembe kell szállnunk Jézus Krisztus nevében.” 

Legyünk tudatában annak, hogy 

 

bennünket a példa felelőssége kötelez a nyugati országokban élő 

egyházak felé, 

 

akik azért figyelnek bennünket, azért érdeklődnek a mi életünk iránt, mert 

saját jövőjük útját keresik bennünk. Érzik és tudják, hogy társadalmunk 

élete forradalmi változással terhes és mi bíztató örömmel hirdethetjük 

feléjük, megmutatva bizonyítéknak a magunk élete példáját, hogy az igazi 

vallásszabadság, az egyház független élete csak a szocialista és a 

szocializmust építő országokban valósulhat meg. 

Az egyház az elnyomásra épült társadalmi rendszerekben gyakran az elesettek 

vigasztalója akart csak lenni és ezzel a szerepével visszaélve csak a 

belenyugvás hirdetője volt. A helye most nem lenne másutt, mint az eddig 

elnyomottak mellett, akik maguk fordítják meg sorsukat. 

Egyházunk haladó hagyományait követte akkor, amikor teljes erejével részt 

vesz a békéért való harcban. Jó lelkiismerettel mondhatjuk, hogy a mi 

egyházunk megtette és megteszi kötelességét ezen a téren, püspökeink tagjai 

az Országos Béketanácsnak és engedjék meg, hogy ehhez hozzátegyem, hogy az 

én új munkaköröm, amelyet most vállalok, és elkezdek, érzésem szerint 

teljes összhangban áll azzal a feladattal, amelyet mint az Országos 

Béketanács főtitkára bíztak rám. 

Tegyünk meg mindent, hogy békéért való munkánkkal és harcunkkal 

felébresszük a világprotestantizmus lelkiismeretét, mert a mi 

lelkiismeretünk sem bírhatná el, ha egyházak, amelyek nem egyszer áldásukat 

adták imperialista háborúk fegyvereire – most ezt a baktériumháborúra is 

kiterjesztenék. 

Részt fogok venni egyházunk minden munkájában. Nem fogok kegyesen hangzó 

szavakat mondani, amelyeket másképp érthetnek a beavatottak, „az írástudók 

és farizeusok” és másképpen azok, akik nem az egyház nyelvét beszélik. Egy 

nyelvet ismerek, a tisztességes, őszinte és igaz emberek nyelvét. Csak 

egyféle erkölcs és tisztesség van. 

Részt akarok venni elsősorban minden segítésben és gondoskodásban, 

felelősséget érzek az egyház egész vezetőségével együtt minden 

egyházközségért és egyházunk minden lelkészéért és hívéért. Egyházam élén 

is a népet akarom és fogom szolgálni. 

Az egyház gondjainak enyhítéséhez tartozik a takarékosság is, amelyet 

minden vonalon érvényesítenünk kell. Az egyház életében ezt is célozzák a 

zsinat elé terjesztett és terjesztendő átszervezési javaslatok és ez 

szolgálja az egyetemes felügyelői hivatal fölöslegesen költséges 

adminisztrációjának megszüntetése is. 





Természetes, hogy – megszüntetve a legutóbbi egyetemes felügyelő 

lemondásáig fennálló rendszert, én magam nem fogok fizetést felvenni az 

egyház élén végzett szolgálatokért. 

Hálás köszönetet mondok Darvas József kerületi felügyelő úrnak, aki mint 

helyettes egyetemes felügyelő, önzetlen, odaadó munkával vezette a mai 

napig egyházunkat. 

Az egyetemes közgyűlés minden tagjától és egyházunk minden lelkészétől és 

hívétől segítséget kérek munkánkhoz. 

 

Állandó, aktív, építő magatartás kérek 

 

segítségül, mert látszategyetértés és belső semlegesség mögött mindig 

felsorakozhat az ellenség. Belső megújulás nincs igazi belső 

szenvedélyesség nélkül s erre a legjobb példát Krisztus adja a 

keresztyéneknek. 

Semmi sem térítheti el egyházunkat megtalált helyes útjától. Nekem könnyű 

feladata adatott, ezen az úton kell csak tovább mennem Önökkel együtt. 

Szolgálatomhoz ilyen értelemben kérem segítő együttműködésüket.” 

 

Dr. Vető Lajos, a közgyűlés egyházi elnöke javasolja, hogy az egyetemes 

felügyelő úr széles perspektívákat felölelő székfoglaló beszédét az 

egyetemes közgyűlés teljes terjedelmében örökítse meg a jegyzőkönyvben. 

Javasolja továbbá, hogy az egyetemes közgyűlés mondjon köszönetet Darvas 

József egyházkerületi felügyelő úrnak egyetemes felügyelő helyettesi 

minőségében történt buzgó közreműködéséért. 

A közgyűlés az egyetemes felügyelő székfoglaló beszédét teljes 

terjedelmében jegyzőkönyvileg megörökíteni rendeli és Darvas 

József kerületi felügyelőnek egyetemes felügyelő helyettesi 

működéséért hálás köszönetét fejezi ki. 

 

11. Dr. Vető Lajos, a közgyűlés egyházi elnöke bejelenti, hogy miután 

Darvas József kerületi felügyelő evangélikus egyházunk egésze és 

intézményei, valamint a Teológiai Akadémia nevében már köszöntötte az 

egyetemes felügyelő urat, a további üdvözlések sorrendjében az Állami 

Egyházügyi Hivatal elnöke, a református egyház küldöttsége, az unitárius 

egyház, a baptista felekezet és a metodista felekezet jelenlévő képviselői 

kívánják az egyetemes felügyelő urat üdvözölni és hogy számos levélbeli 

üdvözlet is érkezett, többek között a Római Katolikus Papok Békebizottsága, 

valamint Győry Elemér református püspök és mások, köztük az egyetemes 

felügyelő szülőhelyének, a béri gyülekezet részéről is, amely üdvözletek a 

jelen jegyzőkönyv mellékleteit képezik. 

 

Horváth János, az Állami Egyházügyi Hivatal elnöke a következő beszéddel 

köszönti az egyetemes felügyelőt: 

 

„Engedjék meg, hogy az Állami Egyházügyi Hivatal üdvözletét tolmácsoljam 

Mihályfi Ernő új egyetemes felügyelő úr megválasztása alkalmából. Az 

evangélikus egyház az állammal kötött megegyezése óta az elmúlt időben a mi 

tapasztalatunk és a mi véleményünk szerint az evangélikus egyház és a 

magyar állam között a kapcsolat, a viszony egyre inkább elmélyül és ez a jó 

viszony kétségkívül támogatta, segítette az evangélikus egyház működését, 

munkáját erősítette. Ugyanakkor azonban támogatta magyar kormányunknak azt 

a munkáját, 





amelyet hazánk felvirágoztatásában, újjáépítésében és új világunk 

felépítésében végzett. Én annak a reményemnek, annak a meggyőződésemnek 

szeretnék kifejezést adni az új választás alkalmával, hogy az a viszony, 

amely az evangélikus egyház és a magyar állam között az elmúlt esztendőben 

kialakult, a jövőben újabb, egymás iránti támogatásokhoz, együttműködésben 

még jobban ki fog mélyülni és szorosabb lesz a kapcsolat az egyház és az 

állam között. A Magyar Népköztársaság kormánya nem támaszt az evangélikus 

egyházzal szemben semmiféle politikai igényt, a mi kormányunk azt kívánja, 

hogy élje életét, erősítse egyházát és az egyház tagjainak, híveinek 

magyarázza meg azokat a kérdéseket, magyarázza meg azokat a problémákat, 

amelyek hazánk felépítésében, hazánk felvirágoztatásában, hazánk 

dolgozóinak szebb és boldogabb jövőjének építésében felmerülnek. Ez azt 

jelenti, hogy az evangélikus egyház megmagyarázza híveinek ezeket a 

kérdéseket, ezzel elősegíti nemcsak az ország építését, hanem egyháza 

helyzetének megjobbulását, egyháza tagjainak boldog és szebb életét. Azt 

szeretném kérni, hogy magyarázzák meg az egyház tagjainak azokat a 

problémákat, amelyek a háború és béke kérdésében felmerülnek, mert népünk 

felvirágoztatásának megteremtése nem igen képzelhető el háborúval. 

Kormányunk tervei békét kívánnak. És ha mi a terveinket meg akarjuk 

valósítani, csak úgy tudjuk, ha harcolunk és követeljük a békét és a 

nemzetközi helyzetben nem túlzott követelmény, ha azt kérjük, hogy ma 

hangosabban kell követelni a békét, mert a nemzetközi helyzetben látjuk, 

hogy az amerikai háborús uszítók Koreában és Észak-Kínában már a 

baktériumháborút alkalmazzák és a világ különböző pontjain készítik az új 

háborút. Mi, magyar nép, részei vagyunk annak a béketábornak, amelyet a 

Szovjetunió vezet és csak akkor lesz eredményes, ha mindenki a maga 

munkaterületén jól végzi munkáját és többet ad az ország felépítésében és 

saját helyzetében felelősségben él. Arra szeretném kérni az új felügyelőt 

megválasztása alkalmával és az egyetemes közgyűlést, hogy ebben 

munkálkodjanak és akkor fogja elmélyíteni a legjobban az evangélikus egyház 

és az állam közötti jó viszonyt.” 

 

Bereczky Albert református püspök üdvözlőbeszéde: 

 

„Nagy öröm számunkra, hogy kifejezhetjük előtted, hogy az a bizalom, amely 

a magyarországi ágostai hitvallású evangélikus egyház gyülekezetei részéről 

feléd irányult, nem csupán az ágostai evangélikus egyház bizalma, hanem 

egyben a magyar protestantizmus bizalma is és a magyarországi református 

egyház s vele együtt a magyarországi protestáns egyházak valamennyien 

hálásak vagyunk Istennek azért, hogy az evangélikus egyház megtalálta a 

megfelelő időben a megfelelő embert a megfelelő helyre. Amikor kifejezzük 

bizalmunkat irántad, székfoglaló beszédednek egyik mondatához kapcsolódon, 

ahol kifejezted azt, hogy a kétfelé tekintgetés, a kétfelé orientálódás 

szomorúságából és vergődéséből ki kellett hogy lépjen az egyház és 

egyöntetűnek, határozottnak kell lenni minden állásfoglalásában. Legyen 

szabad nyomatékosan hangsúlyoznom azt, hogy mi, az egyház emberei, a magyar 

protestantizmus szolgái és őrállói, nem a döntés előtt, hanem a döntés után 

vagyunk. Mi döntöttünk, nem most, hanem évekkel ezelőtt és pedig két 

világos, konkrét és határozott kérdésben döntöttünk. Az egyik döntésünk az, 

hogy mi a nagy döntés után magyar történelmünknek ezt az új korszakát, 

amelyet a felszabadulás hozott, a magunkénak vállaljuk, érezzük és ebben 

mint egyház is boldogan végezzük a magunk szolgálatát. Döntöttünk az új 

mellett, döntöttünk a szocializmust építő magyar hazánk mellett, mert 

mindenestől, testestől–lelkestől nemcsak hívő keresztyének vagyunk, hanem 





egyben hazánkban szerető, az igazságos társadalmi rendben kívánunk 

szolgálni, mivel magyar emberek vagyunk. Boldogok vagyunk, hogy ebben 

csaknem egyidejűleg a magyarországi református és a magyarhoni evangélikus 

egyház az egyezmény megkötésében világosan meg is pecsételte azt az 

állásfoglalását. A legnagyobb bűn, ha valaki ezután a döntés után újra meg 

újra kérdőjeleket tesz, újra meg újra problematikussá akarja tenni azt, 

amit Isten és emberek előtt férfiasan, becsületesen, végérvényesen 

eldöntöttük. Mi a népi demokrácia államában élünk és itt akarjuk minden 

szolgálatunkat végezni egyenes szívvel és nem kettős lelkiséggel. Másik 

kérdés, amelyben szintén nem volt nehéz dönteni: a háború és a béke 

kérdése. Bizonyára mindannyiunkban mély hatást keltettek azok a szavak, 

amelyekben a magyar kormány képviselője, az Állami Egyházügyi Hivatal 

elnöke, kifejezésre juttatta azt a jogos, természetes igényt, amit 

támaszthat a magyar nép állama mindegyik egyházzal szemben, amikor tagjai 

itt élnek ezen a földön és az egyház tagjai ennek a népnek és élvezik ennek 

a népnek a boldog jövendőjét és új korszakunk áldásait. Nyilvánvaló, hogy a 

békességszerző Úristen egyháza nem lehet más úton, mint a békességszerzés 

útján. Határozottan és véglegesen foglaltunk állást a háború és a béke 

kérdésében és ezt nem pacifizmusból tettük. Ezt a békét védeni kell. Ezt a 

békét őrizni kell és ezért a békéért harcolni kell. És tudjuk, hogy a mi 

népünk munkája, áldozata éppen ennek a békeharcnak egyik fontos tényezője. 

Mi lehet fontos az egyház számára ma, mint hogy éppen ezen a területen a 

béke frontját magáének tekinti és szolgáló munkáját úgy végzi, hogy az 

egyház tagjai ott álljanak a döntés mögött és a béke frontján. Nagyon 

hálásak vagyunk, hogy amikor döntöttünk a szocializmust építő magyar hazánk 

mellett, a béke ügye mellett, szíves voltál kinyitni a látóhatárunkat a 

világ keresztyénsége felé és szeretnénk felajánlani testvéri 

együttműködésünket, hogy együtt az egész magyar protestantizmus végezzük 

ezt a lelkiismeret-felrázó  munkát a világ keresztyénsége felé, mert nekik 

is a béke mellett és a háború ellen kell dönteniök. Ezt kell támogatnunk és 

a háborúnak embertelenné aljasodó formája ellen kell harcolnunk. Nem 

kétséges, hogy ez sok népszerűtlenséggel fog járni. Nyugati protestáns 

testvéreink között sokan lesznek, akik nem értik ma meg, de majd meg fogják 

érteni, hogy ez az út valóban a hűséges, békességszerző szolgálat útja. 

Engedd meg, hogy az egész magyar protestantizmus bizalmáról és 

szeretetéréől biztosítsalak téged. Felajánljuk magunkat testvéri munkatársi 

szeretettel az együttműködéshez, bízva abban, hogy ennek most már nem lesz 

akadálya különösebben, református és evangélikus két nagy egyházunk és 

egész protestantizmusunk vonalán sem és ennek áldása lesz népünk között és 

áldása lehet Isten kegyelméből az egész világ keresztyénsége felé a béke 

szolgálatában.” 

 

Gyiky Gábor unitárius püspöki helynök üdvözlőbeszéde: 

 

„Az a tény, hogy állami életünk élenjárói az egyház szolgálatában 

tisztséget vállalnak és hogy az Anyaszentegyház az ő szolgálatukban Isten 

áldását látja és áldja, fényes biztosíték amellett, hogy mindaddig, amíg az 

egyház Isten által rendelt evangéliumai feladata mellett marad és nem adja 

magát oda a reakció szolgálatába, – úgy, amint mondottad – és a 

kétféleségnek, az egyház és az állam között soha semmiféle ellentét nem 

támadhat, sőt inkább együtt dolgozhatnak közösen és boldogan a közös cél, a 

legfőbb jóért: a magyar népi demokrácia ügyéért. Azt az igazságot példázza 

szemük előtt nagyszerűen az egyetemes felügyelő úr személye, aki egy 

személyben népművelési miniszterhelyettes is, az Országos Béketanács tagja, 

sőt főtitkára 





és az evangélikus egyház legfőbb világi tisztségviselője, a magyar dolgozó 

nép boldogulására és a béke ügyének szolgálatára mindnyájunk örömére az 

egyetemes felügyelő úrra a jó isten áldását kérjük, és kérjük, hogy 

állítson maga mellé mindnyájunkat ebben a szent szolgálatban.” 

 

Szabó László a baptista egyház és a szabadegyházak szövetsége nevében a 

következő üdvözlőbeszédet mondja: 

 

„A baptista egyház és a szabadegyházak szövetsége nevében szeretettel 

köszöntöm egyetemes felügyelő urat, mikor Isten kegyelme és egyházának a 

bizalmából elindul új szolgálata útján. Nagy megnyugvás, hogy olyan férfiú 

került ide, aki a Béketanács főtitkára, a magyar békének legfőbb mozgatója, 

mi mindannyian őszintén és igazán a békességnek a munkálói vagyunk, akik 

tudjuk, hogy fejlődés és előrehaladás csak békében lehet. Láttuk a háború 

rombolását, szinte az idegeinkbe feszül mindig, ha egy repülőgépet látunk 

vagy a sziréna megszólal. Az a borzalom, amit át kellett élnünk, egy 

öngyilkos, pusztító háború volt. Mi azzal a bibliai igével köszöntjük 

egyetemes felügyelő urat: „Boldogok a békességre igyekezők, mert azok az 

Isten fiainak mondatnak.” 

 

Az elnöklő egyetemes felügyelő megköszöni az elhangzott üdvözlőbeszédeket 

és újra kiemeli, hogy az egyetemes közgyűlés minden tagjától és egyházunk 

minden lelkészétől és hívétől segítséget kér a közös munkához és állandó 

aktív, építő magatartást. 

 

12. Elnöklő egyetemes felügyelő bejelenti, hogy az Egyházegyetemnél 

megüresedett egy rendes egyházi zsinati tagság és két egyházi és két világi 

zsinati póttagság. A zsinat működésének zavartalansága érdekében javasolja, 

hogy az Egyházegyetem rendes egyházi zsinati kiküldöttjeiként Gyöngyösi 

Vilmos Budapest Fasori lelkészt, zsinati póttagokul Benczúr László és Muncz 

Frigyes budapesti lelkészeket, valamint Bókay János író, Deák téri 

presbitert és Ruttkai Árpád gyári dolgozó, óbudai presbitert válassza meg a 

közgyűlés. 

 

A közgyűlés az E.T. 83. §.3. pontja alapján és az E.T. 84.§. 

értelmében az Egyházegyetem rendes egyházi zsinati kiküldöttjeként 

egyhangúlag megválasztja Gyöngyösi Vilmos Budapest Fasori 

evangélikus lelkészt. 

Zsinati póttagokul ugyancsak egyhangúlag megválasztja Benczúr 

László lelkészt, a Luther Márton Intézet igazgatóját és Muncz 

Frigyes budapesti lelkészt; valamint Bókay János író és Ruttkai 

Árpád gyári munkás, egyházközösségi presbitereket és egyben 

felkéri az egyetemes közgyűlés elnökségét, hogy a megválasztott 

kiküldötteknek megbízólevélként a határozatról szóló jegyzőkönyvi 

kivonatot adassa ki. 

 

13. Elnöklő egyetemes felügyelő megköszöni a vendégeknek és az egyetemes 

közgyűlés tagjainak, hogy Egyetemes Egyházunk rendkívüli 





közgyűlésén megjelentek és az ülést berekeszti. 

 

14. Dr. Vető Lajos, a közgyűlés egyházi elnöke imája után a Himnusz 

eléneklésével a közgyűlés véget ért. 

 

 

 

Mihályfi Ernő, egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, világi elnök 

Dr. Vető Lajos, püspök, egyházi elnök 

Németh Károly, egyházi egyetemes főjegyző 

Joób Olivér, egyházi egyetemes aljegyző 

Veöreös Imre, egyházi egyetemes aljegyző 

Gyöngyösi Vilmos, egyházi egyetemes aljegyző 
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