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A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 1923. évi január 
hó 11. napján Budapesten megtartott rendkívüli közgyűlésének 

JEGYZŐKÖNYVE. 
A püspökavató közgyűlésen lándori dr. Kéler Zoltán egyház-

kerületi felügyelő és előbb Balogh István alesperes, utóbb Kiss István 
püspök, mint társelnökök elnököltek. 

Jelen voltak: 

I. Hivataluknál fogva mint egyházkerületi tisztviselők: 
1. Egyházkerületi törvényszéki birák: Balogh István, Mihalovich 

Samu, dr. Csengey Gyula, dr. Kail Antal, dr. Händel Béla, Nemes 
Győző, Kardos Gyula, Zimmermann János, Belák Géza, Rákóczy István, 
Kirchner Gyula. 

2. Egyházkerületi jegyzők: Balogh István, Belicza András, dr. Händel 
Béla, dr. Sztranyavszky Sándor, Kirchner Rezső, lándori dr. Kéler 
Bertalan. 

3. Egyházkerületi pénztáros: Bendl Henrik. 
4. Egyházkerületi ellenőr: Kirchner Gyula. 
5. Egyházkerületi levéltáros: Kardos Gyula. 
II. Hivataluknál fogva, mint egyházmegyei tisztviselők: 
1. A nógrádi egyházmegyéből: Okolicsányi Gyula, Belicza András. 
2. A fejérkomáromi egyházmegyéből: Balogh István, dr. Kail 

Antal, lándori dr. Kéler Bertalan. 
3. A mosoni egyházmegyéből: Zimmermann János. 
III. Választás utján: 
1. A nógrádi egyházmegyéből megbízólevéllel: Rákóczy István,( 

dr. Csengey Gyula, Meskó Károly; jegyzőkönyvi kivonattal: Laszkáry 
Gyula, Szekej András, dr. Sztranyavszky Sándor, Zeman Mihály, Huszágh 
Gyula, Jeszenszky Károly, Dedinszky Aladár, Horeczky Aladár, Králik 
Ervin, Mihalovics Samu, Nemes Győző, Veres Imre. 

2. A fejérkomáromi egyházmegyéből megbízólevéllel: Piri Károly, 
Podhradszky János, Köhler Jenő és dr. Petrik Zoltán; jegyzőkönyvi 
kivonattal: Magyar Géza, Gáncs Aladár. 

3. A mosoni egyházmegyéből megbízólevéllel: Szűcs Sándor és 
Hauptmann Mihály; jegyzőkönyvi kivonattal: Konráth Frigyes. 
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1. IV. A tanítók képviseletében Hauptmann Mihály. 
V. Vendégek ; 
Petri Pál államtitkár, dr. Tóth István min. tanácsos, Németh István 

püspök, Ravasz László püspök, Révész Kálmán püspök, Balogh Jenő 
főgondnok, Szilassy Aladár, Benedek Sándor, dr. Zsigmondy Jenő egy-
házkerületi felügyelő, Sztehló Kornél egyetemes ügyész, Geduly Henrik 
püspök, Kapi Béla püspök, dr. Raffay Sándor püspök, báró Radvánszky 
Albert, dr. Mágócsy-Dietz Sándor, Kruttschnitt Antal, Liptay Lajos, 
Takács József, Nagy Ferenc, Kovács István, Haypál Benő, Broschkó 
G. A., dr. Kovács Sándor, Draskóczy Lajos, dr. Deák János, dr. Szelényi 
Ödön, Hamvas József, dr. Polner Ödön, dr. Rásó Lajos, Bakay Péter, 
Németh Gyula, báró Kaas Albert, Mikolik Kálmán, Kövesi Béla, Nagy 
Lajos, Sztik Gusztáv, Sztolár Miklós, Droppa Samu, Sommer Gyula, 
Kriváchy Ödön, Kiss Kálmán, Gregersen Nils, dr. Szlávik Mátyás, 
dr. Schneller István, dr. Schulek Kálmán, dr. Pruzsinszky Pál, dr. Vértesy 
Gyula, dr. Göllner Aladár stb. 

1. A közgyűlés tagjai a deáktéri iskolaépület dísztermében gyűlvén 
össze, lándori dr. Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő vezetése mellett 
levonultak a deáktéri templomba, ahol a gyülekezet két énekverset éne-
kelt el, amelynek elhangzása után Balogh István egyházkerületi főjegyző 
és alesperes az oltár előtt a következő imát mondotta el: 

Mennyei Felség, égi jó Atyánk! Alázattal borulunk le előtted, aki 
nagy vagy és hatalmas s buzgón háláljuk felettünk hiven őrködő sze-
retetedet. Hatalmad bizonyságai az ég, a föld s minden ami van égen 
és a földön. Dicsőségedet hirdeti az aranyszínű nap s a szelid fényű 
csillagtábor. Bölcsességedről beszél a tél nyugalma, a tavasz titkon 
működő ereje, a nyár forró heve s az ősz lassú hervadása. 

Jóságod még világosabb jeleit tárja elénk a kegyelem országa, 
melynek mi vagyunk polgárai, akiket képedre alkottál, s a halhatatlan 
lélekben dicsőséged osztályosaivá avattál. E drága örökséghez vezérül 
küldötted el szent fiadat, aki által hozzád juthatunk, aki evangéliumá-
ban lábaink elé szövétneket, ösvényünkre világosságot adtál. Ihlesd meg 
a lelkünket szent lelked erejével, hogy a magasztos célt soha szemünk 
elől ne tévesszük s a hideg közöny, az alacsony önzés gonosz szelleme 
az ezután való vágyat lelkünkben ki ne oltsa, hanem tántorodás nélkül 
tudjunk járni a Krisztus nyomdokán s imádjunk téged lélekben és 
igazságban. 

Jóságos Isten, aki szüntelen jársz az ég kerületein s atyai hű 
gonddal kiséred az emberek lépéseit, láss meg minket is e szent falak 
közt összesereglett népedet. Fogadd kedvesen a hozzád bocsátott epedő 
imádságot, amelyben tőlünk elszakított testvéreinkért imádkozunk. Ter-
jeszd ki felettünk oltalmazó szárnyaidat. Add, hogy templomaik, isko-
láik maradjanak őrszemek s a hozzánk visszavágyódók szivében tartsák 
lángolásban, a tőlünk elhidegültekben pedig keltsék uj életre a hűség 
lelkesült vallomását: a nagy világon e kivül nincsen számodra hely. 



Jóságos Istenünk, kisérje áldó kegyelmed a kiváltságos tisztét 
elfoglaló uj vezért. Adj szivébe kedvet, lelkesedést, lelkébe erőt, böl-
csességet, hogy ne csak ismerje nemes tiszta teendőit, de meg nem 
csüggedő hűséggel tölthesse is be annak minden igazságát s amik 
szerelmesek s ha valami jó és dicséretes, azokról gondot viseljen-

Áldd meg egyházkerületünk s közegyházunk gyülekezeteit. Tartsd 
fenn a hívekben a ragaszkodast az őrök buzgósága által emelt templo-
mokhoz és iskolákhoz. Távoztasd a hitközönyt, amely a nemes cél iránt 
hideg marad s ezért áldozni nem akar. 

Áraszd ki gazdagon kegyelmedet ev. egyházunk nagyjaira, akik 
fáradságot nem ismerve, időt, erőt nem kiméivé, áldozatos munkával 
buzgólkodnak országod felvirágoztatásán. 

Áldd meg a hitélet felemelő munkáival ékeskedő e gyülekezetet, 
mely szentegyháza ajtait előttünk feltárta s benne helyet engedett 
nekünk szent nevednek imádására. 

Tekints irgalommal a porig megalázott hazánkra. Irts ki a szivek-
ből minden irigységet, gyűlölséget, szüntesd az átkos pártviszályt, hogy 
az egymás ellen törők kezet fogva vállvetett erővel igyekezzenek a hazát 
a mély örvényből kiragadni s rá egy szebb jövőt deríteni, amely után 
buzgó imádság epedez százezrek ajakán. 

Istenünk jó atyánk hallgasd meg hő imánk szent fiadért, az Ur 
Jézus Krisztusért.^Amen. 

Felolvasta a mai napra szánt szent igéket. A szent igék 
felolvasása után egy férfikvartett Lahman György vezetésével 
Borsodi Emil „Imádság" cimü énekét adta elő. 

2. Ezután lándori dr. Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő a gyű-
lést a következő beszéddel nyitotta meg: 

Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 
Mélyen tisztelt Ünneplő Közönség! 
Megváltónknak, az Ur Jézusnak Máté evangéliuma 10-ik részében 

feljegyzett szavaival nyitom meg a dunáninneni csonka egyházkerüle-
tünknek püspökiktató közgyűlését, ahol is a 12-ik és 13-ik versben azt 
olvassuk: 

Ha pedig bementek a házba, köszöntsétek azt. És ha méltó a 
Ház, szálljon a ti békességtek reá ľ 

A mi egyházkerületünk csonk^ságával együttjáró elerőtlenedésünk 
s anyagi javakban való szegénységünk kényszeritett reá, hogy ennek 
a közgyűlésünknek a megtartására a pesti evangélikus egyházak házába 
jöjjünk be, amely egyházak hagyományos áldozatkészségükhöz méltóan, 
tárt karokkal fogadtak bennünket és ugy a templomot, mint a tanács-
termet testvéri szeretettel engedték át nekünk. 

Ezért erről a helyről is illesse köszönet a nemes egyházakat és 
azoknak bölcs elöljáróit, első sorban dr. Raffay Sándor püspök és 
dr. Zsigmondy Jenő felügyelő urakat szives készségükért. 
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2—4. Midőn közgyűlésünk összes tagjait, az egyetemes egyház, a magas 
kormány, a testvéregyházkerületek, az egyetemes gyámintézet, a refor-
mátus konvent és egyházkerületek és a hatóságok képviselőit és a 
küldöttségeket, akik közgyűlésünket megjelenésükkel megtisztelték, 
valamint az egybesereglett egész ünneplő közönséget melegen üdvözlöm, 
azzal a kívánsággal, hogy az evangélium békessége szálljon e házra és 
a benne munkálkodókra most és minden időben — mai ünnepi köz-
gyűlésünket megnyitottnak nyilvánítom. 

3. A közgyűlés megnyitása után dr. Händel Béla egyházkerületi 
világi főjegyző jelenti, hogy kellő számú képviselő van jelen s hogy 
az igazoló okmányok rendben vannak, mire 

az elnöklő egyházkerületi felügyelő a közgyűlést szabály-
szerűen megalakultnak jelenti ki és a jegyzőkönyv hitelesí-
tésére a jegyzői karon kivül Okolicsányi Gyula, Kirchner 
Gyula, Podhradszky János és Meskó Károly közgyűlési tago-
kat kéri fel. 

4. Az elnöklő egyházkerületi felügyelő előterjeszti, hogy a mai 
közgyűlés egyedüli tárgya a kerület boldogemlékezetü püspökének, 
dr. Baltik Frigyesnek elhalálozása folytán az 1922. évi aug. 24-én 
Balassagyarmaton megtartott rendes közgyűlés által (15. p.) elrendelt 
püspökválasztásra vonatkozó eredmény megállapítása és a püspök 
beiktatása. Felhívására a főjegyző felolvassa a szavazatok felbontására 
kiküldött bizottságnak jelentését: 

Méltóságos és Főtisztelendő Kerületi Közgyűlés! 
Utalással az 1922. évi augusztus hó 24-én Balassagyarmaton meg-

tartott egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 15-ik pontjára, az 
abban nyert megbízás eredményéről a következőkben számolunk be : 

1. A püspökválasztásra vonatkozólag az összes szavazatok a kerü-
leti felügyelőhöz 1922. évi szeptember hó 30-áig beérkeztek. 

2. A szavazatok felbontásáról felvett jegyzőkönyvet 1. alatt ere-
detben csatoljuk. 

3. A beérkezett szavazatokat lepecsételt csomagban 2. alatt mel-
lékeljük és végül 

4. a beérkezett szavazatoknak teljes jegyzékét 3. alatt mellékeljük. 
Kérjük, miszerint ezen jelentésünket tudomásul venni méltóztassék. 
Budapest, 1922. október 4. 

Lándori dr, Kéler Zoltán, 
ker. felügyelő. 

Piri Károly, Podhradszky János, 

Kirchner Rezső, Kirchner Gyula, 
bizottsági tagok. 



7 

JEGYZŐKÖNYV. á. 
Felvétetett 1922. évi október hó 4-én Budapesten, a püspöki iroda 

hivatalos helyiségében a dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 1922. 
évi augusztus hó 24-én Balassagyarmaton tartott rendes évi közgyűlése 
jegyzőkönyvének 15. pontjában kiküldött szavazatbontó bizottságának 
üléséről. 

Jelen voltak: 
Lándori dr. Kéler Zoltán kerületi felügyelő elnöklete mellett: 
Kirchner Gyula, Podhradszky János, Piri Károly és Kirchner Rezső 

kiküldött közgyűlési tagok. 
1. A kerületi felügyelő üdvözölvén a megjelent bizottsági tagokat, 

az ülést megnyitja. A jegyzőkönyv megírására Kirchner Rezső kerületi 
tb. jegyző kéretett fel. 

2. Kerületi felügyelő bemutatja Mihalovics Samu béri evangélikus 
lelkész, kiküldött bizottsági tag 1922. évi szeptember hó 15-én 125/1922. 
szám alatt kelt levelét, melyben bejelenti, hogy tekintettel azon mozga-
lomra, amely a püspökválasztással kapcsolatban az ő személye mellett 
is megindittatott, a bizottsági tagságáról lemond. Bemutatja továbbá 
dr. Rásó Lajos budapesti ügyvéd 1922. szeptember hó 28-áról keltezett 
levelét, melyben bejelenti, hogy az ülésen meg nem jelenhet, főleg azért* 
mivel a dunáninneni egyházkerületnél vállalt megbízásairól lemondott. 
Kirchner Rezső bejelenti Dr. Csengery Gyula biz. tag akadályoztatását. 

3. Kerületi felügyelő bejelenti a bizottságnak, hogy a kitűzött 
határidőig, azaz 1922. október hó l- ig 34 egyház és egy tanintézet 
szavazata érkezett kezeihez. Az erről szóló jelentés mellékeltetik. 

4. Ezután felbontattak a szavazatok a túloldali eredménnyel. 
5. Megállapíttatik, hogy a beadott 69 szavazat közül kettő (2) 

érvénytelen, mert a lelkész, illetve helyettesének aláírása hiányzik. 
Érvényes szavazatok száma: 67 (hatvanhét). 
Ezen szavazatok közül esett Kiss István nógrádi főesperes, püspök-

helyettesre: 39 (harminckilenc), Mihalovics Samu béri lelkészre: 20 (husz), 
Kirchner Rezső püspöki titkárra: 4 (négy), szepesváraljai Händel Vilmos 
nagyhonti főesperes, Selmecbányái lelkészre: 2 (kettő) és Szimonidesz 
Lajos nagybörzsönyi lelkészre: 2 (kettő) szavazat. 

Ezek szerint a bizottság megállapítja, hogy Kiss István nógrádi 
főesperes, püspökhelyettes, sámsonházai lelkész általános szótöbbséggel 
a dunáninneni egykázkerület püspökévé megválasztatott. 

Kirchner Rezső és Piri Károly biz. tagok érdemileg érvénytelennek 
kívánják kijelenteni a nagybörzsönyi egyház szavazatát, miután az egy 
fegyelmi eljárás alatt álló egyénre adatott le. Kirchner Rezső bizottsági 
tag ugyancsak érdemileg érvénytelennek kívánja kijelenteni az ipoly-
vecei egyház szavazatát, miután az nem a kerület területén működő 
lelkészre adatott le és végül a pozsonyi theol. akadémia szavazatát, 
miután ezen főiskola egyetemes intézmény lévén, jelenleg nem a dunán-
inneni egyházkerület területén működik. 
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A bizottság többsége ezzel szemben mind a három 
szavazatot érvényeseknek fogadja el, mert a szavazatbontó 
bizottság a szavazatokat az E. A. 100. §-a értelmében csakis 
alaki kellékek hiányában bírálhatja el, mig azok érdemi része 
a törvénykezési útra tartozik. 

6. E jegyzőkönyv felolvastatván, hitelesnek jelentetett ki s a bi-
zottsági tagok által aláíratott. 

V 
Lándori dr. Kéler Zoltán, 

ker. felügyelő. 

Piri Károly, Podhradszky János, 
Kirchner Rezső, Kirchner Gyula 

bizottsági tagok. 
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Jegyzéke azon szavazatoknak, amelyek a püspökváiasztás alkal- 4—6. 
mából az 1922. évi augusztus hó 24-én Balassagyarmaton megtartott 
rendes évi közgyűlés jegyzőkönyvének 15-ik pontjában foglalt határo-
zatához képest 1922. évi október hó l - ig a kerületi felügyelőhöz be-
érkeztek: 1. Bokod. 2. Csapdi. 3. Csákvár. 4. Gyúró. 5. Nagyveleg. 
6. Oroszlány. 7. Pusztavám. 8. Szák. 9. Szend. 10. Székesfehérvár. 
11. Tordas. 12. Hegyeshalom. 13. Levél. 14. Magyaróvár. 15. Rajka. 
16. Ipolyvecze. 17. Nagybörzsöny. 18. Balassagyarmat. 19. Bánk. 
20. Bér. 21. Egyházasdengeleg. 22. Felsőpetény. 23. Galgaguta. 
24. Kétbodony. 25. Legénd. 26. Luczfalva. 27. Ősagárd. 28. Salgó-
tarján. 29. Sámsonháza. 30. Szécsény. 31. Szirák. 32. Szügy. 33. Terény. 
34. Vanyarcz. 35. Pozsonyi theol. akad. 

Kelt Budapesten, 1922. október hó 4-én. 

Lándori dr. Kéler Zoltán, 
ker. felügyelő. 

Piri Károly, Podhradszky János, 
Kirchner Rezső, Kirchner Gyula, 

bizottsági tagok. 

A jelentés felolvasása után az elnöklő egyházkerületi 
felügyelő megállapítja, hogy az egyházaknak és az E. A. 
értelmében szavazásra jogosított tanintézeteknek jogérvénye-
sekként elfogadott 67 szavazatából 39 Kiss István nógrádi 
főesperesre, a sámsonházi egyházközség lelkészére adatott, 
aminek alapján az E. A. szerint Kiss Istvánt a dunáninneni 
ág. hitv. ev. egyházkerület általános szótöbbséggel törvé-
nyesen megválasztott püspökének jelenti ki. 

5. A választás eredményének megállapítása után az elnöklő egy-
házkerületi felügyelő indítványára a közgyűlés dr. Polner Ödön vezetése 
mellett lándori dr. Kéler Bertalan, Sztranyavszky Sándor, Podhradszky 
János és Meskó Károly közgyűlési tagokat felkéri, hogy az uj püspököt 
keressék fel és az eredmény közlése végett a közgyűlésen való meg-
jelenésre kérjék fel. 

Az elnöklő egyházkerületi felügyelő a közgyűlést addig 
mig a küldöttség megbízatásában eljár, felfüggeszti. 

6. Kiss István a küldöttséggel a közgyűlésben megjelenvén, az 
elnöklő egyházkerületi felügyelő a közgyűlést újból megnyitja, közli a 
megválasztott püspökkel a választás eredményét és kérdi, hogy kész-e 
a püspöki állást elfogadni? 

Kiss István kijelenti, hogy bizva Istenben, a püspöki 
állást köszönettel elfogadja. 
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7. 7. A püspök nyilatkozata után Gáspárik Margit dalénekesnö elő-
adta Beethoven „Dicsőit Téged nagy égi Teremtő . . . " kezdetű dalát, 
melynek utolsó hangjai közben a püspök az úrvacsora felvétele végett 
az oltár elé lépett. 

Az ének elhangzása után Belicza András nógrádi alesperes a kö-
vetkező beszéddel készítette elö a püspököt az úrvacsora felvételére: 

Kegyelem néked és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi Urunk-
tól a Jézus Krisztustól. Amen. 

Kedves Testvérem! Az emberi hivatások egyik legszebbikét, de 
egyben egyik legnehezebbikét vállaltad magadra. A dunáninneni evang. 
egyházkerületnek a püspöke lettél. Élére állsz egy közösségnek, amely 
megtiporva, megalázva, megcsonkítva osztozik a megtiport, megalázott, 
megcsonkított magyar haza sorsában. Feje leszel egy csonka törzsnek, 
amely azonban élni és virulni akar, élni és virulni fog, mert — joga van 
hozzá 

Ember vagy. Neked is van érző szived, amely örül az örülőkkel 
és fáj, ha elborítják a bánat felhői, ostromolják a szenvedések hul-
lámai, de nem szabad sirnod, mert a te kötelességed a vigasztalás. 
Ember vagy. A te szemeid sem látnak mindent tisztán, de nem sza-
bad tévedned, mert sokan néznek rád, mint vezérökre s várják, hogy mu-
tasd meg nekik a. helyes utat. Ember vagy. A te lelkedet is gyötri a 
bizonytalanság, ostromolják a kétségek, de nem szabad csüggedned, 
vagy kétségbeesned, mert a te lelkedből szent tűznek kell kiáradnia, 
melytől a holt kövek is megelevenednek . . . 

Nagy, magasztos, szent, de emberfeletti feladat előtt állsz. Érzed 
gyengeségedet és azért társat keresel. Szemed az Úrra néz, akit szol-
gálsz, akitől jutalmat vársz. Lelked erős tusakodásban van vele s mint 
hajdanában Jákob, te is mondod: Nem bocsátlak el Uram, amig meg 
nem áldasz engem. És ő felel neked. Szava szelid, de biztató, egy-
szerű, de a lélek, mélyéig ható. Neked is azt mondja, amivel egyszer 
az ő segítségét kérő kedves tanítványát is megnyugtatta : Az én erőm 
erőtlenség által végeztetik el. 

A hozzá vezető utat ismered, hiszen több mint három évtizeden 
keresztül sok sóvárgó léleknek mutattad, az útravalót szintén, hiszen sok 
ínséges, szűkölködő embertársadnak osztogattad. Nos járj ezen az uton 
és célt érsz. Végy ebből az útravalóból és nem látsz szükséget. Amen. 

Mennyei Atyám! gyarlóságomnak tudatában pirulva állok szent 
szined előtt. Ma jóságodnak ujabb bizonyságával ajándékoztál meg. 
Uram, szolgád voltam eddig, az akarok lenni ezentúl is. Tisztítsd meg 
szivemet, a bűnbocsánat reménységével biztasd meg lelkemet s add, 
hogy méltó vendége legyek a te szent fiad asztalának. Uram hallgass 
meg. Atyám add meg, amit tőled kérek az Ur Jézusért. Amen. 

A beszéd elmondása után Belicza András alesperes az urvacsorát 
a püspöknek kiszolgáltatta. 

• 
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Ezekután Geduly Henrik, a tiszai egyházkerület püspöke a követ- 7. 
kező avató beszédet intézte a püspökhöz: 

Alapige: I. Kor. II. 2.: „Mert nem végeztem 
volt magamban egyebet, valamit tudni ti köz-
tetek, hanem a Jézus Krisztust, aki megfeszít-
tetett". 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök ur! A Krisztus Jézusban sze-
retett testvérem! ím egyházi szolgálatod ez ünnepi fordulóján az Ur 
oltára előtt állok, a nagy apostol e határozott és világos apostoli 
programmjával üdvözöllek Téged s mindazokat, akik Veled együtt áhí-
tatos lelki örömök közt élik át e magasztos lelki frigykötés belső 
szépségeit. 

A földi szellemvilág legmagasztosabb hivatásu szervezetének, a 
lényegében láthatatlan anyaszentegyháznak ünnepe ez, amidőn az örök 
eszményi célok szolgálatában uj szellemvezér kínálkozik fel amaz esz-
ményi kapcsolat számára, amely Isten országa javára a Megváltó Jézus 
Krisztus és az ő hűséges, lélekben elszánt, reá felesküdt követői közt 
támadott. 

Egy tekintetet vetve arra a területre, amelyen püspökként működni 
hivatva vagy, eszembe jut, hogy a régi Rákóczi-korabeli felvidék vár-
templomainak tornyában, nemzeti vészben, viharban vagy ünnepélyes nagy 
felbuzdulások, elhatározások óráiban messze hegyeken-völgyeken átható 
erővel csendült meg a harangok komoly fogadalmakra emlékeztető, tettre 
hívó, olykor döbbenetes mélységű szava. Itt nem a harangok szólanak. 
Az ő szerepüket itt átveszi a Krisztusban gyökerező lelkiismeret komoly 
hitvalló ereje és készsége. 

S éppen azért ez a nap Neked, egyházkerületednek és a magyar-
honi evangélikus egyházegyetemnek is komoly hitvallás, komoly bizonyság-
tétel és komoly elhatározások ünnepe. Egyházkerületed és a csonka 
ország egyházegyeteme bizonyságot tesz afelől, hogy ma, ez ünnepélyes 
órában, az a szent történelmi kapcsolat nyer áldott folytatást, amely az 
anyaszentegyház immár XIX százados múltjában egymást követő pász-
torok Isten országa javáért való működésében határozódik meg; . . . 
az a szent kapcsolat, amelynek kiindulási pontjaként ott áll mindany-
nyiunk szeme előtt a boldog, a nagy, a küzdelmes és örökre dicsőséges 
apostoli kor, amidőn az Isten szent lelkétől megihletett és megszentelt 
apostoli sziv elszánt lelkülettel-indul a pásztori és evangelizátori mun-
kára Isten szent nevében. 

Te benned is — érdemes egyházi férfiú — Te benned is az apos-
tolt, Isten küldöttét, a krisztusi szellem hivatott képviselőjét, az evan-
gelizátort, ama lelki ország, szellemközösség Krisztus lelkétől ihletett s 
az ő országa javáért tűrni, szenvedni, dolgozni, fáradni, nélkülözni, 
inteni, tanítani, fegyelmezni és fegyelmeződni hivatott szellemvezérét 
• 

i 
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üdvözli kerületed és látja anyaszentegyházad egyeteme. Ez a mi bizonyság-
tételünk. Ámde ez magában véve még nem eleg. Odaállasz Te is és 
teszesz hitvallást. Azt, hogy órási munkamező tárul fel előtted, amely-
nek szépségénél, magasztosságánál csak nagysága és felelősségteljes 
volta szembetűnőbb. Itt minden elmulasztott kötelesség, minden elha-
nyagolt óra kétszeres mértékben terem káros gyümölcsöket. A sok ezer 
sziv, amely főpásztori gondosságodra és munkásságodra bízatott, a gyü-
lekezetek, egyházak, iskolák népének és vezéreinek szive önmagában 
véve mind-mind egy-egy külön világ, külön eszmékkel, vágyakkal, célok-
kal. Ezeknek a Krisztus Jézus számára, az Isten országa számára való 
megnyerése és ott, e szent közösségben, szent harmóniában együtt-
tartása súlyos gondként, bár dicső feladatként nehezedik főpásztori 
szivedre. 

De ime — vallod tovább — megkönnyebbül a nagy teher és leesik 
a súlyos gond a te vállaidról, amint életed és főpásztori működésed 
törvényéül választod az apostoli programmot: „Nem végeztem magam-
ban egyebet valamit tudni ti köztetek, hanem a Krisztust, azt, aki meg-
feszíttet ett." Óh és valóban, a legszebb főpásztori disz, amelyben hiveid 
előtt megjelenhetsz, a leghatásosabb fegyver, amellyel a kor és ellen-
tétes érdekeltségek ellentétes eszmeáramlataival és törekvéseivel szemben 
diadalmasan megállhatsz, a legbiztosabb irányjelző, amely soha az Úr 
akaratával és az anyaszentegyház jól felfogott érdekeivel ellentétes utakra 
lépni nem enged, tehát az Úr országában való működés áldásos voltá-
nak legbiztosabb záloga annak a Megfeszíttettnek a követése, aki maga 
az út, igazság és élet, egyetlen közbenjárónk, váltságunk és üdvössé-
günk nekünk. Őt, — és egyedül őt tudni, ismerni legfőbb törvényadónk 
és útmutatónk gyanánt, benne lelkünk minden erejével, szivünk minden 
szándékával meggyökeresedni, őt vallani, hirdetni, vele szenvedni és 
megítéltetni, benne örvendeni és felmagasztosulni nemcsak önmagunkra 
nézve jelenti a teljes, gazdag, boldog krisztusi közösségtől áthatott 
életet, krisztusi derűt és boldogító tiszta öntudatot, de kifelé is egyedül 
ez szerez maradandó becsülést, tekintélyt és erőt a mi nevünknek és 
személyiségünknek, hóditó varázst a mi beszédünknek, dicsőséget és 
magasztalást az Urnák, áldást és sikereket az ő szent országa szent 
eszményeinek. 

És ha valamikor, ugy különösen fontos nekünk, az anyaszentegyház 
földi látható vezéreinek e Krisztushoz való igazodásnak, e Krisztusról 
való állandó hitvallásunk és bizonyságtételünk éppen most, napjainkban, 
az egymással megütköző társadalmi felfogások, az ellenséges világ-
nézetek e válságosán küzdelmes, a lelki gyötrődések, a kinos válságok 
és viaskodások és az általános erkölcsi sülyedés ez ijesztően és ideg-
tépőén súlyos korszakában, amikor szinte az egész emberiség, mint 
valami megmérgezett szervezet kinos görcsökben, mert csupa baljóslatú 
tépelődések és' gyötrő sejtelmek között vergődik s amikor ugy tetszik, 
bekövetkezett a próféta jövendölte időpont (Náhum I. 3. stb.): 
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„Az U r előtt, amikor ö tisztit, senki sem ártatlan; szélvészben és 7. 
zivatarban jár az Ur és lábainak pora a felhő. Itt fénylenek az ő villámai. 
A föld látja ezt és megremeg. Itt hatolnak keresztül az ő nyilai és benn-
akadnak és az ő mennydörgésének hangja zug. A vizek látják ezt és 
megrettennek. Itt hajt végre az Ur idegen dolgot, hogy végrehajtsa 
általa a maga Ítéletét." . . . Kétségtelen: amikor az Ur Ítéletet tart meg-
tévedt földi gyermekeinek társadalmai és országai felett, kétszeresen 
kell ügyelnünk annak isteni kijelentésére: „Hol van, akin megnyugod-
nék az én lelkem, hanemha a szelíd és alázatos sziv az, aki az én beszé-
demet félŕ (Ézs. 66, 2). 

S azért hát légy szelid és alázatos a te szent szolgálatodban, a 
Te nyájad népe előtt, de határozott és elszánt, amikor harcolsz a bűnnel. 
Imáidban, könyörgéseidben, igehirdetésedben, főpásztori intelmeidben és 
példaadásodban vezéreljen a Krisztussal való benső egybeforradás bol-
dogító tudata. De pillanatra se feledkezzél el róla, hogy Te is csak 
gyarló ember vagy, aki ugyancsak számadással tartozol az Urnák. 
Ennek a szem előtt tartásával irja a mi nagy Lutherünk is a mainzi 
érseknek: „egy püspöknek a hivatala vagy adománya sem biztosítja az 
üdvösséget, de az összes püspököknek kötelességök, hogy a népnek az 
evangéliumot és Krisztus szeretetét tanítsák." Ezért mondja ő a 95 tétel 
magyarázatában önmagáról, ők, és ez szól édes mindannyiunknak: 
„Javaim nincsenek; nem is vágyom rájuk. Hirem-nevem, ha volna is, 
vesszen, — hisz már úgyis veszendőbe jutott. Egy maradt meg — 
gyenge és az örökös küzködésben elepedt testem. Ha ezt erőszakkal 
vagy fortélylyal elveszik, minthogy ezzel Istennek tetsző dolgot vélnek 
cselekedni, hát jó — ugy tán életemet 1—2 órával megrövidítik. Tudom 
hogy Krisztus igéje miatt minden érhet. De lelkemet el nem vehetik. 
Édes Megváltóm és közbenjáróm, Uram, Jézus Krisztusom, elég nekem. 
Neki énekelek és zengek dicséretet, amig csak élek." 

Íme, ez volt a mi nagy Lutherunk hitvallása s bizonyára igy vallod 
te is, énekedben, imáidban, igehirdetésedben, főpásztori intelmeidben, 
kormányzatodban, ítélkezéseidben és feddődésedben. „Mert nem végez-
tem volt magamban egyebet, valamit tudni ti köztetek, hanemha a Jézus 
Krisztust, azt, aki megfeszíttetett." Nem akarok tudni közjogi diszt, 
megkülönböztetett állást, kiváltságos helyzetet, lefelé hatalmaskodást 
felfelé meghunyászkodást, osztály- és felekezeti küzdelmeket, hanem 
keresem és igyekszem követni mindenütt és mindenben a legmagasabb 
evangéliumi eszményeket, amelyeknek valósága ama Megfeszített. Nem 
akarok tudni egyéni dicsőséghajhászatról, elvek és előnyök vadászatáról, 
önző nyereségvágyról, kórságos földi szenvedélyek rabságáról, vagy 
ellenfeleim gyűlölködő szellemű letiprásáról, legázolásáról, hanem meg-
tisztult lélekkel mindezeknek fölibe emelkedve keresem és követni igyek-
szem mindenben a sziv és a lélek, az érzés és az akarat legnemesebb 
harmóniáját s következéskép más vallású, más foglalkozású polgártár-
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saimmal szemben éppen ugy, mint természetszerűleg a saját kerületem és 
az egyházegyetem terén munkatársaimmal, egyházi és világirenden lévő 
atyámfiaival szemben a legemelkedettebb szellemű béke, szeretet, meg-
értés és engesztelékenység útjait. 

* 
* * 

És ezt a te hitvallásodat, bizonyságtételedet és nemes elhatározá-
sodat alátámasztja még egy emlékezés. Mert elődeidnek dicső példája 
és apáink megszentelt hagyományai hangosan hirdetik, hogy a magyar 
nemzeti művelődés és általában a tiszta, küzdelmesen tevékeny, áldozat-
kész honszerelem veszta-tüzeinek buzgó ápolása mellett ez az emelke-
dett gondolkozás, ez a Krisztusban gyökerező puritán élet, ez a maga-
sabbrendü keresztyén erkölcsiség, megértés, egyetértés és engedékenység 
szelleme emelte evangéliumi elődeinket egyre magasabb polcra a nem-
zet jobbjainak Ítéletében és szerzett általuk dicsőséget e ' földön a 
Krisztus nevének. 

Főtisztelendő Püspök Ur ! Az Urban szeretett testvérem ! A mi 
tépett-zuzott, összetört, de erős hitünk és reményünk szerint feltámadni 
hivatott drága magyar hazánknak is akkor teszesz hát a Te főpásztori 
székedben a legnagyobb szolgálatot, ha a Krisztusban meggyökere-
sedve és benne élve, ebben a lelkeket igazán egyesítő, igazán és egye-
dül építeni tudó, tettre hivó, lelkesítő krisztusi emelkedettség és engesz-
telékenység szellemében irsz, beszélsz, tanitasz, intesz, feddesz, kor-
mányzol, ítélsz és vigasztalsz. 

. . . Egy csonkaország csonka egyházkerületének népe e pillanatban 
vallásos fohásszal száll az Úrhoz: töltse ki az ő bizalommal választott 
főpásztorára atyai kegyelmének jóságát, gazdagságát és minden áldását. 
Ünnepi harangszó hirdeti Nógrád, Hont, Fehér, Komárom és Moson 
hegyein-völgyein, hogy ma sok ezer lélek evangéliumi örömének és 
boldog várakozásának ünnepnapja van. És ünnepi magasztossággal 
zeng a Te ihletett főpásztori ajkadról az apostoli vallomás: Nem végez-
tem volt magamban egyebet, valamit tudm ti köztetek, hanemha a Jézus 
Krisztust, azt, aki megfeszíttetett. Mi pedig a Te megihletett lelkeddel 
egybefonódó boldog felmagasztosultsággal valljuk, hogy a Te főpász-
tori ünnepi székfoglalásod és majdan abban való müködéseyi bizonyára 
az Ur egyik választott eszköze leend az ő szent országa szent javainak 
előbbrevitelére. Mert valljuk és hirdetjük mindeneknek: „Az Uré a föld 
és annak minden teljessége, — az ég — és annak minden dicsősége 

A minden kegyelem és irgalom Istene pedig erősítse meg a maga 
dolgát mibennünk és hajtsa végre azt, amit elkezdett, a maga dicsősé-
gére és kicsiny nyájának vigasztalására. Amen. 

Beszédjének befejeztével feltette az avatással járó kérdéseket, 
melyekre a püspök megfelelvén, felszólította az eskü letételére. Kiss 
István püspök ekkor letette a következő szövegű püspöki esküt: 
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Én, Kiss István, esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiu és Szent-
lélek, egy igaz Isten, hogy püspöki hivatalomban, melyre a dunán-
inneni ágost. hitv. ev. egyházkerületben törvényesen megválasztattam, 
hazám és az ország kormányzójához tántoríthatatlan hűséggel viselte-
tem ; evangélikus egyházam javát tőlem telhetőleg elősegítem; az evan-
géliumi szent tudomány tisztaságára, ugy mint azt a szentírás után 
a meg nem változtatott ágostai hitvallás adja elő, vigyázok; egyházunk 
és vallásunknak a bécsi és linzi békekötéseken az 1791., 1844., 1848. 
és 1868-iki vallásbeli törvényeken alapuló jogai és szabadságai felett 
őrködöm ; az egyházi ügyekben, félretéve minden gyűlölséget, kedve-
zést, félelmet és mindennemű emberi tekintetet, nem tekintvén atyafi-
ságra, ajándékra, igaz és az egyházi törvényekkel megegyező Ítéletet 
hozok; a gyülekezetek békességét, épülését, hasznát teljes tehetségem 
szerint munkálom ; kánonainkat és általában egyházi törvényeinket, vala-
mint ezen dunáninneni kerület által előmbe szabott vagy szabandó uta-
sításokat, úgyszintén az egyetemes gyűlés határozatait mind magam 
megtartom, mind másokkal megtartatom. Isten engem ugy segéljen! 

Az eskü elhangzásával az avató püspök és a dunáíiinneni egyház-
kerület hat lelkésze Kiss István püspök körül kört képezve, magyar 
szöveggel elénekelték a „confirma deus hoc opus" hálaadó éneket 
s ezzel befejezték a püspökavatás szent munkáját. 

Az avató püspök és a lelkészek elhagyván az oltárt, az elé most 
már egyedül Kiss István püspök lépett és a következő imával fordult 
a Mindenhatóhoz: 

Isten, jóságos mennyei Atyám ! Alázatos lélekkel járulok szent szí-
ned elé, hogy megadjam szivem hálaáldozatját minden te jótéte-
ményidért, amikkel gyermekkoromtól fogva a mai napig megáldottál. 

Már bölcsőm felett a te jóságos kegyelmed virrasztott s később 
is a te jobb kezed fogott meg s vezetett engem. Ha elestem — felemel-
tél, ha busultam — vigasztaltál, ha csüggedtem — bátorítottál. Az is 
a te munkád, a te csodálatos végzésed, hogy engem, aki a csendes 
elvonultságot szerettem — a nagy nyilvánosság elé hoztál, a zajtalan, 
feltűnést kerülő munkát kerestem — a püspöki szék dicsőségére mél-
tattál. Legyen meg szent akaratod jó Atyám! De a te kegyelmedet ne 
vond meg tőlem ezután sem, a te jobb kezed vezessen s igazgasson 
engem tovább is. 

Áldj meg oly lélekkel, hogy mindenben jó példával járjak elől. 
Adj erős hitet, apostoli buzgóságot, hogy a te igazságodat félelem 
nélkül, bátran hirdessem, akkor is, ha a világ ellene támad. Adj sze-
rető szivet, hogy a nyáj legkisebbjéhez is szeretettel hajoljak le s öröm-
mel emeljem őt fel, adj jézusi szivet, hogy megbocsássak ellenségem-
nek is s imádkozzam azért, aki engem háborgat. Áldj meg engem azzal 
a biztató reménységgel, hogy pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-
igen nagy örök dicsőséget szerez nekünk. 
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Áldd meg magyarhoni evangélikus egyházunkat, annyi nagy szel-
lemnek bölcsőjét s kösd össze őt a szeretet kötelékével a föld kerek-
ségén élő minden hittestvéreinkkel. Növeld benne a Jézus Krisztusba 
vetett hitet, tedd bensőbbé az egymás iránti szeretetet s törhetetlenné 
az igazság végleges győzelmébe vetett reménységet. 

Áldd meg szerencsétlen magyar hazánkat, add vissza régi határait 
s dicsőségét s szabadítsd ki minél előbb megalázott helyzetéből s jut-
tasd olyan sorsba, aminőt érdemel a nyugati műveltségnek a múltban 
tett nagy szolgálataiért s a benne rejlő nagy képességekért, a nagy 
államférfiakért — hadvezérekért, költőkért — Írókért, tudósokért és művé-
szekért, akiknek itt ringott bölcsője. 

Áldd meg a kormányzót s tanácsosait s koronázd sikerrel a nem-
zet javára irányuló minden jó szándékait. 

Áldd meg a nemzet szivét, a fővárost, annak vezetőit és polgá-
rait, benne a hatalmas állami és városi intézményeket, a tudomány, 
művészet, közművelődés, ipar és kereskedelem csarnokait. 

Áldj meg mindenkit, különösen a jókat és szerencsétleneket, az 
özvegyeket és árvákat. 

Hallgasd meg mennyei Atyám a te alázatos szolgád könyörgő 
szavát, aki ma indul főpásztori útjára azzal a szent bizalommal, ha 
Isten vele, ki ellene? Neked legyen dicsőség és hála, most és mind-
örökké. Ámen. 

Imája után az ároni áldás elmondásával áldotta meg a gyüle-
kezetet. 

Miközben a püspök az oltárt elhagyta és helyét a közgyűlés elnöki 
asztalánál elfoglalta, a gyülekezeti ének eléneklésével az ünnepély egy-
házi része befejezést nyert. 

Lándori dr. Kéler Zoltán egyházkerületi felügyelő emelkedik ezután 
szólásra és a következő beszéddel üdvözli a beiktatott püspököt: 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Ur! 
Az örömnek kellene ma diktálni minden szót, a minden multat 

elfedező és elfeledő evangéliumi szeretet örömének, amikor a magyar 
evangélikus Sionunk várfokán az őrállók őrállójának egy régóta üres 
helyét immár betöltve láthatjuk, a jelen ünnepélyes alkalommal. 

Amikor nagynevű főpásztoroknak — még emlékükben is áldott 
személyiségei által az idők folyamán mindegyre díszesebbé váló — 
méltóságában most olyan egyéniséget üdvözölhetünk, aki az evangélium 
dunáninneni szolgáinak gárdájában nemcsak a legkülönbnek bizonyult 
eddigi sáfárkodása révén, hanem akinek evangéliumi lelkülete, tiszta 
fennkölt jelleme és gondolkodása egyúttal biztos záloga is főpásztor 
nélküli egyházkerületünk fellendülésének: 

az örömnek érzetéből kellene fakadni ma minden szónak, amellyel 
diszes, de egyúttal felelősségteljes méltóságának átvétele alkalmából 
ezen a szent helyen köszöntjük Főtisztelendőségedet. 
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Ámde örömünkbe keserű ürömcsepp gyanánt vegyül az a tudat, 
hogy Isten kifürkészhetetlen végzéséből — csonka ez a mi örömünk. 

Nemcsak azért csonka ezen örömünk, mert csonka hazának 
fájdalmas vonaglása közben ünnepelünk most, hanem legfőkép azért, 
mert ez a nemzeti fájdalom ma a legélesebben nemcsak azok lelkén 
nyilai át, akik itt vannak, hanem azokén is, akiknek most itt kellene 
lenni velünk, akik ennek a méltóságnak betöltésekor négyszáz éven át 
egy akarattal egyek voltak velünk, de akiknek most még csak a szavu-
kat sem volt szabad hangoztatniok. 

Emberi erőnk ma lankadt lemondással kénytélen volt beletörődni 
a megváltozhatatlanba s ami belőle még megmaradt, csak arról tehe-
tünk bizonyságot, amikor Méltóságodat elhívtuk diszes állásába, de 
hisszük és tudjuk ez is az erőnek, az életnek a jele, amelyet nem le-
het még ezer éves nagyság tört romjaival sem eltemetni, nem lehet, 
mert lelkünkben nemcsak emberi erőink, hanem az Isten szent evan-
géliumának erői is élnek. 

Ennek az evangéliumi szent erőknek egyik főélesztője, ébrentar-
tója, vezére és irányitójaként jön ma közénk Főtisztelendőséged egy-
házkerületünk bizalmából. 

Hisszük, azzal a lelkülettel, azzal a szent, soha el nem lankadó 
érzülettel, amely hiven fog őrködni evangélikus egyházunk minden 
százados értéke felett, akár belül az egyház falain, akár kifelé más 
egyházakkal szemben, de mindég édes hazánk érdekében. 

Az evangélium főpásztorától a haza és egyház soha nem várt és 
soha nem követelt annyit, mint most ezekben a nagy isteni meglátoga-
tásokkal telt időkben. 

S ha Méltóságod emberi erői is kétszeres mértékben és sokkal 
jobban fognak őrködni hivatásának hü betöltése közben, mint bármely 
más elődjéé — tudom, nem fogja feledni egy pillanatra sem, hogy 
mindez miért lesz. 

Nem más egyébért, mint azért: hogy egykor majd a mi Istenünk 
jóvoltából igazán teljes és zavartalan legyen a mi örömünk! 

Nem más egyébért, mint azért: hogy az evangéliumból meg-
acélosodott emberi erőink minél előbb visszahozhassák szeretett hazánk 
és egyházunk egyetemének a koronájából elrablott drágagyöngyünket, a 
dunáninneni egyházkerületünk teljességét is! 

S ha majd akkor Méltóságod nemes, puritán lelkülete ennek a 
csonka kerületnek visszaadja a bizalmat s a régi teljes egyházkerület 
bizalmával fogjuk megtisztelhetni, az lesz majd a mi igazi, tiszta és 
teljes örömünk. 

Ám addig is, míg ezt elérhetjük, Istenben bizó hittel köszöntjük 
Méltóságodban Isten elhívott munkatársát s amikor én egyházkerüle-
tünk felügyelőjeként a dunáninneni evangélikus egyházkerület összes 
egyházainak és intézményeinek a nevében is a legmelegebben üdvöz-
löm püspöki méltóságába való beiktatása alkalmával és átadom Méltó-
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7. Ságodnak a püspöki hatalom gyakorolhatásának jelvényét, egyházkerüle-
tünk pecsétjét — ezt abban a reményben teszem, hogy a multat — 
minden díssonantiájával feledve, egyesült erővel indulhatunk neki a nagy 
munkának, egyházat és hazát újonnan felépíteni, amihez Méltóságod 
személyére és működésére az evangélium Urának legbőségesebb áldását 
igaz szívből kérem. 

Megemlékezem a nagy apostolnak Pálnak tanításáról, hogy „az 
igazi megismerés a szeretetből fakad" (I. Korinthusi levél 8 fejezet 1. 
vers) s ha Méltóságodat igazán meg fogják ismerni egyházkerületében, 
ugy az ebből fakadó szeretet sem fog elmaradni, amely egyformán meg-
szünteti a félreértéseket és világosságot nyújt azoknak is, akik eddig 
még nem akartak mást, csak sötétséget látni egyházkerületünk életében. 

Vezérelje Méltóságodat a hit, remény és szeretet hármas csillagzata! 
Hit az Istenben és hazában, 
Remény az isteni örök igazságban, 
Szeretet nagy Magyarország feltámasztásának nagy munkájában; 

éltesse és erősítse meg még soká Főtisztelendőségedet! 
S immár tisztelettel kérem, hogy a társelnöki széket elfoglalni 

méltóztassék! 
A beszéd végével Kiss István püspök átveszi a dunáninneni egy-

házkerület pecsétjét és elmondja székfoglaló beszédét: 
Méltóságos és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 
Egyéni igénytelenségemet, erőim fogyatékosságát sohasem éreztem 

inkább, mint ebben az ünnepélyes pillanatban, amikor Isten kegyelmé-
ből s a dunáninneni egyházkerület többségének bizalmából a püspöki 
széket kell elfoglalnom. 

Elvonulnak lelki szemeim előtt a mult nagy főpásztorai, a nagy 
erélyű, hatalmas alkotó erőtől duzzadó Krman, a bölcs Geduly, aki 
hatalmas elméjével s páratlan higgadtságával viharokat csendesített le, 
amik az akkori kerületi gyűléseken oly könnyen támadtak s a haló 
poraiban is áldott emlékű Baltik. S ha a múltba vetett tekintet szív-
szorongással tölt el, még inkább lenyűgözi lelkemet a jelen. 

Titáni erők küzdenek egymással. Az egyik oldalon a mult tisztes 
hagyományaiért lelkesülők állanak — a másikon a destructiv irányza-
tok mindent felforgató elemei sorakoznak. S folyik az ádáz harc, minél 
láthatatlanabbul, annál hevesebben. De amit látunk is belőle, elég, hogy 
elborult lélekkel nézzünk a jövőbe. 

Hogy ily nehéz viszonyok között is ide merek állani, hogy elfog-
laljam a püspöki széket, ennek egyik oka, hogy a Méltóságos egyház-
kerület akarata nyilvánításában az én Uram és Istenem hivó szózatát 
hallom. Istenben bizó lelkem pedig engedelmeskedni szokott az Ö Urának. 

De van elhatározásomnak tárgyi oka is. Az a nagy katasztrófa, 
mely a világháború elvesztésével zudult reánk, elszakította tőlünk a 
dunáninneni egyházkerület tetemes részét is. Azóta egyházkerületünk 
hajója a megbecsülhetetlen történelmi emlékek gazdag rakományával ott 
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hányódott a nyilt tengeren, gondoltam, ha az van megirva a sors 7. 
könyvében, hogy elmerüljön a mulandóság tengerében, legyen a kor-
mányon pap is, aki osztva a hajó sorsát, legalább egy imát mondjon 
az elmúlás perceiben. De gondoltam másra is s ezt a történelem előtti 
nagy felelősségem tudata sugallta, hogy ennek a hajónak elsülyednie, 
a történelmi kapcsolatnak megszakadnia nem szabad, ennek a hajónak 
partra kell jutnia, Csonkamagyarországon polgárjogot kell nyernie, 
hogy ha majd jön a nagy óra, amely késhetik, de el nem maradhat, 
hogy Magyarország újra a Kárpátoktól az Adriáig terjed, hittestvéreink 
a fenntartott régi keretekben elhelyezkedhessenek. 

Ha ez bekövetkeznék, vagy ha a dunáninneni egyházkerület bármi 
uton-módon egyházközségekkel gyarapodnék, ha csak tizzel is, ünne-
pélyesen kijelentem, hogy követve alkotmányos érzületemet, le fogok 
mondani püspöki állásomról s uj választásnak vetem magamat alá. 

Méltóságos kerületi közgyűlés! Életem egyik legfőbb boldogságát 
képezi, hogy az evangéliumi tiszta hitnek egyik igénytelen hirdetője 
s terjesztője lehetek, annak a hitnek, amelynek senki más alapot nem 
vethet, mint amely egyszer vettetett, s amely a Jézus Krisztus, melyet 
az apostoli korszakban az első keresztyének vallottak s amelyet az 
Augustuna Confessio beláthatatlan messze időkre kifejezésre juttatott. 
S hogy szolgálhatok szeretett szerencsétlen hazámnak. S ugy látszik 
mindkettő még nagy válságnak néz elébe. 

Lenn a mélyben koronként mély zúgás, mormogás hallható, mi a 
földrengésnek szokott előjele lenni. Szerencsétlen hazánk már keresztül 
esett egy ilyen földrengésen s nálunk is a pusztulás és romlás járt 
nyomában. Nem lehetetlen, hogy még ismétlődni fog, mert a földrengé-
sek ismétlődni szoktak. De én ettől a földrengéstől sem egyházamat, 
sem hazámat nem féltem, nem féltem abban az értelemben, mintha 
rajtuk a pokol kapui diadalmaskodhatnának. Mert dämoni hatalmak, 
gyűlölség, önző osztályérdek, féktelen emberi szenvedélyek támasztják 
e földrengéseket, amelyek pusztulást, romlást, zűrzavart tudnak előidézni, 
de békességet nem. Erős meggyőződésem, hogy a zűrzavarból rendet, 
„a pusztulás helyén életet csak az evangélium örök igazságai teremt-
hetnek". 

Azonban ezek a lehetőségek kell, hogy intő jelül szolgáljanak 
s erős védekezésre serkentsenek. Az erős védekezéshez pedig nézetem 
szerint nem uj törvényekre, uj rendszabályokra van szükségünk, hanem 
uj szivekre, az evangélium szent forrásaiban megtisztult szivekre s a 
régi hűségre. 

Ezt a régi hűséget s uj sziveket szeretném különösen látni a gyü-
lekezetekben, amelyek felett való felügyelet lesz egyik legfontosabb 
főpásztori kötelességem, a gyülekezetekben, amelyek autonomikus egy-
házunkban minden jognak és egyházi hatalomnak a forrásai, az evang. 
ker. élet kialakulásának szinterei s a megszentelődés helyei. Valamikor 
a gyülekezeti élet, különösen a falusi gyülekezetekben nagyon egyszerű 
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és átlátszó volt. Az apák hite zavartalanul szállott a fiakra, a hagyo-
mány és szokás voltak az őrállók, rendithetetlen hűséggel ragaszkodva 
az egyházhoz, éltek csendesen, békességben a maguk szűk világában, 
de biztos kilátással az égi hazára. Ma minden megváltozott. A nagy 
világháború tapasztalatai, a proletár diktatúra alatti élmények, a de-
struktiv irányú lapok fáradhatatlan s ügyes terjesztése, a sok ellentétes 
irányú befolyásolás, az igények növekedése, a szórakozások utáni 
vágyódás, mindezek megzavarták népünk lelki nyugalmát s nagyban 
befolyásolják a gyülekezeti életet s uj kötelességek elé állítják, uj és 
sokoldalú munkatérre szólítják a lelkészt is. Ma már nem elegendő a 
templomi praedicatió, az egyes functiók bármily hűséges elvégzése, ma 
a lelkésznek, mint a Krisztus jó vitézének bele kell vetnie magát az 
eszmék izzó harcába s ott kell lennie mindenütt, ahol uj eszmék forr-
nak, uj életnézetek, felfogások vannak kialakulóban, ott kell lennie az 
evangélium világosságával, hogy rávilágítson, ami bennük téves, 
veszedelmes és kárhozatos. Ott kell lennie különösen mint lelkipásztor-
nak a családokban, örömben és bánatban, nagy elhatározások idején és 
a pihenés óráiban, tanáccsal és vigasszal, mint a családnak önzetlen 
jó barátja. így lelkipásztorkodva őrizheti meg hiveit a hithűségben, igy 
érheti el a Szentlélek engedelmével, hogy gyülekezetében támadnak uj 
szivek, Isten- és emberszerető szivek fogékonyak minden jó, szép és 
nemes iránt, felvilágosult és öntudatos szivek, amelyeket aztán nem ejt 
rabul semmiféle hamis próféta. Ily irányú munkával kívánok előljárni 
s remélem kedves lelkésztársaim készséges munkatársaim lesznek. 
Ebben a munkánkban számithatunk az Evangélikus Szövetség támoga-
tására is, amely a hitélet mélyítését, az evangélikus önérzet és öntudat 
fejlesztését s terjesztését társadalmi uton szintén felvette működési 
körébe. Az egyházi élet gazdagítását s intenzivebbé tételét reméljük az 
apostoli korban olyan jól bevált diakonusi és diakonissza intézmény újra 
életbeléptetésétől egyelőre természetesen csak a nagyobb gyülekezetek-
ben, ahol ezek a kisebb képzettségű, de egyházukon rajongó szeretettel 
csüggő férfiak és nők a kellő kiképzés után megfelelő s egyházi szem-
pontból felette fontos munkakört tölthetnek majd be esetleg a missziói 
körökben is. 

Nincs egyházunknak fájóbb, égetőbb sebe, mint híveinknek elszórt-
sága a diasporákban, ami a lelkeknek gondozását felette megnehezíti. 
Ritka helyen élvezzük a nagy tömegek vonzó erejének előnyeit, ellen-
ben a szétszórtság hátrányaival sokfelé kell küzdenünk. Azon leszek, 
hogy a diaspórákban élő híveink missziói körökbe osztassanak be s a 
szükséges lelki gondozásban részesüljenek. 

Ugyancsak főpásztori kötelességem lesz egyházkerületem s a magas 
kormány közötti kapcsolatot fenntartani. Ezt a feladatot kellemessé 
teszi reám nézve az a tudat, hogy talán sehol Európában az állam és 
egyház közötti viszony szerencsésebb megoldást nem nyert, mint éppen 
nálunk. Az állam megőrizve szuverénitását, az egyházakat a közműve-
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lődés s az állami élet közbiztonsága körül szerzett érdemeikért munka-
társaiul fogadta, megadta nekik a saját ügyeikben az önrendelkezési 
jogot, elismerte őket közjogi társulatoknak s mint ilyeneket, jog- és 
anyagi segélyben részesiti. Amint protestáns elődeink azokban a nehéz 
századokban a gyönge és erőtelen magyar államiságot — maguk is 
ezer sebből vérezve — a vállaikon tartották és hordozták s annak védel-
mezésében pazarul hullatták vérüket, nem anyagi előnyökért, hanem a 
hit- és lelkiismeretben — s a haza szabadsága iránti forró szerelemből: 
ugy mi is ma és mindenkor hűséges munkatársai kívánunk lenni a 
magyar államnak, részt kérünk magunknak a nemzetmentő s állam-
fenntartó munkából, forgolódni akarunk serényen a nemzeti közműve-
lődés oltárai körül szintén nem anyagi kedvezésekért, hanem a magyar 
földhöz, a magyar hazához való hűséges ragaszkodásból. De hogy mun-
kánk hatásosabb, a nemzeti ügynek tett szolgálatunk sikeresebb lehes-
sen : elvárjuk mi is a magyar államtól, hogy a több mint 70 éve vál-
lalt kötelezettségének az 1848. évi XX. t.-c. egészben való végrehajtá-
sával tegyen eleget. Igaz, hogy súlyos helyzetben van, de éppen kezde-
ményezésére oly mélyreható átalakulások vannak folyamatban, hogy a 
földbirtok igazságosabb elosztása cimén ez az égetővé vált kérdés is 
megoldhatónak látszik. 

Ami a más keresztyén egyházakhoz való viszonyomat illeti, kijelen-
tem, hogy én minden pozitív alapon nyugvó keresztyén egyház iránt 
nagy tisztelettel viseltetem. 

Elismerem a katholikus egyház nagy érdemeit a múltban az em-
beriség nevelése körül, elismerem, hogy ma is ő van közöttünk leg-
inkább berendezkedve arra, hogy a nagy tömegek vallása legyen. Mi 
csak szegény halászok vagyunk, akik kivetjük hálónkat az Ur paran-
csára, de nem tudjuk a nagy tengerek összes halait kifogni. De aki 
hálónkba jön, akiben megvan a képesség s arravalóság, hogy necsak 
a vizkeresztségen, hanem a Szentlélekkel s tűzzel való keresztségen is 
keresztül menjen, azt azután egy csodálatos szellemi világba emeljük, 
megszépítjük az életét, Isten országa tagjává tesszük ugy, hogy maga 
is érzi, hogy benne az Isten országának egy darabja van. Ha ezek után 
az én katholikus lelkésztestvérem az én vallásomban is lát valami érté-
ket és szívesen fog velem kezet, én a magam részéről a legnagyobb 
készséggel fogok vele együtt dolgozni, fáradni a közügyek terén, külö-
nösen pedig a legnagyobb készséggel fogom vele együtt éleszteni a 
tüzet a hazaszeretet szent oltárán. 

A református egyházzal, illetve annak elöljáróival nemcsak az E. A. 
utasítására, hanem szivem legbensőbb érzelmeitől is vezéreltetve együtt 
kívánom ápolni a békét és hitrokoni szeretetet s velők vállvetve mun-
kálkodni az anyaszentegyház javára s Isten országának felvirágozásán. 
Erre kiváló alkalom nyilik a közös protestáns bizottsági ülésekben, 
amelyeken ebben a szellemben résztvenni s közreműködni elengedhe-
tetlen hivatalos kötelességemnek fogom tartani. 
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Az együttműködés másik tere a „Protestáns Irodalmi Társaság," 
amely évek hosszú során át havi folyóiratával a Protestáns Szemlével s 
egyéb kiadványaival valóban értékes és nagybecsű tudományos irodalmi 
munkásságot fejtett ki. A megváltozott viszonyok, a mérhetetlen drága-
ság miatt beszüntette működését. Elengedhetetlenül szükségesnek tartom 
még áldozatok árán is lehetővé tenni a Protestáns Irodalmi Társaság-
nak a további működést. , 

Ugyancsak főpásztori legfontosabb teendőim közé fog tartozni a 
mindenfoku iskolák feletti felügyelet. 

Isteni Megváltónk nemcsak a keresztelésre, hanem a népek taní-
tására is adott parancsot tanítványainak. Nagy reformátorunk, Luther 
egyházépitő munkájában a templom mellé odaépitette az iskolát is. 
Elődeink a szabad vallásgyakorlatot ugy értelmezték, hogy azzal belső 
szervi kapcsolatban kell állania a jognak, melynél fogva a protestáns 
egyházak alsóbb és felsőbb fokú iskolákat szabadon állithatnak. Mind-
ezek alapján én a felekezeti iskolának vagyok a hive, tiszteletben tartva 
az állam idevonatkozó felügyeleti s intézkedési jogát. 

A felekezeti iskolát a napjainkban szükségből gyakorolt néhány 
órára s bizonyos tananyag elsajátítására korlátozott hitoktatás egyáltalán 
nem pótolhatja, mert hiányzik belőle csaknem minden, ami az egységes 
világ és élelnézet alapján való valláserkölcsi jellem kialakulásához szük-
séges. Hiányzik az évszázados felekezeti iskolának egész levegője, 
amelyben benne van annak a múltja, jelene, sőt csiráiban még a jövője 
is, tantestületi szelleme, amelyben mint atomok benne vannak a már 
régen porló kiváló tanerők legeszményibb gondolatai s legfinomabb 
átérzései is, a helyhez s körülményekhez képest kialakult rendtartás s 
a fegyelem gyakorlásának módja s még ezeken kivül is sok minden. 

A felekezeti iskolát alsó fokon elkerülhetetlenül szükségesnek tar-
tom, de szükségesnek tartom a közép- és felső fokon, még az egye-
temen is, itt nyújtaná azután az evangéliumi keresztyén vallás által 
áthatott nemzeti műveltségnek a koronáját. A felekezeti iskola a felsőbb 
fokokon, mint a múltban, ugy a jövőben is szerencsésen oldhatná meg 
egyházunk egyik igen fontos égető kérdését. Egyházalkotmányunk szerint 
a paritás elvénél fogva az u. n. világi és egyházi elem egyenlő joggal 
és kötelességekkel vesz részt az egyház közigazgatásában és törvény-
hozásában. Ha már most szegénységénél vagy egyéb okoknál fogva 
annyira elernyedne egyházunk, annyira meggyöngülne önfenntartási 
ösztöne, hogy ügyet sem vetne többé a felekezeti iskolára a felsőbb 
fokokon s igy egyáltalán módot és alkalmat sem nyújtana a világi 
elemnek, hogy oly fontos hivatásához a pectus-t is, meg a szükséges 
előismereteket is megszerezze, nem következnék-e ebből menthetetlenül 
az, hogy a paritás hova-tovább üressé és tartalmatlanná, merőben for-
malitássá válnék, ugy hogy valójában az egyházi elem magára maradna, 
ami maga után vonná az egyetemes papság elvének, elhomályosulását 
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s utoljára is visszasiilyedne egyházunk oda, a honnan kiemelkedett. 
Mert a történelem néha ismételni is szokta magát. 

A püspök különös gondjai közé tartozik a leendő lelkészek és 
tanítók nevelésére ügyelni. Ez a két legfontosabb intézménye egyházunk-
nak, ezeknek helyes működésétől függ az egyházi élet szintje, emelke-
dése vagy sülyedése. Sajnos ez idő szerint tanitóképző intézetünk nincs, 
de van a pozsonyi Erzsébet egyetembe szervesen bekapcsolt, de ideig-
lenesen Sopronba kihelyezett theol. fakultásunk, amit még ki kell egé-
szítenünk az u. n. lelkészképző semináriummal. A kettő együttvéve a kor 
színvonalán álló theol. tudományos képzettséget s a magasztos lelkészi 
hivatás iránti lelkesültséget lesz hivatva megadni a leendő lelkészeknek. 
Disharmóniától nem félek, mert az igazi tudomány s az igazi hit soha 
sem állhatnak egymással hadilábon. Csak a fél tudás kérkedik, gerjed 
hamar haragra s von le messzemenő következtetéseket olyan tudományos 
megállapításokból is, amiknek bizonyosságához még sok kétség fér. 
Mert titokzatos világban élünk és mozgunk,, csupa rejtély körülöttünk 
minden. Azért az igazi tudás szerény, alázatos, bemegy a templomba s 
megigazulva jön ki. Meggyőződésem, hogy a folyton haladó tudomány 
az evangélium örök igazságait egytől-egyig igazolni fogja. 

A nőnevelés is egyházunk legfontosabb kérdései közé tartozik s 
nem tudom eléggé fájlalni, hogy egyetlen nőnevelő intézetünk az elsza-
kított területen maradt. Még nem is oly régen működnek nőnevelő 
intézeteink s áldásos hatásuk már is jelentkezik. Magam is ismerek 
nőket, akik intézeteinkben nevelődve, később idegen környezetbe is 
kerülve melegen ápolják s plántálják tovább leányaik szivébe evangé-
liumi hitöket s egyébként is megható igyekezettel keresik a kapcsolatot 
egyházukkal. 

A zsinatról, minthogy erre vonatkozólag nézeteimet a legutóbbi 
kerületi közgyűlésen részletesen is kifejtettem, e helyütt nem szólok. 

Ezekben kívántam röviden körvonalazni azokat a főbb elveket, 
amelyek püspöki tisztem teljesítése közben irányítani fognak. 

De jól tudom, hogy törekvéseimnek csak ugy lehet sikere, ha a 
Méltóságos Kerületi Közgyűlés nagybecsű támogatására számithatok. 
Azért elsősorban is az én mélyen tisztelt elnöktársamhoz a kerületi 
felügyelő ur Öméltóságához fordulok s kérem azzal a tisztelettel és 
szeretettel, melyet 3 évi együttműködésünk váltott ki szivemből, ne vonja 
meg tőlem ezentúl sem segitő kezét, támogasson tovább is nehéz egy-
házkerületi kormányzói tisztemben bölcsességével s ritka jogi tudásával. 
Ugyanerre kérem az egyházkerület egész tisztikarát, az egyházmegyei 
elnökségeket, összes lelkésztestvéreimet, az egyházkerület összes tanárait 
és tanítóit. 

Még egyszer megköszönve a soha eléggé meg nem hálálható 
bizalmat s magamat a Méltóságos Kerületi Közgyűlés jóindulatába ajánlva 
stennek nevében elfoglalom a püspöki széket. 
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A székfoglaló beszéd befejeztével a püspök elé járulnak az üdvözlő 
küldöttségek. A küldöttségek szónokainak beszédei és a püspöknek 
válaszai a következők: 

Dr. Zsigmondy Jenő az egyetemes egyház és a testvéregyház-
kerületek nevében: 

Méltóságos és főtisztelendő Püspök U r ! 
A magyarhoni ág. hitv. ev. egyetemes egyház és az összes testvérkerületek 

nevében a legszivélyesebben üdvözlöm Méltóságodat, mint a dunáninneni egyház-
kerület immár törvényesen beiktatott uj püspökét. 

Egész egyházunkra nézve ünnepnapot jelent az a nap, amikor az egyház 
vezetésre hivatott egy-egy világi vagy egyházi férfiút iktatnak be állásába, akinek 
működése elé a legnagyobb várakozással szoktunk tekinteni, amely várakozás a 
jelen esetben annál megnyugtatóbb, mert a dunáninneni egyházkerület egy oly 
kipróbált férfiút választott meg, ki már eddig is bölcs körültekintéssel vezette a 
gondjaira bizott kerületet és látta el a püspöki teendőket. 

Mégis igaza van az elnöklő kerületi felügyelő urnák, hogy örömünk kelyhébe 
egy keserű ürömcsepp is vegyült, mert lehetetlen, hogy épen ilyen ünnepélyes alkal-
makkor lelkünkben fel ne támadjon annak a lehangoló ténynek tudata, hogy hazánk 
megcsonkításával megcsonkultak egyházkerületeink s ezek közt különösen a dunán-
inneni egyházkerület. Ez a tudat folyton sajgó sebként hat lelkületünkre, amely 
szünet nélkül erősiti bennünk a vágyat, hogy elszakadt testvéreinkkel mielőbb 
egyesülhessünk és amely addig nem fog megszűnni, amig a nemzeti címerünkben 
jelképezett és a kisentente által jogosulatlahul kifogásolt négy folyónak és három 
hegynek ismét birtokában nem leszünk 

Méltóságodnak a gondjaira bizott egyházkerület és a közegyház érdekében 
kifejtendő működésére az isteni gondviselés legbővebb áldását kívánom. 

A püspök válasza: 
Méltóságos helyettes egyetemes Felügyelő Ur! 
A magyarhoni ev. egyetemes egyház és testvéregyházkerületek 

képviseletének kegyes üdvözletét a magam részéről s egyházkerületem 
nevében is hódoló tisztelettel s jóleső meleg érzésekkel fogadom. 
Evang. egyházunknak mint igazi demokrata egyháznak a szervezete 
alulról fejlődött. Első szerv volt az egyházközség, utána a fraternitás, 
az esperesség, majd ezek egyesülése képezte az egyházkerületet. S elég 
hosszú időn át az egyházkerületek voltak a legmagasabb közigazgatási 
testületek, amelyek külön-külön szervezkedtek, fejlődtek s önállóan 
intézték ügyeiket. Csak később, a szükség nyomása alatt indult fejlő-
désnek a központi szerv s csak hosszas fejlődés után lett azzá, ami 
ma. Sokáig ugy volt, hogy az egyházkerületek voltak az erősek s a 
központi szerv fejletlen s gyönge. Ma a szerencsétlen trianoni egyez-
mény után fordítva áll a dolog. Ma a megcsonkított egyházkerületek a 
gyöngék s a központ, amely viszonylag elég épen került ki a nagy 
földrengésből, az erős. Azért mondom, hogy szives üdvözlésüket jóleső, 
meleg érzésekkel fogadom, mert ebből, ha szabad, azt következtetem, 
hogy az erős vérvesztéstől elgyöngült tagokat, egyházkerületeket, ápolni, 
gondozni, gyógyítani fogják, hogy uj erőre kapjanak. Még egyszer meg-
köszönve szives üdvözlésüket, igérem, hogy egyházkerületem érdekeit 
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mindig össze fogom tudni egyeztetni az egyetem és a többi egyház-
kerületek érdekeivel. Isten áldása legyen egyházunkon ! 

Német István dunántuli ref. püspök az egyetemes református kon-
vent és a református egyházkerületek nevében: 

A magyarországi egyetemes református Konvent és az azt alkotó református 
egyházkerületek nevében jöttünk üdvözölni Méltóságodat. 

Őszinte örömmel jöttünk, indulva azon igazság nyomán, hogy az az igazi öröm, 
ha másoknak örömet tudunk szerezni; a testvéries szeretet követelménye; örülni 
az örülőkkel. 

Magunknak tennénk rossz szolgálatot, ha nyíltan, minden vonakodás nélkül 
be nem vallanánk, hogy hazánknak mostani szánandó helyzete miatt reánk nehéz 
küzdelmek várnak; küzdenünk kell nemcsak Isten országának, hanem imádott ha-
zánknak szent igazságáért, ennek az igazságnak diadalrajuttatásáért, követve azt a 
bibliai vezérelvet, hogy a jó pásztor az ő juhainak előttük megyen; hogy kész, ha 
a szükség ugy kívánja, életét is adni az ő juhaiért: Nekünk nem lehet drága éle-
tünk, ha a ránk bizott magasztos feladat betöltéséről van szó. 

Mi ebben a harcban a legnagyobb készséggel ajánljuk fel Méltóságodnak 
szeretettől áthatott támogatásunkat; hü bajtársak leszünk életre-halálra. Viszont 
legyen szabad kérnünk Méltóságod nagyrabecsült jóindulatát hasonló irányú törek-
véseinkben, buzgólkodásunkban. 

A püspök válasza: 
Méltóságos és Főtisztelendő Püspök ur! 
A református konvent és egyházkerületek illusztris képviselete 

fogadja ugy a magam, mint egyházkerületem nevében hálás köszönete-
met, hogy megjelenni, megjelenésükkel ünnepélyünk fényét emelni s 
összetartozandóságunk, a testvériség s hitrokoni szeretet élénk aposztro-
fálásával bennünk hasonló meleg, jóleső testvéries érzéseket kelteni 
kegyesek voltak. Fiatal korom óta élénk érdeklődéssel kisértem a testvér 
református egyház dolgait s nem tagadom, volt idő, amikor élénken 
sajnáltam, hogy a két egyház közti unió nem jöhetett létre. Ma nem 
sajnálom, mert a reformációnak ugy a kálvini, mint lutheri irányzatát 
annyira értékesnek tartom, hogy ma azt tartom szükségesnek, hogy ugy 
az egyik, mint a másik minél teljesebben és tökéletesebben fejtse ki 
egyéniségét, annál inkább válhatunk egymásnak is javára és erősbité-
sére, ami az uniónál nem következhetett volna be, mert vagy az egyik; 

vagy a másik, vagy mind a kettő is sokat veszített volna eredetiségéből, 
amivel magát az egyetemes keresztyén egyházat is szegényebbé tet-
tük volna. 

Még egyszer megköszönve szives üdvözlésüket, magamat a refor-
mátus konvent és egyházkerületek szives jóindulatába ajánlom. 

Báró Radvánszky Albert az e. e. e. gyámintézet és a Luther-társa-
ság nevében: 

Azon szoros kapcsolatból kifolyólag, amely az Egyet Gyámintézet és egyház-
kerületeink közt fennáll, megjelentünk mi is a Gyámintézet képviseletében itt a 
Dunáninneni Egyházkerület mai püspökbeiktató örömünnepén, hogy kifejezést adjunk 
a kerület ünnepében való együttérzésünknek és a Méltóságod személye iránt visel-
tetett nagyrabecsülésünknek. 
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A Gyámintézetet Méltóságod kerületéhez a multakban a rendesnél is még 
szorosabb kötelékek fűzték azáltal, hogy Méltóságod boldog emlékű elődjét, mint 
Gyámintézetünknek néhány éven át volt egyházi elnökét mi is a szó szoros értel-
mében a magunkénak vallhattuk 

Ugy érzem, ezen szoros kapcsolat feljogosít arra, hogy amidőn a Gyámintézet 
nevében tiszteletteljesen üdvözölném Méltóságodat, egyúttal azon reményemnek 
adjak kifejezést, hogy Méltóságod is kegyes lesz főpásztori hathatós támogatásában 
részesíteni egyházunk ezen emberbaráti intézményét. 

A Gyámintézet ezen üdvözletéhez legyen szabad Luther-társasági elnöki minő-
ségemben egyházunk ezen irodalmi társaságának üdvözleteit is hozzáfűznöm, a 
magam részéről pedig Isten áldását kérve Méltóságod főpásztori működésére, intéz-
ményeinket ismételten szives jóindulatába ajánlom. 

A püspök válasza: 
Méltóságos Báró, egyet, gyámint. Elnök ur! 
Köszönöm a Gyámintézet központi vezetőségének, hogy engem 

beiktatásom alkalmából a magyarhoni e. e. e. Gyámintézet s annak 
alsóbb tagozatai nevében is üdvözölni szives volt. A Gyámintézet meg-
alapítása óta egészen a legújabb időkig úgyszólván egyetlen belmissziói 
intézete volt egyházunknak. Tagadhatatlanul áldott munkát végezett, sok 
fájó sebet gyógyított be egyházunk testén, sok erőtelen egyházat segí-
tett hozzá templomhoz, iskolához, lelkészlakhoz s egyéb szükséges és 
hasznos egyházi középülethez. Mindenesetre nagyjelentőségüek ezek az 
anyagi segélyek, amiket a Gyámintézet nyújtani képes. En mégis ezen 
anyagi segélynél, ha nem is fontosabbnak, de legalább is vele egyen-
értékűnek tartom azt az erkölcsi tőkét, amelyet a gyámintézeti gyűjté-
seknél hiterősités, az evangélikus öntudat erősítése és fejlesztése, az 
összetartozandóság és szolidaritás érzetének felébresztése révén nyerünk. 
Ezért a Gyámintézet, tekintettel áldásos munkájára, minden körülmények 
között tovább is fenntartandó s hogy ezután is számbavehető segélyeket 
adhasson, tekintettel a változott viszonyokra, fejlesztendő. 

Nemkülönben hódoló tisztelettel fogadom a Luther-Társaság üdvöz-
lését és jókivánatait. A Luther-Társaság régi társasága egyházunknak, 
de nehezen tud gyökeret verni. Okait nem kutatom, mert sem a hely, 
sem az idő nem alkalmas arra. Nagy a reménységem, hogy a mostani 
vezetőség mellett prosperálni fog. A világi elnök ur őméltósága a leg-
utóbbi ülésen, Salgótarjánban adta jelét nagy buzgóságának, nem közön-
séges irodalmi ismereteinek és rendkívüli készségének, amellyel a tollat 
forgatja; az egyházi elnök ur őméltósága régóta hivatásos iró, aki a hit-
élet titkainak csodálatos mélyére tud hatolni vagy törni a magasba, 
amint éppen céljai hozzák magukkal. Ilyen elnökség óriási propagativ 
erőt képvisel, de egymagában még ez sem elég, szükséges az egész 
egyház szívbeli megmozdulása és érdeklődése a Luther-Társaság iránt, 
hogy felvirágozzék. 

A magam részéről a legnagyobb készséggel ajánlom fel csekély 
erőmet ugy a Gyámintézet, mint a Luther-Társaság céljainak előmoz-
pitására. 
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Báró Kaas Albert a Luther-Szövetség képviseletében üdvözli a 
püspököt, ki válaszában azon reményének adott kifejezést, hogy a szö-
vetség pótolni fogja egyházunk egyik gyengéjét, a szervezettség hiányát. 

Draskóczy Lajos az egyetemes egyház theológiája nevében: 
Főtisztelendő és Méltóságos Püspök Ur! 
Amidőn e lélekemelő magasztos ünnepen az egyetemes egyház pozsonyi 

theológiai akadémiájának tanári kara és egész hallgatósága nevében hódoló tiszte-
lettel és ragaszkodó szeretettel üdvözölni szerencsém lehet, sietek kijelenteni, hogy 
e boltivek alatt Méltóságodban nem az embert magasztalom, hanem egyedül Isten 
kegyelmét dicsőítem azért, hogy megvilágosító szent lelkének sugallatából a dunán-
inneni egyházkerület közönségének bizalma egyházvezéri székébe Méltóságodat ültette: 
aki itt az Ur oltára előtt oly megható vallomást tett arról, hogy püspökséget soha 
nem kivánt, — de mi vagyunk tanúbizonyságai annak, hogy a velejáró jó dolgot, 
az egyházépitő munkát soha nem kerülte. Akadémiánk népe Isten nevét magasztalja, 
hogy Méltóságodat a püspöki tiszt betöltésére hivta el, aki a tanításban, intésben, 
józanságban, szelídségben, testvérszeretetben, a béke és egyetértés megteremtésében 
s ha kellett, pedig nagyon kellett, a kereszthordozásban, az önfeláldozásban, az 
apostoli buzgóságban, a vallásos reményben és hivő népének gyámolitásában közöt-
tünk mindig előljárt; aki a rettenetes összeomlás zűrzavarában is biztos kézzel tudta 
igazgatni árván maradt házának népét mind e napig, — aki az apostol szavaival 
szólva „nem uj ember köztünk" s épen azért bizva remélhetjük, hogy mint jóbarát, 
mint bölcs vezér, az igaz biró szigorával, de egyúttal az atyai sziv szeretetével 
méltányolni tudó igazságérzetével fog k hajolni akadémiánk tanitóihoz, tanulóihoz 
egyaránt, éppen ugy gondját viselve száműzött intézetünknek, mint amilyen élet-
áldozattal járt előttünk nagynevű előde, aki nekünk itt a fővárosban is hajlékot 
adott, aki akadémiánk sikeres működését a legválságosabb időkben is biztositni 
tudta és akinek kezéből most, egyetemes egyházunk határozata értelmében, a jelen 
tanévben theológiánk szellemi vezetését Méltóságod elnöktársával együtt átveszi. 

Amidőn e magasztos tisztében hódolattal köszöntöm, egyúttal biztosítom 
Méltóságodat, hogy az ut, mely akadémiánk küszöbén átvezet: a szabadság és tör-
vénytisztelet, a józan tudomány és igaz vallásosság, a minden poklokon diadalmas-
kodó honszerelem és a keresztyén felekezeti kölcsönös megbecsülés oltárához vezeti 
a hozzánk belépőket. Fohásszá magasztosuló üdvözletembe^ kérem, legyen Méltó-
ságod az oltár fölkent papja, aki vigyáz reá, hogy ki ne aludjék az oltár égő tüze 
és akkor a történelmi kényszerűség hatalma, vagy amint a szólam talán kedvesebb: 
a történelmi fejlődés ereje idézhet elő akadémiánk életében bármilyen változásokat, 
annak az ősi szent tűznek ihlető ereje arra fogja lelkesiteni Méltóságodat és vele 
együtt a jók jobbjait, reménylem a hivek ezreit, hogy ha talán a közeljövőben válto-
zást szenvedne is akadémiánk jelen szervezete, akkor is minden akadályt legyőző 
akarattal, mindent feláldozó hithűséggel és minden erőt föltámasztó fohászkodással, 
a magyar evangélikus lelkészképzés érdekében uj hajlékot emeljenek az elhagyott 
ősi oltár fölé, amelynek minden pillére egyházunk talajából nő ki, minden világos-
sága, éltető melege, tradicionális nevelő ereje, minden külső befolyástól menten, 
tisztán és egyedül evangéliumi egyházunk ősi szelleméből fakad. 

E szent reményben kérem Istent, az ő csodálatos gondviselő kegyelméből 
legyen Méltóságod e mai szövetségkötése ennek az apáktól öröktött diadalmas erő-
nek bőséges forrása, imádott hazánk és Sionunk üdvére a főpásztor nyájának boldo-
gitására. ad multos annos! 

A püspök válasza: 
Nagytiszteletü Akadémiai Igazgató Ur, mélyen tisztelt Tanári Kar! 
Fogadja a Theol. Akadémia Tanári Kara szives üdvözlésükért 

köszönetemet! Az egyház Önökre legdrágább kincsét bizta, azt a fiatal-
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ságát, amelyből lelkészei lesznek. Vezessék be őket a tudomány, köze-
lebb a theológiai tudomány csarnokaiba, de ugy, hogy egy pillanatra 
sem feledkezzenek meg arról, hogy az ő jövendőbeli működésűknek 
szintere a templom. Neveljenek tudományos, de lelkes papokat! Oda-
adó lelkesedés nélkül nem lehet a gyakorlati életben eredményeket 
felmutatni. 

Dr. Kail Antal a dunáninneni egyházker. egyházmegyéinek nevében : 
Méltóságos és főtiszteletü Püspök Ur! 
A kerület egyházmegyéinek képviseletében jelentünk meg a mai ünnepélyes 

alkalommal, hogy püspöki állásába való beiktatásának napján Méltóságodat tisztelet-
teljesen üdvözöljük. 

Szomorú és nehéz időben kezdi meg Méltóságod püspöki működését. Súlyos 
és nagy feladatok teljesítése vár Méltóságodra, amelyeknek ellátása nem kis mérv-
ben fogja próbára tenni testi és lelki erejét. Ámde az egyházi élet terén kifejtett 
eddigi hasznos működése, püspöki helyettesi minőségben éveken át szerzett gazdag 
tapasztalatai, de különösen elnöktársa, a kerület kiváló és nagyérdemű felügyelője hat-
hatós támogatása alapján alaposan reméljük, hogy Méltóságodnak sikerülni fog a netáni 
nehézségeket elhárítani és a felmerülendő fontosabb kérdéseket közmegnyugvásra 
megoldani. 

Ily gondolatoktól és meggyőződéstől áthatva köszöntjük Méltóságodat uj 
állása küszöbén. Az ég tartsa meg kegyelmében, hogy az egyház és a haza javára 
irányuló működése nyomán közmegelégedés és bő áldás fakadjon. 

A püspök válasza: 
Méltóságos egyházmegyei Felügyelő ur, mélyen tisztelt uraim! 
Mély tisztelettel fogadom az egyházmegyék szives üdvözlését és 

jó kívánságait s nagyon kérem, tartsanak meg engem szives jóindula-
tukban tovabbra is, mert ettől függ működésem sikere. Felhívásaim, 
szózataim csak ugy nem lesznek a pusztában elhangzó szóvá, ha azo-
kat a mélyen tisztelt egyházmegyék figyelmükre méltatják; törekvéseim, 
legtisztább szándékaim csak ugy valósulhatnak meg, ha azokat lelkes 
buzgalommal felkarolják. Ezt az egymásra utaltságunkat mindig szem 
előtt fogom tartani s magam részéről mindent el fogok követni, hogy 
a szükséges jó viszony állandóan fennmaradjon közöttünk. 

Hamvas József az egyházkerület iskoláinak nevében: 
Méltóságos Uram ! 
Pusztító áradat fölött, kicsiny szigeten köszöntöm a dunáninneni kerület iskolái 

nevében magas méltóságában. Tudom, hogy nem keli jóíndulatu figyelmét kikérnem 
iskoláink számára. Hiszen egyházunkban templom és iskola egyformán az evangé-
liom oltára Mindkettőben azt hirdetjük, hogy nincsen olyan igazság, ami a keresz-
tyénség miatt ne lehetne igazság. Az evangéliumi keresztyénség vezető lángoszlopára 
talán sohasem volt akkora szükség, mint ma, mikor útjainkat mindenfelé romok 
takarják. De az örök igazságok ki fognak vezetni a muló tévelygésekből és elveze-
tik hozzánk azokat is, akik most csak lélekben ünnepelhetnek velünk, de hogy 
testben is itt lehessenek, abban lelketlen önkény akadályozza meg őket. Érzem és 
tudom, hogy idegen önkény, kényszer alatt is a mi ifjuságunk fejlődik a mi isko-
láinkban. Az evangélium nevelő szelleme, mely már nem egyszer mentette meg a 
magyar nemzetet, most is meg fogja menteni. Vezessen bennünket, Méltóságos 
Uram! Követni fogjuk. 
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A püspök válasza: 
Mélyen tisztelt Tanár U r ! 
Evang. egyházunk mindig nagy súlyt helyezett iskoláira. Külö-

nösen igyvolt ez abban az időben, amikor aki nem ment a jogi, orvosi 
pályára, beiratkozott theológusnak. Ezek közül, akik a tudományokat 
különösebb módon kedvelték, lettek gimnáziumi tanárok, később aka-
démai, esetleg egyetemi tanárok is. A többiek azután hajlamuk, 
tehetségük és szerencséjük szerint, lettek papok és tanítók. Ebben a 
korban magas színvonalon állottak iskoláink. Ezeknek a régi iskolák-
nak a szellemét szeretném uj életre kelve látni iskoláinkban. 

Okolicsányi Gyula, a nógrádi egyházmegye és a sámsonházai 
egyházközség nevében: 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Ur ! 
Fogadja Mélt. és Főt. Püspök ur a nógrádi ág. hitv ev. egyházmegyének 

üdvözlő tisztelgését. Egyházmegyénk minden hívének kétszeres öröm tölti be keblét 
ezen ünnepélyes alkalommal; mert hiszen ezen érzést csak fokozni képes azon 
körülmény, hogy Mélt. és Főt. Püspök ur épen a mi egyházmegyénk vezetésének 
éléről jutott el a főpásztori magas méltóságra. Ezen a közelmúltban mély gyökeret 
vert szoros kapcsolat biztató reménységet ébreszt bennünk, hogy főpásztori nagy-
hivatásu tisztében is azon sokoldalú jóindulatát, mélységes bölcseségét és nagy 
tudását fogja reánk kiterjeszteni, mint azt a múltban főesperesi minőségében oly 
szokszor és örömmel volt alkalmunk tapasztalhatni. Biztosítjuk Mélt. és Főt Püspök 
urat arról, hogy immár szélesebb körre kiterjeszkedő működésében egyházmegyénk 
hűséges ragaszkodással, igaz, megértő nagyrabecsüléssel és mélységes szeretettől 
áthatott tisztelettel fogja támogatni. Engedje meg a minden hatalomnak Ura, hogy 
főpásztori működése közegyházunk javára, boldogulására, felvirágzására és jobb 
sorsra érdemesült édes magyar hazánk dicsőségére szolgáljon ! 

Fogadja egyúttal Mélt. és Főt. Püspök ur ezen küldöttség keretében, szű-
kebben vett egyházának, a sámsonházai ev. egyházközségnek is szerény küldöttsé-
gét. A sámsonházai ev. egyház ujabban szerencsésen választotta ki egyházi veze-
tőit; mert hazánk történelmének halhatatlan vezéralakja, szellemóriása, az ország 
volt kormányzója, Kossuth Lajos akkor, midőn önkéntes számkivetésében e hazá-
ban semminemű tisztet el nem fogadott, elfogadta a sámsonházai egyházközségnek 
felügyelői tisztét s azt aktiv tevékenységével egész haláláig be is töltötte, látta 
továbbá ez az egyházközség mostani lelkészének az egyházmegyei hivatalokban 
való fokozatos emelkedését s most az örömnek büszke érzülete tölti el, midőn 
Méltóságodban egyuttál főpásztorát tisztelheti. 

A lelkészi hivatal ajtaja Sámsonházán minden időben nyitva állott a hivek 
számára, onnan egyetlen hive sem távozott el jóságos atyai tanács, lelki megnyug-
vás és megelégedés nélkül. Az egyháznak itt jelenlévő küldöttségi tagjai most 
eljöttek ide Mélt. és Főt. uram, hogy sok-sok jóságáért hálatelt szívvel tolmácsolják 
küldőiknek köszönetét s hogy főpásztori hasznos működéséhez a jó Istennek bősé-
ges áldását kérjék! 

A püspök válasza: 
Nagyságos egyházmegyei Felügyelő Ur ! 
A nógrádi espeťesség külön üdvözlése különösen meghatja szive-

met, mert hiszen a nógrádi esperességhez állok a legközelebb, annak 
keretében folyt le egész hivatalos működésem s igy a nógrádi esperes-
ség ismerhet legjobban. 
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Kedves egyházhiveimnek pedig köszönöm, hogy olyan messziről 
és olyan nehéz viszonyok között szívesek voltak ide fáradni, hogy nyom-
ban püspökké avattatásom és beiktatásom után üdvözölhessenek. Az ebben 
a tényben megnyilvánuló szeretetet, tiszteletet és nagyrabecsülést kedves 
emlékeim között fogom megőrizni. Arról a benső, 'meghitt, szeretetteljes 
viszonyról, amelyben 32 esztendő óta élünk, itt említést tenni nem 
szándékozom, mert ugy érzem, hogy ez nem a nagy világ elé való, 
talán bensőségének és melegének is csak ártana. 

Istennek áldását kérem egyházmegyémre és gyülekezetem minden 
egyes tagjára. 

Sztik Gusztáv a felsőpetényi egyházközség nevében: 
Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Ur! 
Vannak az életnek olyan jelentős eseményei, amelyekre maga az ember kevés 

befolyással van, de mégis mély hatással rögzítődnek meg életében; megnyugtató és 
felemelő tudattal tölt el az, hogy ezen események egy közös nagy forrásból, az 
Isten kegyelmének irányításából erednek. Ilyen természetű esemény van feljegyezve 
a felsőpetényi egyház anyakönyvében 1864. aug. 15. beírásával, mint Méltóságos 
Püspök Ur születése ideje. És mikor pályáján ilyen magas állásba jutott, e tényből 
fényes tanújelét láthatja Isten kegyelme irányításának. Midőn szülőfalujának nevében 
mély tisztelettel üdvözlöm, gondolok az öreg és római világ fénykorára, amikor a 
szokásban volt versenyek alkalmával a dicsőséget aratott küzdők elnyerték a diadal 
pálmáját s azzal szülőhelyüknek is dicsőséget szereztek. Mi nem akarunk a dicsőség 
fényében érdemtelenül sütkérezni, hanem, amikor kérjük Méltóságodat, hogy legyen 
megértő atyja, jótevője híveinek, azt óhajtjuk elérni, hogy hitének erejével, remény-
sége támaszával s szeretete cselekedeteivel vezetők és vezetettek szive egybedob-
banjon Isten dicsőségére és emberek boldogságára! A jóságos Isten sokáig éltesse 
és áldása kisérje működésében! 

A püspök szülőfaluja küldöttségének néhány meleg szóval válaszolt 
s köszönetét .fejezte ki megemlékezésükért. 

Hosszabb üdvözlő beszéd nélkül Petri államtitkár és Tóth min. 
tanácsos tolmácsolták a m. k. kormány üdvözletét. 

8. Az üdvözlések befejezése után elnöklő egyházkerületi felügyelő 
utal az E. A. 141. §-ra, melynek értelmében a m. kir kormány, az 
egyetemes felügyelő és a testvéregyesületek Kiss István püspöknek a 
mai napon történt beiktatásáról értesitendők s a közgyűlést berekeszti. 

A közgyűlés berekesztése után a közönség a hymnuszt énekelte el. 

Kiss István s. k. 
püspök. 

Lándori dr. Kéler Zoltán s. k. 
egyházkerületi felügyelő. 

Balogh István s. k. 
h. egyházi elnök. 

Dr. Händel Béla s. k. 
világi főjegyző. 

Belicza András s. k. 
egyházi aljegyző. 

Kirchner Rezső s. k. 
tb. egyházi jegyző. 



31 

Hitelesítjük 

Budapest, 1923. március 21. 

Okolicsányi Gyula s. k. 

Podhradszky János s. k. 

Kirchner Gyula s. k. 

Meskó Károly s. k. 



TARTALOMJEGYZÉK. 

Jkvi pont Oldal 

1. Balogh István egyházkerületi főjegyző imája _. - 4 

2. A közgyűlés megnyitása 5 

3. A közgyűlés megalakulása és jegyzőkönyvhitelesitő bizottság kiküldése 6 

4. A választás eredményének közlése . . . 6 

5. A megválasztott püspök meghívása . . . . . . . . . 9 

6. A püspök nyilatkozata . . . 9 

7. A püspök felavatása, eskütétele, székfoglaló beszédje és üdvözlése 10 

8. A közgyűlés berekesztése . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 

t 

\ 




