
A DUNANINNENI 
EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET 

S 

1944. ÉVI ÁPRILIS HÓ 26. NAPJÁN 
BALASSAGYARMATON MEGTARTOTT 

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK 

JEGYZÖKÖNYVE 

A DUNÁNINNENI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET 
HIVATALOS KIADVÁNYA 

BALASSAGYARMAT, 1944. 

Baross-nyomda: Uzsaly ás Koncz (Harangszó nyomdája) Gyór. 





A DUNANINNENI 
» 

EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET 
1944. ÉVI ÁPRILIS HÓ 26. NAPJÁN 

BALASSAGYARMATON MEGTARTOTT 

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK 
t 

JEGYZÖKÖNYVE 
A DUNÁNINNENI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKERÜLET 

HIVATALOS KIADVÁNYA 

BALASSAGYARMAT, 1944. 

Baross-nyomda: Uzsaly és Koncz (Harangszó nyomdája) Gyór. 





A Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület 1944. évi április hó 26. napján 
Balassagyarmaton megtartott rendkívüli közgyűlésének 

JEGYZÖKÖNYVE 

A közgyűlésen dr. Händel Béla, hivatalára nézve legidősebb egyház-
megyei felügyelő, egyházkerületi felügyelőhelyettes és előbb dr. Csengődy 
Lajos, mint a jelenlévők közt hivatalára nézve legidősebb esperes, utóbb 
Kuthy Dezső püspök elnököl. 

Jelen vannak: 
I. Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi képviselők: 
1. az egyházkerületi presbitérium tagjai: Kirchner Rezső, Szűcs Sándor, 

Bérces Lajos, dr. Traeger Ernő, vitéz Purgly Lajos, Prónay József; 
2. az egyházkerületi törvényszék bírái: Limbacher Zoltán, Draskóczy 

Béla, Bérces Lajos; 
3. dr. Farkass Béla világi és Limbacher Zoltán egyházi főjegyző, 

Ottmár Béla számvevő, Limbacher Zoltán pénztáros, vitéz Purgly Lajos 
ellenőr, Szilárd Gyula levéltárnok. 

II. Hivataluknál fogva, mint egyházmegyei és iskolai képviselők: 
1. az egyházmegyék elnökei: 
a) a fejérkomáromi egyházmegyéből: dr. Händel Béla, Fúria Zoltán 

alesperes, 
b) a mosoni egyházmegyéből: —, —, 
c) a nógrád—hont—barsi egyházmegyéből: vitéz Purgly Lajos, dr. 

Csengődy Lajos, 
d) a pozsonyi egyházmegyéből: Mátis István alesperes; 
2. az egyházkerületi tantóegyesület elnöke, Bérces Lajos. 

III. Választás alapján: 
1. mint az egyházkerülethez tartozó egyházmegyék küldöttei: 
a) a fejérkomáromi egyházmegyéből: 1. megbízólevéllel Piri Károly, 

2. jegyzőkönyvi kivonattal Kalavszky Kálmán, 
b) a mosoni egyházmegyéből: 1. megbízólevéllel —, 2. jegyzőkönyvi 

kivonattal Szűcs Sándor; 
c) a nógrád—hont—barsi egyházmegyéből: 1. megbízólevéllel: Szende 

Miklós, dr. Gregersen Nils, Osztroluczky* Pál, Prónay József, 2. jegyző-
könyvi kivonattal: Harmati Béla, Csőváry Dezső, Milán János, Kiss Kálmán, 
Schultz Aladár, Gerhát Sándor, Matuz Pál, Fábry Mihály, Révész László, 
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Kaján József, Markovich Vilmos, Bereczky Vilmos, Draskóczv Béla, 
Schreiner Jenő; 

d) a pozsonyi egyházmegyéből: 1. megbízólevéllel —, 2. jegyzőkönyvi 
kivonattal —; 

2. a szabályrendelet értelmében választott népiskolai tanító: Kaján 
József. 

IV. Mint vendégek: 
1. a magyar királyi kormány képviseletében dr. bellusi Baross József 

főispán; 
2. a Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem képviseletében: D. 

báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő, D. kapi Béla püspök, Vargha 
Sándor egyetemes főtitkár, Kesztler László egyetemes pénztáros, Péter 
Lajos egyetemes ellenőr; 

3. a balassagyarmati református egyházközség képviseletében: Antal 
Zoltán lelkész, dr. Pályi Pál főgondnok; 

4. a balassagyarmati római katholikus egyházközség képviseletében: 
dr. Lippay Lajos plébános, dr. Jáky Kálmán egyházközségi világi elnök; 

5. Nógrád vármegye törvényhatósága képviseletében: neográdi Horváth 
Sándor alispán, dr. Paczolay Zoltán vármegyei tiszti főügyész, Baskay-Tóth 
Bertalan gazdasági főfelügyelő, dr. Kardos Károly tb. főszolgabíróba vár-
megyei közkórház képviseletében dr. Kenessey Albert igazgató-főorvos; 

6. Balassagyarmat megyei város képviseletében: dr. Vannav Béla pol-
gármester, dr. Szentgyörgyi Károly főjegyző; 

7. Nógrád vármegye Vitézi Székének képviseletében vitéz Baltay 
Győző ny. ezredes, a m. kir. csendőrszárnyparancsnokság képviseletében 
Bretán Sándor százados, a balassagyarmati m. kir. rendőrkapitányság kép-
viseletében dr. Eördögh László rendőrtanácsos; 

8. a kir. törvényszék képviseletében dr. Jáky Kálmán elnök, a kir. 
ügyészség képviseletében dr. Niemtschik Lajos elnök; 

9. a m. kir. pénzügyigazgatóság képviseletében: dr. Seress Kálmán 
pénzügyigazgató, Jung Aladár helyettes pénzügyigazgató, a kir. tanfel-
ügyelőség képviseletében Iványi József tanfelügyelő, az állami gimnázium 
képviseletében Farkas István igazgató, a M. Á. V. állomásfőnökség képvi-
seletében Kaszner Jenő főfelügyelő, a m. kir. posta képviseletében dr. 
Borbás György felügyelő, az O. T. I. képviseletében dr. Borsay József 
kerületi ügyvezető; 

10. a balassagyarmati evangélikus nőegylet képviseletében: dr. bel-
lusi Baross Józsefné díszelnök, dr. Koltay Ernőné elnök, dr. Seress Kál-
mánné, dr. Kenessey Albertné; a balassagyarmati református nőegylet 
képviseletében Szász Lajosné elnök, Antal Zoltánné; 

a felsoroltakon kívül Balassagyarmatról és a környékről sok egyház-
tag és érdeklődő. 

A rendkívüli háborús viszonyokra való tekintettel a közgyűlés kereté-
ben beiktatott püspök kérésére a küldöttségek üdvözlő beszéd tartásától 
eltekintettek. 

A háborús viszonyok miatt sokan csak táviratban vagy írásban juttatták 
lélekben való részvételüket kifejezésre. 

Üdvözlő táviratot, illetve iratot küldtek a következők: 
Antal István vallás- és közoktatásügyi miniszter, dr. Stolpa József 

vallás- és közoktatásügyi államtitkár, dr. Hankiss János vallás- és közokta-
tásügyi államtitkár, dr. Bernáth Géza miniszteri osztályfőnök, dr. Jeszenszky 
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Sándor ministzeri tanácsos; 
a bányai egyházkerület részéről D. D. Raffay Sándor püspök és dr. 

Pesthy Pál egyházkerületi felügyelő; 
a dunántúli egyházkerület részéről D. Kapi Béla püspök és dr. Mester-

házy Ernő egyházkerületi felügyelő; 
a tiszai egyházkerület részéről Túróczy Zoltán püspök és Lichtenstein 

László egyházkerületi felügyelő; 
az északerdélyi evangélikus egyház részéről dr. Molitoris Károly vezér-

főesperes; 
a református egyetemes konvent részéről annak elnöksége: D. dr. 

Ravasz László püspök és dr. Balogh Jenő főgondnok; 
v a dunamelléki református egyházkerület részéről D. dr. Ravasz László 

püspök, a dunántúli református egyházkerület részéről Győry Elemér 
püspök, a tiszántúli református egyházkerület részéről dr. Révész Imre 
püspök, a tiszáninneni református egyházkerület részéről dr. Enyedy Andor 
püspök, az erdélyi református egyházkerület részéről Vásárhelyi János 
püspök; 

a protestáns katonai egyház részéről dr. Soltész Elemér püspök; 
az unitárius egyház részéről Józan Miklós püspök; 
a hittudományi kar részéről dr. Sólyom Jenő dékán; a teológusok 

otthona részéről Budaker Oszkár igazgató, a jogakadémia nevében dr. 
Bruckner Győző dékán; 

a Lutheránus Világgyűlés részéről Jörgensen Alfréd, a németbirodalmi 
evangélikus egyház részéről D. Heckel Theodor külügyi püspök; a Protes-
táns Világszövetség részéről Jongen Antal főtitkár; a Nemzetközi Bei-
missziói és Diakóniai Szövetség részéről D. Fülíkrug Gerhard főtitkár; 

az egyetemes gyámintézet részéről Ziermann Lajos egyházi elnök és 
dr. báró Feilitzsch Berthold világi elnök; az Országos Luther-Szövetség 
részéről dr. Bencs Zoltán elnök; az Országos Evangélikus Tanáregyesület 
részéről dr. Bánkúty Dezső elnök; a Luther-Társaság részéről az elnökség; 
az Evangélikus Papnék Országos Szövetsége részéről Marcsek Jánosné 
főtitkár; az Evangélikus Nőegyesületek Országos Szövetsége részéről dr. 
Pesthy Pálné elnök; 

dr. Szelényi Aladár tb. egyetemes főjegyző, dr. Konkoly Elemér egye-
temes világi főjegyző, Németh Károly egyetemes egyházi főjegyző, dr. 
Rásó Lajos egyetemes főügyész; 

Alexander Imre alispán, Algőver Andor ny. vallástanító-lelkész, Artner 
Oszkár, az Országos Luther-Szövetség pénztárosa, a bajai egyház-
község, dr. Bakay - Jenő közkórházi főorvos, Bakay Péter esperes, 
a pesti felső egyházmegye nevében is, a balassagyarmati evangélikus 
postások, a balassagyarmati orthodox izraelita hitközség, dr. bellusi 
Baross József ny. miniszteri tanácsos, dr. Batizfalvy János egyetemi tanár, 
dr. Bendl Alajos egyetemes egyházi aljegyző, dr. Benedek Zsolt ny. refor-
mátus egyetemes konventi főtanácsos, dr. Bernhart Sándor, Baja város 
polgármestere, Bertalan Kálmán nyíregyházi egyházközségi felügyelő, 
dr. Berzsenyi Jenő tb. egyházmegyei felügyelő, dr. Beyer Ede miniszteri 
tanácsos, Bérces Lajos igazgató a dunáninmeni egyházkerületi tanító-
egyesület nevében, a bikácsi egyházközség, Biszkup Ferenc lelkész, 
dr. Boér Elek közigazgatási bíró, vitéz Bornemisza Félix, a Nemzeti 
Szabadkikötő vezérigazgatója, dr. Borostyánkőy László egyetemes tör-
vényszéki jegyző, Borsa Margit, az egyetemes egyházi iroda tisztviselő-
nője, a Budapesti Egyetemi Luther Szövetség, dr. Csiky Gábor unitárius 
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esperes, dr. Csillag Sándor közkórházi főorvos, dr. Czeyda-Pommersheim 
Ferenc közkórházi főorvos, Danhauser László lelkész, dr. Deák János egye-
temi tanár, Dezséry László egyetemi.lelkész, a dunaszerdahelyi egyházköz-
ség, az Evangélikus Testvéri Szolgálat, az érdi missziói kör, dr. Fabinyi 
Tihamér ny. miniszter, Fadgyas Aladár esperes, a fejérkomáromi egyház-
megye nevében is, Farkas Sándor felelős szerkesztő, lic. Fizély Ödön lel-
kész, Friedrich Lajos lelkész az'„Üzenet" nevében is, Fürst Ervin lelkész, 
Gadányi János népiskolai igazgató, dr. Gaudy László vallástanítási igaz-
gató, Giczi Ferencné, az egyetemes egyházi iroda tisztviselőnője, dr. Götze 
Árpád közkórházi főorvos, Güttler Vilmos lelkész a budapesti német nyelvű 
egyházközség nevében is, dr. Gyimesy Károly lelkész, a gyulai egyházköz-
ség, Haniffel Sándor ny. lelkész, Haypál Béla református lelkész, dr. 
Herbst Ferdinánd a Gusztáv Adolf Egylet főtitkára, D. Ihmels egyet, tanár, 
a Lipcsei Misszió igazgatója, Imreh Sámuel ny. lelkész, az ipolysági fiók-
egyházközség, Irányi Kamill lelkész, Jacobi Viktor Róbert lelkész, dr. Jalla 
Corrado valdensi lelkész, dr. Jánossy Lajos egyetemi tanár, Joób-Fancsalv 
Alice, az egyetemes egyházi iroda volt tisztviselőnője, dr. báró Kaas 
Albert egyetemi tanár, egyházmegyei felügyelő, Kapi-Králik Jenő tanár, 
lic. dr. Karner Károly egyetemi tanár, mint a Keresztyén Igazság felelős 
szerkesztője, dr. Keken András lelkész a budapest-deáktéri lelkészi kör 
nevében is, dr. Kell István, a Monori Magtenyésztő Rt. igazgatója, dr. lán-
dori Kéler Bertalan egyházkerületi ügyész, Kemény Lajos esperes, Kemény 
Gábor esperes, dr. Kiss Jenő egyetemi tanár, Kovács Andor esperes, D. 
Kovács Sándorné püspöközvegy, dr. Kupcsay Felicián ny. miniszteri taná-
csos, Kutas Kálmán lelkész, dr. Lányi Márton volt képviselőházi alelnök, 
a lévai egyházközség, báró Lindelof Sarolta, a Luther-Otthon ifjúsága, 
dr. Makláry István egyetemes egyházi aljegyző, Marcsek János esperes 
a hegyaljai egyházmegye nevében is, Menyhár István lelkész, dr. Mikler 
Károly ny. jogakadémiai dékán, a monori egyházközség, Morvay István 
református lelkész, Müller Alajos gyárigazgató, nagymegyeri Nagy Károly 
ny. altábornagy, Nagy Lajos lelkész, Nagy Tibor segédlelkész, Országos 
Bethlen Gábor Szövetség, dr. Ódor Lajos pénzügyi tanácsos, dr. Pass László 
egyetemes számvevőszéki elnök, vitéz Pataky Sándor igazgató-tanító a fejér-
komáromi egyházmegyei tanítóegyesület nevében, dr. Paul Sándor számve-
vőségi tanácsos, Plavetz Gyula ny. lelkész, dr. Polner Ödön egyetemi tanár, 
báró Prónay Jozefa, D. dr. Prőhíe Károly egyetemi tanár, báró Radvánszky 
Antal egyetemes egyházi aljegyző, báró Radvánszky Kálmán, Rakssányi 
Dezső festőművész, a református egyetemes konventi iroda tisztviselő-kara, 
dr. Rezessy Zoltán tanár, Rimár Jenő lelkész, Rohály Mihály esperes az 
arad-békési egyházmegye nevében, Rőzse István lelkész, Ruttkay Miklián 
Gyula püspöki titkár, Schmidt János lelkész, dr. Scholtz Oszkár egyetemes 
nyugdíjintézeti ügyvivő, báró Sólymosy Zsigmond, vitéz Sréter Ferenc lel-
kész, dr. Steiger-Kazal Dezső kórházi főorvos, Starke Sámuel püspök, 
dr. Szabolcska László református lelkész, Szekej András lelkész, Szimonidesz 
Lajos ny. lelkész, a szolnoki egyházközség, dr. Szőllösy Lajos közkórházi 
főorvos, Szügyi Géza tanító, a tatabányai egyházközség, Taubinger Rezső 
ny. tábori vezéresperes, Thomay Frigyes alezredes, dr. Tomcsányi Vilmos Pál, 
Kárpátalja kormányzói biztosa, a tordasi egyházközség, lic. Thulin Oszkár 
egyetemi tanár, a wittenbergi Luther-Múzeum igazgatója, a vanyarci egy-
házközség, a vecsési egyházközség, Veperdy Ernő tanító, dr. Vietórisz 
József ny. főigazgató, Weltler Jenő tanár, Wolf Lajos egyetemes egyházi 
aljegyző, Zalánfy Aladár zeneművészeti főiskolai tanár, Záborszky Elemér 
takarékpénztári igazgató, dr. Zelenka Ottó ny. járásbírósági elnök, dr. 
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Zimmermann Ágoston egyetemi tanár, Zimmermann János ny. esperes, dr. 
Zoványi Jenő ny. egyetemi tanár, Zulauf Henrik lelkész a FÉBÉ nevében is 
és sokan mások. 

* * * 

A közgyűlést megelőző napon, 1944. április 25-én, délután 6 órakor 
az egyházkerület a zsúfolásig megtelt balassagyarmati templomban gyász-
istentiszteletet tartott, amelyen a szolgálatot dr. Csengődy Lajos esperes, 
egyházkerületi főjegyző végezte, aki méltó módon emlékezett meg Kardos 
Gyula püspökről és Laszkáry Gyula egyházkerületi felügyelőről, akiket az 
Ür a legutóbbi egyházkerületi közgyűlés óta magához szólított. 

* * * 

A közgyűlés időpontjában, 1944. április 26-án, délelőtt 11 órakor a 
közgyűlés tagjai, a vendégek és a nagyszámú gyülekezet a virággal díszí-
tett balassagyarmati templomban egybegyűlvén, 

1. Dr. Csengődy Lajos, a jelenlévők között hivatalára nézve legidősebb 
esperes, helyettes egyházi elnök buzgó imája után dr. Händel Béla, hivata-
lára nézve legidősebb egyházmegyei felügyelő, egyházkerületi felügyelő-
helyettes, világi elnök a közgyűlést megnyitja, a jegyzőkönyv vezetésére 
felkéri Limbacher Zoltán egyházi jegyzőt, felikérve egyben, hogy tegye 
meg jelentését a szavazatra jogosult közgyűlési tagok számának kérdésében. 

2. Az egyházkerületi felügyelőhelyettes felhívására Limbacher Zoltán 
egyházkerületi egyházi jegyző jelenti, hogy a közgyűlésnek hivatalból tag-
jai és az egyházmegyék képviselői kellő számban vannak jelen. Az elnök 
ezen jelentés alapján megállapítván, hogy a szavazatra jogosult közgyűlési 
tagok több mint egy negyed része megjelent, figyelemmel arra, hogy a 
közgyűlés az ügyrendnek megfelelően hivatott össze, a közgyűlést szabály-
szerűen megalakultnak jelenti ki és indítványára 

. a közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnökség elnök-
lete mellett a jegyzőn kívül Ottmár Béla, Szilárd Gyula, Bérces 
Lajos, vitéz Purgly Lajos és Draskóczy Béla közgyűlési tagokat 
küldi ki. 

3. Az egyházkerületi felügyelőhelyettes a következő szavakkal emlék-
szik meg Kardos Gyula püspök és Laszkáry Gyula egyházkerületi felügyelő 
elhunytáról: „Tisztelt Közgyűlés! A mult évi közgyűlés óta kettős gyász-
eset érte egyházkerületünket. 1943. évi szeptember 2-án elhúnyt az egyház-
kerület püspöke, Kardos Gyula, s 1944. évi március 30-án elhúnyt az egy-
házkerület felügyelője, Laszkáry Gyula. Még két éve sincs annak, hogy 
beiktattuk őket hivatalukba, s máris jelentenem kell elhalálozásukat. Nem 
adatott meg nekik, hogy hosszabb időn át szolgálják egyházukat utolsó 
hivatalukban, amelynek betöltésére készséggel vállalkoztak. Odaadó, szor-
galmas és áldozatkész munkásai volitak egyházunknak. Ennek elismerésé-
vel emlékezzünk meg róluk jegyzőkönyvünkben." 

A közgyűlés kegyeletes lélekkel hallgatja meg az elnök meg-
emlékezését s nagy halottainak emlékét jegyzőkönyvében meg-
örökíti. 
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4. Az egyházkerületi felügyelőhelyettes jelenti a közgyűlésnek, hogy 
az egyházkerületi presbitérium Budapesten, 1943. évi október 19-én meg-
tartot t ülése által a püspökválasztással kapcsolatban kiküldött szavazat-
bontó bizottság megbízatásában eljárt és a beérkezett szavazatokat 1944. 
évi március hó 10. napján Budapesten tar tot t ülésén felbontotta. Kéri a 
közgyűlést, hogy tekintse a szavazatbontó bizottság jegyzőkönyvét fel-
olvasottnak azzal, hogy az, egész terjedelmében, a közgyűlés jegyzőköny-
vében közöltessék. 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett Budapesten, VIII. kerület Üllői-út 24. szám alatt, 1944. évi már-
cius hó 10. napján a Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület presbytériu-
mának 1943. évi október hó 19. napján tartott1 ülésében kiküldött szavazat-

bontó bizottság üléséről. 

Jelen voltak: 
dr. Händel Béla egyházmegyei felügyelő elnöklete alatt: vitéz Purgly Lajos, 
Hanzély Ferenc, lic. Fizély Ödön, Schrődl Mátyás, Fúria Zoltán, Ottmár Béla 
és Bérces Lajos. 

1. Az elnök az ülést megnyitja és bejelenti, hogy az egyházkerületi fel-
ügyelőt betegsége akadályozza a bizottság teendőinek ellátásában. Be-
mutatja az egyházkerületi felügyelőnek 1944. évi február 28-án kelt, hozzá 
intézett levelét, melyben őt helyettesítésre kéri fel. 

E levél a jegyzőkönyhöz csatoltatik. 
2. Az elnök bejelenti, hogy a kitűzött határidőben, azaz 1944. évi 

január 31. napjáig 48 egyházközség szavazata érkezett az egyházkerület 
felügyelőjéhez. A posta bélyegzőjének tanúsága szerint 1944. évi február 
2-án érkezett hozzá a felsőszelii egyházközség szavazata és a legéndi egy-
házközség második szavazata. Végeredményben tehát 49 egyházközség 
50 szavazata érkezett be. 

3. Ezután felbontattak a szavazatok, s ennek során a bizottság meg-
állapítja, hogy valamennyi szavazat a törvényben meghatározott alaki 
kellékekkel bír. 

4. A bizottság a felsőszelii egyházközség szavazatát, mert a kitűzött 
határidő lejárta után, 1944. évi február 2. napján érkezett, érvénytelennek 
nyilvánítja. Megjegyzi, hogy ez az egyházközség Kuthy Dezső balassa-
gyarmati lelkészre adta szavazatát. A legéndi egyházközség második szava-
zata, mint fölösleges, figyelmen kívül hagyatott . 

5. A bizottság megállapítja, hogy a beérkezett érvényes szavazatok 
száma 96, s ezek közül 94 szavazat esett Kuthy Dezső balassagyarmati lel-
készre s kettő szavazat esett dr. Csengődy Lajos salgótarjáni lelkész-
esperesre. 

6. A bizottság megállapítja, hogy Kuthy Dezső balassagyarmati lel-
készre adták szavazatukat a következő egyházközségek: Bokod, Csabdi, 
Csákvár, Esztergom, Érsekújvár, Gyúró, Komárom, Nagyveleg, Oroszlány, 
Pusztavám, Szák, Szend, Székesfehérvár, Tatabánya, Tordas, Hegyeshalom, 
Levél, Magyaróvár, Rajka, Balassagyarmat, Bánk, Bér, Csánk, Egyházas-
dengeleg, Fakóvezekény, Felsőpetény, Galgaguta, Ipolyvece, Kétbodony, 
Kiscsalomja, Kisterenye-Pásztó, Legénd, Léva, Losonc, Lucfalva, Nagy-
börzsöny, Ösagárd, Sámsonháza, Százd, Szécsény, Szirák, Szügy, Terény,. 
Vanyarc, Alsószeli, Dunaszerdahely, Somorja, s a salgótarjáni egyház-
község dr. Csengődy Lajos salgótarjáni esperes-lelkészre adta szavazatát 
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7. A bizottság megbízza az elnököt, hogy az Egyházi Alkotmány 103. 
szakasza értelmében tegyen jelentést az egyházkerület presbytériumának. 

8. A jegyzőkönyv felolvastatván, helyesen felvettnek találtatott s az 
összes jelen voltak által aláíratott. 

Kelt mint fent. 

dr. Händel Béla s. k. vitéz Purgly Lajos s. k. 
Hanzély Ferenc s. k. iic. Fizély Ödön s. k. 

Ottmár Béla s. k. Schrődl Mátyás s. k . 
, Fúria Zoltán s. k. 

Bérces Lajos s. k. 
jegyző. 

A jegyzőkönyvben foglalt választási eredmény alapján a világi 
elnök Kuthy Dezső balassagyarmati lelkészt a dunáninneni evangé-
likus egyházkerület élethossziglan törvényesen megválasztott 
püspökének jelenti ki. 

3. Dr. Händel Béla elnök jelenti, hogy az egyházkerületi presbitérium 
1944. évi április hó 14-én Budapesten tartot t ülésében elrendelte a Laszkáry 
Gyula egyházkerületi felügyelő elhalálozásával megüresedett egyházkerü-
leti felügyelői tisztség betöltését. Megállapítja, hogy az egyházközségek 
szavazatai 1944. évi június hó 15-ig bezárólag beküldendők dr. Händel 
Béla egyházkerületi felügyelőhelyettes címére (Budapest, IX., Ráday-u. 15., 
II. em.). 

Tudomásul szolgál. 

6. A világi elnök jelenti, hogy az egyházkerületi presbitérium hatá-
rozatképtelensége ellenére rendelte el az egyházkerületi felügyelő válasz-
tását és tárgyalta le a napirendet, mert a rendkívüli viszonyok között így 
kellett cselekednie. Tette ezt abban a feltevésben, hogy a közgyűlés a pres-
bitérium határozatait magáévá teszi s így azok jogérvényes határozatokká 
válnak. Kéri a közgyűlést, hogy az egyházkerületi presbitériumnak az elő-
értekezleten már ismertetett és a közgyűlés során még ismertetendő hatá-
rozatait magáévá tenni méltóztassék. 

A jelentés tudomásul szolgál és a közgyűlés kimondja, hogy 
a presbitérium határozatainak határozaterőre emelése kérdésében 
minden tárgynál külön határoz. 

7. Az elnöklő egyházkerületi felügyelőhelyettes előadja, hogy az egy-
házkerületi rendkívüli közgyűlés legfontosabb tárgya a püspök felesketése 
és beiktatása. Indítványozza, hogy vitéz Purgly Lajos vezetése mellett 
Szűcs Sándor és Bérces Lajos közgyűlési tagok hívják meg a közgyűlésre 
a megválasztott püspököt. 

A közgyűlés az indítványt határozaterőre emeli. 

S. Kuthy Dezső megválasztott püspök a küldöttséggel a közgyűlésen 
megjelenvén, az elnöklő egyházkerületi felügyelőhelyettes örömmel hozza 
tudomására, hogy 48 egyházközség 96 szavazatából 94 esett reá és ígv 
az egyházkerület őt választotta meg a dunáninneni evangélikus egyház-
kerület püspökévé. Felkéri, nyilatkozzék a közgyűlés színe előtt, hogy a 
választást elfogadja-e. 
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Kuthy Dezső kijelenti, hogy a választást Isten kegyelmében bízva el-
fogadja. 

A közgyűlés e nyilatkozat után a megválasztott püspököt fölesketi 
és hivatalába ünnepélyesen beiktatja. 

* * * 
4 

A „Jövel Szentlélek Üristen" kezdetű egyházi ének elhangzása után 
dr. Csengődy Lajos esperes alkalmi oltári szolgálatot végez, majd a „Krisz-
tus ártatlan bárány" kezdetű ének elhangozván, kiszolgáltatja Kuthy Dezső-
nek az úrvacsorát. Erre a gyülekezet elénekli az „Erős vár a mi Istenünk" 
kezdetű egyházi éneket, majd D. Kapi Béla dunántúli püspök, az egyetemes 
közgyűlés egyházi elnöke, dr. Csengődy Lajos esperes, egyházkerületi egy-
házi főjegyző és Mátis István alesperes kíséretében az oltár elé lép és 
János 15, 16. alapján elmondja a következő püspökavató beszédet: 

Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület, ünneplő áhítatos Gyülekezet, 
a kegyelmes Isten avatóáldását váró Szolgatársam, — abban ragyog fel 
a mai püspökavatás csodálatos szépsége, hogy a Megváltó Krisztus látha-
tatlanul oltárhoz lép s mindnyájunknak tanítást mond a tanítvány szolgá-
latáról. 

Megjelöli a szolgálat alapját. Személyedhez szólóan Krisztus üzenete 
azt jelenti, Szolgatársam, hogy nem te választottad Őt, hanem Ő választott 
téged. Kikeresett, az emberek sokaságából. Megkeresett. Lelked mélyére 
tekintett s kiemelt szolgáinak seregéből. Nem én mondom, nem más ember 
mondja, hanem maga Krisztus: „Nem te választottál engem, hanem én 
választottalak téged!" 

Ez a kiválasztás azt jelenti, hogy téged Krisztus a maga tulajdonává 
tesz. Lefoglalja képességeidet, erődet, idődet, egész életedet. Birtokába 
vesz és fölötted rendelkező hatalmat gyakorol. Ezt az ige külön is kifejezi: 
Rendellek téged, hogy elmenj! A dunáninneni egyházkerület gyülekezeteit, 
iskoláit, egyháztársadalmi szervezeteit, híveinek sokaságát, szegényeket, 
gazdagokat, egyszerűeket és művelteket, hívőit, közömböseit és hitetlenjeit 
odahelyezi nagy munkaterületedre és azt mondja kemény, határozott han-
gon: Én rendellek téged, hogy elmenj közéjük! Ettől kezdve nem te hatá-
rozol magadról, hanem az, aki önmagának kiválasztott. 

Tanítványi szolgálatod tehát Krisztustól történő kiválasztásod és ren-
delésed bizonyosságával kezdődik. 

Az ige megállapítja a tanítvány szolgálatának tartalmát. A tanítvá-
nyoknak adott rendelkezés mindig ugyanaz. Jézus kötelezése állandóan 
megismétlődik. „Elmenvén széles e világra, hirdessétek az evangéliumot 
minden teremtésnek." Az evangélium hirdetése alkotja a tanítvány szolgá-
latának tartalmát. A megkövetelt gyümölcstermés sem egyéb, hanem az 
evangélium erejétől áthatott, átalakuló élet. Abban áll Krisztus tanítványá-
nak szolgálata, hogy Istenhez vezet, bűntudatra ébreszt, Krisztus váltság-
halálát megmutatja s Krisztusban megszülető ú j életre segít. Üj világépítés 
az evangélium hirdetése. Krisztus ennek az ú j világnak királya, szeretet 
a törvénye. Ereje a Lélek, tartótámasza az igazság. Benne átalakul ember, 
család, társadalom, egyház és mindegyikében megvalósul országának fen-
séges szépsége. 

Az evangélium a püspök kezében cél, kötelezés, erő, jutalom és érték. 
Szolgatársam, jogi formákon, egyházközségek bizalmán és elhatáro-

zásán felül téged a kezedbe helyezett evangélium tesz püspökké. Emeld 
magasba, tedd kiáltószóvá! Világítsd meg vele az emberek bűnös állapotát, 
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életük útját, végső céljukat, erejüket és megtartásukat. Hirdesd Isten örök 
követeléseit és ígéreteit. Nagy szükség van erre! Körülvevő világunkban 
ellenséges irányzatok érvényesülnek. Elhomályosodik Isten szentséges arca. 
A csökkentett-értékű Krisztus kinyújtott kezéből kihullani látszik meg-
váltó művének megmentő bizonyossága. Földi élettérségre szorítják az 
emberi életet. Kiölik a lelkekből a halál igazi értelmét s az örökélet való-
ságát. Feleslegesnek tar t ják az egyházat, a vallást és mindazt, aminek'szol-
gálására rendeltettek. 

Krisztus kinyújtott kézzel áll előtted, Szolgatársam és kemény szóval 
parancsol neked: „Én rendellek téged, hogy elmenj!" Megismétli tanítvány-
küldő igéjét: „Hirdesd az evangéliumot!" Tedd meg! Szolgálatodban tégy 
bizonyságot arról, hogy ember, egyház, nemzet számára az evangélium 
nélkülözhetetlen életfeltétel, mindennapi üdítő forrásvíz, Istennel egybe-
kapcsoló hatalom és egyetlen menedék! 

Legyen az evangélium a te szolgálatod által korbácsoló bűnbánati pré-
dikáció. Prófétai szó az élet fejedelméről! Életnevelő áldott tanítómester! 
Szeretet gyógyító balzsama. Elhidegült szívek között elszakíthatatlan 
aranylánc! Egymás mellett idegenül álló keresztyén egyházak között szaka-
dékokon átvezető biztospillérű híd. Nemzetünk számára iránymutatás, erő, 
megújulás, élet és megtartás háborús megpróbáltatásaink és élethalál har-
cunk közepette. 

Állj meg az evangélium mellett minden időváltozásban és helyzetalaku-
lásban, bármit hozzon a jövendő! Isten rádbízta az evangéliumot s arra 
kötelezett, hogy annak erejével és lelkével építsd az egyházat, neveld népe-
det, pásztorold pásztorait és tanítóit, gazdagítsd nemzetünket és egyen-
gesd mindenek jobb jövendőjét! 

A tanítvány szolgálatából fénysugár hull a szolgálat erőforrására. 
Nem emberi erőről, képességről, anyagi és lelki értékről van szó, ha-

nem a Küldőtől kapott erőforrásról. Az ige utal erre. Gyümölcstermést 
követel Krisztus a tanítványtól éspedig megmaradó gyümölcstermést. Más-
helyen önmagát szőlőtőnek nevezi, szőlővesszőknek a tanítványokat. A 
gyümölcsterméshez nincsen másra szükség, hanem amit tőle kapunk kegye-
lemből, vele való lelki- és életközösségünk által. Ez a lelkiközösség áthatja. 
Eggyé olvasztja. Benne mutatja meg hivatását, kötelességét, vágyait és 
álmait. Ezen egység következménye Krisztus ígérete szerint: akármit kér 
az Atyától az Ö nevében, megadja azt. 

Krisztus neked, az ő elhívott tanítványának ezt az erőforrást kínálja. 
Élj benne! Igével, imádsággal, szentséggel építsd ki közösségedet Ő vele. 
Ajánld fel neki engedelmesen magadat, hogy Ő ezt megcselekedhesse és 
elegendő lesz neked az egyetlen erő: Isten kegyelme. 

Isten tanítványi szolgálatra hívott. Ennek a tanítványi szolgálatnak 
elfogadását és kiépítését várja tőled evangélikus anyaszentegyházunk s 
ebben dunáninneni evangélikus egyházkerületünk. Imádkozunk érted, 
Szolgatársam, hogy szolgálatodat betöltsd. Érted is imádkozunk Dunán-
inneni Egyházkerület, hogy ezzel a szolgálattal hűségesen élj. Te pedig, 
szeretett Püspökt'ársam, hívő lélekkel, erős kézzel emeld magasra a rád-
bízott evangéliumot. Békés munka idején, ellenséges ostromban, egyház-
védelemben, életéért küzdő nemzetünk erősítésében emeld magasra az 
evangéliumot! A többit bízd Istenre! Áldás leszel, ha az evangélium püspöke 
leszel! Ámen. 

A beszéd után D. Kapi Béla püspök felhívja Kuthy Dezsőt eskütételre. 
Az eskü, amelynek szövegét dr. Csengődy Lajos esperes olvassa fel, Kuthy 
Dezső ajkáról így hangzik el: 
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„Én, Kuthy Dezső, esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, 
egy örök igaz Isten, hogy püspöki tisztemben, melyre a dunáninneni evan-
gélikus egyházkerület törvényesen megválasztott, az egyházi törvényekben 
megszabott kötelességekeit híven és lelkiismeretesen teljesítem. 

Anyaszentegyházunk hitelveit a teljes Szentírás és a meg nem változ-
tatot t Ágostai Hitvallás tanítása szerint megtartom és megtartatom. Egyhá-
zunk törvényekben biztosított jogai és szabadságai fölött őrködöm. Egy-
házi ügyekben egyedül közvetlen főhatóságomnak, az egyházkerületi és az 
egyetemes közgyűlésnek rendelkezéseit fogadom el és követem. Mint kor-
mányzó és bíró, az egyházi törvények értelmében, részrehajlás nélkül, igaz 
meggyőződésem szerint járok el. Egyházunk belső és külső építésén példa-
szerűen munkálkodom. Egyházunk törvényesen meghozott határozatait, 
végzéseit és rendeleteit megtartom és megtartatom, ítéleteit végrehajtom 
és végrehajtatom. A kerületbe tartozó egyházközségek és egyházmegyék 
békességét, épülését, anyagi és szellemi előmenetelét minden tehetségem-
mel munkálni és előmozdítani igyekezem. Az általános jogrend és békesség 
rrtegtartásán és az Isten országa megvalósításán az Istennek nekem adott 
kegyelme és emberi erőm mértéke szerint munkálkodni törekszem. Isten 
engem úgy segéljen! Ámen." 

Az eskütétel után az avató püspök testvéri csókkal köszönti püspök-
társát. Ezt követőleg az egyházkerület jelenlévő espereseivel és alespere-
seivel együtt az oltár előtt térdeplő ú j püspök fejére helyezi jobb kezét 
és orgonakíséret mellett felcsendül ajkukon az ősi avató ének, a „Con-
firma Deus". 

A protestáns énekkar éneke után Kuthy Dezső püspök leborulva az 
oltár elé megrendülten elmondja Luther sekrestye-imádságát és a Miatyán-
kot, majd áldást oszt. 

A püspökavatás és eskütétel ünnepi cselekményét a „Dicsérd én lel-
kem" kezdetű közének fejezi be. 

íjt íj» 

9. Az egyházkerületi felügyelőhelyettes átadja az egyházkerület pecsét-
jét az ú j püspöknek s felkéri az egyházi elnöki szék elfoglalására és szék-
foglaló beszédének megtartására. 

Erre Kuthy Dezső püspök megtart ja következő székfoglaló beszédét: 
Istennek az egyházkerület bizalmán keresztül hozzám intézett parancsa 

előtt alázatosan meghajolva és az egyházkerület hívásának komoly meg-
fontolás után hálásan engedelmeskedve — köszönettel véve át a püspöki 
hatalmat jelképező pecsétet — a Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület 
püspöki székét ezennel elfoglalom. 

Amidőn ezt teszem, első szavam Istennek szóló hálaadás, aki, bár 
ismeri érdemetlen, bűnös voltomat, egyházában a legfőbb szolgálatra mél-
tatott . Második szavam áldás drága Szüleim emlékére, akiknek Isten után 
mindent, azt is köszönhetem, ami most történt velem. Harmadik szavam 
köszönet a dunáninneni evangélikus egyházkerülettel, a kebelébe tartozó 
egyházmegyékkel, egyházközségekkel és azok felelős vezetőivel szemben, 
akiknek egyöntetű állásfoglalása választásomnak csaknem teljes egyhangú-
ságot biztosított. Az állásfoglalás egyöntetűségének létrehozója — fájda-
lom — nincsen már közöttünk. Laszkáry Gyula volt az, akit Isten ennek 
a kérdésnek megoldására eszközül választott. Ő érttette meg velem, hogy 
Isten döntött felőlem, és ő hangolta úgy a szíveket, hogy egy elhatározás-
ban dobbanjanak össze. Könny csillant meg a szemében, amikor hívott, és 
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könny szökik a szemembe, amikor róla emlékezem és hiába keresem őt. 
Ezen a könnyön át látom nemes alakját, amely után áldás szeli lelkemből 
az örökkévalóságba. 

Az száll azok után is, akiik a dunáninneni evangélikus egyházkerület 
püspökei sorából előttem mentek el. A prófétai ihletű Baltik Frigyes, a 
sze'ídlelkű Kiss István, a tudós Kovács Sándor és a derűs kedélyű Kardos 
Gyula alakja úgy elevenedik meg előttem, amint azt a szívembe zárva 
holtomiglan kegyelettel őrzöm. Mindegyiktől kaptam útravalót egyéni éle-
temben, s mindnyájuk szolgálata tartalmaz számomra értékes irányítást 
abban a hivatásteljesítésben, amelynek útján ma elindulok. 

Felemelő érzés számomra az elindulás pillanatában itt láthatnom az 
állam, az egyház, az egyházak és a hatóságok képviselőit s levelek és táv-
iratok tanúsága alapján itt tudhatom azoknak sokaságát is, akiket az idők 
mostohasága a személyes részvételben megakadályozott. Köszönöm az itt-
iévők megjelenését, köszönöm a távollévők ide gondolását s szolgálatomat 
és személyemet továbbra is szíves figyelmükbe és hajlandóságukba aján-
lom. Szeretetem karjával szívemre ölelem egyházkerületünk egész hívő-
seregét, azokat is, akiket a trianoni sors kiszakított a régi nagy dunán-
inneni egyházkerület kebeléből, kezet nyújtva püspökük, volt tanulótársam 
és barátom felé. 

A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szent-
léleknek közössége legyen és maradjon mivelünk mindnyájunkkal! Ámen. 

Vészterhes időkben veszem át a dunáninneni evangélikus egyházkerü-
let kormányzását. Lángokban áll körülöttünk a világ, a lángok határain-
kat is körülnyaldossák. Hazánk felett is vijjognak már a halálmadarak. 
Pusztulás, halálhörgés, gyász, könny és menekülés jelzi röptük irányát. 
Mintha felcsapódtak volna a poklok kapui, és ördöghad szállta volna meg 
a világot. Romok alatt megbúvik és romok felett vigyorgó kárörömmel 
pokoli táncot jár a Sátán. Egy Bornemisza Péternek, a dunáninneni egyház-
kerület első püspökének hitére, tudására, erejére és fanatizmusára volna 
szükség, hogy a kormányos katasztrófa nélkül tudja átvezetni az egyház-
kerület hajóját az örvénylő vizek Scyllái és Charybdisei között a békés 
kibontakozás és az új élet révpartjára. 

Megriad bennem a lelkiismeret, ha látom, mi van körülöttem, mekkora 
feladatok tornyosodnak előttem, mit vár tőlem a bennem összpontosult 
közbizalom, és mindezzel szemben érzem, milyen törpe, erőtlen, gyarló, 
senki vagyok én. Ebben a döntő pillanatban gyáván meg kellene futamod-
nom, vagy le kellene roskadnom a felelősség súlya alatt, ha onnan felülről 
biztató hang nem szólna le hozzám: „Ne félj, mert én veled vagyok, meg 
ne rettenj, mert én vagyok a te Istened, megerősítlek, sőt megsegítlek és 
igazságom jobbjával támogatlak téged." 

Megállok hát szilárdan a számomra rendelt helyen és kinyújtom keze-
met az ég felé: Uram, add kezembe Nehémiás kürtjét , hadd fúj jak bele, 
hadd hasson el annak tiszta zengése az egyházkerület végső határáig, hadd 
riadjon fel és sorakozzék fel mögöttem minden evangélikus lélek, amikor 
felhágok az omladozó bástyákra félkézben vakolókanállal és félkézben 
karddal, hogy belekapcsolódjam Jeruzsálem falai újjáépítésének: a lélek-
építés, az egyházépítés és a nemzetépítésnek szent munkájába! 

Ennek a világháborúnak legnagyobb pusztítása nem abban áll, hogy 
virágzó városok pillanatok alatt vigasztalan romhalmazzá válnak, s onnan 
ahonnan percekkel előbb még az élet dala szárnyalt, füstoszlopok törnek 
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ég felé. A tűz kialszik, a füst elszáll, az élet dala újra zendül, és a romokon 
új város, ú j világ épül. Persze csak az a kérdés, hogy milyen. 

A legszörnyűbb pusztítás az, amelyet a háború a lelkekben visz véghez. 
Sátáni erők féktelen garázdálkodása megingatja hívő lelkeknek Istenbe 
és az erkölcsi világrendbe vetett hitét. Keresztyén népek égbekiáltó ember-
telenségei ledöntik a helyes emberértékelés és az emberszeretet tar tó pillé-
reit. A hirtelen helyzetváltozások, az idegfeszítő bizonytalanság, a jog és 
igazság hitelvesztése, az „aki bírja, az mar ja" elvének kíméletlen érvénye-
sítése, minden nemes és szent lábbal tiprása megrendíti a lelkek jövendőbe 
vetett reménységét. Pusztulás fenyegeti az emberben mindazt, ami maga-
sabbrendűségének ismérve. S mint a hiéna- és a dögkeselyűhad a romokat, 
aljas bűnök szállják meg a lelkeket. 

Kard kell ide és vakolókanál! 
Kard: kiűzni, kiirtani az ős ellenséget, mely eddigi sikerein neki-

merészkedve, elérkezettnek látja az időt arra, hogy Krisztus hatalmából 
kiragadja, végképp birtokba vegye és menthetetlenül örök kárhozatba 
döntse az embert. 

Vakolókanál kell ide: újjáépíteni az emberben a Szentlélek omladozó 
templomát s felépíteni abban újból — amelyen a szeretet és remény kialvó 
lángja ú j erőre kap -— a hit oltárát. 

Ez az első: a lélekvédelem és léleképítés eszközeivel újjáépíteni a ron-
csolt lelkű embert, mert csak ép, eleven építőkövekből épülhet újjá az egy-
ház és a nemzet is. 

A lélekvédelem egyben egyházvédelem és a léleképítés egyházépítés is. 
Evangélikus egyházunk különösképpen ki van téve ma az idők ostro-

mának. A szabad egyéniségre és autonóm közösségre nem kedvező a szelek 
járása. 

De — Istennek hála — az ostromlott és vihar körültombolta falak 
között még tisztán hangozhatik az evangélium, és nem ütközik akadályba 
a szentségek helyes kiszolgáltatása. Egyszóval egyházunk lényegi hivatását 
háborítatlanul betöltheti — templomban és iskolában. 

Éljünk is ezzel a lehetőséggel! Ne legyen egyetlen evangélikus család 
— mert ez a ma felette veszélyeztetett közösség a magva minden közös-
ségnek —, sőt ne legyen egyetlen evangélikus lélek se, aki elláttatlanul 
maradna, akit a belmisszió és szórványgondozás' el ne érne. 

Lelkésztársaim! Magasan lobogtatva az evangélium fáklyáját, még a 
háztetőkről is prédikálva a megfeszített Krisztust, a szigorúan lutheri hit-
vallásos alapról egy tapodtat le nem térve, politikai, nemzetiségi és sze-
mélyi ellentétek által sorainkon rést ütni nem engedve, szoros egységben 
egybeforrva védjük és építsük evangélikus Sionunk falait. 

Ha hívlak, örömmel jöjjetek közös épülésre és közös problémáink 
megbeszélésére, hogy ne maradjon közöttünk senki tájékozatlanul, tanács-
talanul és senki se érezze magát közülünk elfelejtettnek, elhagyottnak 
a vártán. 

Ugyanez az intelmem és kérésem az iskolák papjaihoz, a tanítókhoz is, 
akikre szintén mint belső munkatársi gárdámra tekintek. A templom és 
az iskola egyházunkban szorosan összetartozik. Az iskola a templom elő-
csarnoka. Hogy kultúrintézmény is, az ennek a jellegének folyománya. 
Csak természetes, hogy a fény világosságot terjeszt. A törpeiskola helyzete 
különleges. Rendszerint! nemcsak előcsarnok az, de maga a templom is. 
Ügye annál inkább szívügyem. 

De ugyanaz az intelmem és kérésem az egyetemes papság minden más 
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képviselőjéhez, a felügyelőkhöz, presbiterekhez, az összes egyházi tiszt-
viselőkhöz, sőt az összes, minden rendű és rangú, nyelvű és foglalkozású 
hívekhez és — élükön a papnékkal — külön hangsúlyozottan a nőkhöz is. 
Az egyházvédelem és egyházépítés szent kötelessége alól jogosan nem 
vonhatja ki magát senki sem. 

Még pedig nemcsak lelki vonalon. Elsőrendű feladat a külső keretek 
megvédése és építése is. Ebben is számítok segítségükre. Őrködöm auto-
nómiánk felett és megvédem azt minden támadással szemben. A törvénye-
ket és törvényerejű rendeleteket megtartom és megtartatom. A közigaz-
gatás rendes, pontos menetét és gyors ütemét biztosítom. Megszervezem 
az egyházkerület központját , és gondom lesz arra, hogy itt lüktessen az 
egyházkerület élete. De nemcsak az ide, hanem az innen vezető utakat is 
kiépítem. Amint a viszonyok lehetővé teszik, felkeresem az egyházkerület 
egyházközségeit s minden gyülekezetemmel személyes kapcsolatot teremtek. 

Anyagi világban élünk, melyben anyagiak híján megélnünk nem lehet. 
Ezért az anyagi lehetőségek ésszerű kihasználására s meglévő birtokállo-
mányunknak nemcsak fenntartására, de gyarapítására is törekszem. A szo-
ciális érzék fejlesztésével és a lehetőség szerint új források feltárásával 
szeretetintézményekben szegény egyházkerületünket ilyenekkel gazdagí-
tani szeretném. Fontos egyházi érdeket látok abban, hogy a lelkészek és 
tanítók, természetesen a vallástanító lelkészek és segédlelkészek is, anyagi 
gondoktól lehetőleg mentesítve élhessenek hivatásuknak. 

Mindez egyházvédelem és egyházépítés. 
Egy pillanatra sem tévesztem szem elől, hogy a dunáninneni egyház-

kerület nem önmagáért van, hanem csak része az egyházegyetemnek. 
A társegyházkerületekkel a legmelegebb viszonyt ápolva, szervesen be aka-
rom építeni az egyházkerületet az egyházegyetem testébe. Ha négy vagy 
ötfelé. húzunk és ugyanannyi részre hullunk, az ostrom, amely alatt min-
dig állunk, vesztünket jelentheti, ha azonban szoros egységbe forrunk, 

, kicsinységünkben is hatalmas erőt képviselünk. Ezért nem kötelességből 
csupán, de szent meggyőződésből is, szívvel-lélekkel felesküszöm püspöki 
minőségemben is az egyházegyetem egyetemes felügyelőnk kezében ma-
gasra tar tot t lobogója alá. És boldog elkötelezéssel csatlakozom ahoz a ki-
próbált és ígéretes belmissziói irányhoz, amelynek életrehívója és kép-
viselője egyházunk lelki munkáját irányító püspökünk, akinek püspökké 
szentelésemért az egyházkerület színe előtt hálás köszönetet mondok. 

Az erők összefogása is egyházvédelem és egyházépítés. 
Tudatában vagyok annak, hogy hazai egyházunk integráns része a 

lutheránus világegyháznak. A háború után ú j életre támad a Lutheránus 
Világgyűlés. Én is ismét ott leszek annak munkásai között. 

A világprotestantizmus átfogó szervezetei is azoknak a soraiban talál-
nak, akik kezet nyújtanak azok felé a protestáns testvéreink felé, akikkel 
most, a háború alatt csak a szívünk dobbanhat össze az újbóli testvéri 
összeölelkezés boldog reményében. 

A világprotestantizmus nagy családjában legközelebbi testvérünk a 
hazai református egyház. Az azzal fennálló, négy százados, benső kapcso-
latot minden erőmmel ápolni és elmélyíteni igyekszem abban az áldásos-
nak bizonyult szellemben, amelyben egyetemes egyházi szolgálatom ideje 
alatt a református egyetemes konvent fenkölt gondolkodású és az igazi 
testvériség lelkétől áthatott főtanácsosával közel egy negyedszázadon át 
együttműködtem. 

Mint az egyetemes keresztyén anyaszentegyház tagja, testvérének 
tar t ja és vallja egyházunk ebben a Krisztus alapította, nagy, átfogó, szent 
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közösségben a hazai római katholikus egyházat is. Én is meggyőződéssel 
annak vallom. Működésem irányát a vele való viszonylatban ez a meggyő-
ződésem szabja meg. A hit nem lévén egyezmény és engedmény tárgya, 
nem hiszek abban, 'hogy a hit- és tanbeli, vagy akárcsak szervezeti egység is 
valaha megvalósuljon. De igenis hiszek az egyházak közötti, testvérekhez 
méltó viszony kialakulásában. Hiszen az utóbbi időben sokat hangoztatott 
unió a valóságban megvan. Mint perszonális unió, mert közös a királyunk: 
Krisztus. Az ellene törő közös ellenség támadása előbb-utóbb megteremti 
a közös hadügyet, a közös védekezést és támadást, az egységes f ronto t 
a hitetlenség és istentelenség világával szemben. S ha ez létrejött, szinte 
magától adódnék az együttműködés más olyan területeken is, amelyeken 
közös a veszély és komoly eredményt csak a közös akció ígér. 

Ez az egyházvédelem micsoda Isten szíve szerint való egyházépítés 
lenne! Érdemes imádkoznunk érte! 

Sőt milyen nemzetvédelem és nemzetépítés is lenne az, mint emelné 
annak a nemzetszolgálatnak egyébként is felmérhetetlen értékét, amelyet 
.az egyházak végeznek. 

Egyházunk százados hagyományaihoz híven a nemzetépítés az én 
püspöki programmomnak is egyik legsarakalatosabb pontja. 

Ennek részbeni végrehajtása a lélekvédelem és léleképítés, valamint 
az egyházvédelem és egyházépítés is. Mert az egyesek azok az élő kövek, 
amelyekből a nemzet felépül, és az egyházak a legfontosabb tényezői a 
nemzeti közösségnek. A magyar nemzeti közvélemény tudatában van en-
nek, megérti és méltányolja ezt. Innen van az, hogy a magyar nemzet 
hatalmi szervezete, a magyar állam olyan megbecsülést és támogatást 
nvujt az egyháznak, amely ma már szinte egyedülálló a világon. De nincs is 
talán még egy állama a világnak, amelyben a hit és a honszerelem teljesebb 
összhangban egyesülne a lelkekben, mint minálunk. S ebben nincs és nem is 
szabad, hogy legyen különbség a magyar és nem magyar anyanyelvű, 
vagy — ha úgy tetszik — népiségü állampolgárok között, aminthogv a 
nemzet sem tesz és nem is szabad, hogy különbséget tegyen közöttük sem 
a jogok és kötelességek, sem szíve szeretetének megosztásában. 

Ez az áldott magyar nemzet ma történelmének legsúlyosabb idejét éli. 
A lét, vagy nemlét sorsdöntő kérdése mered felé. Fel is ajzza minden ere-
jét, hogy élet-halálharcát győzedelmesen állhassa meg. S emellett a kor-
szellem követelte, nagy belső átalakulás lázában égve vajúdik. Védekezik 
és épít. Kezében kard és vakolókanál. 

Isten kegyelméből ezeknek a történelmi időknek megvan a magyar 
Nehémiása, vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr Őfőméltósága 
fenkölt személyében, akinek áldozatos élete drámai bizonysága annak, 
mint lehet egyszerre építeni és harcolni eredménnyel, diadalmasan. 

Lelkes odaadással helyezkedem egyházkerületem népének élén bölcs 
vezérlete alá a győzelem" és az ú j Magyarország megépülésének diadalmas 
reményében. 

Dörögnek az ágyúk, vijjognak a halálmadarak, sátáni erők garázdál-
kodnak szerte a világon szabadon. Emberlelkek temploma, az egyház 
bástyái, a nemzet erődítményei kemény ostrom alatt állnak. 

Hívnak a romok. Zeng a kürt. Félkézben vakolókanállal, félkézben 
karddal fel az omladozó bástyákra! Hadd épüljenek Jeruzsálem falai! 

Megszólal az írás: „Ha az Ür nem épít egy házat, hiába fáradoznak 
azok,, akik azt építik. Ha az Ür nem őriz egy várost, hiába virraszt az 
őriző." 
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Az Úrra nézzünk! Ha a programmunk nem jelszó, hanem élet, ő épít 
velünk, ő őriz velünk, s akkor nem építünk és nem őrizünk hiába. 

Az Ö nevében munkára fel! 
Ámen. 

A közgyűlés az elhangzott, magas szárnyalású püspöki szék-
foglalóbeszédet örömmel és meleg együttérzésének számos ki-
nyilvánításával veszi tudomásul abban a reményben, hogy Isten 
kegyelme erőt fog adni az új főpásztornak elgondolásai és pro-
grammja megvalósításához. 

A püspöki székfoglaló beszéd után az egyházkerületi felügvelőhelyet-
tes a következő szavakkal fordul a püspök felé: 

„Főtisztelendő Püspök Ür! 
Üdvözlöm az egyházkerület képviseletében. 
Az egyházmegyék, egyházközségek, -a lelkészi, a felügyelői, a tanítói 

kar és egyházkerületünk minden tagja nevében fejezem ki szerencse-
kívánataimat. Magyaros rövidséggel. 

Örömmel látjuk Főtisztelendőségedet egyházkerületünk püspöki 
székében. 

Bízunk abban, kogy a megválasztásához fűzöiit remények valóra válnak. 
ígérjük, hogy hű munkatársai leszünk. 
A mindnyájunk sorsát intéző Mindenható segítse meg munkájában.'^ 
Indítványozza, hogy a püspök székfoglaló beszéde egész tejedelmében 

felvétessék a jegyzőkönyvbe; indítványozza továbbá, hogy a közgyűlés 
hódoló feliratban biztosítsa a Kormányzó úr Őfőméltóságát az egyház-
kerület hűséges ragaszkodásáról és hódoló tiszteletéről. 

A közgyűlés az indítványokat határozaterőre emeli. 

10. Az egyházkerületi felügyelőhelyettes a közgyűlés ünnepi részét 
befejezettnek jelenti ki. 

A Himnusz eléneklése után a vendégek és a gyülekezet eltávozik. 

* * * 

11. Az egyházkerületi felügyelőhelyettes felhívására Limbacher Zoltán 
előadó ismerteti a püspöki székház kérdését. Bejelenti, hogy az egyetemes 
felügyelő néhai Laszkáry Gyula egyházkerületi felügyelővel egyetértésben 
hálára kötelező módon tett előterjesztése és személyes eljárása eredménye-
képpen a vallás- és közoktatásügyi miniszter 120.000 pengőt bocsátott az 
egyházegyetemen keresztül az egyházkerület rendelkezésére erre a célra 
és vállalta bizonyos feltételek mellett és fenntartással az egyetemes nyug-
díjintézettől az egyházkerület által ugyanezen célra felveendő 180.000 
pengő kölcsönnek törlesztését és kamatait az állam terhére. Előadja, hogy 
az egyházkerületi presbitérium a székház kérdésének intézésére vitéz 
Purglv Lajos elnöklete alatt teljhatalommal felruházott bizoittságot kül-
dött ki dr. Kéler Bertalan egyházkerületi ügyész bevonásával a szükséges 
intézkedések megtételére. Felhatalmazta a bizottságot, hogy szükség 
esetén önmagát megfelelő szakemberek bevonásával kiegészíthesse. Fel-
jogosította vitéz Purgly Lajost arra, hogy a világi hatóságok előtt egyedül. 
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is képviselhesse a bizottságot. Felkérte a balassagyarmati egyházat ugyan-
csak teljhatalommal felruházott három tagú" bizottság kiküldésére a 
püspöki székház létesítésével kapcsolatban az egyházközséget érintő kér-
dések intézésére. Az egyházkerületi bizottság tagjaiul kiküldettek: Kuthy 
Dezső balassagyarmati lelkész és Hanzély Ferenc egyházközségi felügyelő. 

A közgyűlés a vallás- és közoktatásügyi miniszter és az egész 
kormány részéről a püspöki székház létesítésével kapcsolatban 
megnyilvánult rendkívüli jóindulatért, valamint az egyetemes 
felügyelőnek ez ügyben kifejtet t fáradozásáért hálás köszönetét 
nyilvánítja s örömmel veszi tudomásul, hogy a székházkérdésnek 
az előterjesztésben vázolt, reményen felül kedvező megoldása 
biztosítva van és a presbitérium határozatát helyesléssel fogadva, 
határozaterőre emeli. 

12. Vitéz Purgly Lajos ismerteti az egyházkerületi presbitérium javas-
latát a püspöki javadalmi földbirtok időközi jövedelmének hovafordítása 
tárgyában. 

A közgyűlés a presbitérium javaslatának részbeni megváltoz-
tatásával kimondja, hogy az időközi jövedelem V4 része be-
szolgáltatandó az egyetemes nyugdíjintézetnek, a fennmaradó 
jövedelem 50%-a a tartalékalaphoz csatolandó, míg 25%-a Fad-
gyas Aladár püspökhelyettes, 25%-a pedig Limbacher Zoltán 
püspöki titkár tiszteletdíja a püspöki állás üresedésben léte alatt 
a püspöki jogkör betöltése körül kifejtett munkásságuk elisme-
réseképpen. 

13. Vitéz Purgly Lajos előadó beterjeszti a presbitérium határozatát 
az egyházkerületi központi tisztviselők javadalma és alkalmazotti kereseti 
adója kérdésében. E szerint az egyházkerület 1943. évi július hó 1-től 
kezdve felemelné a püspöki titkár, a püspöki másodlelkész, a püspöki 
segédlelkész és a püspöki iroda gépírónőjének illetményét az eddigi emelés 
betudásával 50%-kal, 1944. évi január hó 1-től pedig az egyházkerület 
magára vállalná a nevezett tisztviselők alkalmazotti kereseti adóját is. 

A közgyűlés az egyházkerületi presbitérium határozatát el-
fogadja és határozaterőre emeli. 

14. Vitéz Purgly Lajos előadó ismerteti az egyházkerületi presbitérium 
határozatát az 1940. évi zárszámadás ügyében. Mivel a kiigazításra visz-
szaadott 1940. évi zárszámadás fel nem lelhető, és így az egyházkerületnek 
nem áll módjában az egyetemes számvevőszék kívánságának eleget tenni, 
javasolja, hogy az elnökség a zárszámadás összeállítására kér je fel Péter 
Lajos egyetemes ellenőrt, nehogy idevonatkozó határozatát végrehajtva, az 
egyetemes számvevőszék küldjön ki a saját hatáskörében számvevőszéki 
tagokat a számadás összeállítására. 

A közgyűlés a presbitérium javaslatát elfogadja és határozat-
erőre emeli. 

15. Limbacher Zoltán előadó ismerteti dr. Kéler Bertalan egyházkerü-
leti ügyésznek a presbitériumban tett indítványát, melynek alapján a pres-
bitérium javasolja, hogy a mai háborús időkre és utazási nehézségekre 
való tekintettel adassék különleges felhatalmazás az egyházkerületi elnök-
ségnek az ügyek önálló intézésére a közgyűlés utólagos jóváhagyása 
mellett. 

A közgyűlés a presbitérium javaslatát határozaterőre emeli. 
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16. A világi elnök jelenti, hogy távolmaradásukat kimentették: Fad-
gyas Aladár, dr. Zelenka Frigyes, Schrődl Mátyás, Csatáry Elek, dr. Jánossy 
Lajos, Stadtrucker Gyula, Szalontay Oszkár, Kövessy Géza. 

Tudomásul szolgál. 

17. Vitéz Purgly Lajos előadó indítványára 

a közgyűlés az igényjogosultak napidíját 20 pengőben állapítja 
meg. 

18. Az egyházkerületi felügyelőhelyettes köszönetét nyilvánítja D. 
Kapi Béla avató püspöknek és a vendéglátó balassagyarmati egyháznak. 

A közgyűlés a köszönethez csatlakozik. 

19. A világi elnök berekeszti a közgyűlést, amely Kuthy Dezső püspök 
imájával ér véget. 

K. m. f. 

Dr. Csengődy Lajos s. k. 
esperes, 

h. egyház elnök. 

Kuthy Dezső s. k. 
püspök, 

egyházi elnök. 

dr. Händel Béla s. k. 
hivatalára nézve legidősebb 

egyházmegyei felügyelő, 
egyházkerület i felügyelő-helyettes, 

világi elnök. 

Limbacher Zoltán s. k. 
egyházi jegyző. 

Ottmar Béla s. k. 
Szilárd Gyula s. k . 

vitéz Purgly Lajos s. k. 
Draskóczy Béla s. k. 

a hitelesítő-bizottság választott tagjai. 
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EMLEKLAP 
A Dunáninneni Evangélikus Egyházkerület két nagy halottja-
nak: Kardos Gyula püspöknek és Laszkáry Gyula egyházkerületi 
felügyelőnek emlékére tartot t gyászistentiszteleten elhangzott be-
széd, melyet dr. Csengődy Lajos esperes, egyházkerületi főjegyző 
mondott 1944. április hó 25-én a balassagyarmati templomban. 

Ekkor hozzámérte a Zebedeus fiainak anyja az ő 
fiaival együtt, leborulván és kérvén őtőle valamit. — 
Ő pedig monda néki: Mit akarsz? Monda néki: Mondd, 
hogy az én két fiam üljön a te országodban egyik jobb 
kezed felől, a másik balkezed felől. Máté 20, 20—21. 

Ezer veszély közit „pusztában bujdosunk, — mint hajdan — népével 
Mózes bujdosott — követve mit néki Isten külde — vezérül a lángoszlo-
pot" (Petőfi). Rőt fénnyel az égre világító lángtengerbe veszett városok, 
családi otthonok s köztük porrá hamvadt jó magyarok elparázslott 
csontjai közt vezet a jelen idők kietlenjében utunk. Amint most ezen az 
élő Isten színe előtt megállunk, az emlékező kegyelet útjára térünk, amely 
most két kihamvadt lángoszlopot idéz sírjából és ezeknek a síron túl is 
világító fénykörébe zarándoklunk. Frissen hantolt két sírhalom az a hely, 
amelynél ezúttal megállunk, amelyek ölén a halál csendes álmát álmodják 
már a kihűlt szívek ott alant, a váratlan szenvedések s elgyötörtetésük 
parazsába roskodásuk után. De amit belőlük a sír el nem temethetett, 
felénk világol leikök orcája, raj ta az ég megnyugvást jelentő szent moso-
lyával, amelynek földi testvére nélkül, ama jóságos, megnyugtató, biztató 
mosolygás nélkül alig láttuk őket valamikor is, kik vélök együtt járhat-
tuk az egyházépítés útjait . Emiéköket idézve, ezzel a mosollyal orcájukon 
állanak elibénk, mintha a költő szavával mondani akarnák: „nem sötét 
a sír — oh ember — csak a szemed vakul el, ha rátekintesz, fényességitől, 
— mely olyan szokatlan varázsözönnel a másvilágból orcáinkra d ő l . . 
(Petőfi). — Rajtuk túlról, messze túlról jő e fény. S árad felénk. Attól, 
aki az Élet a halálban, aiki a Halál halála lőn, a mi Urunk Jézus Krisztustól 
árad ez, kinek szent szolgálatában égett tövig életök gyertyalángja. Itt ki-
hamvadva, Ott ú j fényre gyúlt és mostan immár ebben világolva sorakoz-
tak be azok sorába, akik ennek az egyházkerületnek vezérlő lángoszlopaí 
a síron túliak világából1 is! 

Minél fényesebb a fény, annál sötétebb az árnyék, borongósabb a 
gyász. Ilyen árad el ezen az egyházkerületen is, amelynek anyaszentegy-
háza, mint hajdan a Zebedeus fiak anyja, állt meg alig egy-két éve az 
Egyház Ura, az Ür előtt, gyülekezetivei együtt azt kérve, engedné meg, 
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hogy az egyházkerület ezen legkiválóbb két fia ülhessen az élen, a vezéri 
székekben. — A mi egyházunkban meghonosodott ikerelnökséget én egé-
szen evangéliumszerűvé úgy tenném, ha az egyházi és világi elnöki szék 
közt egy harmadikat üresen hagynók s úgy helyeznők a kettő közé. Nem 
egyébért, hanem a mi üdvözítő igazságokat bíró és hirdető egyházunk 
láthatatlan Ura, az Ür Jézus Krisztus számára, aki ott van mindenütt, valahol, 
ketten, vagv hárman egybegyűlnek az Ő nevében. — Azt kértük Egyházunk 
égi Urától, hadd üljön Kardos Gyula püspökünk Őmellette az élen egyfelől 
és Laszkáry Gyula kerületi felügyelő másfelől hosszú-hosszú éveken át és 
járhassanak előttünk az Ür fényének fáklyalángját hordozva előttünk! 
Valamíg eljuthatunk majd az ígéret földére, a Kanaánba, az ezer éves 
magyar és egyházkerületi határokig! De ja j , másként lett minden! És még 
második esztendejök sem múlott el s ők máris ott az Academia Coelestis, 
az invisibilis ecclesia körében foglalták el helyöket az Ür két oldalán . . . 

Nem az él sokáig, aki sokáig él, vagy ki soká munkálkodhatik és 
alkothat földi élete során. De az, ki egész életét az Ürnak éli és az Isten-
ben él egészen. Az egyszerű gyertya a világító toronyban, nem fontos, 
hogy mekkora, mégis messze elvilágít, áldott útmutatóként . . . Ez volt 
Kardos Gyula püspökünk lénye is közöttünk és előttünk . . . Élete út jának 
a mi egyházunkban elérhető legmagasabb pontjára is elérkezve, megmaradt 
annak a mindenkor puritán, nemesveretű és kedélyű és mosolygású egyé-
niségnek, ami mindenkor volt. És mennyi kedélyt, melegséget és örömöt 
vitt be ebbe a méltóságába. Hogy tudott nemes örömmel örvendeni annak 
a bizalomnak, amely feléje fordulva, mindnyájunk fölé emelte őt. Amikor 
először vett hírt erről, mely megindult hangon nyilt meg ajka így szólal-
ván meg: „Egy igazán boldog embert láthatnak itt és most!" Ettől a leg-
magasabbrendű életrúgótól indíttatva, tett félre minden fájdalmat, ami a 
szívét szorongatta azóta, hogy a halál torkában ott kellett hagynia hűséges 
hitvestársát, nem számolva a rája váró küzdelmekkel és megkísértetések-
kel, félretéve az őt körülvevő gyermeki szeretet aggodalmaskodását — 
foglalta el helyét az egyházkerület világító őrtornyában, hogy Isten szíve 
szerint való főpásztorrá nőhesse ki magát . . . A szívét ajánlotta fel erre 
a szent szolgálatra. Egymás után kijövő intézkedései, rendelkezései, mind 
fehér galambok gyanánt röppentek szét egyházkerületének oltárai és 
parókiái felé, nagyvonalú tevékenység előhírnökei és zálogai gyanánt . . . 
Hogy mindenik új életzsendülést vigyen a feléje néző tájakra. Valamennyi 
minď a szív emberének a megnyilatkozása volt. A mystéria coelestia leg-
főbbikének, a Szeretetnek a felindítására, a gyűlölködésnek ezen jégkor-
szakot előidéző jelen világában . . . De jaj , mindez csak indulás és ígéret 
maradhatott csak . . . Mert a szív, ez a kicsiny műszer ott nemes kebelében 
csakhamar kihagyni kezdet t . . . Aztán hamarosan megszakadt . . . S földi 
munkatér helyett a jól végzett munka paradicsoma nyilott meg előtte, 
ahová zokogva kísérte el szép családja, hűséges gyülekezete, az Isten aka-
ratán megnyugvást nehezen találó szeretteinek köre, a gyakori gyászba 
boruló egyházkerülete és szeretett hajdani egyházmegyéje . . . 

A tövig égett gyertya után üresen maradó gyertyatartó sorsát az 
egyházkerület világító tornyában erős szívvel vette kezébe az itt magára 
maradt vezértárs, Laszkáry Gyula ott az Egyház Urának másik oldalán, aki 
szívét több mint negyven éve tette le az Evangélium oltárára s adta oda 
magát, hogy az innen kiáradó fény és melegség továbbsugároztatója 
legyen, akár az egyszerű kis Petény falusi gyülekezetében, akár a nógrád-
hont-barsi tájakon, avagy az éler*, az egyházkerület világító tornyában . . . 
Az Ür evangéliumának melegét, szelídségét, nemesveretű patináját és eré-
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lyét személyesítve meg lovagi mivoltában. Mint homo verae fidei et bonae 
conscientiae osztotta meg szívét kedves családja, bájos gyermekei, úri 
háza és a mindig töviskoszorút hordozó evangélikus egyháza között. Sorsa 
útjának sok-sok kísértései közt, az őt is érő és személyét is körülhullámzó 
sokszori gyűlölködés hullámveréseiben számos példáját adva egyháza iránti 
szeretetének, állta meg hitének nem egy próbáját , készen állva mindenkor 
és minden vonatkozásban a szolgálatra, amellyel az Úr ügyét e világban 
előbbre vihette. Mint Isten kegyelmes eszköze állott előttünk egyházkerü-
letünk élére is odakerülten . . . Amikor oly hirtelen és váratlan magára 
m a r a d t . . . Ekkor is erős kézzel vette át feladatát, a világító toronyba új 
lángoszlop beá l l í t ásá t . . . és amikor ezt is szerencsés kézzel megoldotta, 
vajh ki gondolt volna arra, hogy ez volt utolsó munkája! Megtört testtel 
roskadt betegágyába, amely köré hiába sorakozott sírva az árvasorstól 
reszkető gyermek, a gyászfátyoltól remegő hitvestárs, az egész egyház-
kerület . . . A halálnak feléje elindított sötét hajójáról visszatartani kevés-
nek bizonyult az emberi tudomány, az imádság és az Istenhez szálló kö-
nyörgés. És ráfagyott testi arcára a mosoly, hogy az Úr földöntúli oldalán 
találva meg helyét, lelki arcáról soha el ne tűnjék az . . . 

Kegyeletes érzésekkel állunk meg nagy sorspróbákkal teli életünk 
sorsának útjain e porhamúba hamvadt két lángoszlopunk előtt, a tragédiák 
árnyékában járó egyházkerületünk népének nevében. Lényöknek csak a 
fényét láthatjuk előttünk és felettünk, de a melegét is érezni már nem 
adatik tovább. Átadjuk őket — mielőtt tovább mennénk sírjuk mellett 
elhaladtunkban — Egyházunk mennyei Urának, hogy legyen örök az Ö 
közelében elkészített helyök. De előbb ebben a formában is megköszönjük 
nékik, hogy a mieink is voltanak, hogy leikök gazdag kincstárából miné-
künk is rész jutott, s hogy ennek gazdag tárházából egyházkerületünket 
is részelteték . . . Míg lehalkult szavunk hozzájuk ér s az égi békesség 
szent mosolygását szívjuk orcáikról magunkba, búcsúhangjuk felénk szál-
lását érezzük a csendből, mi felettünk elborul: „— örömeink hulló rózsák 
— sorsunk csak tövisvalóság — csend honol a temetőn, — akik értünk 
most könnyeztek — öleljetek által minket — őrizzétek emlékünket — 
meleg szívvel, szeretőn . . ." Aztán Isten szent arcába nézünk, akinek a 
gondolatai nem a mi gondolataink, hiszen másként reméltünk mi mindent 
— de ezért is és így áldjuk értök az Istent. . . 

Ámen. 
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