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A Dunáninnení ág. hítv. evangélikus keresztyén egyházkerület 
1935. évi október hó 25. napján Balassagyarmaton megtartott 

rendkívüli közgyűlésének 

J E G Y Z Ő K Ö N YVE. 
A püspökiktató közgyűlésen dr. Sztranyavszky Sándor egyház-
kerületi felügyelő és előbb Wenk Károly mosonyí esperes, püspök-
helyettes, utóbb D. Kovács Sándor püspök, mint társelnökök 

elnököltek. 

Jelen voltak: 

I. Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi tisztviselők: 
1. Egyházkerületi törvényszéki b i rák: Bérces Lajos, Csatáry Elek, 

Huszágh Gyula, Irányi Kamill, dr. Kéler Bertalan, Laszkáry Gyula, Lim-
bacher Zoltán, Podhradszky János, Szűcs Sándor, Wenk Károly, Zelenka 
Ottó és dr. Zelenka Frigyes. 

2. Egyházkerületi jegyzők: dr. Zelenka Frigyes világi főjegyző, dr. 
Farkass Béla, dr. Kéler Bertalan világi, dr. Csengődy Lajos és Kirchner 
Rezső egyházi jegyzők. 

3. Egyházkerületi pénztáros : Szelényi Gyula. 
4. Egyházkerületi számvevő: Podhradszky János. 
5. Egyházkerületi levéltáros: Kardos Gyula. 

II. Hivataluk alapján, mint egyházmegyei tisztviselők : 
1. A Fejér-komáromi egyházmegyéből: Podhradszky János esperes* 
2. A Mosonyi egyházmegyéből : Csatáry Elek felügyelő és Wenk 

Károly esperes. 
3. A Nógrádi egyházmegyéből: Laszkáry Gyula felügyelő és Miha-

lovics Samu esperes. 

III. Választás útján, mint egyházmegyei kiküldöttek: 
1. A Fejér-komáromi egyházmegyéből: a) megbízólevéllel: Kalavszky 

Kálmán, Nagy Lajos, báró Ivánka Géza és Vidovszky Lajos ; b) jegyző-
könyvi kivonattal: Magyar Géza, Piri Károly, Horváth Sándor, Görög 
Ernő, Fadgyas Aladár, PohánkafSándor , !dr. Traeger Ernő, Selmeczy 
Miklós, Antal Károly, Jánossy Károly, Trogmayer Gusztáv, Gaál Elemér, 
Csanády László, Kovács Endre. 

2. A Mosonyi egyházmegyéből megbízólevéllel: Szűcs Sándor. 
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3. A Nógrádi egyházmegyéből: a) megbízólevéllel: Horváth Sándor, 
Prónay József és Ottmár Béla; b) jegyzőkönyvi kivonattal: dr. Csengey 
Gyula, Fabini Henrik, vitéz Purgly Lajos, Zelenka Ottó, dr. Förster Kál-
mán, Golián Rezső, Veres Imre, Draskóczy Béla, Hanzély Ferenc, dr. 
Petrovics Rezső, Melna Géza, Kardos Gyula, Révész Alfréd, Schultz 
Aladár, Mafuz Pál, Csővári Dezső, Limbacher Zoltán, Szende Miklós, 
Szlancsik Pál és Fábry Mihály. 

IV. A tanítók képviseletében: 
Bérces Lajos és Kaján József. 

V. Vendégek: 
A. a) Gt m. kir. kormán? képviseletében dr. Tasnádi Nagy András 

vallás és közoktatásügyi államtitkár, b) a m. kir. miniszterelnök képvi-
seletében Tahy László államtitkár, meghatalmazott miniszter. 

B. a) d magyarárszági ág. hitv, evang. kereszt ién egyetemes 
egyház képviseletében dr. báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi 
és iskolai felügyelő, Rásó Lajos dr. egyetemes ügyész és Kuthy Dezső 
egyetemes egyházi főti tkár; b) a bányai egyházkerület és a budapesti 
egyházmegye és egyházközségek képviseletében D. Raffay Sándor püs-
pök, dr. Pesthy Pál egyházkerületi felügyelő, Kemény Lajos esperes, 
Magócs Károly püspöki másodlelkész, dr. Gaudy László hitoktatási igaz-
gató, dr. Szuchovszky Lajos, dr. Sólyom Jenő vallástanárok, Taubinger 
Rezső ny. tábori esperes, dr. Pazár Zoltán kir. kúriai biró, Virágh Jenő 
missiói lelkész, Martin Gyula óbudai másodfelügyelő, Szalágyi Egyed, 
c) a dunántúli egyházkerület, a soproni lýceum és a győri egyházköz-
ség képviseletében D. Kapi Béla püspök, dr. Mesterházy Ernő egyház-
kerületi felügyelő; d) a t iszai egyházkerület képviseletében Zsedényi 
Béla dr. jogakadémiai tanár és Marcsek János lelkész; e) Gt 3Kag?ar-
honi evang. egyetemes egyházi Gusztáv Gtdolf gyámintézeí képvisele-
tében báró Feilitzsch Berthold világi elnök. 

C. a) Gl magyarországi református egyetemes konvent és a du« 
namelléki református egyházkerület képviseletében D. Ravasz László 
püspök, Benedek Zsolt konventi tanácsos, Nagy Sándor dr. püspöki tit-
kár ; b) a dunántúli ref. egyházkerület képviseletében Nagy István dré-
gelypalánki esperes, Antal Zoltán balassagyarmati lelkész, több lelkész 
és egyháztag; c) a tiszáninneni ref. egyházkerület képviseletében dr. 
SÓldos Béla főispán, tanácsbiró; d) az unitárius egyház képviseletében 
Józan Miklós püspök vikárius; e) a protestáns katonai lelkészi kar és 
egyházközségek képviseletében D. Soltész Elemér püspök és Balikó 
Lajos tábori esperes. 

D. a) Gl m. kir. Srzsébef tud. egyetem képviseletében dr. Halasy 
Nagy József az egyetem rektorának és a bölcsészeti karának képvise-
lője, báró Podmaniczky Pál dr. a hittudományi kar, dr. Kérészy Zoltán 
a jogi kar, dr. Pekár Mihály az orvosi kar képviselője; b) a m. kir. 
Crzsébeí tud, egyetem evang, hittudományi karának képviseletében br. 



Podmaniczky Pál dr. dékán, D. dr. Prőhle Károly, dr.. Deák János, dr. 
Jánossy Lajos dr. egyetemi tanárok és dr. Viczián Dezső intézeti tanár, 
egyetemi e lőadó; c) a debreceni gróf T i s z a Ssíván tud. egyetem 
képviseletében dr. Kállay Kálmán a hittudományi kar p ródékánja ; d) a 
tiszai evang, egyházkerület jogakadémiájának képviseletében Bruckner 
Győző dr. dékán. 

E. a) Nógrád és Kont közigazgatásilag ideiglenesen egyesiíetí 
vármegyék törvényhatósága képviseletében SÓldos Béla dr. főispán, 
bellusi Baross József alispán, Pályi Pál nyug. főispán, Paczolay Zoltán 
dr. megyei tiszti ügyész, Horváth Sándor balassagyarmati polgármester, 
Hanzély Tamás megyei aljegyző, Sáska Dezső és Sztojkovics József fő-
szolgabirák, Prónay Tibor dr. szolgabíró, ifj. dr. Koltay Ernő főispáni 
titkár s több törvényhatósági bizottsági t ag ; b) Komárom és Esztergom 
ideiglenesen egyesiíetí vármegyék törvényhatósága képviseletében Frey 
Vilmos alispán és Glatz Gyula dr. Esztergom m. város polgármestere, 
dr. Jánossy Károly pénzügyigazgató, Csanády László törvényhatósági bi-
zottsági t ag ; c) Tejérvármegye törvényhatósága képviseletében Halassy 
Tibor dr. főszolgabíró; d) a balassagyarmati állami hatóságok képvi-
seletében Csiszér János törvényszéki tanácselnök, Győry György ügyész-
ségi elnök, Kovách Béla dr. pénzügyigazgató, Jakab Zolián dr. kir. köz-
jegyző, dr, Visnovszky Rezső kir. tanfelügyelő, Farkas István áll. gim-
náziumi igazgató, vitéz Radnóty József, Dömötör Aurél, dr. Búzás Sán-
dor rendőrkapitányok; e) a magyar kir. honvédség képviseletében Ha-
tos Jenő ezredes, Marnó Tivadar alezredes, vitéz Szüle István őrnagy, 
Szlávy Aladár őrnagy, vitéz Mogyoróssy N. őrnagy, Deteky Ágoston szá-
zados, vitéz Farkas Zoltán, Palocsay Manó és Fodor László hadnagyok. 

F. a) a 3Üagyar Cuther Társaság és a ÍKagyar Protrsíáns i ro -
dalmi Társaság képviseletében D. Kapi Béla püspök, egyházi e lnök; 
b) a magyar Svang. £elkészegyesüleí képviseletében D. Raffay Sándor 

püspök, e lnök; c) az Országos ßethlen Gábor Szövetség és az Gvang. 
£uth«r Szövetség képviseletében Demel Aladár dr. és Gyimesy Károly dr. 

G. a) Gt nagyvelegi egyházközség képviseletében dr. Traeger Ernő 
felügyelő és Görög Ernő lelkész; b) az esztergomi egyházközség kép-
viseletében Csanády László felügyelő, Ferdinánd István tanitó, Berencz 
Györgyné a nőegylet képviselője; c) a balassagyarmati egyházközség 
és a korüleíbeli gyülekezetek tagjai közül: Veress Imre, Atlasz Mihály, 
Bárány István, Bódis Pál, Chodak István, Csesztven Márton, Csesztven 
János, Czobor Pál, Demeter János, Draskóczy Béla, Gyurjaa Pál, Han-
zély Gyula, Horváth Sándor, Jung Aladár, Kasuba János, Kápolnay Já-
nos, Kotulyák Mihály, Kotulyák Gyula, Koritsánszky János, Krajcsi Pál, 
Krman Albert, Maczka István, Melna Géza, Németh Mátyás, dr. Petro-
vics Rudolf, Piatrik János, Pohánka János, Reucsan János, Sulyan Pál, 
dr. Szentgyörgyi Károly, Sztebel György, Thuróczy Tivadar, Ujcsek 
Sándor, Veljacsek Lajos, Vigner József, Vitális Béla ; — Gellén Aladár, 
Nagy Olivér, Honéczy Sándor, dr. Székely Mihály, Kotyinszky Károly, 
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Cseh János, Bukovszky László, Pásztor János, Gyurátz László, Révész 
István, Nyírő Károly, dr. Makay Sándor, dr. Bozzay József, Kaszner 
Jenő, Lehoczky Artúr, Németh Géza, Szilárd Gyula, Huszágh G y u l a ; 
továbbá a balassagyarmati és az egyházkerületi nőegyesületek képvi-
seletében özv. Nagy Mihálvné vezetésével számos t ag ; az Svangélikus 
Papnál? Orsz. Szövetségének hépviseletében Irányi Kamillné és a Pro-
testáns Nőszövetség képviselete Gregersen Lujza vezetésével. 

Távollétüket kimentették és a beiktató közgyűlésre üdvözletet 
küldtek: 

Vitéz jákfai Gömbös Gyula magyar kir. miniszterelnök. 
D. báró Prónay Dezső tb. evang. egyetemes felügyelő, D. Geduly 

Henrik tiszai evang. püspök, az egyetemes közgyűlés elnöke, homrogdi 
Lichtenstein László tiszai egyházker. felügyelő, Medgyasszay Vince du-
nántuli ref. püspök, Farkasfalvi Farkas Géza, a tiszáninneni ref. egyház-
kerület főgondnoka, a tiszántúli egyházkerület és a külföldön tartózkodó 
D. Baltazár Dezső püspök nevében Makláry Károly főjegyző, püspök-
helyettes. 

Ziermann Lajos, a Gusztáv Adolf-Gyámintézet egyházi elnöke, Dr. 
Szelényi Aladár egyetemes világi, Zongor Béla egyetemes egykázi fő-
jegyző, Dr. Händel Béla, fehér-komáromi egyházmegyei felügyelő és ker. 
ügyész, Rupprecht Olivér ker. gyámint. világi elnök, Dr. Pekár Gyula, 
a Luther-Társaság világi elnöke, Dr. Bencs Zoltán, az Országos Luther 
Szövetség elnöke, Dr. Fodor Vilmos ref. egyhm. gondnok, Dr. Mikler 
Károly, esp. felügyelő, zsinati előadó. 

A József nádor műszaki és gazdaságtudományi egyetem bánya-, 
kohó- és erdőmérnöki kara, Fekete Zoltán, Dr. Polner Ödön, Dr. Kiss 
Jenő egyetemi tanárok. 

Dr. Tóth István, dr. Kováts I. István ny. államtitkárok, dr. Molnár 
Andor min. oszt. tanácsos, Sopronyi Thurner Mihály dr. Sopron, Csi-
táry Emil dr. Székesfehérvár polgármestere, Havranek József dr. Fejér-
vármegye, Skultéthy Miklós dr. Győr-Mosony-Pozsony ideigl. egyesitett 
vármegyék alispánja. 

Evang. egyházmegyék: a békési, • csanád-csongrádi, pestmegyei 
alsó, felső és közép, győri, kemenesaljai, somogyi, tolna-baranya-somo-
gyi, vasi közép, veszprémi, zalai, soproni alsó és felső, hegyaljai és 
tiszavidéki egyházmegyék elnökségei, gyülekezetei és lelkészei; a sop-
roni, győri, pécsi, szombathelyi, veszprémi, vadosfai, bőnyi, kaposvári, 
ceglédi, orosházi, szarvasi, szegedi, szolnoki egyházközségek kü lön ; az 
ácsi és székesfehérvári ref. presbi tér iumok; a magyarországi evang. kö-
zépiskolák és tanítóképzők, számos egyháztag és közéleti kiválóság. 

Végül: a romániai zsinat-presbyteri evang. egyházkerület nevében 
Purgly László felügyelő és Frint Lajos super intendens; Landesconsisto-
rium der evang. Kirche A. B. in Rumänien és a külföldön tartózkodó 
D. dr. Glondys Viktor püspök nevében Dr. Müller Fridrich püspökhe-
lyettes; a királyhágó melléki ref. egyházkerület nevében Sulyok István 
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püspök ; az erdélyi magyar unitárius egyház nevében dr. Boros György 
püspök és dr. Vargha Béla főjegyző; a kolozsvári ref. theol. fakultás 
tanári kara. 

A G Y Ű L É S . 

A közgyűlés közönsége a vármegyeháza előtt várt a kerületi felü-
gyelő társaságában megérkező püspökre, akit a balassagyarmati evang. 
egyház nevében Kardos Gyula helybeli lelkész, nógrádi alesperes, a 
város megbízásából pedig Horváth Sándor polgármester üdvözölt s aki-
nek egy magyar-ruhás kislány szép virágcsokrot nyújtott át. A püspök 
megilletődve, közvetlen melegséggel köszönte meg a kedves figyelmet s 
a közgyűlés közönségének kíséretében a vármegyeházába vonult, amely-
nek nagytermében folyt le a rendkívül népes és kivételesen ünnepies 
közgyűlés. 

1. Wenk Károly mosoni esperes, püspökhelyettes a következő imában 
kérte a Mindenhatónak segedelmét és atyai szent áldását a közgyűlés 
magasztos és nagyjelentőségű munká já ra : 

Minden áldásnak Ura, jóságos Is tenünk! Leborulva magasztaljuk 
atyai gondviselésedet, amellyel elárvult egyházkerületünk felett őrködöl és 
minket oly kiváló apostoli lelkű vezérrel ajándékoztál meg, akit ma ör-
vendező szívvel és rendíthetlen bizalommal püspöki székébe ültetünk. 

Miután szent akaratod szerint mai napunk sem egyéb, mint lelkes 
munkára való ünnepélyes felhívás, azért kérünk Tőled Mennyei Atyánk 
emberi gyarlóságunk tudatában belső emberünk számára lelki fogékony-
ságot, munkaerőt és munkakedvet, hogy felkent vezérünk első szózatára 
Sionunk falait emelhessük, lankadatlan buzgalommal, lelkünk üdvére, 
szent neved dicsőségére! 

És amint velünk voltál jóságos Istenünk a napsugaras és boldogabb 
múltban, úgy légy velünk a gond és küzdelemteljes jelenben is, hogy 
becsületes munkánkból, valamint a rajta nyugvó égi áldásodból majdan 
kialakuljon várva-várt szebb jövő, évtizedek óta szenvedő hazánk és egy-
házunk javára! Ámen. 

2. Az áhítatos ima elhangzása után a kerületi felügyelő mondta el 
közismert szónoki lendületével, megkapó erejével és maradandó hatásával 
elnöki megnyitóját, hogy lángolóan hazafias lelkesedéssel s a hitvalló 
protestáns rendületlen hitével hirdesse az erkölcsi eszmény uralmának és 
a hozzá való hűséges ragaszkodásnak szükségét. „Isten húsz éves pró-
batételt bocsájtott mireánk, — úgymond — miután ezer esztendőn át 
megengedte, hogy a világ legviharosabb sarkában államot alkossunk és 
fenntartsunk. A kemény próbatételt törékeny emberi erővel, de az Isten 
megsegítő kegyelmébe vetett töretlen hittel és szent akaratában való 
keresztyéni megnyugvással álljuk. Öt esztendővel felügyelői beiktatásom 
után püspökinstallációra gyűltek Balassagyarmatra a kerület tagjai. Abban, 
hogy ez az ünnepélyes aktus itt, Balassagyarmaton folyik le, kifejezést 



nyer a kerületnek az a kívánsága, hogy sziveink most is Összedobban-
janak az Ipolyon túl élő testvérekkel, akik csak lélekben lehetnek mikö-
zöttünk s akik csak vágyakozó sóhajaikat küldhetik hozzánk. Üdvözletem 
nekik is szólt, mert tudom, hogy mai közgyűlésünkről akaratuk ellenére 
maradtak távol. Épen ezért helyöket a közgyűlési teremben fenntartjuk 
s Ígérjük nékik, hogy az ő számukra is megépíteni kívánjuk becsüle-
tesen és kitartással azt a magyar jövendőt, amely után százezrek ajka 
epedezik." Üdvözli a közgyűlést, első sorban a megjelent illustris ven-
dégeket : a m. kir. kormány képviseletében megjelent Tasnády Nagy 
András kultuszállamtitkárt, a miniszterelnök képviselőjét Tahy László 
miniszterelnökségi államtitkárt, D. báró Radvánszky Albert egyetemes egy-
házi és iskolai felügyelőt, D. Ravasz László, D. Soltész Elemér, D. 
Kapi Béla, D. Raffay Sándor püspököket, Józan Miklós püspöki viká-
riust, dr. Pesthy Pál és dr. Mesterházy Ernő egyházkerületi felügyelőket, 
báró Feilitzsch Bertholdot, az Evangélikus Egyetemes Gyámintézet világi 
elnökét, dr. Sóldos Béla főispánt, Baross József és Frey Vilmos alis-
pánokat, a pécsi Erzsébet és a debreceni gróf Tisza István m, kir. 
tudomány-egyetem képviseletében megjelent egyetemi tanárokat, a balas-
sagyarmati fegyveres erő küldöttségét s a közgyűlés egész közönségét, 
amely megjelenésével bizonyságot tesz nem csak a kerülettel való 
együttérzéséről, hanem egyben a magyar testvéri összefogás szükségéről 
is. Ezen érzés nyomatékony hangoztatásával a közgyűlést megnyitja. 

3. Az egyház kerületi felügyelő felhívására dr. Zelenka Frigyes 
egyházkerületi világi főjegyző jelenti, hogy a közgyűlésnek hivatalból 
való tagjai és az egyházmegyéknek képviselői kellő számban vannak 
jelen s hogy az igazoló okmányok rendben vannak. 

Az elnöklő egyházkerületi felügyelő ezen jelentés alap-
ján a közgyűlést szabályszerűen megalakultnak jelenti ki s 
indítványára a közgyűlés, jegyzőkönyve hitelesítésére az el-
nökség elnöklete mellett a jegyzői karon kivül Horváth Sándor, 
vitéz Purgly Lajos, Prónay József, Mihalovics Samu, Magyar 
Géza és Szűcs Sándor közgyűlési tagokat kéri fel. 

4. Az egyházkerületi felügyelő jelenti a közgyűlésnek, hogy a 
Komáromban 1935. évi szeptember hó 5-ik napján megtartott egyház-
kerületi évi rendes közgyűlés által a püspökválasztással kapcsolatosan 
kiküldött szavazatbontó bizottság megbízatásában eljárt és a beérkezett 
szavazatokat 1935. évi október hó 5-én tartott ülésén felbontotta. 

Felkéri a szavazatbontó bizottság jegyzőjét, hogy a bizottság ülé-
séről felvett jegyzőkönyvet olvassa fel. 

Kirchner Rezső bizottsági jegyző felolvassa a kővetkező jegyző-
könyvet : 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V . 
Felvétetett 1935. évi október hó 5-én a magyar Képviselőház Elnöki 

irodájában a Dunáninneni ág. hitv. evang. egyházkerület 1935 évi szép-



teniber hó 5-én Komáromban tartott rendes évi közgyűlése jegyzőkönyvé-
nek 6-ik pontjában kiküldött szavazatbontó bizottságnak üléséről. 

Jelen vol tak: 

Dr. Sztranyavszky Sándor egyházkerületi felügyelő elnöklete mellett: 
Dr. Händel Béla, Laszkáry Gyula, Csatáry Elek, Podhradszky Já-

nos, Kardos Gyula, Hanzély Ferenc, dr. Horváth Kornél, Bérces Lajos 
és Kirchner Rezső. 

1. A kerületi felügyelő üdvözölvén a megjelent bizottsági tagokat, 
az ülést megnyitja. A jegyzőköny megírására Kirchner Rezső kerületi 
jegyzőt kérte fel. 

2. Kerületi felügyelő bejelenti, hogy távolmaradását kimentette 
Laszkáry Gyula, egyházmegyei felügyelő, bizottsági tag. 

3. Kerületi felügyelő bejelenti a bizottságnak, hogy a kitűzött ha-
táridőig, azaz 1935. évi október hó 3-ig 37 egyház szavazata érkezett 
kezeihez. 

4. Ezután felbontattak a szavazatok a túloldali eredménnyel. 

5. Megállapíttatik, hogy a beadott 74 szavazat valamennyi sza-
bályszerűen lett kiállítva (lelkész, felügyelő vagy gondnok aláírásával és 
az egyházközségek pecsétjével ellátva) s igy az érvényes szavazatok száma 
74 (hetvennégy) 

Ezen szavazatok közül esett D. Kovács Sándor oki. lelkész, theol* 
tanárra : 74 (hetvennégy) szavazat. 

Ezek szerint a bizottság megállapítja, hogy D. Kovács Sándor oki. 
lelkész, theol. tanár, egyházkerületi főjegyző a Dunáninneni egyházkerü-
let püspökévé egyhangúlag megválasztatott. 

Egyházközségek érvényes szavazata D. Kovács Sándor ra : Bokod 2, 
Csabdi 2, Csákvár 2, Gyúró 2, Komárom 2, Nagyveleg 2, Oroszlány 2, 
Pusztavám 2, Szák 2, Szend 2, Székesfehérvár 2, Tatabánya 2, Tordas 
2, Hegyeshalom 2, Levél 2, Magyaróvár 2, Rajka 2, Balassagyarmat 2, 
Bánk 2, Bér 2, Eegyházasdengeleg 2, Felsőpetény 2, Galgaguta 2, Két-
bodony 2, Kisterenye 2, Legénd 2, Lucfalva 2, Ösagárd 2, Salgótarján 
2, Sámsonháza 2, Szécsény 2, Szirák 2, Szügy 2, Terény 2, Vanyarc 2, 
Ipolyvece 2, Nagybörzsöny 2. Összesen: 74. 

6. E jegyőköny felolvastatván, hitelesnek jelentetett ki s a bizottsági 
tagok által aláíratott. 

Kmf. 

Csa tá r? Siek sk. 
dr. Kandel 13 él a sk> 

dr. Korváth Kornél sk. 
Kanaél? Serenoa sk. 

dr. Saíranyavszkl? Sándor sk. 
Podhradszkl? Sános sk-

Kardos Gyula sk. 
13érces £ajos sk« 

Kirchner Kezső sk. 
Jegyző, 
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A jegyzőkönyv felolvasása után az abban foglalt válasz-
tási eredményhez képest az egyházkerületi felügyelő megálla-
pítja, hogy a Dunáninneni ág. hitv. evangélikus egyházkerület 
püspökévé az egyházközségek osztatlan bizalma egyhangúlag 
D. Kovács Sándor egyetemi theol. tanárt, oki. lelkészt, egy-
házkerületi főjegyzőt választotta meg. 

5. A választás eredményének megállapítása után az egyházkerületi 
közgyűlés az elnöklő felügyelő indítványára Laszkáry Gyula egyházme-
gyei felügyelő vezetése mellett Csatáry Elek, báró Ivánka Géza, Miha-
lovics Samu, Podhradszky János, Irányi Kamill és Bérces Lajos köz-
gyűlési tagokat felkéri, hogy a megválasztott püspököt a közgyűlésre 
hívják meg. 

Arra az időre, amig a küldöttség megbízatásában eljár, a felügyelő 
a közgyűlést felfüggeszti. 

6. D. Kovács Sándor a küldöttséggel a közgyűlésen megjelenvén, 
az elnöklő felügyelő a közgyűlést újból megnyitja. Örömmel hozza az 
új püspöknek tudomására, hogy a dunáninneni ág, hitv. evang. egyház-
kerület egyhangú bizalommal őt választotta meg püspökévé. Püspöki 
méltóságában azzal a hittel üdvözli, hogy az egyházkerület egyházköz-
ségei Isten sugallatát követlék akkor, amikor szavazataikat kivétel nélkül, 
egyhangú lelkesedéssel ő reá adták. Alkotmányszerű kötelességből fel-
kéri, nyilatkozzék a közgyűlés színe előtt, hogy a választást elfogadni 
hajlandó-e ? 

D. Kovács Sándor kijelenti, hogy Isten akarata előtt alázattal meg-
hajolva és a gyülekezetek bizalmát megköszönve, a választást elfogadja. 

7. Ezen nyilatkozat alapján az elnöklő egyházkerületi felügyelő dr. 
Kovács Sándor egyetemi tanárt, okleveles lelkészt s az egyházkerület 
egyházi főjegyzőjét a Dunáninneni ág. hitv. evangélikus egyházkerület 
egyhangúlag törvényesen megválasztott püspökének jelenti ki s felkéri 
úgy őt, valamint a közgyűlés tagjait s egész közönségét, hogy a püs-
pök-avatásra és eskütételre a templomba vonuljanak. 

Az avatás és eskütétel idejére a közgyűlést felfüggeszti. 
* * 

* 

A felavatandó püspököt a közgyűlés egész közönsége ünneplő me-
netben kisérte a templomba s végig az egész hosszú útvonalon sűrű 
embertömeg gyönyörködött a festői látványban. A menet élén Nógrád-
vármegye és Balassagyarmat dicső történelmi múltú zászlói lobogtak. 
Utánuk az egyházkerület lelkészei és lelkészvendégei következtek mint-
egy hatvanan, valamennyien papi öltözetben. Majd az egyházkerület vi-
lági vezetői és vendégei haladtak, sokan színpompás, tündöklő díszma-
gyarban, köztük az egyházi és világi hatóságok és intézmények kikül-
döttei és képviselői. 

A templomba való bevonulás közben az orgona: „Erős vár a mi 
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Istenünk" dallamát zengte. Elhelyezkedés után az istentisztelet a „Jövel 
Szentlélek Úristen" kezdetű egyházi énekkel kezdődött. 

Ének alatt D. D. Raffay Sándor avató püspök és a két közremű-
ködő lelkész — Wenk Károly, hivatalban rangidős esperes, püspök-
helyettes s dr. Csengődy Lajos egyházkerületi jegyző — az oltár elé 
léptek, amely előtt az egyházkerület többi esperesével már ott állott a 
felavatandó püspök. 

D. D. Raffay Sándor bányakerületi püspök a következő avatóbe-
szédet intézte D. Kovács Sándor püspökhöz: 

Az apostol üzenete. 
A l a p i g e : Te pedig vigyázz mindenben, tűrd a bajt, végezd az evan-

gélista munkáját, juttasd teljességre szolgálatodat. (11. 
Tim. 4 5.) 

Ünneplő gyülekezet, kedves szolgatársam és ba rá tom! 
Mindannyian szeretett testvéreim az Ú r b a n ! 

Szent frigykötés tanúi és részesei vagyunk. Egy embert indít szent 
munkába az Isten kegyelme és az emberek bizalma. Az isteni kegyelem 
és az emberi bizalom e frigykötésén telve van a szívünk áldó kíván-
sággal és igaz örömmel. A jókívánságokkal és örömmel teli szívek kö-
zött a magamé is ott áll az elsők sorában. És én még sem azt szólal-
tatom meg, hanem Pál apostol szavaival szólok hozzád, kedves szolga-
társam. Mert az ő üzenetét minden emberi beszédnél jobbnak és üdvös-
ségesebbnek tartom. 

Az Úr leghűségesebb, legbuzgóbb és legönmegtagadóbb apostola 
levelet ír* Ebbe a levélbe egy isteni igazságokkal és emberi példaadá-
sokkal világító élet tanulságait és tanácsait rögzíti bele. Legkedvesebb 
tanítványának ád bölcs oktatást. Mert tőle várja a maga apostoli mun-
kájának folytatását. Te is ez apostoli munka folytatására vállalkoztál, 
neked is szól tehát az üzenet, melyet Pál apostol küldött Timóteusnak. 
Ez üzenet átadására jöttem én ma ide. 

Jól tudom, hogy neked semmi szükséged nincs arra, hogy az Úr 
szolgáinak szent hivatását és kötelezéseit csak egy szóval is vázoljam 
előtted. Hiszen együtt, egy födél alatt, egy azon esztendőben kezdtük 
meg a lelkésznevelés istenes munkáját. Te is tudod, mit jelent ez a 
munka az egyháznak, az egyház Urának, az egymást felváltó nemzedé-
keknek, a tudománynak és a közművelődésnek, a nemzetnek és a ha-
zának egyaránt. Nem is tanításul, hanem csak emlékeztetőül hivom fel 
figyelmedet az apostol intésére: T e pedig vigyázz mindenben t 

Az eredeti szöveg sokkal többet mond, mint a fordítás. Az eredeti 
azt mondja légy vigyázó, óvatos, józan, mérsékelt és higgadt, előrelátó és 
meggondolt mindenben. Vigyázz, hogy semmit ne hirtelenkedj el, semmi-
ben ne essél túlzásba. Aki másokat tanit, maga legyen bölcs. Aki má-
sokat vezet, maga tudja, hogy melyik a helyes út. Aki másokra felvigyáz, 
aki episzkoposz, elsősorban magára vigyázzon. 



A püspöki tisztség nem enged kilengéseket, nem tür szenvedélye-
ket, nem ismerhet elfogultságot. A püspök nem tetszelgésre, nem is ural-
kodásra, nem kiváltságok és kitüntetések hordozására, nem jogok érvé-
nyesítésére és méltóságok viselésére, hanem szolgálatra van rendelve. 
Méltóságát az adja meg és ez a legnagyobb kitüntetése, hogy az Istennek 
szolgálók között előljárhat. Aki pedig mások előtt jár, annak vigyázónak 
kell lennie mindenben. A maga munkakörében és a vele egy hiten lévők 
táborában, az igazgatásban és az igazságszolgáltatásban csakúgy, mint 
a közélet forgatagában és a másként hívők megítélésében egyaránt. 

Mert a püspököt vezetésre hívta el a hívők bizalma és az Isten 
kegyelme. A vezetés pedig nehéz feladat. A világ hatalmasságai ma már 
nem vezetik, hanem hátulról irányítják a harcos sereget. Krisztus orszá-
gában azonban nem változott meg a csatarend. Krisztus katonái előtt a 
vezérnek kell járnia. Ezért kell magára mindenben vigyáznia, ezért kell 
magatűrtetőnek, józannak, meggondoltnak és higgadtnak lennie. 

Mert aki elől jár, elsőnek ütközik bele minden akadályba. Aki elől 
jár, azt elsőnek éri minden baj, Ezért tanácsolja az apostol Timóteusnak, 
hogy szoktassa magát a baj elszenvedéséhez, a rossz tűréséhez, a kereszt 
hordozásához. Szenvedd el és tűrd el a b a j t ! 

Aki apostolságra vállalkozik, aki püspökséget visel, emlékezzék meg 
naponként a Megváltó mondásáró l : Gki engem követni akar, vegye fe l 
a keresztjét és úgy kövessen engem! Jézus maga is bajhordozó volt. 
Pál apostol is szenvedésekkel járt az apostolkodás törődéses útján. Az 
Az evangélikus egyház püspökeire is törődéses élet vár. Nem laknak 
palotában, nem dúslakodnak földi javakban, nem fürdenek meg napon-
kint emberi dicsőítésekben és tisztességadásokban, hanem egyéni és 
családi gondjaik mellé lelkükre veszik még az összes gyülekezetek gondját 
is teljes hűséggel és alázatossággal. És ez a gond a mai próbás idők-
ben minden nap nagyobb, minden órán nehezebb. Ezért kell az evang. 
püspöknek bajtfirőnek és viharállónak lennie, ha vezérkedő tisztét emberül 
akarja betölteni. 

Bizony nehéz tisztségre vállalkoztál, kedves bará tom! Csak egy 
a vigasztaló és a biztató, hogy e tisztséggel jár az evangélista munká-
jának végzése. 

Az evangéliumot Pál apostol az Isten üdvözítő erejének mondja . 
Erőnek, mely a bűnöst is képes megjavítani és az elesettet is képes fel-
emelni. Az evangéliumban tárul föl előttünk az Isten kegyelme. Az a 
kegyelem, melynek teljes élő valósága az Ur Jézus Krisztus. Az evangé-
lium magva az az üzenet, hogy az <3síen nem akarja a bűnös halálát, 
hanem azt akarja, ho9V megtérjen és éljen. Az evangélium arról biz-
tosit, hogy az üdvösség készen áll mindenki számára és nem kell azt 
sem kiharcolnunk, sem közbenjárásokkal megszereznünk, mert Krisztus 
szerezte azt meg minden embernek, csak vigyázzon ki-ki, hogy ne tegye 
magát erre a kegyelemre méltatlanná. 

/ 
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Az első evangélista ezen a földön az a karácsonyi angyal volt, aki 
belekiáltotta a sötétségben szendergő világba, hogy Megváltó adatott az 
emberiségnek. Azóta is ezt az evangéliumot hirdetjük és más evangélium 
nincs és nem is lehet. Az az evangélista, aki az Istennek Krisztusban 
megjelent kegyelmét hordozza, hirdeti, kínálja, beoltja az üdvösségre 
vágyó emberek lelkébe. Hirdeti azoknak is, akik süketek, vagy akik hal-
lanak ugyan, de nem értenek. 

Neked, kedves testvérem, akit az evangélium hirdetőinek tábora 
élére vezérnek, felvigyázónak, episzkoposznak hivott el a hivők bizalma 
és rendelt az Isten atyai kegyelme, ebben a szent munkában nemcsak 
mindenkiénél erősebb hittel és nagyobb kitartással kell buzgólkodnod, 
hanem teljességre i s kell juHctínoa szolgdlaíoőat. Nem azért,, mert el-
sőségre emeltek, hanem azért, mert e szolgálatban elsőnek kell marad-
nod ! Nem azért, hogy az emberek elismerjenek, hanem azért, hogy a 
sáfárkodásról való beszámolás nagy napján megállhass a te Urad előtt! 

Teljességre kell juttatnod szolgálatodat, hogy abban senki ne ta-
lálhasson fogyatkozást. Hogy szolgálatod megálló volta neked is erőt és 
bátorságot adjon az Isten és az emberek előtt való megállásra. 

Bizony mondom, nehéz, szinte emberfeletti munkára indulsz, ked-
ves szolgatársam. De ne félj, nem indulsz egyedül. Aki erre a munkára 
méltatott, az is veled megy és veled marad. Azért is álltál meg e szent 
helyen, hogy megfogjad a kezét és ő is megfogja a te kezedet. Jer te-
hát, egyesülj vele. Evangéliumi szent vallásunk tanítása és szokása sze-
rint vedd magadhoz az Úrnak szent testét és vérét, hogy az erősitsen 
meg a reád váró nagy és szent munkára. 

Utána a Protestáns Egyházi Énekkar, Antal Zoltán református lelki-
pásztor vezetésével Haup tmann : „Az Úrnak napja ez" kezdetű szer-
zeményét énekelte. 

Ennek végeztével az avató püspök a két közreműködő lelkész se-
gédkezésével kiszolgáltatta az új püspöknek az Úr szent vacsoráját. 

Ezt követte az eskütétel a következő esküszöveggel: 

„Én, D. Kovács Sándor esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, 
Szentlélek, egy örök igaz Isten, hogy püspöki tisztemben, melyre a du-
náninneni ág. hitv. ev. keresztyén egyházkerület törvényesen megválasz-
tott, az egyházi törvényekben megszabott kötelességeket híven és lelki-
ismeretesen teljesítem. 

Anyaszentegyházunk hitelveit a teljes szentírás és a meg nem vál-
toztatott ágostai hitvallás tanítása szerint megtartom és megtartatom 
Egyházunk törvényekben biztosított jogai és szabadságai felett őrködöm' 
Egyházi ügyekben egyedül közvetlen főhatóságomnak, az egyházkerületj 
és az egyetemes közgyűlésnek rendelkezéseit fogadom el és követem. 
Mint kormányzó és biró, az egyházi törvények értelmében, részrehajlás 
nélkül, igaz meggyőződésem szerint járok el. Egyházunk belső és külső 
építésén példaszerűen munkálkodom. Egyházunk tőrvényesen meghozott 
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határozatait, végzéseit és rendeleteit megtartom és megtartatom, ítéleteit 
végrehajtom és végrehajtatom. A kerületbe tartozó egyházközségek és 
egyházmegyék békességét, épülését, anyagi és szellemi előmenetelét min-
den tehetségemmel munkálni és előmozdítani igyekezem. Az általános 
j ogrend és békesség megtartására és az Isten országa megvalósításán az 
Istennek nekem adott kegyelme és emberi erőm mértéke szerint mun-
kálkodni törekszem. Isten engem úgy segéljen! Amen." 

Eskütétel után D. D. Raffay Sándor avató püspök testvéri csókkal 
köszöntötte püspöktársát. Ezt követően pedig a kerület espereseivel és 
alespereseivel együtt az oltár előtt térdeplő püspök fejére téve jobbke-
züket, orgonakisérettel az ősi avató éneket, a „Confirma Deus hoc 
opus"- t énekelték. 

Utána az esperesek, ' alesperesek s a közreműködő egyházkerületi 
jegyző egy-egy bibliai mondással és testvéri csókkal megáldották és üd-
vözölték az űj püspököt. 

Az oltár előtti szertartás a felavatott püspök következő imádságával, 
- majd ároni áldásával ért véget : 

I M Á D S Á G . 
Felséges mindenható Isten, dicsőségnek királya, mind e világnak 

kegyelmes Atyjai Az egész föld kerekségén megtetszik a te jóvoltod. 
Téged dicsőítenek a magasságos egek verőfénybe, vagy felhőbe borulva; 
téged magasztal a föld minden ékességével. Amit végetlen jóságodból 
teremtettél, minden a te örök felségedet hirdeti nékünk, porbul való 
gyermekeidnek, a kiket képed és hasonlatosságod viselésére méltattál. 

Meghajtom térdeimet előtted én jó Atyám, szent Istenem, hogy 
engemet is, gyarló s esendő teremtményedet nagyságod és kegyelmed 
hirdetésére kiválasztottál s szent Fiad vére árán váltott nyájadnak őriző 
pásztorául rendeltél. Kisebb vagyok minden te teremtményednél, gyarlóság 
igája alá vetett romlandó edény, semmi épség bennem, még imádsá-
gomnak is Te adsz hozzád emelő szárnyat, mégis megkerestél, megláttál, 
megáldottál és felruháztál, hogy a te szőlődnek mívese, benned bízó 
híveidnek gondviselője lennék. Teljes szivemből áldalak téged Uram, 
hogy így felmagasztaltál és a te néped között tanítóvá tettél engemet. 
Bölcs Isten, aki nagy céljaidat erőtelenségek által munkálod, esedezem 
előtted, szenteld meg és áldd meg az én erőtelenségemet is, hogy ajkam 
csak a te akaratodat szólja, kezeim a te jóságodat hirdessék, gondola-
taim legyenek a te kedved szerint valók és egész életemet töltse meg a 
te szent igédnek állhatatos szerelme, amelyet végetlen jóvoltodból gyúj-
tottál mi bennünk. Töredelmes szívvel, alázatba borult lélekkel könyör-
gök hozzád, virrassz felettem szunnyadatlan kegyelmeddel, hogy akiket 
sáfárságomra bíztál, tévedezés nélkül vezéreljem hozzád, minden élet és 
üdvösség örök kútfejéhez. Amint az oltár tüzével illetted egykor a te szol-
gád, Esaiás ajkát, illesd az én ajkimat élő szent beszéded és szereteted tüzé-
vel, hogy csüggedetlen bátorsággal hirdessék a te örökkévaló igazsá-
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godat . Szakaszd el lelkemet e világnak bűnös szerelmétől s viszont ad j 
nékem hozzád hajló hűséges szivet, hogy szent akaratod követésében 
lássa élte törvényét és nyájam velem együtt atyai kezedbe fogózva e 
mulandó ösvényeken elmúlhatatlan örökségét keresse. 

Üdvözítő Jézusom, híveidnek legfőbb Tanítója és igazi Pásztora, 
nevelj engemet tanítványoddá, hogy mindig a te nyomdokidon és ne e 
világnak útjain jártak. Neveld bennem Szent Lelked erejével a szolgá-
latnak lelkét, hogy ne béres módjára a magam javát-kedvét, hanem 
mint jó pásztor, nyájam üdvösségét és a te szent tetszésedet keressem. 
Áldd meg tanításomat, ahogy a harmatot, esőt és sugarat megáldod. 
Áldd meg életemet, hogy a te szerelmedet tükrözze; értesd meg velem, 
hogy nem az én dicsőségemért küldöttéi lelki Izraeledhez, hanem hogy 
téged, megfeszített Szeretet, minden szívbe beplántáljalak. Nem bűn és 
halál, hanem megtisztulás és élet követévé tettél. 

Szent Lélek Isten, teljes szivemből esedezem hozzád, ne hagyj el 
szolgálatomban engemet. Lelki fáradtság ellen légy nyugasztaló árnyékom 
nékem. Ha szolgálatomért szidalmaztatom, állasd elémbe annak képét, aki 
tövis koronát viselt fején s akinek teste megtöretett érettem a keresztfán. Ha 
kétségek szédítenek, végy körül mennyei világosságoddal. Ha a test tu-
sakodik velem, takarj be oltalmazó szárnyaiddal, hogy meg ne tánto-
rodjam és örök ellenségemnek tőrébe ne essem. 

Áldott Szent Háromság, légy irgalmas gondviselője és törhetetlen 
oltalma a te kicsiny seregednek, A ki megszabadítottad Faraó hatalmá-
ból és eltörted támadói kezében az ívet és a kopját, könyörülj most 
is a te Sionodon, erősítsd meg romladozó falait s áldd meg szolgáid-
nak munkálkodását. Szállasd a te lelkedtől lelkezett egyházadra a böl-
csességnek és békének lelkét, hogy megismerjük akaratodat és mind-
nyájan egyek lehessünk a te isteni szerelmedben. Világosságod világitsa 
meg az elsőtétült elméket, kegyelmed ereje olvassza fel a jéggé dermedt 
sziveket s olts el közöttünk minden gyűlölséget. Légy segítségül nékem, 
hogy sáfárságomban hűnek találtassam s ama nemes harc után elve-
hessem kezedből a hervadhatatlan koronát, 

Áldd meg hazánkat békességgel, nemzetünket jó reménységgel. Kö-
nyörülő szent Atyánk, elégeld meg ostorozásodat, amellyel bűneinkért 
meglátogattál és fogadj ismét atyai irgalmadba. Támaszsz fel bennünket 
mindenható kegyelmedből új életre, hogy tökéletességben szolgáljunk te 
néked. Ha szent Felségednek ugy tetszik, add vissza hazánk régi határait 
és tégy törvényedben gyönyörködő boldog néppé bennünket. Álld meg 
kormányzónkat és tanácsosait bölcsességgel, hogy a te félelmedben jár-
janak és a te örök evangyéliomodnak világát kövessék. 

Álld meg e gyülekezetet s mindazokat, akik tőlünk távol, velünk 
együtt imádkoznak és vallást tesznek rólad. Áldd meg, akik szent Fiad-
ban, mi édes Megváltónkban hisznek. A kik lelki setétségben járnak, 
bocsásd reájuk a te igéd világosságát, hogy megismerjenek téged, Gond-
viselő Atyánkat és a kit hozzánk és értünk a földre küldöttéi, az Ur 
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Jézus Krisztust. Áldj meg és elégits meg, kifogyhatatlan szerelmedbőt 
minden lelket, aki éhezi a te igazságodat és szomjúhozza a te Ígéreted 

vigasztalását. 
Hallgasd meg Atyám, a te erőtelen és érdemtelen szolgád imádsá-

gát szent Fiad az Ur Jézus érdeméért! Amen! 
Dicsőség. — Áldás. 

A templomi ünnepély a Himnusz, majd a „Maradj meg kegyel-
meddel" kezdetű közének eléneklésével véget ért. 

* * 
* 

8. Az ünneplő közönség — közgyűlési tagok és vendégek — visza-
tért a vármegyeházára, hogy annak nagytermében a beiktató közgyűlést 
folytassa. Sztranyavszky Sándor dr. elnöklő egyházkerületi felügyelő a 
közgyűlést ismét megnyitja. Megállapítja, hogy az egyházkerület püspö-
kének felavatása és eskütétele megtörtént. Ennek alapján felkéri a püs-
pököt, hogy elnöktársi székét immár foglalja el. Ez megtörténvén, elnök-
társát nem kötelességből, hanem meleg szeretettel köszönti, ősi szokás 
szerint neki az egyházkerület püspöki pecsétjét átadja, őt immár 
az egyházkerület beiktatott püspökének nyilvánítja s azután az áldás után, 
amelyet reá Istennek házában illetékes és ihletett ajkak kértek, ő is áhí-
tatos és bizakodó lélekkel kéri Istennek áldását egész életére, minden 
munkájára, hogy velük és általuk a jövőben is példaképe legyen annak, 
miként kell az Istent lélekszerint igazában szolgálni, a hazához és az 
egyházhoz törhetetlen hűséggel ragaszkodni s az embertársakat meleg 
szívvel szeretni. Majd a közgyűlés figyelmét lebilincselő s kitörő helyes-
lését ismételten kiváltó emelt hangon, lelkes tűzzel s féltő gonddal a 
következőket hangoztatta: „A Dunáninneni evangélikus egyházkerület ma 
csonka, súlyos és égő sebektől vérzik. Nekünk mindkettőnknek, de az 
egész egyházkerületnek is komoly feladata tehát : végezni haza- és egy-
házszeretettel az egyházat védő munkát és megoltalmazni az egyházat 
minden olyan kísérlet ellen, amely a kerület további fennmaradását ve-
szélyeztetné. Az egyházi elnöki pozícióra nekünk csak addig lehet szüksé-
günk, amig az egyházegyetem érdekében eredményes munkát tudunk vé-
gezni. Nem tesz jó szolgálatot a magyar ügynek és a magyar jövendőnek, 
aki azokat a kapcsokat, amelyek a csonka egyházkerületet a megszállott 
területhez fűzik, gyengíteni akarja. Igenis, aranykapocs ez az egyházkerü-
let, amely a jövőt köti össze a szomorú jelennel. Ezt a szent köteléket 
senki széttörni nem tudja és nem fogja." Meggyőződése, hogy elnöktársa 
lelkében is visszhangra találnak ezek a megállapítások. Ebben a re-
ményben bizalommal és őszinte szeretettel köszönti s igéri, hogy megértő 
munkatársa lesz, mert tudja, hogy elnöktársa is mindenkor a haza és az 
egyház életbevágó szempontjai szerint fogja vezérlő kötelességét teljesíteni. 

Kéri a közgyűlést, határozza el, hogy a püspök beiktatásának meg-
történtéről az államkormányt, az egyetemes egyházat, a többi három egy-
házkerületet, az egyházmegyéket és a testvéregyházakat az Egyház 
Alkotmány 141. § - a értelmében hivatalból értesiti. 
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Mint az elnöki megnyitó után, úgy most is percekig zúgott a köz-

gyűlés közönségének tetszésnyilvánítása. 
9. Ennek elcsendesedése után az egyházkerületi felügyelő elnök fel-

kérte a püspököt, hogy székfoglaló beszédét elmondani szíveskedjék. 
D. Kovács Sándor a közgyűlés élénk tapsa és éljenzése között 

emelkedett szólásra s a közgyűlés feszült figyelme közben tartotta meg 
székfoglalóját a következőképen: 

Nagyméltóságú Felügyelő U r ! 
Méltóságos Államtitkár U r ! 
Mélyen tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégeink! 

Hálásan köszönöm Nagyméltóságodnak érdememet meghaladó mél-
tató szavait és a gyülekezeteknek kitüntető bizalmát. E bizalom jelentő-
ségét azonban nem szerény munkám fölemelő elismerésében látom. E 
választás bizonyságtétel egy gondolat mellett, amiben mindnyájan hi-
szünk s aminek megtagadását véteknek" tekintenénk. Részemről szintén 
bizonyságtétel, hogy a választásban nyilvánult közakarat előtt meghajolok, 
a szivembe irt, minden eskünél erősebb isteni törvénynek^ engedel-
meskedem és annak teljes erőmből szolgálni akarok. 

Úgy érzem magamat, mint fáradt szárnyú madár, amidőn az alkony 
fátyola aláereszkedik a földre. Sietten-siet a fészek áhított nyugalma 
felé, de szinte már célja küszöbén hirtelen visszafordul, újult erővel csap-
kodja szárnya a levegőt, ismét vonzza az élet és küzdelem varázsa. Ily 
érzelmi hullám borítja el lelkemet e pillanatban, amidőn nagy emlékű, 
barázdahasitó elődök egyszerű utódaképen a dunáninneni kerület püspöki 
székét elfoglalom. 

Négy évtizedre nyúló theol. tanári munka után, az emberi dolog-
biró kor határán, amig plántáltam és vetettem a sáfárságomra bízott 
lelkekbe, fel-felbukkant előttem, mint kecsegtető vágytárgy, egy árnyékos 
emlékliget képe, amelynek illatos hűsében elvonulva csendes szemlélő-
déssel fejezhetem be szegődségem idejét, — de az az égi akarat, mely 
földi utamat eddig is egyengette, megállított azzal fa szózattal: fordulj 
vissza az életbe, szánts, vess és küzdj tovább, mert nem pihenésre, ha-
nem munkára rendeltelek téged. Megújítalak, hogy elvégezhesd, amit 
reád biztam. Meghallám a szózatot, mint az ifjú Sámuel a templom mé-
lyén. „Hívtál engemet Uram, imhol vagyok". Elindulok az uton, ame-
lyet kijelöltél nékem és hiszem szent erős hittel, nem engeded, hogy az 
én lábaim megbotoljanak és lelkem megtántorodjék. 

Itt állok, a kezembe adott kormányrúd mellett és első tisztemnek 
tekintem, hogy szívbeli mély hálával emlékezem meg azokról, akik Isten 
követeiképen lelki fejlődésemet irányították, hogy mindig több és tőbb bíza-
tott sáfárságomra; végre a bizalom fölemelt a legszebb, de legfelelőssé-
gesebb helyig. Kevesen élnek már közülök, a legtöbbet néma sir takarja. 
Titkos, belső parancsot követve áldó imádsággal teszem sírjukra a fe-
jemre illesztett koszorút, teszem az élők lába elé, függesztem az iskolák 
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kapuja fölé, amelyen át boldogan jártam az élet forrásához. Isten keze 
ültette a fát, de az ő kezök öntözte, ápolta és nyesegette. Áldás reájuk 
a szeretetért és hűségért, amellyel haladásomat kisérték, utamat egyen-
gették! 

Hálás kegyelettel áldozom az osztályrészemül rendelt püspöki szé-
ken két közvetlen elődöm emlékének. 

s 

Az első Baltik Frigyes, aki e gyülekezetnek szeretett lelkipásztora 
vol t ; ott állt éber bölcsességével és atyai szeretetével a kezdő tanár és 
kezdő iró mellett. Oly figyelemmel nézte első tudományos kísérleteimet, 
ahogy Nóé nézett a bárkából kibocsátott galambok után. Együtt építgettük 
a Theologusok Otthonát, hogy a lelkészi pályára készülő ifjú Timótheus 
az első pillanattól fogva érezze egyháza körülölelő szeretetét, tudva, hogy 
a szeretetből csak egyházszeretet fakadhat. A második Kiss István, férfi-
korom, igaz meleglelkü barátja, akinek nagy lelki értékei csak meghitt 
bizalmas körben nyíltak teljes szépségükben. A sziv, amelyben fede-
let talált minden nagy cél és emelkedett gondolat, minden sa jgó fá jda-
lom és bekötözésre váró seb, mely elveszettnek tartotta a napot, ame-
lyen valakinek könnyét le nem törülhette, nem dobog többé. Meghatott 
sz iwel gondolok utolsó baráti kézszoritására és kincsként őrzöm utolsó 
levelét. Érzem, hogy békét lehellő szelleme jelen van közöttünk s áldá-
sát elküldötte hozzánk a léghullámokon által. 

Az elköltözöttek után gondoljunk az élő szenvedőkre, elszakított vé-
reinkre, akik idegen iga alatt sorvadnak, akik hordozzák a mi keresz-
tünket, viselik ostorozásunkat ; akiknek bűnül rójják fel a könnyet is, 
amit hullatnak, a panaszt, mely hangtalanul kél a lélek mélyén és száll 
Isten felé, a vágyat, amit a lemetszett tagok éreznek az élő szervezet és 
test után, amihez egykor teljesen, lélekben ma is hozzátartoznak. Lélek-
ben, imádságban bizonyára itt vannak, mert amit Isten akarata egy h a -
zának és egy nemzetnek teremtett, azt erőlködő törékeny emberi akarat, 
vagy pártos, lázadó sárdölyf szét nem szakithatja. Együvé tartozunk és 
lelki kezünk a mesterséges határokon át összeér közös imádságra. Vissza-
várjuk azokat is, akik érzésben elszakadtak tőlünk; visszatérnek a szülői 
házba, mint a tékozló fiú, miután az idegen tartományban minden javai-
kat elvesztették, a hitető ígéretek, álcsillámu remények hazug világából 
a megértő szeretet valóságába, ahol az igazán megtérő szivet igazán meg-
bocsátó szülői sziv várja és fogadja. 

Az elhunytak emlékének, élő szenvedő véreinknek hódoljunk kegye-
letes néma felállással. Az igazak emléke áldott és aki keresztet hordoz 
vállán, Isten országát hordozza szivében. 

* * 
* 

Ez ünnepi pillanatban ki kell nyilatkoztatnom, mint lelkiismeretem 
követelését és kerületünk egyértelmű hitvallását, hogy a jogfolytonosság 
elvi alapján állok, a kettészakadt részeket egy kerületnek tekintem és 
vallom. Ép ezért ragaszkodnunk kell különállásához és teljes független-
ségéhez, ennek elárulása, sőt puszta elhalványitása is bűn volna nemzeti 
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hagyományaink, a nemzeti jövő ellen és megbocsáthatatlan nagy szolgá-
lat ellenségeinknek. 

Szentül hiszem, hogy megérem e csonka kerület teljesen helyreállt 
épségét és boldogan tehetem le tisztemet a helyreállt ép kerület gyüle-
kezeteinek kezébe, hogy egy akarattal válaszszák meg azt, akire a kor-
mányrudat bizni óhajtják. 

* * * 

Az egyház helyzete e romhazában, sőt romvilágban, rommá tört 
oltárok, cél- és remény nélkül bolyongó lelki romok, elhamvadt remé-
nyek, kielégíthetetlennek látszó vágyak úttalan rengetegében egyre nehe-
zebb. Mintha az egykor sokat igérő tavaszi virulást végevárhatatlan, egyre 
ismétlődő, kegyetlen fagy dermesztené örökös halálra. A régi, már-már 
elhunyó nemzedék égboltozata, mely tele volt hintve nagy eszmények, 
égvivó törekvések fényes csillagaival, egyre felhősödik. A nagy eszmék 
diadalának hite vizbuborék módjára elpattant, eltűnt, vagy belepte a 
hitelevesztettség, kiábrándulás enyészet-hirdető moha. Elhalványult az 
ifjúság lelkében is, mely hajdanta a jövendőnek reménytüzhelye volt. A 
mindennapi kenyérkérdés szegényes szomorú sejtvilága összezsugorította 
az emberöltő lelki szemhatárát. A család még a legmagasabb csúcs, 
ameddig fáradt, csalódott szeme föl mer tekinteni. Régebben a család 
talapzat volt, amire a hivő embernyom fölépítette a haza és nemzet, a 
társadalom és emberiség hatalmas nagy ideálját. Mennél magasabbra te-
kintett, annál inkább megtelt lelke a fenséges eszmék éltető sugárzásá-
val. Az egyéntől családokon, nemzeteken át emelkedett az út az embe-
riség boldogságának magaslatáig. A kisebb cél mindig magaszánta esz-
közévé lett a nagyobbnak. Ma a nagy célok válnak a kisszerű törekvések 
eszközeivé és takaróivá. Az emberiség magasra épített oltárától lehanyat-
lottunk a köztől egyre türelmetlenebbül s egyre több áldozatot követelő 
egyéni önzés lápfenekéig. Csüggedés, kétség, sűrű köde borul a lélekre; 
hite és erkölcse, támasza vesztén bizonytalan csapásokon imbolyog, mint 
vándor a hófúvásban, babonás időtöltések fe lé ; szellemidézéssel pótolja 
a vallást, amely már hidegen hagyja ; gyermekded, szinte betűkkel játszó 
bibliamagyarázgatással teremt magának uj hitet, mert a régiben nem ta-
lálja meg, amit keres. Művészet, tudomány elveszté ideálját. Mint óriás 
Bábeltornya a sárbuckák fölé, egyre nagyobb hatalommá csúcsosodik a 
Mammon, az Aranybálvány, még ha bűn szerzi is meg, akár elbújva, 
titkon settenkedve, akár nyíltan, hányaveti, kihivó merészséggel. Nem a 
bűn új a mai világban, hanem új a díszhely, amit elfoglal, mert szolgai 
hódolással koszorúzzák meg az erő és siker szemfényvesztő látványától 
elbűvölve. Maholnap céda gúny tárgya lesz a hit, az erény és szemé-
rem s a fásult lélek egyetlen álma talán már csak egy-egy elröppenő 
percnek feledségbe ringató muló kedvtelése. Azonban hit és erény nélkül 
sem egyház, sem nemzet nem élhet. 

Vigasztalan sötét k é p ; vonalait alig enyhíti egy-egy véletlen résen át 
odavillant sugár. Várjunk-e tovább, mig a jó és szép iránt való gyér fo-
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gékonyság teljesen kihal s az ember tisztára földtúró féreggé válik 
amelynek egyetlen gondja a zavartalan testi életrend ? Amikor sem egy-
házra, sem hazára nem lesz többé szüksége s mint Madách végtelen 
hóvilága az eszkimó szinben eltemet minden nemesebb törekvést, eszmét 
és érzelmet; — csupán a fókára gondol, mely élelmét, ruházatát, fütő-
szerét a d j a ? 

Várjunk-e még t o v á b b ? Nem várhatunk. Minden egyháznak száz-
szoros erővel, idegfeszitéssel kell munkához látnia, hogy megmentse az 
emberi lelket a továbbsülyedéstől. Ne egymás ellen tusázzanak a szám-
beli hódítás olcsó sikeréért; amíg számítgatják nyereségeiket, a sokkal 
nagyobb kárt, a lelkek elsekélyülését nem méltatják figyelemre. Szállja-
nak sikra nem egymás ellen, hanem egymással szövetkezve a lélek belső, 
orozva pusztító ellenségei ellen, teremtsenek a romokon u j világot, ami-
nek éltető levegője a szépség, jóság és igazság. E céltalan, gondatlan ver-
sengés mintha felbukkanó tüzjele volna annak a párhuzamosan, egyide-
jűleg duló világháborúnak, amely mig a fehér fajú nemzetek kicsiny kon-

. cokért öldöklik egymást, szemünk elé vetiti a keleten félelmesen emelkedő 
világhatalmak erejét, amelynek nyílt program inja, hogy elpusztítson min-
den keresztyén mivelődést, templomot, iskolát, főkép költészetet, hitet, 
ami a léleknek legékesebb virága. 

Szántsunk mélyebben és vessük a magot porhanyitott, tisztított 
földbe. Nem dolgozhatunk a XVII. század eszközeivel, amelyek egykor 
hasznos, célszerű eszközök voltak, ,de ma használni annyi, mintha a 
traktorok korában faekékkel szántanánk. Meg kell keresnünk minden 
lélek ajtaját, hogy behatolhassunk, megérthessük. A tudás vágyát, mely 
szinte türelmetlen vággyal óhajtja eddig nem sejtett titkok fátyolának 
föllebbentését, nem olthatjuk el kővé dermedt elméletekkel, rég holttá 
vált gondolatformákkal és szabályokkal, mert lényeget keres, igazságot, 
amiben megnyugodhatik. Luther és reformátor társai a lényeg föltárá-
sával diadalmaskodtak a középkor meddővé és vértelenné szegényedett 
formaimádata felett, mely akkor már egyetlen szivet sem tudott lángra 
gyújtani, mert az egyházi intézmények, még a templomok is, nem a 
menny pitvarai voltak többé, hanem az elhelyezkedés és érvényesülés 
kegyetlen versenyterei. A reformátorok csapására kell visszatérnünk, hogy 
az élet harcát győzelmesen megvívhassuk. Nem az egyház földi uralma 
a cél, hanem Isten szolgálata, az emberek, szenvedők szeretete által. 
Egyházunk programmja mesteri tömörséggel van megszabva abban, amit 
Jézus a Keresztelőnek tanítványaitól izen: „Menjetek el és mondjátok 
meg Jánosnak, amiket láttok és hallotok. A vakok szemevilága vissza-
tér, a sánták járnak, a poklosok megtisztulnak, a siketek hallanak, a 
halottak feltámadnak és a szegényeknek az evangéliom prédikáltatik." Az 
az egyház mondhatja magát igazán Jézus tanítványának, a Krisztus tes-
tének, mely ebből a nagy hivatásból a legtöbbet tud életté és valósággá 
varázsolni és pedig nem az uralomvágy önző számításával, hanem önzet-
lenül, a krisztusi eszmény odaadó szolgálatával. És akkor a hitvallás 
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sem lesz átlátszatlan burok, amely az isteni igazságot eltakarja, hanem 
tiszta tükör, amely százszoros fénnyel tündökölteti a szivek felé. Az élő 
hit és élet teszi tükörré. 

Egyházunk elé Isten ugyanazt a hivatást tűzte életcélul, mint a tö-
rök vész és reformáció századában, a nagy nemzeti összeroskadás u t án : 
az Igét, az evangéliomot beoltani az egyéni életbe, jelmondatok soroza-
tából életelvvé és élő hatalommá tenni ; megértetni a benne kegyelmi 
ajándékul adott örömizenetet : megostorozlak, Äe el nem vesztelek 1 
Isten szeretetét hirdetni az emberiség iránt és az emberek szeretetét 
egymás iránt. Felébreszteni újra a bizalmat, hogy fáradságunk nem vész 
kárba és verítékünk nem omlik hiába. Meg kell kezdenünk a harcot az 
ifjúság lelkéért, hogy érezze szeretetünket és bizakodva tekinthessünk a 
jövőbe; egyháztartó oszloppá nevelni, hogy ha mi a természet rendje sze-
rint kidőlünk, legyen, aki nyomunkba lépjen és építő munkánkat tovább 
folytassa. Ha ezt a harcot elvesztettük, egyházunk, de nemzetünk is 
szétmállik, mint esőáztatta vályograkás. Föl kell keresnünk az elha-
gyott árvákat, hogy nyomortanyák gyermekeiből bűntanyák martalékaivá 
ne sülyedjenek. Hajdan az elrablott vagy adóban elszedett magyar gyer-
mekekből nevelődött a janicsárhad, mely érzéketlenül vetett üszköí a szü-
lői ház fedelére, hamvasztotta el a falut, mely zsenge éveiben dajkál ta ; 
ma gondatlanságunk neveli az apátlan-anyátlan gyermekekből a társa-
dalom, egyház és haza ellenségeit, akikből gyökerestül kiszakadt még 
az anyai emlő édes emléke is. Ne feledjük, hogy nemcsak a messze ide-
gen Indiában vannak nevelésre szoruló árvák; vannak magyar árvák is, 
akik szeretetre szomjúhoznak; vannak erdélyi, felföldi magyar árvák, 
akiket idegen lelkű nevelés letör nemzetünk és egyházunk életfájáról, 
akikből új janicsárhadat nevelnek ellenünk. Vájjon Erdély és a felföld, a 
többi elszakított végek távolabb esnek-e Indiánál, hogy árváikat nem 
vesszük észre és csak emberhulladéknak tekintjük, amire a kemencék 
tüze v á r ? „Gtki eg? gyermekei befogad az ért nevemben, engemet fo-
gad be." 

Minden keresztyén lelket és keresztyén egyházat hivunk erre az 
Istennek tetsző szent munkára. És ha hivó szavunkat meg nem hallanák, 
ha tétlenül vesztegelnének az elmúlt dicsőség jlombsátra alatt, mindent 
felejtő játékos gondtalansággaí éldelve, amit egy derekabb nemzedék ki-
vívott és megszerzett, — el kell indulnunk egyedül is, — mert kevés kéz 
is többet építhet, ha lelke ős ösztönét követve serényen dolgozik, mintha 
millió és millió kéz Isten parancsa ellen ;bünös és halálos munkát lan-
ságba zsibbad. 

Hiszek egyházam isteni küldetésében- Ha nem hinnék, nem keres-
tem volna az igehirdető göröngyös útját és nem állanék most ezen a 
helyen. Ez a hit avatja szent munkává minden lelkész és tanító munká-
ját, minden egyházi munkásét, bármely rendhez tartozzék. Nem önma-
gamért vagyok itt e sárvilágban, Isten eszközének és szolgájának jöt tem; 
nem babérözönt gyűjteni halántékomra, hanem, hogy az isteni kegyelem 
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sugarát ragyogtassam. E hitnek kell élnie az egész egyház köztudatában, 
mert enélkül nincsen hódító ereje. E hit lángja égett a reformátorok lel-
kében. Nem mondunk le arról a jogról, hogy az evangéliom világossá-
gát elvigyük oda, ahol üdvözitö erejét még nem ismerik. De ezeket se 
keressük most messze, idegen népek között. Itt a csonka hazában tízezer 
számra élnek oly lelkek, 3 0 - 40 kilométer távolságra templomtól, lel-
késztől, akik szomjúhozzák az evangéliom világosságát; lelkök megaszik 
a kietlen szárazságban és sok helyre még egy Bibliát, énekeskönyvet, 
kátét sem küldhetünk és néma fájdalommal viseljük lassú elvesztésüket. 
Szórványegyház vagyunk és nem tudunk, nem merünk számot adni a 
ránk bizott lelkekről, mert számuk apadtan-apad s lassanként egy árva 
korhadt harangláb és elnémult harang hirdeti, hogy ott híveink éltek va-
laha, de elszéledtek, vagy eltűntek, — kiáltó vádul azok ellen, akik nem 
törődtek sorsukkal. Luther-Társaságunkra vár az a feladat, hogy áhítatos 
könyvekkel, hitvédelmi iratokkal táplálja őket elhagyottságukban. De 
erőforrás nélkül minden törekvés megbénul. Nem szabad visszariadnunk 
az áldozatoktól, hogy a szórványban élő leikeket megmentsük. Hisz nem 
csupán egyházunknak mentjük meg, hanem nemzetünknek is, mert a 
protestantizmus a magyar nemzetnek oly erőtartaléka, amit gondatlan 
nemtörődömséggel eltékozolni halálos bűn. 

Egy szórványegyháznak sokkal nehezebb a helyzete, több, kegyetle-
nebb élet-halál küzdelme van, mint annak, amely tömegekre támaszkod-
hatik. Mi éppen azokat a területeket vesztettük el, ahol híveink tömege-
sen laktak, a felvidéket a Szepességgel és bányavárosokkal, Pozsonnyal 
együtt, a Bácskát hatalmas arányú gyarmatosító és telepitó erejével, a 
nyugati végeket, Erdélyben a Királyföldet. Veszteségünk megmérhetet-
len, — mert nem csak lélekszámot vesztettünk, hanem iskolákat, könyv-
tárakat, ősi fészkeinket. Mégse riadunk vissza a küzdelemtől, mert egy-
házunk s általában a protestantismus ereje nem lélektelen számokban 
van, hanem fajsúlyában, szellemi és erkölcsi értékeiben. Amig lesz gon-
dolkodó ember a földön, aki hisz saját gondolata igazságában, lesz esz-
meharc i s ; legyen is, mert az elnémulás — sötét halál, — de amig 
eszmék, világnézetek küzdenek egymással, — a küzdő lelkek ne gyűlöl-
jék, hanem szeressék egymást ; érezzék meg, hogy az igazság tiszta s 
önzetlen keresése testvérekké avat és Krisztus nem gyűlöletet, hanem sze-
retetet hagyott ránk örökségül. A mi fegyvereink nem testi fegyverek, 
nem is adatott nekünk a fegyvernek hatalma. Krisztus nem arannyal és 
ezüsttel, nem dárdával, nem paizszsal, hanem isteni tanításával, tiszta szent 
életével, ártatlan szenvedésével és halálával hódított meg és tett tulajdo-
nává engemet, — én sem harcolhatok más fegyverrel, aki tanítványának 
vallom magamat. Lehet, hogy az önvédelem ránk kényszerit más esz-
közöket, de győzni csak krisztusi fegyverekkel lehet. Hol vannak az ő 
vádolói, a Kajafások és Annások, a farizeusok, a hatalom gőgős birto-
kosai ? Eltűntek; a megbilincselt Jézus él és uralkodik. Bár a világhely-
zet, a szélsőségek harca pillanatnyilag nem kedvez a protestantizmusnak, 
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meiy kezdettől fogva a tartalmi értékelés utján jár és semmit nem vet el 
pusztán a régiség, semmit nem fogad el pusztán az újság okán, a győ-
zelem nem lehet kétséges. A napfogyatkozások nem tartanak örökké, s 
minden élő lény, még a parányi fűszál is a nap felé fordul és világától 
várja parányi élte gyarapodását. A sivatag folyója előtör az eltemető 
homoktorlasz alól. 

Hiszek egyházam isteni küldetésében, de ép úgy hiszek nemzetem 
isteni küldetésében is ; e hitemtől még gyakran ismétlődő ostorozásunk 
és kereszthordozásunk sem tántorít el, — hiszen Isten még egyszülött 
fiát is kereszthordozásra Ítélte. „Szereti, a kit megdorgál és megostorozza» 
a kit fiává fogad." Vannak nagy történelmi célok, amelyeket csak szen-
vedés árán lehet elérni. Az emberi nem megváltásának is a legszentebb-
nek szenvedése és halála volt az ára. E szenvedésből tüneményes hódító 
hatalom és erkölcsi fenség sugárzik. A magyarság mint egy kis ván-
dorra; jelent meg Európa szivében, de a rábízott küldetéshez való hűség 
magasabb erkölcsi szintre emelte és a beköltözött nagyobb műveltségű 
népek franciák, olaszok, spanyolok, németek örömest lettek magyarokká, 
mert érezték, hogy ezáltal felsőbb értékszintbe jutnak, mintegy megszen-
telődnek a magyarság történelmi küldetésének szolgálata révén. 

Nemzetünknek nem volt szüksége soha a hatalom beolvasztó ere-
jére, mert elvégezte azt szellemi és erkölcsi fajsúlya. Szabadon és nyu-
godtan bocsátotta a legmagasabb méltóságokba és hatalmi őrhelyekre a 
jövevény népek fiait, lehettek nádorok, prímások, miniszterek; a király-
ság az utolsó századokban a törzsökös magyarnak is elérhetetlen cél 
volt. Ez a lélek él most is bennünk. Az egyházban tiszteljük az anya-
nyelv jogát, — de tiltakozunk minden törekvés ellen, mely az anyanyelv 
jogának örve alatt békétlenséget szit gyülekezeteinkben, amikor a hatá-
ron átsurrant felelőtlen elemek zavarják az egyházi élet tiszta vizét. Ahol 
a nemzeti egység megbontása nyelvi jelszavakkal nem sikerül, jönnek, 
mint „hivő" szekták, juhoknak ruhájukban, de belől ragadozó farkasok. 
Ahol ez is kudarcot vall, megpróbálják a családi béke megbontását , éket 
ütnek a különböző vallású házastársak közé, akik előbb szeretetben él-
tek. Sokféle Jákób jár közénk áltató, hitegető szóval, de a kezek mindig 
és mindenütt ugvanannak az S z s a u n a k a kezei. 

Mi itt állunk a gáton, — az ige fegyverével, — de teljesen csak 
állami törvény biztosithatja a családi békét, mely a nemzeti belső béke 
és a szeretetegység alapja. Családvédelem nélkül egységbe forrt nemzet 
helyett szétzilált, gyűlölködő, atómokra töredezett eszménytelen néptör-
meléket talál itt az eljövendő próbatétel és küzdelem vészterhes ideje. 
Voltaképen ez az ellenséges szövetség célja. Ha mi magunk nem tudunk 
egylelkű nemzetté válni, ami nélkül nemzeti jövőnket nem építhetjük föl, 
hasztalan rimánkodunk Istenhez, hogy adja vissza hazánk egységét. Vajha 
megszállna bennünket e helyütt, a szécsényi sík és a romhányi öreg hárs 
között a nagy Rákóczi lelke és szembenálló harcos felekből születnénk 
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ujjá> egymás mellett verítékező versenytársakká, mint a Rákóczi-érem pap-
jai, a haza oltára körül : Goncurrurtt, uí alaní. 

Pár hónap híjján négy évtizede annak, hogy egyházi közpályámat 
megkezdtem. Nemzetünk akkor éppen a honalapítás ezeréves nagy for-
dulóját ünnepelte. A levegő tele volt büszke s boldog harsonazajjal, líl-
künk emélkedeít ünnepi érzésekkel, diadalmas reményekkel. Azóta évti-
zedes erőfeszítések és szomorú csalódások, megpróbáltatások hullámhe-
gyei zúgtak át felettünk. Szinte végenyészet örvénye felé sodort az idők 
vihara. Az egykor erős, minden csapással vívni kész ifjú most mint ősz 
harcos áll itt, de a remény és munkatűz nem halt ki lelkemből. A felhős 
ég alatt avar mezőkön új örömünnepről álmodom, előre hallom boldog 
mámorba andalító, égverő hozsannáit. Az elszakított országrészei újra 
egy hazává forrnak, az elszakított testvérek egymás keblére borulnak s 
áldó szent imádságban egyesül minden szív az újra közössé lett hazáért. 
Boldogan borulhatok akkor le az agg Simeonnal Istenem előtt: Bocsásd 
el Uram a te szolgádat békével, mert látták az én szemeim te Idvezitő-
det, meglátták Magyarország feltámadását. 

E hitte! kezdem meg Isten nevében püspöki munkámat. Ajánlom 
magamat atyafiságos szeretetökbe. 

A püspöki székfoglalót a kerületi közgyűlés egész közönsége áhí-
tatos figyelemmel és fokozódó lelki gyönyörűséggel hallgatta s tetszés-
nyilvánításának gyakori lelkes kifejezésével helyeselte. 

Az egyházkerületi felügyelő megköszöni a püspöknek mély hatású 
székfoglaló beszédét s indítványozza, hogy a közgyűlés püspökavató 
szertartása befejezésének ezen ünnepélyes pillanatában a Kormányzó úr 
Őfőméltóságát hűséges ragaszkodásáról és hálás szeretetéről hódoló fel-
iratban biztosítsa. 

A közgyűlés az indítványt kitörő lelkesedéssel határo-
zattá emeli. 

10. Ezután az üdvözlések hosszú sora következett. 
Tasnádi Nagy András vallás- és közoktatásügyi államtitkár a ma-

gyar kir. kormány, a vallás- és közoktatásügyi miniszter nevében és 
saját személyében is tisztelettel, bizalommal és szeretettel üdvözli a 
püspököt. A kormány nagy megnyugvással veszi püspökké történt meg-
választását, inert igen jól tudja róla, hogy a munka, a törődések, a ve-
rejtékezések és a szenvedések, de egyben a sikerek és az eredmények 
iskolájában nevekedett a protestáns férfitipus talpig ép és kiváló pél-
dányává, telve rendületlen hittel, mélységes tudománnyal és fenkölt 
apostoli szellemmel. Meleg keresztyéni szeretettel köszönti s püspöki 
működésére a Mindenható áldást kéri. 

A püspök a kormány képviselőjének üdvözlésére a következőképen 
válaszolt : 
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Méltóságos Államtitkár Ú r ! 
Hálás köszönettel tartozom a magyar kir. kormány megtisztelő üd-

vözletéért és azért, hogy ez üdvözlet nyilvánítását épen Méltóságodra 
bízta. Ez üdvözletben ú jabb megpecsételését látom annak a szövetség-
nek, amelyet a protestáns egyházak a magyar állammal az 1607—8-iki 
országgyűlésen kötöttek. A magyar királyság akkor nem csupán a vallás-
szabadságot adta meg őseinknek, de egyúttal elismerte a reformáció 
egyházait államfentartó tényezőknek. E kötéshez századok viszontagságain 
át, gyakran keserű szenvedések közt, hívek maradiunk. Volt idő, amikor 
fegyverrel védtük a magyar nemzet alkotmányos szabadságát, de ép oly 
hűséggel áldozzuk hazánk erősítésére verítékünket, mint vérünket áldoz-
tuk. Részemről sem adhatok mást, mint ami egyházunk lényege: mun-
kát és hűséget hazámnak és nemzetemnek. Isten engedje, hogy ez áldo-
zatomnak gazdag aratása legyen a közös oltár számára! 

D. báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelő 
a Magyarhoni ág. hitv. evangélikus egyetemes egyház képviseletében 
üdvözli a püspököt. Az a bizalom, közbecsülés és szeretet, amellyel — 
úgymond — egyházkerülete egyhangú lelkesedéssel püspökévé választotta, 
osztatlan örömet okozott az egyetemes egyházban is, mert közéleti 
múltja mindenkit meggyőzött arról, hogy a legalkalmasabb és a legmél-
tóbb emelkedett a püspöki székbe. Négy évtizedes hivatott s épen ezért 
odaadó, lelkes és fáradhatatlan s az ifjúság meleg szeretetével hevített 
lelkészképző tanári működése méltán és megérdemelten a magyarhoni evan-
gélikus lelkészek atyjának minősíti. Imádságoskönyve, énekeskönyve, Luther 
társasági évtizedes buzgólkodása, ú jabban a Luther könyvtár és muzeum 
megalapítása s kiterjedt, mindig készséges s állandóan lankadatlan misz-
szionáriusi tevékenysége szinte kijelölték a legfőbb egyházi mél-
tóságra. Egyházának s egyben hazájának rajongó és áldozatos szeretetét 
bizonyítja az a készség, amellyel a püspöki szolgálattal járó gondot, 
munkát, törődést és gyötrődést vállalja akkor, amidőn sokszorosan meg-
érdemelten a kényelmes pihenés nyugalmát választhatná. Mindezekért az 
egyetemes egyház képviseletében őszente ragaszkodással, bizalommal és 
szeretettel üdvözli s további életére és működésére a Mindenhatónak 
bőséges áldását kéri. 

D. Ravasz László református püspök a Magyarországi Református 
Egyetemes Konvent és a Dunamelléki református egyházkerület megbí-
zásából jelenti, hogy a református egyház szeretettel és barátsággal vesz 
részt édes nénjének, az evangélikus egyháznak mai ünnepén. Illő is, 
méltó is, — úgymond — hogy együtt ünnepeljünk, mert amint minden 
örömünk és minden bánatunk közös volt a múltban, úgy közösek azok 
a jelenben is. Ha egy százados fatörzs egyik ágára csalogány száll és a 
kihalt fészken elénekli a maga ú j énekét, akkor annak a fának a másik 
ága is templomnak érzi magát. Kovács Sándornak püspökké választása 
nemcsak azért öröme a reformátusoknak, mert öröme az evangélikusok-
nak, hanem azért is, mert e választás által ők is erőgyarapodást s e lőbb-
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rejutást éreznek. Hiszen ezzeí a választással a protestáns múltnak szak-
avatottja lett püspök s meleg szívű és misszionárius lelkű egyházi vezér 
ad példát. Mint tudós a múltnak, mint énekmondó a jelennek, mint 
misszionárius a jövőnek dolgozik, hogy minden munkájával protestáns 
értékeket termeljen. Ezekre az értékekre s a protestantizmusra általában 
nemcsak az egyháznak, hanem a nemzetnek is szüksége van s a nem-
zeti szellem integritásának legszörnyűbb csorbítása volna a protestan-
tizmusnak gyengítése, mert a magyar nemzet csak velünk és általunk 
lehet egész, lehet egységes és lehet boldog. Az uj püspökre s minden 
munkájára Istennek áldását kéri. 

D. D. Raffay Sándor bányakerületi püspök hármas minőségben 
szól. Mint a legnagyobb egyházkerület képviselője szól a csonka kerület 
püspökéhez, akinek egyházkerülete csonkasága felett érett sajgó fájdal-
mát annál is inkább együttérzi, mert saját kerületét is kegyetlen meg-
csonkítás sújtotta. De benne is, ú j püspöktársában is él s csüggedetle-
nül éljen is a remény, az élniakarás s a megcsonkított egyházkerületek 
integritásának rendületlen hite. Kívánja, hogy püspöktársa érje meg egyház-
kerülete régi határainak visszaállítását! Mint a Magyarországi Evangélikus 
Lelkészek Egyesületének elnöke nemcsak saját, hanem valamennyi lelkész-
testvér nevében is köszöni azt a pazar bőkezűséget, amellyel a lelki 
javakat sokoldalú tevékenykedésének minden mezején a közjavára szerte-
szórta s ezzel ís betöltötte az Úr parancsát : „Ingyen vettétek, ingyen 
ad já tok!" Ezért a pazarlásért övé lelkésztestvéreinek szeretete és hálája. 
Ezért is tekintenek reá nemes büszkeséggel. 

Mint barát szeretettel tekint vissza a negyven esztendős múltra, 
amikor együtt indultak el a lelkészképzés magasztos hivatásának útján. 
Tudja , milyen s mennyi kiváló értéket halmozott fel s hoz magával. 
Kívánja, hogy püspöki tevékenysége ezeknek az értékeknek érvényesíté-
sével legyen áldása egyházkerületének és egyetemes egyházunknak. 

D. Kapi Béla püspök a Dunántúli egyházkerületnek, az egész Du-
nántúlnak, mint szülőföldnek, a soproni evang, líceumnak, a gyüleke-
zeteknek, a Luther Társaságnak s a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság-
nak, amelyek valamennyien büszkeséggel magukénak vallják Kovács 
Sándort, imádkozó lelkét hozza az új püspöknek, hogy úgy érezze, 
m ntha édesanyja helyezné fejére áldó kezét. Sajátságosaknak látszanak 
a körülmények, amelyek között püspök lett, mert egyedülálló eset, hogy 
lelkészi szolgálat nélkül kerüljön valaki püspöki székbe. De csak látsza-
nak, mert valójában alig fejtett ki valaki nagyobb lelkészi tevékenységet 
Kovács Sándornál, mert néki gyülekezete az egész ország és méltán em-
lékeztet Bornemisza Péter szuperitendesre, aki igehirdető, misszionárius, 
tollforgató és vallástevő volt egy személyben. Mindez Kovács Sándor is. 
Maradjon ugyanaz mindegyik a püspöki székben is s akkor élete és 
munkája ezentúl is mindig áldást jelent egyházunkra és hazánkra. 

Józan Miklós püspöki vikárius az unitárius egyház üdvözletét tol-
mácsolja. Jól esik — úgymond — itt lennie az atyai házban s hozni a 



kisebbik testvér üdvözlését. Hálával emlékezik a boldog békebeli időkre 
s arra a testvéri segitségre, amelyet Pozsony nyújtott az unitáriusok 
„Dávid Ferenc Társaság"-ának. Szeretettel üdvözlik az unitáriusok az 
uj püspökben a múltnak búvárát, akinek szive dobogása Krisztus urunk 
evangéliuma. Wittenberg, Worms és Augsburg egy tüneményes életpá-
lyának lépcsőfokai. Ennek az életpályának szelleme él Kovács Sándor s 
tanítványainak lelkében, amelynek legnagyobb gazdagsága az áldozatos 
testvéri szeretet. Ezt a szeretetet érzik az unitáriusok s ezt kívánja vi-
szonozni saját szeretetének felajánlásával s a püspök életére szóló áldás-
kivánással. „Hiszen nekünk — úgymond — már boldogság az is, ha 
valaki Erdély nevét szeretettel kiejti." 

D. Soltész Elemér tábori püspök szive egész melegével üdvözli a 
tudóst, a misszionáriust s a hűséges jó barátot. Különösen a jó barátra, 
a szeretetre s a megértő támogatásra van szüksége annak az intézmény-
nek, amelynek élén áll s a melyik gyakran kemény bírálatra, félreértésre 
és mostoha megítélésre is talál. Meg van győződve, hogz az u j püspö-
köt emiitett hármas tulajdonsága a katonai egyház őszinte barátjává 
teszi. Isten áldása nyugodjék életén s minden munká ján ! 

Dr. Paczolay Zoltán, az apátplébános halaszthatatlan hivatalos tá-
vollétében, mint a balassagyarmati róm. kath. egyházközség elnöke mély 
tisztelettel és őszinte igaz szeretettel üdvözli a püspökben a tudóst, a 
jószívű embert és a megértő felebarátot. Mélységes bizalommal és ra-
gaszkodással fordul feléje, mert együtt kell küzdenünk az atheisták, a 
vörösuralom rajongói, az istentagadók s mindazok ellen az átkos emberi 
sajátosságok ellen, amelyeket a háború elvesztése, az igazságtalan béke-
parancs s az ezek nyomán járó züllés az emberi lelkekben sarjasztottak. 
S amidőn mindezekkel a veszedelmekkel egyetértő egy akarattal felvesz-
szük a küzdelmet, nem megyünk szociologusokhoz, sem statisztikusok-
hoz, hanem valamennyien odajárulunk a betlehemi bölcsőhöz, valameny-
nyien a Krisztus útját akarjuk járni közösen, hogy mindnyájan az Ö 
iazságait valósítsuk meg a hétköznapi élet minden vonatkozásában, mert 
a rövid földi vándorút végeztével az örök Biró csak a lélek cselekedetei 
szerint fog ítélni. Ezekkel az érzésekkel és elgondolásokkal imádkozott 
ma reggel Kovács Sándor püspök üdvösséges munkájáért . 

Sóldos Béla dr. Nógrád és Hont vármegye főispánja, mint a Ti-
száninneni református egyházkerület tanácsbirája az általános felekezeti 
béke védelmezésének prófétáját ünnepelte a felavatott u j püspökben. 

Halasy-Nagy József dr. a Pécsi Erzsébet tudományegyetemi böl-
csészetkari dékánja az egyetem tanácsának jókivánatait hozza a mai 
napra. Hit és tudomány, egyház és iskola együtt munkálják az emberi 
boldogságot. Elismerést látnak abban, hogy közülök, tanárok közül vá-
lasztott az egyházkerület püspököt. Adja Isten, hogy a nemes kötelék 
megmaradjon közöttük. Maguk részéről ezt azzal akarják ápolni, hogy 
szolgálatukat az egyházkerületnek is, a közülök kikerült püspöknek is 
készségesen felajánlják. 
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Dr. Kállay Kálmán a debreceni gr. Tisza István tudomány egyetem 
hittudománykari dékánja az egyetem díszdoktorát s az egykori tanító-
mestert üdvözli. Az egyetem bizik benne, hogy püspöki méltóságában 
is megmarad annak, aki eddig vol t : a magyar protestáns egyház tör-
ténelmi tudomány hivatott művelőjének. 

Báró Podmaniczky Pál dr. a soproni theológiai fakultás dékánja 
a kar nevében és megbízásából jött mélységes szeretettel és áldáskivánás-
sal. De megilletődéssel is, mert hiszen a fakultás minden egyes tagját 
meghatotta a dunáninneni egyházkerületnek az az egyhangú bizalma, 
amely a kar legidősebb tagját püspöki székbe emelte. Saját személyé-
ben tanárát is üdvözli a püspökben, aki izzó magyar lélekkel kutatja és 
hirdeti a magyar evangélikus egyház múltját. Nagyon jól tudják, hogy 
lelkében ott zokog a fájdalom nemcsak egyházkerülete, de a haza cson-
kasága felett is. Egy pillanatra sem törődhetünk bele ezekbe a csonka-
ságokba s lelkiszemeinkkel mindig a csonkitatlan hazát s az egyházke-
rületet is a maga érintetlen egységében látjuk. A megújulásnak, a Ielkiéb-
redésnek ereje tegye áldottá püspöki munkásságát s érje meg egyház-
kerülete s Magyarország fel támadását! 

Demel Aladár dr. az Országos Bethlen Gábor-Szövetség s az Or-
szágos Luther-Szövetség megbízásából üdvözli a püspököt mély tiszte-
lettel, bizalommal és szeretettel. Az evangélikus egyház szegényes anyagi 
eszközökkel is úgy tudta minden időben gazdag lelki értékeit egyházi 
életébe beleépíteni, hogy velők és általuk mindig a jövőt munkálta. Erre 
törekszik az általa itt képviselt két szövetség is s azért bizalommal kéri 
részükre a püspök jóakaratát és megértését. De erre törekszik a püspök 
is s azért kívánja reá Istennek gazdag áldását. 

Baross József dr. alispán Nógrád és Hont vármegyék képviseleté-
ben üdvözli a püspököt mélységes tisztelettel és őszinte nagyrabecsülés-
sel. Megállapítja, hogy amig a múltban a nemzeti energiának nagy része 
közjogi harcokban enyészett el, addig ma a békesség, a szeretet és a 
munka szolgálatába igyekszik szegődni. Ezen eszméknek a jegyében 
épült a mai szépséges ünnepen oltár nemcsak az egyházkerület, hanem 
egyben a haza javára is, hogy annál valamennyien együtt munkáljuk a 
boldogabb magyar jövendőt. Kívánja a püspöknek, érje meg minél előbb 
egyházkerülete régi nagyságát. Nógrád fenntartja magának a jogot, hogy 
ősi zászlajával, amelylyel püspökét a templomba kisérte, diadalmasan 
kisérje majd vissza Pozsonyba, egyházkerülete régi székhelyére. 

Szlávy Aladár őrnagy a balassagyarmati fegyveres erő üdvözletét 
hozza, kiván szerencsés püspöki működést az integer egyházkerületben 
s amig az helyreáll, jelszavunk legyen: „Nem, nem, soha!" 

Dr. Deák János egyetemi tanár, a soproni Theologusok Otthona s 
annak mostani és volt lakói nevében hálával és áldáskivánással üdvözli 
az áldásos intézmény egyik lelkes és fáradhatlan megalapítóját. Istenál-
dást kér a püspökre, szeretetét az if júság részére. 



29 

Irányi Kamillné az Evangélikus Papnék Országos Szövetségének 
üdvözletét hozza annak a kiváló s immár vezérlésre elhívott egyházi 
férfiúnak, akinek nagyjelentőségű előadásai nagy szeretettel és melegség-
gel hangoztatták és bizonyitották a papné nagy jelentőségét nemcsak a 
papi családban, hanem magában az egyházi életben is. Püspöki műkö-
dését kisérje Istennek áldása, koronázza gazdag siker. 

Bérces Lajos, az egyházkerület evangélikus tanítóegyesületének el-
nöke hódoló tisztelettel üdvözli a püspököt s felajánlva a tanítók kész-
séges munkáját, őket a püspök atyai szeretetébe ajánlja. 

Farkas István gimnáziumi igazgató a balassagyarmati tanerők ne-
vében áhítatos lélekkel kéri Istennek áldását a püspök munkájára s 
igéri, hogy az általa hirdetett magasztos eszméket terjeszteni, védeni és 
növelni fogják magyar becsülettel. 

Deutsch Dávid izraelita főrabbi az izraelita hitközség képviseleté-
ben az írás szavaival köszönti : „Személyedben Isten birodalmának f e l -
kentjét üdvözöljük," mert bizonyos, hogy a hívő nép szava Isten szava 
s akit a nép szava hív meg egyakarattal, az az Istennek választottja. 
Kérve kéri, hogy szeretetéből őket se zárja ki. Isten áldását s a régi 
nagy Magyarország feltámadását kívánja. 

Dr. Traeger Ernő miniszteri tanácsos s a nagyvelegi evang. egy-
házközség felügyelője a püspököt szülőfalujának nevében köszönti. Meg-
emlékezik arról a fáradhatatlan munkáról, amelyet Nagyvelegen, mint 
egyházközségi felügyelő kifogyhatatlan szeretettel végzett. Utal arra, 
hogy sikerekben gazdag életének mai gyönyörűséges nagy napja bizo-
nyára nála is alkalom a magábaszállásra és az emlékezésre. Szinte bi-
zonyos, hogy volt a mai napon pillanat, amikor nemes lelke a hálás 
kegyelet szárnyain szülőfalujába szállott. Felkereste a csendes, a békés, 
a nyugodalmas temetőkertet, hogy ott gyermeki szent áhitattal leborul-
jon egy drága sírra, haló porában is áldja porladozó lakóját s minden 
babért, minden pálmát s minden elismerést, mit a siker a mai napon 
feléje nyújt, — oda helyezzen az áldott édesanya kicsiny sirhalmára. 
Elment a szerény falusi iskola mellett, ahol megtanulta leirni: „Isten", 
amely szó fenséges jelentésének odaadó szolgája lett világéletében. El-
ment a templom mellé, ahonnét elébe jött az Úr. Elszállott Sopronba, 
melynek magyarságáért oly lelkesen küzdött s ahol megtanulta a „haza" 
szónak jelentőségét; elzarándokolt a theológiára is, ahol irodalmi mun-
káját megindította. 

S most őrzőnek hívta el egyházkerületének osztatlan bizalma, hogy 
hirdesse: „Vigyázzatok, nehogy alva találtassatok!" 

További munkás életén is legyen Istennek megtartó, megsegítő és 
megáldó kegyelme! 

Fadgyas Aladár komáromi s tatatóvárosi lelkész az egyházában ál-
dozatos egyházszeretettel végzett missziói munkáért üdvözli a hálás ta-
nítvány bensőséges szeretetével. 
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Csanády László bányaigazgató az esztergomi evang. egyház és 
Nőegylet nevében mond ugyancsak missziói fáradozásáért köszönetet a 
püspöknek s kéri további jóakaratát. 

Özv. Nagy Mihályné a balassagyarmati protestáns nőegyletek kép-
viseletében köszönti a melegszívű s a Nőegyletek munkáját igaz értéke 
szerint méltányló főpásztort. 

Végül Bielek László a soproni theologiai hallgatók szeretetét, hálá-
ját és hűséges ragaszkodását tolmácsolta. 

Az elhangzott üdvözlésekre az ünnepelt püspök együttesen vála-
szolt s mondott köszönetet a következőkben : 

Méltóztassék megengedni, hogy a sok meleg üdvözletért, mely e 
napon ért s szivem mélyéig meghatott, együttesen mondhassak köszönetet. 
Az üdvözletek tartalma egy részt öröm a léleknek, mert szeretet ár já-
ban füröszt meg, másrészt várakozásokat foglal magában, amelyeknek 
évek munkájával meg kell felelni. A midőn a férfi munkába áll, előre 
tekint, mig az ekeszarvát fogja. Köszönetem mellett legyen szabad egye-
sítenem saját magam imádságát az üdvözlők meleg óhajtásával, hogy ahhoz, 
amire mindnyájan gondolunk, Isten segítségével jussunk közelebb az én 
szerény, de hittel végzett munkám által. Amen 

11. Az üdvözlések befejezése után a külsőségeiben ünnepiesen fényes 
és szokatlanul népes, benső értékében és jelentőségében emlékezetesen 
tanulságos, hiterősítő és hazafiasan lelkesítő közgyűlés a püspök hála-
imájával ért véget. 

Kmf. 

D. Kovács Sándor Dr. Sztranyavszky Sándor 
püspök. egyházkerületi felügyelő. 

Wenk Károly Dr. Zelenka Frigyes 
esperes, püspökhelyettes. egyházmegyei világi főjegyző. 

Kirchner Rezső lándori Kéler Bertalan dr. 
egyházkerületi egyházi jegyző. egyházkerületi világi jegyző. 

Dr. Csengődy Lajos Dr. Farkass Béla 
egyházkerületi egyházi jegyző. egyházkerületi világi jegyző. 

Hitelesít jük: 
Budapesten, 1935. évi november hó 14. napján, 

Mihalovics Samu Magyar Géza Szűcs Sándor 
Horváth Sándor Prónay József vitéz Purgly Lajos 

a hitelesítő-bizottság tagjai. 
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G közgyűlés hődoló feliratára fllagyarország Tőméltóságú Kor-
mányzója kabinetirodájától a következő legkegyelmesebb válasz érke-
zett: 

Nagyméltóságú 
Dr. Szíranyavszky Sándor úrnak 

a képviselőház elnöke, a dunáninneni ág. hitu. evangélikus 
egyházkerület felügyelője. 

(Budapest. 

Nagyméltóságú Egyházkerületi felügyelő Ör! 

(E Kormányzó Úr Ő Tőméltósága dr. Kovács Sándor 
egyetemi tanár úrnak, a dunáninneni ág. hiív. evang. egy-
házkerület püspöki méltóságába történt beiktatását örömmel 
vette tudomásul s az egyházkerület közgyűlése nevében ez 
alkalomból tolmácsolt hődoló üdvözletéért szíves köszöne-
tét kifejezni méltóztatik-

©an szerencsém Nagyméltóságodat erről értesíteni. 
Togadja Nagyméltóságod őszinte tiszteletem nyilvá-

nítását. 

Budapes t , 1035. évi október hő 31. napján . 

S é r t e s s y, 
a kabinet iroda főnöke. 
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