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A Dunáninnení ág. hitv. evangélikus keresztyén egyházkerület 
1934. évi június hó 28-ik napján Budapesten D. Kiss István és 
dr. Händel Béla fejér-komáromi egyházmegyei felügyelő, majd dr. 
Sztranyavszky Sándor egyházkerületi felügyelő elnöklete mellett 

megtartott rendkivüli közgyűlésének 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E . 

Jelen voltak: 

I. Hivataluknál fogva, mint egyházkerületi tisztviselők : 

1. Törvényszéki birák: Bérces Lajos, Csengey Gyula, Huszágh 
Gyula, Irányi Kamill, dr. Kéler Bertalan, Laszkáry Gyula, Limbacher 
Zoltán, Podhradszky János, Wenk Károly és dr. Zelenka Frigyes. 

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

3. Egyházkerületi ügyész: Dr. Händel Béla. 
4. „ pénztáros : Szelényi Gyula. 
5. „ számvevő: Podhradszky János. 
6. „ levéltáros: Kardos Gyula. 

II. Hivataluknál fogva, mint egyházmegyei tisztviselők : 
1. A Fejér-komáromi egyházmegyéből: Dr. Händel Béla felügyelő 

és Podhradszky János esperes. 
2. A Mosoni egyházmegyéből: Wenk Károly esperes. 
3. A Nógrádi egyházmegyéből: Laszkáry Gyula felügyelő és Mi-

halovics Samu esperes. 

III. Választás útján, mint egyházmegyei kiküldöttek : 
1. A Fejér-komáromi egyházmegyéből: a) megbizó-levéllel: Hoff-

mann Ernő, Magyar Géza és Vetsey Ede; b) jegyzőkönyvi kivonattal: 
Fúria Zoltán, Kalavszky Kálmán, Antal Károly, Kirchner Gyula és Sel-
meczy Miklós. 

2. A Mosoni egyházmegyéből jegyzőkönyvi kivonattal: Szűcs Sándor. 
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3. A Nógrádi egyházmegyéből: jegyzőkönyvi kivonattal: Fabini 
Henrik, dr, Förster Kálmán, Hanzély Ferenc, vitéz Purgly Lajos, Ottmár 
Béla, Schreiner Jenő, Csőváry Dezső. 

IV. A tanítók képviseletében : 

Bérces Lajos balassagyarmati igazgató-tanitó és Kaján József le-
géndi tanitó. 

V. Mint vendégek : 

Báró Feilitsch Bertold az Egyetemes Gyámintézet világi elnöke, 
dr. Zelenka Lajos a Tiszai egyházkerület felügyelője, dr, Rásó Lajos 
egyetemes ügyész, Lányi Márton, Broschkó G. Adolf, dr. Csengey Gyula, 
Csőváry Géza, Gáspár István, Schultz Aladár, vitéz Sréter Ferenc, 
Frankendorfer Róbert, dr. Horváth Kornél, Horváth Sándor, Kesztler 
László, Fúria László és Szántó Róbert. 

Távolmaradásukat kimentették: Prónay József és Schütz Nándor. 

A Püspök imája 

Közgyűlés 
megalakulása 

Kardos Gyula 
előterjeszti hatá-
rozati javaslatát 

A G Y Ű L É S . 

1. A közgyűlés a püspök következő áhítatos imádságával vette 
kezdetét: 

„Isten, jóságos mennyei Atyánk! Egybesereglettünk egyházkerüle-
tünk minden tájáról, hogy tanúbizonyságot tegyünk a mi Vezérünkről. 
Tanúbizonyságot tegyünk az ő hitéről, rendíthetetlen egyházszeretetéről, 
amelyet őseitől örökölt s amelyet megőrzött tisztán és hűségesen mind 
e mai napig. 

Atyánk légy velünk most és mindenkor! Te vagy a mi erős várunk 
és romolhatatlan kősziklánk! Adj diadalt az igazságnak, szüntess meg 
minden egyenetlenséget és visszavonást széles e hazában, hogy mind-
annyian egy szívvel és lélekkel terjesszük országodat itt e földön! Hall-
gasd meg buzgó könyörgésünket a te szent Fiadért az Ur Jézus Krisz-
tusért! Ámen. 

Az ima végeztével a püspök üdvözölte a közgyűlési tagokat s a 
távollevő kerületi felügyelőnek a társelnöklésben való helyettesítésére az 
E. A. idevonatkozó rendelkezésének megfelelően a hivatalban legidősebb 
egyházmegyei felügyelőt, dr. Händel Bélát kérte fel. 

2. Dr. Händel Béla üdvözli a közgyűlést, a jegyzői kar jelentésére 
megállapítja, hogy az törvényszerűen alakult meg és azt megnyitja. A 
jegyzőkönyv vezetésével dr. Zelenka Frigyes világi főjegyzőt bízza meg 
s indítványára a közgyűlés a jegyzőkönyv hitelesítésére az elnökségen 
és a jegyzői karon kivül Laszkáry Gyula, Kirchner Gyula, Podhradszky 
János és Irányi Kamill közgyűlési tagokat küldi ki. 

3. A világi elnök felhívja Kardos Gyula nógrádi alesperest, hogy 
a püspöktől nyert megbízás alapján terjessze elő a közgyűlés egyetlen, 
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tárgysorozati pontját, a kerületi felügyelőnek ezen jméltóságáról történt 
lemondásával kapcsolatban. 

Kardos Gyula előterjesztésének bevezető részében hangoztatja az 
ügynek nemcsak a dunáninneni egyházkerület, de az egyetemes evang. 
egyház szempontjából is nagy jelentőségét s ezért szükségesnek tartja, 
hogy az minden magyar evangélikust érdekeljen, aki egyházunk jövendő 
sorsa felett komolyan aggódik. A tényállás ismertetése során elmondja, 
hogy egyházkerületi felügyelőnk azért határozta el magát a kerület egy-
hangú bizalmából viselt felügyelői tisztéről való lemondásra, mert nagy-
korú fia, Sztranyavszky-Madách Imre dr. házasságával kapcsolatosan 
ágost. hitv. evangélikus egyházunk kárára reverzálist adott s ezzel nem-
csak az apának hithűségét s az ág. hitv. evangélikus egyházhoz való 
ragaszkodását, de egyben családjának évszázados tradícióit is megta-
gadta. Fiának nemcsak az apával, de rajta keresztül egyházával szem-
ben is elkövetett hűtlen eljárása váltotta ki lelkéből az egyházi méltó-
ságáról való lemondásra vonatkozó elhatározást. 

Minthogy azonban kétségtelen, hogy nagykorú fia cselekedetéért 
az apa sem egyházi, sem emberi szempontból felelős nem lehet, az 
apával szemben az egyházkerület más megállapításra nem juthat, mint 
arra, hogy egyházkerületi felügyelőjének ebben a kérdésben az indokolt-
nál is nagyobb mértékben érzékeny Ítéletéért hálával tartozik, mert ezzel 
a viselkedésével nemcsak egyháza iránti hűségéről tett tanúbizonyságot, 
hanem egy súlyos és egyházunkat mélyen érintő kérdésben példát mu-
tató magatartást is tanúsított. 

Mindezért indítványozza, hogy 
1. az egyházkerületi közgyűlés az egyházkerületi felügyelőnek ezen 

tisztéről való lemondását tudomásul ne vegye, hanem ez alkalomból is 
biztosítsa őt bizalmáról, szeretetéről és ragaszkodásáról s kérje fel, hogy 
elhatározását vegye revízió alá. 

2. Intézzen a kerületi közgyűlés feliratot az egyetemes közgyűlés-
hez s kérje, hogy az 1894. évi XXXII. t. c. hatálytalanná tétele és az 
1868. évi Lili. t. cikknek újból való érvényreemelése érdekében fordul-
jon a m. kir. kormányhoz és ezen akcióhoz való csatlakozás céljából 
kérje fel az összes magyarországi hitfelekezeteket is, első sorban a test-
véregyházakat, hasonló állásfoglalás céljából, mert ez a kérdés és az 
abban rejlő veszély nemcsak a mi egyházunk kérdése és veszélye, ha-
nem veszélyt hordoz magában az egész magyar nemzeti jövendő szem-
pontjából is. 

E két indítványon felül megfontolandónak tartja az előadó, hogy 
egyházkerületünk ne vesse-e fel azt a kérdést, hogy a házasságkötésről 
szóló ideiglenes utasításainkat oda módosítsuk, hogy evangélikus temp-
lomainkban vegyes párok csak akkor legyenek eskethetők, hogy ha a 
felek evangélikus egyházunk javára adnak reverzálist. 

Ha erre rákényszeríttetnénk, az nem lenne retorzió, hanem csak 
védekezés. 
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Bizottság kijelölése 

Dr. Sztranyavszky 
ker. felügyelő 

fogadtatása 

Ker felügyelő 
válasza 

A világi elnök kérdi a közgyűlést, elfogadja-e Kardos Gyula két 
indítványát. 

A közgyűlés mind a két indítványt általános helyesléssel 
elfogadta s határozati erőre emelte. 

4. A világi elnök felkéri a püspököt, tegyen javaslatot, névszerint 
kikből álljon az a bizottság, amelyik elmegy a kerületi felügyelőhöz, 
hogy vele a közgyűlés határozatát közölje s őt a közgyűlésen való meg-
jelenésre felkérje. 

A püspök javaslatára a közgyűlés ezen bizottságba dr. 
Kovács Sándor vezetése mellett Wenk Károly és Fabini Hen-
rik közgyűlési tagokat küldi ki. 

A bizottság küldetésében azonnal távozik s visszaérkeztéig az el-
nökség a közgyűlést felfüggeszti. 

5. A bizottság élén a közgyűlésen megjelent kerületi felügyelőt a 
közgyűlési tagok felállással, szűnni nem akaró tapssal, lelkes éljenzéssel 
fogadták s a közgyűlés egyházi elnöke csak percekig tartó várakozás 
után mondhatta el következő beszédét: 

„Kegyelmes Uram! Az egyházkerületi közgyűlés küldöttsége meg-
vitte Nagyméltóságodnak az egyházkerületnek azt az egyhangúlag hozott 
határozatát, hogy Excellenciád lemondását el nem fogadja. 

Az egyházkerületi közgyűlés ezzel a határozatával kifejezésre jut-
tatta azt a meggyőződését, hogy Nagyméltóságod kiváló egyéniségére, 
közismert hithüségére és egyházszeretetére az a különben fájdalmas kö-
rülmény, mely akkora sebet ütött apai szivén, a legkisebb árnyékot sem 
vetheti és kifejezésre juttatta azt a forró óhaját is, hogy ezentúl is Nagy-
méltóságodat óhajtja látni világi elnöki székében, amelynek már eddig 
is annyi fényt kölcsönzött, annyi dicsőséget szerzett. 

Ezek után mélységes tisztelettel kérem Nagyméltóságodat, vonja 
vissza lemondását, foglalja el újra világi elnöki székét s ezzel boldogítsa 
egyházkerületét s az egész magyar evang. egyházat." 

A közgyűlés a püspök szavait ismételt tetszésnyilvánítással kísérte, 
majd feszült figyelemmel, bensőséges együttérzéssel s ünnepélyesen meg-
hatódott lélekkel, állva hallgatta a sajgó apai szívnek nem ritkán köny-
nyeket fakasztó, de egyben a rendületlenül hithű léleknek felmagasztaló 
megnyilatkozását a következőkben : 

„Isten látja a lelkemet, hogy amikor lemondásomat közöltem, nem 
az volt a szándékom, hogy magamat az egyházkerület közgyűlése által 
ünnepeltessem. Ugy éreztem, hogy kötelességemet teljesítem akkor, ami-
kor az egyházkerület közbizalma folytán az élre, felelős állásba jutottam, 
magamra nézve szigorúan értelmeztem azokat a konzekvenciákat, ame-
lyek bekövetkeznek, ha vezető ember családjához tartozó vétkezik az 
egyházával szemben. Tudom, hogy a nagykorú fiú cselekedeteiért az apa 
nem felelős s hogy mégis teljes mértékben felébredt bennem a felelős-
ség, azt természetesnek találja mindenki, aki tisztában van közéleti el-
veimmel. 

• 
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A hithüséget családomtól úgy örököltem, hogy ez a hűség a jö-
vőre nézve is fenntartandó, s mert ezt az álláspontot nem tudtam érvé-
nyesíteni, úgy láttam, le kell mondanom. Nem tartozik a nyilvánosság 
elé érzéseink folyamata, sok esetben vihara. A közgyűlés elé csak az 
tartozik, hogy bizalmát magamra nézve kötelezőnek elismerem. Amilyen 
mértékben tartottam kötelességemnek, hogy a konzekvenciákat magamra 
és családomra nézve is érvényesítsem százszázalékos mértékben, ugyan-
így kötelességemnek tartom nem vonni ki magamat a konzekvencia 
alól, amely bekövetkezett rámnézve az egyházkerületi közgyűlés egyhangú, 
megtisztelő elhatározása alapján. 

Állásomat tündöklő dísznek minősítem, de azt nem a dísz meg-
szerzésének vágyából vállaltam, hanem evangélikus egyházunk iránt ér-
zett kötelességem parancsából. 

Politikus ember számára egyházi tisztségeket vállalni sokak szerint 
nem indokolt, mert számos esetben akadály lehet a politikus számára az, 
ami egyházi szempontból kötelesség. És ha, mint politikus, mindezek 
tudatában vállaltam az egyházkerületi felügyelői tisztet, úgy érzem, jog-
címet szereztem arra a kijelentésre, hogy éppen egyházam számára kí-
vántam elégtételt szerezni és egyúttal levonni azokat a következtetése-
ket, amelyek egyházam jövője és a nemzeti társadalom békéje szempont-
jából kívánatosak. A reverzális kérdésében másodízben jártam kálváriát 
s szükségét éreztem annak, hogy a magam elhatározását akként alakít-
sam ki, hogy a jövőben mentől kevesebb testvéremnek jusson ki ilyen 
megpróbáltatás. 

Amilyen mértékben hü vagyok evangéliumi hitemhez, olyan mér-
tékben becsülöm mindenki más hitét is, ha krisztusi tant szolgál. Krisz-
tus a keresztyénségben nem ellenségeket akart egymással szembeállítani, 
hanem testvért testvér mellé akart hozni és Isten szolgálatán keresztül 
az embereknek akart használni. 

Nem tévesztenek-e utat azok, akik Krisztus követőinek táborában 
nem megértést, hanem — sok esetben túlbuzgósággal — meghasonlást 
idéznek elő? És ha áll ez általános vonatkozásban, kérdezem, nem fo-
kozott mértékben áll-e reánk, csonkított magyarokra? Az a meggyőző-
désem, hogy a magyarság széttagoltsága és a megszállott területeken 
három millió magyar helyzete a csonkaországi magyarokat kell, hogy 
egymás mellé állítsa. Nem tartom kétségesnek, hogy ez a felfogás min-
denütt ugy él, mint a magam lelkében és legfeljebb túlbuzgóság jelent-
het pillanatnyi gátat, amelyet kölcsönös jóindulattal s az illetékes ténye-
zők közreműködésével elhárítani nem lesz lehetetlen." 

Megköszönte ezek után az egyházkerület bizalmát és hangsúlyozta 
tanulságként, hogy az egyház életén belül is minden hithű evangélikus-
nak és becsületes magyarnak teljes tudatában kell lennie a kötelessé-
geknek. „Ma — úgymond — a kötelességteljesítés fogalmát sokan sok-
kal lazábban értelmezik, mint azelőtt; könnyen keresnek az emberek 
magyarázatokat sok olyan kérdésben, amelyben a lelkiismeretnek kellene 
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D. Kiss István 
püspök üdvözlése 

Laszkáry Gyula 
üdvözlése 

felébrednie. Lelkiismeretben kötelességet vélek teljesíteni akkor, amikor 
tovább is rendelkezésre állok a tradíciók hűséges őrizetében, azzal a 
meggyőződéssel, hogy ezek a szempontok megtévedt fiam lelkében is 
felül fognak kerekedni." 

Újból percekig ünnepelte a közgyűlés a kerületi felügyelőt s újból 
percek kellettek, hogy a lelkes éljenzés és taps elcsituljon s a püspök 
következő szavakkal üdvözölje a méltóságába visszatért kerületi felügyelöt: 

Erre az örömteljes válaszra engedje meg Kegyelmes Uram, hogy 
a Dunáninneni egyházkerület nevében mély tisztelettel és szeretettel üd-
vözöljem, mint egyházkerületi felügyelőnket, azzal a mély tisztelettel és 
szeretettel, amellyel kezdettől fogva viseltetem Nagyméltóságod iránt. 

Határtalan az én örömöm, hogy továbbra is a miénk marad. Mert 
nagy idők küszöbén állunk, akár egyházamra, akár hazámra gondolok. 
Ez év november 10-én kezdi el legfőbb törvényhozó testületünk, a zsinat 
a maga munkáját. Nem tervez ugyan világra szóló újításokat, de a régi 
alapokon végzendő üdvös munkához is nagy egyházszeretet, sok böl-
csesség és különösen a szabadság és rend elmosódott határvonalainak 
a megvonásához éles elme is szükséges, mind oiy tulajdonok, amelyek 
Nagyméltóságod birtokában vannak. De nagy idők szele érezhető nemzeti 
szempontból is. Olyan férfiú áll a nemzet élén, aki nagyvonalú, nagy 
koncepciójú, minden elfogultságtól mentes, egyetemes érdekeket szem 
előtt tartó politikát kezdeményezett. Büszkék vagyunk reá, hogy ennek 
a prófétai ihletségű férfiúnak Nagyméltóságod a jobb keze. Még egyszer 
üdvözlöm Nagyméltóságodat a mai szép nap alkalmából s Isten áldását 
kérem minden, az egyház és haza javára irányuló munkájára-" . . . 

A közszeretetben álló kerületi felügyelőt üdvözölték még: 
a) £a szká r? Gyula nógrádi egyházmegyei felügyelő a felügyelői 

kar nevében a következőképen: 
Nagyméltóságú és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 

Úgy érzem, hogy ebben az ünnepélyes órában, amikor a Dunán-
inneni ág. hitv. evang. egyházkerület a szeretet, az elismerés és a tisz-
teletteljes nagyrabecsülés érzéseinek, ezen magas testület minden egyes 
tagját megrázó erővel hatalmába keritő hatása alatt fordul egyházkerü-
letünk világi vezére, kerületi felügyelőnk fenkölt személye felé: nem 
mulaszthatom el, hogy Öt egyházkerületünk felügyelői kara nevében is 
külön a legmelegebb szeretet és ragaszkodás érzésével ne üdvözöljem. 

Kegyelmes Uram! Kedves Barátom ! A Dunáninneni evang. egy-
házkerület felügyelői kara eddig is, mint világi vezérére a tisztelet és 
szeretet érzésével tekintett Reád; — s szívesen követte mindenkor azt 
a zászlót, melyet Te lobogtattál kezeidben előttünk. 

Ma azonban és a történtek után ezek az érzések még sokkal in-
kább eltöltik Irántad mindannyiunk kebelét: Te a legnehezebb órákban, 
amikor melegen érző s annyi mélységes szeretettel teljes szived életed-
nek legfájóbb sebeit szenvedte el, — példát mutattál nekünk arra, hogy 
a hithű protestáns, az igaz, erős férfi még a legnagyobb lelki megpró-
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báltatások súlya alatt sem roppanhat össze, mert mindenkor megtalálja 
tántoríthatatlan hithűségével és lutheri erejű akaratának sziklaszilárdsá-
gával a helyes utat arra, hogy a saját hitének becsületét és egyházunk-
nak ősi traditióit megvédelmezze bárki ellen is. 

Ha eddig is szerettünk és tiszteltünk Téged, mint felavaiott vezé-
rünket; — most ez az érzésünk hatványozottan hathatja át szíveinket, 
mert egyházunk ősi szent hitének és íelvirágozásának zászlaját a Te ve-
zéri kezeidben tudjuk a legjobb helyen; — s mi az igaz szeretet tán-
toríthatatlan és hűséges ragaszkodásával állunk melletted mindenkor és 
lelkesedő örömmel követünk, bárhová vezérelsz is. 

b) Dltihalovics S a m u nógrádi esperes a lelkészek nevében: 

Nagyméltóságú Egyházkerületi Felügyelő Ur! 
Mélyen tisztelt Közgyűlés! 

A folyó év őszén lesz négy esztendeje, hogy megcsonkított és el-
árvult egyházkerületünk Nagyméltóságodat egy szívvel-lélekkel vezéréül 
választotta s felügyelői tisztségébe beiktatta. Az akkor elhangzott üdvöz-
lések során a budai ev. egyházközségnek szószólója a többi között fel-
emiitette azt is, hogy ha Nagyméltóságod kitekint hivatalos szobájának 
ablakán, az első ami szemébe tűnik, a bécsi kaputéri evangélikus temp-
lom patinás tornyának napfényben csillogó keresztje. Visszaemlékezem 
Nagyméltóságodnak ezen üdvözlésre adott válaszára is, amely igy hang-
zott: „Igen, nap-nap mellett látom az én keresztemet." 

Azóta az isteni Gondviselés más, az akkorinál sokkal jelentősebb 
munkamezőre hivta el Nagyméltóságodat. Mostani hivatalos helyiségének 
ablakai nem komor háztetőkre, hanem virágos kertre nyílnak, ide nem 
látszik a budai templomtorony keresztje. De a Krisztus keresztje most is 
reánehezedik Nagyméltóságodnak lelkére s ismét beteteljesedett, hogy 
minden háznak megvan a Golgotája, minden szívnek megvan a kereszt-
fája, melyen boldogsága megfeszíttetik. 

Mostani kereszthordozásában — mint mindenkor — ott áll Nagy-
méltóságod körül egyházkerületünk egész lelkészi kara. Ott állunk buzgó 
imáinkkal, rendületlen bizalmunkkal s mélységes hálával eltöltött teljes 
szivünkkel, hogy kérésünket meghallgatva, továbbra is vezérünk marad 
abban a küzdelemben, amelyet evangélikus Sionunk megtartásáért és 
megerősítéséért vívunk. 

Székfoglalóját Nagyméltóságod annak idején ezekkel a lelkünkbe 
mélyen bevésődött szavakkal zárta: „Nem jöhet idő, nem jöhet meg-
próbáltatás, melynek közepette hitemben megrendülhetnék, nincs az a 
komor, sötét felleg, mely utamból, melyen meggyőződéssel haladok, el-
téríthetne." 

Ez a rendíthetetlen hit vezérelje Nagyméltóságodat, ez hatványozza 
meg lelke nagy erejét, ezzel oszlassa, ezzel űzze el azokat a sötét fel-
hőket, amelyek csonka egyházkerületünk, egyetemes evangélikus egy-
házunk s megtiport, megalázott magyar hazánk egét borítják! 

Mihalovics S, 
üdvözlése 
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D. Kovács S. 
üdvözlése 

c) D . Kovács Sánäor egyetemi tanár, egyházkerületi főjegyző a 
kerület tisztviselői nevében: 

Nagyméltóságod lelkének hitvallásszerű megnyilatkozása és a visz-
hangúl elhangzott bensőséges beszédek után önkéntelenül elénk bukkan 
a kérdés: vegyülhet-e még új szín és új hang a bizalom és ragaszko-
dás e megható harmóniájába? Amint a nap világa minden harmatcsepp-
ben új fénnyel tükröződik és mindegyiken észlelhetni egy sugárszilán-
kot, ami a többiben nincsen meg, — a tisztviselői kar bizalomnyilvá-
nitása kiegészíti, teljessé teszi közgyűlésünk képét. Nélküle csonka lenne. 
A kerület egyetlen alkotó eleme sem süllyedhet ma csüggedt némaságba. 
A hallgatással önmagát ítélné el. 

Ugy érzem, hogy komornak indult, de a lelki felszabadultság és 
a bizakodó egyházi öntudat fölemelő ünnepévé magasztosult közgyűlé-
sünkön, a közös érzelmi láncba kapcsolódó lelkek általános hangulatá-
ban, melynek hulláma átcsapott rajtunk, földi szemnek láthatatlanul, de 
hívő szívnek érezhetően — jelen van a k e r e s z t . Nem a templomok 
megszokott dísze, mely — fájdalom! — gyakran palástol hozzá méltat-
lan jelenségeket, hanem a golgotai kereszt, amelyről szerte sugárzik a 
lelkekbe az a gondolat, hogy Jézus önként vállalt szenvedése által köl-
tözött Isten igazában szivünkbe, a belső, lelki emberbe; általa lett hi-
tünknek fejedelmévé és mi is szeretetből vállalt szenvedés útján emel-
kedhetünk legbiztosabban, legközelébb Ő hozzá. „Aki nem veszi fel 
keresztjét és nem követ engem, nem méltó az énhozzám." S aki viszont 
fölemeli a keresztet, hogy Mestere nyomán hordozza, azt a kereszt is 
fölemeli soha nem álmodott tiszta, portalan és ködtelen magasságokba, 
ahonnan a két életnek, a földinek és mennyeinek kapcsolatát nem ho-
mályos beszéd tükrén át látja részekre szaggatva, hanem teljes egészük-
ben, csonkitatlan valóságukban. A lelket az igazság ereje e föld felett 
való éther világban oly ellenállhatatlan hatalommal ragadja magával, 
hogy élő tudattá érik, ami előbb csak bátortalan sejtésképpen borongott 
benne: én a Krisztusban élek és a Krisztus énbennem él. 

Vezérünk keresztje felemelte a mi lelkünket is. Érezzük, hogy soha-
sem állt oly közel hozzánk, soha sem volt annyira a miénk, mint épen 
megpróbáltatása nehéz napjaiban. 

A kereszthordozóknak Istentől drága kincs és szent örökség jutott 
osztályrészül. Mig a kereszt terhétől roskadoznak, a szenvedés töviseitől 
véreznek, a Golgota ormán túl látják azt a csillagot is, mely a napke-
leti bölcseket vezette, mely megállt a bethlehemi jászol felett az égbol-
ton, mely minden emberi ékesszólásnál ékesebben, szűnös-szüntelen 
hirdeti nekünk az isteni szeretet mérhetetlenségét; hirdeti, hogy a ke-
reszt voltakép nem a szenvedés, hanem a szeretet jele; az szenved, aki 
igazán szeret; hogy a kereszt útja a menyország, isteni dicsőség út ja; 
hogy a szenvedő lélek gyötrődését szent és boldogító béke váltja fel. 
E világ üthet sebet, a seb fájhat is, de az isteni kegyelem áldott bal-
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zsamot csepegtet rá. „Mind életemben, mind halálomban Krisztus az én 
nyereségem." 

E történelmi pillanatban mi is bizonyságot teszünk vezérünkhöz 
való hűségünkről, ragaszkodásunkról és bizalmunkról. Követni fogjuk 
útján eltökélt, szilárd lélekkel. Akik a világ szerint élnek és gondolkod-
nak, könnyű szívvel követik vezérüket a földi fény és hatalom egyre 
emelkedő lépcsőfokain. Mi kereszthordozásában követjük Öt, mert a ke-
reszt az az eltörülhetetlen jel, az az elhalaványodhatatlan bélyeg, amiről 
Krisztus tanítványai egymásra ismernek. Kérjük Nagyméltóságodat, fo-
gadja a hűség és a bizalom e bizonyságtételét megértő szívvel! 

d) Sérces Cajos igazgató-tanitó a magyar evangélikus tanítók 
nevében: 

Nagyméltóságú Felügyelő Úr ! 
Mélyen tisztelt Közgyűlés! 

A magyar kultuszkormány 1925-ben a népiskolák részére új tan-
tervet léptetett életbe. Új utakon, új magyar lelkek formálása a célja 
ennek az új tantervnek. 

Evangélikus egyházunk, mint mindig, úgy most is teljes egészé-
ben magáévá tette a benne lefektetett elveket, saját iskolái részére nem 
készíttetett más tantervet, hanem az államit csupán egyes protestáns vo-
natkozású egységekkel egészítette ki. Ezek közül kettőt kívánok kiemelni 
ez alkalommal. Az egyik: „Az evangélikus férfi jelleme." A másik: „Az 
evangélikus férfi erényei." 

Amikor Egyetemes Egyházunk vezérei e két tétel tanítását köteles-
ségünkké tették, meglehetős nehéz feladat elé állítottak minket tanítókat. 
Magyar hazánk történelme telve van nagy magyar jellemekkel, a magyar 
nép erényei pedig közismertek. A sok kiváló magyar jellem és erény 
mellett külön kiemelni az evangélikus férfi jellemét és erényeit azonban 
hálás és szükséges feladat. A múltból oda állítjuk tanítványaink elé a 
Bocskayakat, a Bethleneket, a Gályarabokat, a Thökölyeket, a Kossuthokat, 
mint a protestáns jellem mintaképeit. Továbbá ;figyelemmel kisérjük 
evangélikus egyházunk minden megmozdulását s a jelenből kiemeljük 
mindazokat, akiknek tettei alkalmasak a gyermeknek öntudatos evan-
gélikussá való fejlesztéséhez. 

Ma a jelenből szól hozzánk és tanítványainkhoz egy férfiú, aki 
megszemélyesítője az evangélikus jellemnek. Ezt a férfiút a jövő tanév-
ben odaállítjuk tanítványaink elé, hogy a legjobb nevelési eszközzel, az 
élő példán való szemléltetéssel mutassunk reá e férfiú evangélikus jel-
lemére és erényeire s ezzel őket is ilyenekké neveljük. 

Excellenciás Uram! Én a magyar evangélikus tanítók és sok-sok 
magyar evangélikus kicsi tanuló nevében köszönöm Nagyméltóságodnak, 
hogy megmutatta nekünk, milyeneknek kell lennünk s milyenekké kell 
nevelnünk tanítványainkat. Legyen továbbra is a mi útmutatónk, példa-
adónk! Sok ilyen evangélikus jellemet adjon a jó Isten hazánknak és 

Bérces L. 
üdvözlése 
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Dr. Zelenka Lajos 
üdvözlése 

Közgyűlés bere-
kesztése. Püspök 

imája 

egyházunknak s akkor hazánk újra nagy lesz, egyházunk pedig a nyu-
galom, a béke esztendeit élvezheti. Istennek áldása legyen Nagymél-
tóságodon ! 

e) Dr. č l e n k a Cajos a Tiszai Egyházkerület felügyelője a testvér 
egyházkerület nevében: 

Nagyméltóságú és Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés! 
Bensőséges nagy örömömre szolgál, hogy a példás hithűségnek, 

egyházszeretetnek s a hittestvérek egymáshoz való hűséges ragaszkodá-
sának ezen magasztos ünnepén személyszerint is jelen lehetek s a Tiszai 
testvér-egyházkerület nevében és képviseletében szivem szerint üdvözöl-
hetem ünnepelt kerületi felügyelőtársamat s az Öt lelkesen ünneplő egy-
házkerületi közgyűlést. 

A felügyelő ur Önagyméltósága héroszi küzdelmével, nagy lelkének 
hithű és férfias elhatározásával s nemesen érző szivének áldozatos egy-
házszeretetével tündöklő példát adott mindnyájunknak arra, miként szol-
gáljuk hűen, férfias következetességgel s ragaszkodó szeretettel egyhá-
zunkat akkor is amikor a megrendítő megpróbáltatás családi szentélyünk-
ben, apai érzelmeink eltiprásával támadja meg hithűségünket! 

A nemes példaadást megőrizzük okulásul, hogy belőle áldás fakad-
jon egyházi életünkre s megháláljuk azzal az őszinte kívánságunkkal, 
hogy a megbántott apai szivbe a megtévedt, de hálásan szerető fiu meg-
térése mielőbb varázsolja vissza a zavartalan békét, megnyugvást és 
áldásos apai szeretetet. 

Felügyelőtársamnak egyházkerülete élén kifejtendő további példás 
működése legyen áldott! 

Az őszinte nagyrabecsülés, a hűséges ragaszkodás és a bensőséges 
meleg szeretet szárnyaló megnyilatkozásaival pazarul elhalmozott kerületi 
felügyelő hittestvéri szivének megkapó közvetlenségével köszönte meg s 
viszonozta a feléje áradó sok szeretetet s rendületlen egyházszeretetének 
meggyőző erejével kötötte hittestvéreinek lelkére a meg nem alkuvó s 
mindhalálig tartó hithűséget s az ifjúságnak ezen magasztos erényben 
való nevelésének szükségét. 

A komor hangulatban s a nyomasztó bizonytalanság aggasztó ér-
zéseivel kezdődött, de a hithűség ragyogó verőfényében tündöklő, az 
egyház és egymás szeretetének melegében izzó s a bizakodó remény-
kedés erejétől lüktető közgyűlés a főpásztor következő buzgó hálaimá-
jával ért véget: 

„Szeretetnek és kegyelemnek végtelen jóságú Istene! A Te neved-
ben kezdettük, a Te nevedben végezzük is munkánkat. Mert csak az ilyen 
munkán van áldás. Áldd meg mai munkánkat is! Tedd azt kiinduló 
pontjává egy hosszantartó, Istennek tetsző s eredményekben gazdag egy-
házi munkának! Aldd meg egyházkerületünket, annak vezetőit, tisztvi-
selőit és minden egyes tagját, hogy meglássék rajta az önzetlenül és 
lelkesedéssel végzett munka minden áldása! Áldd meg magyar evang. 
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egyházunkat s ami volt eddig, tedd a jövőben is azzá, a felvilágosodott, 
Istent félő, embert szerető, a szabadságéit élő-haló, egyetemes nagy*cé-
lokért önzetlenül küzdeni tudó nagy férfiak bölcsőjévé! Áldd meg sze-
gény magyar hazánkat, vess véget magyar testvéreink kimondhatatlan 
szenvedéseinek, add vissza régi határainkat s velük együtt a régi ma-
gyar dicsőséget, mert tied az ország a hatalom és a dicsőség most és 
mindörökké! Ámen." 
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