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A LEFOLYT GYÁSZISTENTISZTELETRŐL. 

J e l e n v o l t a k : 

(Sehl.) I. Hivataluknál fogva mint egyházkerületi tisztviselők: 
1. Egyházkerületi törvényszéki birák: Schleiffer Károly, Pröhle 

Henrik, dr. Kéler Zoltán, Schönwieszner Kálmán, dr. Thebusz Aladár, 
dr. Richter Richárd, Hirschmann Nándor. 

2. Egyházkerületi rendes jegyzők: Händel Vilmos, Schleiffer Ká-
roly, Biszkup Béla, dr. Trsztyénszky Ferencz, ifj. Laszkáry Gyula. 

3. Egyházkerületi ügyész: dr. Trsztyénszky Ferencz. 
4. Egyházkerületi könyvelő: Wichmann Adolf. 
5. Egyházkerületi ellenőr: Steltzer Endre. 
6. Egyházkerületi levéltáros: Schmidt Károly Jenő. 

II. Flivataluknál fogva mint egyházmegyei tisztviselők: 
1. A fehérkomáromi e. m.-ből: Jánossy Lajos esperes és dr. 

Kéler Zoltán másodfelügyelő. 
2. A mosoni e. m. : Ringbauer Gusztáv esperes és Lepossa Dániel 

felügyelő. 
3. A nagyhonti e. m.: Händel Vilmos esperes és Farbakv István 

esperességi másodfelügyelő. 
4. A nógrádi e. m. : Frenyó Gyula esperes és Beniczky Árpád 

felügyelő. 
5. A nyitrai e. m. : Szekerka Pál esperes és dr. Simkó Lajos 

felügyelő. 
6. A pozsonymegyei e. m.: Schleiffer Károly esperes és Lenhardt 

Károly felügyelő. 
7. A pozsonyvárosi e. m.: Schmidt Károly Jenő esperes és br. 

Láng Lajos felügyelő. 
i* 
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8. A trencséni e. m. : Krizsán Zsigmond esperes és dr. Stúr 
Károly felügyelő. 

III. Főiskolai képviselők: 
1. Az egyetemes theologiai akadémia: dr. Masznyik Endre 

igazgató. 
2. Pozsonyi lyceum: Hirschmann Nándor igazgató és dr. Dob-

rovits Mátyás felügyelő. 
3. Selmeczbányai lyceum: Farbaky István felügyelő. 
4. Kerületi tanítóképző Selmeczbányán: Händel Vilmos kis-

bizottsági elnök. 
IV. Választás ú t ján : 

1. A barsi egyházmegyéből megbízó levéllel: Fizély Ödön; jegyző-
könyvi kivonattal Bándy Endre. 

2. A fehérkomáromi e. m. megbízó levéllel: Belák Géza, Magyar 
Géza, Kirchner Gyula, dr. Petőcz Károly. 

3. A mosoni e. m. megbizó levéllel: Ulicsny Endre; jegyző-
könyvi kivonattal: Wenk Károly és Zimmermann János. 

4. A nagyhonti e. m. megbízó levéllel: Krupecz István, Fuchs 
János, Fuchs Samu; jegyzőkönyvi kivonattal: Adamovits Samu, Szimo-
nidesz Lajos, Würczler Vilmos. 

5. A nógrádi e. m. megbízólevéllel: Kiss István, Csővári Géza, 
Scholcz Andor, Mesko Károly, Okolicsányi Gyula; jegyzőkönyvi kivo-
nattal : Csonka Zsigmond. 

6. A nyitrai e. m. megbízó levéllel: Szemian Lajos, Fajnor 
Dusán, dr. Simkó Milos, dr. Ivánka Milán. dr. Markovics Gyula; jegyző-
könyvi kivonattal: Gallás Pál, Quotidián György, Szlavik Ádám, Bodnár 
Gyula és Horváth Cyrill. 

7. A pozsonymegyei e. m. megbízó levéllel: br. Podmaniczky 
Pál, Daxer Henrik, Svigruha Pál; jegyzőkönyvi kivonattal: Krahuletz 
Aladár, Albrecht Géza, Jurkovics Vladimir, Zoch Samu, Zsarnoviczky 
Gyula, Farkas Géza, dr. Richter Richárd, Smogrovics Gusztáv, Hadén 
Samu. 

8. A pozsonyvárosi e. m. megbízólevéllel: Schulze Ottó és dr. 
Thebusz Aladár; jegyzőkönyvi kivonattal: Kovács Sándor, Rátz Vilmos, 
Okályi Adolf, dr. Samarjay Emil, dr. Králik Lajos, Beck Vilmos, Bäumler 
J. András, dr Frühwirth Samu, Márton Jenő, Freuszmuth Frigyes, 
Nitschinger Pál. 

9. A trencséni e. m. megbízó levéllel: Kiss Milos; jegyzőkönyvi 
kivonattal: Droba Dániel. 

V. A tanítók képviseletében: Orosházy János szügyi és Rónai 
Kálmán losonczi tanító. 

Ezeken kívül: Hornyánszky Aladár, Hollerung Károly, Daxer 
György, Adamis Gyula és még számosan. 

A tiszai kerület képviseletében megjelent a közgyűlésen nagys. 
Zelenka Lajos tiszakerületi főjegyző. 
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(H.) A közgyűlés megnyitása előtt felkéri püspök úr, Kosztolányi Sán-
dor barsi esp. felügyelő visszalépése folytán, a mosoni esperesség fel-
ügyelőjét ngs. Lepossa Dániel urat, mint a kerületbeli esper. felügyelők 
legidősbikét rang szerint, hogy foglalja el a kerületi felügyelőhelyettes 
tisztét. 

A felhívott engedve az alkotmány ebbeli kívánalmának, elfoglalja 
helyét, kérve a közgyűlés támogatását s netáni szükséges elnézését. 

A helyettes felügyelőt üdvözli a püspök. 
A jegyzői kar jelentése alapján, hogy az egyházi képviselők az 

alkotmány-kívánta számban jelen vannak, a püspök megalakultnak 
jelenti ki a közgyűlést. Ezzel kapcsolatban jelenti, hogy Osztroluczky 
Géza tiszt, főjegyző távollétével (Hamburgban) s Sziklay Ottó főjegyző 
betegségével kimenti elmaradását. 

Erre szót. kérve, felszólal ngs. Zelenka Lajos, mint a tiszai egy-
házkerület főjegyzője s kiküldöttje, kifejezést adva ékes szavakban a 
kerület őszinte részvételének azon gyász alkalmából, melybe kerületi 
felügyelőjének elhunyta borította. 

A püspök megköszönte e hittestvéri őszinte megnyilatkozást s 
megköszönte személyes megjelenését is. 

Ezek után megnyitja a püspök a közgyűlést következő megnyitó 
beszédjével: 

Méltóságos és Főtisztelendő Egy kerületi Közgyűlés! 

Az 1895. évi július hó 2-án tartott rendkívüli egyházkerületi köz-
gyűlésünkön, amidőn immár boldogult Laszkáry Gyula kerületi fel-
ügyelőnket hivatalába iktattuk, a 116. zsoltár eme szavaival üdvözöltem 
volt őt: »Te neked áldozom hálaadásnak áldozatjával és az Űrnak nevét 
segítségül hívom. Az én fogadásaimat megadom az Úrnak majd az 
ő egész népe előtt.« Ezen szent ige alapján felhívtam volt a boldogultat, 
hogy áldozzon ő is hálaadás áldozatával az Úrnak, aki őt kerületünk 
bizalma által meghívta a kerületi felügyelői állás magasztos, de nehéz 
munkakörébe; s ha a hivatallal nehéz óráiban erejének fogyatkozását 
érzi — ősei nyomdokait követve — hívja segítségül az Úrnak nevét. 
Amidőn pedig fogadást kell tennie a kerület egész népe képviselői előtt, 
hogy híven fog eljárni a reá bízott hivatásban, tartsa szem előtt ezen 
fogadásnak szentségét, mert az Úr az ő szentegyházának munkásaitól 
azt kívánja, hogy mindegyik hív legyen mind halálig s annak adja 
az Úr az életnek koronáját. 

Főtisztelendő Közgyűlés! Annak veszem, hogy Laszkáry Gyula 
kerületi felügyelőnk 17 éven túlterjedő, köztünk való áldott működése 
az iktatásánál elhangzott szent ige tartalmának megfelelt; s most amidőn 
méltatjuk működését — szivünk szavát követve — s a boldogultnak 
emlékét kegyelettel iktatjuk a kerület évkönyvébe, oda írhatjuk az 
emléklapra róla: »az igaznak emlékezete áldott«. (Péld. 10., 7.) Egy-
házának szeretete, hitvallásához való ragaszkodása, a törvények által 
biztosított szabadságnak védelme, az egyházi munkára való önzetlen 
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készsége, lelkületének szelidsége, őszintesége, szeplőtlen jelleme, a béke 
keresése és megőrzése, törhetlen igazság szeretete, a trónhoz való hű-
sége, az egyház és a haza közti — mindkettőre áldást hozó — ked-
vező viszonynak előmozdítása és vezéri tapintattal való fenntartása, az 
egyházkerületek közti testvéri viszonynak, valamint a kerületnek, mint 
autonom testületnek az egyházi törvények kapcsán az egyházegyetemhez 
való szervi viszonyának megerősítése, továbbá tanintézeteink ügyének 
előmozdítása, leánynevelő és tanítóképző intézetünk létesítése, lelkész-
jelöltjeink kiképeztetése lehetővé tételének áldozattal való előmozdítása: 
ezek mind egyes virágai ama koszorúnak, amelyet Laszkáry Gyula 
felügyelői működésének áldott mezejéről a mai napon általunk emelt 
emlékre tehetünk. Ezekben az igaznak emléke köztünk áldott. Ezen 
koszorú szívünkben és az egyház emléklapjain nem hervad el. S most 
amidőn hivatalosan is tudomásúl kell vennünk kerületi felügyelőnk 
elhunytát, valljuk az Írással, hogy minden test olyan mint a fű, leesik 
a virág, mikor az Úrnak szele fuvall arra, — de a mi Istenünknek 
beszéde megmarad mindörökké. (Ézsaiás 40., 6—8.) Ez vigasztal minket 
a sírok felett szeretteink porainál. De Istenünk beszéde — bár az 
ember testének, mint a mezei virágnak múlandóságáról tesz tanúságot 
— elénkbe állítja a keresztyén ember benső lelki életének azon hervad-
hatatlan koszorújának alkatrészeit, amelyekből az élet koronája adatik 
Krisztus követőinek. Ezen alkatrészeket találjuk pedig az evang. egy 
ház által első sorban Pál apostolnak búcsúszavaiban: »Én immár 
megáldoztam és az én halálomnak ideje közel vagyon. Ama nemes 
harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. 
Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, melyet megád nékem 
az Úr ama napon, amaz igaz Bitó; nemcsak nékem pedig, hanem 
mindeneknek is,kik várandják amaz ő dicsőséges eljövetelét.« (II. Timót 
IV. 6—8). Boldogult kerületi felügyelőnk emlékkoronájába is bevés-
hetjük, hogy nemes harczot harczolt egyházáért, futását egyházi mun-
kájának közepette elvégezte, hitét mind halálig megtartotta. Kérjük 
az Istent, amaz igaz Birót, hogy Krisztus Urunk érdemeiért — akit 
Urának vallott — üdvözítő kegyelme által méltassa őt a mennyei haj-
lékban az élet koronájára. Közöttünk pedig emléke legyen áldott! Ámen. 

1. (H) A közgyűlés elrendeli a lefolyt gyászistentisztelet, — mely 9 
órától megtartatott, nagy közönség részvéte mellett — egész rendjének 
felvételét a jegyzőkönyvbe, hogy ezzel is megörökítse megboldogúlt 
felügyelőjének emlékét. 



A gyászistentisztelet az orgona mélabús hangjai után a 
következő közénekkel vezettetett be: 

Kezdő ének: 
Jézus én bizodalmam, 
Örök életre vezérem, 
Őbenne van nyugalmam, 
Mert vele azt mind elérem, 
A mi itt vigasztalhat, 
Holtomban boldogíthat. 

Jézus, Üdvözítőm él, 
Vele együtt én is élek 
Szebb hazámban. Istennél, 
Mért csüggednél bágyadt lélek? 
Tagjait ő nem hagyja, 
Sőt mind magához vonja. 

Hívek, ama szép hazát 
Már e földön keressétek. 
S az üdv hajnal csillagát 
Már e testben kövessétek. 
A hol a ti kincsetek, 

Ott legyen a szivetek! (218, 1, 2 és 6) 

Ima : 
Véghetetlen Isten, élet és halál Ura! Ki egyedül magad bírsz 

örökkévalósággal: mily nagy különbség vagyon Te közötted és mi 
közöttünk, a Te isteni dicsőséged és a mi semmiségünk között! Mi 
mindnyájan halandó emberek csak maiak és jövevények vagyunk, s 
egyaránt meghalnak a bölcsek és a tudatlanok, az ifjak és a vének, 
a gazdagok és a szegények és senkinek a földi jók a halálban sem-
mit nem használnak, sem senkit akármily fényes világi szerencse-
pompája is a síron túl el nem kisér. 

Jól tudjuk, oh Uram. hogy minket is készen vár a halál. De 
nem tudja ember az ő idejének határát és a Te mifelőlünk egyszer 
tett végzésedet senki közülünk meg nem változtathatja. Halandósá-
gunk mély érzésében könyörgünk tehát néked: adj minékünk, míg 
időnk vagyon, bölcseséget és buzgóságot az üdvösség keresésére és 
a kegyességnek mind megnyerésére mind gyakorlására, hogy, midőn 
eljövend a mi szétoszlattatásunknak órája, a Jézus érdemébe vetett 
bizodalommal ajánlhassuk a Te áldott szent kezeidbe lelkünket és 
bémehessünk a mennyei boldogságnak örökké tartó országába. Ámen. 

(Kiss-féle Agenda) 

Ján. 11, 21—27. 
Monda azért Mártha Jézusnak: Uram, ha itt lettél volna, nem 

halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy a mit csak 
kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. Monda néki Jézus: fel-
támad a te testvéred. Monda néki Mártha: Tudom, hogy feltámad 
a feltámadáskor az utolsó napon. Monda néki Jézus: Én vagyok a 
feltámadás és az élet: a ki hisz én bennem, ha meghal is él; és a 
ki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-é ezt? 
Monda néki: Igen Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az 
Istennek Fia, a ki e világra jövendő vala. Ámen. 

Lic. Schmidt Károly Jenő. esperes. 



Karének: 
Áldásban lészen a derék emléke, 
A jók szivében lesz állandó széke; 
Nagy nevét a nép életén keresztül 
Őrizi szentül. 

Dicső munkái érczemlékül állnak, 
Hatalma nincsen azokon halálnak; 
S mig földön érdem tisztelői lésznek, 
El nem enyésznek! Mihályi Károly. 

Egyházi beszéd 
bold. LASZKÁRY GYULA, a dunáninneni ev. egyházkerület felügyelője 

emlékére rendezett gyászistentiszteleten 
Pozsonyban, 1913. január hó 22-én. 

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és a mi 
Urunk Jézus Krisztustól. Ámen. 

I. Kor. 15, 55—58. 
Hol vagyon halál a te diadalmad ? 

Hol vagyon koporsó a te fulánkod ? 
A halálnak pedig fulánkja a bűn, a 
bűnnek pedig ereje a törvény. De az 
Istennek legyen hála, ki adott nekünk 
diadalmat a mi Urunk Jézus Krisztus 
által. Azért szerelmes atyámfiai, erősen 
és mozdíthatatlanul álljatok, bővölköd-
vén mindenkor az Úrnak dolgában, 
mivelhogy tudjátok, hogy a ti mun-
kátok nem hiábavaló az Úrban. 

Gyászistentiszteletre gyülekeztünk egybe, keresztyén testvéreim. 
Gyászba borított bennünket a veszteség, amely Laszkáry Gyulának, 
az egyház hű munkásának elhunytával nemcsak egyházkerületünket, 
hanem egész magyarhoni evangelikus egyházunkat érte. Gyászunkat 
hirdeti az a csendes romhányi sírbolt, amelyben az elhunyt pihen. 
De istentiszteletre hív ez a szent hely, ahol az áhítat szárnyain a 
mulandóságból az Örökkévalóhoz emelkedünk s ahol az Örökkévaló 
kegyelmét közli velünk szent igéjében. Ide jöttünk gyászunkkal, hogy 
megszentelődjék és bár lesújt, áldás kútfejévé legyen számunkra. 

Gyász és istentisztelet a keresztyén ember lelkében nemcsak 
hogy összefér, sőt gyásza egyenesen Istenhez vezeti, mint a gyer-
meket, ki atyja keblére borul akkor is, ha keze sújtja. Ha az öröm 
óráján szinte önkéntelenül megcsendül a hang: »Áldjad én lelkem 
az Urat«, a bánat azt mondatja vele: »Jertek el, térjünk vissza az 
Úrhoz; mert ő szaggatott meg és ő gyógyít meg minket, megvert és 
beköti a mi sebeinket!« 

Beköti még a halálejtette sebeket is. Hiszen élő reménységet 
adott nekünk a Jézus Krisztus által, aki a halálon diadalmaskodott. 
Erre a reménységre támaszkodva mondjuk: 

Evangéliom népe, evangéliomi módon gyászold elhunyt 
jeleseidet! 



í. Ez mindenekelőtt azt jelenti: gyászodban is tégy vallást 
Krisztus diadaláról! 

Igen, diadalt hirdetünk a halál hatalmával szemben. Vagy talán 
félve, kétkedve vesszük ajkunkra az apostol diadalénekét, mert oly 
mélységesen érezzük a halál hatalmát? Pál apostol is érezte. Tudta, 
mit jelent, midőn a halál szerelő sziveket választ el egymástól, vagy 
mikor megállítja a nemes czél felé törekvő vándort, akit reménye 
már-már a czél elérésével kecsegtetett, vagy, midőn azt választja 
ki magának áldozatúl, akire emberi számítás szerint még oly nagy 
szükség volna s akinek helyét részvét és szeretet pótolni nem tudja. 
Mi nyugtasson meg bennünket? Talán az, hogy ez a mi sorsunk? 
Virulunk és hervadunk mint a virág? Óh de az emberre a halál 
nem az, a mi virágra a hervadás. Az ember Isten képét viseli. 
Életre van hivatva. Egész valója fellázad a halál gondolata ellen és 
tiltakozik, ha hívó szavát hallja, ha közeledni látja. Mert érzi, hogy 
a halál átokként nehezedik az emberi nemre. Ezért remeg előtte a 
teremtés koronája. Ezért oly égető a seb, amelyet elhunytjaink sír-
jánál érzünk. Átok az, mely bűnös voltunkkal függ össze; ez az ő 
fulánkja, ezzel ejti rajtunk azt a borzasztó sebet, amelyet csak ember 
érezhet. Óh, ha valaki itt segíthetne rajtunk! 

Ha volna, aki bűneink bocsánata felől megnyugtatna, az a 
halál fulánkját is kitépte, a halál borzalmait is eloszlatta volna! 
Istennek legyen hála, ismerjük ezt a jótevőt: »Istennek legyen hála, 
ki adott nekünk diadalmat az Úr Jézus Krisztus által.« Ne félj, 
bűneid meg vannak bocsátva, Isten gyermeke vagy. Ne félj, Krisz-
tusod a ki érted is elszenvedte a halált s úgv ment be az ő dicső-
ségébe, örök kiengesztelést hozott létre. Istené vagy immár hivő 
lélek a síron innen, azé maradsz a síron túl is. Senki ki nem ragad-
hat kezéből, bármily mélyre essél, karjaiba hullsz. »Hol vagyon, halál 
a le diadalmad? Koporsó, hol a te fulánkod?« Az életé a diadal. 
Ezt hirdetjük, szeretteim az Úrban ez órában is. így gyászoljuk 
evangéliomi módon elhunyt jelesünket. 

II. E hitben nem vigasztalan bánattal, hanem az igaz kegyelet 
és hála érzelmeivel ujítjuk fel emlékét. 

Mintha itt látnánk most is a határozott arczú és mégis oly 
szelid tekintetű férfiút. Mintha itt ülne közöttünk, ahol még a nyáron 
velünk együtt hallgatta Isten igéjét. Pedig ő immár nem homályos 
beszéd tükrében, hanem szemlől-szembe látja az igazságot; nem a 
küzdő egyházban zengi zsolozsmáit: a béke és diadal révében nyug-
szik immár hajója. 

Kivette ő a küzdelemből is a maga részét. Már húszesztendős 
korában ott van a küzdők között. Csodálatos: mikor mások még 
alig gondolnak a nyilvános élet feladataira, ő már akkor a meglett, 
tapasztalatokban edzett férfiak sorában harczol egyházunk szabad-
ságáért, önkormányzatáért. Óh, nehéz, de nagy idők voltak azok! 
Honnan meríti az ifjú a küzdelemre a bátorságot? Honnan szívében 
az a ritka őszinte érdeklődés egyháza sorsa iránt? Menjünk vissza 
abba a családi körbe, amelv ősi nemes hagyományként őrzi a hitnek 
kincseit, ápolja a házi oltáron a vallásos búzgóság szent tüzét. Ott 
lobbant lángra a gyermek szívében a szikra, ott eredt meg a jó mag, 
amely a nagy feladatokkal terhes kor érlelő hatása alatt oly hamar 
merész sudárba szökkent. 



És az ifjú, aki az ekeszarvára tevé a kezét, többé nem tekin-
tett visszafelé, hanem csak előre. A munka nőttön-nőtt; a teher, 
amelyet elvállalt, egyre nagvobodott, de nőtt ereje és az elismerés 
is, mely fokról-fokra emelte, úgy hogy midőn 1895-ben a dunáninneni 
kerület 30 évi buzgó munka után nyugalomba vonult, majd kevéssel 
utóbb elhunyt felügyelőjének helyébe utódot keresett, a bizalom 
Laszkáry Gyula felé fordult, aki számtalan jelét adta már. hogy egy-
házunk viszonyait és ügyeit ismeri és pedig nemcsak a gyűlések tár-
gyalásaiból és a jegyzőkönyvek holt betűiből, hanem a gyülekezettel 
összeforrott szeretet gazdag tapasztalataiból. 

Nehéz viszonyok között szállott rá a fontos feladat. A kevéssel 
előbb tartolt zsinat intézkedései még nem mentek át az életbe, sőt 
részben végre sem voltak még hajtva: az egyházkerületek új beosz-
tása következtében egyfelől a régi kötelékek elszakadásán érzett fáj-
dalom. másfelől az újonnan idecsatolt tagoknak megnyugtatása nagy 
bölcseséget, de egyúttal nagy szeretetet és kitartást is követelt a ve-
zérektől. Jól érezte ezt püspöki elnöktársa, midőn e szavakat intézte 
hozzá: »A te mundkád nehemiási munka lesz; a falnak építésével 
kell kezdened. Elválasztó fal legyen az? Nem és nem! Itt egyesíteni 
vagy hivatva és nem elválasztani. Ama kőfal az egy munkában egye-
sített testvérek védőfala legyen, hogy az Isten városának falain belül 
csend és béke legyen az Isten országa építése művénél, az Úr szent 
gyülekezetébe«. De mélyen érezte a boldogúlt is, midőn székfoglaló-
jában a nehéz időkre uial. de nem retten vissza, hanem fogadja, 
hogy pártatlan szívvel egyformán kész szolgálni minden egyházmegye, 
minden gyülekezet érdekét és ha erről a bizalmatlanokat meggyőz-
hetné és elérhetné azt, hogy »velünk együtt érezve, és együtt mű-
ködve« munkálnák kerületünk és egyetemes egyházunk javát, azt a 
napot tekintené egyházi működése legszebb napjának. 

Ezt a napot csakhamar megérte. Nem is lazúltak a szálak, 
amelyek az elhúnytat a kerülettel egybefűzték. Még ott is, ahol a 
vélemények szétágazlak és az elhúnyt férfias határozottsággal ragasz-
kodott álláspontjához, tisztelte mindenki, mert egyről meg volt győ-
ződve mindenki, arról, hogy szavai és tettei nemes indítóokból fakadnak. 

Lehet-é ennek a köztiszteletnek szebb bizonysága, mint mikor 
1909 nyarán szeretve tisztelt püspökünkkel együtt 50 éves egyházi 
működésre tekintett vissza és amikor az egész egyházkerület öröm-
mel és hálával ünnepelt, hosszú munkára visszatekintő agg vezéreivel. 

Rövid három év telt el. Már az alkonvodás esztendei voltak, de 
azért a munkának voltak szentelve. Felügyelőnk gyengélkedése daczára 
ott volt mindenütt, ahová egyháza iránt tartozó kötelessége hívta. 
Nem következett be az az idő, amelyre beköszöntő beszédében alá-
zatos lélekkel utalt: hogyha nem használhatna immár egyházkerü-
letének, erősebb vállaknak adná át a munka terhét. A vezető helyen, 
egyházkerületünk sőt egész egyházegyetemünk bizalmától és tisztele-
tétől körülvéve fejezte be munkás életét. 

És ha e munkás életben megnyilatkozó jellemnek alapvonásait 
keressük, könnyű megtalálni. Az egyik a forró hazaszeretettel páro-
súlt egyházszeretet, a másik a hűség, amely mindenütt elsősorban 
kötelességeket lát és szolgálatot akar teljesíteni. Ezekből a jellem-
vonásokból fakadnak elhatározásai, megnyilatkozásai, cselekedetei. 
Ezeket kereste másokban is. Nem akart uralkodni, hanem együtt 



munkálkodni mindnyájunkkal, akik különböző helyeken, különböző 
viszonyok között, különböző nyelven szolgáljuk egyházunkat, de egy 
czél felé törekszünk, hogy munkánk áldás legyen az egyesekre és a 
közre, egy jutalomra tekinlünk mindenek felett s ez az, hogy ahová 
az Űr állított bennünket, ott híveknek találtassunk. 

Méltó tehát a hála, amelylyel boldogult felügyelőnk emlékét 
felujítjuk, aki így dolgozott velünk és közöttünk. Köteles tartozás az 
nemcsak iránta, hanem Isten iránt, aki őt nekünk adta és életét 
közöttünk gyümölcsözővé tette. 

Ebben a hálában egyek vagyunk mint egy nagy család tagjai 
azzal a szűkebb körű családdal, amely az elhunytat elsősorban mond-
hatta magáénak, ahol szeretetének, hűségének, munkájának áldott 
gyümölcseit hitves és gyermekei élvezték. Óh mi lehetett ő ti nektek! 
De, bár nagv a veszteség, amely benneteket ért, az Úrban vetett 
bizalommal kérünk benneteket: nyugodjatok meg az Űr akaratán s őriz-
zétek meg emlékét, mert még emléke is áldást hoz mindnyájatokra. 

III. És most emeljük fel szemeinket. Az evangéliomszerű gyász 
nem köti a lelket a röghöz, nem őrzi vigasztalan lemondással a hol-
tak tanyáját, hanem a Krisztus diadalára támaszkodva a sírhal-
moktól új munkára indul. 

Erre int az apostol is, midőn azt mondja: »Azért, szerelmes 
atyámfia, erősen és mozdíthalatlanúl álljatok, bővelkedvén mindig az 
Úr dolgában, mivelhogy tudjátok, hogy a ti munkátok nem hiába-
való az Úrban«. Munka, nagy munka vár még ránk. Elhunyt fel-
ügyelőnk, ha szólhatna, szintén azt mondaná: »Ne bánkodjatok. ha-
nem dolgozzatok«! Igen, dolgozzunk! Még pedig mindenekelőtt önma-
gunkon; mert ez az egyénenként önszívünkön végzett munka, az élő 
személyes keresztyénség, ez minden egyházi, vallásos munka kezdete 
és alapja. Aki azt a kis birodalmat, szívének birodalmát kormányozni 
tudja, akit az a meggyőződés vezet, hogy egyházunk ügyét bármely 
hivatalban vagy hivatalon kivűl csak valódi evangeliomi keresztyén 
jellemek mozdíthatják elő: az lesz alkalmas arra. hogy rá nagyobb 
kör vezetését bízzuk, akitől remélhetjük, hogy szavával, cselekedeté-
vel, egész személyének hatásával előbbre viszi közöttünk tsien orszá-
gának munkáját. 

Óh, folytassuk tehát a szent munkát, a hitnek nemes harczát 
a magunk életében, hogy aztán őszinte és áldott munkát végezhes-
sünk abban a hivatalban is, amelyet egyházunk ránk ruház. 

Csak tovább! Csak tovább! 
Sión, küzdj és tovább haladj! 
Ragyogtasd szent világosságod. 
Szent a harcz, meg ne lankadj! 
Üdvöt nvujt s erőt vallásod. 
Sión, menj a szoros kapun át: 
Csak tovább! 

így buzdít a költő szava, mintegy visszhangjaképpen az apostol 
intésének. Rajta tehát! Evangéliom népe, így gyászold elhunyt jele-
seidet, hogy nyomukba lépve, szilárd kitartással folytatod jó mun-
kájukat: Isten országának építését. Ez a munka nem volt hiábavaló 
eddig; nem lesz hiábavaló ezután sem, mert az Úrnak szent ügye. 
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íme ez a mi gyászistentiszteletünk. Hirdetjük a Krisztus diada-
lát s valljuk: akik az Úrban éltek és haltak, azokat nem vesztettük 
el, az Úrnál vannak. E tudatban ujítjuk fel emléküket hálás kegye-
lettel, mert amit tettek, az Úr hozzánk való jóságának bizonysága! 
E tudatban indulunk sírjuktól uj kitartó munkára. 

Uram! Erősítsd meg szivünkben az élő reménységet, amely a 
te feltámadásodra támaszkodik, hogy ne bánkódjunk, mint azok, 
akiknek reménységük nincsen, hanem a veszteségen érzett fájdalom 
közepette is áldjuk a te hatalmadat és jóságodat és csüggedetlen 
keresztyéni munkánkkal hirdessük, hogy te soha el nem hagyod a 
tieidet, akik benned bíznak. Ámen. 

Az orgona közjátéka közben az oltár elé járul lic. Schmidt 
Károly Jenő esperes és imádságot mond: 

Mindenható Isten, kegyelmes mennyei jó Atyánk! Hol keres-
hetnénk megnyugvást a halál gondolatán, enyhítő balzsamot a sebre, 
melyet szeretteink sírjától hozunk el, ha nem ha teveled, ki lesújtasz, 
de fel is emelhetsz és a sírnak éjjeléből az új élet fényesb napját 
támasztod fel. Hozzád térünk most is, midőn evangelikus egyházunk 
egy lelkes bajnokát, egyházkerületi felügyelőnket gyászoljuk. 

Szivünkön bánat fellege borong. De nem zúgolódunk ellened, 
oh Mindenható! Mert, bár tanácsod kikutathatlan, minden tanácsod 
szent. Megnyugszunk végzéseden. Te adtad őt nekünk, te is vetted 
el: áldott legyen a te neved! Hálát rebegünk néked a gondos jó 
szívért, amelylyel boldogította családját; a polgár erényekért, me-
lyekkel a közügyet szolgálta; a törhetlen hűségért, melylyel Sionnak 
falain, az egyház védelmén őrködött. 

Áldunk atyai kegyelmedért, melylyel őt pályáján kiséréd, jó 
törekvésében gyámolílád s erőt adál néki arra, hogy itt a köztisz-
teletben romolhatlan emléket állítson nevének és a hivatását jól be-
töltött lélek nyugalmával fogadhatta a halált. 

Legyen áldott közöttünk emlékezete. Virrasszon mellette a hálás 
kegyeletnek ki nem alvó lángja. Legyen az ő élő hite az egyház szol-
gálatában a hívek előtt lelkesítő példa. A munka mezejéről száma-
dásra szólított lelkének pedig add meg a hűség hervadatlan koronáját, 
az örök üdvösséget! 

Fedezze gondviselő karod a családot, mely kidőlt oszlopát siratja. 
Enyhítsd bánatát a vallás igéivel. 

Maradjon meg egyházunkon atyai áldásod. Ihlesse meg szent 
lelked a vezéreket és a népet, hogy mint a Krisztusnak jő vitézei, 
hit. szeretet és reményben egyesülve munkálkodjanak az evangéliom 
terjesztésén. Tarts meg mindnyájunkat jóltevő kegyelmedben szent 
Fiad az Úr Jézus Krisztusért most és mindörökké. Ámen. 

(Gyurátz-féle Agenda szerint.) 

Befejező ének: 
Néked örök hála zengjen, Nem látott soha szem, 

Nem hallott a fül sem 
Ily örömöt. 
Örvendezzünk, 
Zengedezzünk 
S örökké áldunk istenünk! 

Dicséretedről énekeljen 
Emberi és angyali ajk. 
Tündökletes trónusodnál 
Mennyeiek serege olt áll 
És térdet szent nevedre hajt. 

(588., 8.) 
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2. A megható istentisztetetnél közreműködöknek a közgyűlés — 2 — 6 . 
nevezetesen Schmidt K. Jenő, Pröhle Henrik lelkészeknek, a közre-
működő énekkar összes tagjainak, a kar vezetőjének, valamint az 
orgonistának kifejezte szivélyes köszönetét, kik mindannyian oly meg-
ragadó kifejezést adtak a szív legbensőbb érzelmeinek; ugyanígy a 
tanítói karnak ügyes rendezéseért s a vendéglátó egyháznak szives 
intézkedéseért. 

3 . A püspök jelenti eljárását a bekövetkezett gyászeset alkalmából 
következőleg: 

A megboldogúlt felügyelő deczember 20-án Budapesten történt 
elhalálozását közöltem az összes esperesekkelés felügyelőkkel; továbbá 
a felső tanintézetekkel; — a testvérkerületekkel, az egyetemes fel-
ügyelővel, a reformátuskerületek elnökségeivel; a vallás- és közokt. m. 
kir. ministerrel és a főrendiház elnökségével. A gyászba borúit családnak 
részvétemet tolmácsoltam; a koporsóra koszorút helyeztettem. A lel-
készeket körözvényileg felhívtam, hogy 1912. deczember 29. vagy 1913. 
január 5-én, a közistentisztelet végeztével, a híveknek a kerületi fel-
ügyelő elhalálozását, kegyelettel tudomására adják. — Gyengélkedésem 
következtében a temetésen részt nem vehettem. 

4. E gyászeset alkalmából kifejezték őszinte igaz részvétüket és 
azt a püspök úrral közölték: 

Br. Prónay Dezső, egyetemes felügyelő; továbbá kerületeik nevében: 
a. tiszai, a bányai és a dunántúli püspökök, valamint az erdélyi szász 
egyház püspöke is; továbbá a református convent elnöksége gr. Degen-
feld József és Antal Gábor püspök; az erdélyi kerület püspöke dr. 
Kenessy Béla; a tiszántúli püspök dr. Balthazár Dezső; a dunamelléki 
kerület nevében Darányi lgnácz főgondnok; a dunántúli kerület nevében 
gr. Tisza István főgondnok és Antal Gábor püspök. 

5. A közgyűlés elrendeli a kerületi felügyelő választását; ezzel 
kapcsolatban 

6. előterjesztetik a »Tájékoztató« a szavazatok kiállításához, az 
»Alkotmány« idevágó rendelkezései alapján, a mint következik: 

Az egyházkerületi felügyelő állás megüresedése esetében annak 
betöltése iránt intézkedik az egyházkerületi közgyűlés (E. A. 114. §. a). 

Szavaznak pedig az egyházkerületben egyházközségek (E. A. 45. 
§.) az egyházközségi közgyűlésen (E. A. 44. d)\ továbbá a főiskolák 
(pozsonyi theolog. akadémia), főgymnásiumok (pozsonyi és selmecz-
bányai lýceum) és önálló tanítóképző intézetek (selmeczbányai tanító-
képző) (E. A. 137. §.) 

Az egyházközségi közgyűlés általános többségének véleménye az 
egyházközség szavazata (E. A. 45. §. a). 

Ezen szavazat csak egy egyénre adható, irásba foglalva az egy-
házközség lelkésze (illetve a helyettes lelkész), felügyelője (vagy másod-
felügyelője), illetve a gondnok által aláirandó s az egyházközség pecsétjével 
megerősítendő (E. A. 45. §. b, c). 
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6 — 1 1 . A tanintézeteknél a tanári testület ülésének általános szótöbbséggel 
megállapított véleménye az illető tanintézet szavazata (E. A. 98. §. a). 

Ezen szavazatot, mely csak egy egyénre adható, irásba foglalva 
az intézet igazgatója és jegyzője, esetleg ezeknek helyettesei aláirják 
s a hivatalos pecséttel megerősítik (E. A. 98. §. b). 

Az egyházközségek szavazata kétszer annyinak számítandó, a hány 
lelkészi állomással bír (E. A. 45. §. d). Ellenben az egyházkerületben 
főiskolák, főgymnásiumok és önálló tanítóképző intézeteknek csak egy-
egy szavazata van (E. A. 138. §.). 

A szavazatok borítékba teendők és az egyház, illetve a tanintézet 
pecsétjével lezárandók (E. A. 99. §.). A borítékra csak az egyházközség, 
illetve a tanintézet neve irandó azzal, hogy a kerületi felügyelőre le-
adott szavazatot tartalmaz. 

Az akként lezárt és czímzett boríték a lelkészi hivatal, illetve a 
tanintézeti igazgatói hivatal által, külön borítékba teendő és hivatalos 
levél alakjában a szavazatok felbontására kiküldött elnökhöz — püspök-
höz — postával (tanácsos ajánlva) küldendő be (E. A. 99. §.). 

Figyelmeztetnek az egyházközségek, hogy a fenti alaki kellékek 
valamelyikét nélkülöző szavazat, vagy a mely a kitűzött határidő le-
járta után érkezik be, érvénytelen (E. A. 100. §.). 

Szem előtt tartandó, hogy az E. A. a hivatalos pecsét használatát 
elrendeli. 

A szavazatok felbontására kiküldött bizottság utasítását találja az 
E. A. 139. §-ban, illetve a 101., 102. és 103. §-okban. 

Ennek elfogadása után teljes terjedelmében elrendeli a köz-
gyűlés annak külön levonatát annyi példányban, hogy min-
den szavazó egyháznak és intézetnek legalább egy-egy pél-
dány juthasson, ugyanígy az esperességi levéltáraknak is. 

7. A szavazatbontó bizottságba kiküldetnek mint elnökök: dr. 
Baltik Frigyes püspök, Lepossa Dániel helyettes felügyelő, mint al-
elnök; bizottsági tagokúi pedig: dr. Trsztyenszky Ferencz, Händel 
Vilmos, Frenyó Gyula, Szekerka Pál, Stúr Károly, Farbaky István, 
Jánossy Lajos, Schleiffer Károly, Schmidt Károly Jenő, dr. Dobrovits 
Mátyás, Ringbauer Gusztáv, dr. Masznyik Endre, Bándy Endre. 

8. A kellően kiállított szavazatok beküldendők a püspökhöz, mint 
a szavazatbontó bizottság elnökéhez f. évi márczius 14-ik bezárólag. 
Ajánlatos, hogy ez ajánlott levélben történjék. 

9. A Tájékoztató értelmében kiállított szavazatok elláthatók akár 
pecséttel, akár pedig egyházi bélyegzővel. 

10. A szavazatbontó bizottság eljár tisztében, az elnök által be-
mondott határidőben, a pozsonyi egyházban. 

11. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéretnek az elnökségen kívül 
a jegyzői kar, továbbá dr. Dobrovits Mátyás, Schmidt Károly Jenő, 
Kovács Sándor és Pröhle Henrik. 
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Ezzel a rendkívüli közgyűlés az elnöklő püspök buzgó imájával, 
hálaadással és legjobb áldáskivánatokkal befejeztetett. 

Dr. Baltik Frigyes s. k. Lepossa Dániel s. k. 
püspök — elnök. egyh. ker. hely. felügyelő. 

Händel Vilmos s. k. Schleiffer Károly s. k. Dr. Trsztyénszky Ferencz s. k. 
főjegyző. jegyző. vil. jegyző. 

Hitelesítjük: 

Pozsonyban, 1912. január 22. 

Lic. Schmidt Károly Jenő s. k. Pröhle Henrik s. k. Kovács Sándor s. k. 
hit. biz. tag. hit. biz. tag. hit. biz. tag. 




