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A DUNÁNINNENI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET 
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉNEK 

J E G Y Z Ö K Ö N Y V E , 

MELY POZSONYBAN 1913. ÉVI MÁJUS HÓ 7-IK NAPJÁN MÉLTÓ-

SÁGOS ÉS FŐTISZTELENDŐ DR. BALTIK FRIGYES PÜSPÖK 

ÉS KEZDETÉN NAGYSÁGOS LEPOSSA DÁNIEL KERÜLETI FEL-

ÜGYELŐ-HELYETTES, MAJD MÉLTÓSÁGOS BENICZKY ÁRPÁD 
BEIKTATOTT KERÜLETI FELÜGYELŐ ELNÖKLETE MELLETT MEG-

TARTATOTT. 

Jelen yoltak: 

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

Henrik, dr. Kéler Zoltán, Sziklai Ottó, Schönwieszner Kálmán, Hirsch-
mann Nándor. 

2. Egyházkerületi rendes jegyzők: Händel Vilmos, Sziklai Ottó, 
Schleiffer Károly, Biszkup Béla, dr. Trsztyénszky Ferencz. 

3. Egyházkerületi tiszteletbeli jegyző: Kirchner Rezső. 
4. Egyházkerületi ügyész: dr. Trsztyénszky Ferencz. 
5. Egyházkerületi pénztáros: Kesztler Tivadar. 
6. Egyházkerületi ellenőr: Steltzer Endre. 
7. Egyházkerületi levéltáros: Schmidt K. J. 

II. Hivataluknál fogva mint egyházmegyei tisztviselők: 
1. A barsi e. m.: Raab Károly esperes. 
2. A fehérkomáromi e. m.: Jánossy Lajos esperes és dr. Kéler 

Zoltán másodfelügyelő. 
3. A mosoni e. m.: Ringbauer Gusztáv esperes és Lepossa 

Dániel felügyelő. 
4. A nagyhonti e. m.: Händel Vilmos esperes és Farbaky 

István másodfelügyelő. 
5. A nógrádi e. m.: Frenyó Gyula esperes, Beniczky Árpád 

felügyelő. 
6. A nyitrai e. m.: Szekerka Pál esperes és dr. Simko Lajos 

felügyelő. 
7. A pozsonymegyei e. m.: Schleiffer Károly esperes. 
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8. A pozsonyvárosi e. m.: Schmidt K. J. esperes és dr. 
Samarjay Emil másodfelügyelő. 

9. A trencséni e. m.: Krizsán Zsigmond esperes és dr. Stúr 
Károly felügyelő. 

III. A főiskolák képviseletében: 
1. Egyetemes theológiai akadémia: dr. Masznvik Endre igazgató. 
2. Pozsonyi lýceum: Hirschmann Nándor igazgató és dr. Dob-

rovits Mátyás felügyelő. 
3. Selmeczbányai lýceum és tanítóképző: Király Ernő igazgató 

és Farbaky István felügyelő. 
IV. Választás útján: 

1. A barsi e. m.-ből megbízó levéllel: Fizély Ödön és Koszto-
lányi István; jegyzőkönyvi kivonattal: Bándy Endre. 

2. A lehérkomáromi e. m.-ből: —. 
3. A mosoni e. m.-ből megbízó levéllel: Ulicsny Endre és dr. 

Schöpf Sándor; jegyzőkönyvi kivonattal: Wenk Károly és Steltzer János. 
4. A nagyhonti e. m.-ből megbízó levéllel: Krupecz István, 

Fuchs János; jegyzőkönyvi kivonattal: Fuchs Samu. 
5. A nógrádi e. m.-ből megbízó levéllel: Kiss István, Csővári 

Géza, Scholtz Andor, Kirchner Rezső, Okolicsányi Gyula, Rákóczy 
István, Csengey Gyula és Kujniss Gyula; jegyzőkönyvi kivonattal: 
Draskóczy Zsigmond, Szemere Béla. Ezeken kívül br. Amdin Guido, 
gr. Vay Károly és Arthur, Goszthonyi Aladár. 

6. A nyitrai e. m.-ből megbízó levéllel: Szemian Lajos, Fajnor 
Dusán, dr. Simko Milos, dr. Markovics Gyula; jegyzőkönyvi kivonattal: 
Quotidián György, Vanicsek Pál, dr. Horváth Cyrill, Kresák Cyrill és 
Filipek János. 

7. A pozsonymegyei e. m.-ből megbízó levéllel: br. Podmaniczky 
Pál és Svigruha Pál; jegyzőkönyvi kivonattal: Farkas Géza, Jurkovics 
Vladimir, Albrecht Géza, Krahuletz Aladár, Marczy István, Zoch Sámuel. 

8. A pozsonyvárosi e. m.-ből megbízó levéllel: Schultze Ottó; 
jegyzőkönyvi kivonattal: Pröhle Henrik, Okályi Adolf, Rácz Vilmos, 
Adamis Gyula, Kovács Sándor, Beck Vilmos, Bäumler J. A., Márton 
Jenő, Stubek Gy., Schmidt Gyula, id. és ifj. Wichmann Adolf, Stellzer 
Henrik, Nitschinger Pál, Dax Mihály, Perlaky István és Adamis Károly. 

9. A trencséni e. m.-ből megbízó levéllel: Kiss Milos. 
Ezeken kívül: br. Prónay Dezső az ág. hitv. ev. egyházegyetem 

felügyelője, Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök és Zsigmondy Jenő 
kerületi felügyelő, Gyurátz Ferencz dunántúli püspök, Bognár Endre és 
Ajkay Béla kerületi főjegyzők, Geduly Henrik tiszakerületi püspök. A 
református testvéregyház képviseletében: dr. Antal Gábor dunamelléki 
püspök, dr. Baksa Lajos a ref. egyetemes konvent előadója, Petri Elek 
dunamelléki ker. főjegyző, dr. Szabó József egyházkerületi ügyész, 
Márton Lajos a budapesti theológiai akadémia igazgatója, Tóth Kálmán 
esperes, Galambos László, Balogh Elemér lelkészek, Szentiványi Zsig-
mond, Konkoly-Thege Béla egyházfelügyelők. Brolíy Tivadar polgár-
mester a város, Petőcz Jenő alispán a megye, dr. Kirchner József 
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törvényszéki bíró a m. kir. törvényszék, Kruschina Manó alezredes a 9 
honvédkerületi parancsnokság képviseletében. Az ág. hitv. ev. egyetemes 
theológiai akadémia tanári kara és tanuló ifjúsága. A pozsonyi ev. lýceum 
tanári kara és tanulói. A modori ker. polgári leányiskola képvisele-
tében Brand Vilma igazgatónő és Szluika Ella tanítónő. A pozsonyi 
ev. népiskolák tanítói kara. A pozsonyi ref. egyház képviselőtestülete. 
A pozsonyi diakonissza-intézet tagjai és a pozsonyi egyház számos hívei. 

Mely alkalommal 
1. a közgyűlés tagjai és számos vendégei a pozsonyi egyházközség 

nagy templomában összegyülekezvén, a következő ének elzengésével 
Ránk virradt az öröm napja, Régi hitben megújulva, 
A bőkegyelmű Isten adja. Könyörgünk, Isten, leborulva: 
Gyúljon szivünk szent hálára! Légy szolgáddal, oh légy véle! 
Itt vezérünk, mint új oszlop, Megkenvén őt Szentlelkeddel, 
Sionunknak gyásza eloszlott, Tisztére te magad szenteld fel 
Már nem özvegy, már nem árva. S harmatozz áldást fejére. 
Tűnj el rémes kétség, Bölcsesség, igazság, 
Támadj szép reménység, Szeretet, buzgóság lelkesítse 
Tündöklő nap! Él az Isten, Az egyházért, A hazáért! 
Hogy segítsen S éjszakánkra S a Krisztusnak vallásáért! 

fényt derítsen. 
Áldjad Isten, Sión unkát, 
Áldjad mi drága szép honunkat, 
S a királyt és koronáját! 
Áldott legyen ige, oltár, 
Áldott, akit most választottál. 
Hogy vezesse Krisztus nyáját. 
Ő értünk, mi érte, 
E hűség lesz vértje Egyházunknak, 
Isten védjen, Ő segéljen, 
Hogy hajónk révpartra érjen! 

oltár elé lépett az egyházkerületi főjegyző, nt. Händel Vilmos, ki imáját 
következőleg vezette be: 

Az Istennek kegyelme és az ő békessége legyen mindnyájunkkal. Amen. 
Azon az alapon állva, melyen kivül nem vethet mást senki és mely 

a Jézus Krisztus, — azon az alapon állva, valljuk az egyetemes papság nagy 
evangéliomi elvét. Valljuk szóval, — de követjük-e, érezzük, tudjuk-e, hogy 
Isten kegyelmi ajándékainak sáfárai vagyunk. Ezt kérdi tőlünk e szent hely, 
amelyben vagyunk! E kérdéssel fordulnak hozzánk e néma falak, melyek mégis 
oly hangosan beszélnek az apák hűségéről, — hű sáfárkodásáról! E kérdéssel 
fordul hozzánk a társadalom jelenkori forrongása! És ennek lényeges ismerte-
tője ? Inkább a rombolás, mint az alkotás! Merész kézzel nyúlnak képviselői 
az idők viharában kipróbált alkotásokhoz, bontogatják azok alapfalait is, — 
sőt azon vannak némelyek, hogy kimozdítsák egyházunk szeglet-kövét is, 
igérve egy szebb, egy jobb jövőt, melyet az új alkotásokra bölcsességök sugalt 
mindazoknak, kik romboló munkájukban támogatják őket. És ígéreteik, melye-
ket oly hangosan hirdetnek, beteljesednek-e? — beteljesedtek-e valaha? 
Soha — de soha! Ezt hirdeti az élet mestere, a történelem; erről tanúskodik 
nemzetünk ezeréves története! Nem mintha a haladó idő követeléseivel 
szemben állást kellene foglalnunk, mintha az evangéliom minden haladásnak, 
— minden fejlődésnek ellene volna. Sőt inkább, nagyon is megfér vele azon 
haladás és fejlődés, mely régi előítéletek és balvélekedések romjain új alko-



tásokat létesít, melyek egyiránt alkalmasak, kicsinynek és nagynak, szegénynek 
és gazdagnak boldogságát, jobblétét előmozdítani. 

De van-e, akad-e ez alkotásokhoz elegendő munkás, oly munkás, ki 
csakis evangéliomi alapon akarja és tudja az új alkotásokat létrehozni, a fen-
forgó kérdéseket — a jelen társadalmának sokszor ellentéteseknek látszó kér-
déseit megoldani!? 

Ha végig tekintek sorainkon, úgy megnyugszik bánatos szivem, — azon 
szent meggyőződésben, hogy a romboló áramlatok mellett vagyunk még mindig 
elegen itt is — ott is, kik lelkes odaadással és buzgósággal meg tudjuk tartani 
— meg tudjuk őrizni apáink örökét és örömmel szegődünk azon táborhoz, 
mely evangéliomi szellemben az igazi emberiesség szolgálatában áll. És meg 
vagyok arról győződve, hogy csatáink diadalmasak lesznek, még oly nagy 
ellenséges sereggel szemben is; mert erős vár nekünk az Isten! Az a jóságos 
Isten, ami szerető Atyánk, ki ajándékai hű sáfárjainak még mindég győzelemre 
segítő vezéreket adott! S alig hogy elszólította egyik áldott emlékezetű 
vezérünket, már adott mást, ki kész neki és nekünk hűséget fogadni; — mi 
ez órának, — ezen összejövetelünknek ünnepi jellegét biztosítja és bennünket 
arra emlékeztet, a mit Pál apostol a Thessalonikabeliekhez intézett második 
levelében mond (5. v. 12., 13.): Atyámfiai becsüljétek azokat, kik fáradoznak 
közöttetek és elöljáróitok az Úrban és intenek titeket. És az ő munkájokért 
viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben 
éljetek. Amen. 

Imádkozzunk: Jó Istenünk, szerető Atyánk! egybegyűltünk templomodban 
oltárod körül, hogy bemutassuk hálaáldozatunkat. 

Hálákat adunk neked jó Istenünk, hogy megtartottad szeretett egyházunk 
vészhányta hajóját a küzdelmes múllban és adtál oly kormányzókat, kik, — 
még oly nehéz viszonyok között is, biztos és erős kézzel irányították haladá-
sát. Hálákat adunk azért is különösen, hogy alig hagyta el az egyik kormányzó 
helyét és a te szólításodra az apákhoz költözött, már is készül egy másik, 
hűségfogadással azt erős kézzel tovább irányítani és az örvénylő hullámokból 
csendesebb vizekre terelni. Teszi azt mint őseink méltó utódja, nem befolyá-
sod nélkül; mert hiszen — mint a vizek folyását, te igazgatod a sziveket 
hívásánál. Szenteld meg e végre •— kérve kérünk, értelmét bölcseséggel, szivét 
lelkesedéssel és akaratát kitartással, hogy jó kedvvel és sikeresen végezhesse 
a munkát, melyre nevedben vállalkozik, a te dicsőségedre és szeretett egyházunk 
javára. Áldásod nyugodjék azon, mind a jelenben, mind pedig a jövőben. 

Nekünk pedig jó Istenünk! add a szeretet lelkét, hogy általa vezérelve 
felismerhessük mindenkor akaratodat és a belátással nyerjük általa a cselekvés 
erejét, jó munkát végezhessünk, — oly munkát, mely nem szűkölködik áldásid-
ban. így következzenek bár olyan napok, melyekről azt valljuk, hogy nem 
tetszenek nekünk, nem leszünk soha kishitüekké, mivel az — kinek a zugó 
szelek és zajgó hullámok is engedelmeskednek, — velünk van, a megtartó 
Jézus Krisztus. Példájából merítünk bátorságot, példáján buzdulunk fel; sze-
rinte keressük az élet útját és ő lészen életünknek élete. így biztosítva lészen 
ügyünk diadala, mely ügy — jó Istenünk, a te ügyed! 

Áldd meg, esdve kérünk, elvégre, apostoli szeretett királyunkat, népünk-
nek atyját, áldd meg legjobb áldásoddal szeretett hazánkat, áldd meg ez 
örömünnepünket és avasd fel azt a te lelked által, — a szeretet lelke által. — 
Mi Atyánk stb. 

Áz Űr imájának elmondása után olvasta a szentírás .következő 
szakaszát: 

Pál levele a Rómabeliekhez. 12 rész, 1—-12. 17. 
1. Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szán-

játok oda a ti testeiteket élő szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti 
okos tiszteleteteket. 

2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti 
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elméteknek megujulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves 9 — 3 . 
és tökéletes akarata. 

3. Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, 
hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint a hogy kell bölcselkedni; hanem józanon 
bölcselkedjék, mint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. 

4 Mert miképen egy testben sok tagunk van, minden tagnak pedig nem 
ugyan azon cselekedete van: 

5. Azonképen sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig 
egymásnak tagjai vagyunk. 

6. Minthogy azért külön-külön ajándékaink vannak a nekünk adott 
kegyelem szerint, akár Írásmagyarázás, a hitnek szabálya szerint teljesítsük; 

7. Akár szolgálat, a szolgálatban; akár tanító a tanításban; 
8. Akár intő, az intésben; az adakozó szelídségben; az előljáró szorgal-

matossággal; a könyörülő vidámsággal mívelje. 
9. A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, 

ragaszkodjatok a jóhoz. 
10. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek; a tiszteletadásban egy-

mást megelőzők legyetek. 
11. Az igyekezetben ne legyetek restek; lélekben buzgók legyetek; az 

Urnák szolgáljatok. 
12. A reménységben örvendezők; a háborúságban tűrők; a könyörgésben 

állhatatosak legyetek. 
17. Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok 

legyen minden ember előtt. 
2. A püspök imával bevezetve a közgyűlést, a jegyzői kar azon 

jelentése után, hogy a gyűlés tagjai elegendő számmal vannak jelen, 
a gyűlést megalakultnak jelenti ki. Erre elrendeli 

3. a szavazatbontó bizottság jegyzőkönyvének olvasását, mely 
egész terjedelmében a következő: 

A dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület 1913. márczius 28-án 
Pozsonyban, mélt. és főtiszt, dr. Baltik Frigyes püspök, nagys. Lepossa 
Dániel felügyelő-helyettes elnöksége mellett 1913. január 22-én Pozsony-
ban megtartott rendkívüli egyházkerületi közgyűlés jegyzőkönyvének 

7-ik pontjában kiküldött szavazatbontó bizottságnak üléséről szóló 

jegyzőkönyv. 

Jelen voltak: dr. Trsztyénszky Ferencz, Händel Vilmos, Frenyo 
Gyula. Szekerka Pál, Jánossy Lajos, Schleiffer Károly, Schmidt Károly 
Jenő, Ringbauer Gusztáv, dr. Stúr Károly, dr. Dobrovits Mátyás. 

Mélt. dr. Baltik Frigyes püspök úr üdvözli a megjelent bizottsági 
tagokat és az ülést megnyitja. 

A jegyzői tisztre íelkérettek dr. Trsztyénszky Ferencz és Händel 
Vilmos. 

A püspök jelenti, hogy folyó évi márczius 13-áig az összes szava-
zatok beadattak, számszerint 170; nevezetesen 166 egyház és 4 tan-
intézet. Az erről szóló jelentés mellékeltetik. 

Ezután felbontattak a szavazatok a következő eredménnyel: 
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Érvényes szavazatok 
Láng Lajos Beniczky Á. dr. Kéler Z. 

1. Alsószelezsény ___ 2 
2. Fakóvezekénv __. — 2 
3. Körmöczbánya ___ _„ 2 
4. Léva ___ 2 

5. Nemeskosztolány 2 — 
6. Bokod — — 2 

7. Csabdi ~ — 2 

8. Csákvár — — 2 

9. Gyúró 2 

10. Nagy vei eg — — ~ 
11. Oroszlány ___ — — — — 2 

12. Pusztavám — — 2 

13. Révkomárom — — 2 

14. Szák — — 2 

15. Szend — ~ 2 

16. Székesfehérvár ___ — — 2 

17. Tordas — ~ 2 

18. Gálos 2 — — 
19. Hegyeshalom 2 — 
20. Levél - 2 
21. Miklóshalma (Miklósfalu) 2 — — 
22. Németjárfalu 2 — — 
23. Rajka 2 — — 
24. Zurány 2 
25. Alsófehérkút 2 
26. Bagyan 2 — 
27. Bakabánya ___ . . . . . . — 2 

28. Bát 2 — — 
29. Berencsfalu ___ 2 — 
30. Béld — 2 

31. Csallapafalva .... 2 
32. Csábrágsomos __ — 2 

33. Csánk _ 2 
34. Cseri _ — 2 

35. Darázsi .__ ___ ___ ___ 2 
36. Derzsenye ___ ___ ___ ___ 2 
37. Devicse___ ___ ___ ___ ___ — 
38. Egyházmarót ___ ___ ___ 2 — 
39. Felsőalmás ___ ___ ___ ___ — 2 

40. Felsőbaka — 2 

41. Felsődacsolam ___ ___ ___ — 2 

42. Felsőrakoncza ___ _._ ___ 2 
43. Felsőterény ___ ___ ___ __. — 2 

44. Felsőzsember ___ ___ ___ 2 
45. Hodrusbánya — 2 

Érvénytelen 
szavazatok 

a boríték pecséttel 
nem volt lezárva 

pecsét nélkül 
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Érvényes szavazatok 
Láng Lajos Beniczky Á. dr. Kéler Z. 

46. Hontbagonya 2 
47. Hontudvarnok 2 
48. Kiscsalomja 2 
49. Középpalojta — 2 

50. Ledény 2 

51. Lissó 2 

52. Nagybörzsöny 2 

53. Selmeczbánya 1. __ 2 

54. Selmeczbánya 11. ___ ___ 2 

55. Százd . . . 2 

56. Szuhány — 2 

57. Teszér — 
58. Ipolyvecze - — 2 

59. Ábelfalva — 2 

60. Alsóesztergály — 2 

61. -Alsósztregova — 2 

62. Alsószelli — 2 

63. Balassagyarmat 2 ~~ 
64. Bánk — 2 

65. Bér — *2 

66. Budaszállás — 2 

67. Csehberek — 2 

68. Cserhátsurány — 2 

69. Dabar — 2 

70. Egyházasdengeleg ___ . . . - 2 

71. Etrefalva — 2 

72. Érújfalu — 2 

73. Felsőesztergály . . . ___ . . . — 2 

74. Felsőpetény — 2 

75. Felsősztregova . . . — 2 

76. Felsőtisztás.. . . . . ___ --- — 2 

77. Galgaguta . . . . . . . . . . — 2 

78 Ipolymagyan _ 2 
79. Kálnógaráb. . . . . . --- — — 

80. Kétbodonv — 2 

81. Legénd — 2 

82. Lest 2 — ~ 
83. Lónyabánya — 2 

84. Losoncz... — •— 2 

85. Losoncztamási . . . . . . ___ — 2 

86. Luczfalva . . . . . . ___ — 2 

87. Málnapatak — 2 

88. Maskófalva — 2 " 
89. Nagykürtös. . . . . . . . . ___ — 2 

90. Nagylam — 2 — 

Érvénytelen 
szavazatok 

boríték nyitott 
pecsét nélkül 

pecséttel lezárva 
nincs 
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Érvényes szavazatok 
Láng Lajos Beniczky Á. dr. Kéler Z. 

91. Nagylibercse — 2 

92. Nógrádszenna ___ — 2 

93. Nógrád szentpéter — 2 

94. Ozdin — '2 

95. Ősagárd — f 
96. Parlagos — 2 

97. Poltár — 
98. Salgótarján — 2 

99. Sámsonháza . . . ___ ___ — 
100. Szécsény — 2 

101. Szinobánya — — 2 

102. Szirák — 2 

103. Szügy - — 2 

104. Túrmező — 2 

105. Vanyarcz ___ ___ — 2 

106. Assakürt 
107. Bodfalu — 2 

108. Berezó — 2 

109. Berencsbakóes ___ ___ — 2 

110. Csácsó — 2 

111. Császkó ___ ___ ___ — 2 

112. Felsőzelle 2 
113. Hluboka — 2 

114. Holics — 2 

115. Alsókosaras — 2 

116. Nagyegyházas — 2 

117. Karaj ___ ___ — 2 

U 8. Lobonya — 2 

119. Miava — 4 

120 Nagypetrös — 2 

121. Nyitraszerdahely ___ ___ 2 
122. Ótura — 2 • 
123. Salgó — 2 

124. Szakolcza ~ 2 

125. Szenicze „.._ — 2 

126 Ószombat — 2 

127. Turréte — 2 

128. Vágujhelv — 2 

129. Verbó — 2 

130. Verbócz — 2 

131. Ujszabadi 2 — 
132 Alsószeli 2 
133 Bazin város 1 2 — 
134. Bazin Ií. — 2 

135. Dunaszerdahely 2 — 

Érvénytelen 
szavazatok 

felügyelő gijndn. 
aláírása nélkül 
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136. 
137. 
138. 
139. 
14-0. 
141. 
142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 
149 
150. 
151. 
152. 
153 
154 
155. 
156. 
157. 
158. 
159. 
160. 
161. 
162. 
163. 
164. 
165. 
166. 
167. 
168. 
169. 
170. 

Érvényes szavazatok Érvénytelen 
Láng Lajos Beniczky Á. dr. Kéler Z. szavazatok 

Felsőszeli ___ ___ ___ ___ — 2 — 
Grinád 2 — — 
Limpak ___ ___ ___ ___ 2 — — 
Misérd 2 — -
Modor I. 2 — — 
Modor II. • — 2 
Modorkirályutcza ___ ___ — 2 — 
Nagy lé várd - - — S Ä 
Nagyszombat ___ ___ ___ 4 — — 
Magyargurab ___ ___ ___ — 2 
Pusztafödémes ___ ___ 2 — — 
Somorja ___ ___ ___ ___ 2 — — 
Szentgyörgy _________ 2 — — 
Pozsony ___ ___ ___ 8 — — 
Récse 2 — — 
Bánluzsán___ ___ ___ ___ — 2 — 
Beczkó___ ___ ___ ___ ___ — 2 — 
Felsőozor ___ ___ ___ ___ — 2 — 
Felsőszalatna ___ ___ 2 — — 
Felsőzáros___ ___ ___ ___ — 2 — 
Kesnyő ___ ___ ___ ___ 2 — — 
Kisszaniszlö ___ ___ ___ — 2 — 
Laáz ___ ___ ___ ___ ___ — 2 — 
Morvamogyoród ______ — 2 — 
Nemesváralja ___ ___. ___ — 2 — 
Puhó ___ _._ — — — Osztroluczky 2 
Szulyóváralja ___ ___ ___ — 2 — 
Trencsén ___ ___ ___ ___ — 2 — 
Vágkohány ___ ___ ___ — 2 — 
Zayugrócz___ ___ ___ 2 — — 
Zsolna___ ___ ___ ___ ___ — 2 — 
Pozsonyi theol. akad. 1 — — 
Pozsonyi lýceum ___ ___ — 1 — 
Selmeczbányai lýceum 1 — — 
Selmeczbányai tan.-kép. 1 — — 

Megállapíttatik, hogy a beadott 346 szavazat közül 12 érvény-
telen. 

Az érvényes szavazatok száma 334. Ezen szavazatok közül esett 
br. Láng Lajosra 121, Beniczky Árpádra 191, dr. Kéler Zoltánra 20, 
Osztroluczky Gézára 2. Ezek szerint a bizottság megállapítja, hogy 
Beniczky Árpád általános szótöbbséggel kerületi felügyelővé megvá-
íasztatott. 
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3—7. E jegyzőkönyv felolvastatván, hitelesnek jelentetett ki és a bízott 
sági tagok által aláíratott. 

K. m. f. 
Dr. Baltik Frigyes s. k. 

püspök — elnök. 
Lepossa Dániel s. k. 
egyházker. hely. felügyelő. 

Händel Vilmos s. k. 
jegyző. 

Dr. Trsztyénszky Ferencz s. k. 
jegyző. 

Jánossy Lajos s. k. 
biz. tag. 

Lic. Schmidt Károly s. k. 
biz. tag. 

Szekerka Pá l s. k. 
biz. tag. 

Frenyó Gyula s. k. 
biz. tag. 

Schleiffer Károly s. k. Dr. S túr Károly s. k. 
biz. tag. biz. tag. 

Ringbauer Gusztáv s. k. 
biz. tag. 

4. E jegyzőkönyv alapján kijelenti az elnökség, hogy Beniczky 
Árpád a nógrádi egyházmegye felügyelője általános szótöbbséggel 
egyházkerületi felügyelőnek lett megválasztva, mely kijelentést a köz-
gyűlés lelkesedéssel vette tudomásul. 

5. A megválasztott felügyelőnek meghívására és a közgyűlésben 
való szives megjelenésére az elnökség a következő bizottságot küldi 
ki: Raab Károly és dr. Stúr Károly vezetése mellett Szekerka Pált, 
Pröhle Henriket, Okolicsányi Gyulát, dr. Kéler Zoltánt és Király Ernőt. 

6. Beniczky Árpád a küldöttség élén zajos éljenzés között meg-
jelenvén, püspök úr tudomására adja, hogy kerületünk felügyelőjévé 
törvényesen megválasztatott és kérdi: vajon kész-e ezen hivatalt elfo-
gadni és a hivatalos esküt letenni? 

Püspök úr ezen kérelmére az új felügyelő kijelentette, hogy a 
választást elfogadja és az esküt leteszi. 

7. Erre a püspök Händel Vilmos és Schmidt Károly Jenő espe-
resek kíséretében az oltár elé lépvén, a következő beszédet intézi a 
megválasztott felügyelőhöz: 

Az Atyának, a Fiúnak és a Szent Lélek Istennek nevében. Amen. 

Szeretett Atyámfia! 
Fontos és magasztos ama hivatal, amelyre téged az egyház Ura, az ő 

országának mezején meghivott. Nem ugyan uralkodni az ő népén, hanem 
annak gondját viselni, hogy az egyházban mindenek ékesen és jó renddel 
legyenek. 
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Ezt elvárja tőled is a dunáninneni egyházkerület, a midőn felügyelői 7# 
tisztét te reád ruházta. És mi most azért jöttünk Istennek házába, hogy téged 
ezen hivatalba iktassunk. 

Iktassunk pedig imával és igével, úgy amint azt egyházunk rendje kivánja. 
A szent igét ezen alkalomra találom Pál Apostolnak a Korint. irt I. kv. 

16. fejez. 13., 14. versében, ahol olvassuk: 
»Vigyázzatok, álljatok meg a hitben; ugy cselekedjetek mint férfiak, 

legyetek erősek. Minden dolgaitok atyafiúi szeretettel legyenek.« 

Szeretett atyámfia ! 
Aki az egyház szolgálatába lép, azt ezen apostoli szavak irányíthatják, 

mikép kell az egyházi munkakörben eljárni. 
Az egyházi szolgálat őrszolgálat a Sión hegyén. »Vigyázzatok!« így szólí-

totta meg az Apostol a korinthusiakat a hozzájuk írt levelének végén. 
Hasonlón az efezusi egyháznak vezetőit is, amidőn tőlük elbúcsúzván, 

még némely utasításokkal látta el őket egyházi szolgálatukban. 
A mi egyházi alkotmányunk is a felügyelők hivatásánál követeli, hogy 

legyenek őrei és védői az egyház jogainak, érdekeinek, vagyonának; felügyelje-
nek, hogy az egyházi tisztviselők kötelességeikben híven eljárjanak; — szóval, 
a felügyelő jó rendre felügyel. 

Különben ezen felügyelői munkakört nem tartom szükségesnek előtted 
tovább részletezni, az Urban szeretett Atyámfia! Mert te fiatal korodtól kezdve 
máig hiven állottál és működtél az egyházközségi, s ezután az egyházmegyei 
felügyelői hivatalban, és az egyházi rendnek hű őre voltál. S mert voltál, ime 
az egyházak bizalma téged, a hű őrt, most magasabb felügyelői hivatásba 
meghívott. Teljesítsd itt is hiven magasztos hivatalodnak kötelességeit, s légy 
ezen uj munkakörben boldog. A Szent Lélek szava is mondja: »boldog a ki 
vigyáz«. (Jel. 16, 15.) 

Légy boldog, mert a hit az, amely az egyházi őri szolgálatban boldogít; 
azért is az apostol így folytatja beszédét: »álljatok meg a hitben«. Hitben van 
ez erő és vele az egyházi szolgálatra való képesség. Kitől jön ezen erő ? 
Önerőnkre az egyházban nem támaszkodhatunk. Már Lutherunk hősénekében 
adja ennek intő kifejezését. Isteni erőről van itt szó, amint tanít az Apostol, 
hogy a mi hitünk nem áll emberi bölcseségből, hanem isteni erőből. De mikép 
jön hozzánk ezen isteni erő? az ige hirdetéséből. így éled fel a szívnek hite, 
amelyből az igaz ember él, mert élő hit ez. A hivő ember kell, hogy ezen 
hitnek jelét adja. Az Apostol erről mondja, az ember szívvel hisz, szájjal 
pedig vallást tesz. Kiről? Apostol felel: az Ur Jézusról. Az ezen hitet vallók 
gyülekezete pedig az egyház, amely hitvallása által nyilvánítja jellegét s hitének 
tartalmát. Kell tehát, hogy aki tagja, főkép pedig aki egyháznak őre, hitvallá-
sában vallja egyszersmind az egyháznak hitét. Magyarázzuk ezt tovább? Nem, 
ime a mi egyházunk, hitfelekezetünk nevében már is megtaláljuk magyará-
zatát. Egyházunk neve: »ágostai hitvallású evangélikus keresztény egyház« 
tehát: Krisztus követői vagyunk, az evangéliom alapján, azon hitvallás szerint, 
melyet a reformátió kezdetén vallottak atyáink Ágosta városában, szemben 
az emberi, az evangéliomtól eltérő intézményekkel a vallás terén. S hogy 
ezen hitvallás a szent Írással egyezik, arról tanúbizonyságot tettek még az 
ellenfélnek némely emberei is. Nekünk pedig hitvallásunknál más bizonyíték nem 
is kell, mert a mi hitünk zsinórmértéke egyedül a szent irás. Azért is atyáink 
példáját követve hiven állunk az evangéliom lobogója alatt, mondván az 
Apostollal: »nem szégyenlem Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma 
minden hívőnek üdvösségére«. (Róm. 1, 16.) 

Az Urban szeretett atyámfia ! 
Ezen zászľó alatt hiven állottak, vallottak, küzdöttek, szenvedtek, győztek 

a te nemzetséged Istenben boldogult atyáid a reformátió hajnalától kezdve. 
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Ugyebár, csakis őket követed ezen uj állásodban is, mindég Jézus nyomdokiban: 
hitedet megállód. Megállód cselekedeteidben, férfiasan. Az apostol is mondja 
tovább a mai leczkében: »ugv cselekedjetek mint férfiak.« Aki ezt mondta az 
egyház őreihez, maga is ugy cselekedett, mint Krisztus hű vitéze. Bizonyítja 
ezt bőven élete. És ezen férfias egyházi munkát minek is nevezi? Czélban 
futásnak, nem bizonytalanra harczolván, nem hiába vágván a levegőt. (11. 
Korinth. 9. 24—26.) 

És ezen harczban mint Krisztus hű vitéze minek volt alávetve ? Egyedül 
Krisztus törvényének; máskülönben az egyházban mindeneknek szolgája, hogy 
többeket nyerjen Krisztusnak s legyen velük része az evangéliomban. Emberi 
mód szerint nem harczolt, különbséget nem tett az egyházi szolgálatban zsidó 
és görög közt, pártember nem volt, ime a pártversengések ellen irta Korinthusba 
levelét, a lelki fegyverekre pedig utal szépen efezusi levelében. De ahol harczi 
tettekről van szó, ott a vitéznek erősnek kell lenni. Ezért is így folytatja Pál 
tovább az ő beszédét: »legyetek erősek.« Testi erősségről van itt szó? Nem. 
Pál könyörgött az Urnák, hogy testi erőtlensége tőle eltávozzék. S mi volt az 
Urnák felelete ? Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség 
által végeztetik el. (Korinth. II. lev. 12. fejez. 8—9. vers.) 

Tehát Krisztus kegyelmével jár az erő az egyházi munkában. Már Jézus 
intette tanítványait, mondván: nálam nélkül semmit nem cselekedhettek. 
(Ján. ev. 15., 5.) És maga Pál Apostol is, a midőn belső emberében már 
lakozott Krisztus hatalma, dicsekedett erőtlenségével mondván, mikor erőtelen 
vagyok, ugyanakkor erős vagyok (II. Korinth. 12., 9—10.) és akkor gyönyörködött 
a Krisztusért való szorongatásokban. Legyetek erősek: ezen apostoli szó, 
Krisztus kegyelmének a szava. Luther is hős énekét ezen kegyelmi szóval 
kezdi: »Erős várunk nekünk a mi Istenünk.« 

Szeretett atyámfia! Az egyház terén közös erőtlenségünkben, légy erős 
Isten kegyelme által a hű egyházi munkában. Nem emberi módon; ám az 
idők jelei ez idő szerint szomorú ábrázatot állítanak elénkbe, mondván, hogy 
a mi felekezetünk a legerőllenebb, mert a többi felekezetekkel szemben leg-
tübbett veszít, úgy a kitérések által, valamint ahol a családban a gyermekek 
evangélikus vallásban való nevelésről lemondanak. Mit szólunk mind erről ? 
Itt az Urnák házában alázzuk meg magunkat az Ur előtt. Ne Ítéljünk, hogy a 
bajt minek nevezzük el: az emberi bölcsesség, a hitetlenség, a Korinthusi 
versengés, a laodiceai tétlenség, közöny okozza-e ezt. Ám legyünk erősek, mi 
erőtlenek, és az egyházi őri szolgálatot férfiasan végezzük. E téren bajtársam, 
elnöktársam lettél nekem szeretett atyámfia: iparkodjunk megmenteni a mi 
meghalni készül. 

Hogyan? Az Apostol zárószavával: »minden dolgaitok atyafiúi szeretettel 
legyenek.« A szeretetnek kötelékével, amely egyedül tökéletes, köti össze az 
Apostol az egyházi őri kötelességeket. A parancsot is szeretetben adja, tudván, 
hogy Urunk csak egy uj parancsolatot adott, a szeretetet. Erről az Apostol 
szép éneke mondja, hogy legnagyobb a szeretet, anélkül pedig lettünk mint a 
zengő érez és pengő czimbalom. (Korinth. I. lev. 13. fejez.) Szeretettel tehát 
legyenek minden dolgaink a legnehezebbek is. Testvérek vagyunk az egyházban. 
Az atyafiúi szeretetet mozdítjuk elő az egyház terén: bent és kint. Bent a 
béke megóvásában, kint a hitfelekezetek közli békének fenntartásával, főkép 
azon atyafiakkal, akiket velünk együtt, együttesen, még az ország törvénye is 
»a két felekezeten levő evangélikusoknak« nevezett el. És a mi egyházkerüle-
tünk, amelyről a múltnak viselt dolgai tanúskodnak, hogy a korinthusi versen-
gések is gyakrabban fordultak elő, legyen a te kedves atyámfia, főőri szol-
gálatod alatt az Apostolnak kedves Filippije, ahol a szeretetnek gyönyörűsége, 
a szentléleknek társasága volt, ahol egy indulat, egy szerelem, egy érzelem, 
egy akarat volt; versengés pedig, hiábavaló dicsőség, saját hasznának keresése 
távol volt, s keresték amelyek Krisztus Jézuséi. (Filipp. 2.) Ez 'legyen szeretett 
atyámfia, a te munkaköröd köztünk. Isten áldjon, Isten téged segéljen. Amen. 
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E beszéd hatásos elmondása után Beniczky Árpád a kerületi fő- 7—9. 
jegyző előmondása mellett, az előírt hivatalos esküt leteszi. 

8. A püspök áldáskivánatai után a pozsonyi egyházközség vegyes 
énekkara, Frühwirth Sámuel igazgató vezetése mellett, nagy hatással 
előadta Gluck következő ünnepi énekét: 

Míg az élet mécse pislog, 
A nagy Istent, lelkem, áldd! 
Őt dicsérd, míg a halálban 
Véglehelted égbeszállt. 
Kár remélni emberekben, 
Ott segélyt ki sem talál; 
Terveikkel lenge porrá 
Zúzza őket a halál. 

9. A beiktatott felügyelőt melegen üdvözli a püspök és felhívatván 
általa az elnöki szék elfoglalására, átadja neki megfelelő szíves szavak 
kíséretében a felügyelői pecsétet. A társelnöki szék elfoglalása után a 
felügyelő a következő, lelkesen előadott és lelkesedéssel fogadott beszéd-
del köszöntött be: 

Méltóságos és főtisztelendő kerületi közgyűlés! 
Lelkem mélyéig átérezve imént elhangzott eskümnek, szent fogadásom-

nak mélységes jelentőségét és mélyen meghatva a főtisztelendő püspök urnák 
fenkölt szellemű és szívhez szóló szavai által, mély megindultsággal foglalom 
el a dunáninneni ev. egyházkerület felügyelőjének díszes elnöki székét; — 
fokozza megindultságomat, ha visszagondolok arra, hogy ezen helyet még alig 
néhány rövid hó előtt, egyházkerületünk büszkesége, egyetemes egyházunk, egyik 
kimagasló oszlopos tagja, boldogult Laszkáry Gyula foglalta el. Nem érzem magamat 
illetékesnek, sem hivatottnak arra, hogy itt és ezen alkalommal gyenge szavam-
mal az ő nagy érdemeit méltassam, méltatva lesznek azok egyházkerületünk-
közegyházunk arra hivatottabb, illetékesebb illusztris tagjai által — de legyen 
az én első szavam, ezen helyről mégis az Ő nagy emlékének szentelve, a 
szeretet, a tisztelet és mély kegyelet érzelmeivel, azon egyszerű de szívből 
jövő fohászban »Legyen áldott az Ő emlékezete« közöttünk. 

De mély aggodalom is fog el, midőn ezen helyet elfoglalva, mert nagy az 
én aggodalmam, hogy nagy dicső elődeimhez és azon nagy ügyhöz, melynek 
szolgálatába szegődtem, egyházunk szent ügyéhez méltóan fogom-e betölthetni 
ezen helyet? érzem feladatom nagyságát — felelősségem súlyát és ha mégis 
csillapítani igyekeztem kételyeimet, eloszlatni aggályaimat, tettem ezt azért, 
mert érzem és tudom, hogy egyházam iránti hűségem és szeretetem fog 
nekem erőt adni, hogy új állásomban is hasznos munkása lehessek egyházam-
nak, és főleg azért, mert biztat az a kedves remény, hogy önök mélyen tisztelt 
Uraim, a dunáninneni kerületnek, egyházukat szerető hithű és buzgó tagjai, 
nem fogják megvonni tőlem jóindulatukat, támogatásukat, bölcs tanácsaikat és 
segítő társaim lesznek ama nagy munkában, melynek egyedüli czélja szeretett 
egyházunk javának, érdekeinek előmozdítása, drága vérrel szerzett jogaink meg-
védése. 

Mélyen tisztelt kerületi közgyűlés! Csak az ügyek alapos ismerete, a kellő 
tájékozottság képesít sikeres munkára; e czélból lehető rövid időn belül felkeresni 
kívánom egyházkerületünk minden egyházmegyéjét, hogy ott megismerve az 
egyházak belső életét — annak viszonyait és körülményeit, a helyszínén szer-
zett tapasztalataimat azok javára értékesíthessem. Kérem ezen ténykedésem-
hez a mélyen tisztelt esperességek, első sorban az esperességi elnökségeknek 
szives támogatását, jóindulatát. Kérem őket, hogy miként én, telve jó akarattal, 
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9. ügyszeretettel és bizalommal jövök és fordulok hozzájok, fogadjanak ők is szí-
vesen, bizalommal. 

Protestáns státusainknak régi és állandó sérelme, hogy az 1848. XX. 
t.-cz. még ma sincs végrehajtva, valóban el sem képzelhető, hogy egy irott és 
szentesített törvény hosszú 65 év elmultával se legyen végrehajtva és a maga 
egészében keresztülvive. Megengedem, hogy az abban lefektetett jogegyenlőség 
és viszonossági elv papiroson és talán elvben is megvan és hangoztatják is 
annak elismerését; de ki merné állítani, hogy ez a valóságban, a gyakorlati 
életben is így van, hiszen naponként találkozunk ennek ellenkezőjével, érezzük 
mellőztetésünket, holott mi nem kérünk és el sem fogadnánk előnyöket vagy 
kiváltságokat, de törvényadta jogunkat, egyenlő elbírálást, egyenlő elbánást 
követelünk. Elismerem, hogy az államsegély fokozatos felemelésével a törvény 
3-ik szakaszának intentioihoz és rendelkezéséhez közeledés történt, de csak 
közeledés, mert a törvény világosan kimondja, hogy a felekezetek szükség-
leteinek fedezetéről való gondoskodás az állam feladatát képezi. Már pedig mélyen 
tisztelt közgyűlés mi csak állami segélyben részesülünk és ezen segély sem 
oly mérvű, hogy közszükségleteink kellően fedezve volnának, nem mondhatunk le 
tehát követeléseinkről, jogos igényeinkről, de megnyugodva sem lehetünk éspedig 
annál kevésbé, mert hiszen ezen államsegélyek sincsenek állandósítva, törvény 
által biztosítva, és sajnos, oly jellege van a dolognak, mintha az államsegélynek 
folyósítása, vagy annak megvonása az egyes kormányok jóakaratától függne; 
megengedem, hogy ez utóbbi nem fog s nem is következhetik be, de mégis, 
hogy a legenyhébb kifejezéssel éljek, ferde és visszás helyzet, hogy könyörögnünk 
kell ott, ahol követelni van jogunk. Szilárdul meg kell tehát állanunk követe-
léseink mellett mind addig, míg az 1848. XX t.-cz. teljes egészében a kor igé-
nyeinek megfelelőleg végrehajtva nem lesz, és jogos igényeink kielégítést nem 
nyertek. 

A mi egyházunknak egyik legnagyobb erőssége és féltékenyen őrzött 
kincse az őseink által bölcs előrelátással és mintegy a jövőbe tekintő látnoki 
szemekkel megalkotott önkormányzati jog és valóban, miként a múltban, a 
hosszú százados küzdelmekben, éppen az ezen jogokban lefektetett erősségek 
voltak egyházunknak bevehetlen védbástyái: úgy védbástyáink erősségeink, azok 
ma is a jelen nem kisebb küzdelmeiben. Én m. t. k. autonomikus jogaink 
tekintetében a iegmerevebb, legintranzigensebb álláspontot foglalom el, féltéke-
nyen fogom őrizni annak még legparányibb atomját is. és a legerélyesebben 
vissza fogok utasítani minden oly kísérletet, minden olyan tendentiát, mely 
azt megnyirbálni, szűkebb korlátok közé szorítani akarná, vagy azon ujabb 
rést ütni szándékolna. Hiszen elég rés üttetett már azon az államsegély kiuta-
lásával kapcsolatos némely törvényben, mint a lelkészi kongrua, a középiskolák 
segélyezése stb. és ezen törvények rendelkezéseiben, amelyekben és a melyek 
által az államhatalom illetve kormány, nem csak soha senki által kétségbe 
nem vont felügyeleti jogát tartotta meg és gyakorolja, de autonomikus jogaink 
sérelmével a mi belső ügyeinkbe beleavatkozási és rendelkezési jogot is nyert. 
Hiszem és reménylem azonban, hogy ezen intézkedések csak ideiglenes jellegűek 
lesznek és hogy sérelmünk orvoslást vagy legalább enyhítést fog nyerni. 

Respektálni és tiszteletben fogom tartani egyházközségeink, egyházme-
gyéink automikus jogait, és szabadelvű alapokon kívánom gyakorolni a zsinati 
törvények által előírt és biztosított felügyeleti jogot, de a legnagyobb energiával 
ott, ahol hazafias és egyházi érdekek, vallási és erkölcsi indokok követelik és 
szükségessé teszik. 

A haladó kor és a természet rendje szerinti folytonos és fokozatos fejlő-
dés tagadhatatlanul nagy változásokat idézett elő az összes társadalmi rétegek-
ben, azok szokásaiban, felfogásaiban; a gyakorlati életviszonyai és körülményei-
ben bizonyos változásokat idézett elő a mi egyházi viszonyaink és adminiszlrátio-
nális kérdéseink gyakorlatában is, ma ugyanolyan ügyek, hasonló természetű 
kérdések egészen másként mérlegeltetnek, más elbírálás alá esnek, mint csak a 
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közel múlt időkben is, jól van e ez így, előnyös e az a mi egyházunkra? annak 9 . 
vitatásába nem bocsátkozom, tény az. hogy így van; azelől el nem zárkózhatunk, 
rajta nem változtathatunk. De, mélyen tisztelt kerületi közgyűlés, ha változtak 
is a viszonyok és velők az emberek, egynek nem szabad megváltozni a mi egyhá-
zunkban soha, a hagyományos evangélikus hithűségnek, egyházunk iránti szere-
tetnek amelyet őseink szent örökség gyanánt hagytak reánk. És épen azért, ha 
valamikor, úgy épen most. midőn az összes társadalmi rétegek a szélsőségekben 
mozognak, midőn a nemes és ideális szoczializmus anarchizmussá, nihilizmussá 
fajul, midőn a régi hitbuzgóságot vallási közöny és megdöbbentő valiástalanság 
váltja fel, épen most van égető szükség az egyházi téren való fokozottabb mun-
kára, a hitélet fejlesztésére és a vallásos érzelem ébrentartására és ápolására. 
Ezen magasztos feladat a mi lelkészeink vállaira nehezül. Szép és nemes hivatás, 
erősségük a biblia és az evangéliomnak a Krisztusi hit szerinti hirdetése és taní-
tása; a mi jó evangélikus népünkben hivő és termékeny talajra talál az elhintett 
mag és itt valóban, mint nagyon örvendetes jelenséget jelezhetem, hogy egyházi 
téren való hosszú működésem ideje alatt nagy örömmel és megnyugvással tapasz-
taltam. hogy otl, ahol a lelkész hű gondozója az ő hivei lelki világának, ahol 
hűséggel és szeretettel gyakorolja a cura pastoralist, otl erős a hitélet, buzgó az 
egyházszerelet, jobb és szelídebb az erkölcs. 

De hogy a mi lelkészeink, és itt hozzáveszem a mi igen érdemes tanítóin-
kat is, hiven teljesíthessék sokszor igen nehéz kötelességeiket, hogy háborítlanul 
teljes odaadással szentelhessék munkásságukat nemes hivatásuknak, meg kell 
őket szabadítani a mindennapi élet gondjaitól, sokszor léiért való küzdelem 
nehéz munkájától és a kor igényeinek megfelelő, legalább is oly dolatióban kell 
őket részesíteni, mely a tőlük követelt munkával arányban áll és állásuk tisztes-
ségének megfelel. Nem bocsátkozom én most ezen nagyfontosságú kérdés részle-
tezésébe, nem sorolok fel számokat, fokozatokat és csak nagy általánosságban 
kívántam rámutatni, mint elodázhatatlanul rendezendő és megoldandó kérdésre 
rámutatni, lesz alkalmam más helyen és más alkalmakkor e kérdésről bővebben 
nyilatkozni. Élénk érdeklődéssel, különös figyelemmel és előszeretettel fogom 
kisérni iskoláink, felsőbb tanintézeteink, kerületi leánynevelő intézetünk és összes 
kultúrális intézményeink nagy és fontos ügyét. Sajnos, mélyen tisztelt kerületi 
közgyűlés, hogy a mi szegénységünk mellett ezeknek fentartása, fejlesztése, nagy 
áldozatokat kiván tőlünk; de én semmiféle áldozattól sem riadok vissza és minden 
áldozatot hajlandó vagyok meghozni, csak hogy iskoláinkat magunknak megtart-
hassuk. Tudom én azt, hogy különösen népiskoláink fentartása nagy áldozatokat 
ró a mi híveinkre, de tudom azt is, hogy a mi népünk görcsösen ragaszkodik 
iskolájához és e tekintetben valóban nem egy szép és lélekemelő jelenségét 
láttam az áldozatkészségnek, midőn a földhöz ragadt szegény nép utolsó garasait 
is összehordta, csakhogy iskoláját megtarthassa. De meg kell tartanunk iskolá-
inkat azért is, mert csak a magunk iskoláiban nevelhetjük ifjúságunkat igazán 
evangélikus szellemben és tarthatjuk meg őket továbbra is egyházunk iránti 
hűségben és szeretetben. 

Őrködni fogok, hogy iskoláinkban mindig és mindenütt igazi hazafias és 
egyházias szellem, mély vallásos érzelem uralkodjék és hogy azokból majdan 
hazánknak, egyházunknak egyaránt hű, hasznos munkásai kerüljenek ki. 

Feltétlenül sürgetendőnek és követelendőnek tartom és ismerem az ev. theo-
lógiai fakultásnak most már halaszthatatlan felállítását és pedig annak a legköze-
lebb Pozsonyban létesítendő és felállítandó egyetem keretében való elhelyezését. 

Felebaráti szeretettel fogom és kívánom ápolni a felekezetek közti békés 
egyetértést és tisztelettel adózni és meghajolni mások vallási meggyőződése 
előtt; de midőn ezt teszem, hasonló tiszteletet követelek a mi vallási meggyőző-
désünk iránt. Testvéri benső érzelemmel kivánom én mind szorosabb és szoro-
sabbra fűzni azokat a szálakat, melyek bennünket református testvéreinkhez 
fűznek, velők együtt érezve, egyetértve munkálkodni és küzdeni protestáns 
egyházaink közös nagy czéljai és érdekeiért. 

2 
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9 — 1 0 . Zsinati törvényeink előírják, megszabják felügyelői teendőimet, kötelessé-
geimet; ezeknek hű és pontos betartásán kivül. egyházam iránti hűség és sze-
retet fognak vezetni utaimon. 

És most Méltóságodhoz fordulok főtisztelendő püspök ur, mélyen tisztelt 
elnöktársam és kérem tartsa meg számomra ezentúlra is azon jóindulatát, 
szives bizalmát, melylyel engem hosszú időkön át megajándékozott, kérem tá-
mogatását, bölcs tanácsait, legyen vezérem új utaimon és én viszont biztosítom 
és fogadom, hogy hű munkatársa leszek, jóindulatát szerettei, bizalmát biza-
lommal viszonozandom. 

Bizalommal fordulok egyházkerületünk kipróbált nagyérdemű tisztikarához 
a mélyen tisztelt esperességekhez, felügyelő társaimhoz és a nagyérdemű tanítói 
karhoz és kérem fogadjanak szívesen új munkatársokul mert én ki akarom 
venni részemet a munkából, amelyhez támogatásukat, bizalmukat kérem. 

Mély tisztelettel ajánlom magamat a mélyen tisztelt és főtisztelendő 
kerületi közgyűlés jó indulatába és kegyeibe és Isten szent segedelmét kérve 
munkánkra, a közgyűlést ezennel megnyitom. 

10. A beiktatott felügyelőt szívélyesen üdvözli az egyetemes ev. 
egyház nevében br. Prónay Dezső következőleg: 

Főtisztelendő és Méltóságos Egyházkerületi Közgyűlés! 

Bármely nagyobb testületi szervezetre nézve, amely több önálló és önkor-
mányzati jogokkal biró kisebb testületből alakul, igen nagy fontossággal bir az, 
hogy az egyes önálló önkormányzati jogokkal biró kisebb testületeket és magát 
az egységes szerves egészet alkotó nagyobb testületet ne csak a közigazgatás külső 
alaki kötelékei fűzzék össze, de tartsa fon a kapcsolatot az érdekek azonossá-
gának és közösségének tudata, az élénk közszellem, a benső lelki közösség. Szük-
séges, hogy a külső egység mellett meglegyen az érzelmi egység is. 

Evangélikus egyházunk négy kerületét a történelmi fejlődés egyesítette 
magyarhoni egyetemes egyházunkká. 

Ezt az egyesülést ápolnunk és az összetartás érzését minden arra kínálkozó 
alkalommal tanúsítanunk kell; arra kell törekednünk, hogy egyetemes egyhá-
zunkat és annak minden önkormányzati testülelét élénk közszellem, kölcsönös 
érdeklődés hassa át és hitrokoni őszinte szeretetteljes érzés fűzze össze. 

Ezek a tekintetek késztettek arra, hogy dunáninneni egyházkerületünk 
mai ünnepélyes közgyűlésén egyetemes egyházunk képviseletében megjelenjek 
és az egyházkerületet és annak megválasztott felügyelőjét tiszteletteljesen 
üdvözöljem. Üdvözlöm az egyházkerületet annak kijelentésével, hogy minden 
egyházi tisztség betöltése az illető választó egyházi testület körén túl jelentő-
séggel bír az egész egyetemes egyházra is. Az egyházkerületnek ünnepe az 
egyetemes egyháznak is ünnepe és öröme; ennek tanúsítására örömmel jelen-
tem meg körükben, annyival inkább, mert e választás az alkotmányosság leg-
szigorúbb követelményeinek is megfelelő szabad nyilvánulása a közvéleménynek. 

Tisztelettel és örömmel üdvözlöm Méltóságodat is, mint a dunáninneni 
egyházkerület beiktatott felügyelőjét. Méltóságod ezen egyházkerület egyik nagy 
esperességének élén állott számos éven át; az egyház közéletében kifejtett 
élénk tevékenységénél fogva ismeri alaposan a kisebb gyülekezeteknek is 
körülményeit és viszonyait, tehát ismeri azokat a tényezőket, amelyeken a 
nagyobb egyházi testületeknek működése alapul, de ismeri és tapintatosan 
tudja vezetni a nagyobb egyházi testületeket is. Méltóságodnak mai elnöki 
székfoglaló beszéde is tanúságot tesz a közszellem irányának helyes fölismeré-
séről, az egyház iránt való szeretetéről, az egyház érdekében kifejteni szán-
dékolt üdvös tevékenységéről, evangéliomi hitbuzgóságáról. Mindezeknél fogva, 
midőn ismételten üdvözlöm ez ünnepélyes alkalommal a Főtisztelendő egyház-
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kerületet és Méltóságodat mint annak felügyelőjét és egyik elnökét, teszem ezt 
azzal a hő óhajtással, hogy kisérje mindenkor siker Méltóságod működését, 
tegye azt az Isteni gondviselés áldásossá és éltesse sokáig Méltóságodat. 

Gyurátz Ferencz a három egyházkerület nevében: 

Méltóságos és Főtisztelendő Püspök Úr! 

Méltóságos Egyházkerületi Felügyelő Úr! 
Három egyházkerület részéről jöttünk, hogy megosszuk a dunáninneni 

egyházkerület örömét megválasztott egyházkerületi felügyelőjének beiktatási 
ünnepélyén. Egyházunk az egyetemes papság elvének megfelelően odaállítja a 
lelkész mellé a gyülekezeti, az esperes mellé az egyházmegyei és a püspök 
mellé az egyházkerületi felügyelőt hatáskörük megjelölésével. 

A felügyelőkre szép hivatás várt már a múltban is. Vezértársaikkal: a 
lelkész, esperes és püspökkel egyetértve őrködtek a jó rend s a törvény 
érvényességének fentartása mellett Az üldözések idején szóval, jó példával 
élesztették a hitbuzgóságot, önfeláldozásra készséget az egyházért. Csüggcdetlen 
kitartással védelmezték az egyház jogait, hathatósan közremunkállak az 
útegyengetésnél azon korhoz, amellyel a türelmetlenség helyett a lelki szabad-
ság, a meggyőződés tisztetele jutott uralomra. Az ő hűségüknek, fogyhatlan 
buzgalmuknak is köszönhetjük, hogy híveink serege megfogyva bár, de törve 
nem, .állotta ki az üldözés sokszor megujult ostromát. 

Méltóságos Egyházkerületi Felügyelő Úr! A testvér-egyházkerület nevében 
szívből üdvözöljük beiktatása alkalmával. A közbizalom hivta el az egyházmegyei 
világi elnöki székről a tágasabb munkatérre, az egyházkerületi felügyelői állásra. 
Fenkölt gondolkozása, élő hite, áldozatkész egyházszeretete érlelte meg a 
gyülekezetekben azon elhatározást, hogy az egyházkerület világi vezéréül 
válasszák meg. 

Egyházunk ma is küzdő egyház. Új ellenségek jelentkeznek: a vallási 
közöny, a földhöz tapadt anyagias világnézet, a társadalmi téren mindjobban 
előrenyomuló, az életből minden eszményit kiirtani törekvő s egyedül az 
érzékiség szolgálatát hirdető szélső irányzatok ostromolják szakadatlan. Ma 
inkább, mint valaha van szükség lelkes vezérekre, kik az evangéliom szellemé-
től ihletve, csüggedetlen vívják a nemes harczot az egyház védelmében s nem 
szűnnek meg buzdítani munkásságra, áldozatkészségre a szent ügyért. 

Méltóságod családi tradicziója, vallásos érzülete, jelleme, mély belátása 
záloga azon reményünknek, hogy jelenlegi tiszte minden igazságának betöltése 
új szép lapokkal gazdagítja az egyházkerület történetének évkönyveit. 

A Mindenható támogassa hivatásában, hogy mint a Krisztus jó vitéze 
vezethesse új, szép jövendő felé. Adjon erőt az akadályok leküzdésére, tegye 
áldottá munkásságát a testvéri szeretet, egyetértés emelésével, az egyháznak 
és honszeretetnek a gyülekezetekben és tanintézetekben ápolásánál, hegyen 
hitbuzgósága, czéltudatos tevékenysége áldás egész egyházunkra. 

Dr. Antal Gábor, a református egyház nevében: 

Főtiszteletü Egyházkerületi Közgyűlés! 

Méltóságos Kerületi Felügyelő Úr! 
A magyarországi református egyház egyetemes Conventjének, az öt 

magyar ref. egyházkerületnek és a helybeli ref. gyülekezetnek nevében és 
képviseletében jelentünk meg ezen ünnepélyes alkalommal, hogy kifejezzük 
őszinte örömünket afelett, hogy a dunáninneni ág. hilv. ev. egyházkerületet oda 
segítette az isteni gondviselés, hogy boldogult nagyérdemű, hithű, nemes 
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jellemű, áldozatkész felügyelője helyét méltó utóddal betölthesse, azt hivatalába 
ünnepélyesen beiktathassa, egyszersmind, hogy átadjuk méltóságodnak, mint az 
egyházkerület közbizalma által elhivott íelügyelőnek, őszinte üdvözletünket és 
jó kivánatainkat. 

Ide vezérelt bennünket e szép ünnepélyre a hitrokoni, az igaz testvéri 
szeretet, amely a két protestáns egyházat, mint az igaz keresztyénség törzsé-
nek a tiszta evangélioin és lelkiismeret szabadság-erejéből táplálkozó két erős 
és hatalmas ágát eleitől fogva összekapcsolta és amely kapcsolat, különösen itt 
édes hazánkban, a közös küzdelmek, közös szenvedések, az egyház és haza 
jogainak, szabadságának közös védelme által válhatatlanul összeforrott és meg-
teremtette a magyar haza javával és érdekeível soha ellentétben nem álló közös 
protestáns közszellemet. 

Sokan vannak, akik sajnálattal gondolnak arra, hogy kezdetben a Protes-
tantismus ezen két nagy ága egymástól különvált és ennek helyrehozására 
siettetni kívánnák a mielőbbi külső egyesülést. Én azon szent meggyőződésben 
vagyok, hogy a különválás nem emberi gyarlóságból, hanem Isten akartából 
törlénl. Mert, hogy a reformálió legyőzhesse mindazon akadályokat, amelyek 
létrejövetelének útjában állottak, annak ügyének szolgálatában olyan erős 
bajnokokra volt szükség, akik vallásos meggyőződésükhöz tűrhetetlenül ragasz-
kodtak és annak mi előttünk ma talán kevés jelentőségűnek látszó részét sem 
tudták alku tárgyává tenni. Nekünk is ma első és legfontosabb feladatunk nem 
a külső egyesülés, hanem az egész emberiség haladását, erkölcsi emelkedését, 
boldogulását, szabadságát legjobban szolgáló és biztosító protestáns közszellem 
ápolása és az életbe átüiletése. 

Végetlen örömünkre szolgál, hogy méltóságos felügyelő Úrban ezen közös, 
egymást megérteni tudó protestáns közszellemnek egyik kiváló bajnokát tisztel-
hetjük, kétségbevonhatatlan tanúbizonysága ennek Méltóságodnak ma elmondott 
programbeszéde, amelynek eszméivel mi reformátusok is teljesen egyetértünk, 
amelynek szellemét, gondolatmenetét, következtetéseit, sőt még kifejezéseit is 
a magunkéinak ismerjük lel. Méltóságod ősi családi hagyományai szolgáltatják 
az alapot arra, hogy a közös protestáns szellemnek ilyen hivatott bajnoka 
legyen, de nekünk jól esik ez alkalommal megemlékezni arról is, mint magasz-
tos feladata megvalósításának egyik tényezőjéről, hogy Méltóságod középiskolai 
tanulmányait ref. főgymnásiumunkban végezte, olyan tanárok vezetése mellett, 
akiknek érdemei iránt az egész nemzet elismeréssel viseltetik. Hálát adunk 
Istennek, hogy Méltóságodban megvannak mind ama kiváló tulajdonok, ame-
lyeknek folytán ezen dunáninneni ág. hitv. ev. egyházkerület és az ev. egye-
temes egyház ügyét áldásosán és sikerrel szolgálhatja, megvan az az emelke-
dett gondolkodás, széles Iáikor és igaz hittestvéri szeretet, aminek folytán 
egyetemes magyar protestáns egyházunk javát, hasznát, felvirágzását a kedvező 
eredmény biztató reményével munkálhatja. 

Azért arra kérjük a jó Istent, hogy adjon áldást minden jó munkájára, 
támogassa kegyelmével minden közhasznú törekvéseit és engedjen elég időt 
ahhoz, hogy nemes czéljait az egyház és haza javára minél teljesebb mérték-
ben megvalósíthassa. Az Isten áldja meg és éltesse sokáig! 

Raab Károly a kerületbeli egyházmegyék nevében: 
/ 

Méltóságos Kerületi Felügyelő Ur! 
A szavazás hullámai lecsendesedtek, elsimultak; egyházaink szavazatai-

nak igen tekintélyes többsége Méltóságodat hívta meg kerületünknek felügyelői 
székébe s most már, biztosítom, mindnyájan az elsőtől az utolsóig vezérün-
ket tiszteljük Méltóságodban. 

Nekem, mint legidősebb esperesnek jutott a kitüntető megbízatás, hogy 
működése küszöbén az egyházmegyei elnökségek, a lelkészi és tanítói kar 
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nevében üdvözöljem. Teszem azt örömest, szivem teljes melegével s nagyra-
becsüléssel igen tisztelt személye iránt. Hisz mi ennél a választásnál azon 
előnyös helyzetben voltunk, hogy nem kellett bizalmat előlegeznünk. Ismertük 
és tiszteltük mi Méltóságodat nemcsak mint egyházunk egyik derék fiát, ki 
egyházát melegen szereti, hanem mint annak egyik kimagasló alakját, ki 
mindenütt ott van, hol egyházunk javának előmozdításáról van szó, ki tanács-
kozmányainkban mindig tevékeny részt vesz s egyházáért áldoz is. 

Legyen tehát vezérünk s mi minden, az egyház és haza javát czélzó 
nyomdokait követni s működésében támogatni fogjuk. Ily működéshez kérjük 
Isten legbővebb áldását azon benső óhajjal, hogy a jó Isten soká éltesse! 

Dobrovits Mátyás felügyelő üdvözölte a pozsonyi egyház nevében, 
lelkes szavakban ajánlva a beiktatott felügyelőnek az egyetértés és 
testvéri szeretet ápolását összes híveink között. 

Dr. Kéter Zoltán a kerületi gyámintézet nevében: 
/ 

Méltóságos Kerületi Felügyelő Ur! 
Kerületünk gyámintézetének képviseletében jelentünk meg s szerencsésnek 

érzem magam, hogy nekem jutott osztályrészül azon megtisztelő és kedves 
feladat, hogy Méltóságodat kerületi felügyelővé történt megválasztása alkalmá-
ból, kerületünk gyámintézete részéről üdvözölhetem. 

A változott viszonyok és átalakult érzések folytán manapság nehéz áliás 
a felügyelői tisztség s a vele járó munkakör, hasonlatos a tövisbozóthoz mely-
nek csak tüskéi vannak, de levele és gyümölcse nincs. 

Fásult lelkek és taplós szivek korát éljük! 
Ma már egyházunkban is az önzetlenséget a gyanú kiséri, az önzést a 

hódolat bálványozza, a rosszakarat baráti szó köntösébe burkolódzik s a 
ragaszkodást az érdek váltja ki. 

Kétszeresen örülünk, hogy mindez Méltóságodat el nem kedvetlenítette, 
s az állás elfogadásában biztos zálogát tartjuk annak, hogy a fennforgó nehéz-
ségekkel megküzdeni s a felburjánzó erkölcsi dudvát kerületünk veteményes 
kertjéből kigyomlálni kész. 

Méltóságod évtizedeken át hű munkása volt magyar hazánknak, egyházunk-
nak s engedelmes szolgája volt annak a felsőbb hatalomnak, amit kötelesség-
nek nevezünk s mely felett csak egy hatalom székel az emberben: az igaz 
lelkiismeret. 

A lelkiismeret és kötelesség volt az iránytű, melyhez Méltóságod mindig 
alkalmazkodott. 

Meg vagyunk győződve, hogy ez az iránytű, sem a hatalom közelségétől, 
sem pedig annak esetleges rémílgetésétől soha, de soha helytelen irányba 
terelődni, vagy illetéktelen tényezők által befolyásoltatni nem fog. 

Méltóságod közéleti tevékenységét mindig szeretett magyar hazánk és 
egyházunk javára gyümölcsöztette. 

Ez a mult nyugtat meg minket, hogy Méltóságod a jövőben is minden 
olyan törekvéseknek, melyek szeretett magyar hazánk államiságának, nemzetünk 
egységének eszméjével ellentétbe jöhetnének, gátat fog vetni. 

Mindez harczokkal is fog járni, de legyen meggyőződve, hogy a megpró-
báltatás nehéz óráiban mindazok, kik ezt becsületesen vallják, Méltóságod 
mellett hűségesen ki fognak tartani s rendületlenül segítségére lesznek. S a 
harczolók között ott lesz gyámintézetünk minden hűséges tagja. 

Gyámintézetünk a harczokhoz hozzá van szokva, mert a legnemesebb 
harczot folytatja. 

Harczol a szegénység ellen, egyházaink nyomorúsága ellen. 
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Sajnos, gyámintézetünk harczos gárdája szemlátomást fogy, mert a fiatal 
nemzedékbe vallása és egyháza iránti szeretetet és áldozatkészséget — fáj-
dalom — már sem a családban, de sajnos, legfőképen az iskolákban nem 
oltják be oly mérvben s a fiatalságot nem nevelik olykép, mint hithű elődeink 
idejében történt. 

Iskoláink szellemét is mindinkább fenyegeti az a destructiv tendentia, 
mety a hit és vallás meglagadását s utóbb teljes kiirtását czélozza. Pedig hit 
nélkül nincs vallás, nincs erkölcs és egyházszeretet s nincs áldozatkészség! 

Ennek a bomlasztó és rohasztó veszedelemnek meggállását várjuk 
Méltóságodtól, ki erre felügyeleti jogánál fogva első sorban hivatott. Ezzel fogja 
gyámintézetünk áldásos működésének alapjait biztosítani s gyámintézetünket 
örök hálára kötelezni. 

Ebben a biztos reményben gyámintézetünk nevében újólag üdvözlöm 
Méltóságodat! 

Farbaky István a közép- és felső iskolák nevében: 

r 

Méltóságos egyházkerületi Felügyelő Ur! 
Mint a legidősebb iskolai felügyelőt, engemet ért a kiváló szerencse, hogy 

fő- és középiskoláink nevében üdvözöljem Méltóságodat mai székfoglalása és 
beiktatása ünnepén. 

Tudom, hogy mint buzgó, oszlopos tagja egyházunknak, régóta ismeri 
Méltóságod azt a fontos szerepet, melyet iskoláink a mi protestáns egyházunk 
életében betöltenek; tudja, hogy az iskola a legfontosabb szerve a kultúrának 
és az a világító előcsarnok, amelyből az egyénnek, sőt bátran mondhatni az 
egész emberi társadalomnak boldogulására vezető utak különféle irányban 
kiindulnak. 

De az iskola nemcsak arra készíti elő a fiatal nemzedéket, hogy egykor 
hasznos polgárai lehessenek a hazának, hanem lerakja a tiszta erkölcsnek és 
a hitéletnek is alapjait, a melyeken egész lelkivilágunk magasztos épülete nyug-
szik; ez a lelkivilág különbözteti meg az embert minden más földi lénytől; ez 
az, a mely őt a föld porából szebb, tisztább régiókba emeli. Ezzel kapcsolatban 
ami iskoláink kezdettől fogva valóságos csemetekertjei voltak a felvilágosodás, 
a szabadság és a nemzeti érzéssel párosult hazaszeretet eszméinek. 

Egyházi tekintetben különös fontossággal bírnak theológiai főiskoláink és 
tanítóképző intézeteink, mert ezekből kerülnek ki azok a lelkes apostolok, akik 
a gyülekezetekben élve közvetlenül és a legsűrűbben érintkeznek a hívek soka-
ságával s igyekeznek igazi lelkipásztorai, jóságos tanácsadói és bajaikban velők 
érző vigasztalói lenni. 

Sajnos! hogy a szükségletek és igények folytonos gyarapodása mellett nem 
vagyunk képesek iskoláinkat teljesen saját erőnkből fentartani; hanem igénybe 
kell vennünk az állam törvényes segítségét is, ami nem ritkán az autonomia 
némi sérelmével van egybekapcsolva. Annál inkább kell törekednünk arra, hogy 
iskoláinkat megtartsuk és fejlesszük, mert nem szenved kétséget, hogy a pro-
testáns iskolák a protestáns egyház jelenének és jövőjének legerősebb bizto-
sítéka. 

Ezért ajánljuk iskoláink ügyét Méltóságod hathatós pártfogásába; mi pedig 
ezen ünnepélyes alkalommal fogadjuk és biztosítjuk Méltóságodat, hogy műkö-
désében tőlünk telhetőleg és a legkészségesebben támogatni fogjuk. 

Kapoun Rezső theol. hallgató üdvözölve a megválasztott felügyelőt, 
biztosította az ifjúság szeretetéről egyházunk iránt és felajánlotta oda-
adó szolgálatkészségöket. 
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11. Az elhangzott szívélyes üdvözlések után püspök és felügyelő 11—15. 
szívélyes köszönetet mond az üdvözlőknek, különösen pedig szíves 
megjelenésükért a város polgármesterének, a megye alispánjának, a 
királyi törvényszék és a kerületi honvédparancsnokság képviselőjének. 

12. Lepossa Dániel mosoni egyházmegyei felügyelőnek, ki mint 
időközi társelnök löl lőtte be a kerületi felügyelői tisztet, püspök úr 
szives szakértő közreműködéseért szívélyes köszönetet mond. 

13. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéretnek: dr. Dobrovits Mátyás, 
Schmidt K. Jenő, Pröhle Henrik és Hirschmann Nándor. 

14. Az ezidei rendes közgyűlés határidejének bemondását a köz-
gyűlés az elnökségre bízza. 

15. A gyűlés ezek után a püspök hálaimájával befejeztetett. 

Dr. Haltik Frigyes s. k. Beniczky Árpád s. k. 
püspök. kerületi felügyelő. 

Händel Vilmos s. k 
ker. főjegyző. 

Sclileiffer Károly s. k 
ker. jegyző. 

Hite les í t jük: 

Lic. Schmidt Károly Jenő s. k. 
hit. biz. tag. 

Dr. Dobrovits Mátyás s. k. 
hit. biz. tag. 

Hirschmann Nándor s. k 
hit. biz. tag. 

Prölile Henrik s. k. 
hit. biz. tag. 





PRO MEMORIA! 

Az iktatás napján érkezett és a fehér asztalnál felolvasott felette 
nagyszámú üdvözlő iratok és táviratok közül néhányat — a beiktatott 
felügyelő kívánságához képest is — kedves megemlékezés okáért a 
jegyzőkönyvben megörökítünk: 

Főtiszteletű és méltóságos Püspök Úr! 
Hálás köszönettel vettem nagybecsű meghívását a dunáninneni 

ágost. evang. egyházkerület Pozsonyban tartandó s az uj főgondnok 
mélt. Beniczky Árpád úr beiktatásával összekötött közgyűlésére. Lelkem 
vágya lett volna, hogy ezen szép és lélekemelő ünnepélyen megjelen-
hessek. 

Azonban fájdalom, más irányú sok elfoglaltságom ez alkalommal 
nem engedte meg, hogy lelkem ezen vágyát követhessem s így csak 
a távolból, jelen soraimmal kívánom kifejezni jó kivánataimat és pedig 
úgy a beiktató közgyűlésnek, mint a beiktatandó főgondnoknak. 

Debreczen, 1913. május hó 3-án. 
Fogadja főtiszteletű és méltóságos püspök úr kiváló tiszteletem 

nyilvánítását 
gr. Degenfeld József 

a tiszántúli református egyházkerület 
és a debreczeni főiskola főgondnoka, 

a ref. egyetemes konvent világi elnöke. 

Méltóságos és főtisztelendő Püspök Úr! 
Élénk sajnálatomra akadályozva vagyok abban, hogy a május 

7-iki pozsonyi beiktatási ünnepélyen méltóságod nagybecsű kívánsá-
gának megfelelően megjelenhessek; ez azonban nem gátolhat meg 
abban, hogy ezen ünnepélyes beiktatás alkalmából a méltóságos és 
főtisztelendő egyházkerületnek legszívesebb szerencsekivánataimat és 
testvéries üdvözletemet ne ktildjem. 

Kiváló tiszteletem mellett vagyok méltóságod 

kész szolgája 
Darányi Ignácz. 
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Méltóságos Uram! 
Megtisztelő meghívásukért hálás köszönetet mondva, egyúttal be-

jelentem, hogy a május hó 7-iki beiktatáson egyéb elfoglaltságom miatt 
legnagyobb sajnálatomra nem fogok részt vehetni. 

A dunáninneni ágostai evangelikus egyházkerületre és érdemdús 
új főgondnokának működésére az Isten áldását kérve 

igaz tisztelettel maradok méltóságod 

őszinte híve 
Tisza István. 

Nagy sajnálatomra akadályozva lévén beiktatásodra személyesen 
részt vehetni, ez úton fejezem ki meleg üdvözletemet. Mint egyházunk 
és magyar nemzetünk hű fia évtizedek óta osztatlan elismerést vívtál 
ki magadnak közéletünkben, midőn kerületünk nagy többsége bizal-
mával a felügyelői díszes állásra emelt, csak ennek az általános tisz-
teletnek adott ékesszóló kifejezést. Egész kerületünk nemcsak biza-
lommal, hanem büszkeséggel és a legszebb reményekkel szemléli 
benned új elnökét, mint kinek kipróbált hithűsége és hazafiassága 
minden körülmények közt megfogja találni a legbiztosabb utat egyházunk 
és magyar nemzetünk javára és boldogságára. Adjon a jóságos Isten 
neked erőt és egészséget szép és nagy feladatod minél szerencsésebb 
megoldásához. Ezt óhajtja és reméli régi barátod 

báró Láng Lajos. 

Mai beiktató ünnepélye alkalmából fogadja méltóságod Nógrád 
vármegye közönségének őszinte szívből eredő tiszteletteljes üdvözletét. 
Nemcsak hazafias örömmel, de szeretettel köszöntjük méltóságodban 
vármegyénk szülöttjét is azzal a kívánsággal, hogy díszes állásában kifej-
tendő tevékenysége egyházunk és hazánk javára egyaránt áldásos legyen. 

Nagy Mihály, alispán. 

Sajnálatomra ünnepélyes beiktatásodon meg nem jelenhetvén, 
fogadd legmelegebb szerencsekivánataimat. Kollegiális és hazafias 
üdvözlettel 

Berzsenyi. 
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Személyes megjelenésben akadályozva, ez úton küldöm legjobb 
kivánataimat. Legyen méltóságod működése díszteljes, áldásthozó kerü-
letére, protestáns egyházunkra. 

Dókus Ernő. 

Legyen áldás munkádon és életeden! 
Baltazár, püspök. 

Lélekben veletek ünneplek. Fogadd egyik legrégibb tisztelődnek, 
a két protestáns egyház testvéries egyetértése egyik igénytelen leg-
hívebb bajnokának szívből fakadó meleg üdvözletét. 

Darányi Ignácz. 

Felügyelői tisztébe beiktatása alkalmából úgy a magunk, mint a 
tiszáninneni egyházkerületünk nevében testvéri rokonszenvvel és szere-
tettel üdvözöljük méltóságodat. 

Fejes István, püspök. Dókus Ernő, főgondnok. 

Legőszintébb szerencsekivánataink tolmácsolása mellett Isten ál-
dását kivánja életére és nemes munkásságára 

Kenessey, püspök. 

Személyes megjelenésben akadályozva, fogadd ez úton őszinte 
szerencsekivánataim kifejezését. 

Sztehlo Kornél. 

Szivélyes üdvözlésed mellett kerületedre és működésedre Istennek 
áldását kéri hived 

Zsilinszky. 
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Félszázados igaz barátság melegével üdvözöllek fényes állásod 
elfoglalásánál; ösmerve nemes jellemedet, neked sikert és dicsőséget, 
az egyházkerületnek mély tisztelettel szerencsét kíván hű barátod 

Hevessy Bertalan. 

Legnagyobb sajnálatomra akadályozva lévén a megjelenésben, ez 
úton küldi szívből jövő legjobb szerencsekivánatait 

Földváry Elemér. 

Megjelenésben akadályozva. Üdv a kiválasztottnak. Nagy felszóval 
kiáltunk az égre, hálát adva kegyelem Istenének, hogy lehullott ko-
ronánk helyett ujat tett fejünkre. Legyen áldott minden cselekedeted, 
mellyel hazánkat és egyházunkat szolgálandod. 

Ivánka István. 

Egyetemes egyházunk nyugdíjintézete nevében hivatalba lépésénél 
ünneplőinek sorába állva, Istentől sikert és áldást kívánok működésére. 

Gyürky Pál. 



TARTALOM. 

Jegyzők, p. Lapszám 
Jelen voltak 3 

1. Istentisztelet a nagytemplomban 5 
2. A közgyűlés megalakulása ugyanott 7 
3. A szavazatbontó bizottság jegyzőkönyvének olvasása 7 
4. Beniczky Árpád kijelentetik a kerület megválasztott felügyelőjének 12 
5. Bizottság kiküldése a megválasztott felügyelő meghívására 12 
6. A megjelent és lelkesedéssel fogadott felügyelő kijelenti, hogy haj landó az állást 

elfogadni és a hivatalos esküt letenni 12 
7. A püspök üdvözlő beszéde 12 
8. A vegyes egyházi énekkar szép és megható éneke 15 
9. A felügyelői pecsét átvétele és a felügyelő lelkes és lelkesítő beköszöntő beszédje . 15 

10. A beiktatott felügyelő üdvözlése 18 
11. A püspök és felügyelő az üdvözlőknek szóló szívélyes köszönete 23 
12. A püspök szívélyes köszönetet mond Lepossa Dániel mosoni egyházmegyei felügye-

lőnek, a felügyelői tiszt ideiglenes ellátásáért 23 
13. Hitelesítők kiküldése 23 
14. A rendes közgyűlés határidejének bemondása az elnökségre bizatik 23 
15. A gyűlést hálaimával fejezi be a püspök 23 

Pro memoria! 
Néhány üdvözlő irat és távirat felvétele e jegyzőkönyvbe, kedves megemlékezés okáért 25 




