
Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában.
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T u d n iv a ló k :

Vasárnapi és ünnepi istentisztelet kezdete pont 10 óra Ne menjünk 
a templomba késedelmesen, tartózkodjunk az istentisztelet alatt minden 
mellőzhető beszélgetéstől, ne zavarjuk a beszélgetés által magunk és 
mások áhítatát.

Úrvacsorát osztunk a nagy ünnepek mindkét napján, advent első 
vasárnapján, újévkor, böjt első vasárnapján, áldozócsütörtökön, a reformáció 
ünnepén s azonkívül akár a templomban, akár a családi otthonban mind
annyiszor, ahányszor azt a hivek kívánják.

Az istentiszteletek látogatása, az Ur asztalához való járulás a 
kér. hivő fenséges joga és szent kötelessége. Nem keresztyén az, aki 
nem jár az Ur szent asztalához.

Német nyelvű istentisztelet és urvacsoraosztás nagycsütörtökön d. u. 5 ó.
A konfirmációi oktatás husvét utáni kedden d. u. 5. ó .veszi kezdetét. 

Az ünnepély áldozócsütörtökön, azaz május 13-án lesz megtartva, azt meg
előzően 12-én, szerdán d. u. 5 ó. a templomban nyilvános vizsga, amelyen a 
gyülekezet megjelenése kívánatos.

Aki reverzálist ad a rovásunkra, az nem méltó az ev. névre.
Tervbe vett vegyesházasságokra a lelkész figyelme felhívandó.
Advent és b ö jt minden szerdáján d. u. 5 ó. esti istentisztelet.
Karácsonyfa ünnep dec. 23-án d. u. 4  ó.
Karácsony szent esti istentisztelet dec. 24-én d. u. 5 ó.
Gyermekistentisztelet a hideg téli időt kivéve minden csütörtökön 

reggel 8 órakor.
Bibliaóra advent első szerdájától husvétig minden szerdán d .u .6 órakor-
Vegyeskar próbaórái a városi zenedében szerdán és pénteken este 

7 órakor.
Reform ációi előadások október minden vasárnapján d. u. 5 órakor.
Örökös egyháztagok azon elhalt hivek, akik maguk, vagy akiknek 

emlékére örököseik tesznek az egyház javára megfelelő alapítványt. Neveiket 
ó-év estéjén felolvassuk a szószékről.

B eira tások  ev. népiskolánkba junius végén.
Biblia, énekes- és imakönyv, Luther-naptár legyen minden házban.
Iratmissziónk raktáron tart bibliát, énekeskönyveket, templomunkról 

készített lev. lapokat, fali táblákat, vallásos iratokat. A templomból kijövet, 
tekintsük meg e könyveket s szerezzük be itt az olvasmányainkat.

Járassu k  az Evang Lapot vagy a „ Ha rangszó “ c. néplapot. Előfizetést 
a lelkész is elfogad.

Legyen a Luther-Szövetség és Fillér-Egyesület tagja.
Offertórium az egyház javára minden ünnep és a hó első vasárnapján.
Az egyházi adó az értesítés kézhezvétele után befizetendő.
Szegényekre és betegekre a lelkész figyelme felhívandó.
Szegények javára karácsonyi gyűjtés minden év utolsó negyedében.
Mikor adakozzunk ? Ha a lelkünk parancsolja. Születés-, névnapon, 

váratlan öröm idején, nagy ünnepek alkalmából, halálesetkor, virágmegváltás 
címén, szeretteink elhalálozása évfordulóján, betegségből való felépülés idején, 
vágyaink teljesülése idején, stb.

Aki még nem tagja a debreceni egyháznak, jelentkezzék azonnal.



„Ezenképpen ti is, ha mindazokat 
megcselekedtétek, amik néktek paran
csoltatok, mondjátok: Haszontalan szol
gák vagyunk; mert amit kötelesek vol
tunk cselekedni, azt cselekedtük." Lk 
XVII. 10.

Szeretett H íve im !

A köznapi életben mindenütt a pusztulás jeleivel találkozunk. 
Napról-napra temetünk. Mindinkább gazdagabbak leszünk fájdal
mas emlékekkel és szegényebbek biztató reményekkel. A hitetlen, 
a mélyebb vallásosság nélküli ember szinte kővémeredten nézi a 
sokat emlegetett kultúra, az általános életstandard állandó ha
nyatlását Ha ezzel szemben mi debreceni evangélikusok főhatósá
gaink megállapítása alapján az( egyházi élet megizmosodásáról, 
állandó fejlődéséről adhatunk számot, akkor kétszeresen kell térdel 
hajtanunk, hogy méltóan vailhassuk a Megváltó tanítását: „Ha
szontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk csele
kedni, ezt cselekedtük." Ezen hivő bizonyságtétel megajándékoz 
az egészséges optimizmus áldásával. A romok tömkelegében is 
meg kell látnunk a fénysugarakat. Igen, vaunak ilyenek is.

A munka értékelése.
Még nem is olyan régen, 1—2 évvel ezelőtt csaknem ki

nevették azt, aki dolgozni akart A tisztes munkának nem volt 
értéke és becsülete. Ezen állapot a reménytelen keresztyén nem
zeti élet mély pontját jelezte. Viszonyaink azonban lassan változ
nak. A munkának és a pénznek kezd újból értéke lenni, ezen tény 
a mi halódó nemzeti életünk egyik biztató positivuma. A munka 
lényegét meg kell szentelni az élő keresztyénség leikével és bele 
kell állítani az Isten Országa szolgálatába. A magasabb cél nél- 
nélkül dolgozni nem akaró emberiség öntudatosan, sóvárogva 
keresi és várja a keresztyénség megújhodását s vele együtt a 
földi lét ujjáteremtését.

Megujhodó keresztyénség.
Ez a vágyódás az egyetemes emberiség lelki életének álta

lános sajátsága, amely egyúttal, a munka újbóli értékelése mel
lett, a jelen másik biztató fénysugara. A lelkek az elmúlt évtized 
megpróbáltatásai után „éhezik és szomjuhozzák az igazságot/ 
A talaj rég nem volt oly kedvező a vallásos élet, a történelmi 
egyházak számára, mint manapság. Ezen kedvező alkalom sok
szorosan fokozza az egyházak felelősségét. Jaj annak az egyház
nak, amely nem vet számot a hívek lelki igényeivel s hidegen, 
lélek és élet nélkül próbálná folytatni a magi munkáját. A ke
resztyénség sem nem dogma, sem nem tan, hanem lüktető és
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pezsdülő élet. Ennek tartalmát belevinni a mindennapi életbe, a 
keresztyén egyházak szent kötelessége.

Főbb irányelvek.
Élni akaró, jövőre igényt tartó modern egyházaink, nem le

hetnek mint az elinalt évtizedekben voltak, csupán jog i közösségek. 
Az evangélium, a protestantizmus szelleme a jo g  helyett elsősorban 
a lélek közösségét keresi. Bennünket, evangélikusokat, ne a vál
tozásnak aláveiett jog, hanem a lélek forrasszon eggyé, e cél 
szolgálatában áll az Ige és a szószék. Világosan látom, hogy a 
szószéken nem hangzatos prédikálásra, hanem élő bizonyságté
telre van szükség. A szószék — amint őszi időközi jelentésemben 
már érintettem —, elveszítette az egyházi életben a maga egyed
uralmát. Egyedül a szószékről nem lehet virágzó hitéletet terem
teni. Lehet, hogy ezen megállapításom talán fáj magának az egy
háznak, de a fájdalom nem változtat annak igazságán. A hívekkel 
a templomon kívüli lelkipásztori foglalkozás, az egyházi élet oly 
nélkülözhetetlen tere, amelyről — ha valóban élni akarunk —, 
megfeledkeznünk sohasem szabad. A lelkipásztori látogatások, a 
személyes érintkezés folytán egyházunknak szélesebb alapot kell 
teremtenünk. A távolabb állók tömegeit, a tanultakat csak úgy, 
mint a munkástömegeket meggyőzni az egyházak alkotó nevelő 
munkájáról és életenergiájukat az egyház számára megnyerni, egy 
elengedhetetlen kötelesség.

Látogatásaim.
A gyülekezet helyzet és lelki rajza.

Tudatában lévén a lelkipásztori látogatások komoly jelentő
ségének, itteni működésem negyedik évében újból meglátogattam 
összes híveimet. Az 1925. esztendőben összesen 593 családnál 
fordultam meg Mindenüvé magammal vittem imádkozó lelkemet, 
rajongó egyházszeretetemet, segítő munkakészségemet és hitemből 
táplálkozó fanatikus optimismusomat. Fakadt-e látogatásaimból 
csak egy helyen is áldás, felébresztettem-e itt-ott a vallásos élet, 
az egyházszeretet aivó lelkiismeretét? A Teremtő Isten annak a 
megmondhatója. Természetes, hogy csaknem mindig előzetes be
jelentés nélkül kopogtattam be az otthonokba. Nem mint vendég, 
hanem mint lelkipásztor igyekeztem híveimhez közeledni. Sok kel
lemes és áldott élményben volt részem, de meg keli emlékeznem 
annak ellenkezőjéről is. Látogatási naplóm „jegyzet" rovatában 
sok helyen a következők olvashatók : nem ismert, közönyös, isten- 
tagadó, templomba nem jár, cinikus, templomban 15—20 éve nem 
volt, urvacso át 19 éve nem vett, bibliája és énekeskönyve nincs. 
Volt néhány hely, ahol egyházi dolgokról egyáltalán szó sem le
hetett. Áldom az Istent, hogy ilyen lesújtó jegyzetek csak kevés 
rovatban fordulnak elő Ennek alapján bizakodó hitem ma talán 
nagyobb és erősebb, mint annakelőtte Távolról sem mondok le 
ezen ma még csak névleges evangélikusok egyházi közremüködé 
séről. Döngetni fogom érzéketlen, ma még hideg, Istent meg nem



5

talált, imádkozni nem tudó lelkűket mindaddig, amig az oltár 
előtt térdet nem fognak hajtani, addig pedig velünk az Isten !

Talán érdekes megemlíteni, hogy egyházunk csak beköltö
zött elemekből, kb. 1800 lélekből áll. Nyíregyháza és a Szepesség 
ringatta legtöbb hívünk bölcsőjét. Az idősebb egyháztagok még 
mind máshol születtek, ennek folytán nincsen gyülekezetünknek 
történelmi szelleme, nincsen tradíciója, ennek kifejlesztése és ápo
lása a jelen nemzetlek feladata Összesen csak 32 tiszta ev. házas
pár él köztünk, ennekfolytán roppant kényes és nehéz dolog az 
evangélikus öntudat ébresztése és hirdetése. A reverzálisokról más 
he yen lesz s ó, itt csak azt említem meg, hogy családjainkban 
140 iskolaköteles korban 6 — 15 év közötti gyermekre akadtam, 
akik a szülők evangélikus nemtörődömsége, reverzális folytán nem 
evangélikusok 140 mosolygó, álmodozó gyermek. Szivem elszorult 
e gyermekek láttára. Szüleik természetesen remcsak itt, hanem 
szerte az országban kötötték meg a reverzálisokat.

íme e röviden vázolt adatok elénk tárják debreceni egyhá
zunk helyzet és lelki rajzát. A terep nehéz, de a munka felséges!

Az uj orgona beszerzése és felavatása.
Geduly püspök beszéde.

Híveim látogatása mellett az uj orgona beszerzése képezi az 
1925. esztendő másik jelentős eseményét. Február hó 1-én bocsá
tottam közre első felhivásormt: Evangélikusok, uj orgonát! A fel
hívás százszoros visszhangra talált, a gazdagok milliókat, a töb
biek százezreket, a szegények ezreket ajánlottak fel s május havá
ban közgyűlésünk a megejtett tárgyalások után már megköthette 
a szeíződést az ismert, elsőrendű budapesti Rieger céggel. A leg
modernebb szerkezetű 16 fö és 16 mellékváltozatból álló, majd 
az uj templomban is megfelelő, hangverseny célokat is szolgáló, 
sikerült orgonát Sugár Viktor budapesti zeneakadémiai tanár javas
lata alapján november első napjaiban át is vettük. Ára az ava
tással kapcsolatos összes mellékkiadásokkal együtt 194,000.000 
K-t tesz ki. Régi orgonánkat a kölesei egyház vette meg.

November 8-ika volt az orgonaavatás emlékezetes napja. 
Ünnepünkön Geduly Henrik püspök, dr. Zelenka Lajos kerületi 
felügyelő a tiszai egyházkerület nevében, Dómján Elek a tisza- 
vidéki egyházmegye, dr. Csűrös Ferenc kulturtanácsnok a város, 
Ferjenlsik Ottó altábornagy a dandárparancsnokság, dr Lencz Géza 
rector a Tisza István tud egyetem, Nagy József főgondnok a deb
receni ref. egyház, br. Kaas Albert nemzetgyűlési képviselő és dr. 
Kirchknopf Gusztáv ev. lelkész, az Országos Luther Szövetség, 
Papp Gyula szentszéki tanácsos a gör. kath. egyház nevében je 
lentek meg. Br Radvánszky Albert ev. egyet, felügyelő és dr. Bal- 
thazár Dezső ref. püspök Írásban mentették ki távolmaradásukat. 
A helybeli rk. egyház ünnepünkről nem vett tudomást.

Néma csendben, orgonaszó nélkül léptük át a templom kü
szöbét. Hajlékunk, mint oly sokszor, túlságosan kicsinynek bizo
nyult. A hívek nagyrésze csak kívülről hallhatta a főpásztor avató 
beszédét. Még most is fülünkben csengnek Geduly Henrik püspök
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ig éi: „Legyen az uj orgona, komoly, ünnepélyes, művészi kísérője 
a mi gyönyörű énekeinknek.

Legyen ünnepi tolmácsolója a mi hitünknek.
Sírja el a bánatos szivek sóhaját.
Legyen lelkendező barát, aki az öröm és vigasság napjain 

ujjongó szózattal emel fel hálaadásra ahhoz, akitől minden jó ado
mány és tökéletes ajándék származik. Legyen zengő szavú próféta, 
amikor a gyülekezet kicsinyeinek és nagyjainak ajka az atyák hit- 
hüségétől megihletve hitvallást teszen. Legyen buzgó társ a Krisztus 
keresésben. Nemzeti és családi gyász nehéz órában nyújtson vi
gasztaló hangokat a boldog örökkévalóság égi zenéjéből. Legyen 
gyujtóbeszédü szónok a gyülekezet ünnepi elhatározásai között és 
dörgő szavú riasztó a nemzeti csüggedés és reménytelenség órá
jában “

A 11. Sámuel VI 1—5. alapján felépült hatalmas főpásztori 
avatóbeszéd és áldás után, néma csendben megszólaltak az uj 
orgonán az „Erős várunk" hatalmas akkordjai. Majd a gyülekezeti 
lelkész Ján. Jel. XXI. 5. a'apján a megujjuló életről tett bizonyság- 
tételt. Az ünnepi közgyűlésen dr. Haendel] Vilmos egyetemi ta
nár, egyházi és egyházmegyei felügyelő üdvözölte a kerületi elnök
séget. Az orgonaszerzés rövid történetét ismertető lelkészi jelentés 
után Geduly Henrik püspök emelkedett szólásra s többek között 
ezeket mondotta: Nem habozom e gyülekezeti közösségben is 
dicséretet zengeni az egyháznak, mely oly rövid idő alatt oly fénye
sen ismétlődő tanujeleit szolgáltatja a nagyszabású evangéliumi 
áldozatkészségnek, amidőn gyors egymásutánban Istennek tetsző 
külsőbe öltözteti templomát, iskoláját, paróchiáját s most ez uj 
műalkotással koronát tesz eddigi hitbuzgó áldozatkészségére. Majd 
igy folytatja : Elnöktársammal ide mindig szívesen jövünk, amit 
itt tapasztalunk, az mindig örömünkre szolgál Nem tudunk idejönni, 
hogy valami újat ne találnánk Az utóbbi esztendők csodálatos 
haladása az eleven, élő hitélet bizonysága Legyen az egyház mun
káján továbbra is az (Jr megsegítő kegyelme!

A főpásztori szavak elhangzottak . . .  a lágyan, melegen 
búgó orgona azóta már oly sokszor emelte templomi gyüleke
zetünk áhítatát . . legyen az orgonaavatás szép napjáért dicséret 
az Istennek, köszönet a Fillér Egyesületnek és mindazoknak, akik 
nemes áldozatkészségükkel a szükséges anyagiakat előteremtették.

Templom látogatás Belmisszió. Biblia óra. 
Ünnepszentelés. Secta kérdés.

Az eszközölt látogatások és az orgonaszerzés láthatóan 
fokozták egyházunk pezsdülő életét A templomlátogatók száma 
állandóan növekszik, dacára annak, hogy az ünnepszentelés 
készsége itt az alföldön nagyon is fogyatékos. Nagypéntek ünne
pén végre zárva maradtak az üzletek, de október 31 ének az 
ünnep napján való megünneplése még teljesen ismeretlen foga
lom. A protestánsok ezen egyetlen külön felekezeti ünnepét itt 
Debrecenben méltóan kell megünnepelni, ezen a napon itt kül
sőleg is ki kell domborítani e város már-már halványuló pro-
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testáns voltát. Amint szombat napján nem szoktak vásárok lenni, 
úgy lelkünk teljes határozottságával tiltakoznunk kell a vasárnapi 
vásárok ellen, zárassanak be legalább 10— 12-ig a kávéházak, 
éttermek és mutassuk meg, hogy a keresztyének is tudnak és 
akarnak ünnepelni.

Igehirdetésünkben mindig tekintettel vagyunk a felszínen mozgó 
kérdésekre. Tudatában annak, hogy az igehirdetők változtatása 
jótékonyhatással van a gyülekezetre, súlyt fektetek arra, hogy a 
vallástanár, a viszonosság alapján a helybeli ^református lelkészek 
és időközönként kiváló vendégszónokok hirdessék szószékünkről 
az Igét. Élénkitőleg hatnak a különböző alkalmi istentiszteletek : 
okt. 6 án, március 15-én, a halottak vasárnapja, a szentesti, hét
köznapi böjti és ádventi, tanévmegnyitó és záró, hősi halottak 
emlékére tartani szokott istentiszteletek.

Az őskeresztyén egyházban a hívek nagy súlyt fektettek a 
templomon kívüli bibliaolvasásra. Miután a nagyközönség ma 
nagyon is járatlan a bibliában s annak olvasása csaknem teljesen 
kiieszett az ^otthonokból, folytattam a bibliaórákon a ragyogóbb 
bibliai részek ismertetését. Ez a munka is lassan érleli a maga 
gyümölcseit. Ma már állandó látogatói vannak ezen óráknak, a 
25—40 között váltakozó .kis csapat bizonyára szintén növekedni 
fog. Ezzel kapcsolatban örömmel állapítom meg, hogy a secták 
nagymérvű szaporodásának híveim tudtommal teljesen távol állnak 
ezen mozgalmaktól.

Munkásistentiszteletek.
Szociális teendők. Karácsonyi segélyezés.
Mint már előbb jeleztem, egyházi életünket mindinkább szé 

lesebb alapokra kell fektetnünk. A munkás elemekről az elmúlt 
évtizedekben országos egyházunk csaknem teljesen megfeledkezett. 
A keresztyén egyházak ezen általános mulasztását a nálunknál 
éberebb elemek kihasználták, az alapjában véve jólelkü tömegeket 

félrevezették és saját önzőcéijaik szolgálatába állították.
A munkás testvérek speciális igényeit külön is kiakarván 

elégíteni, a ref. lelkésztársaimmal felváltva, külön munkásistent sz
télétekét tartok a Máv. gépgyárban. Hátha előbb-utóbb majd ott 
is sikerül az élő keresztyénség egyik védbástyájának a kiépítése.

Pusztán igehirdetéssel a sociális probléma meg nem oldható. 
Ide anyagiak kellenek. Indokolt esetekben hathatós anyagi támo
gatással sok mindent el lehet érni. Másrészt határozott érdeklődést 
kell tanúsítani a szélesebb néprétegek sociális helyzete iránt. Ez 
az érdeklődés ma még hiányzik a magyar középosztályból, ennek 
megteremtése különbség nélkül, minden egyház feladata. Szolgálni 
akaró hűséggel szoktam felkeresni a betegek, szegények és el
hagyatottak otthonait. Fájdalom, a legtöbb esetben tehetetlenül 
állok meg a nyomor előtt. Örömmel állapítom meg, hogy úgy 
egyesek, mint a Fillér-Egyesület mindig készséggel állnak rendelke
zésemre, ha gyors segítségre van szükségem. Az évente megis
métlődő őszi szegény gyűjtés ma már megrögzött szokásunkká 
vált. A karácsonyi ünnepek alkalmából most is 29 családot meg-
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felelő mennyiségű élelemmel, az iskolás gyermekeket ruhával, 
cipővel láttuk el. Befejezőül dec. 23-án pedig dúsan megrakott 
karácsonyfa örvendeztette meg iskolás gyermekeinket. Amidőn ezen 
szokásos karácsonyi segélyakcióra ezúton is felhívom a hívek 
figyelmét, hadd véssem jó l  szivükbe komoly kérésemet: az eddi
ginél több rokonszenvet, több 'érdeklődést az elhagyatottak, a sze
gények részére !

Vallásos nevelés. Gyermekistentisztelet. Vasárnapi 
iskola. Szülői értekezlet.

A vallásos nevelésre vonatkozólag most röviden csak annyit 
kívánok jelezni, az egyház részéről az állandó vallástanári állás 
megszervezése folytán a nevelés és tanítás rendszeresen folyik. A 
szülök odaadó, céltudatos támogatása nélkül azonban szó sem 
lehet teljes sikerről. Ezen a téren a család közreműködése, vagy 
annak hiánya döntően esik a mérlegre. Bár a keresztyén magyar 
szülők ma már mind a jelenleginél jóval nyugodtabb és biztatóbb 
jövendőt remélnek gyermekeik számára, mégis nagyon sok helyen 
nem fektetnek elég súlyt a vallásos nevelésre és egyenesen meg
nehezítik az egyház és iskola munkáját. Nyelv-, zene-, tánc-, 
tornatanitásra mindig jut idő, de a hittanórák, az istentiszteletet 
megelőző egyházi énekórára és magára az istentisztelet látogatá
sára sokszor pl. egy zongora vagy svédtorna, hangverseny miatt 
nem jut idő.

Evangélikus szülők! Helyezzük a hittanórát ismét az első 
helyre, hadd legyen a vallásos nevelés, mint régen volt, a nevelés 
koronája! A hittantanítás mellett, a gyermekistentisztelet, ifjúsági 
istentisztelet, vasárnapi iskola, egyházi énekóra és a vallástanitási 
szülői értekezlet szolgálják gyermekeink vallásos nevelését.

Népiskolánk.
Evangélikus egyházunkban a templom és az iskola szorosan 

össze vannak forrva. Három tanerős iskolánk, egyházunk egyik 
büszkesége. Sajnos, amig tisztán nem látjuk, hogy milyen ter
hekkel akarja az állam az egyházakat, illetve a növendékek szüleit 
megterhelni, mindaddig a további fejlesztésről szó sem lehet. Az 
államsegélyt eddig csak 2 4 % -ig, a városi segélyt pedig 50% -ig 
valorizálták, ugyanakkor különösen a dologi kiadások és a nyugdíj- 
illetékek jóval fölötte állnak az aranyparitásnak. A múlt évben 
ideiglenesen szervezett iskolaorvosi állást továbbra is fenntartottuk.

Az épület múlt évi külső renoválása után most a belső átala
kításra fektettünk nagy súlyt. Most színesen festett, fehér függö
nyökkel és virágokkal díszített barátságos tantermek fogadják gyer
mekeinket, ahol azok valóban otthon érezhetik magukat. A folyó 
évben az iskolai felszerelést, a tanítói és iskolai könyvtárt szeret
ném kiegészíteni, hogy azután iskolánk minden vonatkozásban 
elfoglalhassa e városban a maga méltó helyét. A sűrűn tartóit 
szülői értekezletek, iskolai ünnepélyek mind nevelőleg hatottak a 
résztvevőkre.
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Dr. Mágócsy-Dietz Sándor az egyetemes tanügyi bizottság 
elnöke s a kir. tanfelügyelő helyettese iskolánkat meglátogatván, 
azt minden tekintetben példásnak nyilvánították.

A vizsga alkalmából kiosztottuk a Nagy Aranka és Piroska 
alapítvány kamatait.

Árvagondozás. Diakonissza ügy.
A Scháffer Ferdinánd és ‘neje Legányi Juliánná árvaházi 

alapítvány az állandó megerősödés utján van. A f. évben 24 árvát 
segélyezett, akik személyenként 600 kg. és 360 kg. közötti búza 
és 1,200.000—500 000 K közötti pénzsegélyben részesültek. A f. 
évben folytatólagosan végzendő nagyobb tatarozási munkálatok 
után az alapítvány intézősége rövidesen abban a helyzetben lesz, 
hogy a tartalékolt tőkéből egy árvaházi céloknak minden tekintet
ben megfelelő épületet vegyen. Itt kívánom újból hangsúlyozni, 
hogy a majdani árvaházban igazi evangéliumi szellemtől áthatott 
diakonisszára szeretném bízni árváink nevelését s a helybeli klinikák 
igénybevételével, az egyetemes egyház anyagi támogatásával meg
valósíthatónak gondolom egyelőre 2— 3 szobában az országos dia- 
konisszaképzőintézet megteremtését.

Hadd említsem még meg, hogy az Intézőségben megüresedett 
helyre az egyháztanács dr. Haendel Vilmost, nem mint egyház
felügyelőt, hanem mint az egyháztanács tagját választotta meg. 
Bizom beune, hogy ezen választás által most már teljesen helyreáll 
a harmónia az Intézőség és az egyháztanács között.

Keresztelés.
A születések és keresztelések statisztikája fájdalmasan elszo 

moritó. 3 5 —40 évvel ezelőtt, 3 8 —40 kereszteiés volt, holott a hí
vek lélekszáma a mainak csak a harmadát tette. Ez a hanyatlás 
a kér. magyar középosztály oly fájdalmas sebét fedi fel, amely 
kell, hogy gondolkodóba ejtse a nemzet vezéreit.

Született összesen 23 gyermek.
Konfirmáltatok 20 gyermek.
Kitért tőlünk 3. Hozzánk áttért 1.
Meghaltak 26-an.

Urvacsoraosztás. Házi úrvacsora.
Az Ur terített asztala előtt, hála a Gondviselésnek, állandóan 

többen és többen állanak meg. 1921-ben 123-an, 1922-ben 245-en 
1923-ban 488-an, 1924-ben 577-en, 1926-ben 613-an vették az Ur 
szent vacsoráját.

Vajha sokan megtalálták volna az oltár előtt lelkűk békéjét 
és szivük nyugalmát.

Háznál betegeknek és öregeknek sajnos nagyon ritkán szol
gálhattam. Nem a megfélemlítés, hanem a vigasztalás erejével 
szoktam a betegekhez fordulni, állítom és vallom, hogy egy-egy 
ünnepélyes alkalommal az otthonban az egész családnak kiosztott 
úrvacsora mély és kiirihatatlan nyomokat hagyhat az egész ház 
népén.
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Házasságkötés. Reverzális
Az egyházi házasságkötés s az ezzel kapcsolatos reverzális- 

kötés a magyarhoni protestantizmus egyik kiáltó szégyenfoltja. 
Amidőn a kényes kérdést újból érintem, távol áll tőlem a felekezet- 
közi béke megrontása. Az állandó és céltudatosan megnyilvánuló 
türelmetlenség azonban kell hogy felserkentsen mindnyájunkat s 
vigyáznunk kell, hogy résen legyünk. Az evangélikus öntudatot 
részben már sikerült felébresztenem, bizom benne, hogy rövidesen 
megfogjuk állítani a reverzális veszteségek hosszú, néhány évti
zedes láncolatát. Az elmúlt esztendőben az állami anyakönyvi hi
vatal tanúsága szerint 24 olyan házasság köttetett, ahol ev. egy
házunk érdekelve volt. Tiszta ev. pár csupán 1 volt. Templomunk
ban összesen 11 házasság köttetett. A helybeli lakosok közül nyer
tünk 4, veszítettünk 3 esetben, a vidékiek sajnos 4 esetben tagad 
ták ^meg egyházunkat. Ezek pocsaji, derecskéi, hajdúnánási és 
budapesti lakosok és mind férfiak. Az előbbi három helyen ev. 
egyház nincsen, csak elvétve akad egy-egy hívünk, akik szórványt 
voltuknál fogva egészen természetesnek találják, hogy reverzálist 
adjanak a rovásunkra.

A legutóbbi időkben a református testvéregyházzal hallgató
lagosan megegyeztünk arra nézve, hogy egymástól reverzálist nem 
veszünk s annak meg vagy meg nem kötését teljesen a felekre 
bízzuk.

Híveim ! Legyünk résen!

Luther Szövetség.
Előadások Vegyeskar. Ifjúsági Egyesület. Egyetemi 

Luther Szövetség.
A Luther Szövetség a különféle egyháztársadalmi munkák 

és szervek irányitója. Vallásos-estélyeink mindenkor látogatottak 
voltak s örömmel hallgattuk kiváló vendégeink előadásait. Elő
adásokat tartottak körünkben: Geduly Henrik püspök (Szózat az 
egyetemi ifjúsághoz), Kapi Béla dunántúli ev. püspök prédikált és 
előadást tartott a vallás lényegéről, Dr Szlávik Mátyás ny. akad 
tanár (Antik morál és Krisztus) Br Podmaniczky Pál (a nemzeti 
élet és az ifjúság), Br Kaas Albert (Megnyitó beszéd), Dr Kirsch- 
knopf Gusztáv budapesti lelkész (Jézus és a szocializmus), Lábossá 
Lajos vallástanár (A szent év történe'e), Farkas Győző lelkész (A 
család és a nyomor, Páris Hollandia-Sveicz, Miért nősült meg 
Luther ? A család és a vallásos nevelés,)

Körünkben üdvözölhettük a Magyar Prot. Irodalmi Társa
ságot. Üdvözlő beszédemben rámutattam a protestáns testvéri 
paritásra, amely létrehozta ezen társaságot, de amelyben mi evan
gélikusok teljesen háttérbeszorultunk Megállapítván, hogy 4 év
századon keresztül főleg német és tót nyelven hirdettük a magyar 
honszerelmet, kértem ezen történelmi jog alapján dacára a mos
tani csekély létszámunknak a régi paritás helyreállítását. A testvér
egyház tudós püspöke Dr Ravasz László meglepő meleg rokon- 
szenvvel fogadta igénytelen szavaimat és késznek > mutatkozott 
kérésem teljesítésére
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Az evangélikus öntudat erősítését célozták az október hó 
minden vasárnapján d. u. tartott reformációi előadások.

Vegyeskarunk novemberig mindig készséggel emelte közre - 
működésével ünnepi istentiszteleteink áhítatát. Elköltözés, családi 
gyász átmenetileg gyengitette annak erejét, úgyhogy most szüne
telteti működését. Hiszem, hogy uj tagok bevonása utján rövi 
desen ujbó folytathatja működését- Hálával vennők különösen 
megfelelő férfihangok szives jelentkezését.

A Luther Szövetség ifjúsági szakosztálya Lábossá Lajos 
vallástanár vezetésével végzi a maga munkáját.

Az Egyetemi Luther Szövetségnek jelenleg 74 tagja van.
A rendezett ünnepi diszgyülésen, amelyen egyházunk vezérei 

szóltak az ifjakhoz, öröm volt együtt láthatni ev. fiainkat. A ren 
dezett szeretetvendégség is az evangélikus testvériséget szolgálta. 
A budapesti egyetem fokozatosan a vidéki egyetemek látogatására 
akarja szorítani a hallgatóságot. Ennek folytán az evangélikus 
hallgatók létszáma is állandóan emelkedik. Egyetemi hallgatóink
nak egyszerű otthont nyajtani elsőrendű kötelességünk volna. Bátor 
vagyok e kérdést az egyetemes közgyűlés bölcs figyelmébe ajánlani.

Anyagi erőinkhez mérten segélyöen részesítjük hallgatóinkat. 
Az elmúlt évben 5-en egyenkiut 1,200,000 K segélyben része
sültek az evangélikus Sartórius alapítványból.

Női Fillér Egyesület
Buzgó és mindenkor áldozatkész női gárdánk szét ve a Fillér 

Egyesület, özv. Géresí Kálmánné elnök, Garda Dezsőné, özv. Havas 
Kálmánná a'elnökök, dr Horvay Róbest főtitkár vezetése mellett a 
buzgó női tábor egyházunk hűséges támogatója. A Fillér Egyesület 
évi teaestélye ma már társadalmi esemény számba megy. A folyó 
évben 30,000,000 K.-t jövedelmezett különféle egyházi célokra. Havi 
segélyben részesítette az arra valóban rászorultakat, alkalmi segélyt 
nyújt mindazoknak, akiknek nyomoráról személyesen meggyőző
dünk az orgona avatás ünnepén gondoskodtak a templom díszí
téséről. Szeretelvendégséget rendezett az egyetemi ifjak, az ifjúsági 
egyesület tagjai részére, részt vett a karácsonyi adományok szét
osztásában, megrendezte a karácsonyfa ünnepélyt, apróbb sütemény 
és cukorka adományokkal örvendeztette meg az összes iskolai 
növendékeket és állandóan gondoskodott 4 szegény napi ebédjéről. 
Mindezen ügyek az időközönkint tartani szokott választmányi ülé
seken nyertek elintézést. Kétizben a választmányi ülés is teázással 
volt kapcsolatos.

Legyen példás buzgóságu hölgyeinken az Ur kegyelme!

Sajtó. Iratmissió.
A reformáció leghatalmasabb fegyvere az irottbetü volt Annak 

jelentősége mindinkább növekedik s ma már a leghatalmasabb 
világtényező. Sajnos, ev. sajtónk a hívek közönye folytán általában 
sorvad. Az Ev. Lap es a Haiangozó cimü lapjaink támogatása egyik 
szent kötelességünk kell hogy legyen. A sokszor említett Luther
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naptár lassankint megtalálja az otthonainkhoz vezető utat. Négy 
évvel ezelőtt csak 40 példányt adtunk el, most már 125 darabot 
tudtunk eladni, megvagyok róla győződve, hogy ez a szám még 
jelentékenyen fog szaporodni.

lratmissiónkat, azaz az evangéliumi szellemű nyomtatványok 
és könyvek terjesztését az ifjúsági egyesületre bíztam. A vasárnapi 
istentiszteletek alkalmával a templom udvarán megfelelően kirakjuk 
kön.veinket, amelyek lassan el is kelnek. Hátha megérjük, hogy 
híveink rövidesen itt fogják beszerezni a biblia és énekeskönyvek 
mellett a hétköznapi olvasmányaikat is.

Ajánlom az iratmissiót a gyülekezet figyelmébe I

Anyagiak. Adományok. Örökös egyháztagok.
A gazdasági élet bár nehéz és mindenütt érezteti a maga 

hatását, — hála híveink példás áldozatkészségének — az anya
giak terén is teljesen megnyugtató a helyzeiünk. Dacára a meg
szüntetett egyházi államsegélynek, pontosan tudjuk teljesíteni anyagi 
kötelezettségeinket.

Az adományok végtelen hosszú soráról vasárnaponként tet
tem jelentést, a részletes kimutatást most is mellékelem. Az 1925. 
évi adományok végösszege (adón kivül) 196.031,301 K-t tesz ki. 
Ezen hatalmas összeg lüktető egyházi életünk beszédes kifejezője

Az örökös egyháztagok sorába bejegyeztük Mihalovits Jenőné 
nemes adománya folytán, a múlt hónapokban elhunyt édesanyját 
özv. Leszich Miksánét. Az elhunyt, amig egészsége engedte, hü- 
hüséges látogatója volt istentiszteleteinknek, a kórágyon is meg
tartotta imádkozó hitét és összekulcsolt kezekkel vallotta egyik 
gyönyörű egyházi énekünk amaz Igéjét: Hozzád vágyom, benned 
élek, Üdvöt mástól nem remélek.

Legyen örökös egyháztagunk emléke áldott I

Szórványgondozás.
Egyetemes egyházunk számszerű veszteségeit főleg a szór

ványokra kell visszavezetnünk. A szórvány csaknem teljesen ugar 
terület egyházunk életében. Ennek felszántása nemcsak a missziói 
lelkészekre, hanem az összes anyaegyházakra is vár. Ebből a 
munkából részt vesz a mi egyházunk i . A vidéken megjelentem 
eddig Pallagon, Hajdúböszörményben, Berettyóújfalun, Biharke- 
resztesen, úgy ezen helyeken, mint Püspökladányból is sikerült 
híveinket a hozzánk való csatlakozásra bírni. Az elmúlt évben 
ezea helyeken kivül végre sikerült megszerveznem a karcagi mis
siót, ahol május havában megtartottam a ref. templomban az első 
evangélikus istentiszteletet. Azóta ujbH ott jártam. E szórványok 
bán már temettem és kereszteltem is. Ringatom magam abban a 
jóleső reményben, hogy ébren fogom tartani szórványbeli híveim
ben a lutheri öntudatot. Ha majd sikerülni fog Hajduhadház és 
Hajdúnánás evangélikusait is összegyüjtenem, akkor nyugodt lé
lekkel elfogom mondhatni, hogy az Alföld hozzánk tartozó terü
letén az evangélikusok tudják már, hogy hová tartoznak s hiszent, 
hogy hitükről nem is fognak egykönnyen lemondani.
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Testvériség
Amióta a Calvinizmus ősi földjén Sveicban meggyőződtem 

arról, hogy a két protes'áns egyházat itthon elválasztó külömbsé- 
gek ott csak igen kis mértékben, vagy egyáltalán nincsenek meg, 
azóta az eddiginél még hivebben akarom szolgálni a protestáns 
testvériséget. Nemcsak az evangéliumi lélek azonossága, hanem a 
négy évszázados múlt együttes szenvedése is természetessé teszi 
az igaz, a benső testvéri viszonyt. Az egymás templomaiban való 
kölcsönös igehirdetést, a vallásos estélyeinken való kölcsönös 
közreműködést az elmúlt évben is folytattuk. Legközelebb újból 
dr. Baltazár Dezső református püspököt fogjuk szószékünkön 
üdvözölhetni.

A testvéri viszony ápolásával azt hiszem eleget teszünk a 
történelem parancsoló szellemének. Wittenberg és Genf között rég 
megvan építve a testvériség hídja. Minden keresztyén magyar ember 
szive fáj, hogy a testvériség hídja a Rómához való viszonyunkat 
illetőleg még mindig nincsen megépítve,'sőt, mintha attól fokozato
san eltávolodnánk. Pedig közös ellenséggel, a mindent megölő hit 
közönnyel, az Istent és vallást megtagadó tömegekkel szemben meg 
kellene építeni a felekezeti féltékenység háttérbeszoritásával az egy
séges magyar frontot. Aki ezt megakadályozza, vét az Isten or
szága, vét a nemzet ellen.

Személyi ügyek.
Az egyház tisztviselői karában a következő változások álltak 

be. Sturm János gazdasági gondnok örökébe Krisch Károly lépett. 
Uj presbylerré Dr Széli László gazd. akad. tanár és a karcagi missió 
részéről Gaal Lajos választatott. Özv. Perwolf Ferencné kézimunka 
tanítónő iskolánktól megvált, helyét ideiglenesen Baranyai Sári 
ref. tanítónővel töltöttük be.

A múlt nyáron ismét hosszabb külföldi utón voltam. Német
ország, Ausztria, Svédország, Dánia után most Páris, Belgium, 
Hollandia és Sveicz egyházi és kulturális életét mentem megismerni.

Igét hirdettem és előadásokat tartottam a helybeli református 
templomokban, a kálvinista Templom Egyesület estélyén, Buda
pesten, KelenföldÖn és Salgótarjánban.

Szeretett Híveim!
Ha visszatekintünk az elmúlt esztendő egyházi eseményeire, 

annak eredményeire, úgy összekulcsolt kezekkel hálát kell adnunk 
Jó Istenünk megsegítő kegyelméért. Az elért eredmények uj köte
lezettségeket rónak reánk, nekünk továbbra is haladnunk és fej
lődnünk kell. A hitéletet ki kell mélyítenünk, tanácsteremről kell 
gondoskodnunk, hogy abban sűrűbben foglalkozhassunk egyetemi 
ifjúságunkkal A fiatal munkások, a tanoncok, a háztartási alkal
mazottak összeírása, azokvezetése, presbyteri konferencia még mind 
hozzátartozik egy hivatása magaslatán álló modern, de evangé
liumi szellemtől áthatott, lüktető egyházi élethez.

Ezen évi jelentésem nem volna teljes, ha hálás szívvel meg 
nem emlékezném azon mindenkor megértő, példásan önzetlen tá-
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mogatásról, melyben nemcsak az egyház felügyelői, hanem kivé
tel nélkül az összes tisztviselők, egyháztanács, vallástanár, tanítói 
kar és az egész gyülekezet részéről részem volt.

Maradjon meg közöttünk a harmónia ezen felemelő, áldott 
szelleme! Szolgáljuk ebben az esztendőben is alázattal az Isten 
Országa ügyét, hogy lélekben megerősödve, jövőre merészebb 
célkitűzésekkel (uj templomépités) szolgálhassuk debreceni egy
házunk áldott jövendőjét!

Erős vár a mi Istenünk!

Debrecen, 1926. március.

Lelkipászlori áldáskivánással 
Farkas Győző.

Az 1925. évi adományok.
(Lezárva 1925 december 31-én.)

Kövessük e példákat!
Életünk fontosabb napjain áldozzunk az egyház oltárán!

Az egyház javára
(befizetési sorrendben :) özv. Ébert Károlyné 50,000, N. N. 470,000, 
N. N 230,000, K D. betegségéből való felgyógyulása idején 40,000, 
Filléregyesület és karácsonyi gyűjtés különböző egyházi célokra 
3 ,2 9 J .000 N. N 200,000, Greiner Mihály 46,000, N. N 60 000, 
N. N. 330,000. István gőzmalom 1.000,000. Faoók Sándorka
50.000, K. Gy. részvényei u'án 5000, Közgazdasági Bank 100,000, 
Lichtenstein László 100,000, Bernardin Jánosné 19,010, N N.
145.000, Kende Gyula 50,000 Adriány Kornél a konfirmáció al
kalmából 500,000, N. N. 16,000, ifj, Krausz Károly iskolai juta
lomra (Budapest) 50,000, N. N. 105,000, özv. Géresi Kálmánná 
isk. jutalomi<önyvekre 150,000, Borbély Gáborné 5000, N. N,
266.000, Kárász István oltárgyertyára 190,000, Paul Oktávné
100.000, N. N. 165,0(0, Berger Adolf (Nagybánya) 100,000, N. 
N. 150,000, N.N. 3 0,000, Stéfán Jakab 25,000, Aradi János
60.000, Diószeghy Dezsőné 20,000, Rézner Mihályné 15,000, Bor
bély Gáborné 30,000, Lada Sándorné 20,000. N. N. 135,000, 
vitéz Porubszky Andor 80,000, Brezniczky András 30 009, Adriány 
Kornél egyháznak 700,000 templomi énekeskönyvekre 300 000, 
N. N. 105,000, Scházer Ernő 10 mázsa fa a templom fűtésére
500.000, Baldácsy alap 1 600,000, Scháffer lntézőség 2 258,000, 
Adriány Kornél 100,000, Günther Mihály emlékére 290,000, Mi- 
halovits Jenőné elhunyt édesanyja özv. Leszich Miksáné emlékére 
1.800,000 kor Gyámintézeti gyűjtés eredménye 1.200,000 kor.

Készpénzadományok összesen: 17.412,300 korona.
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Oltárgyertyát adott: Kaszai Erzsébet, Kárász István. 
Urvacsorai bort: özv. Géresi Kálmánná, D. Horvay Róbert, 

Röllig Edéné, Palczer Jánosné.
Természetbeni adományok értéke 700,000 korona.

Az uj orgona ja v á ra :
(befizetési részletek sorrendjében) Schlachta János 5.000,000, Be- 
nyáts Emil 4 000,000, Mihalovits Jenőné 3.000,000 Adriány Kor
nél 3.200,000, Városi Tanács 3 400,000, Neubauer Testvérek Káz- 
mér öccsiik emlékére 1.750,000, dr. Galánffy János, Korbély Jó 
zsef, id Trnka Gottlieb 2—2.000,000, Versényi Tiborné és leánya
1.500.000, Fillér Egyesület gyűjtéséből és mulatság jövedelméből 
50 millió, özv. Géressi Kálmánná 1.100,000, özv. dr. Münnich 
Aurélné elhunyt leánykája emlékére, Dániel Sándor, Farkas Győző, 
dr. Horvay Róbert, Grasszel Lajos, Nőth Antalné, Nyíri Istvánná, 
dr. Markó Dezső, Werner Gyula, Halmágyi Cyula, Halász Gábor, 
Sexty Emil, Háman Róbert, Kövessy Lajosné Bohus Gusztáv, 
ifj. Gytírky Sándor, Münnich Aurél, ifj. Trnka Teofil, Kondor 
Mihály, Fabók Albert Rezső, Kuszka Mihály, dr. Szontágh Félix, 
Mentze Henrik, Csiha Elek, Weszter Béla, Sztraka Péter, Sesztina 
Lajos 1 — 1 millió, Ullrich B. J., Budafoki zománcgyár, Soproni 
vasárugyár 2—2 millió, Kölesei egyház régi orgonáért 13 millió, 
Vallásos estélyen offert 1 000,000, özv Thieszen Arthurné és fia
800.000 (részlet), Gyűjtés diákok 25 éves találkozóján 800,000, 
Fuchs János 800,000, Kalenda Lóránt, Schümichen Hermanné, 
dr. Horváth Gyula, Varga nővérek, Majoros Richárdné, Telegdy 
Andorné, Nagy Sándorné, Horeczky Béla és Etelka, A'mási Ká 
roly, Garda Dezsöné 600—600,000, Vallásos est offert 510,000, 
Gritmer Gyuláné, Réczey Sándor, dr Horváth Elemérné, Schazer 
Ernő, Mesicó Kálmán, özv. L. J. né, Kova iczky Antalné, D. Ju- 
iow Viktor, D. Julow Jenő, D. Siegmund Ervin, Nagy Sándorné 
(ezredes neje) 5 -  500,000, Faubl János 300,000 korona

Homola Sámuel, Csernák Pál 400—400,000. Neubauer Jánosné 
100 000. Burdáts Kár ly 100,000. Jánossy Béláné 300,030 Jánossy 
Béla 200,000. Skrovina József 200,000. Füzessy Lajösné 250,000. 
Cserofszky László 150,000 özv. Takáts Gyuláné 200 000. O. K.
155.000 F O. 400 000. Balthes R 50,000 Hentschy János 200,000. 
Ganofszky Lajos 200,000. özv Konrád Dánielné 130.000 Neubauer 
Jánosné 100,000. Cz. G. 30,000. Pap Róza édesanyja emlékére
100.000, özv. Agárdy Károlyné 150,000. Oláh Andorné 100,000. 
Kaszai Mária és Erzsébet 85,000. Juhos Imréné 150,000. Dr Erdős 
József 100,000. Osinger Márta 100,000 Krisch Tivadar 50,000. Dr 
Körössy Kálmán 100,000. Nobik Gáborné 50,000. dr Tamássy 
Géza 100,000, Szőke László 50,000 özv. Szőke Ferencné 50 000, 
dr Bruckner Károly 30,000, Lavotta Ödön, Emil, Béla 100— 100,000, 
Szurovy József 50,000, id. Halmos János 50,000, Közgazdasági 
Bank 50,000, Keill Elemér 100,030, dr Nagy jenőné 100.000, 
Wágner Mihályné 50 000, Mefzner Adolf 50,000, Kölönte Zoltánná
300.000, Ormós Gáborné 60,000, Vajdai Rudolf 100,000, dr S tankay 
Aba 100,000, Koska András 200,000, Makovits Géza 300,000, 
Martsik József 300,003, dr Sztankó Gyuláné 200,000, Burdáts
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János 200,000, K. Tóth Antalné 300,000, dr Psobstner A. 200,000, 
Kontsek Qézáné 300,000, vitéz Boczkó Béla 300,000, Röllig Edéné
200.000, özv. Tóth Kálmánné 200,000, Gállá Sándor 150,000, Roóz 
Márton 100,000, Szauer Dániel 200,000, Galló Andor 100,000, Dorn 
Frigyes 400,000, Schmögner Gyula 100,000, Surina Sándor 100,000, 
Balogh Miklós 30 000, Nádasdy 20,000, özv. Oskó Lajosné 50,000, 
özv. Belei Istvánná 50,000, Berntháler Eliz 15,000, B. L. 50,000, 
Somják Miklósné 50.000, Materny Károly 50,000, Rézner Mihályné
113.000, N. N. 20,0(0, Szekerák jánosné 100,000, Neubauer Aladár
100.000, Wawrinszky Gusztáv 25,000, Kristóf Jánosné 50,000, Feix 
Józsefné 100,000, Tóth Imréné 100.000 Molnár Józsefné 25,000, 
Gellér Istvánná 25,000, Milotay Béláné 75 000, özv. Baierl Jánosné
100.000, Boros Pál 100 000 Diószeghy Dezsőné, özv. Springer 
Józsefné 100— 100,000. Kovács Sándorné 5,000, Várai Arthur 26,000, 
Halmos Rezső' 55,000, Lányi Géza 20,000, Lányi Lujza 25,000, 
Solcz Gábor 100,000, dr Trocsányi Béláné 100,000, Csontos József 
5,000 Breznicsky András 50,000, dr Szibriusz Mihály 100 000, A. J.
150.000, Balogh László 50,000, Sedler Márton 100,000, Viola Kálmán
100.000, B. E. 100,000, dr Jureczky László 250,000, dr Hauber 
László 250,000, Hettesheimer Ernőné 64 000, Ambrus Mihály 50,000 
Farmos Lajosné 25 000 Sass Istvánná 26,000, dr Papp Károlyné 
21'0,000, Jorcsik Gyula 100,000, Krajtsi Mihály 100,000, dr Balogh 
Jánosné 200,000, Malatitsch Zsuzsánna 100,000, Pávor János 50.000, 
lezsik György 200,000^ dr Katona Zoltánná 50 000 korona.

Lezárva 1925 december 31 én. Összesen: 154,979,000 korona.

Karácsonyi szegény gyűjtés javára:
Hámann Róbert 200 000, Lányi Géza 20,000, íFuchs János

100.000, Korbély József 200,000, Alrnási Kálmán 40.0C0, Nőth 
Antatné 100.000, özv, Konrád Dánielné 30.000, dr. Keserű Lajos
20.000, dr. Galánffy jános 200 000, Scházer Ernő 100.000, Alrnási 
Károly 200 000, Wavrinszky Gusztáv 50.000, dr. Nagy Jenőné
20.000, Weszter Béla 500.000, Wersényi Tiborné 100.000, Szepesy 
Ferencné 100.000, dr Balogh Jánosné 100 000. Fiizessy Lajosné 
18 0C0, Neubauer Sándor 100.000, Sexty Emil 100.000, dr. Szép 
László 30.000, Kondor Mihály 50.000, drt Horvay Róbert 200.000, 
Martsik József 50.000, Homola Samu 40.000, Fabók A. Rezső
50.000, dr. Hankiss jános 100.000, dr. Maliász Tibor 50.000, Ma- 
latits Zsuzsánna 50.000, dr. Sulyok Dénes 50.000, Szitha Gyula
30.000, dr. Ludmány Gyula 30 000, özv. dr. Münnich Aurélné
100.000, Telegdy Andorné 100.000, Materny Károly 10.000, 
Schlachta Sándor250 000, Meteor mozgó polgármester utján 500.000, 
dr. Székely Emilné 10.000 dr. Jureczky László 100.000, dr. Kiss 
Sándor 50.000, Majoros Richárdné 200.000, Milotay Béláné 50.000, 
Forgalmi Bank, Nemzeti Hitelintézet, Alföldi Takarék, Debreceni 
Hitelbank, -Belvárosi Takarék, Gazdasági Takarék, Angol-Magyar, 
Mezőgazdasági Hitelint., Takarék és Hitelint., Gazdák Bankja, 
Egyesült , fővárosi, Tiszántúli Mezőgazd. Hitelszöv 50—50.000. 
Magyar Ált. Hitelbank 100.000, Hangya 25.000, Kölcsönző Ön 
segélyző 20 000, Schümíchen Hermanné 100.000, Kovaliczky An-
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talné 100.000. Nagy Sándorné 100 000, dr. Sztankó Qyuláné 50.000, 
Jánossy Irma 100.000, Bohus Gusztáv 100 000, Jogász és Tiszt
viselőkör 100.000, Görcsös Lajos 50 000, özv dr. Újhelyi Sándorné
30.000, özv. Schadek Károlyné 50 030, Csernák Pál 50 000, 
Heutschy János 100.000, dr. Horváth Gyula 50 000, Kalenda Lo 
ránd 100.000, Polgári Asztaltársaság 200.000, ifj. Krausz Károly
100.000, Halmágyi Gyula 100.000, Skrovina József 50 000, Viola 
Kálmán 100.000, M halovits Jenőné 200 000, Andriány Kornél
200.000, özv. Havas Kálmánné 50.000, Vályi Nagy Frigyesné 
10J.0C0, Szarukán István 100 000, Krisch Károly 100 000, dr. Ko- 
vách Elemérné 50 000, Nagy Imre 50 000, Tamássy László 50.000, 
dr Probstner Arthur 100.000, dr. Máyer Elek 50.000, dr. Máyer
50.000, dr. Máyer ivén 380 000 korona 

Karácsonyi gyűjtés összege: 8,303.500 korona.

Karácsonyi természetbeni adományokat adtak:
Böszörményi kötszövőgyár, özv. Géresi Kálmánné, Horváth 

Andrásné, Benyáts Emil, Krausz Gyula, Dorn Frigyes, Thaisz 
Arthur, Marx, István—Trnka— Hungária malom, Anjuk s számosán 
cukorkát.és süteményt

Adományok minimális értéke : 4330.000 korona.
Esetleges téves nyugtázásokra a lelkészi hivatal azonnal fel

hívandó !

1925. évi adományok összegezése:
Természetbeni adományok minimális értéke 700.000 
Egyház javára . . . . . .  17,412.300
Orgona j a v á r a ...................................................154,979 000
Offertórium és persely . . . .  10,639.501
Karácsonyi s-egény gyűjtés . . 8,303.500

„ természetbeni adományok összege 4,000.008
Adományok végösszege : 196,034.301 korona.

Legyen az adakozókon az Ur áldása!

Mikor adakozzunk ?
Ha a lelkünk parancsolja, születés-névnapon, váratlan öröm, 

előléptetés, nagy ünnepek, korfirmáció, eljegyzés, örökség alkal
mából, halálesetkor virágmegváltás címén, házassági évfordulón, 
esküvő napján, betegségből való felépülés, vágyaink teljesülése 
idején stb.

Ezen címen azon elhunyt egyháztagok emlékét őrizzük és 
neveiket óév estéjén a szószékről felolvassuk, akik maguk, vagy 
akiknek emlékére hozzátartozóik, tisztelőik megfelelő alapítványt 
tesznek az egyház javára.

Örökös egyháztagok.
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Eddigi örökös egyháztagjaink:
Néhai Schaffer Ferdinánd és neje Legányi Jutiánná,

„ Sesztina Lajos és neje Beőr Juliánná,
„ Oszterlamm Ernő és neje Koller Johanna,'j 
„ Weszter István,
„ Gebauer Károly,
„ Havas Kálmán,
„ ifj. Huszár Miklós,
„ Giinther Mihály,
„ özv. Leszich Miksáné.

Legyen e hűséges es áldozatkész egyháztagok emléke egy
házunk életében mindenkor áldott!

Nemes áldozatkészségük és forró egyházszeretetük szolgáljon 
követendő például a jelen és jövendő nemzedéknek !

„Az igaznak emlékezete áldott.1' Példabeszédek X. 7.

Aranykönyv,
Az egyháznak az adón kívül juttatott nagyobb adományok 

külön feltüntetése.
1 9 2 2 .

Straka Péter templomi csillárok villanyszerelésére 33,000 K 
Sturm Ján os  hitvese emlékére 10 drb. énekeskönyvet,
Huszár Miklós fia emlékére 10 drb. énekeskönyvet adott

i 9 2 3 .
Nagy Józse f  elhunyt leánykái emlékére uj oltárképet, fia) 

konfirmálása alkalmából uj konfirmációi emléklapot,
Huszár Miklós fia emlékére méhkaptárt méhtörzszsel adott, 

jövedelme az egyházé.
Andriányi Kornél adománya 400,000 kor.
Sturm János „ 200,000 kor.
Neubauer-fiuk Kázmér öccsük emlékére 100,000 kor.
Havas Kálmán emlékére 357,000 kor.

1 9 2 4 .
A „Horn és Erdélyi“-cég Horn Erzsébet esküvője alkalma 

ból díszes oltárszőnyeget,
Schlachta Ján os és családja Schlata László emlékére a betegek 

részére urvacsorai kelyhet,
Nagy Józse f  fiaival első ízben együttesen vett úrvacsora em

lékére bőrkötésű diszbibliát,
Névtelen cserépkályhát adott,
Adriány Kornél fia konfirmációja napján 3.000,000 kor,
Dr. Schlachta János  elhunyta alkalmá

ból koszorú megváltás címén 1.230,000 kor,
Nagy Józse f  elhunyt leánykái Piroska 

és Aranka emlékére iskolai alapítványként 2.000,000 kor.
1 9 2 5 .

Schlachta János  5.000,000 kor,
Adriány Kornél 4.800,000 kor,
Mihalovits Jenöné 4.800,000 kor,
Benyáts Emil 4.000,000 kor.

„Ti pedig atyámfiai, meg ne restüljetek a jó cselekvésben." 
Tezs. III. 13.






