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Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazában,
Hiszek egy isteni örök igazságban, 
Hiszek Magyarország feltámadásában.
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Tudnivalók
Vasárnapi és ünnepi istentisztelet kezdete pont 10 óra. Ne menjünk a tem

plomba késedelmesen, tartózkodjunk az istentisztelet alatt minden mellőzhető be
szélgetéstől, ne zavarjuk a beszélgetés által magunk és mások áhítatát.

Úrvacsorát osztunk a nagy ünnepek mindkét napján, advent első vasárnap
ján, újévkor, böjt első vasárnapján, nagycsütörtökön, nagypénteken, áldozó
csütörtökön. a reformáció ünnepén s azonkívül akár a templomban, akár a családi 
otthonban mindannyiszor, ahányszor azt a hívek kívánják.

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

asztalához.
Német nyelvű istentisztelet és urvacsoraosztás nagycsütörtökön d. u. 6 C .

A konfirmációi oktatás husvét utáni csütörtök d. u. 6 ó. veszi kezdetét. Az 
ünnepély áldozócsütörtökön, azaz május 17-én lesz megtartva, azt megelőzően 
16-án, szerdán d. u. 6. 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 böjt minden szerdáján d. u. 6. ó. esti istentisztelet.
Karácsonyia ünnep dec. 23-án d. u. 4. ó.
Gyermekistentiszelet a hideg téli időt kivéve minden csütörtökön reggel 

8 órakor.
Bibliaóra november első szerdájától husvétig minden szerdán d. u. 6. órakor.
Reformációi előadások október minden vasárnapján d. u. 5. órakor.
Örökös egyháztagok azon elhalt hívek, akik maguk, vagy akiknek emlékére 

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

Beiratások ev. népiskolánkba junius végén.
Biblia, énekes- és imakönyv, Luther naptár legyen minden házban.
lratmissziónk raktáron tart bibliát, énekeskönyveket, templomunkról készített 

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

Járassuk az Evang. Lapot vagy ,.Harangszó“ c. néplapot. Előfizetést a lelkész 
is elfogad.

Legyen a Luther-Szövetség és a Fillér Egyesület tagja.
Oíieríórium 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, szeret
teink elhalálozása évfordulóján, betegségből való felépülés idején, vágyaink telje
sülése idején, stb.

Adakozzunk a íemplomalap javára!
Aki még nem tagja a debreceni egyháznak, jelentkezzék azonnal.



„ . . a lélek pedig megelevenít*4 11. Kor. 111. n.

HÚSVÉTI ÜDVÖZLET!

F.gyháztanáesunk határozata folytán évi jelentésünket minden 
.füvünknek megküldjük azon reményben, hogy ezt elolvasni, útmu
tatásait megszívlelni és gyülekezeti életünkben részt venni, kelle
mes egyházi kötelességének fogja ismerni.

Fokozott figyelmet kérünk templomépítési ügyünk iránt. Mind
nyájan — szegények, gazdagok — egyformán viseljük a komoly 
felelősséget.

Ünnepeljük meg úgy az Élet ünnepét, hogy bűnbánó lélekkel 
megtisztulva, végre állástfoglalunk és elhatározzuk, hogy milyen 
mértékben akarunk és tudunk a templomépítés mozgalmában részt- 
venni. Ha rövidesen még százan megteszik Írásbeli ajánlataikat, 
a jövő évben már komolyan beszélhetünk az építés megindításáról.

Ne habozzunk, ne nézzünk másokra, ne késlekedjünk, hanem 
cselekedjünk lélekből, mert „a lélek pedig megelevenít''.

Áldozzunk, hogy megszólalhassanak a mi húsvéti harangjaink!
Debrecen, 928. Husvét ünnepén.

Dr. HAENDEL VILMOS FARKAS GYŐZŐ
egyház- és egyházmegyei lelkész,

jelügyelő.
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„Mert más fundamentumot senki sem vethet,, 
azon kívül, amely vettetett , mely a Jézus Krisztus."' 
1. Kor. 111. 11.

Szeretett Híveim !
Nem tagadom, a Gondviselés iránt érzett különös hála fogja, 

el egész valómat, amikor visszatekintek a lefolyt 1927. évi egyházi 
életünkre.

A kezdet nehézségein túl vagyunk, az ugart nagyrészben meg
törtük, evangélikus hitünkben megerősödve, most már reménytelje
sebben merünk a jövőbe tekinteni.

Evangélikus egyházaink szűk ország határainkon belül néhány 
kivételtől eltekintve csaknem mindenütt a szórvány jellegével bír
nak. Elszórtan élünk más vallásu nagy tömegek tengerében, itt 
sziklaszilárdan megállni, a confirmatiói eskühöz hűnek maradni, 
áldozatkészséggel gyülekezetei alapítani, azt fejleszteni és a foko
zott korigényeknek megfelelően vezetni, bizonyára nem könnyű: 
feladat.

Az egyház hivatása.
Abban az örökös átalakulásban, melyben ma a nemzeti, társa

dalmi, gazdasági és sociális élet keresi a kivezető és a felvetődött 
problémákat m goldani hivatott utat, fokozott éberséget kell tanú
sítani egyháza nknak is. Egy egyház, amely érdeklődését nem 
taraja a kor ü derén, önként lemond jövendőjéről és azon igényé
ről, hogy az egyetemes életmegnyilvánulásoknak irányt adó, döntő 
tényezője lehessen Szemmel kisérni az összes élet jelenségeket, 
számolni a felvetődött problémákkal, az evangéliumot belevinni az 
életbe, annak érvényt szerezni, az a keresztyén egyházak szent 
kötelessége.

„Más fundamentumot senki sem vethet,' amely egykor vettetett, 
mint az Ur Jézus Krisztus.11

Ezt hirdetni, nem kötelességből, hivatalból, de hivatásszerűen,, 
ebben élni és ezáltal életet teremteni ez a lelkész és az egyház 
felséges joga és szent kötelessége.

Az Ige szempontjából kell mérlegelnünk egyházi életünket.
Az élő Ige segítségével, nemcsak a fény, hanem az árnyolda

lakat is meg kell látnunk. Vétenék tisztem ellen, ha ezeket meg nem 
látnám és fel nem fedném. Úgy érzem, gyülekezeti életünk ma fel
tétlenül olyan erős, hogy nemcsak elbírja, de meg is kívánja a szi
gorúbb kritikát.

Istentisztelet. Bibliaóra. Esti istentisztelet. Munkásistentisztelet.
Induljunk hát ki az Igéből, ennek hirdetése a rendes isten

tiszteleteken, bibliaórákon és szertartások alkalmából történik.
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Tagadhatatlan, hogy egy állandóan emelkedő templomlátoga- 
rásról tehetünk jelentést.

Átlagban elmondhatjuk, hogy rendes ülőhelyhez rendszerint 
elég sokan nem tudnak jutni. De nem engedem, hogy e körülmény 
vakká tegyen. Tudom azt, hogy még mindig elég sokan vannak, 
akik legfeljebb egy-egy nagy ünnepen lépik át a templom küszöbét, 
sőt vannak olyanok is, akik talán hosszú évek óta még ezt sem 
tették meg.

Megragadom a személyes érintkezéstől kezdve az összes alkal
makat, hogy 1—1 ilyen ellenálló érzéketlen szívet megtörjek.

A rendes istentiszteleti idő sokaknak nem felel meg, ezzel, szá
molnia kell az egyháznak. Mennél több alkalmat kell nyújtani arra, 
hogy lehetőleg egy-egy időpont a híveknek megfeleljen.

Ezt szolgálják az adventi és böjti esti istentiszteletek, biblia
órák és munkás istentiszteletek.

Természetesen ezen alkalmak sem felelnek meg mindenkor a 
különben elfoglalt, de templomban imádkozni akaró híveknek.

Nyitott templom.

Szerte az országban és itt is jól tudom, híveink a hétköznapo
kon elég sűrűn felkeresik az egész nap nyitva álló templomokat. 
E kérdéssel előbb-utóbb nekünk is foglalkoznunk kell. A templom
ban való imádkozás lehetőségét sem szabad csak bizonyos isten- 
tiszteleti időponthoz kötni. Ez ellentétben áll a hivő lélek lelki 
szükségleteivel. íme egy kérdés, amely megoldásra vár.

Templomépités.

Ha már templomról van szjó, álljunk meg egyházi életünk ama 
eseményénél, amely belevetette az egyház közérdeklődésébe az 
uj templomépités szükségességét.

Vájjon szükség van-e arra, vagy pedig talán csak a külső 
hiúság, amely tornyos templomot szeretne, — késztet-e arra?

Nem, ilyen külső körülmények nem irányíthatják és nem is 
éleszthetik elhatározásainkat.

A szűk befogadóképesség miatt van erre szükségünk. Vasár- 
napról-vasárnapra megesik, az ünnepekről nem is beszélek, hogy 
a később jövők ülőhely hiányában el is mennek, vagy pedig minden 
áhitat nélkül állva vesznek azon részt, és elég sűrűn halljuk, itt 
sohasem lehet ülőhelyet kapni, hát inkább más templomba me
gyünk, hisz ott is ugyanazt az Istent imádjuk. Ma, amikor igen sok 
helyen az ürességtől konganak a templomok, nekünk hálát kell 
adnunk Istenünknek, hogy közöttünk más a szellem és meg kell 
értenünk a szükség parancsszavát.

Ennek tett az elnökség eleget, amikor útnak bocsátottuk első 
felhívásunkat, mondván: Tornyos templomot szeretnénk, mely be
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fogadhassa mindazokat, akik a mi hitünk szerint dicsérik az Istent. 
Templomot akarunk, melynek tornya erősítse az önérzetünket, mint 
iöleg a végek fiait emlékeztessen szülőföldünk ezernyi fájdalmára, 
harangot akarunk, mely messzire elvigye Luther diadalmas énekét.

A felhívás elhangzott és visszhangra talált. Jól tudom, hogy 
válságos gazdasági életet élünk. De a nagy megpróbáltatásokkal 
együtt jár a nagy erőfeszítések teremtő ereje is. Ez a teremtő erő 
kell, hogy éljen bennünk, debreceni evangélikusokban is. Erről az 
erőről tettek eddig bizonyságot mindazok, akik felhívásunk folytán 
máris felajánlottak a templomalap javára egy bizonyos összeget. 
Az alábbi kimutatás szerint a 625 adófizető közül írásban 91, 
szóval 25-en jelezték, hogy mozgalmunkat támogatják. A fel
ajánlott összegekkel együtt, a már más címeken befolyt összeggel 
együtt eddig 34,403 pengőre számíthatunk. Mint az első év ered
ményével, — hisz minden kezdet nehéz, — meglehetünk elégedve.

Jól tudom, hogy a többiek, nem az egyházszeretet hiánya miatt, 
de talán mert maguk sem tudták még. hogy mennyit kell áldozniok, 
azért nem tették meg ajánlatukat. A helybeli hívek minimálisan 
80.000 pengőt kell, hogy áldozzanak erre a célra. Itt valóban az 
ügyhöz méltó áldozatokra és nem morzsákra van szükség.

Siessünk a további felajánlásokkal! Ismétlem, ha mindenki rö
videsen állást foglal ebben a kérdésben, akkor Isten segedelmével 
a jövő esztendőben már komolyan tárgyalhatunk az építkezésről. 
Ezt elősegíteni és a habozással meg nem akasztani szent egyházi 
kötelességünk!

Gondoljunk lelkesedéssel ama boldog órára, amikor majd a 
mindnyájunkat befogadó tornyos templomunkban elsőizbcn meg
szólal az Isten dicsőségét hirdető harangszó!

Templomtelek.

Az építendő uj egyházi épületek részére megfelelő telek ado
mányozását a nemes várostól várjuk. Jelenlegi épülettömbünk nem 
a várostól származik és ennek folytán megvan a biztos kilátás 
arra, hogy kérésünk megfelelő elintézést nyer. Elszórtan élünk az 
egész városban, túlnyomórészben a középosztálynak, a kereskedő 
és iparostársadalomnak vagyunk a tagjai. Ezen körülmény lehetet
lenné teszi, hogy a város valamely szélén helyezkedjünk el. Nekünk 
itt Debrecenben mindenkor csak egy templomra lesz szükségünk, 
de annak az ügy érdekében feltétlenül központi fekvésűnek kell 
lennie.

Én komolyan hiszek és bízom az illetékes tényezők eddigi biz- 
tatásaiban. Nem alkalmatlankodom állandóan kérésünk ismétlésével. 
Ez az eljárás nem volna méltó sem Debrecen város Tárnicsához, 
sem egyházunkhoz. A felvetett kérdés szükséges, sürgős és feltét
lenül méltányos. Ezen az alapon kérem azokat, akiket illet, hogy 
a telekügyei a közeljövőben elintézni szíveskedjenek.



Föld ügy. Anyagiak.
A távolabbi célkitűzések mellett természetesen gondoskodnunk 

kell egyházunk erőteljesebb anyagi megalapozásáról is. Az 0. F. F. 
juttatott egyházunknak a pallagi major mellett 50 hold földei. 
A földet a napokban ideiglenesen át is vettük és a bérbeadás irár.: 
intézkedtünk. Véglegesen csak akkor fogunk ebben a kérdésbe : 
állástfoglalni, ha a legfelsőbb ítélet folytán megtudjuk majd . 
föld árát.

Egyházközségünk anyagi helyzete rendezettnek m on d h at;' 
A hívek pontos adózása és adakozó készsége lehetővé teszi, l.og./ 
kötelezettségeinknek mindenkor pontosan eleget tehetünk.

Az 1927. évben az adón kívül, különféle címeken adománykér: 
befolyt 10,718 pengő.

A mai viszonyok mellett, ezen összeg figyelemre méltó ír  
tiszteletet parancsoló!

Szeretetmunka.
Nekünk a szeretet nemcsak hirdetnünk, hanem főleg gyakorol 

nunk kell. Nemcsak a segély iránt hozzánkfordulóknak kell segél; t 
nyújtanunk, hanem fel kell keresnünk és fel kell kutatnunk azoka. 
akik inkább éhenhalnak, de önként nem jelentkeznek.

Ezt a munkát az egyháznak sohasem szabad nemcsak a mag;: 
de a nemzet érdekében sem kiadnia a kezéből. Ha ezt megtes2,. 
tápot ad azoknak, akik hol titokban, hol nyíltan az egyház és 
nemzet életére törnek.

A nyugaton, igy különösen Németországban az állam hatalma 
erőket bocsát az egyházak rendelkezésére, hogy a sociális műi. 
kájuk mennél eredményesebb lehessen. Sajnos, ez az érzék nálunl: 
hiányzik.

Fájlalom, hogy az elmúlt hetekben a városunkban megindr 
szegényügy rendezésével kapcsolatban, az intézőkörök tudtomm/i 
teljesen megfeledkeztek az egyházi munkaerők bevonásának a 
szükségességéről. A szegényeket mégis csak a különféle lelkésze , 
ismerik a legjobban. Nem egyéni érvényesülés, nem szerénytelei, 
ség, de a szolgálatra való elkötelezés késztet arra, hogy ebből a 
munkából részt kérjünk. Mi ismerjük a nyugati népjóléti, szegény - 
gondozó intézményeket, a szerzett ismereteket itthon a köz rendel
kezésére bocsátani, nemcsak lelkipásztori, hanem állampolgári ki; - 
telességünk is.

Női Fillér-Egyesület.
A gyülekezeti szeretetni unkát a lelkész közreműködésével ne - 

egyesületünk végzi. A lelkes vezetők: özv. Géresi Kálmánn. 
Garda Dezsőné, özv. Havas Kálmánná, Dr. Horvay Róbert és a 
mindenkor áldozatkész választmány minden ügyet örömmel foga ! 
és mindenütt ot van, ahol a női szivek áldozatos szeretetével má

7
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sokon segíteni, sokaknak örömöt szerezni, vagy az egyház ügyeit 
elősegíteni lehet.

Egyházi és társadalmi estélyek rendezése, karácsonyi szegény
segélyezés, iskolai karácsonyfa ünnepély, szegények állandó és al
kalmi segélyezése, az ifjúsági szeretetvendégségek rendezései ké
pezik az egyesületi munka főbb irányait.

A rendszerint teázással kapcsolatos választmányi ülések min
denkor meleg, meghitt hangulatban folynak le.

Presbyteri conferentia.
Meghittebbé kell tennünk a presbytereknek egymáshoz való 

viszonyát is. Ezt célozta a Geduly Henrik, Br. Kaas Albert és 
Dr. Rásó Lajos előadásaival kapcsolatos első presbyteri conferentia 
és az ezzel kapcsolatos szeretetvendégség. E megkezdett munkát 
folytatni fogjuk abban a reményben, hogy áldásos hatással lesz az 
összes résztvevőkre.

Prot. írod. Társaság. Luther Társaság.
Kér. Ifj. Egyesület és Theol. Otthon.

Mindezen intézmények anyagi nincstelenségük miatt tengődnek 
és megfelelő erő kifejtésére ennek folytán képtelenek. Az egyhá
zakhoz juttatott kérvényekkel ezen egyetemes ügyeket nem igen 
lehet elintézni. Az egyik egyház eleget tesz a megkereséseknek, a 
másik nem. A teherviselés egyenlőtlenné lesz, és eredménytelen ma
rad. Bizonyára célszerű és helyes volna az egyet, közgyűlés által 
évente ily intézmények támogatására, az átlagos szükségleteknek 
megfelelően, egy kulturjárulék méltányos kivetése. En'nek ezután 
minden egyház köteles volna eleget tenni és igy talán elérhetnők 
a célt.

Ajánlom e szerény gondolatot, hivatott vezéreink bölcs figyel
mébe!

Nevelés.
A vallásos nevelés lényegbevágó fontosságát hangsúlyozni 

bizonyára felesleges volna. Az elmúlt évtizedekben ezen a téren 
sok mulasztás történt. Ma már tisztán látjuk, hogy az ismeretek 
közlésével még távolról sem felelünk meg hivatásunknak. Bele
tekinteni minden gyermek leikébe és ott lángralobbantani a vallá
sos életszikrát és tüzét éleszteni, ez az evang. egyház múlhatatlan 
kötelessége.

Népiskolánk.
Egyházunk népiskolája — melyet előszeretettel látogatnak a 

másvallásuak — a biztos fejlődés és haladás útját mutatja. Ma már 
minden osztálynak megvan a külön tanítója. Rövidesen a negyedik 
helyettes tanítói állást is átszervezzük. A négy tanító, iskolaorvos, 
kézimunkatanitónő szépen berendezett és modernül felszerelt tan
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termek, a kiegészítés alatt álló ifjúsági könyvtár, a szülői értekez
letek, gyermekistentiszteletek, ünnepélyek, a tantestületnek a szü
lőkkel való állandó érintkezés a II. oszt.-tól a német nyelv tanítása 
mind jelei annak, hogy iskolánk valóban rászolgál jóhirére.

Ifjúság gondozása.
A lelkiismeretesen végzett vallástanitás, egyházi énekóra, va

sárnapi iskola, ifjúsági istentiszteletek, confirmátiói oktatás és a 
megconfirmált ifjúságnak időközönkint tartott összejövetelei ifjú
sági gondozásunk útjelzői. Néhány hét múlva már külön ifjúsági 
gyülekező helyiségünk lesz, mely körülmény valószínűleg jó hatás
sal lesz egész ifjúsági munkánkra.

Levente képzés.
Ebből a nagy missziót végző nemzetépitő munkából nekünk is 

ki kell vennünk a magunk részét. Egy olyan ifjúsági réteghez tu
dunk itt hozzáférni, amely az egyházak számára csaknem teljesen 
hozzáférhetetlen volt. A leventék részére tartott külön istentiszte
letek mellett, a megtartandó baráti összejövetelek talán lehetővé 
fogják tenni, hogy egyház és iparos ifjúság egymásra találjanak.

Egyetemi Luther Szövetség.
Fokozott érdeklődést kell szentelnünk egyetemi és főiskolai 

ifjúságunknak. A f. tanévben 79 evang. hallgatónk van. Erkölcsi és 
anyagi támogatásra van itt egyaránt szükség. Fiaink túlnyomó
részt szegények és nélkülöznek. Egyetemes egyházunk helyt adott 
kérésünknek és alkalmi segélyezés céljaira segélyt bocsátott ren
delkezésünkre. Mi is megtettük a magunkét, de a legtöbb esetben 
mégis tehetetlenek voltunk. A tartott ifjúsági diszülés, a néhány 
komoly összejövetel és a két szeretetvendégség volt az Egyet. 
Luther Szövetség fontosabb életmegnyilvánulása.

A jövő tanévtől kezdve, eleinte hetenkint egyszer rendelkezé
sére fog állni ifjúságunknak a most megteremtendő tanácskozási 
helyiségünk, ahol majd állandó összejöveteleket fogunk tartani.

Kereskedő ifjak.
Flasonlóan összeakarjuk hozni és heti összejövetelek keretén 

belül foglalkozni kívánunk a kereskedő ifjúsággal.

Estélyek. Előadások.
Súlyt helyezvén az istentiszteleti szónokok és az estélyi elő

adók voltozatosságára, örömmel állapíthatom meg, hogy mind
azok, akikhez elment hivó szavunk, mindenkor helyt adtak kéré
sünknek és lelkűk javát közölték velünk.

Hadd emlékezzem meg elsősorban Dr. Baltazár Dezső ref.
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püspökről, Dr. Révész Imre rét. lelkész, egyházkerületi főjegyzőről, 
Uray Sándor helybeli és Sz,ombaty István karcagi lelkészekről, 
akik örömmel hirdették nálunk az Igét és készséggel adtak alkal
mat arra, hogy a viszonosság elve alapján én is hirdethessem templo
maikban az evangéliumot.

Geduly Henrik, Br. Kaas Albert, Dr. Rásó Lajos, Dr. Kovács 
Sándor, Gregersen Lujza, Ohlemüller, id. Victor János, Sartórius 
Grnő, Abaffy Gyula, voltak a különféle estélyeken a lelkész és 
Lábossá Lajos vallástanár mellett az előadóink.

Alkalmi istentiszteletek.
Súlyt kiváltunk helyezni a különféle alkalmi istentiszteletekre. 

Az anyák napja, halottak vasárnapja, bibliai vasárnap, ref. emlék
ünnep, nemzeti ünnepek, mind alkalmasak egy-egy világitó gondolat 
ébrentartására.

Árvagondozás.
A Scháífer Ferdinánd és neje Legányi Juliánná árvaalapitvány 

az elmúlt évben is 24 árvát segélyezett. Vagyoni állaga mindinkább 
növekszik. Az elmúlt évben a meglévő alapítványi házak egyik 
szomszédházát is megvettük és ezáltal az alapítvány a város kellős 
közepén egy oly nagy teleknek jutott a birtokába, amely eléggé 
meg nem becsülhető. Az alaptőke folytonos gyarapodása megfogja 
teremni az árvaház fenntartásához szükséges összegeket.

Szentségek. Statisztikai adatok.
Az urvacsorázók létszáma — hála a Gondviselésnek — állan

dóan emelkedik. 1921-ben 123-an 1926-ban 651-en, 1927-ben pedig 
671-en járultak az Ür szent oltárához. Vajha lélekben mind meg
tisztultak és megerősödtek volna.

A többi statisztikai adatok elszomorító képet mutatnak.
Keresztelés csupán 15 volt. A nyolcvanas években, amikor 

nem 1700 - 1800, hanem csak 500—600 lélekből állt gyülekezetünk, 
évente 28—34, sőt 41 keresztelés is volt.

Házasságot kötött az állami anyakönyvi hivatal kimutatása 
szerint 33 olyan pár, melynél ev. érdekelve volt. Tiszta evangélikus 
egyetlen egy volt. Reverzálist adott javunkra 4. Kárunkra 9. 
Mielőtt azonban talán elitélnők a lelkészt, hadd állapítsam meg a 
következőket. Nyilvántartott hívünk csak egy tagadta meg egy
házát. Öten idegenek voltak, hiába írtam az illetékes lelkészi hiva
taloknak, volt eset, amikor még választ sem kaptam. Ketten a szór
ványban laktak és csak a házassági jelentkezésük alkalmával tud
ták meg, hogy evangélikusok, egy pedig nem volt nyilvántartva.

Ezen a téren érezzük leginkább alföldi szórvány voltunkat. 
A felvidéken 1700—1800 lélek oly tömör tábort jelentett, hogy 
ott ilyesmiről szó sem lehetett. Természetesen itt sem nyug
szunk bele a veszteségeinkbe. Éber és lankadatlan munkával mégis 
csak sikerülni ing ezen pusztító folyamat megállitása. Addig az
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országban nyugalom nem lesz, amíg a törvényhozás a reverzál’s 
lehetőségeit meg nem szünteti.

Coniirmáltak 18-an.
Elhaltak 24-en.
Hozzánk áttértek 9-en, kitértek 3-an.

Személyi ügyek.
Egyházközségünk tisztviselőinek és az egyháztanács felének a 

mandátuma lejárván, az egyhangúlag megnyilvánult bizalom újból 
a régi kipróbált erőket állította az egyház élére. Ellenőrré Adriány 
Kornél takarékpénztári igazgató, uj presbyterré Gál József tanár 
választatott. Egyházmegyei felügyelő újból egyházunk felügyelője 
Dr. Haendel Vilmos egyet, tanár lett.

Részben a felügyelő és másodfelügyelővel részt vettem az 
egyházmegyei, kerületi, egyetemes közgyűlésen, a lelkészegyesü
let conferentiáján, őszi közgyűlésén és a gyámintézet salgótarjáni 
közgyűlésén.

Igét hirdettem, illetőleg előadást tartottam: a helybeli ref. 
templomokban, Iparos-körben, K. I. E-ben, templomegyesületben, 
Anyák iskolájában, Pallagon, Karcagon, Böszörményben, Szolno
kon, Békéscsabán, a budapesti Szepesi Egyesületben, a budapesti 
Deák-téren, Salgótarjánban. Győrött és Sopronban.

Hadd említsem meg ezen a helyen, hogy a nyáron az egyház
tanács újból 3 hónapos szabadságot engedélyezett, mely szabadság 
legnagyobb részét Angliában töltöttem, azonkívül részt vettem a 
nyári lausannei kér. világ conferentián.

Vegyesek.

Az egyházi élet többi megnyilvánulásáról most nem kívánok 
megemlékezni, ezt megtettem már az előző jelentésemben. Szükség 
volna a hívek részéről az egyházi sajtó éberebb ' támogatása, az 
iratmisszió forgalmának az emelése. Luther Naptárt eladtunk 146-ot.

Szeretett Híveim!
Ezekben vázoltam múlt évi egyházi életünket. Bizonyára van

nak örvendetes megnyilvánulások, de vannak még fogyatékossá
gok is.

A néhány hét múlva rendelkezésünkre álló gyülekezeti helyiség 
uj lehetőségeket nyit meg a számunkra, amelyek bizonyára előnyös 
hatással lesznek különösen az ifjúsági munkánkra.

Ravasz László mondotta az elmúlt hetekben a Bethlen Gábor 
Szövetség estélyen: A magyar luiheranizmus a városi intelligentia 
egyháza. Ezen megállapítás megfelel a tényeknek és egyben kö
telez.

Abban a tudatban hogy ezen kötelességünknek mi debreceni 
evangélikusok mindenkor eleget akarnak tenni, köszönöm mindazok 
fáradozásait, akik munkámban az elmúlt évben is szeretettel támo
gattak és kérem, fogadják ezen jelentésemet is szívesen és támo
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gassanak odaadással, hogy mennél előbb uj hajlékunkban dicsér
hessük az Urat!

Lelkipásztori áldáskivánással
Debrecenben, 1928 márc. hó 25-én tartott közgyűlésből

Farkas Győző.

1927. évi adományok kimutatása.
(Lezárva 1927. dec. 31-én, esetleges tévedésekre a lelkész! hivatal 

figyelme azonnal felhívandó.)

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

Templom-alapra való felajánlások:

írásban felajánlottak: Almásy Károly 300, Ambrus Mihály 30, 
Balogh Lászlóné 100, Balthesz Richárd 60, özv. Baierl Jánosné 240, 
Benedikty József 120, Dr. Benigny Gyula 300, Beck Ede 100, vitéz 
Boczkó Béla 250, Brózik Endre 180, Burdáts Károly 150, Csernák 
Pál 120, Dániel Sándor 300, Fabók Albert Rezső 500, Farkas Győző 
500, özv. Farmos Istvánná 10, Faubl János 200, Feix Józsefné 240, 
Furmann Géza 50, Füzessy Lajosné 100, Dr. Galánffy János egyen
lőre 500, Gál József 500, özv. Géresi Kálmánná 1000, Görgey Ala- 
josné 20, Grassel Lajos 300, Halmos Rezső 100, Hámann Róbert 
egyenlőre 300, Heutschy János 300, Homolla Sámuel kb. 300, Ho- 
reczky Béla 60, Dr. Forvay Róbert 500, Horváth Sándorné 240, 
Hrabéczy Sándor 100, Kapuszta Gyula 180, Klein Mihály 10, özv. 
Konrád Dánielné 60, Kootz Frigyes 300, Koska András 125, özv. 
Kovaliczky Antalné 400, Korbéiy József 1500, Kovács Jánosné 5, 
Kozempel Mihály 120, Krisch Károly 400, Lám Dezső 300, Majoros 
Richárdné kb. 500, Martsik József 300. Dr. Máyer Andor 60, Mala- 
titsch Zsuzsánna 240, Mattesz Imréné 400, Meskó Kálmán 300, Metz- 
ner Adolf 90, Medvigy Elemér 500, Miavetz Margit 20, özv. Dr. 
Münnich Aurélné kb. 400, Nagy Sándorné 60, Nádassy K. 40, No- 
bik Gáborné 30, Nőth Antalné 500, Okolicsányi Károly kb. 250, 
Oláh Andorné 60, Pajor Győző kb. 490, Dr. Pap Károlyné 320, Pál 
Károly 100, Polster Adóimé 120, Poroszlay Sándorné 120, Roosz 
Márton 120, Rutényi Árnádné 600, Scháser Ernő 300, Schlachta 
Sándor 2000, Sedler Márton 500, Schmögner Gyula 50, Dr. Simkó 
Gyula 30, Dr. Szepesi Káhnán 60, Szabó Nővérek egyenlőre kb. 
100, Dr. Tamássy Géza 100, Telegdy-Kovács Andorné 500, Thies- 
sen Arturné kb. 400, Dr. Thurzó Jenő egyenlőre 100, Tolnay Jó- 
zsefné 240, Ullaga Gáborné 10, Warga Nővérek 200, Versényi Ti- 
borné 250, Wágner Lajos 120, Weszter Béla egyenlőre 1000 pengő. 
A vidékiek részéről írásban: Horváth Kálmán 60, Magyar Gyula 80, 
Marcsek Béla 160, Nikodémusz János 50, Nagy Lajosné 40, Dr. 
Réczei Sándor 240, Trnka János 120 pengő.
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Írásbeli felajánlás végösszege: 23 710 P. Szóbelileg felajánlva, 
részben részletek befizetve: Agárdy Károlyné, Csapó Hermanné, 
Csapó Zoltánné, Czuczor Ferencné, Halmos János, Jezsik Sándor, 
Kárász István, Kövessi Lajosné, Lavotha Ödön, Dr. Markó Dezső, 
N. N., Mihalovits Jenőné, Mogyoróssy Gáborné, Neubauer Jánosné, 
özv. Ordelt jánosné, Polanetzky Béla, Gyula, János, Sexty Emil, 
Szekerák jánosné, Dr. Széli László, Dr. Szoatágh Félix, K. Tóth 
Antalné, Adriány Kornél, Grecsner Ernő.

Szóbeli felajánlások összege kb. 6550 P.
Készpénzben eddig befolyt a felajánlott összegeken kívül, to

vábbi kötelezettség nélkül,
Összesen: 4143.37 P.

Összegezés:
Templom-alapra írásban felajánlva . . . .  23,710.— P.

„ „ szóban felajánlva . . . .  6,550.— P.
„ „ másoktól készpénzben . . 4,143.37 P.

34,403.37 P.
Templomra tehát felajánlva és másoktól készpénzben befizetve 

együttesen 34,403 pengő és 37 fül.
Testvér! Felajánlottál már egy bizonyos összeget?! Ha nem, 

siess azonnal ezen nemes ügy támogatására!

Különböző adományok nyitgtatása:
Templom-alapra 1927-ben készpénzben 5310.26 P. (Részletesen 

csak jövőre fogjuk nyugtatni.)

Egyház javára:
N. N. 35.50, N. N. 110.08, Dr. Hankiss János 4, N. N. 4, Prot. 

katonai egyház adománya 48.40, Fillér-Egyesület 1190, N. N. 600, 
N. N. 4.80, N. N. 35.88, István-gőzmalom 80, N. N. 1.50, Lichtenstein 
László 10, Hangya 16, özv. Géresi Kálmánná 10, N. N. 1.60, Dévény 
Károly 3, ifjúság 7.81, Dr. Srnidt Lajos 40, Wolf Jenő 50, el. isk. 
növendékek 25, Sexty Emil 20, ifjúság 8 30, Pusztai Áronná 13.28, 
N. N. 40, Luther Szöv. 100, Scháffer Intézőség harang-alapra 193.56, 
Tinchen Theil 10, N. N. 41, N. N. 1.60, N. N. 80, estély jövedelme 
58.60, Baldácsy 67.50, Katonai egyház 59.80, Csernák Pál 3, 
Andriány Kornél 60 pengő.

Összesen: 2,954.91 P.
Oltárgyertyát adott:
Nádassy K.-né, Kaszai Erzsébet, özv. Mathuber Ferencné, 

Kaszai Mária.
Ürvacsorai bort: özv. Géresi Kálmánná, Dr. Horvay Róbert és 

Röllig Edéné.
Természetbeni adományok minimális

értéke: 120 P.
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Karácsonyi szegény gyűjtés javára:
(Lezárva dec. 31-én, befizetési sorrendben.)

Dr. vitéz Kovách Elemér 4, Hotnola S. 5, Martsik I. 5, Sexty E. 
6, özv. Géresiné 10, Scháser E. 10, 0. K. 10, N. N. 1, Eabók A. R. 5, 
Biró L. 1, Homola S. 5, özv. Dr. Münniehné halottai emlékére 10, 
özv. Ordeltné 3.80, Neubauer S. 10, Burdáts K. 5, Dávid S. 4, Mar- 
csek B. 3, K. Tóthné 5, Neubauer J-né 5, Viola K. 5, Telegdy- 
Kováchné 8, Krisch K. 10, Nőth A. 10, Majoros R. 10, Warga Nővé
rek 10. Hámann R. 5, Heltrnann L. 10, Trnka 1. 5, Garda D. 4, Ho- 
reczky B. 3, Oláh A. 2, Dr. Horvay 20, Korbély J. 25, Dr. Galánffy 
10, Nádassy K. 5, N. N. 40, N. N. 20, Metzner A. 2, Halmágyi Gy. 8, 
Kuszka M. 10, özv. Konrádné 5. Doorn F. 10, Csömör Gy. 10, 
Dr. Julow 1. 10, Sztraka P. 16, N. N. 2, Pál K. 5, Burdáts 1. 15, özv. 
Schadekné 5, Horn és Erdélyi 20, N. N. 5, Dr. Sztankóné 4, Materny 
K. 5, Pénzintézetek 175, Hangya 10, özv. Kovaliczkyné 8, Almásy 
K. 5, M. F. 5, Péntek A. 1.20, Tóth B. 5, Dr. Jakubovitsné 5, Vályi 
Nagyné 5, Kontsek K. 5, Eáber 5, Nagy M. 2, Benedikty I. 1, Dr. Ju
low V. 5, Böszörményiné 3, Melich 1. 3, Dr. Horváthné 5, Versényi 
T. 10, vitéz Boczkó 8, Újhelyi S. 2.50, Király Gy. 3.90, Szita Gy. 2, 
Faubl J. 5, Kondor M. 10, Dr. Baltazár D. 100, Fux Vilnius 3, Cser- 
nák P. 2, Nagy L. 2, Dr. Darkó 3, Gál J. 5, Kökövits M. 2, Dr. Szi
lágyi D. 4, Dr. Elischer 10, N. N. 8, Mihalovits J. 20, Hrabéczy Z. 10, 
Nagy S. ezredesné 5, Horváth A. 2, Röllig E. 1, Kövessi L. 5, Feix J. 
5, özv. Tóthné 5, Mentze H. 25. Jánossy B. 5, özv. Trnka G-né 10, 
Dr. Hódy B. 40, Szabó Z. 2, özv. Thisz.enné 5, Dr. Tamássy S. 10, 
Gaal József 8 pengő.

Karácsonyi készpénz adományok összege: 1028.40.
Karácsonyi természetbeni adományokat adtak: Böszörményi 

kötszövőgyár, özv. Géresi Kálmánná, Horváth Andrásné, István- 
malom, Trnka-malom, hungária-malom, Thaisz Artúr, Krausz 
Gyula és sokan apró süteményt és cukorkát.

Természetbeni adományok minimális érteke 360 P.
1927. évi adományok összegezése:

Templom-alapra ............................................ 5,310.26 P.
Egyházi célokra ....................................... 2,954.91 P.
Természetben .............................................  120.— P.
Offertórium és p e r s e l y ................................  944.95 P.
Karácsonyi gyűjtés   1,028.40 P.

„ természetbeni adományok . . 360.— P.
Adományok összege: 10.718.52 P.

Legyen az adakozókon az Ur áldása!

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

előléptetés, nagyobb üzlet, nagy ünnepek, konfirmáció, eljegyzés,



15

esküvő, örökség alkalmából, halálesetkor, virágmegváltás címén, 
házassági évfordulón, betegségből való felépülés, vágyaink tejesü
lése idején, stb.

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

Eddigi örökös egyháztagjaink:
Néhai Schüffer Ferdinánd és neje Legányi Juliánná 

Sesztimi Lajos és neje Beőr Juliánná,
„ Oszterlamm Ernő és neje Koller Johanna,
,. Weszter István,
„ Gebauer Károly,
„ Havas Kálmán,
„ ifj. Huszár Miklós,
„ Günther Mihály,
„ özv. Leszich Miksámé.

Legyen e hűséges és áldozatkész egyháztagok emléke egyhá
zunk életében mindenkor áldott!

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

„Az igaznak emlékezete áldott." Példabeszédek X. 7.

Aranykönyv.
Az egyháznak az adón kivül juttatott nagyobb adományok 

külön feltüntetése.
1922.

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

1923.
Nagy József elhunyt leánykái: Aranka és Piroska emlékére aj 

oltárképet, fiai konfirmálása alkalmából uj konfirmáció emléklapot.
Huszár Miklós fia emlékére méhkaptárt méhtörzszsel adott, 

jövedelme az egyházé.
Andriány Kornél ad o m ánya.......................... 400,000 kor.
Sturm János ' .................................................... 200,000 kor.
Neubauer-fiuk Kázmér öccsük emlékére. . 100,000 kor.
Havas Kálmán em lékére................................  357,000 kor.

1924.
A „Horn és Erdélyi"-cég Horn Erzsébet esküvője alkalmából 

díszes oltárszőnyeget,

Örökös egyháztagok
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Schlachta János és családja Schlachta László emlékére a bete
gek részére urvacsorai kelyhet,

Nagy József, Buda-ZSolt és Attila fiaival első Ízben együttesen 
vett úrvacsora emlékére bőrkötésű diszbibliát,

Névtelen cserépkályhát adott,
Adriüny Kornél fia konfirmációja napján 3.000,000 kor.
Dr. Schlachta János elhunyta alkalmából 

koszorumegváltás címén . . . . . .  1.230,000 kor.
Nagy József elhunyt leánykái: Aranka és 

Piroska emlékére iskolai alapítványként . . 2.000,000 kor.
1925.

Schlachta János 5.000,000 kor.
Adriány Kornél 4.800.000 kor.
Mihalovits Jenöné 4.800,000 kor.
Benyáts Emil 4.000,000 kor.

1926.
Özv. Géresi Kálmánná sz. Osterlam Olga a konfirmáció napján 

díszes oltárterítőt adott.
Dr. Belük Sándor 3.000,000 kor.
Dr. Elischer Gyula 2.500,000 kor.

1927.
Korbély József 300 P.
özv. Géresi Kálmánná 200 P.

„A jókedvű adakozót szereti az Isten.1
Ajánljunk fel sürgősen bizonyos összeget a "templomaidp ja

vára! Eizessiik be a felajánlott részleteket!
Mutassuk meg, hogy evangélikusok vagyunk!


