
E P E R J E S E N
KÓSCH ÁRPÁD KÖNYVNYOMTATÓ-INTÉZETÉBŐL 

1897.

I .  É V F O L Y A M .

A Z E P E R J E S I

ÁG. HITV. EVANG. I. ANYAEGYHÁZ

ÉVKÖNYVE
AZ 1 8 9 6 - 1 K É V R Ő L .





Statisztikai adatok.

A gyülekezet kebelében 1896. év január hó elsejétől 
deczember hó harminczegyedikéig:

Született: 13 fiú, 8 leány; összesen 21 lélek. Ezek 
között volt 19 törvényes s 2 törvénytelen házasságból való.

Confirmáltatott: 16 gyermek. 11 fiú, 5 leány.
Hirdetés és esketés volt: 8. Két pár ág. hitv. evang., 

hat pár pedig vegyes vallású.
Meghalt: 22 személy. 13 fi, 9 nő. Öt éven aluli gyer

mek : 9. Özv. férfi: 2. Özv. nő: 5. Nős férfi: 3. Férjes 
nő: 0. Hajadon: 1. Nőtlen: 2. A múlt év legifjabb halottja 
5 óráig élt. Legmagasabb életkort ért el 88 évvel egy 
özvegy nő.

Úrvacsorával éltek : 564-en.
/

Áttértek hozzánk: 3-an.
Tőlünk senki el ne?n ment.

II.

Egyházi tisztviselők:

Egyházi felügyelő: Kubinyi Albert.
Egyházi másodfelügyelő: Dr. Mosánszky Győző
Lelkész: ifj. Draskóczy Lajos.
Egyházi pénztáros: Radvány Kálmán.
Iskolai felügyelő: Flórián Jakab.
Egyházi ügyész: Klefner Gyula.
Egyházi gondnok : Hennel Zsigmond.
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Temető-gondnok: Weiszer Lajos.
Egyházi jegyző : Durst Győző.

Csink János, ez évi igazgató.
Durst Győző.

T a n í t ó k ........................ Szánik Ernő.
Oeschger Adél.

. Vandrák Vilma.

III .

Egyházi tanács:

Az egyházi tisztviselőkön kívül választott tagok: 
Bergmann Nándor Ludmann Ottó
Bielek László Mérey Aurél
Farkas Lajos id. Molitorisz István
Flórián Jakab Palugyay Gusztáv
Gamauf György Raisz Ede
Glatz János dr. Schmidt Gyula
dr. Herczogh Árpád Schulek Gusztáv 
Kósch Árpád dr. Szlávik Mátyás
dr. Krayzell Aurél Zsarnoviczky István
Kubinyi Aurél

IV .

Az Egyház múlt évi történetéből.

Tisztelt Egyháztagok !
Megindult szívvel, hálatelt kebellel, bízó reménységgel 

veszem kezembe toliamat, hogy megírjam első évi jelen
tésemet.

Megindító az idő rohanása, hálára készt a vett jó té
temény, reménynyel biztat a jövő. >

Tehát a nagy epochális év fényével, dicsőségével, 
örömeivel és csodás varázsával, kápráztató kincseivel,
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tündér-szépségeivel együtt nem a mienk többé! Nem a 
mienk, hanem a —  múlté, a történelemé.

Istené legyen a dicsó'ség, hogy az Úr jókedvének 
esztendeje, mindvégig áldott volt s nem lön az Úr búsu- 
lásának poharává, a mitől féltünk, a mit ki kellett vala 
ürítenünk. A világra szóló ünnepnapoknak vége. Az új 
ezredév hasadó hajnala minden téren lázas munkára ser
kent a négy folyam és hármas bérez honában minden 
hű magyart. Ez a szép hajnal, mely áttöri a legsötétebb 
fellegeket is a honfiszív egén, nem találja tétlenül, össze
tett kezekkel egyházunkat sem, mely múltjához híven 
szolgálni óhajt az ember örök szükségeinek a jövő ezer 
évben is. Ezen forró óhaj valósulásának biztos záloga a 
letűnt nagy millennáris év, mely nemcsak édes hazánk 
történetébe illesztette be Klio legdicsőbb lapját j hanem 
nagy horderejű, maradandó nyomokat hagyott a lezajlott 
örömév evangélmi szent egyházunk történetében is . . .

Útjára bocsátva a távozó esztendőt, gyújtsuk meg az 
emlékezet szövétnekét, hogy annak világánál tiszta és hű 
képét adhassuk egyházi életünk nagyobb jelentőségű 
eseményeinek.

1. Mindjárt a nagy jubileumi év kezdetén, fájó érzés 
vegyült a honfiszív fölcsapongó lelkes örömébe, mert egy
házunk életösvénye válútra vezetett. Válni kellett a hű 
seregnek lelki vezérétől, ki félszázadon keresztül volt 
népének pásztora, híveinek híve, evangélmi Sionunknak 
soha nem húnyó szemekkel vigyázó őre. így akarta ezt 
egyházunk munkában sikerdús, érdemekben megőszült 
lelkészének megváltoztathatatlan elhatározása. Az egyház 
tisztelettel hajlott meg lelkészének akarata előtt s fel
ügyelőjének ügybuzgó és tapintatos vezetése alatt hozzá
fogott a lelkészválasztást megelőző, amaz égető kérdés 
megoldásához, melynek eredménye lett volna egyházunk
nak a helybeli szlávajkú evang. egyházzal való egybe
olvadása, illetőleg közigazgatási szempontból való egyesü
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lése, egy ág. hitv. evang. anyaegyházzá való alakulása. 
Fájdalom, a jóknak és jobbaknak munkája meghiúsult, 
legszebb reményünk nem teljesült, legáldottabb, közegy
házunkra nézve legüdvösebb millenniumi ajándékunk elma
radt, higyjük — jobb időkre! Ha nem volna magában 
véve is eléggé szembetűnő tévedés, «a nyelvnek a torony 
csillagja helyére és az oltári feszület mellé egyházi czél 
gyanánt elhelyezésére a törekvés»; ha nem volna magában- 
véve is minden látószem által könnyen felfogható igazság 
az, hogy milyen gyengítő, milyen széthúzó, milyen oszlató 
erő egyetemes egyházunkban a nyelvek szerinti elszigetelt
ség s mennyi szégyenfoltot hagyott már hátra ez a szomorú 
állapot e. e. egyházunk különben tiszta öltözetén : mind
ezektől eltekintve, pusztán szentesített «Alkotmány»-unk 
31. §-ára való tekintettel is joggal hihette egyházunk, hogy 
igaz egyház- és testvérszeretettől sugallt kezdeményezése 
nem fog sikertelen semmiségbe veszni. Most, mikor leg
szentebb törekvésünk zátonyra jutott; mikor hiába vetette 
latba egyházunk intelligencziájának minden erejét, hogy 
kiemelje egyházunk szekerét a nyelvek szerint való elkülö
nítés feneketlen kátyújából; mikor a pátriarkális világ 
avult intézményét nem sikerült a közegyház intenczióinak 
s a kor kívánalmainak megfelelőn ujjáteremtenünk: nyu
godt lélekkel és neheztelés nélkül térünk napirendre a 
sikertelen próbálkozás fölött a biztos tudatban, hogy a 
jó ügy előbb-utóbb diadalt arat. Adja az Isten, hogy az 
általunk hangoztatott ige mielőbb testet ölthessen a két 
testvéregyháznak közigazgatási szempontból is áldásos 
egyesülésében.

2. Ezen áldástalan fáradozásunk emléke, tán borongó 
felhőt hagyott volna hátra egyházi életünk egén, ha nem 
űzte volna azt szerteszét a szeretet homálytalan napja, 
melynek egy fényes sugara vetett világot amaz emlék
oszlopra, mely egyházunk életében új korszakot jelöl, 
melyen gránitba vésett aranybetűk hirdetik a nagy ember
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barát, a hithű protestáns, az egyházért áldozó tanár önfény- 
tó'l ragyogó nemes tettét, melylyef oly nagy lendületet 
adott a valláserkölcsi élet ápolásának és biztosította pol
gári leányiskolánk gyors fölvirágozását. A Herfurth-féle 
40,000 forintos alapítvány lehetővé tette, hogy egyházunk 
maradandó emléket állítson úgy a nagyszerű jubiláris 
évnek, mint az áldozatkész hagyományozónak. így ló'n 
szervezve a polgári leányiskola negyedik osztálya, mely 
egyházépítő munka szerencsés megoldást nyert akkor, 
mikor az április 26-án tartott közgyűlésben az egyház
tagok egyhangú bizalma hívta meg Oeschger Adél aszódi 
ág. h. ev. leánynevelő-intézeti tanítónőt a fölállított máso
dik polgáriskolai tanszékre. Egyházunk veteményes kertjé
nek ez új munkása legyen e helyen is szívesen üdvözölve, 
tanügyünk iránti lelkesedése, szívjósága és kedélymelege 
tegye könnyűvé nehéz munkáját, jutalmazza tanítványainak 
hálás szeretete és híveink jóakaró barátsága s tisztelő 
bizalma. Isten áldása nyugodjék iskoláinkon s azoknak 
apostoli buzgóságú lelkes tanerőin! Az a szent tűz, mely 
oly tiszta lánggal lobogott iskolánk és egyházunk oltárán 
a világra szóló nemzeti ünnepek idején, maradjon továbbra 
is világító-oszlop előttünk, vezessen bennünket mindenha 
arra az útra, melyen honszerelem és vallásos érzület kar
öltve boldogítanak.

3. Érintve a lezajlott ünnepi év egyházi életünket 
közelebbről érdeklő eseményeit, nem mellőzhetem hall
gatással amaz «Ezeréves örömünnep»-et, melynek lefolyásá
ról egy kis füzetben nyerhetett az olvasó tiszta képet, kedves 
emléket. Nem túlozok, midőn állítom, hogy Kollégiumunk 
május 3-án tartott ezeréves örömünnepe fényt sugárzott 
egész egyházkerületünkre, melynek különben is féltett 
kincse, ősi büszkesége! A fönséges ünnep dr. Szlávik 
Mátyás hiterős szívből, érzelemben gazdag kedélyből, iste
nes lélekből fakadó imádságával vette kezdetét. Az elnöki 
megnyitó-beszédben pedig egyházunk érdemdús felügyelője
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Kubinyi Albert, nagy idők élő tanúja, szabadságharczunk 
viharaiban megedzett honszerelmének ifjú tüzével, leírha
tatlan lelkesedést támasztó közvetlenségével hozta felszínre 
nemesen dobbanó szivének mélyéből azokat a drága 
gyöngyszemeket, a melyeket egy ezeréves nemzeti lét 
múltján merengő s másik ezerévet remélő honfilélek valaha, 
klasszikus beszédben, fűzérbe szedhetett! A nap jelentő
ségéhez méltó volt Hörk József történelmi vonatkozások
ban gazdag beszéde, melyben arra buzdít, hogy távolítsuk 
el, a mi bajt hozott reánk és tartsuk meg, a mi ezer 
éven át megtartott minket! Kubányi Béla ódája dr. Horváth 
Ödön mesteri szavalatában s az ő szinte páratlanul álló 
elokvencziájának magával ragadó hevében: hatásában meg
kétszereződött. A jubiláris ünnepi hangulat szívig ható 
záró-akkordja volt Hamvas Józsefnek  magasan szárnyaló 
alkalmi költeménye, melyben eszméktől fényes s emlé
kektől borús, de harmóniába olvadó vonásokban adja 
költői képét a letűnt ezer évnek.

4. A milyen impozáns volt külső fényében és örök 
emlékű lesz benső értékében Kollégiumunk fönt vázolt 
ünnepe, épp oly szép, oly könyekig megindító volt május 
9-ikén a kicsinyek ünnepe, kik ama nagy napon nemzeti
színű zászlók alatt, piczi mellükön, dobbanó szivecskéjük 
fölött a háromszínű kokárdával vonultak az Úr hajlékába, 
hogy imádsággal kezdjék, mint egyébkor is, az Úrnak 
nagy napját is! Ftdő id. Sztehlo János kiérd, lelkész úr 
alkalmi imája után a Kollégium nagytermébe vonult polg. 
leányiskolánk és elemi népiskolánk növendék-serege, kisérve 
a szülők és tanügybarátok nagy számától, kiknek jelenlété
ben vette kezdetét az ifjúság nemzeti ünnepe. A «Hymnus» 
elhangzó dallama után: Csink János igazgató, iskolánk 
nesztora pátriarkális egyszerűséggel s épp ezért közvetlen 
hatással nyitotta meg az ünnepélyt. Ezután következett 
Szánik Ernő  ünnepi beszéde. A fiatal törekvő tanító ez 
alkalommal is megtalálta nyitját az ártatlan sziveknek, erről
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tanúskodott az ébredő honszerelemnek pirkadó hajnal- 
bíbora, mely egyszerre belepte az üde gyermekarczokat. 
Nem csoda hát, ha e beszéd alatt köny csillogott a nagyok 
szemében is. A növendékek közül szavaltak: Körtvélyesy 
Dezső, Hennel Kornélia, Húsz Margit, Friedmann Berta, 
Kamaráik Ilonka, Lefkovics Emma, Matern Győző. Magyar- 
ország térképét megkoszorúzta: Tamási Gábor. A magya
rok bejövetelét természetes bájjal előadta: KrayzellRózsika. 
A minden pontjában sikerült programm közeit hazafias 
dalokkal fűszerezték a kis növendékek. Végül a «Szőzat» 
eléneklésével ért véget a zsenge nemzedéknek, a jövő 
reményének hálaünnepe . . .

5. Az egyház, mely az igaz protestáns szellem hagyo
mányaihoz híven lelkesedni tanította az elhagyatott, magá
nosán álló, évszázadok vérzivatarjaival diadalmasan küzdő 
büszke tölgynek, a magyar nemzetnek viruló hajtásait, 
reményekre jogosító sarjait: evangélmi anyaszentegyhá- 
zunk nem feledkezett meg nagykorú tagjairól sem, oltára 
köré gyűjtött kicsinyét és nagyot május 10-én, hogy szé
les e hazában az ige fényénél tárja föl hívei előtt eszmény
képét a vallásos érzület által megszentelt honszerelemnek, 
mely ezer halálból is föltámadt újra, mely polgárnak és 
hazának örök életet biztosít. E  magasztos föladatot oldotta 
meg dr. Szlávik Mátyás helyettes-lelkész prófétai tűzzel, 
apostoli ékesszólással s vallásos ihlettséggel tartott millén- 
niumi egyházi beszédében, melyben I. Sámuel 7. 12. alap
ján csoportosítja gondolatait az alapige köré: Mindeddig 
segítségül volt nekünk az Ur . . . Szép hasonlatban mutat 
ezeréves múltunk eseményeire, melyeknek lánczolata fényes 
bizonysága a választott igéknek. A mint Izraelt tűzoszlop 
vezette, úgy a magyart a regebeli szarvas, az ős haza 
felé . . .  A mint a templomépítő zsidók kezében kard és 
kalapács volt, hasonlókép emelte templomait a keresztény 
Magyarország testével fogva föl Kelet csapásait. Az Úr 
kegyelme adott a magyarnak is Mózeseket, Józsuákat,
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Dávidokat, Sámsonokat és Salamonokat. Az Úr kegyel
mének választott népe volt a magyar nép, mert láng
sugárból fonta homlokára a magyar dicsó'ség és magyar 
erények soha el nem halványuló, minden diadémnál 
szikrázóbb fénynyel tündöklő' dicskoszorúját! Örülhetünk 
hát a mai napon! Segítségünk volt az Úr, a balszerencse 
közt is, mikor mi is ültünk a babilóniai vizek mellett s 
hegedűinket fűzfákra akasztva, keservesen sírtunk! . . . 
A sírt, a mely körül a népek millióinak szemében gyász- 
köny ült, nem hántolták be örökre, föltámadt beló'le újra 
a magyar! Vonjuk le hát a tanúságot. Feledjük apáink 
bűneit. Gyakoroljuk erényeit. Tartsunk lépést a művelt 
Nyugattal, hogy helyt állhassunk akkor is, midó'n ez lesz 
a jelszó: Keletre magyar! Tartsuk meg örökségünket: 
A  haza minden előtt! M ert:

A nagy világon e kívül
Nincsen számodra hely,
Áldjon, vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell! . . .  Ámen.

6. Nagyjelentó'ségű, következményeiben messze kiható 
eseményt jelöl egyházi életünkben az elmúlt év május 
havának 25-ik napja. Ugyanis e napon tartotta meg az 
egyház «Alkotmány»-unk törvényei szerint előkészített s a 
tiszai ág. hitv. ev. egyházkerület «Rendezete» 45. és 46. §-a 
alapján megejtett jelölés után : Csisko János esperes-helyet
tes és Bánó Jó zsef egyházmegyei felügyelő ikerelnöklete 
alatt, lelkészválasztó közgyűlését, melynek szabályszerű 
lefolyása után az elnökség megállapítva a választás ered
ményét, kijelenti, hogy az eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház 
törvényesen megválasztott új lelkésze ifj. Draskóczy Lajos 
kassai segédlelkész és vallástanár; minélfogva elrendeli, 
hogy az új lelkész számára a «Rendezet» 53. §-a szerint 
megállapított meghívólevél a lelkészválasztó közgyűlésből 
keltezve 15 nap alatt kézbesíttessék. Alulírott lelkész az 
eperjesi ág. hitv. ev. I. egyház elöljáróságához, illetőleg
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közgyűléséhez intézett átiratában örömteljes szívvel jelen
tette ki, hogy a meghívást elfogadja, azon imaszerű óhaj 
kiséretében, vajha Isten áldása nyugodnék a megkötött 
szent frigyen!

7. Örök emlékezetben marad s mindig szelíd borút 
ébreszt szívünkben a válás fájdalma, mely egygyé forrott 
junius 29-ikével, a mely napon tartotta búcsúbeszédét 
egyházunk fenkölt lelkületű, szellemében teljesen ifjú, de 
ötven év viharaitól testileg megfáradt s pihenni vágyó lelkésze: 
Főtisztelendő id. Sztehlo János úr, ki a VI sz. kir. városi 
egyházmegyének évtizedeken át főesperese, s a tiszai 
egyházkerületnek két ízben is püspökhelyettese volt. A ke
gyelet, a hála, a szeretet s a mély tisztelet sugalmazását 
követem, midőn érezve gyönge erőmet, a jeles tollú Írónak, 
Szlávik Mátyásnak, egyházunk 10 éven keresztül szeretett 
helyettes-lelkészének adom át itt a szót, ki egyázfőink e 
kiváló nagyjának, főtisztelendő id. Sztehlo Jánosnak búcsú
beszédéről az v-Evang. Egyház és Iskola» 28-ik számában 
a következőkben szól:

«Az istenes vén ember búcsúbeszédében, mely Ap. csel. 
20. fej., 32. versén alapult, megható vonásokkal ecsetelte, 
hogy 1846-ban történt megválasztatása óta újabb nem
zedék lépett fel, s az új idők új embereket kívánnak. 
Az életbölcsesség — úgymondá — éppen abban áll, hogy 
teljesen felismerjük és jól megválaszszuk a kellő időpontot 
valamely fontos ténykedés végrehajtására. Majd vissza
pillantást vetett 50 éves múltjára s működése eredmé
nyére, s föltette a kérdést: ha vájjon fölépítette-e a szent 
örökséget a gyülekezettel — tanulságul arra nézve, hogy 
a szent czélt a gyülekezet a jövőben még inkább meg
közelíthesse. Szépen fejtegette továbbá, hogy az eperjesi 
ev. egyháznak, nagy históriai múltjánál fogva, sok tekin
tetben kivételes állása van, a miért is éppen a lelkésznek 
kell jó példát mutatnia s nagynevű elődjeit: egy Nicolait, 
Fábryt, Szontághot, Kellnert, Schwarzot s Kolbenheyert

2
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követnie. A nemes önérzet hangján említé, hogy hosszú 
50 éves lelkipásztorkodása alatt, nemes elnöktársával, 
RubinyiAlbert-tel egyetemben, 1865-ben új oltárt, 1866-ban 
új szószéket emelt, 1868-ban az orgonát gyökeresen meg- 
javítatta s a templom belsejét, az ízlés követelményeinek 
megfelelőleg kifestette s az 1887-iki nagy tűz után, mely 
a mi templomunkat is, az ősi dicsőséges Kollégiummal 
egyetemben elhamvasztotta, új bádogfedéllel s kisebb 
toronynyal látta el. Az e czélra rendezett országos gyűj
tés eszközlése körül Sztehlo széleskörű összeköttetéseinek 
igen sok az érdeme. Búcsúbeszédében méltán utalt továbbá 
a szónok arra, hogy az egyház veteményes-kertje az 
iskola, mint az ismeret s keresztyén erkölcsiség magvai- 
nak tenyésző helye. Az iskola kibővítése s különösen a 
felsőbb leányiskola betetőzése s a modern paedagógia 
követelményeinek megfelelő berendezése képezte egyik 
legfőbb czélját. Az egyházias élet felvirágoztatása s 
a keresztyén jó erkölcsben való gyarapodás, a hazafias 
irány éber szemmel tartásával, az új lelkész s a gyülekezet 
jövendő feladata. Mert hát az eperjesi gyülekezet az utolsó 
50 év alatt, lélekszámban némileg fogyatkozott, a mi 
talán Kassát kivéve, az összes felvidéki ősrégi protestáns 
városok közös sorsa. A mozgalmas és küzdelmes idők 
nehéz súlya alatt a gyülekezet vagyoni ereje is csökkent, 
s szigorú háztartás s nehány nagylelkű egyháztag hagyo
mányozása folytán, csak a legújabb években lendült föl 
némileg. Mint valódi Jánosa a maga gyülekezetének, ápolta 
s fejlesztette hívei között, sőt a más vallásfelekezetűek 
között is a békés egyetértést s az összetartozást az egész 
vonalon. Búcsúbeszédét azzal végezte, hogy elődje, Schwarz 
szavaival élve: egy kis helyet kér, mint távozó, gyüle
kezete tagjainak szívében, s Istennek s az ő kegyelmének 
ajánlja gyülekezetét a maga egészében és összes tagjaiban.

Nem volt ott szem, mely a díszes közönség soraraiban 
e megható búcsú hallatára ne könyezett volna, a mit még
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az a körülmény is növelt, hogy úgy az oltári, mint a 
szószéki ima, búcsúzónak a ritka alkalomhoz mért saját 
szerzeménye volt. Istentisztelet után Kubinyi Albert egyház- 
felügyelő' a presbyterium élén búcsúzott el velőkig ható 
szavakkal a távozótól, a kit aztán a lelkészlakra is kisért.»

íme a végbúcsú, a melynek feltoluló könye is édes 
minekünk, abban a tudatban, hogy a válás csak testi, az 
szellemi nem lehet, hiszen a távozó pásztor «lelkének képe 
fönnmarad a hívek szívében*, a kikre a szelíd lelkű, sze
retettől teljes szivű apostol nyugalmának kies magányában 
is _«egyenként és összesen kívánja a minden áldások Atyjá
nak legjobb áldását. . . » Mi is egyenként és összesen 
leimádkozzuk 0  reá az Isten áldásainak legszebbikét, a 
jól végzett munka öntudatának verőfényétől derült és 
hosszú életalkonyatot.

Puritán egyszerűsége elhárította a jubiláris ünnepet, 
melyet egyháza számára rendezni akart, de nemesen 
érző lelkének gyöngédsége nem utasíthatta vissza azt az 
emléket, melyet egyházunk leányai és asszonyai nyújtottak 
át, mély tisztelettől környezett lelkiatyjuknak, kinek emlé
kezete — mint tőlük maguktól hallottam — együtt ujul 
hálás szivükben ifjúságuk, boldogságuk legszebb napjainak, 
legszentebb perczeinek édes emlékével . . .

A ki — így távozott . . . nem távozott az e l !
8. Julius és augusztus havában a lelkészi hivatalt 

dr. Szlávik Mátyás kollégiumi igazgató-tanár látta el. 
E  rövid két hónap alatt igazán szép és nagy dolgokat 
valósított meg egyházunk híveinek lelkesedése s a föl
áldozó buzgósággal fáradozó egyházi tisztikar. A kiérde- 
mült agg lelkészszel összeforrott gyülekezet, hálája és 
köszöneté igénytelen jeleként 200 frt évi nyugdíjat utal
ványozott pénztárából a julius 26-án tartott közgyűlésen.

9. Ugyanezen közgyűlésben vette fel, illetőleg állapí
totta meg egyházunk új czímét, a mikor a zsinati törvények 
intézkedését betartva, megszüntette egyházunknak nyelvek

2*
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szerint való megjelölését és elfogadta az egyházi főható
ság által már előzetesen használt következő elnevezést: 
«Eperjesi ág. hitv. evang. 1. Egyház . . . »  Ezen határo
zatából kifolyólag, megtette egyházunk úgy a telekkönyvi, 
mint egyéb hatóságoknál a kellő intézkedéseket.

10. Nem tehetek róla, de kicsordul szivemből a hálá
nak és köszönetnek igaz érzete, mikor a nemes egyház 
ama határozatáról kell megemlékeznem, melynek ered
ménye Ion a lelkészlak újjáalakítása. Hiszen a mi az 
aranysár a kincskeresőnek, pohár víz a szomjan halónak, 
deszkaszál a hajótöröttnek, fény a szemnek, levegő a 
tüdőnek: olyan drága kincse a legszegényebb embernek 
is az «otthon» körének édes nyugodalma! . . . Ezt a pótol
hatatlan kincset adta az egyház új lelkészének, hogy 
legyen az számára lombos virány, zöldelő oáz, enyhet 
adó pihenőhely az élet sivatagán, a nyugalom és a bol
dogság kikötője az élet háborgó tengerén.

Köszönöm ezt az édes kincset Radvány Kálmán egyh. 
pénztáros úrnak, ki egyházfelügyelőink távollétében ter
vezett, kezdeményezett, idejét, pihenő óráit rabolva meg, 
követte humánusan érző nemes szivének indítását akkor, 
mikor néhány nap alatt a csaknem leküzdhetetlen nehéz
ségekbe ütköző munkát előkészítette.

Köszönöm egyházunk nevében is dr. Mosánszky Győző 
másodfelügyelő úrnak ama föláldozó fáradozását, melylyel 
nap-nap után kisérte éber figyelemmel, a legparányibb 
részletekre kiterjedő gonddal az átalakítás nehezen meg
oldható munkáját. Az övé az érdem, hogy hónapok 
munkája előkészülhetett néhány hét alatt!

Egyházunk meleg köszönetét tolmácsolom e helyen Gasch 
Keresztély János építész-mérnök úrnak, ki szives volt elvál
lalni egyházunk építési munkálatainál a technikai felügyeletet.

Az Isten áldása nyugodjék a nemes szivű, fenkölt 
gondolkozású egyháztagokon, kik az Úr nevében házat 
építettek az Úr szolgájának . . .
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11. Hasonló nagy munkát igényló', jelentékeny áldo
zatokkal járó nemes föladatot oldott meg a dt. Mosánszky 
Győző elnöklete alatt működő temetőrendező-bizottság. 
E  bizottság sikerdús működését biztosította Raisz Ede 
ny. főmérnök úrnak ügyszeretettől buzgó, időt, munkát, 
fáradságot nem kímélő lelkes közreműködése, ki maga 
mérte fel az egész temetőkertet, róla a legpontosabb 
térképet véve föl, hogy lehetővé tegye a sírhelyek meg
váltásának jogos és igazságos eszközlését. Sajnosán kell 
rámutatni a szomorú valóra, hogy a testvéregyház ez 
ügyben is megvonta tőlünk segítő jobbját s így egyhá
zunknak saját hatáskörén belül, önerejére támaszkodva 
kellett eme közös ügyet is áldozatokkal bár, de ered
ménynyel megoldania. Ilyen tetemes áldozatokkal járó 
munka volt a sírásólak fölépítése, a mely épület a tér 
szűke miatt nem annyira alakilag szépen, mint inkább a 
felmerülő szükségleteknek megfelelően czélszerűen emel
tetett, úgy, hogy a temetőkertre való felügyelet általa, 
teljes mértékben lehetővé vált.

12. Jelentésem e pontjához érve, hálás örömmel örökí
tem meg e helyen is, a nemes város képviselőtestületének 
ama nagylelkű határozatát, a melynek értelmében 50,000 
téglát szavazott meg az egyház építési munkálatainak 
segélyezésére • továbbá Pzdszky Géza cs. és kir. kamarás 
úr, egyházával szemben tanúsított áldozatkészségét, melytől 
indíttatva, nagysárosi kőbányájából egyházunk számára 
szabad kőfejtést engedélyezett. Fogadja e helyről is szíve
sen úgy a képviselőtestület, mint Pulszky Géza úr ő méltó
sága egyházunk hálás köszönetét.

13. Augusztus hó 31-én érkezett meg egyházunk új 
lelkésze, a kit az állomáson számos egyháztag élén IGibinyi 
Albert egyházfelügyelő úr szívélyesen üdvözölve: egyenesen 
dr. Mosánszky Győző másodfelügyelő úr lakására vitt, 
kinek vendégszerető úri házánál a lelkész huzamosabb 
ideig a legbarátságosabb otthonra talált.
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14. Lélekemelő, egyszerűségében is magasztos ünnep 
emléke fűződik szeptember hó 13-ik napjához, a mikor 
a gyöngéd női kezek által lombokkal, füzérekkel és virá
gokkal díszített templomban egyházunk és városunk 
közönségének jelenlétében Linberger István, VI sz. kir. 
városi főesperes-helyettes, Csisko János kassai és id. Dras- 
kóczy Lajos hódmezővásárhelyi lelkészek segédlete mellett: 
egyházunk ez idő szerinti lelkészét hivatalába beiktatta. 
Az istenitisztelet után, közvetlen a templomban tartott 
«díszközgyűlés» lelkesült határozatából úgy a beiktató-, 
mint a székfoglaló-beszéd kinyomatott és a hívek között 
kiosztatott. Az új lelkészt a legmelegebb hangon üdvö
zölve K ulinyi Albert egyházfelügyelő, egyúttal tolmácsolta 
egyházunk köszönetét dr. Szlávik Mátyás helyettes-lelkész
nek, ki tíz éven át viselt állásától ez alkalommal megvált,, 
A díszközgyűlés után, melynek ünnepiességét a kassai 
vendégek jelenléte is emelte: a Kollégium dísztermébe 
gyűlt egyházunk és városunk értelmiségének nagy száma 
össze, szép képét adva az igaz liberális érzület őszinte 
barátságának, mely vallásfelekezeti különbség nélkül oly 
megtisztelő módon kivette részét egyházunk öröméből az 
itt lefolyt közebéden, a melyen az örömi hangulatot a 
szebbnél-szebb toasztok árja fűszerezte. Legyen a múlt e 
kedves emléke, szép jövő záloga!

15. Kegyeletes és szép kötelességnek hódolt egyházi 
közgyűlésünk akkor, midőn november havában határo- 
zatilag kimondotta, hogy Gaspari János, 34 éven át fényes 
sikerrel működött veterán tanítónk jeltelen sírja, a tavasz- 
szal, a hálás tanítványok által emelendő sírkővel és azon 
megfelelő fölirattal láttassák el.

16. Hasonlóan szép, megörökítésre méltó deczember 
havi közgyűlésünk ama mozzanata, melyben Ludmann 
Ottó főgimn. igazgató úr benső, érzelemtől meleg szavak 
kíséretében ajánlotta fel leánya, a széles körben ismert 
és szeretve tisztelt művésznő: Ludmann Paula kisasszony
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nevében néhai Herfurth Jó zsef tanárnak, egyházunk ama 
nagy jóltevőjének megszólalásig hű, igazán művészi ihlettel 
festett, remek arczképét! Az egyház nevében Kubinyi 
Albert egyházfelügyeló' úr mondott köszönetét a nemes- 
szivű úrhölgy nagybecsű ajándékáért, a mikor is csekély 
viszonzásul, a kisasszony által kedvesen fogadott emlék
tárgyat nyújtott át egyházunk nevében a következő föl
irattal : v-Ludmann Paládnak, az eperjesi ág. hitv. evang. 
I. Egyház, hálás emlékül, 1886. évi deczember hó 20 .» 
A nagylelkű jóltevő képe iskolai ünnepély kíséretében 
fog lelepleztetni.

17. Mikor immár bezárnám a letűnt nagy év egy
házunkra nézve is annyira jelentőségteljes történetét vázoló 
jelentésemet, meg kell még emlékeznem egyházunk híveinek 
lelkes bizalmáról, igaz szeretet által meggyöngülhetetlen 
ragaszkodásáról, őszinte tiszteletéről, mely érzelmeknek 
egyhangú megnyilatkozása rábírta egyházunk nemes lelkü
letű, nobilis gondolkozású felügyelőjét, Kubinyi Albert urat 
arra, hogy több mint negyven évi egyházépítői tapasz
talatokban gazdag, sikerekben áldott egyházvezéri mun
kássága után, újabb hat évre tisztviselőtársaival egyetemben 
magára vállalja az egyházkormányzati teendők áldozatokat 
igénylő, szép, de annál terhesebb munkáját. Az Úr áldása 
legyen a híveken és kormányozókon !

íme, meggyújtottam az emlékezet szövétnekét. Ha 
talán világa nagyon halvány fényt vetett a letűnt eszten
dőre : az nem hűségemen —  gyönge erőmön múlt. Őszinte 
óhajom, hogy a halovány fény sugározzék intenzivebb 
lánggal az áldozatkész egyháztagok, egyházunk fölvirág
zásáért dobogó, szerető szívökből.

Eperjes, 1897. január havában.

Ifj. D ra sh ó c zy  L a jos,
ev. lelkész.
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A d o má n y o k .

Mit ér a fa, melynek nincs gyümölcse? Ki rajong a 
virágért, melynek nincs illata? Ki jár a patakra, melynek 
medre száraz? Találunk-e, azaz hogy keresünk-e üdülést 
lombtalan erdőben?

Terméketlen fa, illattalan virág, kiszáradt forrás, le
tarolt erdő szomorú képet nyújt. Messze kerüli még tájé
kát is, a ki csak teheti. Ilyen áldatlan világgá válnék 
egyházi életünk, ha nem találnánk benne enyhhelyet a 
nap forró hevén, a hitélet viharedzett, gyümölcstermő fája 
árnyékában; ha nem nyílnának széles mezőin, a humánus 
érzület illatozó szép virágai; ha nem buzogna gazdag 
virányain, örökké ujuló, szomjat oltó vize az örök szere
tetnek ; ha nem zöldellenének itt is, ott is az emberbaráti 
szívnek hervadhatatlan babérlevelei. . .  Istené legyen a hála 
és dicsőség, hogy anyaszentegyházunk áldott határain belől 
ezen a téren is van mit tarlózni a hű emlékezetnek. Nem
csak lelkesedés, nemcsak szóáradat, harangzúgás, zsolozsma 
és ágyúdörgés múló moraja búcsúztatja a lezajlott nagy 
évet; fönnmaradó tettek hirdetik ünnepi évünk áldásait 
egyházi életünkben is.

Augusztus havában tett le az Úr oltárára R. Antony 
szül. Steller Florentini úrnő egy értékes, a böjti időszakban 
használandó, fekete selyem-brocatból készült, művészi 
tökélyű, kivitelű, gazdag ezüst hímzéssel rakott oltár
takarót, melynek közepén olajfa-levelektől koszorúzott 
szép ezüst-kehely áll; míg az adományozó nevét egy 
széles, a takaró felsőrészén átfutó selyemszalag rejti el 
teljesen az avatatlan szemek elől. E  tény maga eléggé 
jellemzi a 80 évet betöltött matróna gyöngéd lelkületét. 
Életének derült alkonya, az általánosan tisztelt nagy család 
körében ékes bizonysága annak, hogy a jókedvű adakozót 
szereti az Isten!

V .
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Az év utolsó napjaiban pedig özv. Schütze Károlyné 

asszony küldötte be az egyház pénztárosához 200  o. é. 
forintnyi adományát, mely összeget a templom ujrafestési 
költségeinek részben való fedezésére szánta. Legyen áldott 
az özvegy magánya, melynek csöndes óráiban ilyen elha
tározások tudnak megszületni. Legyen áldott az a nemes 
egyszerű szív, melynek talajából ilyen virágok hajtanak. 
Találja föl jutalmát önmagában az a gyöngéd női lélek, 
mely egymás terheit hordozni segít, mely a szentek szük
ségeire adakozó. Példája vonzzon, lelkesítsen!

Az előző évek kegyeletes szokásához híven, adtak ez 
alkalommal is a templom kivilágítására oltári, illetőleg 
csillárba való gyertyákat, és pedig: özv. Hazslinszky 
Frigy esne 6 drb., özv. Linkesch Samuné, Hlatky Haber- 
dietzl M a r g it özv. Jármay Béláné, özv. Zuan Rezsőné 
4 — 4 drb. nagy viaszgyertyát. Ezenkívül a szilveszteri 
kivilágítás költségeinek fedezésére özv. Schütze Károlyné 
4 irtot küldött. Egyházszeretetre valló megemlékezésükért 
fogadják a nemes lelkek az egyház hálás köszönetét, amaz 
óhaj kíséretében : vajha az általuk elhintett mustármag 
merész sudárba szökkenne egykoron!

Végül hálás köszönettel említem föl, hogy ápoldánk, 
a szegények háza alapjára, az Eperjesi Takarékpénztár 
ez évben is 20 frtot adott.

Egyházunk minden rendű és rangú jóltevőjén telje
süljön az írásnak szava:

«A ki ád a szegénynek, nem lé szén néki szüksége».

V I .

Helyi gyámintézetünk és az evang. nőegylet.

Helyi gyámintézetünk működésénék szerény eredmé
nyét a következőkben foglalhatom össze : Házankénti gyűj
tésünk eredménye volt: 24 frt 95 kr. Perselyből begyűlt: 
21 frt 55 kr. Gyámintézeti tőkénk kamata volt: 14 frt
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48 kr. Az iskolás-gyermekek adtak: 6 frt 38 krt. Végül 
gyámintézeti offertórium volt 3 frt, összesen: 70 frt 36 kr., 
mely összegnek megfelelő része a gyámintézeti alapszabá
lyok értelmében az egyházmegyei és egyházkerületi, ille
tőleg az egyetemes gyámintézetekhez felküldetvén, részint 
szűkölködő s ínséggel küzdő egyházak segélyezésére for- 
díttatott, részben pedig az egyetemes tőkéhez s a Leo- 
poldiánumhoz csatoltatott.

Az a körülmény, hogy a múlt évben történt építkezé
sek és átalakítások és egyéb rendkívüli kiadások, úgy az 
egyháztagok, mint egyházunk anyagi erejét megfeszített 
mértékben igénybe vették: szolgáljon magyarázatul arra 
nézve, hogy a hozzánk érkező segélykérvényeket figye
lembe nem vehettük, sem az előző évek szokásához képest 
házankénti gyűjtéseket nem rendeztünk.

Iskoláink jószívű kis növendékei azonban a közelgő 
szent Karácsony ünnep előtt ez évben is megemlékeztek 
a kicsike árvákról és összerakták filléreiket oly szép 
eredménynyel, hogy a rozsnyói árvaház javára 10 frt 33 krt 
küldhettem el. Különben, mint eddig, úgy ezután is az lesz 
nemesen érező, emberbaráti szeretettől áthatott híveinknek 
főtörekvése, hogy helyi gyámintézetünk a viszonyokhoz mér
ten, minél szélesebb körre terjeszthesse ki jótékonyságát.

Hogy e reménységünk nem puszta ábránd, mely 
homokra épít fellegvárakat, hanem valósuló eszmény, mely
nek nemes tettek kölcsönöznek örök tartalmat: ennek 
biztos záloga az a vonzó, elvarázsoló kép, mely millennáris 
évünk legszebb ajándéka, egyházunknak moly és rozsda 
által nem fogható, meg nem emészthető kincse, hitéletünk 
annyi szomjat oltó áldott forrásvize! Ez a kép, ez a kincs, 
ez a forrás a mi — nőegyletünk . . .

Nem új intézmény ez. Annak a leányegyletnek, mely 
Vandrák Vilma úrhölgy fáradhatatlan buzgóságú, lelkes 
vezetése alatt annyi szépet és jót te tt : újabb alakja, a 
mely külső alak szervezetében erősebb lön akkor, mikor
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benne immár anyák és leányok egyesülten áldoznak az 
igaz jótékonyság megszentelt oltárán. A régi jó intézmény 
szivekben lön gazdagabb, eró'ben hatalmasabb és így 
hatásában lesz még sikerdúsabb és áldásosabb. Lehetetlen, 
hogy fel ne viruljon az az egyesület, mely gyöngéd lel
kületű, nemes gondolkozású, szenvedései közepette is a 
szenvedőkön segítő elnöknőjében: Palugyay Gusztávné 
úrnőben bírja az áldozatkész vezetőt, ki buzgó társaival 
és a belmisszió szent ügyéért lelkesedő, a vallás-erkölcsi 
élet terjesztésében és ápolásában fáradhatatlan titkárával 
együtt, tapintattal jelöl irányt, biztos kézzel mutat tett
kört és sikerrel választ eszközöket, a melyeknek birto
kában aztán a választmány szépért és jóért hevülő szívvel, 
Bergmann Nándorné úrnő alelnök és özv. Jármay Béláné 
úrnő alelnök-társának vezetése alatt, oly szép eredményt 
tudott felmutatni, hogy ez a siker, míg egyrészt szép jövő 
kútfeje, másrészt a legdrágább gyöngyszem a múlt emlék- 
füzérében. De hadd álljon itt maga az ev. nőegylet szervezete!

Elnöknő: Palugyay Gusztávné.
Alelnöknők: özv. Járm ay Béláné elnökhelyettes és 

Bergmann Nándorné.
Titkár: Mayer Endre. Pénztáros: Raisz Ede.
Választmányi tagok: özv. Csaláry Virginia, Csengey 

Gusztávné, Elalbsch Gusztávné, / hisz Arminné, Kósch 
Artúrné, Kretschmár Jánosné, Kuúk Jánosné, Maiéter 
Gyuláné, Mandics Edéné, Mayer E7idréné, Meliórisz Ilka, 
Simkó Endréné, Schmidt Ilona, Schröpfer Gyuláné, dr. 
Szalay Kálmánné, Szénássy Paula, dr. Sztehlo Jánosné, 
Szutórisz Erigyesné, Thrór Gyuláné, Vandrák Vilma, 
Würsclmig Frigyesné, Zavatzky Szilárdné.

Az evang. nőegylet tagjaiként tekintetnek az Eperjesen 
lakó összes evang. és ref. vallású nők és leányok, a nélkül 
azonban, hogy tagdíj fizetésére valaki akarata ellenére 
köteleztetnék. Minden nő, ki valamely évi járulékot fizet 
az egylet czéljának előmozdítására, tagja lehet az egylet
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nek, bármely felekezethez tartozzék is. Az egyesület az 
eperjesi ág. hitv. evang. I. egyház főhatósága alatt áll 
s czélja különösen az iskolák fejlesztése és azok szegé
nyeinek vallásfelekezeti különbség nélkül való istápolása.

Az evang. nőegylet tartott 1896. márczius hó 22-én 
templomi hangversenyt, melynek tiszta jövedelme 112 frt  
88 kr. volt. Május 17-én majálist rendezett, mely 129 frt 
14 krt jövedelmezett. Augusztus végén és szeptember 
elején gyűjtést eszközölt, melynek eredménye 158 frtot 
tett ki. Végül deczember hó 22-én gyermek-szinielőadást 
tartott, melynek tiszta jövedelme 114 fr t  10 kr. volt.

Adott pedig: a polgári leányiskola felszerelésére: 
112 fr t  88 krt. A gyámintézetnek: 16 frtot. A  «Leo- 
poldianum»-alap gyarapítására: 5 forintot. Főtisztelendő 
Sztehlo János távozó lelkésznek, az evang. nők és leányok 
hálája és szeretete igénytelen jeleként átnyújtott emlék
tárgyat 156 frt értékben. Az új lelkész beiktatásakor a 
saját költségén díszítette fel a templomot. Végül adott a 
karácsonyi ünnepek alkalmából 14 iskolás-gyermeknek ruhát 
és írószert s csupán az any got számítva 65 fr t  értékben.

Ezeket olvasva, kinek lelke előtt nem ujul meg fön- 
séges alakja, a «.Joppé»-ból «.való tanítványi asszonynak;  
kinek neve vala: Tábitha; ki gazdag vala jó  cselekede
tekkel és alamizsnákkal, melyeket osztogatott vala? . . .» 
És kinek szivében nem visszhangzik az apokrifus írónak 
szava: «A hol sövény nincs, elpusztul a jószág és a hol 
asszony nincs, fohászkodik a szűkölködő!  . . . »

Legyen áldott a Gondviselés, mely egyházunknak ilyen 
Tábithákat adott! Egyházunk sövénye: a hithűség viharbiró 
fala: erősbödjék köztünk ama boldogító hitben, hogy míg így 
fáradoznak kebelében a jótékonyság nemtő angyalai: addig 
nem fohászkodik hiába sem az egyház, sem a szűkölködő!

Áldás kövesse minden lépését az evang. nőegyletnek! 
S minden tagja hordozza önnön szivében legszebb jutalmát.
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Az eperjesi ág. h. ev. I. egyház közpénztárának 
forgalmi kimutatása az 1896. évben.

V II.

1. Az 1895. évről áthozott pénztári
maradvány v o l t ........................ 2505 frt 81 kr.

Az 1896. évi bevétel . . . . 12,998 frt 50 kr.
Összesen 15,504 frt 31 kr.

Az 1896. évi kiadás . . . . 14,632 frt 13 kr.
1896. decz. 31. pénzári készlet 872 frt 18 kr.

2. Az 1896. évi egyházi és iskolai 
szükséglet az előző évi hiány-
nyal együtt v o l t ........................ 4069 frt 14 kr.

ellenben a bevételek . . . . 4192 frt 19 kr.
úgy, hogy a folyó évre . 123 frt 05 krnyi

többlet hozatott át.
3. Az 1897. évi rendes szükséglet 3890 frt — kr.

a f e d e z e t .......................................... 3899 frt 62 kr.
Mutatkozó t ö b b le t ........................ 9 frt 62 kr.
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Az egyházi illetékekkel az 1896., illetve még az előző évekre tartozásb an  
m aradtak a következő tagok, u. m .:

1884 1885 1888 1887 1888 1880 1880 1891 1892 1893 1804! 1895 1896

Bálint J á n o s ..................... 2 2 2 2 2 2
Balló Aurél........................... — — 5
Bánó Árpád ..................... — — — --- — — — — — 5 — 10 5
Barts E m il ........................... — — — 5 5 5 __
Bogsch Kálmán . . . . — — — — — — — — — — — — 3
Czigelbrier Róbert . . — — — — — --- — — 3 3 3 3 3
Dirner L a jp s ..................... — — ---- — — — — 5 __ — 5 5 5
Dresdner Ármin . . . . — — — — — — _ — „— — — 5 ...
Fekete I m r e ..................... — — — — -- : — — — — ---T— __ 5
Fekete Sándor..................... — — — — — — — — — — __ 5
Forberger Jakab . . . . — — — — 1
Gábriel Frigyes . . . . 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 2 2 2
Galli Á gost.......................... — — — — — 2 — — — 2 2 2 2
Hamvas József..................... — — — — — — — — — — — — 5
Hunfalvy Mátyás . . . . — — — — — 2 2 2 2 2 2 2 2
Irányi Istvánná . . . . — — — — — — 2 — 2 2 2 2 2
Jakobs Gusztáv . . . . — — — — — — — — — — — — 10
Janisch L a jo s ..................... — — — — — — — — — — — 2 2
Klauszer Kálmán . . . . — — — — — — — 5 5 5 5 5 5
Kovácsy Jánosné . . . . — --- — — ---- — — — — — 4 — 2
Kremer A d o lf..................... —- — — — — 2 — — — — 5 —
Kriebel E l e k ..................... — — — — — — — — 2 2 2 2 2
Maiéter G yula..................... — — — — — — 10 10 5 10 5 5 __
Mandula Jánosné . . . . — — — — — — — — — — 2 —
Melczer Gyula..................... — — — — — 10 10 10 10 10 10 10 10
Meliórisz Kálmán id. -- . — — — — — _ _ — 20 10 10 10
Meliórisz Kálmán ifj. —10 — — — — — — — — ---- 10
Molitorisz István id. . — — — — — — — 5 10 — 10 10 —
Müller A m ália..................... — — — — — 2 — 2 2 2 — 2 2
Palugyay Gusztáv . . . — — — — — — — — — — — 10 15
Pap E d é n é .......................... — — — — — — — — — — __ — 2
Papp Sándor ..................... — 2 2 2 2 2 2
Dr. Pelech János, Soóvár . — — — — — — — 5 5 5 5 5 --- -
Petróczy-Gree Emma . . — — — — — 5 5 5 5 5 5 5 5
Probstner Jakab . . . . — — — — — --- — — — — 2 2
Rész L u jz a .......................... — — — — — — — __ — __ — 2
Ruttkay András . . . . 5 5 10
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18841885|l8861887188818891890|l891 18921893!lS94|l895|l896

Sanger Ferdinánd . . 5 5 5 5 5 5 5 5
Schütze Henrik . . . . — — — — — — — — — — 5 5
Szénássy Paula . . . . — — —- — — 2 — 2 — 2 2 — 2
Tahy Ferdinánd . . . . — — — — — 2 2 2 2 2 2 2 2
Tutko Eugénia . . . . 3
Varga Frigyes..................... — — 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5
Weigel P a u la ..................... — — — — 2
Zacher Márton . . . . — — 2 2
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Míg e helyen is legmelegebb köszönetün- 
ket nyilvánítjuk azoknak, kik a múlt évben 
készségesen törlesztették tartozásaikat, addig 
tisztelettel kérjük és felhívjuk ez úton is azo
kat, kik egyházunk iránt való kötelezettségeik
nek ez ideig még eleget nem tettek, hogy tar
tozásaikat az egyházi pénztáros kezéhez a jövő 
február hó 15-ig okvetlen beszolgáltatni szíves
kedjenek.

Ö sszes h á tra lék :
1884. évről . .............................. 5 frt — kr.
1885. « ..............................  15 « ---  «
1886. « ..............................  10 « --- «
1887. « ..............................  10 « --- «
1888. « ..............................  10 « --- «
1889. « ..............................39 « --- «
1890. « ..............................46 « --- «
1891. « ..............................72 « --- «
1892. « ..............................70 « --- «
1893. « ..............................103 « --- «
1894. « ..............................95 « --- «
1895. « .............................. 139 « --- «
1896. « .............................. 164 « --- «

Összesen . 778 frt —  kr.



Az egyházi adóilleték az 1 897-ik  évre következőleg le tt m egállapítva:

Adriányi-Bartsch Mária 5.— Fest Lajos 30.—
Antony Florentine 10.— Fest Tivadar 5.—
Bálint János 2.— Flachbart Jenő, N.-Sáros 3.—
Ballo Aurél 5.— Fleischer Frigyes 2.—
Balpataky-Mosánszky Olg:i 5.— Flórián Jakab 10.—
Bánó Aladár 5.— Forberger Jakab 3.—
Bánó Árpád 10.— Fridéry Adélé 2 .—

Batek Venczelné 2 .— Friedrich Vilmos 5.—
Barts Emil 10.— Gábriel Frigyes 2 . _____

Barcs Jenő 3.— Galli Ágost 2.—
Özv. Benigny Kamilla 5.— Gallotsik Lászlóné 10.—
Bergmann Nándor 15.— Gamauf György 5.—
Bertóthy-Tomka Antónia 2.— Gasch Keresztély János 15.—
Bielek Dezső 3.— Glatz János 5.—
Bielek László 30.— Gebauer Ottó 3.—
Bielek Sándor 10.— Glós Károly 10 —
Binder István 2.— Grexa András 2.—
Binder Károly 3.— Dr. Grynaeus Géza 10 —
Bogsch Kálmán 3.— Gubcsó Gyula 5.—
Bohrandt József 10.— Halbsch Gusztávné 2.—
Bohrandt Vilmos 20.— Hamvas József 5.—
Bretz Sándor 10.— Hartman Albert 3.—
Breuer Berta 2._____ Özv. Hazslinszky Frigyesné 2.—-
Csatáry-Hellner Virginia 5.— Hazslinszky Tamásné 2.—
Csengey Gusztáv 5.— Kennel Zsigmond 15.—
Csizsek-Mathaeides Ottilia 2.— Dr. Herczogh Árpád 30.—
Czigelbrier Róbert 3.— Holénia Lujsa 5.—
Dahlström Gyula 10.— Horváth Ödönné 5.—
Dahlström Károly 5.— Hunfalvy Mátyás 2.—
Dessewffy Lajos 20.— Húsz Ármin 10.—
Dirner Lajos 5.— Irányi Istvánná 2.—
Divald Lajosné 5.— Jakobs Gusztáv 10.—
Dresdner Ármin 5.— Janisch Lajos 2._____

Dresdner Albert 5.— Jármay Béláné 2.—
Dinda Jakab 2.— Joób-Waniek Leontine 2 ._____

Dunkel Károly 15.— Kampauer Adolf 5.—
Engel Adélé 2.— Kamenyiczky Andrásné 2 . —

Fábry Lajos, N.-Sároson 15.— Keczkés Gyula, Bajor 10.—
Farkas Lajos 10.— Kéler Dániel örökösei 2 ._____

Fekete Imre 5.— Kézsmárszky Károly 2.—
Fekete Sándor 5.— Kirchmayer G„ Enyiczke 20.—

25
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Kirchmayer Vilmos 10.— Mihalik Samu 10.—
Kiszely Albert 2.— Mikolik István 5.—
Klauszner Kálmán 5.— Mitske Ede 5.—
Klefner Gyula 10.— Molitonsz István id. 10.—
Klein Lajos 2.— Molitorisz István ifj. 5.—
Kobilicz/ Frigyes 10.— Dr. Mosánszky Győző 30.—
Kósch Árpád 20.— Dr. Mosánszky Titus 20 —
Kósch Frigyesné 15..... Moes-család 5.—
Özv. Kovácsy Jánosné 2.— Mucha József 2.__
Kovái szky Kálmán 5.— Müller Sámuel, N.-Sáros 2.__
Dr. Körtvélyessy Dezső 5.— Müller Amália 2.__
Krachun Sándor 3.— Oszvald Béla 5.—
Krajzell Aladár 15.— Oszvald Dánielné 10.—
Dr. Krajzell Aurél 20.— Oszvald Károly 10.—
Krajzell Kálmán 10.— Dr. Oszvald Tivadar 15.—
Krajzell Oszkár 5.— Palecskó Viktor 10.—
Kremer Adolf 10.— Palugyay Gusztáv 15.—
Özv. Kretschmar Leontin 5.— Pap Edéné 2.—
Kriebel Elek 5.— Pap-Kéler Auguszta 2.—
Kruss Gézáné 2.— Pap Sándor 2.—
Kubinyi Albert 30.— Paveszka Pál 2.—
Kubinyi Aurél 15.— Dr. Pelech János, Soóvár 5.—
Kunczius Károlyné 2.__ Perényi Vilmos 5.—
Kuúk Irén 4.— Peskó Ödön 5.—
Kuzmik Kamilla 10.— Petróczy-Gree Emma 5.—
Lakner-Kuzmik Margit 10.— Pramer-Zombory Lujsa 5.—
Lavotha Ödön 5.— Probstner Jakab 2.—
Legányi Géza, Soóvártt 2.— Pulszky Géza 30.—
Levius Lajos 5.— Raab János 2.—
Lindgrün Alajos, N.-Sáros 3.— Radvány Kálmán 10.—
Özv. Linkesch Samuné 2.— Raisz Ede 15.—
Linkesch Károly 20.— Raisz Viktor 15.—
Lorencz Károly id. 2.— Rész Lujsa 2.—
Luchs Ede 10.— Rieder Regina 2.—
Ludmann Ottó 5.— Ruttkay András 10 —
Mayer Endre 5.— Sándor Károly 2.—
Maiéter Árpád 10.— Sanger Ferdinánd 5.—
Maiéter Gyula 10.— Dr. Sarudy Vilmos 5.—
Mandics-Kéler Nina 10.— Dr. Sclimidt Gyula 30.—
Mandula Jánosné 2.— Scholtze Alfréd 5.—
Matherny Lajosné 2.— Schroepfer Antalné 5.—
Maurer Lajos 10,— Schulek Gusztáv 10.—
Melczer Gyula 10.— Schustek Ferdinánd 5.—
Meliórisz Kálmán id. 20.— Schütze Henrik 5.—
Meliórisz Kálm. ifj. K.-Sáros 10.— Schütze Károlyné 5.—
Mérey Aurél 20.— Schwarz Ede 10.—
Merényi Gyula, Soóvár 5.— Semsey-Kósch Kornélia 10.—
Mester-Dirner Ilona 4.— Seyfried Károly, Soóvár 10.—
Mihali desz Lajos 10.— Spanner Lajos 5.—
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Eperjes, 1897. január havában.

Radvány Kálmán,
egyházi pénztáros.

Spanner Róbert 3 .— Özv. Tutkó Józsefné, Soóvár 2 .—

Sterbinszky Gézáné 2 .— Urbán-Kuzmik Eugénia 10.—
Özv. Szalay Kálmánná 5.— Vandrák Andrásné 2 .—

Szánássy Paula 2 .— Varga Frigyes 5.—
Szentiványi Adolf, K.-Sáros 20.— Vasskó Jenő 2 .___

Szibert Kristófné 5.— Vogel Béla 5.—
Dr. Szigethy Lajos 5.— Wallinger-Király Paula 5.—
Szkokán János 2 .— Wanczák Samu 2 .—

Dr. Szlávik Mátyás 5 .— Wéber Károly 10.—
Dr. Sztehlo János 15. — Weigl Paula 2 .___

Szutórisz Frigyes 5.— Wenzel Istvánné 2 .___

Tahy Ferdinánd 2 .— Weiszer Lajos 5.—
Tahy Gyula 2 .— Windt Lajos 10. —

Tahy József 5 .— Witelky Aladár 5 .—

Teörös Ilona 5.— Würsching Frigyes id. 5.—
Thaisz Mihály 3 . — Würsching Fr. ifj., Soóvár 5.—
Thrór Gyula 10. — Zacher Márton 2 .—

Tivadar Lajosné 2 .___ Zavatzky Szilárdné 5.—
Özv.Tivadar-PalecskóMatild 2.— Zsarnoviczky István 5.—
Tomka Ágost 
Tutkó Eugénia

15.—
3 .—

Zuan Friderika 10.—



Az eperjesi új leányiskolának tőke-alapja:

Eperjesen, 1897. évi január hó 20-án.

Klefner Gyula.

1895. évi decz. 3 1 - é n ...........................
A lefolyt 1896. év folyama alatt sza-

12,444 frt 09 kr. volt.

p o r o d o t t ...........................................

úgy, hogy ezen alap 1896. évi deczem-
589 frt 36 kr.-ral,

bér 3 1 - é n ..........................................
értéket képviselt; mely érték részint 

betéti könyvecskékben, részint pe
dig államkötvényekben és jelzálo- 
gilag biztosított adóssági kötelez
vényekben van elhelyezve.

13,033 frt 45 krnyi
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T u d n i v a l ó k .
A ) Istenitiszteletek 1897-ben.

1. Az ünnep- és vasárnap reggeli istenitisztelet mindig 
pontban 10 órakor, a délutáni ájtatosság pontban két 
órakor kezdó'dik. Ha délelőtt magyar, akkor délután 
német az istenitisztelet nyelve. Karácsony, húsvét, pün
kösd I. ünnepén, továbbá nagypénteken és áldozócsü
törtökön, valamint a reformatio emlékünnepén, az ó-év 
esti és újévi hálaadó istenitisztelet en az egyházi beszéd 
magyarul, minden II. ünnepen pedig német nyelven tartatik.

2. Alkalmi ünnepek: Gyámintézeti istenitisztelet május 
9-én, húsvét u. III. vasárnapon. Confirmatio ünnepe junius 
13-án, Szentháromság vasárnapján. Reformatio emlékün
nepe Sz. h. u. 20. vasárnapon, ez évben éppen október 
31-én. Az ó-év esti hálaadó istenitisztelet deczember 31-én 
d. u. 5 és fél órakor. Végül az újév reggeli istenitisztelet 
d. e. a rendes időben.

3. Úrvacsora. Régi idők hagyományos szokását tisz
teletben tartva, az Úrnak szent asztala mindaddig, míg 
a hívek óhaja változtatást nem kíván, ezután is csak két 
ízben téríttetik meg évenként. És pedig: nagypénteken 
és a confirmatio ünnepe alkalmával.

4. Ojfertóriumok. Templomi rendkívüli kegyes adako
zásokat kér egyházunk áldozatkész híveitől: az egyház 
javára : Karácsony I. ünnepén, ó-év estéjén, húsvét és 
pünkösd I. ünnepén. Az egyházkerületi hittani intézet 
javára : a reformatio emlékünnepén. A gyáimintézet javára : 
május 9-én.

B ) Egyházi cselekm ények.

1. Keresztelések és avatások egy nappal előbb jelen- 
tendők be a lelkésznél s a lelkész által kitűzött időben 
rendszerint a templomban, különös kívánságra a háznál

V III .
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végeztetnek. Vidéki híveink vagy behozzák a megkeresz- 
telendó't, vagy pedig a lelkészt viszik ki a functio helyére.

2. Az esketéseket legalább 12 órával eló'bb történt 
bejelentés után, rendszerint a polgári kötés után, éppen 
úgy, mint eddig, a templomban, egyházunk szertartásai 
szerint végzi a lelkész. Különös kívánságra az esketés a 
háznál is eszközölhető'. Vidékiek meghívására a lelkész a 
jegyesek lakóhelyére is kimegy.

3. A temetési szertartást 24 órával eló'bb történt beje
lentés után a halottas háznál végzi a lelkész. Jó időben, 
vagy esetleges kényszerítő körülmények között, a gyász
beszéd a sírnál is tartható. A lelkész és az ének-vezér 
minden halottat kikisér a temetőbe; kedvezőtlen idő 
esetén méltányos, hogy számukra a gyászoló felek kocsit 
adjanak. A gyermek-temetésnél azon eddig dívott szokás, 
hogy a lelkész a gyermek koporsójával egy kocsin foglalt 
helyet: megszüntettetik.

A temetések alkalmával kívánt egy vagy két személyű 
egyszerű ének, vagy több tagból álló karének Durst 
Győző ének-vezérnél rendelendő meg és az énekért járó 
illeték az ő kezeihez fizetendő le.

4. A confirmatio-oktatás nyolcz hétig tart. Kezdődik 
ez évben április 21-én és végződik junius 12-én, a mely 
napon d. u. 2 órakor a növendékek az egyháztagok előtt 
nyilvános vizsgát tesznek. A beiratások a confirmatioi 
oktatásra húsvét 1., 2. és 3. napján eszközölhetők a lelkész 
lakásán. Tizenkét éven alul levő gyermekek csak hallga
tókul vétetnek föl, de meg nem confirmáltatnak. Nem 
helyben született gyermek beiratásakor a keresztlevél be
mutatandó. A confirmatio ünnepélyes végrehajtása Szent- 
háromság vasárnapján fog megtörténni, a rendes istenitiszte
let keretén belől.

C) Iskoláinkról.

1. Az iskolaszék határozatából, az eddigi szokás, hogy 
a beiratásokat az osztályok vezetői saját lakásukon esz-
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közölték: beszüntettetik s már a jövő iskolai év elején 
a beiratások, úgy az elemi fiú- és leány-, mint a polgári 
leányiskolában szeptember első négy napján d. e .9  — 12-ig, 
d. u. 2— 3-ig a parochiális épületben levő iskolahelyisé
gekben fognak megtartatni, a mely alkalommal kívána
tos, hogy a gyermekek szüleik vagy gyámjaik kíséretében 
jelenjenek meg.

2. Az évi tanítási díj úgy az elemi, mint a polgári 
iskolában egyforma, és pedig a következőkben van meg
állapítva: Egyházunk helyben lakó híveinek evang. vallású, 
valamint vegyes-házasságból származott más vallású gyer
mekei után fejenként fizetendő 10 frt tdíj, 50 kr. iskolai 
szükségletre, a III— IV. elemi fiúosztályban 50 kr. torna
tanításért, és minden növendék után 15 kr. a tanítói 
nyugdíjalapra. Vidékről jött növendékek, vagy helybeli 
más vallásúak a fönt kitett összeget még 5 frttal pótolni 
tartoznak.

3. Iskoláink leány-növendékei a kézimunka-tanításért 
fejenként 2 frtot, a vidékiek, vagy helybeli más vailásúak 
4 frtot fizetnek. A tandíj felerésze a beiratás alkalmával, a 
másik felerésze a II. félév kezdetén (február 1-én) fizetendő.

4. Azon szegény szülők vagy gyámok, kik saját, vagy 
nevelő gyermekeiket óhajtják tandíjmentességben része- 
síttetni, első sorban az osztályok vezetőivel értekezzenek 
s ha ez eredményre nem vezetne, akkor nyújtsák be 
írásban tandíjmentesség iránt való kérvényüket Flórián 
Jakab iskolaszéki elnök úrhoz, vagy a lelkészhez, a bei- 
ratásokat megelőzőleg legkésőbb augusztus 20-ig.

5. Az 1896—97. iskolai évben az igazgatói teendőket 
Csink János végezi.

6. Az iskolai nyilvános rendes vizsgálatok mindig junius 
végén, az iskolaszék által megállapított napokon és sor
rendben tartatnak.

7. A vallástanítást az elemi I— II. vegyes-osztályok
ban Dnrst Győző, a III— IV. fiú-osztályban : Szánik Ernő,
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a III— IV. leányosztályban Csink János végezi. A polgári 
leányiskola I— IV. osztályaiban; az óvónőképezde I— II. 
osztályaiban; a kir. kath. főgimn. I— VIII. osztályaiban a 
vallástanítást a lelkész végezi; az iparos-tanonczok vallás- 
oktatását a lelkész megbízásából Szánik Ernó' látja el.

8. A lelkész lakik a parochiában, Fó'-utcza 99. sz. alatt.

Z á r ó  szó.

Tisztelt Egyháztagok !

Szivem bensejébó'l fakadó kérésem Önökhöz, fogadják 
e könyvecskét szívesen édes otthonukban. Én magam 
legjobban érzem és tudom, hogy e füzet magán viseli a 
kezdet minden ismérveit, de vigasztal s a jövó're nézve 
biztat a remény, hogy a kép, melyet e szerény keret 
magában foglal, mindnyájunkra nézve vonzó, mindnyá
junkra nézve kedves és tanulságos. Nézzük meg e képet 
magunk is többször, mutassuk meg azt gyermekeinknek, 
kedveseinknek s ha szemlélete közben itt, vagy ott, csak 
egy kis szikrája gyűl is szivünkben az egyházszeretetnek, 
úgy az igénytelen munka elvette bó'séges jutalmát! Szavai
mat zárva, az apostollal imádkozom én is: «Kegyele?n 
nektek és békesség az Istentől, a mi Atyánktól és az Ur 
jézus Krisztustól. Áldott legyen az Isten, ki megáldott 
minket minden lelki áldással a Krisztusban. — Ámen.

Eperjesen, 1897. anuár havában.

Iíj. D ra sk ó c zy  L ajos,
ev. lelkész.






