
gyülekezeti élet
AZ EPERJESI ÁGOST. HITV. EV. I. EGYHÁZ HAVI KÖZLÖNYE
SZERKESZTI ÉS KIADJA: F Á B R Y VIKTOR EV . LELKÉSZ - EP ER JES , FŐUTCA 99.

I. ÉVFOLYAM. 1918. MÁJUS 1. 6—7. SZÁM.

Az eperjesi ev. gyámintézeti Nőegylet jelentése
az  1917. év rő l.

A Nőeg y le t  v ezető sé g e .
Tiszteleti tagok. — Tisztviselők. — Választmány. — Tiszteletbeli 

elnök özv. Zelenka Pálné; -tiszteletbeli alelnök Schönwiesner Jánosné; 
tiszteletbeli választmányi tagok: Meliőrisz Ilka, özv. Szénássy Sándorné 
és Vandrák Vilma; tiszteletbeli tag Csengey Gusztáv.

Az 1917. május 3-ikán tartott közgyűlés a tisztújítást következőleg 
intézte el. Megválasztattak: elnöknek dr. Sztehlo Jánosné; alelnökök- 
nek özv. Zavatzky Szilárdné és Vogel Béláné; titkárnak Mayer Endre, 
helyettesének dr. Deák János; pénztárosnak Vogel Béla; jegyzőnek 
Matherny Gusztáv és Blaschek Mária; választmányi tagok lettek: dr. 
Balpataky Imréné, Bielek Lászlőné, Bielek Zoltánná (Nagysáros), Csengey 
Gusztávné, Farkas Lajosné, Frenyó Lajosné, Gömöry Jánosné, Gerhard 
Béláné, Gönczy Gáborné, Flachbart Jenőné (Nagysáros), Halbsch Gusz
távné, Hartmann Albertné, Jelenik Emma, Klobusitzky Béláné, Liptai 
Lajosné, Mayer Endrőné, Meliőrisz Ilka, Molitorisz Istvánná, Menes- 
dorfer Bertalanná, özv. Puchert Gyuláné, özv. Sarudy Vilmosné, Slajchő 
Mihályné, Schönwiesner Jánosné, özv. Schroepfer Antalné, Szutórisz 
Frigyesné, Várjon Gézáné (Sóvár), özv. Zelenka Pálné, Matherny Lajosné; 
póttagok: Klemens Jánosné, Schöpflin Gézáné, özv. dr. Mayer Gézáné, 
Molitor Gusztávné, Kobilicz Frigyesné, Oberlánder Károlyné, ifj. Borsody 
Károlyné, dr. Deák Jánosné, Mikolik Istvánná és Holénia Béláné.

Az eperjesi ev. gyámintézeti Nőegylet 1917. évi története.
1. Nőegyletünknek 1917. évi története a folyton tartó világháború 

miatt nagyon kevés feltűnő eseményt mutathat fel. Csendes, zajtalan, 
benső munkát végzett, várva a jobb időket, amikor a háború által meg
szakított élénk, mozgó életet újból meg lehet majd kezdeni. Addig türe
lemmel kell várnunk a végleges kibontakozást s a megkötendő béke 
által felszínre kerülő bajokhoz képest folytatnunk a krisztusi szeretet- 
munkát. Igen sok és nagyok lesznek azok a tátongó sebek, amelyeknek 
gyógyításában részt kell majd vennie Nőegyletünknek s nagyoknak kell 
lenniök a különböző áldozatoknak is, hogy a nagy feladatoknak meg
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lehessen felelnie. Eddig mint egyesület nem vettük ki részünket, de az 
egyes tagok, azt hiszem, kivétel nélkül áldoztak a hazának oltárán, 
vakokat, rokkantakat, betegeket, árvákat és özvegyeket segélyezve. 
Helyes is, hogy mindenegyes igyekezzék egy-egy csöpp olajat önteni a 
sajgó sebekbe. Csak az egész társadalom összefogó áldozatkészsége 
lesz képes valamennyire csökkenteni az áldatlan háború átkos nyo
morúságait.

2. Szegényekháza. Külsejéről ítélve, ma is valóban szegényekháza; 
rozoga épület, melynek kerítése és kapúja bedőléssel fenyeget s teteje 
alig képes ellentállani az idők viszontagságainak. Belül is szegényes, 
nem csupán azért, mert szegények laknak benne, hanem mert ajtók, 
ablakok, padló stb. régmúlt idők viharairól szólanak, amikor még itt volt 
egyházunk fatemploma, temetője, iskolája s paplaka. Akik azonban 
benne laknak, örvendenek, hogy van hajlékuk, hova fejüket pihenőre 
hajthatják. Nincs aki őket lakásukból kizavarja, lakásbérüket emelje s 
kilakoltatással megfenyegesse. Fázniok sem kell, hiszen a Nőegylet 
gondoskodik meleg, fűtött szobáikról. Egy, csak egy baj van, hogy már 
öregek s a nehéz időkben alig van betevő falatjuk s alig van ruhájuk. 
Erről is fog kelleni gondoskodnia az egyletnek, ha a békében való 
reménységünk hosszabb időre eltolódik.

A szegényekházának a múlt évben következő lakói voltak: az 
udvari szobában Petrik Andrásné s időnként Ilonka nevű leánya, 
Maczej Vincéné, Novotny Jánosné, Kusnyir Mária, Kovalyné és Szabó 
Andrásné; az egyik utcai szobában pedig Lyorko János a nejével, kihez 
az 1918. március elején még Lévainé szül. Mizsisin Borbála is felvétetett. 
A gondozottak az eperjesi és vidéki ev. egyháznak tagjai.

R másik utcai szobát már évek óta Bacskovszkyné bérli.
Városunk az 1917. évben is 2 öl fát adott a szegényekháza fűtésére, 

ami nyilvánvalóan kevés. Nőegyletünk kénytelen tehát a hiány pótlá
sáról gondoskodni. Annyira nem fejlődtünk még, hogy szegényeinknek 
lakáson s fűtésen kívül eltartást is biztosíthatnánk, amint az gazdagabb 
s nagyobb gyülekezetekben történhetik.

Azokat a szegényeket, akik bármely okból nem laknak a szegé- 
nyekházában, a lehetőség szerint — ha eziránt kérvényeznek — rendes 
havi segélyben részesítjük. Ilyen rendes havi segélyben részesültek: 
Buro Györgyné havi 8 =  96 kor., Béres György havi 6 72 kor.,
Andrásko Mária havi 6 72 kor., Müller testvérek és Tivadar Lajosné
egyenként havi 10 kor., összesen 240 kor.-ban. Alkalmi segélyezésben 
részesültek: Engler Károly és családja 23 kor., Csizsmar Jánosné 24 kor., 
Zanyiczky Kornélia 5 kor., Petrik Andrásné 22 kor., Maczej Vincéné 
19 kor., Novotny Jánosné 19 kor., Kusnyir Istvánná 14 kor., Szabó 
Endréné 6 kor., Csizsmar János 2 kor., Lyorko János 5 kor., összesen 
139 korona.
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Egyes hölgytagok külön is megemlékeznek szegényeikről, de ezt 
természetesen nem tudhatjuk s nem írhatjuk meg részletesen. Úgy gon
dolom, minden családnak megvan a maga szegénye vagy védence, 
kit különösen felkarol. Újabban, sajnos, a katonák s orosz foglyok között 
is akadnak egyesek, akik igénybe veszik a családok jótékonyságát.

Tegyünk is jót, amíg időnk vagyon, a nemes szívnek legszebb 
virága a jókedvű adakozás.

3. Az egylet tagjairól s munkásságukról. Az egyesület tagjai a hely
beli evang. és református egyház nőtagjaiból kerülnek ki. Szabályaink 
szerint az eperjesi evang. egyháznak minden nőtagja természetszerűleg 
tagja az evang. gyámintézeti Nőegyletnek is. Eddig nem történt meg, 
hogy ez alól kivételt képezett volna valaki. Ellenkezőleg, dicséretreméltő 
buzgósággal iparkodott mindenki eleget tenni ezirányú természetes 
kötelességének. Míg ez a szellem fogja nőinket áthatni, addig biztos 
erkölcsi alapja lesz Nőegyesületünknek.

Más vallásfelekezetbeliek is jelentkeztek tagokul; szívesen fogadjuk 
őket. Evangéliumi szellemben működve, felül kell emelkednünk a fele
kezeti szűkkeblűségen, amikor valóban keresztyén szeretetet akarunk 
gyakorolni. Csak örvendetesnek minősíthető, ha másvallásúak is át
érezve ezt az igazságot, pártolnak minket működésünkben.

A tagok számában alig van változás, amennyiben az 1916. évben ki
mutatott 220 rendes és 15 pártoló-taggal szemben az 1917. évben 220 rendes 
és 17 pártoló-tagunk volt. Utóbbiak legtöbbnyire olyan hölgyek vagy 
urak, akiknek személyesen volt alkalmuk tapasztalni diakonisszáink 
önfeláldozó és szakértő ápoló munkáját s akik hálás szívvel és el
ismeréssel gondolnak reájuk s diakonissza-intézményünkre.

Az egyleti tagok nevei egyébként alig különböznek az elmúlt 
éviektől. Feltűnő azonban a változás a Nőegylet megalakulása idején 
összeállított névsorral szemben. Megállapíthatjuk, hogy akkori gyüleke
zetünk tagjainak nevei helyébe nagyrészt egész újak kerültek; a régi 
tagok eltávozván vagy elhalván, fiatalabb nemzedék támadt s foglalja 
el azok helyét. A szellem azonban, hisszük, a régi buzgó evangéliumi 
szellem, mely az ősök hitéből erőt merítve, folytatja azoknak egyházias, 
áldott munkáját.

A tagoknak legelső munkája rendszerint a teaestély előkészítése 
s annak rendezése volt.

A véres és mindent pusztító világháború miatt azonban megszokott 
teaestélyünket az 1917. évben sem tartottuk meg. Azt hisszük, hogy 
amikor az özvegyek százezrei tengődnek s az árvák milliói sírnak és 
jajgatnak elhagyatottságukban, akkor egy egyházias jellegű nőegylethez 
nem illett volna nagyszabású vigalmat rendezni. Át kellett s át kell 
engednünk a teret azoknak, akik ebben kevésbbé kényesek s akik a 
háborús viszonyokkal járó társadalmi bajok és szenvedések enyhítése
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s megszüntetése végett alakult testületek s egyesületek megbízásából 
rendeznek különböző címeken társas összejöveteleket s vigalmakat.

Első egyleti munkánk szomorú kötelességteljesítés volt a mi nagy
nevű lelkészünkkel, Korbély Gézával szemben, akit, sajnos, oly korán 
vesztettünk el s aki még sok nagyszabású munkának elvégzésére lett 
volna hivatva nagymultú egyházunkban.

Nőegyesületünk gyűjtést indított emlékének megörökítése végett 
s ez a gyűjtés koszorúmegváltás címén 564 koronát eredményezett, 
melyből 35 kor. gyűjtési költség levonása után 529 korona Korbély Géza- 
alap címén az intelligens nők otthonának javára fog szolgálni. Az összeg
hez következők járultak: 50 kor.-val Bánó Aladár; 20 kor.-val dr. Bánó 
Dezső, dr. Schmidt Gyula, Bielek László és neje, Kirchmayer Gerő és 
neje; 10 kor.-val dr. Sztehlo Jánosné, Vogel Béla és neje, Mayer Endre 
és neje, özv. dr. Lakner Arpádné, dr. Maiéter István, Tahy József, dr. 
Körtvélyessy Dezső, dr. Flórián Károlyné, Koós Ernő, Koós Frigyes, Mi- 
kolik István, dr. Mosánszky Istvánná, Meliőrisz Ilka, Schönwiesner János 
és neje, Grámer Nándorné, Lehoczky Egyed, dr. Deák János és neje, 
Vöröss Sándorné; 8 kor.-val özv. Adriányiné és nővére; 6 kor.-val 
dr. Balpataky Imréné; 5 kor.-val Tauth Viktorné, dr. Oszvald Tivadar, 
Schöpflin Gézáné, özv. Csatáry Zsigmondné, Draskőczy Lajosné, Slajchő 
Mihályné, Pálesch Árpád, Oberlánder Károlyné, Theisz Ármin, dr. Weiszer 
Emilné, Szent-Ivány Béla, Gömöry Jánosné, Csengey Gusztáv, dr. Mikler 
Károly; 4 kor.-val özv. Zavatzky Szilárdné, Schroepfer Antalné, Szent- 
Ivány József, özv. Zelenka Pálné és olvashatatlan nevű; 3 kor.-val 
Pankuch Gusztáv és neje, Fekete Imre, Halbsch Gusztávné, Spanner Pál, 
Hartmann Albert, Frenyó Lajosné, Hennel Ilona, Benigny Ervinné, özv. 
dr. Sarudy Vilmosné, Woháner Dezsőné, Gerhard Béláné ; 2 kor.-val Vaj- 
dicska Kálmán, dr. Szlávik Mátyás, Mussoni Antalné, Krayzell Aladárné, 
özv. Kőch Tivadarné, özv. Wallinger Ferencné, özv. Maurer Lajosné, 
Verbőczi Jőzsefné, Gubcsó Gyula, Bezchleba Ferencné, özv. Simkó 
Mátyásné, Theisz Lenke, Thomae Aladár, Kobilicz Frigyesné, Ludmann 
Ottóné, Scholze Károlyné, Bretz Sándorné, Balló Aurél, Peskó Ödön, 
Weiszer Sándorné, Borsody Károly, Elstner Istvánná, Zathureczky Bé
láné, Andaházy László, Krayzell Jen öné, dr. Obál Béláné, dr. Obetkó Dezső 
és neje, Magyar Mihály, özv. Puchert Gyuláné, Thinschmidt Tivadar, 
özv. Kamenitzky Andrásné, Kutsinszky Béláné, Mihalidesz Lajosné, 
Saenger, N. N., F. L., Késmárszky Károlyné, Durst Győző, Mórocz 
Karola, Jelenik Emma, Szánik Ernő, Sándor Izabella, Blaschek Mária, 
Simkovics Mária, Molitor Gusztáv, Kapy Gyula, Szutórisz Frigyesné, 
Mauks Tekla, özv. Palecskő Viktorné, Friedrich Vilmos, Zapalovics 
Emília, Jurcsik Jőzsefné, Schütze Henrikné, özv. Zeman Jánosné, Flei- 
scher Gusztávné, Gécs Zoltán; 1 kor.-val Klein Béla, Páter Mihály, 
Kahanyecz Józsefné, Dahlström Anna, Schwartz Ede. Összesen 116 tag.
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Ezen hálás és kegyeletes elismerést kifejező ténykedéssel szemben, 
mely Korbély Géza elhúnyt lelkészünk hervadhatatlan érdemei iránt 
oly szépen megnyilatkozott, viszont a bizalomteljes szívességnek és 
szeretetnek megnyilatkozása volt a Nőegylet részéről az újonnan meg
választott lelkésznek, Fábry Viktornak méltó fogadására vonatkozó in
tézkedés. Egyesületünk a május 3-iki közgyűlésén egy hölgybizottságot 
állított össze, amelynek feladata volt az egyház által ugyané célból 
kiküldött bizottsággal egyetértőleg minden lehetőt megtenni, hogy az 
új lelkész fogadása meleg s méltó legyen az egyházhoz. A hölgybizott
ságnak különösen a templomnak s papiaknak rendbehozásáről s fel
díszítéséről, valamint a Convictusban rendezett családias közebédnek 
kellő előkészítéséről s megrendezéséről kellett gondoskodnia. A vállalt 
feladatot a bizottság közmegelégedésre oldotta meg. S hogy a nehéz 
viszonyok között a lelkész fogadtatása melegségben és szeretetben oly 
szépen sikerült, azt főképen a hölgybizottság szeretetreméltó buzgól- 
kodásának köszönhetjük. A bizottság tagjai voltak: Vogel Béláné elnök
lete mellett Zavatzky Szilárdné, Schönwiesner Jánosné, Molitorisz Ist
vánná, Mayer Endréné, Molitor Gusztávné, Frenyő Lajosné, Csengey 
Gusztávné és Gömöry Jánosné, a titkár és pénztáros.

Ez a hölgybizottság, élén Vogel Bélánéval, a beiktatás reggelén 
a lelkészlakon fogadta s a Nőegylet nevében üdvözölte az új lelkészt 
és nejét, kívánva Istennek áldását bejövetelére s Eperjesen kifejtendő 
működésére, megelégedést és boldogságot családi életére.

Azután a lelkészlakről templomunkba kisérte az iskolásleányok 
által a lelkészlaktől a templomig alkotott sorfal között, holott lelkészünk
nek szép és fenséges beiktatő-ünnepélye folyt le az ájtatos hívők soka
sága előtt.

A beiktatő-ünnepély után megtartott közebédben Nőegyletünk 
tagjai közül is számosán vettek részt. Egyletünk nevében özv. Zelenka 
Pálné tiszteletbeli elnöknő éltette az új lelkészt és nejét.

Az 1917. évi szept. 26-ikán tartott nőegyleti közgyűlésben Mayer 
Endre titkár, aki betegsége miatt a fentebbiekben vázolt lelkészfoga
dásokban nem vehetett részt, üdvözölte őt, felhíván figyelmét a Nőegy
letnek egyházias s nagy reményekre feljogosító és szép eredményeket 
felmutató munkásságára s kérve abban való lelkészi vezető közremű
ködését, amire a lelkész úr megható szavakban válaszolva, kedves 
kötelességének tartja, úgymond, az egyletben való tevékenykedését s 
kéri az egyletnek ezirányú támogatását, lévén a Nőegylet az egyház
nak valóságos szíve, melynek lüktetése mértéke az egyházias életnek. 
Ezúttal is őszinte szívvel köszöntjük: „áldott, ki jő az Urnák nevében!" 
Áldott legyen munkája Nőegyletünk körében is!

A díszítés s fogadás költségeihez a következők járultak: dr. Schmidt 
Gyula 50 kor., Bielek László 20 kor., Schönwiesner Jánosné, Vogel
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Béláné, Gömöry Jánosné és Bielek Zoltánná 10—10 kor., Csengey 
Gusztávné 9 kor., Draskőczy Lajosné és Schroepfer Antalné 5—5 kor., 
Mussoni Antalné, Zavatzky Szilárdné, dr. Weiszer Emilné, Molitorisz 
Istvánná, Mayer Endréné és Molitor Gusztávné 4—4 kor., Erényé Lajosné, 
Holénia Lajosné, Sztehlo Jánosné, Klobusitzky Béláné és Flachbart 
Jenőné 3—3 kor., özv. Menesdorfer Bertalanná, özv. Mayer Gézáné, 
Szutérisz Frigyesné 2—2 kor., összesen 174 kor. R kiadások 185 kor. 
86 fillért tettek; a hiányzó 11 kor. 86 fillért a nőegyleti pénztár fedezte.

Ugyancsak a Nőegylet tagjai özv. Zavatzky Szilárdné vezetése 
mellett gondoskodtak a szeretettel fogadott új lelkészünk és neje üres 
kamrájának élelmicikkekkel való ellátásáról is, ami a nehéz viszonyok 
dacára, különösen egyeseknek áldozatkészsége folytán, szintén figye
lemreméltó módon sikerült.

Ősi protestáns szép szokásunk eszerint sem bensőségben, sem külső 
megnyilatkozásban nem halványult el. S vannak bizonyos szokások, 
tradíciók — s ez is azok közé tartozik —, amelyekben maga az élet 
mutatkozik. Rz ilyeneket sem szabad elhagynunk; ellenkezőleg, mint 
valami gyümölcstermő fát, ápolnunk s nevelnünk kell a jövő biztosítása 
céljából.

4. R diakonissza-ügy. Nőegyletünknek ez a legáldásosabb s leg
drágább alkotása, amelytől elválaszthatatlan egész jövője. Ennek fejlesz
tése a legfontosabb feladatát teszi a Nőegyesületnek.

R még most is dúló háború miatt ebben az irányban őszintén szólva 
semmit sem tettünk, még pedig azért, mert nem tehettünk. Diakonisszánk 
kettő volt az 1917. évben. Egyike Kundingen Erzsébet régi ismerősünk, 
kit ápolói szakértelme, kitartó buzgósága és jósága minden családban, 
ahol ápolt, kedveltté s nagyrabecsültté tett. Rz 1917. évben teljesített 
ápolásai gyarapították jő hírét.

R másik diakonissza az év első felében Neumann Karolin volt, 
ki hasonló buzgalommal s önfeláldozással járt el szolgálatában. Rz 
anyaház elhívta Eperjesről és Sopronba helyezte át s helyette Pelényi 
Emíliát küldte, aki június 28-ikán jött közénk és kinek kedvességével, 
szerény fellépésével mindnyájunk bizalmát sikerült megnyernie. Itteni 
tartózkodásának kezdetétől fogva megelégedésre végzi a reábízott nehéz 
feladatokat. Munkásságukról a következő statisztikai adatok szólanak: 
Rz 1917. évben 20 beteget ápoltak 358 nappal és 362 éjjel (amint ebből ki
tetszik, folytosan igénybe voltak véve; Péchy Antalnál Pécsújfalván 
7 hónapon át, részben már az 1916. évben); az ápoltak közül 10 evang., 
3 református, 7 róm. kath. volt. Egy vidékin kívül a többi mind hely
beli. Ezeken felül 90 látogatást — részben beteglátogatást tettek. Sűrűb
ben kellett megjelenniük a szegényekházában, az ott elhelyezetteknek 
gondozása végett.

Megjegyzendő azonban, hogy a sok betegápolás miatt a gyülekezeti
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diakonia szintén teljesen szünetel s emiatt egyeseknek szegénységé
ről vagy betegségéről s egyéb bajáról későn, esetleg egyáltalán nem 
értesülünk s ennélfogva rajtuk csak nagynehezen tudunk segíteni. 
Ez okból felhívom Nőegyletünk tagjait, hogy akik értesülnek egyházunk 
valamely tagjának esetleges bajáról vagy szükségéről, hogy arról ér
tesítsék a diakonisszákat vagy az elnökséget.

Meg kell említenem azt is, hogy egyletünk tagjai már nem érdeklőd
nek oly szeretettel diakonisszáink iránt, mint régebben, minek következté
ben a diakonisszák nélkülözik a családias együttérzést s otthonosságot, 
mintha idegenek között lennének, akiket ápolni s gondozni tartoznak 
megfelelő fizetésért s ha annak eleget tettek, megkapják a hideg el
ismerést. Régebben asztalainknál szívesen látott vendégeink voltak...

Vannak szegényeink, kik csupa szerénységből s esetleg attól való 
félelmükben, hogy a diakonissza ápoló segítségét fizetniük kell, nem 
veszik igénybe a diakonisszát.

Nemcsak alapszabályaink, de maga a keresztyén szeretet előírja, 
hogy mindenkin segítsünk, amennyire csak tehetjük; ez okból ismételve 
felhívok mindenkit, hogy diakonisszáink mindenkinek rendelkezésére 
állanak, akár jobbmódú, akár szegény valaki; sőt ez utóbbin még fon
tosabb kötelességünk segíteni, mert hiányzanak a megfelelő anyagi 
eszközei, hogy más úton tudjon segíteni magán. Az iparostanoncok és 
cselédek gondozása ebben az évben is szünetelt. A csütörtöki bibliaórákat 
azonban a lehetőség szerint, a huzamos lelkészhiány dacára megtartottuk.

5. A reformáció négyszázéves évfordulója. Az egész protestáns világ 
foglalkozott a reformáció 400-ik évfordulójának megünneplésével. Min
denki azt remélte, hogy végre az egész világnak szóló nagyszabású és 
alkotásokban gazdag ünnepélyeket fognak a protestánsok rendezhetni, 
hiszen eddig még egyetlen százados évforduló sem múlhatott el békés 
manifesztációkban. Az első százados évforduló közvetlenül a 30-éves 
vallásháború előtt, fülledt levegőben, viharok között múlt e l; a másodi
kat a Rákóczi-szabadságharcok leverése után, a nemzet s a protestánsok 
teljes elnyomása jegyében tartották meg; a harmadik a francia háborúk 
után s a szabadságratörekvés eszméinek elnyomása, a Metternich-éra 
idején némi élénkséget, fellendülést és határozottabb prot. öntudatot 
látszott teremteni, azonban a nagy devalvatio megakasztott minden 
nagyobb alkotást.

S íme a negyedik évszázadnak fordulója még szörnyűbb, az emberiség 
történetében eddig soha nem létezett háborúra ébredt, melyben a tömeg
gyilkolások s pusztítások mértéke eddig minden képzeletet fölülmúl. 
Természetes, hogy a nagyszabású tervek meghiúsultak; az örömrival- 
gást s ujjongást szomorúság, sírás és jajgatás váltotta fel; a háború 
okozta súlyos sebeknek gyógyítása és veszteségeknek pótlása háttérbe 
szorított minden más érdeket és feladatot.
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Nőegyesületünk már 1911-ben foglalkozott azzal a tervvel, hogy a 
rozoga állapotban lévő szegényekháza helyett, amely sem jelenlegi ren
deltetésének, sem az egyház és Nőegylet más belmissziői céljainak meg 
nem felel, egy oly evang. házat épít, amely központja lehetne többféle 
fontos belmissziői munkának és tűzhelye a keresztyén szeretetnek. 
E célból érintkezésbe lépett az egyházzal, amely az eszmét felkarolta 
s egy bizottságot küldött ki a kérdés tanulmányozására és előkészítésére. 
E bizottságba egyletünk részéről az elnökség, titkár, pénztáros és jegyző 
küldetett ki. Közbejött azonban az oltárunknak tűz által való elpusztulása 
s ebből kifolyólag templomunk renoválása, valamint polgári leány
iskolánk építése s az ezekkel járó teher és gond, amelyek Nőegyletünk 
tervének megvalósítását háttérbe szorították. Elhalasztott tervünk ki
vitelét a reformáció 400-ik évfordulójára halasztottuk; de kiütött a 
háború s tervelésünk csak szóbeszéd és jövő reménység. Pedig mily 
szép lett volna egy modern evangélikus szeretetháznak felépítése s fel
avatása 1917. október 31-ikén! Mennyi lelket költött volna fel szender- 
géséből? Hány szívnek szeretetét gyújtotta volna meg? Mily erkölcsi 
tőkét gyűjtött volna az össze Nőegyletünk jótékony működése javára ? 
Mennyi jő terjedt volna el ebből kifolyólag a társadalmunkban s meny
nyire erősítette volna egyházunk s Nőegyletünk pozícióját?

Elmúlt a nagy nap s mi most hátrább vagyunk, mint a háború előtt!
Nőegyletünk 1920-ban fogja ünnepelni 25-éves jubileumát! Akkorra 

bekövetkezik talán a béke is, a várva várt s új élet reménységével 
kecsegtető béke is. Talán lehetne reménylenünk, hogy akkorra Nőegy
letünk háza mint Béke-háza átadható lesz rendeltetésének, mint az igazi 
keresztyén békét, a szeretetnek békéjét szolgáló ház, amelyben az el
hagyatott intelligens nők otthonát is berendezhetjük, melyre Jármay 
Janka, megboldogult nőegyleti elnökünk 1000 koronát hagyományozott. 
Ügy gondoltam egykor, ezen célbavett evang. háznak felépítésével s fel
avatásával másnak kezébe teszem le nőegyleti titkári tisztemet. A 
gondviselés másként akarta azt. Belenyugodva a változhatatlanba, 
szeretném megélni az egylet 25-éves jubileuma alkalmával az elgondolt 
szép műnek elkészítését.

Időm eljár; más idők következnek új gondolatokkal, új eszmékkel 
és követelésekkel. Űj embereknek kell jönniök, akik az új eszmék által 
lelkesítve átveszik a munka fonalát s folytatják tovább s viszik előbbre 
az egyletet célja felé, kijelölt útjain. Az öregek, a voltak nem alkalma
tosak arra, hogy tervelői legyenek az új időknek. Istennek kedvezése, 
ha áldásos munkát folytathattak s az általuk megalapozott épületnek 
a zárókövét is letehetik.

A reformáció jubileumának ilyen ünneplésétől elesvén, Nőegyletünk 
egy templomi hangverseny rendezését vette tervbe, de ettől is el kellett 
állania, orgonánk ily célra való alkalmatlansága miatt.
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Amennyiben pedig Collegiumunk többrendbeli felolvasó-estélyt vett 
tervbe, nem akarván ezeknek sikerét rontani, abban állapodott meg 
Nőegyletünk, hogy külön ünnepélyt nem rendez, hanem közösen ünne
pel s résztvesz az egyházunk és Collegiumunk által rendezendő ünne
pélyekben, Résztvevősét főleg abban nyilvánította, hogy a Nőegyleten 
belül alakított vegyeskart a tagok személyes közreműködésével erköl
csileg támogatja és fenntartásához hozzájárul, hogy ezen kar életké
pességével egyházunk templomi éneklését szebbé és művészibbé tegye.

Az 1917. évi szept. 26-ikán tartott közgyűlés foglalkozván a refor
mációnak a Nőegylet általi megünneplésével, különösen az alább követ
kező s egyházunknak okt. 31-ikén tartott díszközgyűlésével egy átira
tunkban közölt határozatával kívánta megörökíteni a nagy napot:

. . .  Azzal a tiszteletteljes kérelemmel fordulunk a nagyságos és 
nagytiszteletű egyházközségi jubiláns közgyűléshez, méltőztassék az 
eperjesi ev. gyámintézeti Nőegyletnek ezt a határozatát (hogy t. i. egy 
ev. házat akar építeni) a) jóváhagyó tudomásul venni és a maga ré
széről is elhatározni, hogy az egyházi közgyűlés helyeselvén a tervet, 
a maga részéről is kész támogatni a Nőegyletet ebben a nagyszabású 
vállalkozásában;

b) bizottságot kiküldeni, amelynek különösen az lenne a feladata, 
hogy megvitassa a tervnek anyagi eszközeit, az egyház részéről ho
zandó áldozatnak lehetőségét, minőségét és nagyságát és

c) méltőztassék adandó alkalommal presbyteriumi és egyházi köz- 
gyűfésen foglalkozni azzal a kérdéssel, hogy mi történjék a jelenleg 
nőegyleti gondozás alatt álló s már csak üggyel-bajjal fenntartható 
szegényekházával és annak ápoltjaival, ha majdan sikerül a tervbevett 
épületnek létesítése.

Egyházunk a reformáció 400-ik évfordulójának emlékére tartott 
ünnepélyes díszközgyűlésén ezt a javaslatot egész terjedelmében elfo
gadta s megvalósítását szükségesnek mondotta ki. Reméljük ezek után, 
hogy nemsokára megindul a munka s ha egyházunk vezetői szere
tettel és buzgalommal karolják fel, testet ölt az eszme s egyházunk 
szép keresztyén alkotással fog gazdagodni, melynek áldását késő 
unokák is fogják látni s élvezni. Quod deus faxit.

6. A karácsonyi felruházás és segélyezés. A háború miatt a kará
csonyi felruházás ünnepélyességét ez évben is mellőztük s meg kellett 
elégednünk pusztán azoknak a tárgyaknak átadásával, melyeket Nő
egyesületünk az egyes fiú- s leánygyermekeknek szánt az illetékes 
tanítók s tanítónők előzetes meghallgatása után. Teljes felruházásban 
senkit sem részesíthettünk a nagy drágaság, anyagi viszonyaink elég
telensége s a sok jelentkező miatt. Összesen 24 gyermek kapott cipőt: 
Engler Miklós, Virág Mariska, Kovács József, Engler Ernő, Farkas Teréz, 
Thoman Mariska, Kuhlöffl Márta, Kuhlöffl Aranka, Jelenyik Mariska,
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Szabó Margit, Sándor Márta, Engler Irén, Szécs Erzsébet, Simkő Erzsébet, 
Lazor Mária, Kusnyir Jolán, Kollár-Szabó Karolin, Márton József, Kollár- 
Szabó János, Bittó Imre, Szabó Béla, Kusnyir János, Hurni József, 
Kleinert Ilona.

Ugyancsak karácsonykor 3 szegény ev. családot is segélyeztünk 
u. m. Engler, Lazor és Kollár-Szabó családot különféle élelmicikkekkel, 
amelyeket Vogel Béláné alelnöknő „egy kanál zsír" címen gyűjtögetett 
össze egyes hölgyektől s amely gyűjtés 45 kilogrammot eredményezett.

R szegényekházában elhelyezett szegényeink ezúttal csak némi 
külön pénzbeli segélyt kaptak a karácsonyi ünnepekre.

Diakonisszáinkat Lutherről szóló 2—2 kisebbszerű művel ajándé
koztuk meg.

R karácsonyi felruházás céljaira a következők adakoztak: Bielek 
Lászlőné 20 kor., Meliórisz Ilka, dr. Oszvald Tivadarné 10—10 kor., 
dr. Sztehlo Jánosné 6 kor., Vogel Béláné 5 kor. 40 fill., Schönwiesner 
Jánosné, Csengey Gusztávné 5—5 kor., dr. Deák Jánosné, Gönczy Gáborné, 
Molitorisz Istvánná, Mayer Endréné 4—4 kor., Slajchó Mihályné, Frenyó 
Lajosné, Papp Ferencné 3—3 kor., özv. dr. Mayer Gézáné, özv. Menes- 
doríer Bertalanná, Vandrák Vilma, N. N., Raab Jánosné 2—2 kor., 
Peskó Ödönné 1 kor.; összesen begyűlt 97 kor. 40 fill. Összes kiadás volt 
a 24 pár cipőért 896 kor. 60 fill.; a pénztárból pótoltunk 799 kor. 20 fillért.

Rz „egy kanál zsír" címen a következő hölgyek adtak zsírt, lisztet, 
burgonyát, babot stb. élelmicikkeket és ruhaneműeket: Frenyó Lajosné, 
Gömöry Jánosné, özv. Menesdorfer Bertalanná, özv. dr. Mayer Gézáné, 
Borsody Károlyné, özv. Schroepfer Hntalné, Peskó Ödönné, Csengey 
Gusztávné, Klobusiczky Béláné, Holénia Lajosné, özv. Zathureczky 
Béláné, Fábry Viktorné, Bielek Lászlóné, Molitorisz Istvánná, Schön
wiesner Jánosné, Szutórisz Frigyesné, dr. Sztehlo Jánosné, özv. Zavatzky 
Szilárdné, Vogel Béláné, dr. Weiszer Emilné, Gellért Emilné, Klór nővérek, 
Rátz Dezsőné, Radvány Kálmánná, Pálesch Arpádné, dr. Oszvald 
Tivadarné, Gönczy Gáborné, Mayer Endréné, Wáchter Irén és Késmárszky 
Berta.

7. Nőegyletünk anyagi viszonyai. Miután teaestélyt az 1917. évben 
sem rendeztünk, ily módon ismételten elestünk a szokásos legnagyobb 
jövedelmünktől. Legfőbb jövedelmünk volt a már rendelkezésre álló 
tőkének kamatjain kívül adományokból, a tagsági és a diakonisszák 
ápolásáért járó díjakból,' miként azt Vogel Béla, derék pénztárosunknak 
itt közölt számadási kimutatása igazolja.

R nőegyleti pénztárba tagsági díjakból befolyt 665 kor., 89 kor.-val 
több, mint 1916-ban. Gyűjtöttek pedig: Csengey Gusztávné és Gönczy 
Gáborné 113 kor.-t, Klobusiczky Béláné és Borsody Károlyné 125 kor.-t, 
Jelenik Emma és Mórocz Karola 62 kor.-t, Gerhard Béláné és Peskó 
Ödönné 114 kor.-t, dr. Sztehlo Jánosné és Molitorisz Istvánná 124 kor.-t,



□ GYÜLEKEZETI ÉLET 11

Menesdoríer Bertalanné és Peskő Ödönné 123 kor.-t. Ugyanezen pénz
tárba befolyt adományként: az Eperjesi Takarékpénztártól 100 kor., 
Jármay Béláné alapítványa 200 kor., Diakonissza-alapra befolyt beteg
ápolási díjakból 1005 kor., Theisz Ármin adománya 20 kor., Péchy Antal 
Pécsújfalu 50 kor., Péchy Elekné, Sztankahermány 20 kor., Eperjesi 
Villám villágítási részvénytársaság 50 kor., Sáros vármegyei Takarék- 
pénztár 50 kor., Nagysárosi Műmalom 50 kor., Eperjesi Takarékpénztár 
50 kor., özv. Sitányi Lajosné 100 kor., Sztankay László 30 kor., Mussoni 
Antal 48 kor., Farkas Lajos 10 kor., Qubcsó Gyula 10 kor., Ruzsákné 
50 kor., összesen 588 kor. Koszorúmegváltás címén befolyt dr. Kakúsz 
Béla halála alkalmából az Eperjesi Bankegylettől 100 kor., Schroepfer 
Antal halála alkalmából az Eperjesi Takarékpénztártól 50 kor., az Eper
jesi Villamvilágítási társulattól 50 kor., összesen 200 kor. Alapítványként 
befolyt özv. Jármay Béláné végrendeleti intézkedéséből erre a célra 
200 kor. és Schroepfer Antalné adományából hasonlóan 200 kor. elhúnyt 
férjének emlékére.

Végül megemlítem, hogy az 1917. év tavaszán folytak be néhai 
Jármay Bélánénak alapítványai: 200 kor. diakonissza-alapra, 200 kor. 
nőegyleti célokra és 1000 kor. alapítvány az „intelligens nők otthona1* 
javára, mely az időközi kamatokkal 1060 kor. 86 fill.-t tesz ki. A Nőegylet 
kezelésében lévő összes alapok és tőkék 46,590 kor. 41 fill.-t tesznek, 
ami a múlt évi 43,121 korona 30 fillérrel szemben 3469 korona 10 fillér 
emelkedést mutat.

Pénztárunkat s annak kezelését ismét Schönwiesner János, Gömöry 
János és Peskő Ödön urakból álló bizottság vizsgálta meg s pénztárunkat 
és kezelését minden tekintetben mintaszerű lelkiismeretességgel veze- 
tettnek találta, amiért/Vogel Bélának itt is a legnagyobb dicsérettel és 
köszönettel adózunk.

* * *

Visszatekintve az elmondottakra, megnyugvással mondhatjuk, hogy 
habár a reformáció jubiláris emlékünnepe alkotások nélkül múlt el s 
egyházunk a nagy naphoz méltó emléket nem létesített, az evangéliumi 
élet nem lankadt el egyházunk tagjainak szívében . . ., a szeretet és 
jótékonyság a nehéz időkben is felkereste s megtalálta az adakozókat 
és a segélyezendőket.

Őszinte köszönettel tartozunk s azt itt ismételten kifejezzük egyle
tünk összes munkálkodó tagjainak, a jótevő és adományozó'egyház
tagoknak s pártfogóinknak, valamint az eperjesi pénzintézeteknek s 
vállalatoknak, amelyek hathatós segélyeikkel gyámolítottak minket.

Mindenekfelett pedig leborulunk az Istennek jósága előtt, hogy
megkímélt a háború pusztításától és kegyelmesen megengedte, hogy
benne élhetünk s ő a mi segedelmünk! rx in n rs MAYER ENDRE.

(n. pénztári jelentest a következő számban adjuk.)
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Adatok az 1917. év történetéhez.
19. Rz egyházi közgyűlés üdvözli Fábry Viktor megválasztott lelkészt. 

Rz 1917. július hó 8-ikán tartott közgyűlésen Draskóczy Lajos iskola
széki elnök, mint íelügyelőhelyettes bejelentette, hogy Fábry Viktor, az 
egyházközség megválasztott lelkésze, az esperesi hivatal útján levelet 
intézett az egyházi közgyűléshez, melyben megköszöni, hogy az egyház- 
község őt választotta meg lelkészének s kijelenti, hogy a május 27-ikén 
számára kiállított híványt magára nézve kötelezőnek ismeri el s a lel
kész! állást lehetőség szerint július hő végén elfoglalja.

h  nagy örömmel és köztetszéssel fogadott levél felolvasása után 
h.-lelkész indítványára az egyházközség jegyzőkönyvében is kifejezte 
afeletti örömét, hogy megválasztott lelkésze a híványt elfogadta, s el
határozta, hogy őt jelen közgyűlésből őszinte örömmel és lelkesedéssel 
üdvözli, annak a kiemelésével, hogy a közgyűlés s az egyházközség 
osztatlan szeretettel, bizalommal és sok reménységgel tekint az ő lelki
pásztori működése elé s idejövetelére és itteni működésére Isten gazdag 
áldását kívánja.

20. R lelkész fogadtatását és beiktatását előkészítő bizottság kikül
detése. Ugyanez a közgyűlés felkérte az elnökséget, hogy a gondnok 
közreműködésével szűkebbkörű bizottságot hívjon össze, mely bizottság 
a lelkész fogadtatását s beiktatását fogja előkészíteni.

21. Fürdőszoba építtetése. Ugyanez a közgyűlés emelte határozattá 
az egyháztanács ama javaslatát, mely szerint a lelkészlakban fürdő
szoba építtessék, annak berendezése azonban a háború befejezése utáni 
időre halasztassék.

22. R kántori tiszteletdíj megállapítása. Ugyané közgyűlés határozta 
el az iskolaszék indokolt véleménye és javaslata alapján, hogy Durst 
Győző eddigi évi 103 kor. kántori tiszteletdíját július 1-jétől 400 kor.-ra 
egészíti ki. Egyúttal azonban kimondotta a közgyűlés, hogy amennyiben 
a közeljövőben önálló kántori állást szervezne, a 400 k.-t — a fizetés
kiegészítés fejében beszámított 160 kor. levonásával — az önálló kántor 
díjazására fogja fordítani.

23. Sándor Izabella el. isk. tanítónő megfelelő magasabb fizetési állam
segély kérelmezése. Ugyanez a közgyűlés határozta el, hogy Sándor 
Izabella elemi iskolai tanítónő magasabb fizetési államsegélye ügyében 
újabb felterjesztést intéz a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez; a 
kérvény elintézéséig pedig előlegképen az 1916—17. tanévre vonatkozó
lag 200 koronát utal ki.

24. Rz elemi iskolai tanítók kérelme tűzifakárpótlás iránt. Ugyanez 
a közgyűlés tárgyalta az elemi iskolai tanítók tűzifakárpőtlási igényé
nek a kérdését s kimondotta, hogy a város részéről követelt fuvar- és 
vágatási díjat az egyház le nem szállíthatja, ha pedig a város a jövő
ben a fa kiutalását egészen beszüntetné, akkor az egyház a tanítókat 
a javadalmazási jegyzőkönyvben ily címen foglalt összeggel fogja 
kárpótolni.

25. Rz elemi iskolai tanítók részére családi pótlék kérelmezése. Ez a 
közgyűlés határozta el, hogy az elemi iskolai tanítók részére családi 
pótlékot kérelmez a vallás- és közoktatásügyi minisztériumnál.
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26. Polg. isk. igazgató tiszteletdíja. Ugyanez a közgyűlés mondta ki 
az iskolaszék javaslata alapján, hogy a polgári iskolai igazgató tisztelet
díját 500 koronában állapítja meg.

27. Pályázat a rajz- és kézimunkatanítónői állásra. Ez a közgyűlés 
bízta meg az elnökséget, hogy a polg. isk. rajz- és kézimunkatanítőnői 
állásra pályázatot hirdessen és az állás dotálására megfelelő állam
segélyt kérjen.

28. Polg. iskolai fegyelmi és rendtartási szabályzat. Ugyanezen a 
közgyűlésen mutatta be Draskőczy Lajos iskolaszéki elnök a polgári 
isk. igazgató által szerkesztett polg. isk. fegyelmi és rendtartási szabály
zatot, melyet a közgyűlés elfogadott.

29. Egyházi ének taníttatása a polg. iskolában. Ugyanez a közgyűlés 
határozta el, az iskolaszék javaslata alapján, az egyházi éneknek heti 
egy órában való taníttatását s kimondotta, hogy egyházi énektanítási 
tiszteletdíj fejében pénztárából évi 100 koronát folyósít, miért is felhívta 
a polg. isk. tantestületet, hogy az egyházi énekórát a tanrendbe beillessze.

Dr. D. J.

Adatok az 1918. év történetéhez.
Legutóbb tartott közgyűlésünk határozata értelmében megküldtük 

báró Prónay Dezső volt egyetemes egyházi és iskolai felügyelő úr 
Öméltóságának átiratunkat, amelyet Balló Aurél coll. főgimn. tanár úr 
volt szives művészi ízléssel kiállítani és kaligrafikus írásba fektetni. 
Fáradozásáért ezúton is hálás köszönetünket fejezzük ki.

Az egyetemes felügyelőre beadott szavazatok felbontására kiküldött 
bizottság ápr. hő 9-ikén ült össze és megállapította, hogy 670 egyház- 
község és 26 intézet szavazatából 126-ot, mint a törvényes követelmé
nyeknek meg nem felelőt,^ érvénytelenített. Az érvényes szavazatok 
közül esett: Szentiványi Árpádra 484, báró SolymöSy Lajosra 352, 
Osztroluczky Miklósra 243, dr. Vonovics Jánosra 130, Molnár Viktorra 30, 
és ennél is kisebb egységű szavazatot kapott még 11 jelölt. Miután 
abszolút többséget senki sem kapott, a bizottság Szentiványi Árpád és báró 
Solymosy Lajos között elrendelte a pőtválasztást s a szavazatok leadására 
június hó végét tűzte ki. Legközelebb tartandó közgyűlésünkön tehát 
előbbi állásfoglalásunkhoz híven fogjuk mi is szavazatunkat leadni.

Népmozgalmi adatok. Március közepe óla az egyházi cselekvények 
szinte szokatlan méreteket öltöttek, különösen nagy volt a halálozási 
esetek száma. Március 20-ikán általános részvét mellett örök nyugvó- 
helyére kisértük özv. Mussoni Antalné sz. Strompf Zsófia 73-éves úrnőt, 
akiben Mussoni Antal úr, a Sárosvármegyei Takarékpénztár igazgatója 
felejthetetlen édesanyját vesztette el. Március 30-ikán eltemettük Vanczák 
Samu atyánkfiát, „Vanczák bácsit", a sétány apró kis madarainak 67-éves 
hűséges gondozóját. Hagyatékában talált rézpénzt (̂2 korona 26 fillért) 
hálás köszönettel fogadtam a Gyámintézet céljaira. Április 3-ikán Nagy
sároson Rujnisz Dorottya, 79-éves hívünket, április 5-ikén temetőnkben 
áz 5-hetes kis Makrai Erzsikét, április 22-ikén a váratlanul elhúnyt 
52-éves Mihalidesz Lajos atyánkfiát és április 23-ikán özv. Várady- 
Szakmáry Kálmánné sz. Zombory Viktória úrnőt helyeztük nagy részvét 
mellett csöndes nyugovóra. Súlyos csapás érte nagytiszt. Franz Vilmost,
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a bártíai I. egyház érdemes lelkészét, aki április 16-ikán veszítette el 
21-éves Hilda leányát. Temetése Kassán folyt le nagy részvét mellett, 
ahová Eperjesről is számosán utaztak le Kassára, hogy ezzel is kifeje
zést adjanak annak a tiszteletnek és őszinte együttérzésnek, amellyel 
mindnyájan viseltetünk a megpróbált szülők és rokonok iránt. Egyhá
zunk mély részvétét lelkészünk fejezte ki a gyászoló család előtt, aki 
szintén leutazott Kassára a temetés napján. A halál személyválogatás 
nélkül tehát túlságosan bő aratást tartott soraink között, arany kalászok 
között feslő bimbót, nyilő rózsát tarolt le s derékba tört egy erős törzsöt 
is. Nagy-nagy szomorúságunkat csak annak tudata enyhítheti, hogy 
ők mind-mind hazatértek s ott viszontlátásra várnak minket is. Legyen 
pihenésük csöndes, békességgel teljes; a bánatos szívűeket pedig vi
gasztalja Isten gazdag kegyelme a Krisztus érdeméért!

A sok szomorú eset mellett a Gondviselés kegyelme örömmel is 
megáldott, a borulatba fénysugarakat is bocsátott. Április hó 16-ikán 
házasságra léptek templomunkban Arnoul Aurél vasgyári tisztviselő és 
Díváid Zsófia k. hívünk, akik az esküvőt követő napon új otthonukba: 
Kassahámorba utaztak. Legyen hajlékuk békességnek és boldogságnak 
kis tanyája, amelyben a kölcsönös szeretet, megértés, hűség és meg
becsülés csupa meleg napsugárt derítsen rájuk!

Legyen ez osztályrésze majdan ntű Engler István merészpataki 
ev. lelkésznek is, aki Dzurik Mariska k. hajadon hívünket fogja e napok
ban oltárhoz vezetni, valamint Oberlánder László tűzérfőhadnagynak is, 
aki Bodnár Ilonka, kassai születésű és ott lakó evang. hajadon hívün
ket jegyezte el.

Április 21-ikén kereszteltük Wernigg Ferenc és Jelűnek Julianna 
wieni illetőségű házastársak Ilona nevű kis leányát s ugyanaznap 
Carthmann Ferenc nagysárosi műmalmi tisztviselő és Geier Albina házas
társak Erzsébet Auguszta nevű gyermekét. Az újszülöttek fölött őrköd
jék Istennek kegyelme, hogy fejlődjenek testben és lélekben, Isten és 
emberek előtt való kedvességben.

Az 1914-ik év óta egyházunkból való kitérés nem fordult elő. Sajnos, 
ez évben akadt egy fiatal nő, aki szülői hitét megtagadta. Szklenka Ferencné 
szül. Dinnyéi Sarolta, tőketerebesi születésű, tállyai lakos, aki átmenetileg 
Tótsóváron telepedett le arra az időre, amelyben férje ott katonai szolgá
latot teljesít, április 3-ikán kitért az evang. egyházból. A házasságából 
származó kényszerhelyzet vette rá e nőt e szomorú lépésre s ha ily esetek
ben sző lehet egyáltalában enyhítő körülményről, akkor ez bizonyára a 
jelzett kényszerhelyzet s nem meggyőződés. Reánk csak annyiban tartozik, 
hogy itt jelentkezett kitérésre, noha egyházunknak sohasem volt tagja.

Ezzel szemben a törvényes formák betartása mellett egyházunkba 
tért Kuhlöffl Béla tanítójelölt márc. 14-ikén. A már katonai szolgálatot 
teljesítő hívünk egyébként is vallásunkban nevelkedett s csak a tör
vényes formalitásoknak tett eleget áttérésével. Szíve és lelke szerint a 
miénk volt ő mindig és egészen és maradjon is meg élte végéig! Az 
Úr áldása legyen vele és rajta mindenkor.

ISO
Különfélék. Április 14-ikén templomunkban offertoriumot ren

deztünk az esperességi Gyámintézet javára, amely 61 kor. 94 fillért 
eredményezett. A gyámintézet céljaira régi szokásunkhoz híven házan- 
kénti gyűjtést is fogunk rendezni a közeli jövőben s arra kérem kedves
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híveinket, hogy e gyűjtésünket szives adományaikkal eredményessé 
tenni kegyeskedjenek. Minden legkisebb adományért ezúton is előre 
mondok hálás köszönetét mindenkinek.

Az egyházi adót többen k. híveink közül címemre küldték. Kész
séggel juttatom el az adót rendeltetési helyére, de mert ez felesleges 
fáradságot okoz, arra kérem k. atyámfiáit, hogy egyházi adójukat — 
ha postán küldik—SchönwiesnerJános gondnok úr címére küldjék Eperjes, 
Bankegylet.

Tábori lelkészi minőségemben még Kolozsvárt kifejtett szolgálataim 
elismerése gyanánt a német császár Őfelsége a porosz vöröskereszt
éremmel tüntetett ki. Ez alkalomból sokan kerestek föl üdvözlő soraik
kal, akiknek itt mondok egyenkint és összesen hálás köszönetét jó
kívánságaikért.

A konfirmációi oktatást befejeztem, 24 konfirmandusommal a vizs
gát május 8-ikán d. u. 3 órakor fogom megtartani templomunkban. Arra 
kérem a szülőket, egyházunk tanácsosait, vezetőembereit és minden 
egyes tagját, hogy az ifjú hívek vizsgáját megjelenésükkel ünnepélyessé 
tenni szíveskedjenek.

Rákövetkező napon, azaz május 9-ikén, áldozócsütörtökön d. e. 
10 órakor a templomban megtartjuk a Konfirmációt. A konfirmációi 
istentiszteleti sorrendet külön nyomatjuk ki és híveink között kiosztjuk 
a templomban. Itt csak azt jelentem, hogy a tanítőnőképző-intézet prot. 
növendékei karénekkel fognak közreműködni. A konfirmandusok Úr
vacsorája után a felnőttek fognak az Űr asztalához járulni.Tegyük meghitté, 
emlékezetessé ifjú híveinknek e szép napot azáltal, hogy az istentiszteleten 
és Űrvacsorán minél nagyobb számban vegyünk részt.

ISD

Jó ték o n y ság . Szép cselek ed et. „A jótékonyságnak gyakorlá
sáról pedig meg ne feledkezzetek.14 Az apostol intése most is talált 
meghallgattatásra s ha voltak is olyan hetek, amikor senki sem jelent
kezett adakozásra, de voltak viszont oly áldott napok is, amikor többen 
is adakoztak jótékony célra. így Raab György tűzérönkéntes, a bevo
nulása előtti napon búcsúkézszorításra jött fel papjához és 7 koronát 
adott a templomfűtési berendezés alapjára. Ugyancsak e célra juttatott 
Flachbart Jenő Nagysárosról 10 koronát, Raab Jánosné úrnő 20 koro
nát, az orgonaalapra küldött ifj. Farkas Lajos atyánkfia 5 koronát.

Egy magát megnevezni nem akaró buzgó hívünk és szorgalmas 
templomlátogatónk március 19-ikén fölkeresett és a következő párbeszéd 
fejlődött ki közöttünk: „Kedves papom lelkem, ha az ember fogadalmat 
tesz,meg kell azt tartani?44 „Hogyne, kedves bátyám, mert nem szabad 
olyat fogadni, amit az ember nem teljesíthet.44 „No hát akkor itt van 
50 korona a templomfűtési berendezésre. Tegnap, mielőtt lefeküdtem, 
imádkozás után úgy elgondolkoztam holnapi teendőimen, kilátásban 
volt, hogy egy kis üzletet csinálhatok s azt mondtam: jó Istenem, Te 
oly csodálatosan viseled öreg napjaimnak gondját, megadod a minden
napi kenyeremet s ha nem dúslakodom is, de nagy szükséget sem 
szenvedek semmiben. Ha holnap megköthetem az üzletet, fölajánlom 
tiszta nyereségem felét templomi célokra. A jő Isten pedig mintha 
nyájasan bólintott volna felém s ettől nyugodtan, csöndesen elaludtam. 
Most pedig még boldogabb vagyok,-hogy idehozhattam az 50 koronát.44
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Köszönetét sem várva az én kedves bátyám, sugárzó arccal eltávozott. 
Másnap délután ismét reám várt. Temetésről jöttem haza. Irodámba 
kisért és ismét 50 koronát adott az előbb említett célra. Ez az összeg 
is egy nem várt bevételének volt a íele. És mintha attól félt volna, 
hogy hálaáradattal fogom elhalmozni, csak annyit ^mondott: „Áldjon 
meg az én Istenem, aki hozzám oly jó“ és elment. Én pedig sző nélkül 
lekisértem a lépcsőkön. Bátyámnak könnyfátyolos szemein valami cso
dásán boldog fénysugár ömlött el, én pedig soká néztem távozó alakját, 
amíg az egy mellékutcában el nem tűnt. Azután elmerengtem e szép 
cselekedeten. Egy ember, akit a sors keményen sújtott, akit megfosztott 
mindattól, ami életét egykor széppé, boldoggá tette, íme, ez a súlyos 
keresztfa alatt találta meg Istennek iránta való jóságának tudatát s oly 
hálára késztette, amely a maga egyszerű megnyilatkozásában könnye
kig hatott meg engemet is, s ha elgondolom, hogy ez a 100 korona az 
ő részéről több, mint sok embertársunk feleslegében annak százszorosa, 
úgy egészen önkénytelenül is arra gondolok, hogy hány boldog ember 
lehetne még közöttünk, ha ezt a szép példát követnék. Pedig azóta 
sok fekete hét volt; feketének nevezem, mert nem volt bennük jótékony
ság és szép cselekedet. Vájjon sok lesz-e ezentúl is a fekete hét?

® ® ®

R  tö rzslap ok  beküldését ismételten kérem kedves híveimtől.
R „Gyülekezeti élet“ fentartási költségeinek fedezésére kedves 

híveink áldozatkészségéből a következő adománvok folvtak be:
Mdrotz Karola ................. 5 kor. Erőss Dezsőné ........................... 10 kor.
Jelenik Em m a................................... 5 „ Mikler Frigyes ................... 5 f f

Vandrák Vilma ................. 5 f f özv. Borsody Károlyné 3 f f

dr. Markó Sándorné ............ 5 f f Mucha Jó z s e f ........................... 3 f f

Kutsinszky Béláné ................... 4 f f Borsody Károly ................... 10 5*
özv. Reisinger Lászlóné ........... 4 y> özv. Krayzell Áladárné 5 f f

Sándor Izabella ........................... 5 f f Saenger Ilka ........................... 4 f f

Páter M ih á ly ................................... 5 f f özv. Zathureczky Béláné ... 5 f f

Oberlánder Károly ............ 5 „ Elstner Istvánná ............ 10 f f

Tomasek Lajos ................. 10 V Horvay Vilmos ............ 4 f f

Blaschek Mária ................. 5 f f Slajchő Mihály ............ 6 f f

Simkovics Mária ................. 5 „ Koós F r ig y e s ................. 10 f f

Polg. le á n y isk o la ................. 5 f f Koős Ernő ................. 10 f f

Fleischer Gusztávné ............ 3 Thomae Aladár ............ 10 f f

Oszvald B é l a ....................... 10 f f Futits Lajosné ............ 5 f f

Vaj dicska Kálmán ............ 10 f f Csengey Gusztáv ....... 10 f f

Czigelbrier Róbert ............ 6 r> Halbsch Gusztávné ....... 10 f f

Boross Amála ................. 4 y> Bieíek Zoltán, Nagysáros ... 20 f f

özv. Schimkd Mátyásné ....... 5 » dr. Weiszer Emilné ........... 10 f f

Pankuch G u sztáv ................. 5 Gömöry Já n o s ........................... 10 f f

Várjon Gézáné, Tótsóvár ....... 5 » Hemerka G yuláné............ 5 f f

Holvay Ferenc, Nagysáros 3 f f Friedrich Vilmos ................... 5 „
Székely Jánosné ................. 5 Draskóczy Lajos ................... 10 f f

Klefner Nelli ....................... 4 » Molitor Gusztáv ................... 10 f f

Szent-Iványi József ............ 10 y> Thinschmidt Tivadar ........... 5 f f

özv. Mayer Gézáné ................... 10 f f Gécs Zoltán ........................... 5 „
id. Farkas Lajos ................. 10 „ Frenyó L a jo s ........................... 5 f f

(Jövő számunkban folytatjuk.) 
ISO

A „G yülekezeti É le t“ ez alkalommal is két számban jelent meg.
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