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A  Reformáció jubileuma.
Az elmúlt 1917-ik esztendőnek legkimagaslóbb eseménye volt a 

Reíormáció négyszázados évfordulójának megünneplése, amely méltó 
keretek között s a lelkekre gyakorolt mély és maradandó hatással 
ünnepeltetett egyházunkban is. Az ünnepség lefolyásának részletezését 
alább adjuk, vezetőhelyen Bánó Aladár egyházfelügyelőnknek a dísz
közgyűlésen elmondott gyönyörű beszédét közöljük a következőkben:

Mélyen tisztelt egyházi Közgyűlés!
Elérkeztünk immár mai lélekemelő ünneplésünk zárkövéhez, mely

nek célja, hogy egyházközségünk egyetemét, — tagjainak összességét 
képviselő közgyűlésünk is, — évkönyveiben megörökítendő tanúbizony
ságot tegyen vallásunk alapítása négy évszázados fordulójának meg
ünnepléséről és anyagi erejéhez mért maradandó alkotásokkal örökítse 
meg annak emlékezetét.

Ma van 400 esztendeje annak, hogy vallásunk nagy reformátora, 
belátva az uralkodó vallás gyakorlata körül lábrakapott kinövéseket, 
tévtanokat, isteni ihlettől áthatva síkra szállt ellenök s ennek nyilvános 
tanúbizonyságaképen, haláltmegvető nemes elszántsággal kifüggesztette 
ezt hirdető 95 tantételét a wittenbergai vártemplom kapuján. Ezen tör
ténelmi tettével az egyszerű szerzetes kivált, kiemelkedett paptársai 
közül s a foszladő papirszeleteket hitvallásunk örökéletű alapköveivé 
avatta, mely alapköveknek további építőanyaga a felvilágosodott szabad 
Szellem; az ellene felzúdult viharok elleni védelmezője az Igazság 
megtörhetetlen ereje; az idők végezetéig való föntartója pedig a Hit
hűség lett. Négy évszázad viharzott el azóta fölöttünk: az úttörésnek, 
az elnyomatásnak, a vallási üldözéseknek, a hitért való szenvedésnek, 
martyromságnak és majd a küzdelem és szenvedések kivívott ered
ményének: vallásunk megtűrésének, majd szabad gyakorlatának, egyen
jogúságának váltakozó korszakai. Lehetetlen, hogy e mai napon ne 
emlékezzünk meg kegyelettel hitvallásunk alapítóiról, terjesztőiről, meg- 
őrizőiről, elődeinkről, őseinkről, kiknek a császárok, a pápák minden
ható egyházi és világi hatalmával, öldöklő fegyvereivel szemben egyedüli 
védelmezőjük a felvilágosodás, az igazság; menedékváruk a Hitnek ereje 
s az ahhoz való törhetetlen ragaszkodás volt s ezzel felvértezve tudtak 
küzdeni, tűrni, szenvedni s ha kellett: meghalni hitükért.

Reánk, késő utódokra nem hagytak mást örökül, mint hosszú küz
delmeik, szenvedéseik gyümölcsét: vallásunk szabad gyakorlatát, ki
vívott egyenjogúságát, de ezzel együtt azt a szent kötelességet is, hogy 
elődeink nagy küzdelmeivel immár kiépített szilárd úton haladjunk 
tovább, ápoljuk, szeressük, terjesszük hitíiuket, ne csak hirdessük, de
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kövessük is igazán annak tanait! És ha volt idő történelmünk leg
nehezebb napjai óta, amidőn valóban szükségünk volt a vallás biztató, 
erősítő, megszentelő erejére, úgy bizonnyal a mostani az, amidőn a 
világot pusztító háborúnak immár negyedik esztendejében is kétkedve 
mondhatjuk el, hogy:
„Lelkünk pusztaságos éjjelén keresztül, Kétes ködvilággal egy sugárka rezdül. 
Csillag-e vájjon, mely, mint vezérszövétnek Üdvözítőt hirdet az emberiségnek?
Vagy csak földi hitvány pára, mely föllángol S égi táncaikhoz — rémeknek világoi ?“

És ha balsorsunkban így töprengünk veszteségeink, fájdalmunk 
enyhítésére:

„Balzsamul a hit malasztja légyen Rz elrejtett néma könnnyeken !
Mert szegénynek drága kincs a Hit, Tűrni és remélni megtanít;
S nékünk, míg a sír ránk nem lehel, Mindig tűrni és remélni k e ll!“

Tűrjük azért mi is keresztyéni türelemmel a háború rémeinek 
vonaglő, véres táncait, azok nyomát követő nyomort, nélkülözést, fáj
dalmat, — de reméljünk is, reméljük az isteni Gondviselésbe vetett 
hitünk törhetetlen erejével, a lelkünk mélyén megrezdült reménysugár
nak : az üdvözítő békének s azzal egy szebb, egy boldogabb kornak 
mielőbbi eljövetelét. Adja Isten, úgy legyen!

Adatok az 1917-ik év történetéhez.
Lapszámunk vezetőhelyén utaltunk már arra, hogy a Reformáció 

400-éves fordulójának megünneplése képezte az elmúlt év legkimagas
lóbb eseményét. A szükséges előkészületek megtétele után ránk virradt 
a nagy nap, amelyet az eddigi szokástól eltérően, nem az okt. 31-ikét 
megelőző vagy azt követő vasárnapon, hanem okt. 31-ikén d. e. 10 óra
kor tartott ünnepi istentisztelettel, deprecatiőval és díszközgyűléssel 
ünnepeltünk meg.

Városunk hatóságait, intézeteinek és egyházainak képviselőit meg
hívtuk, akik istentiszteletünkön nagy számban résztvettek. A zsúfolásig 
megtelt és földíszített templomban az időközben rendbehozott és föl
hangolt orgona hatalmas akkordjai vezették be az istentiszteletet. Az 
oltári szolgálat elvégzése után, amelynél*dr. Deák János és Draskóczy 
Lajos theol. tanárok is részt vettek, fölhangzott a templomi vegyeskar 
gyönyörű éneke, amely Csengey Gusztávné úrnő kezdeményezésére 
a Reform, jubileumára alakult s amely már első szereplésével is Szánik 
Ernő énektanár vezetése mellett bizonyságot tett életrevalóságáról. 
Utána Luther diadaléneke hangzott fel hatalmasan, amelynek első ver
sét a gyülekezet állva énekelte el. Ezt követte Fábry Viktor lelkész 
ünnepi beszéde, amely e nap jelentőségét domborította ki múltra, jelenre 
s jövőre vonatkozóan. Az istentisztelet befejeztével a coll. ifjúság és a 
tanári-kar megtartotta a szokásos deprecatiőt, amelynél az ifjúság ne
vében Zachar Kálmán theologus, a tanári-kar nevében Draskóczy Lajos 
theol. tanár, coll. igazgató válaszolt, egybekötve úrvacsorái beszéddel. 
Úrvacsorához ez alkalommal az ifjúsággal a gyülekezet tagjai is járul
tak. Megható volt látni egy nagy gyülekezet áhítatos alázatát s azt, hogy 
százakra menően vették az Űr szt. vacsoráját.

Ennek befejeztével megtartottuk az előre hirdetett ünnepi dísz- 
közgyűlést, amelyet Bánó Aladár egyházfelügyelő nyitott meg lapszá
munk első oldalán közölt mélyen járó beszédével.
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H közgyűlés a dr. Wallentínyi Samu egyh. főjegyző által kifejezésre 
juttatott egyháztanácsi javaslatokat és jelentéseket határozatra emelte, 
amely szerint jobb idők jöttével szakférfiú által megiratja egyházközsé
günk történetét Korbély Géza, Istenben boldogult volt lelkészünk hátra
hagyott jegyzeteinek felhasználásával, helyeslőleg tudja lelkész intéz
kedését, aki a Reformáció 400-éves jubileuma alkalmából új templomi 
énekkönyvet vezetett be s örömmel veszi tudomásul az eperjesi ev. 
Gyámintézeti Nőegyletnek ama jelentését, hogy jobb s kedvezőbb idők 
jöttével fölépíti az „Intelligens Nők Otthonát11 s e terv keresztülvitelében 
annak idején a Nőegyletet minden tekintetben támogatni fogja. Miután 
lelkész felolvasta még Geduly Henrik püspök úrnak főpásztori levelét, az 
ünneplő egyházközségre Isten áldását kérve, a díszközgyűlést berekeszti.

D. u. 6 órakor a Collegium dísztermében ünnepeltük meg a Refor
máció jubileumát, amelyet a Collegium rendezett s amelyen Draskóczy 
Lajos coll. igazgató mondott magasröptű megnyitót. Masznyik Endre 
ny. theol. akad. igazgató feszült érdeklődés mellett tartotta meg előadá
sát Lutherről, majd Csengey Gusztáv gyönyörű alkalmi költeményének 
elszavalása s az ifjúsági vegyeskarnak éneke után egy felejthetetlen 
napnak emlékével zárult ez az ünnepély is.

H dec. 11-ikén tartott presbyteriumi ülésnek főbb pontjai voltak: 
lelkész-elnök jelentései a püspöki és kultuszminiszteri rendeletekről, 
amelyek szabályszerűen elintéztettek; továbbá arról, hogy a hősök 
temetőjében a gyászbeszédet, az intéző körök megkeresése alapján, 
lelkész tartotta ez évben; hogy Dúzs Mária tanítőképezdei igazgatót 
25-éves szolgálati jubileuma alkalmából az egyház nevében üdvözölte; 
hogy egy állandó templomi vegyeskar van alakulóban; hogy a lelkész 
háborús drágasági segélykérését nem teljesítették, ellenben a ruha
beszerzési segélyt kieszközölhette s korpótlék ügyét újabb felterjesztés
sel szorgalmazza. Hz egyet, gyámintézet Í50 kor. segélyt szavazott meg 
egyházunknak. R  reformáció jubil. istentiszteleti offertoriumot négy 
egyenlő részben a Theol. Otthonra, Árvaházra, Diakonissza-házra és 
a ref. jubil. alapra egyenkint 40 kor. 76 fill. összegben rendeltetése he
lyére küldte, 1/5-öt pedig helyi egyházi célokra tartott vissza. R  kerüle
tünkhöz tartozó erdélyi ev. lelkészek számára gyűjtött 84 kor. 86 fill. 
offertoriumot beküldte, orgonánknak a rekvirálás alól való mentesítését 
kérelmezte. Mindenben jelentéseit az egyháztanács tudomásul vette s 
a tett intézkedéseit jóváhagyta.

Tárgyaltatott a néhai dr. Kakúsz Béla elhalálozásával megürese
dett egyháztanácsosi hely betöltésének kérdése s javaslatba hozza az 
egyháztanács Gerhard Béla megválasztatását.

Hz iskolaépítési államsegély iránti kérésünkre kedvezőtlen válasz 
érkezett.

R Láng Clementina-alapítvány kamataira öt folyamodó adta be 
kérvényét, de csak négyen jöhettek figyelembe, mert az ötödik nem 
ev. vallású.

Tárgyaltatott a „Gyülekezeti Élet“ c. lapunk kiadásának kérdése, 
amelyet az egyháztanács pártolólag terjeszt a közgyűlés elé.

Hz énekkönyvek beszerzése, illetve eladása árából fönmaradt összeg
nek a jubil. offertoriumnak visszatartott részletével együtt a templom
fűtési, -berendezési, orgona-, énekkönyv-alapra egyenkint 100—100 kor., 
a konfirmandusok alapjára 53 kor. 32 fill., a „Gyülekezeti Élet" kiadási
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költségeire 200 kor.-t javasol adni. Az egyháztanács ily értelemben ajánlja 
a közgyűlésnek elfogadásra.

Az oltárkép beszerzését háború utánra hagyja.
Korbély Géza síremléke költségeinek fedezésére gyűjtőívek kibo

csátását javasolja, megbízván Vogel Béla nőegyleti pénztárost azzal, 
hogy e gyűjtés kezdeményezésére kérje föl a Nőegyletet.

A VII. hadikölcsönjegyzésre 5000 kor.-t szavaz meg az egyháztanács.
Az itt említett ügyeknek azon része, amely közgyűlési jóváhagyást 

igényel, letárgyaltatott a dec. 16-ikán tartott közgyűlésen, amikor is dr. 
Deák János h. lelkész úrnak megbecsülhetetlen szolgálataiért jegyzőkvi 
köszönet mellett 500 kor. tiszteletdíj, Fábry Viktor lelkésznek 600 kor., a 
templomszolgának 200 kor. háborús drág. pótlék szavaztatott meg. A köz
gyűlés hozzájárult a „Gyülekezeti Élet“ kiadásához; megválasztotta 
Gerhard Béla igazgatót egyháztanácsossá; örömmel vette tudomásul az 
állandó templomi vegyeskar megalakulását azzal, hogy a szükséghez 
képest anyagilag is támogatja; a polg. isk. tanári könyvtár gyarapítá
sára 100 kor.-t, a szertár gyarapítására 700 kor.-t szavaz meg; Gyuricza 
Dánielné iskolaszolga háborús segélyét havi 10 kor.-ról 20 kor.-ra emeli 
az iskolaszéknek nov. 27-ikén tartott ülésének javaslatai alapján.

Mayer Endre temetőfelügyelői tisztségéről gyöngélkedő állapotára 
való hivatkozással lemond, amit a közgyűlés sajnálattal vesz tudomásul 
azzal, hogy ezt az ügyet érdemleges tárgyalás céljából az egyháztanács
hoz teszi át.

Az egyházi pénztár egyensúlyának megvizsgálására, úgyszintén 
a Diakonissza-ház építése ügyében régebben kiküldött bizottságoknak 
alkalmas időben való egybehívására a lelkészt kéri meg.

Végül hálás köszönetét mond a közgyűlés mindazoknak, akik a 
lelkészi állás üresedése idején szolgálataikat az egyház javára rendel
kezésre bocsátották.

Ha még fölemlítem, hogy dec. hő folyamán, az ádventi időkben, 
csütörtök d. u. 5 órakor ádventi elmélkedéseket tartottunk, amelyeknek 
látogatottsága esetről-esetre örvendetesen gyarapodott s azt, hogy a 
lelkész beiktatása napján, valamint az óévi istentiszteleten Perényi 
Zsuzska énekművésznő templomunkban szépséges szereplésével fokozta 
az áhítatot, vonzóbbá tette istentiszteletünket, úgy ezzel le is zárhatom 
az 1917. évi mozzanatok közlését azzal a gondolattal: szolgáljon a múlt 
tanulságul a jövőnek, a múltnak szép, nemes, megszívlelésre méltó 
vonásai pedig sarkaljanak oly munkásságra, szolgálatra és tevékeny
ségre^ jelenben, hogy egyre szebbé, egyre biztatóbbá váljon jövőnk!

Úgy legyen!

Adatok az 1918. év történetéhez.
A június hó 3-ikán tartott egyháztanácsi és a június hó 8-ikán 

tartott közgyűléseinknek nevezetesebb pontjai voltak:
Az egyházmegyei közgyűlésnek június hő 11-ikére Eperjesre szóló 

meghívója és tárgysorozata. E közgyűlésre egyházközségünk képvise
letében szavazati joggal kiküldetett Pálesch Árpád és id. Farkas Lajos 
atyánkfiái.

Tárgyaltatott és elfogadtatott az iskolaszék azon javaslata, hogy 
a polgári leányiskolában az 1918—19. tanévtől kezdve a tandíj fölemel
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tetik, és pedig a mellékdíjakon kívül kebelbeli ev. növendék 42 kor.-t, 
idegen növendék 100 kor.-t fizet.

Sándor Izabella tanítónő részére a megfolyamodott és a várható 
államsegélyre 400 kor. előleget utalt (azóta az államsegély megjött s az 
előleg visszatérült egyházunk pénztárának).

Hz egyetemes egyházi és iskolai felügyelői állás betöltésére ren
delt pótszavazásnál egyházunk, előbbi határozatához híven, Szent- 
Ivány Árpád őnagyméltőságára adta szavazatát (báró Solymossy Lajos 
került ki győztesen a pótválasztás küzdelmeiből).

Örömmel vette tudomásul a közgyűlés, hogy orgonánkat a rekvi- 
rálás alól mentesítették azon újabbi fölterjesztés alapján, amelyet a 
lelkész és Zalánfy orgonaművész eszközölt az orgonáról készített fény- 
képfelvételek s az indokolt kérvény alapján. Ezzel kapcsolatosan hálás 
köszönetének és elismerésének kifejezése mellett tudomásul veszi a köz
gyűlés azt, hogy a lelkész május hó 22-ikén orgonahangversenyt ren
dezett Zalánfy Aladár orgonaművész, Maurer Irma énekművésznő és 
a templomi vegyeskar közreműködésével, amelynek tiszta jövedelméből 
100 kor.-t az eperjesi hadiárváknak, 1591 kor. 80 fillért pedig az orgona
alapunknak juttattunk. R közgyűlés jegyzőkönyvi kivonattal köszönetét 
mond az összes szereplőknek, külön kiemelve Zalánfy művész úrnak 
orgonánk mentesítése körüli érdemeit, a szereplők önzetlen odaadását, 
művészi értékű szerepléseit. Lelkésznek fáradozásait megköszönve, 
kifejezést ad azon reményének, hogy az első hangversenyt újabbak 
fogják követni. R templomi vegyeskar Szenthároms. ut. I. vasárnapján a 
tót istentiszteleten is előadta hangversenyszámát s az akkor rendezett 
offertoriumot, 70 kor.-t, ugyancsak orgonaalapunknak juttatta. Fogadja 
a vegyeskar ezúton is hálás köszönetünket! Határozatba ment éghető- 
ségeinknek a Gazdák Bizt. r.-t.-nál való biztosítása azon esetben, ha 
az Első Magyar Bizt. Társ. a vele kötött szerződés alól fölment, aminek 
eszközlésére a püspök urat is fölkértük.

Tudomásul veszi a közgyűlés, hogy lelkészünk megfolyamodta 
egyházunk számára az adócsökkentő, Baldácsy-alapok, Gyámintézet és 
Gusztáv fldolf-egylet 1918. évi segélyét; hogy Péter s Pál napján vagy 
azt követő vasárnapon a Vöröskereszt javára offertoriumot rendezünk 
(az offertorium megtartatott s annak összege, 44 kor. 22 fill., rendeltetése 
helyére beküldetett);

hogy Fábry Viktor lelkész számára az első ötödéves korpótlék 
engedélyeztetett;

hogy az ezévi esperességi gyámintézeti istentiszteleten lelkészünk 
prédikál. (Az istentisztelet offertoriuma a 80 kor.-t közelítette meg; pontos 
adatot erről a pénztáros nem küldött még. Gyámintézeti célokra ren
dezett házankinti gyűjtésünk 230 kor. 94 fill.-t eredményezett. Fogadják 
a nemesszívű adakozók e helyütt is hálás köszönetét a gyámintézetnek 
azzal a kérelmével, hogy ügyét a jövőben is felkarolni és hathatósan 
támogatni szívesek legyenek.)

Végül elhatározza, hogy a parochiális épület ú. n. kápláni szobáját 
megfelelőleg átalakíttatja irodahelyiséggé és kápláni lakássá.

R  munkálatok azóta elkészültek és Pogány Gusztáv esp. s.-lelkész 
rendelkezésére bocsáttatott a szoba, aki lelkészünk mellett is segédkezik 
augusztus óta. Szeretettel üdvözöljük körünkben azzal a kívánsággal, 
hogy közöttünk való működése legyen áldásos! Isten hozta, Isten áldja!
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G y ászro v at. Az élők sorából elköltöztek s örök nyugovóra tértek: 
deméníalvi Meliorisz Kálmán 48-as honvédfőhadnagy, földbirtokos; 
Szent-Ivány Józ se f  egyházmegyei felügyelőnek ifjú hitvese: szül. Hübner 
Olga; Gubcsó Árpád, Gu'bcső Gyula egyháztagunk katona fia, aki Stryj- 
ben halt meg s ott el is temettetett; ifj. Gallotsik László főhadnagy, aki 
a Piovega-di-Sottoban hősi halált halt s ott ideiglenesen el lett temetve. 
A sújtott s gyászoló szíveket vigasztalja s erősítse Isten kegyelme, az 
elköltözöttek fölött virraszt mindnyájunk kegyelete!

K e re szte ltü n k : április 30-ikán Kleinert János  és Bartos Erzsébet 
szülők Károly nevű fiacskáját; július 27-ikén dr. Bánó Dezső és Urbán 
Ellinor szülők Ellinor Erzsébet Veronika Júlia Eugénia nevű leánykáját; 
aug. 18-ikán Mochnay Kálmán és Scholcz Mária szülőknek Ilona Margit 
nevű leánykáját; aug. 24-ikén Woháner Dezső és Hoffmann Olga szülők
nek Olga Irén nevű leánykáját; Zückler Ármin és Schönwald Margit 
szülőknek Johanna Mária Adelina nevű leánykáját. Legyenek az új
szülöttek mindig csak a boldogságnak és örömnek forrásai szülőik s 
hozzátartozóik számára, egykoron pedig hűséges tagjai ev. egyházunk
nak ! Isten áldása legyen rajtuk örökké!

E sk ettü k  aug. 24-ikén ifj. Mező Lajos igazgató és Lehoczky Ida 
szaktanítónő k. híveinket. Az esketést az ifjú nő testvérbátyja Lehoczky 
Egyed tanár úr végezte. Kisérje áldás és csupa boldogság az ifjú házas
párt minden útján!

Egyházu nk ba t é r t e k : Schnürmacher Henrik kereskedő, cs. és kir. 
67. őrmester és neje szül. König Mária, valamint Lajos fiacskájuk, akit 
július 1-jén megkereszteltünk. A hozzánk áttért ifjú házaspár és kis 
csecsemő gyermekük találják meg hitünkben azt az erőt, amely meg
tartsa őket az élet kisértéseiben rendületlenül azon az alapon, amely 
egyszer vettetett s amely Jézus Krisztus! Szeretettel üdvözöljük új test
véreinket s e szeretettel öleljük keblünkre most és mindenkor!

K onfirm áltunk ezévben 6 fiút és 18 leányt. A konfirmációi vizsga 
május 8-ikán, az ünnepség 9-ikén folyt le templomunkban. Amennyi 
gyönyörűséget szerzett nekünk az ifjak serege okos, értelmes feleleteikkel 
a vizsgán, a nagy nap jelentőségétől áthatott magatartásukkal konfir
mációjuk napján, annyi örömet, annyi gyönyörűséget találjanak ők 
mindenkor a hithűségben, egyházszeretetben, hogy a hozzájuk fűzött 
reménységeink valóra váljanak s egykoron átvegyék és folytassák 
egyházépítő törekvéseinket és munkánkat! Az Űr kegyelme és áldása 
kisérje őket útjukon!

A konfirmációi ünnepség alkalmából a helybeli áll. tanítónőképző- 
intézet ev. és ref. növendékei Moyzes Miklós tanár úr vezetése mellett 
gyönyörű szép karéneket adtak elő, amiért ezúton is mondok hálás 
köszönetét úgy a tanár úrnak, mint az intézet vezetőségének és a sze
replő leányoknak is. A konfirmandusokról Slajchó Melanie úrleány, 
Oszvald László és Zathureczky Béla urak fényképfelvételeket készítettek, 
amiért e helyütt is köszönetét mondok nevezetteknek konfirmandusaim 
nevében i s !

Június hő ll-ikcn városunkban tartotta az egyházmegye ezévi 
rendes közgyűlését.
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Július hő 10-ikén Miskolczon folyt le az ezévi kerületi közgyűlés, 
amelyen Liptai Lajos esperesünket a coll. igazg.-vál. egyházi elnökévé, 
Fábry Viktor lelkészünket kerületi jegyzővé választották meg.

Július első hetében lelkészi konferencia volt városunkban, amelyen 
számos vidéki lelkész vett részt. A konferencia estéin Takaró Géza buda
pesti ref. lelkész a Szentföldről tartott élvezetes és tanulságos, vetített- 
képes előadásokat.

Örömmel jelezzük, hogy Szutőrisz Frigyes tanár fia: dr. Szutórisz 
Dezső óriási szótöbbséggel városi főjegyzővé választatott Szepesbélán. 
Gratulálunk!

Egyházközségünk lelkészi hivatalát a közeljövőben a parochiális 
épület középső udvari szobájába helyezzük át, amelyet e célra átala
kíttattunk. Az irodai helyiségben szükségünk volna egy kisebbszerű 
vaskályhára; amennyiben k. híveink valamelyikénél volna egy ilyen 
kis vaskályha, amelyet nem használ, arra kérem, hogy arról értesíteni 
szíveskedjen, illetve juttassa azt egyházunknak használatra, esetleg 
jutányos eladásra.

K érelem . Az utóbbi időkben nagyon gyakori eset az, hogy egyes 
híveink késve jönnek az istentiszteletekre. Miután ez a késedelmes jövés 
zavarja a közös áhítatot s eltereli a hívek figyelmét az Isten igéjének 
hallgatásától, szeretettel arra kérek mindenkit, hogy már az istentisztelet 
kezdetén foglalja el ki-ki a maga helyét, nehogy késésével másokat 
zavarjon áhítatában.

Különfélék. Fogadják hálás köszönetünket jóleső részvétükért 
ezúton is mindazok, akik drága jő apánk elhalálozása alkalmából sze
retetteljes soraikkal és részvétlátogatásaikkal fölkeresni szívesek voltak. 
Lelkész és neje.

Jó ték o n y ság . Szép cselek ed et. A példa gyújtott, az áldozati 
oltáron a parázs lángot vetett. De szép is volt ez a fellobbanás! Fénye 
oly szelíd volt s mégis, mintha csupa X-sugarakból állott volna, amely 
föltárta a sziveket, hogy abban olvashattam, mint nyitott könyvben. 
S az olvasmány kisebb-nagyobb fejezetből állott, amelynek egyikénél 
könny szökött szemembe a meghatottságtól, másiknál pedig ragyogott 
szemem a büszke-boldog érzéstől, amelyet az adakozás pillanatában 
megnyilatkozott érzelmek váltottak ki lelkemből.

Egy magát megnevezni nem akaró buzgó templomlátogatő nő
testvérünk 50 kor.-t adott az orgona- és 50 kor.-t a templomfűtési be
rendezési alapra, összesen tehát 100 koronát s ezt az összeget az adás 
jóleső érzetével bocsátotta rendelkezésünkre úgy, hogy arról senki ne 
tudjon, senki ne beszéljen; ugyanaznap egy másik hithű nőtestvérünk 
10 koronát adott a templomfűtési alapra ugyancsak azzal a kívánsággal, 
hogy nevét ne említsük föl. Mindkét esetben eszembe jutott a bibliai 
szegény özvegy asszony két fillére, mert bár 2 fillérnél sokkal többet 
adtak, adományuk mégsem került ki a feleslegből s így annál meg- 
hatóbb volt rám nézve csöndes, titkos áldozatkészségük. Méltóan sora
kozik hozzájuk Szász Ödönné úrnő 100 koronás adománya, amelyet 
felerészben az oltárkép-alapra, felerészben pedig a templomfűtési alapra 
csatoltunk kívánsága szerint. E kedves nőtestvérünk egyházszeretetét, 
hűségét, élő hitét és cselekvő szeretetét régóta ékesen hirdeti az a szép 
oltárterítő, amely ezidőszerint is díszíti oltárunkat. Hasonló lélekröl,
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hitről és cselekvő szeretetről tanúskodik Lindgrün Alajos nagysárosi 
hívünk 10, Schmuck Hugóné 5, Dancz Ferencné 10, ev. elemi iskolánk 
IV. osztályának 20 koronás adománya orgona-alapunkra, továbbá dr. 
Weiszer Emilné 10, Mikulik’ Lajos 10, Schmuck Hugóné 10 koronás 
adománya a templomíűtési s berendezési alapra.

Konfirmandusainkról készített amatőr-képek árából befolyt 50 ko
ronát felerészben orgona-, felerészben a fűtés-alapjára adományozták 
Oszvald László és Zathureczky Béla k. híveink, akik sok-sok gonddal 
és szeretettel készítették el e képeket s bocsátották konfirmandusaink 
rendelkezésére olyformán, hogy a képek árát föntemlített célra juttatták. 
Itt megemlítem azt is, hogy ifjú konfirmandusaink 47 kor.-t gyűjtöttek 
a konfirmandusok-alapja javára.

Megható volt egyik k. atyánkfiának szép cselekedete, aki a június 
havi német istentiszteletünk hatása alatt az akkor nála volt pénzének 
minden fillérét (9 kor. 86 fill.) az orgonaalapra adományozta, ugyanaz
nap pedig hosszú orosz fogságából hazatérve Nagy László tűzérzászlós, 
nagysárosi hívünk 20 kor.-t, Csízyné Nagy Blanka nagysárosi nőtestvé
rünk ugyancsak 20 kor.-t adományozott orgonaalapunkra annak örö
mére, hogy említett tűzérzászlós atyánkfia a fogságból hazatért. Szeretet
tel, örömmel és boldogan szorítunk mi is kezet vele azzal a kívánsággal, 
hogy lábsebe mielőbb teljesen begyógyuljon! A Piave-menti irtózatos, 
pokoli küzdelmekből éppen hazatért Erőss Dezső őrnagy pedig 100 kor.-t 
adott hálás szívvel a Gondviselő megtartó kegyelmének dicsőítésére 
templomfűtési alapunkra. Deménfalvi Meliorisz Ilka úrnő pedig 200 ko
ronát adományozott Istenben boldogult édesatyja: legidősebb Meliorisz 
Kálmán 48-as honvédfőhadnagy emlékének megörökítésére. A legendás 
időknek ezt az utolsó vármegyebeli tisztjének nevét egyházunk örökös 
tagjai sorába iktattuk. Egy magát megnevezni nem óhajtó nőtestvérünk 
6 koronát adott a szegények között való kiosztás céljából. Odajuttattam 
ezt a szeretetadományt, ahol leginkább érzik az élet súlyát. Legyen 
áldott az adakozó!

Jól esett mindezt k. híveimmel közölnöm abban a hitben és remény
ben, hogy egyetlen lapszámunkból sem fog hiányozni a „Jótékonyság 
és Szép cselekedet" egyre bővülő rovata! Adja Isten, hogy úgy legyen!

® ® ®
A „G yülekezeti É let“ fenntartási költségeinek fedezésére kedves híveink áldozat- 

készségéből a következő adományok folytak be:
Balpataky Zsigmondné ..........  8 kor. Gamauf György ..........................  5 kor.
Dr. Obál Béla................................. 5 „ Dobos Lászlóné ..........................  10 „
Makray Józsefné .........................  5 „ Özv. Poloczek Pálné ...................  5 „
Özv. Kamenitzky Andrásné ... 5 „ Altmann Gusztáv, Kisszeben ... 5 „
Özv. Hazslinszky Tamásné .. 4 „ Bretz Sándor..................................  5 „
Mochnay Kálmánná .................. 6 „ Özv. Havas Kornélné...................  6
Skowrán Ján osn é.........................  10 „ Özv. Batek Venczelné...................  5 „
Özv. Husznay jánosné ..........  5 „ Csontő Jánosné ..........................  10
Dr. Jeney Zoltánná .................   10 „ Niederland Rezső..........................  10 „
Spanner Pál ...................................  10 „ Bohrandt Lajos ..........................  5 „

Hálásan köszönöm k. híveimnek adakozó készségüket, amellyel elősegítették a 
„Gyülekezeti Élet" kiadatását. Közel 300 adófizető egyháztagunk közül 180 tag járult 
hozzá a lap fentartási költségeihez, akiknek neveit és adományát pontosan közöltem 
s ha lesznek még előfizetők, örömmel folytatom a névsort. Szükségem is volna erre a 
folytatásra, mert lapunk első 10 számának költsége fölemésztette az eddigi előfizetések 
összegét. A hátralevő két lapszám költségeire nincs még fedezetem, hiszem azonban, 
hogy azokra is jut még k. híveim adakozásából.
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