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A gyülekezet kebelében 1897. január 1-től decz. 31-ig
Im Bereiche der Gemeinde wurden im Jahre 1897. vom 1 Jänner bis

zum 31. Deczember:

löiil) Kevesebt)
1. Született (Geboren) 30 gyermek, 18 fiú, 12 leány.

Ezek közt volt 1 fiú és 1 leány törvénytelen.
2. Confirm altatott (Confirm irt) 29 gyermek, 13 fiú

és 16 l e á n y ..................................................................  2
3. H irdette tett 18 pár; ö pár evang., 13 pár vegyes

v a l l á s u ............................................................................. — 1
4. Eskettetett (Getraut) 17 pár; 4 pár evang., 13 pár

vegyes v a l l á s u ............................................ , — 3
5. Meghalt (Gestorben sind) 29 személy; 11 fi, 18 nő

Ezek közt volt 3 fiú és 5 leány; 2 nőtlen, 1 ha
jadon, 6 férj, 3 feleség; 9 özv. nő; a legmaga
sabb kort érte egy özv. nő 86 évve! . . .  — —

6. Úrvacsorával éltek (am heil. Abendmah I nahmen
Theil) 447-en, 143 fi, 304 n ő .....................................37 —

7. Á ttértek  hozzánk (übertreten sind zu unserer
Kirche) —  —

8. i t t é r t  tőlünk (von unserer Kirchengemeinschaft 
sind ausgetreten) 1 nöszemély, kinek anya r.
k volt..................................................................................  1
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I. Egyházi tisztviselők:
Egyházi első felügyelő: Benczúr Géza
Egyházi másodfelügyelő : Szakmáry Károly
Lelkész: Csiskó János
Segédlelkész: Mdlir Béla
Iskolai felügyelő: Dr. Alexy Lajos
Egyházi ügyész: Dr. Blázy Kálmán
Egyházi első gondnok: Beller Károly
Egyházi másodgondnok : Maurer Gyula
Iskolai pénztárnok : Stark János
Gyámintézeti gondnok: Maurer Rezső

I Augusztiny Elek
T ,, I -  Bogsch AlbertTanítok: „  sKertscher Gusztáv

' Steiger Ferencz
Főjegyző: Dr. Brósz László
Jegyző: Bogsch Albert.

II. Egyházi tanács:
Tiszteletbeli egyházitanácsos: id. Kemény Lajos.

Adriányi Béla Legányi Samu
Dr. Baloghy György Madarász János
Bene Róbert Megay Adolf
Bethlenfalvy Antal Megay Gusztáv
Clas Nándor Mőszl Gusztáv
Demeter Titusz Nagy László
Fábry Alfréd Palecsko Lajos
Fleischer Gusztáv Raisz Andor
Freiberg Károly Rosenauer Lajos
Fiedler Károly Roxer Vilmos
Gallik Géza Steiger Ferencz
Halykó Mihály id. Schirger Gusztáv
Halykó Mihály ifj. Spielmann Károly
Jakab Péter Schmiedt Lajos
Kresz János Topscher Győző
Kieselbach Károly Várkoly Dániel
Kinszky Károly Vozáry Rezső
Laszgallner Ödön

1*
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I I I . Isteni tisztelet rendje
a kassái evang. magyar-német gyülekezet templomában az 1898-k évben.

Ordnung des Gottesdienstes
io dem Kirchengebäude der Kaschauer evang. ung.-deutschen Gemeinde A. C.

für das Jahr 1898.

= i  Q.J Vasar- es ünnepnapok Offertor. Délelőtt ! Úrvacsora Délután
S S  zh  Sonn-und Feiertage Opfer Vormittag jCommunionl Nachm, j

18 98 -ik  év

1 Újév [ Offertor. magyar — j deutsch |
2 l Vas. újév után ' — deutsch — m .gyar j

a 9 II. » » » — magyar — deutsch
§ 16 I I I .» » » — deutsch — magyar
1—1 98 IV .» » » — magyar — deutsch

30 V. » » » — deutsch — magyar

6 V I .» » » —• ■ magyar — deutsch
g 13 VII.» » » — deutsch — magyar
-g 20 VIII» » » -- magyar — deutsch
tL, 27 1. Fasten Sonnt. — deutsch — böjti elm.

ja 6 II- Böjti vasárnap — magyar — FaSiCU Alid.
'S 18 III. » » _  deutsch — böjti elm.
43 20 IV. » » — magyar __ — Fasten And.
g  27 V. • » — deutsch Communion böjti e m.

3 Virágvasárnap -  magyar — Fasten And.
7 Gründonnerstag Opfer deutsch Communion —

na 8 Nagypéntek Offertor. magyar Úrvacsora deut-ch
10 Husvét vasárnap Offertor magyar Úrvacsora deutsch

.<; 11 Ostermontag — deutsch Communion magyar
17 Husvét u. I Vas. — magyar — deutsch
94 „ „ II. „ — deutsch — magyar

1 Husvét u. III. Vas. — magyar — deutsch
8 „ „ IV. „ — deutsch — magyar

s lő „ ,, V. „ — magyar — deutsch
jg 19 Himmelfahrt Christi — deutsch — —

22 Gyermek istentiszt. — magyar — deutsch
29 Pünkösd vasárnap Offertor. magyar Úrvacsora deutsch
30 Pfingstmontag — | deutsch Communion magyar
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f l  V a s á r - é s  ü n n e p n a p o k !  O f f e r t o r . ! D é l e l ő t t  Ú r v a c s o r a  | D é l u t á n
án  Som  und Feiertagei Opfer j Vormittag I Communion Nachm.

„ 5 C o n f i r m a t i o  Offertor magyar Úrvacsora | deutsch
.5 12 II. So intag u. Pfingst. — deutsch — ! magyar
§ ly III. Vas. pünkösd u. — magyar —• | deutsch

1—1 26 IV. » » » — deutsch — magyar

3 V. Vas. pünkösd u. — magyar — deutsch
g 10 VI. » » » — deutsch — magyar
U3 17 VII. » » » — magvar — deutsch
►H, 24 VIII. » » » — deutsch — magyar

31 IX  » » » — magyar — deutsch
C/J
3 7 X . » » » — deutsch — magyar
g 14 X I. » » » — magyar — deutsch
g, 21 Kirchweihfest Opfer deutsch Communion magyar

28 X III. Vas. pünk. u. — magyar — deutsch

H 4 X iv . Vas. pünk. u. — deutsch — magyar
g  11 X V . » » » — magyar — deutsch
S. 18 XVI. » » » — deutsch — magyar
S  25 XV II. » » » — magyar — deutsch

 ̂ 2 X V III. » » » — deutsch — magyar
ja 9 G y e r m e k  i s t e n t i s z t e l .  -  magyar — deutsch
2  16 X X . Vas pünkösd u. — deutsch -  magyar
pí 23 X X I. » » » — magyar — deutsch
U  3° R e f o r m .  F e s t .  Opfer deutsch — magyar

6 R e f o r m ,  ü n n ep .  Offertor. magyar — deutsch
S 13 X XIV . Sonnt- B. Pfingsten — deutsch — magyar
g 20 X X V . Vas. pünk. u. — magyar — deutsch
o 27 I. Advent Sonntag — deutsch — magyar

jj 4 II. Advent vasárnap — magyar — deutsch
.a 11 III. » » — deutsch — irngyar
B 18 IV. » » — magyar — deutsch
g 25 K a r á c s o n y  I. Offertor. magyar Úrvacsora deutsch
v 26 II. W e i h n a c h t s f e s t  — 1 deutsch Communion magyar

Q 31 S z i l v e s z t e r  Offertor. E ste  5 oraKor — magyar

1899 ik  év.
~s- . '
‘ CŰ |

c 1 1 Neujahr Opfer deutsch — magyar
CZ !



IV . E g y h á z i  b e v é te le k .

1. Az egyháztagok nevei és egyházi adójuk.

Az egyháztagok nevei Családi
állapotuk

Egyházi
adójuk

I897

Adriányi Béla kereskedő özvegy 10
Dr Alexy Lajos orvos » -8 ■
Alexy Ödön vésnök 
Alexy Mihály

tiszta. 3

1
Altmann Károly szabó 2> —

Ambrózy Károly bábos vegyes 5
Ambrózy Károly kovács » 4
Ambrus Adél tanitónö hajadon 5
Aranyossy Stefánia vegyes 5

Baczoni Albertné vegyes 2
Banyár Istvánná özvegy 2
Dr. Baloghy György kir. ügyész vegyes 5
Bázel Károly birtokos tiszta 10
Bartsch Károly lakatos vegyes 5
Bartsch Samu 2
Bellágh Samu magánzó özvegy 5
Béler Sándor vasúti tiszt » 2
Beller Károly kereskedő tiszta m eg v ált, rn.

Bene Róbert postaigazgató » 20
Benczúr Géza ügyvéd » 10
Bernovits Gusztáv vegyes 2
Bertsch Etelka — 2

Berger János vegyes 3

Berta Károly magánzó tiszta 2
Bethlenfalvy Antal táblai biró » 15
Bielek István nyugalm erdésztiszt 5
Binder Albert kereskedő vegyes 2
Binder Ernő kereskedő tiszta 8



Az egyháztagok nevei Családi
á llapotuk

[ Egyházi 
adójuk 

I 1897

Binder Samu kereskedő vegyes 8
Bittelmayer Márton gyári igazgató 
Blankenstein G.

tiszta 6
1

Bodiczky Ágoston urad, felügyelő nőtlen 3
Dr. Blázy Kálmán ügyvéd tiszta 11
Böllmann János kertész vegyes 1
Bradovka Gyula festő tiszta 2
Braun Ferenczné vegyes 5
Breuer Samu czipész vegyes 3
Breuer Vilmos kereskedő » 10
Brósz Jónát né özvegy 1 0
Dr. Brósz László ügyvéd tiszta 11
Bóth Miklósné özvegy 2
Bodó János szappanos vegyes 2
Bayer Domonkos tiszta 3
Balpataky Zsigmondné vegyes 5

Clas Nándor gá gyári igazgató tiszta 10
Csányi Ádám * 1 0
Csicsovszky Auguszta vegyes 2
Cornidesz Lajosné özvegy 3

Cortez Jeney Emma vegyes 4
Özv. Czitó Mihályné özvegy 1
Czitó Dánielné özvegy 3
Czitó Gyula birtokos nőtlen 3
Csapek Pankuch Ferenczné vegyes 1

Deil Jenő kamarai titkár vegyes 6

Delavaí G. E. gyártulajdonos tiszta 1 0
Demeter Manó ügyvéd vegyes 5
Demeter Titusz ügyvéd tiszta 5
Dietz Lajos tanár nőtlen 3
Dirner István géplakatos vegyes 3
Dobák Péter idb. nyug. gazdatiszt 3 .5 6
Dobák Péter ifj. kereskedő » —

Dobrovay Gizella » 3
Dolozselek Antalné » 3
Dörner Sándor magánzó » 1 0
Dunkel Emil kereskedő tiszta 4
Dunkel Vilmosné özvegy 10

7
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Az egyháztagok nevei Csa'áJi
á llapotuk

Egyházi
adójuk

I&97

Éder Ödönné vegyes 5
Egerváry Samu tisztviselő » 2

Elischer E. Gusztáv kereskedő vegyes 3
Elischer Károly gyógyszerész » 1 0
Eschwig Flodoardo kereskedő vegyes 8

Esztecsko Zsuzsanna tiszta 2

Estók András asz'alos vegyes 3

Fabinyi Gyula tanár vegyes 4
Fábik Paulina i hajadon í  4
Fábik Emília 1 hajadon \ 4
Fábry Alfréd főmérnök i tiszta 11
Feszt Oszkár főkönyvelő nőtlen 3
Fiedler Károly földbirtokos tiszta 1 5
Fiedler Szilárd vegyes 5
Flachbart Samu magánzó vegyes 1 5
Fleischer Gusztáv magánzó tiszta megvált, m.

Fleischer Kálmán gépészmérnök vegyes 1 0

Fodor Fíenrikné tiszta 4
Frank Henrik fiai gyáros — 2 5
Freiberg Károly magánzó nőtlen megvált m.

Freitag Károly — —

Führer Béla postatiszt vegyes 2

Gácsi Vadnay Fáni vegyes 4
Galle Johanna » ----- !

Gallik Géza magánzó » 1 0
Gerhardt Sándor mérnök özvegy 5
Gillányi János órás tiszta 6

Greguss Imre tanár tiszta 3
Groszschmidt Károlyné özvegy 2

Hagedorn Adolfné vegyes 4
Halykó Mihály idb. magánzó özvegy 1 5
Halykó Mihály ifj. magánzó nőtlen m egvált, m.

Hammersberg László megyei főjegyző vegyes 1 0
Hammersberg Lászlóné özvegy 4
Háry Amália » 1
Hazslinszky Gyula tanár vegyes 6
Haszai Irén hajadon 2
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Az egyháztagok nevei Családi
állapotuk

Egyházi
adójuk
I897

Hatala János mészáros elvált 2

Haugwitz Amália özvegy 1

Helwig Zsigmond kereskedő vegyes 3
6Hensch Ernő kereskedő tiszta

Hlatki Árpád katonagyógyszerész tiszta 5
Haimbeck Amália özvegy 3

Hentschel Henrik vendéglős vegyes 6

Hlavács Márton szabó » 2  ■

Jachmann jáno né özvegy 2

fachmann Jmre » 1

Jakab Árpád építész vegyes —
Jakab Géza építész nőtlen 5
Jakab Péter építész vegyes G
Jakab Béla gyáros tiszta 3

Jankó Miklós kultúrmérnök vegyes 10
Jankó Miklósné özvegy 5

Jatszko Emil főkönyvelő nős 5
Jemniker Dániel vegyes 1

Jeney Kristófné özvegy 5
Joób Gusztáv megyei hivatalnok tiszta 5

Joób Béla 2
Joób Zoltán
Jurcsó Konrád vasúti ellenőr tiszta 2

Dr. Kail Antal járásbiró vegyes 3

Kaczián Gusztávné özvegy 4
Kéler Gyula biró vegyes 4
Kéler Józsefné özvegy b
Kemény Géza kereskedő tiszta 6

Kemény Lajos idb. magánzó tiszta megvált» m.

Kemény Lajos ifj. váro-i levéltárnok nőtlen
Kemény Ödön ••> 2
Kaufmann Lajos nyug. százados » 4
Készt Hermin özvegy 1
Ketzer Ilona » 1 0

Ketzer Miklós földbirtokos nőtlen ! *0
Kieselbach Gyula festő tiszta 5
Kieselbach Károly magánzó tiszta I 10
Kinszky Károly birtokos tiszta 10
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Az egyháztagok nevei Családi
állapotuk

Egyházi
adójuk

h 9 7

Kiszely József ügyvéd vegyes 5
Kisváry Sándor czukrász » 3
Klarudinyi Ede kályhagyáros » 3
Klein Pál háztulajdonos » 3
Kleitsch Müller Vilma » 3
Koczányi Béla könyvkereskedő nőtlen 3
Koczányi Vilmos tiszta 3
Koch Jánosné özvegy 2

Koós Artur városi hivatalnok » 2

Koós Lászlóné 4
Koncsér Mihálvné 2

Kohányi Kálmán állomásfőnök vegyes 5
Kolacskovszky Elza isk igazgatónő hajadon 4
Dr. Kosztka Józsefné vegyes 3
Kossuth Lajos fogalmazó tiszta 3
Kozák Pechár Ida vegyes 2

Krancz Emil főhadnagy tiszta 4
Krancz Albert nyug. hivatalnok » 1 0

Krancz Béla tanár 4
Král Mihály czipész vegyes 2

Krausz Tivadar — 5
Kresz János nyug. tanító tiszta 5
Krick Manó ügyvéd vegyes 5
Kruspán Samu vendéglős » 1

Kubacsek Mária özvegy 1

Kubacska Emma tanítónő hajadon 1

Kubacska Ilona özvegy 1

Kunai Emil pénztárnok nős 2

Kunai Imre bádogos 
Kundráth Jozefin

vegyes 3
2

Kuszka Nándor esztergályos tiszta 8

Kuzselka Márfi Zsuzsánna vegyes 3
Kasztella Erzsébet — 2

Ladoinérszky Antalné Özvegy 4
Landman Nándor nyug. mozdonyv. vegyes 1 0

Laszgallner Bertalan kereskedő tiszta 5
Laszgallner Ödön műmalmi igazgató vegyes 25
Dr. Laub Sándor kir. másodtanfelügy. tiszta 5
Legányi Andor magánzó nőtlen |
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Az egyháztagok nevei Családi
állapotuk

Egyházi
adójuk

1 8 9 7

Legányi Andrásné özvegy 4
Legányi Károly főmérnök vegyes 5
Legányi Samu bútorkereskedő tiszta 6
Lehrner Paula özvegy 6
Lesch Jónát kerékgyártó tiszta 3
Loósz Vilma vegyes 2
Lukács János tanár vegyes 4
Lux Jakab könyvelő » 5
Lux Samu kovács tiszta 5

Madarász Béla főkapitány vegyes 5
Madarász János főjárásbiró » 5
Magócsi Leontin » 4
Maiéter István magánzó nőtlen 15 .
Markó Gusztáv főmérnök vegyes 10
Marosy Károly őrnagy vegyes 6
Márton Ede borbély nőtlen 1
Matej Károly magánzó tiszta 2
Maurer Adolf könyvkereskedő » 0

Maurer Gusztáv telekkönyvvezetö nőtlen 3
Maurer Gyula bábos tiszta 10
Maurer János magánzó nőtlen 3
Maurer János kovács tiszta 2
Maurer Rezső kereskedő * 10
Maurer Vilmos levélhordó vegyes 2
Mauritz Gusztáv gépész vegyes 4
Mayer Lajos magánzó tiszta 4
Mayer Samu nyug. hivatalnok vegyes 1
Mayer Sándor postatiszt tiszta 2
Megay Adolf magánzó 15
Megay Artur gyógyszerész » 15
Megay Gusztáv idb. magánzó vegyes 10
Megay Gusztáv ifj. czukrász tiszta —
Megay Olivér zongorakészitő nőtlen 10
Menhofer Rezső mozdonyvezető 2> 3
Merényi Lajos czipész vegyes 10
Mihóky János raktárnok — ' 2
Mihalik Amália elvált 3
Moll Józsefné özvegy 6
Morvay Gyula kereskedő nőtlen 2
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Az e g y h á z t a g o k  n ev e i
Csa á l i  

állapotuk
Egyházi
adójuk

i897

Möszl Gusztáv tanár vegyes 6
Muncskó Sarolta özvegy 2
Muska Samu lakatos tiszta 5
Müller György postatiszt vegyes 5
Münster Margit elvált 2

Nagy László nyugalmazott biró özvegy 3 0
Némethy Gáborné vegyes 2
Novák Sarolta özvegy 1

Oelschlager Lajos kereskedő tiszta 1 0
Oelschläger Ödön postatiszt » 5
Őrt Vilmos esztergályos » Ö

Pajkossy Jánosné vegyes 2
Palecsko Lajos tiszta m egvált, m.

Pater Zsuzsanna özvegy 2
Patz Antal vegyes 2
Pelikán Józsefné vegyes 1
Pelczer Károly dohánygyári aligazg. tiszta 3
Dr. Philippi Aladár nőtlen 5
Pollák Róbert kereskedő vegyes 5
Ponevács Mihály városi hivatalnok tiszta 3

Ponevács Dorottya özvegy 2
Polcz Gusztáv vasúti tárnok — 4
Putanko Mihályné vegyes 3
Podleszny András fényképész tiszta —

Pocsatko Sándorné vegyes 5

Ouirsfeld János kereskedő tiszta 5

Raisz Andor táblai biró vegyes 5
Rakovszky Andorné vegyes 4
Reiszner Anna özvegy 2
Reitzner Bódogné vegyes 2
Richter Zenovitz Mária 3
Riszdorfer Albert özvegy 1
Roland Henrik géplakatos vegyes 5
Rogozsán Antal magánzó 5
Rohringer Géza kárpitos nőtlen 3



Az egyháztagok nevel Családi
állapotuk

E g y h á z i
ad óju k1397

Rohringer Sándor kultúrmérnök » 6

Rónay Károly magánzó — 10
Rozenauer Lajos kultúrmérnök vegyes 10
Rotter Engelbertné » 6

Roxer Vilmos magánzó özvegy 10
Rökk Gyula kir. táblai biró vegyes 12

Dr Saltzer Guidó ügyvéd tiszta 5

Szakmáry Károly kereskedő » 20
Szamecz János épitészeti rajzoló vegyes 2
Schildknecht Ede könyvkereskedő tiszta 2
Schirger Gusztáv gépészmérnök » 15
Schirger Tivadarné özvegy 15
Schmidt Lajos kőfaragó tiszta 6

Schmidt Ágoston nőtlen 2
Schmidt Jenő kőfaragó tiszta 4
Balogh Selmeczy Berta vegyes 2
Scholcz Győző hivatalnok tiszta 2
Schreiber Stark Margit vegyes a
Schubert Irma elvált 3

Schwartz Rozina vegyes 6

Szent;stványi Frigyes pénzt, hivatalnok » 2
Szentistványi Albert műmalmi pénzt. tiszta 5

Szentistványi Géza -  - 2
Székely Ede postatiszt tiszta 2
Székely János vendéglős vegyes 2
Szenowitz Károly keresk. ügynek » 4

Schedo Matild hajadon 2
Szczerbovszky Sándorné vegyes 2
Sichert Karolina özvegy 2
Sichert Gusztáv magánzó nőtlen 8

Siposs Pálné vegyes 1
Sziklay Gvuláné » 1
Sz'rmay Sándor magánzó nőtlen 10
Szklenko Emil postatiszt tiszta 2
Szopkó Sándor osztr. m. bankhivat. — 2
Szoha Endre kereskedő vegyes 2
Solcz János vasúti váltóőr tiszta 1

Soós Lajos idb. — 2

Szontágh Róza özvegy 2

13
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Az egyháztagok nevei Családi
állapotuk

Egyházi
adójuk

1897

Szőnyei István városi erdőmester vegyes 5

Sponer Gyula kir. táblai titkár vegyes 10
Spielman Károly magánzó tiszta megvált, m.

Spirko Amália vegyes 5
Stark János magánzó özvegy lő
Stark Sándorné » 1
Strasser Béla magánzó tiszta 1 0

Stenczel Mihály kereskedő » 2

Steller Béla birtokos nőtlen 10
Steinhübel Lajos pénzint. hiva'alnok vegyes 5
Strompf István tiszta

l
Thomka Vilmos nyug. ezredes vegyes 1 5
Dr. Thomka István közjegyző-helyettes nőtlen 2

Tones János vegyes l
Topscher Győző nyug. főmérnök tiszta 10
Tutkó György kereskedő vegyes 6

Türner Zsuzsanna » 2

Újházi Józsefné birtokosné özvegy 1 5
Uhl Adolfné » 2

Ulreich Gottlieb nyug. hivatalnok vegyes 1
Uhrinyák György szabó 2

Überek Jánosné » 1

Vanczák Nándor népbanki igazgató nőt'en 3
Várkoly Dániel mészáros tiszta 1 0

Várkoly János biztosit, felügyelő » —

Vozári János bádogos vegyes 3
Vozári Rezső magánzó 1 5
Volni A. Emma özvegy 4
Wagner Dániel őrnagy — 5
Wicklein Mór nyug. hivatalnok — 1
Wodianer Márton magánzó vegyes 8

Záborszky Imre vasúti mérnök vegyes 5
Zámbori András mészáros tiszta 8

Zobel Gyula os/.tr. in. bank főnök vegyes 5

315  ta g  fizetett 139 3  frtot.
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2 . A ran ykön yv .

Az aranykönyvbe azon egyháztagoknak nevei vétetnek fel, 
a kik egyházi évi illetékeiknek tőkéjét fizették le s ezáltal az 
egyház örök-tagjaivá váltak, mert tőkéjük az egyháznak végte- 
rénuT, örökre ká'mafozikj Eddig az egyházi örök tagságot meg
szerezték :

Dendeli Károly  100 írttal 
I8fcl-ben.

Elischer Károly  100 írttal 
1871-ben.

Irö lich  Károly  100 írttal 
1871-ben.

Oering Károly 100 írttal 
1871-ben.

id. Kemény Lajos  100 írttal 
1871-ben.

I l e i  eher Gusztáv 100 írttal 
1883-ban.

Muszy Eleonóra 100 írttal
Spielmann Károly és Amália 

200 írttal 1885-ben.
Kollmann Vilmos 500 írttal 

1888-ban.
Strasser Ousztávné 200 írttal 

1888-ban
Jávorszky Ju lia  65 írttal

1890-ben.
Palecskó L ajos  50 írttal

1890-ben.

Muszy Eleonóra  100 írttal
1891-ben.

Freiberg Károly  100 írttal
1891- ben.

Schlosser E rnő  200 írttal
1892- ben.

Beller Károly  200 írttal
1892-ben.

Molitorisz D ániel emlékére neje 
Molitorisz Hellensteincr M ária 

úrnő 200 írttal 1893-ban. 
i f j .  H alykó Mihály 100 írttal 

1895-ben.
Dr. Weitzenbreyer ir ig y  es 

500 írttal 1896-ban 
F ran k  Lajos 1000 írttal 

1897- ben.
Polcz N ándor emlékére neje 

250 írttal 1897-ben.
Hirth Amália (miékére leánya 

Malvin 100 írttal 1897-ben 
Miskovszky Victorné 20 írttal 

1897 ben.

3. A z  e gy h á z  em léktáb lá ja .
Az emléktáblán azon nagylelkű egyházi jóltevök nevei örö- 

kittetnek meg, kik a kassai |ev. egyház és iskola tőkéjét ha
gyományokkal és alapítványokkal gyarapitották. Ezt tették :

1870-ben Auer Andrásné, szül. Hoffer Zsuzsanna,
debreczeni lakos, ki a kassai ev. egyház iskolájának 500 váltó 
forintot hagyományozott, mely összeg 1871. évben iskolánk 

részére ki is fizettetett.
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1871-ben Eizenmayer Lajosné, szül. Kuntz Anna
kassai lakos, ki az egyház és iskola részére végrendc letileg 

120 frtot hagyományozott.

1871-ben Nizsalkovics László,
ki a kassai ev. kórháznak 50 frtot hagyományozott. E hagyományra 
az 1871. szept. 3-án tartott közgyűlés azt határozta, hogy ezen 
hagyomány a helybeli takarékpénztárnál gyümölcsozöleg elhe
lyeztessék s az egyházi felügyelőnek kcz\etlen felügyelete alatt 

kezeltessék a további rendelkezésig.

1878-ban Haydu Dániel és neje Münster Teréz,
kik 1872. szept. 12-én kelt végrendeletök 11. pontja szerint az 

egyház iskolai pénalapjának 100 frtot hagyományoztak.

1873-ban Fleischer Márton,
ki a kassai ev eg} ház ..lelkész és tanitók özvegyei és árvák 

nyugdíj alapijára 100 frtot hagyományozott.

1876-ban Fried József,
ki a kassai ev. egyház és iskolának, mint „öröktestületnek'" az 
Alsó Heringesen lévő szőlőkertet és földet 6 hol és 1235 -öl 
területben és azonkívül 1959 frt 31 krt hagyományozott, mely 

hagyomány összes értéke 4000 frt.

1876-ban Czitó Sániue',
ki a kassai ev. iskolának 100 frtot hagyományozott végrendeletileg.

1879-ben Dendely Károly.
ki a kassai ev. egyháznak végrendeletileg 200 frtot hagyo

mányozott.

1880-ban Böhm Dániel,
debreczeni lakos, ki 1866. a kassai német evangélikus refor
mátus“ egyháznak hagyományozott 1000 frtot. Minthogy a , német 
evangélikus refnm átus“ jelzők kétessé tették, hogy ezen hagyo
mány kit illet meg, az ág. h. ev. vagy az ev. rét. egyházat, a 
két egyház testvériesen abban állapodott meg, hogy a hagyo
mányozott 10C0 frtot addig kamatoztatják, mig az összeg 2000
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írtra növekedik s akkor egyenlő részben osztozkodnak rajta, a 
mi 1880. febr. 8-án történt, midőn mindkét egyháznak jutott 

egyenként 1015 írt 44 kr.

1882-ben Heincz Julia, szül. Fejes Julia,
ki a kassai ev. egyház és iskolának végrendeletileg 100 irtot

hagyományozott.

1883-ban Doby Karolina,
ki a kassai ev. iskolának végrendeletileg 100 irtot hagyományozott.

1884- ben Fleischer Gusztáv,
ki a kassai ev. iskola tőkéjének gyarapítására 100 írtnyi ala

pítványt tett.

1885- ben Fleischer Gusztáv,
ki a kassai ev. iskola tőkéjének gyarapítására 100 írtnyi ala

pítványt tett.

1885-ben Kollmann Vilmos,
ki a kassai ev. iskola tőkéjének gyarapítására 500 írtnyi alapít

ványt tett.

1885- ben Pohle Johanna,
ki az egyház javára 162 írt 44 kr. alapítványt tett.

1885-ben Glosz Aurél,
ki sírjának ápolása czéljából az egyháznak 50 irtot hagyományozott.

1886-ban Pohle Jánosné, szül. Róth Johanna,
ki a kassai ev. egyháznak Kovács-utczai házát és a lelkész fize
tésének emelésére 500 irtot hagyományozott, mely hagyomány 

körülbelül 12,500 irtot képvisel.

1886- ban Stunder Teréz,
ki az egyháznak 100 irtot hagyományozott.

1887-ben Sichert Sámuelné, szül. Weitzenbreier Zs.
ki az egyháznak orgona-alapjára 50 irtot hagyományozott.

2
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1887- ben Spirko Agostonné, szül. Sesztina Amália,
ki egyetlen felejthetetlen fia, Dezsőnek emlékére az egyháznak 

uj harangok beszerzésére 1000 frtot adományozott.

1888-ban Kollmann Vilmos,
ki végrendeletileg az egyház iskola alapjának 2000 frtot, a lel- 
készi és tanítói özvegyek és árvák nyugdíj-alapjának 500 frtot

hagyományozott.

1888- ban Asztalos Albert,
ki az egyház iskola-alapjának végrendeletileg 100 frtot hagyo

mányozott.

1888- ban Strasser Gusztávné, szül. Gering Karolin,
ki kevéssel halála előtt az egyháznak 200 frtot adományozott.

1889- ben Fleischer Gusztáv,
ki a kassai ev. iskola tőkéjének gyarapítására 100 frtos alapít

ványt tett.

1890-ben Kuntz Jánosné, szül. Sárkány Johanna,
ki Kossuth Lajos-utczai emeletes házát hagyományozta az egy
háznak azon kötelezettséggel, hogy ebből az egyház két roko
nának fizessen ki összesen 4000 frtot, s a ház emelete szolgál
jon a mindenkori lelkésznek lakásul. E hagyomány a levonások 

után 8'JOO frtot képvisel.

1890- ben Steinmisch Ferencz,
r. k. vallásu kassai polgár, ki az egyháznak orgona alapjára 50 

frtot hagyományozott végrendeletileg.

1890- ben Jávorszky Julia,
ki az egyház javára 65 frtnyi alapítványt tett.

1891- ben Molitorisz Dániel,
ki az egyháznak két tornya kiépítésére vagyonának ’/iü részét

hagyományozta.

1891-ben Muszy Eleonóra,
ki egyházunknak 200 frtot és az egyházi szegény-alapnak 50 frtot 

hagyományozott végrendeletileg.
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1891-ben Fleischer Gusztáv,
ki az egyház iskolatökéjének gyarapítására 100 frtnyi alapit

ványt tett.

1891-ben Brósz Jénát,
ki az egyház iskolatőkéjének gyarapítására 50 frtnyi alapít

ványt tett.

1892-ben Schlosser Ernő,
ki végrendeletileg egyházunknak 200 frtot, iskolánknak szinte 

2> 0 frtot hagyományozott.

1892- ben Schneider János,
ki vagyonát T4,4G8 frt 70 krnyi összegben hagyományozta az 

egyháznak végrendeletileg.

1893- ban Dunkl Vilmosné,
szül. Rombauer, ki férjének emlékére 1000 frtos alapítványt tett, 
hogy annak kamataiból az iskola épülete jó karban tartassék.

1893-ban Záhr Rezsőné, szül. Fiedler Fanny,
ki az egyház orgona-alapjára 500 frtot és az iskola belső fel

szerelésére 500 frtot hagyományozott végrendeletileg.

1894- ben Bielek Aladár,
ki az egyháznak 40ü0 frtot, az iskolának 10,000 frtot hagyo

mányozott végrendeletileg.

1894- ben Szirmay Johanna,
ki az egyháznak alapítvány czimén 500 frt névértékű »hazai 

bank részvényt« adományozott.

1895- ben Szirmay Johanna,
ki az egyháznak végrendeletileg lóOÜ frtot hagyományozott.

1895-ben ifj. Halyko Mihály,
ki az egyháznak nyugdíjalapjára 100 frtot s a rozsnyói árvaház - 

nak 100 frtot adományozott

1896-ban Dr. Weitzenbreier Frigyes,
ki az iskolának 5C0 frtot hagyományozott.

1896- ban Maiéter Vilmos,
ki az egyháznak a tornyok kiépítésére 1000 frtot hagyományozott

2*
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1897 ben Hirth Amália,
ki a szegényalapnak 100 irtot és a nyugdíjalapnak 100 frtot

hagyományozott.

1897-ben Szirmay Sándor,
ki az egyháznak 2000 frtot hagyományozott.

.1 hagyományok és alapítványok főösszege 1 8 7 0 - 1896-iy kiteszen
74.090 í r t  88 !<r.

4. A  m ú lt  é v i é v k ö n y v é r t  f iz e tte k .

3 í r t t a l : Szakmáry Károly.
2 í r t ta l:  Benczúr Géza, dr. Brósz László, özv. Molitorisz 

Dúnielné.
I í r t  50  krral : Maiéter István, Megay Adolf.
I í r t  35 k r r a l : Beller Károly.
I í r t t a l . özv. Brósz Jónátné, Stark János, Jakab Péter, 11. 

Gt. Maurer Adolfné, Plachbarth Samu, Bielek István, Bethlen- 
falvy Antal, Spóner Gyula, Rock Gyula. özv. Schirger Tiva- 
darné, Adriányi Béla, Oelschliiger, Übereck, Fabik testv., Fábry 
Alfréd, Schirger Gusztáv, Clas Nándor, Dunkel V.-né, id. Halykó 
Mihály, Bittelmayer M., Fleischer K , Szirmay Sándor, Lasz- 
gallner Albert. Laszgallner Ödön, özv. Ladomérszky Antalné, 
Markó, Aranyossy Lászlóné, Eder Ödönné, Láng Ferenczné, 
Bene, ifj. Halykó Mihály, br. Mengersen Anna, dr. Blázy K., 
Gallik Géza, Kiszely I , Lehrner Paula, Breuer Vilmos, Raisz 
Andor, Spirkó Ágostonná, Őhlschláger Ödön, Prihradny Arthur

60 krra l : Rotter Engelbertné:
55 krra l : Palecsko Lajos.
50 krral: dr. Alexy, Olvashatatlan, Wagner Emma, Wo- 

dianer Márton, Kieselbach Gusztáv, Kuszka Nándor, Demeter 
Manó, özv. Kéler Józsefné, Strasser Béláné, Wozáry Rezső, özv. 
Kacziány A., özv. Készt Hermin, dr. Kosztka Józsefné. Maurer 
Gyula, Maurer Rezső, Kieselbach Károly, Csányi Ádámné, 
özv. Jeneyné, Cortez Arthurné, özv. ISIoll Irma, Záborszky Imre, 
Legányi Károly, Lux F. Lajos, Schaller Ernöné, Krantz Albert, 
Krantz Emil, Krantz Béla, Müllner Margit, Topscher Győző,,
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Pelczer, Bayer, Rosenauer, Rohringer, Jankó, Kinszky Károly, 
Szczerbovszkyné, Olvashatlan, Matej Károly, Legányi Samuné, 
Zámbory András, Várkoly Dániel, Lux Samu, özv. Legány 
Zsuzsanna, Sichert Gusztáv, Schmidt Ágoston, ifj. Sztudinka 
Gyuláné, özv. Koncsér Mihályné, Kundráth Jozefa, Olvashatlan, 
Quirsfeld, Spielmann, Szentistvány Frigyes, Fiedler, Citó Gyula, 
Hammersberg. Binder Ernő, Emy, Gilányi János, Jaczkó Emil, 
Hazslinszky Gyula, Fodor Henrik, Greguss Imre, B. S., Dörner 
Sámuel, I. W., Elischer Károly, Gerhard, Sennovicz, Schubert, 
Megay Olivér, Deil, Putanko Mihályné Tutkó, Olvashatlan, ifj. 
Megay Gusztáv, id. Kemény Lajos, Gácsy Arthurné, Binder 
Samu, Kemény Géza, Dobrovay Gizella, Braun Ferenczné, Nagy 
László, Roxer Vilmos, Szönyey, Kósch A , Olvashatatlan, Kos
suth, J. — Schmiedt Lajos, özv. Hammersberg L.-né, Schwartz 
Róza, E. C , Fest Oszkár, Madarász János, Baloghy, Steinhübel, 
Fiedler Szilárd, Megay Gusztáv, Landmann, Kuzselka Márffy 
Zs., Kozák Ida, Ambrus Adél, özv. Gaal Gyuláné, Hatala József, 
idb. Dobák Péter.

40 k rra l: Baczoni Albertné, Fabinyi Gyula, Haimbek 
Amália, A. Szentistványi, Lesch Jonáth, Lukács, Hellvig Zsig- 
mond Háry, Szoha Endre, Kéler Gyula, Weitzenbreier K.

30 krral : Magócsy, Münster Margit, Bertha K., Bradovka 
Gyula, Hentschl H , Poneváts Mihály, Kotzányi Vilmos, Legányi 
Andor, Muntsko S., Székely János, Czitó Mihályné, Szontágh 
Róza, Schwecher Lipótné, Stenczel M , Bartsch, Btetz Johanna, 
Reitzner Róza, Alexy Ödönné, Muska Samu, Kleitsch Vilma, N. 
N., N. N., Volny Vilmosné, Maurer János, Bászel, Loósz Jó- 
zsefné, Dunkel Emil, Ambrózy, Rogozsán Antal, Kubasek M.; 
Dr. Kail Antal, Szklenka Emil.

20 k r r a l : özv. Ponevátsch D., Csapek F., V. J., Klaudiny, 
Selmeczi, Koch, Mayer Lajosné, Orth V., Mayer.

208 tag adott összesen: 124 frt 80 krt. Ebből a gyűjtő 
egyházfi részére levonatott 5 frt; maradt tiszta bevétel: 119 
frt 80 kr.
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5. A böjti h á z a n k é n t  g y ű jtö tt  o f fe r t ó r iu m h o z
j á r u l t a k :

2 f r t t a l : Benczúr Géza, Szakmáry, dr. Brósz László, Me- 
gay Adolf, Fleischer, özv. Brósz Jónáthné, Flachbarth Samu, dr. 
Blázy, Fiedler K.. özv. Schirger Ti vadamé.

I f r t  50  k r r a l : Maiéter István, Delaval G. E.
I f r t  4 0  k r r a l : Beller Károly.
I f r t t a l : Dunkel Vilmosné, Clas Nándor. Schirger Gusz

táv, Fleischer K., Adriányi Béla, id. Halykó, Stark János, Mau
rer Adolfné, Szirmay Sándor, Eschwig, B. J., Dörner Sándor, 
Kinszky Károly, Laszgallner Ödön, Bene, Bielek István, Top- 
scher Győző, Bethlenfalvy Antal, Maurer Gyula, Fábry Alfréd, 
Várkoly Dániel, ifj. Halykó Mihály, Olvashatatlan, Raisz Andor, 
Laszgallner Albert, Megay, Markó, Éder Ödönné.

60 k r r a l : Strasser Béla.
50 k r r a l : Olvashatatlan, Demeter Manó, Roxer Vilmos, 

Schmiedt Lajos, Kemény L., Rock Gyula, Sponer, Lehrner 
Paula, Maurer Rezső, Sichert Gusztáv, Olvashatatlan, Legányi 
Samu, Hensch, Szentistványi Albert, Gallik Géza, özv. Kacziány 
Amália, Megay Gusztáv, Rotter Engelbertné, Bertha Károly, 
Moll, Kélerné, özv. Készt Hermin, Kosztka Józsefné, Pocsá'kó 
Sándorné, Csányi Adámné, I. W., özv. Ladomérszkyné, Krantz 
Albert, Krantz Béla, Greguss Imréné, Fodor Henrikné, Volny 
Vilmosné, Gerhardt, Elischer, Weitzenbreyer Karolin, Gilányi 
János, Olvashatatlan, Kieselbach Károly, Zámbory András, 
Haimbek Am., Koncsér Mihályné, özv. Legányi Zsuzsánna, 
Binder Ernő, Binder Samu, Kemény Géza, Freyberg, Oelschläger, 
Lux, Wagner Emma, Wodianer Márton, Kieselbach Gyuláné, 
Kuszka Nándor, özv. Jeneyné, Háry, Schwartz Jánosné, Lesch 
Jonath, Krantz Emil, Schaller Ernőné, Alexy Ödön, Hammers
berg László, Gácsy Arturné, Tutkó György.

4 0  krra l : Muntskó A.
30 k r r a l : Fest Oskár, Steinhübel.
107 egyháztag adott összesen: 85 frtot. Ebből a gyűjtő 

egyházfi részére levonatott 4 frt, maradt tiszta bevétel : 81 frt.



6 . A j a k a b i  h á z a n k é n t  g y ű jtö tt  O f fe r to r iu m h o z
j á r u l t a k ;

2 ír t ta l : Benczúr Géza, Szakmáry, Dr. Brósz László, Megay 
Adolf.

I í r t  40  krra l : Beller Károly.
I ír t ta l : Stark János, Fleischer, Maiéter István, Flach- 

barth Samu, dr. Alexi Lajos, Dunkel Vilmosné, Clas Nándor, 
Schirger Gusztáv, Fleischer K. Schirger Tivadarné. ifj. Flalykó 
Mihály, Maurer Adolfné, Id. Halykó Mihály, Eschwig, Adriányi 
B , Laszgallner Ödön, özv. Brósz Jónathné, Megay Arthúr, Fiedler 
K., Strasser Béla, Dörner S., Aranyossy Lászlóné, Bellágh Sá
muel, Eder Ödönné, Zámbory András, Bene, Kosztka Józsefné, 
Markó Gusztáv, Csányi, Wagner Emma, Lehrner Paula, Várkoly 
Dániel, Maurer Gyula. Dr. Blázy Laszgallner Albert. Delaval, 
Rohringer Sándor, Rosenauer Lajos, Raisz Andor, Kiszely, Bielek 
István, Topscher Viktor, Kinszky Károly, Bethlenfalvy Antal, 
Fábry Alfréd,

50 krral ; Sp., Roxer, Tutkó, Sichert Gusztáv, Schmiedt L , 
Fodor, Olvashatatlan, Schwartz Róza, özv. Készt Hermin, Ger
hard, Elischer Károly, I. W., E. C., D., Putankó Mihályné, Rotter 
Engelbertné, Binder Samu, Kemény Géza, Madarász János, Oel- 
schläger, Steinhübel, Wodianer Márton, Kieselbach Gyula, 
Kuszka Nándor, Heimbek, Lux Samu, özv. Legányi Zsuzsanna, 
Bittelmayer, Koncsér Mihályné, Maurer Rezső, Szoha Endre, 
Quirsfeld, Binder Ernő, Szentistványi Albert. Jaczkó Emil, Krantz 
Albert, Krantz Béla, Muntskó Sarolta, Székely János, Lesch 
Jónáth, Gilányi J., Kacziány, Krantz Emil, Maurer János, Dobrovay 
Gizella, Megay Olivér, Hensch Ernő, Hammersberg László, özv. 
Jeneyné, özv. Moll J.-né, Bertha K., Fabinyi Gyük', Pocsatkó 
Sándorné, Kieselbach Károly, Háry, Sichert Károly, id. Kemény 
Lajos.

4 0  k r r a l : M. L.
3 0  krral: Alexy Ödön, Muska Samu, Loósz Vilma, Schreiber.
112 egyháztag adott összesen 84 frt 50 krt. Ebből a gyűjtő 

egyházfi részére levonatott4 frt, maradt tiszta bevétel: 80 frt50 kr.
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7. O ffe r tó r iu m b ó l b e fo ly t ;

Újévi offertor.: 5 frt, húsvéti: 15 frt ! 4 kr., pünkösdi: 13 frt 
40 kr., templomszentelési: 2 frt 97 kr., karácsonyi: 9 frt 80 kr. 
Összesen: 46 frt 21 kr. Zöldcsütörtök és nagypénteki: 7 frt 50 
kr., reformátiói: 6 frt 11 kr., conirm átiói: 7 frt 50 kr.

8 . P e r s e ly b ő l :

a) az egyház részére : 73 frt 15 kr.,
b) a szegények részére: 37 frt 62 kr.

9. H a r a n g o z á s b ó l  ;

Vetter után 6 frt. Bernovits gyermeke után 2 frt. Kuny 
után 10 frt. Bélerné után 3 frt, Gilányiné után 8 frt, Hirthné 
után 8 frt. Gombos után 6 frt. Bradovka után 6 frt. Lippóczy 
után 6 frt. Miskovszkyné után 6 frt. Szirmay Sándor után 10 frt. 
Kemény gyermeke után 2 frt. Gácsiné után 6 frt. Kehler Anna 
után 6 frt. Materniné után 2 frt. Weiczenbreyerné után 6 frt, 
Maurer Oszkár után 6 frt. Madarassiné után 6 frt Regitkó 
Jánosné után 10 frt. Rotterné után 8 frt. Összesen : 123 frt.

10. A d o m á n y o k :

Az iskolaépitési alapra adományozott M. A. 30 frtot, 
Kemény Jenő iskolaépitési alapra 15 frtot, Kollár Jánosné 
5 frtot. Összesen : 50 frt

A magyarhoni e. e. e. gyámintézet javára  befolyt a házán- 
kénti gyűjtésből: 80 fr t ; templomi perselyből: 2 frt 03 k r .; 
offertoriumból: 7 frt 25 k r.; iskolából: 15 frt; kamatokból: 
58 frt. Összesen: 162 f r t  28 kr.

Ezen összeg az alapszabályok értelmében a következőképen 
osztatott el :

a) az esperességnek : 105 frt 40 kr.,
b) a nagy szeretetadományra : 7 frt 25 kr.,
c) Leopoldiánumra: 5 frt,
d) orgonaalapra: 26 frt,
e) f. költségre: 4 frt,
/) tőkésittetett : 14 frt 50 kr.

Összesen: 162 frt 28 kr.

24
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A kassai ágost. hitt. evang. I. egyház pénztárának forgalmi kimutatása az
1897. évben.

Bevétel: Kiadás:

1. Maradvány 1896. évről 7144.01 1. Tiszti fizet, és illet. . . . 1925.08
2. Évi illetékb ől.........................1570.50 2- Orgonavezetőnek . . . 200.—
3. Évkönyvből .....................  124.80 3. Kötelezett illetékre . . . 263.45
4. Böjti gyűjtésből . . . . .  85.— 4. Segély és adomány. . • 156.16
5. Jakabi gyűjtésből . . . .  84.50 5. Tót egyháznak városi se-
6. Offertorium és persely . 178.09 gélyből . . .... ......................... 200.—
7. H arangozásból................. 123.— 6. Adó és biztosítás . . . .  164.37
8. B é r b ő l .................................   95.03 7. É v k ö n y v e k é r t .........  81.—
9. T ö k e k a m a tb ó l................. 455.93 8. Segély az isk.-alap. . . . 600.—

10. Értékpapir-j . vedelem . . 423.40 9. Házbéradó és fenntar-
11. H á z b é rb ő l............. 1218.— t á s ...............................................  202.75
12 A d om ányból.....................  250.— 10. Templom és iskolaépület
13. Hagyományból . . . .  1000.— fenntartása..................... • . 26.85
14. Illetékmegváltásbó! . . . 370.— 11. Kottner asszony életjá-
15. Tőkevisszafizetésből . . 3500.— rad éka.......................................  400.—
16. Városi segélyből . . . .  600.— 12. Bielek Aladár hagyomány-
17. Tótegyházi illetékből . . 33.91 illeték ..................................  125.—
---------v 13. Útiköltségekre . . . . .  35.—

\. 27. 28. 14. Tőke elhelyezés . 7000.—
15. Rendkívüli kiad. . • ■ . 340.—

N. 16. Vegyes kiadások . . . .  189.62
\  17. Szirmay sírbolt helyre-

\  állítása ..................................  120.04
\  18. Illeték Maléter-féle hagyó-

\  mány u t á n ...............................  100,—
\  Egyéni, bet. könyvb. 3641.53

>■ készpénzben 1485.32 5126.85
17256.17 17256.17

1898. jan. hó 1. Maradvány“B5T8fi
könyvben . . 3641.53 

Maradvány kész
pénzben . . . 1485 32 5126.85
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A Kassai ág. hitv. ev. I. egyház tőkevagyonának kimutatása az 1897- évről.
Cselekvő vagyon : Szenvedő vi-gyon :

1. É rté k p a p írb a n .....................2200.— 1. Nyugdij-alap...................... 11800.—
2. Értékpapír és sorsjegy 2. S z e g é n y -a la p .................  1640.—

Schneider hagyomány . 7472.— 3. Csécsi a l a p ......................  706.21
3. K ö tv é n y ek .........................  5321.— 4. Illeték-alap . . . . . .  4645.—
4. Iskola-épületnél................  8428.— 5. O rgona-alap ...................... 1350.—
5. Lelkész laknál . . . . 22500.— 6. Fischer- és Pohle-alap . 1581.87
6. Pohle-hagyománynál . . 1425.— 7. Schoch- és Glósz-alap . 100.—
7. Szirmay-hagyománynál . 120.04 8. Schneider-hagyomány . 14500.—
8. Késmárki egyháznál . . . 90.— 9. Bielek-hagyomány . . . 3600.—
9. Kamat h á tra lék ...............  27.— 10. Maléter-hagyomány . . 900.—

10. Készpénz és betéti könyv 5126.85 F.gyenleg  ....................... 11886.81
______ 52709.89 . —  52709.89

Vagyonállás Í89tT  év végén volt összesen: 52709.89 
1896. » » » » 51055.01
Szaporodás : ..............................“ 1654.88

A kassai ág. h itv. ev. I. egyház jövedelem- és költségelőirányzata az
1898. évre.

Szükséglet : Fedezet:

1. Tiszti fizetés és illetmény 2125.08 ]. Egyházi illetékből . . 1550 —
2. Kötelezett illetékre . . . 263,45 2 Évkönyvből .........................  120.—
3. Segély és adományokra . 160.— 3. Böjti s Jakabi gyűjtésből 170.—
4. Adó és biztosításra . 165.— 4. Offertorium és persely . 175.—
5. É v k ö n y v re .........................  80.— 5. H aran g o zásb ó l.................  120.—
6. Tót egyh. városi segélyb. 200.— 6. B é r b ő l ..................................  72.—
7. Iskola segélyre . . . .  600.— 7. Házjövedelemből . . . .  1222.—
8. Házbéradó és fenntartás . 205.— 8. Tőkekamatból . . . .  470.—
9. Egyh. és isk.-épület finnt. 50.— 9. Értékpapír-jövedelem . . 420.—

jO. Kottner asszony életjár. . 400.— 10. Tót egyháztól.....................  33.91
H. Bielek hagyom, illetmény 125.— 11. Váiosi seg é ly ..................... 600.—
12. K am atok ra .........................  590.— 12. Egyenleg mint hiány . . 240.—
13. Ú tik ö ltsé g ek re ................. 50.—
14. Vegyesekre . . . . . . 179 38 ____________

5192.91 5192.91

1899. január. 1. Hiány . . 240.—
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A kassai ág. hitt. ev. I. egyház iskola-pztánialí 1891 évi yagyon-száinlája.
V agyon

Deczember 31. 5t drb betáblázott k ö t v é n y ............................. 69390 —
„ „ 5 „ Takarék betéti k ö n y v .............................. 3417-40
„ „ 3 „ Ösztöndíj betéti k ö n y v ..........................  904 46
„ „ G „ 5% osztr. papír járadék á 100 frt . . 600-—

„ Készpénzben . .............................................. .... 1730-29 76042-15

1896. évi vagyon v o l t ................. 76970-48
Gerhard András töke leírás . • 210-—
1897. évi hiány .............................. 718-33 928’33
Marad a vagyon 1897. év. végén 76042-15

S z ü k s é g l e t .  1898. éYi költség előirányzat F e d e z e t .
1. 4 rendes tanár fiz. 2600-— 1. Tőkék kamatokból 4100-—
2. 4 » » lakb. 1000 -- 2. Betétek kamatokb. 100-—
3. Franczia nyelv okt. 3. Értékpapírokból . 25 —

pótlék . . . . . .  150-— 4. Egyháztól . . . .  600-—
4. Kézimunka úgy. az 40-— 5. Templomi perselyb. 20-—
5. Nyugdíj a lap . . . 48‘— 6. Kassai »Népbank-vb. 10-— 48 >5'—
6. Failletmény, . . . 185"— 4023-— H i á n y ........ 482-—

J á r a d é k .  V

1. sz. Sandvoss Ernő \
végr. járadékai . . 790-— \

2. sz. Bit lek'Aladár \
végr. járadékai . . 100-— 890-— \

I s k o l a  f e n t a r t á s r a .  \

1. Kiszolgálónőnek . 144'— \
2. Könyvek, nyomtat- \

ványok stb . . . .  60-— \
3. Iskola meszelésre \

és kifestésre . . . 120-— \
4. Különfélékre . . . 100 — 424" — \

5337-— 53>7-—

Ha a tanárok quinqueniuma ez évben 
kifizetésre kerül, a hiány 682 frt lesz.
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V. Az egyház múlt évi történetéből.
1. Az egyház 1897. jan. 3-án tartott egyházközgyülése üdvö

zölve szeretve tisztelt felügyelőjét, tisztviselőit valamint egyház
tanácsát, azoknak egyház körüli munkásságára áldást és sikert kért.

Ugyanezen közgyűlés ismételten a VI. sz. kir. városi espe- 
rességnek feloszlatása mellett nyilatkozott s a január hóban 
tartatni tervezett esp. közgyűlésre kiküldött képviselőit: Benczúr 
Géza felügyelőt, Csiskó János lelkészt, Szakmáry Károly másod- 
felügyelőt és Vozáry Rezső egyháztanácsost rendes, Dr. Blázy Kál
mánt és Bogsch A. pótképviselöket azzal küldte ki, hogy az espe- 
resség feloszlatása mellett szavazván, oda nyilatkozzanak, hogy 
az esp házi pénztárából a prot. irodalmi társaságnak 100 frtnyi 
alapítvány kifizetendő, mig a felmaradt összeg a Luther-társa
ság részére évenként fizetendő 4 frtnyi kötelezettséggel a Sáros
zempléni esperességnek atadandó; a Malatinszky-féle 200 frtos 
nyugdijalapitvány pedig oly feltétel mellett adassék át az egy
házkerületi nyugdíjintézetnek, hogy annak évi kamata egy, a 
volt VI. sz. k. városi esperesség területén lakó papi özvegynek 
kiszolgáltassák, az esperesség levéltára pedig az egyházkerületi 
levéltárban helyeztessék el.

Ugyanezen közgyűlés a hatvani egyesült prot. egyháznak 
vallási és kulturális czéljai előmozdítására pénztárából 5 frtot 
utalványozott ki.

2. Jan. 19-én a lelkész, mint az egyetemes lelkész vizsgáló- 
bizottság tagja, Püspök úr megbízatása folytán Püspök urat 
helyettesítette Eperjesen a lelkészvizsgáló bizottsági ülésen.

3. Febr. 21-én tartotta meg egyházközségünk Melanclltun 
Fiílöp születésének 400-dós évfordulójának emlékünnepetT^'mT- 
dőn is a Telkest"ewriékbeszédében arra a kérdésre : K i volt Fü- 
löp Melanchton? igy felelt: O 1. a tudománynak, 2. a refor
mátor! munkásságnak, 3. a szerénységnek és önzetlenségnek és
4. a békéségnek embere volt s mint ilyen tündöklik előttünk örök 
fényben. — A Melanchton születése helyén állítandó emlékház 
költségeinek fedezéséhez offertoriummal hozzájárult, mely 15 irt 
64 krt tett ki.

4. Febr. 26-án a kerületi pénztárak Miskolczon az e czélra 
épített pánczélos szobában egyesittetvén, a lelkész mint a kér.



tudományos pénztárt kezelő bizottság elnöke Beller Károly 
gondnokkal, mint e pénztár pénztárosával a tudományos pénztárt 
Miskolczra átszállította és átadta.

5. A márczius 22 én tartott közgyűlés tekintettel arra, 
hogy az egyházi évkönyv az egyházi számadások felhasználása 
miatt rendesen késön szokott megjelenni, azt határozta, hogy 
ezentúl az istenitisztelet rendje az évkönyv kibocsátása előtt külön 
lenyomatban lehetőleg már újévkor osztassék ki a templomban.

Ugyanezen közgyűlés örvendetes tudomásul vette Hirth 
Malvin urhölgynek ama szép tényét, melylyel boldogult édes
anyja, özv. Hirth Sámuelné. szül. Halyko Amália akaratának 
megfelelően és emlékének megörökítése végett 400 frtos alapít
ványt tett, még pedig : az illeték megváltási alapra 100, a lelkészi 
és tanitói özvegy- és árvák nyugdíj-alapjára 100, a szegény-alapra 
100 s a rozsnyói ev. árvaházra szinte 100 frtot. A közgyűlés 
ennek folytán Hirth Malvin urhölgynek ezen — keresztyén hitbuz- 
góságról és áldozatkészségről tanúskodó alapítványáért hálás 
köszönetét szavazott.

Ugyanezen közgyűlés tekintettel arra, hogy a lelkészi és 
tanitói özvegy- és árvanyugdij alap már a 10,000 frtot megha
ladta, de eddig alapszabálylyal nem bir, Benczúr Géza egyh. 
felügyelelő elnöklete alatt Csiszko János, Laszgallner Ödön, 
Schirger Gusztáv, Stark János, Beller Károly, Baloghy György, 
Nagy László, Kertscher Gusztáv és Bogsch Albert tagokból álló 
bizottságot küldött ki azzal, hogy a helyi nyugdij-alapra vonat
kozó alapszabályt dolgozzon ki.

Ugyanezen közgyűlés elhatározta, hogy az iskolai pénz
alapnál kezelt és Gerhardt András örökösei czimén szereplő 
210 frtos kötvény, mely évek óta semmi kamatot nem fizet s a 
mely, noha egykori adomány, ma már örökhagyónak s részben 
örököseinek vagyontalan elba’ása következtében többé be nem 
hajtható, iskolánk vagyonértékéből leirassék.

Ugyanezen közgyűlés özv. Szarvassy Mária Francziska 
franczia tanítónőnek tiszteletdiját 120 frtról 160 frtra emelte s 
azt február 1 -töl folyósította.

6 Márczius végén Hirth Malvin urhölgy az egyháznak 
adományozott 4 szál oltári viaszgyertyát. Fogadja ezen ado
mányért is az egyház hálás köszönetét.
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7. Április 3-án a lelkész az eperjesi collegium igazgató
választmányi ülésében vett részt.

8. Április 11-én Dobos András az egyháznak 2 szál viasz
gyertyát adományozott, szintúgy Ungár Zsuzsanna 4 szál viasz
gyertyát. Fogadják az egyház háláját.

9. Április 17-én a Sandvoss-alapból az egyház szegényei 
között kiosztatott 105 Irt. Segélyben részesültek 8 f r t t a l : 
Regitko Zsuzsanna. 5 f  rttal : Adányi Anna, Béler Droppa Zsuzsanna 
Galschneider Julia, Heintz Amália, Korecsko Anna, Kuszka 
Etelka, Kövy Jánosné, Novotny Mária Faix Mária, Literáti 
Gizella, Oehlschläger Dorottya, Pramer Eleonóra, Hartig Teréz. 
4  f r t t a l : Ambrus Emma, Altmann Erzsébet, Ambrovics Erzsébet, 
Lojkó Miklós, SchönVizner Imréné, Ontkó Emília, Szálok; 
Zsuzsanna,, Pudleiner-Tomaskó Borbála.

10. Május 2-án az egyház belső körű tisztviselői nagyságos 
Münster Tivadar, Kassa város kir. tanácsosi polgármesterét 
örömünnepe alkalmából üdvözölték, midőn is a lelkész körül
belül ezeket mondotta : „Mint a kassai ág. h. ev. 1. egyház belső 
körű tisztviselői örömmel jelentünk meg, hogy Nagyságodat a mai 
nap alkalmából tiszteletteljesen üdvözöljük. Eljöttünk nem külső 
megbízatás folytán , hanem szivünk, lelkünk sugallatára, hogy a 
kiváló állás iránt, melyet elfoglal, a nagy érdemek irán t, melyeket 
a város java körül szerzett s azon békés szellem irán t, melyet a 
különböző felekezetek között ápolt, hódoló tiszteletünket és nagyra
becsülésünket kifejezzük. Midőn pedig ezt tesszük, kívánjuk, hogy 
az isteni gondviselés Nagyságodat magas állásán a város javára, 
a lakosság és felekezetek üdvére még sokáig tartsa meg és éltesse.

11. A május 9-én tartott tanácsülés kiindulva abból, hogy 
a lelkész törzsfizetése 29 év óta változatlan marcdt, holott a mai 
megélhetés feltételei a 29 év előttiekhez képest lényegesen terhe
sebbek s elismervén a lelkész egyházunknak hosszú évek során tett 
szolgálatait és érdemeit, egyhangúlag határozta, hogy törzsfizetésé
nek javítását s személyi pótlék czimén évi 400 frtnyi felemelését 
az egyházi közgyűlésnek ajánlani, illetőleg indítványozni fogja.

Ugyanezen ülésen Nagy László egyh. tanácsos indíttatva 
érzé magát annak kijelentésére, hogy eddigi évi egyházi járu
lékát élte fogytáig évente 20 frttal önként fölemeli, mely buzgó 
áldozatkészséget a tanácsülés lelkesen és nagy hálával fogadott.
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Ugyanezen tanácsülés megbizta Beller K. gondnokot, hogy 
a régi temető dűlőiéiben levő körfalának javítása és helyreállítása 
tekintetében a szükséges intézkedéseket sürgősen megtegye.

12. Május 14-én a lelkész püspök ur megbízásából Eper- 
lesen a collegiumi főgymnasium V ili. osztályában az érettségi 
vallástani vizsgákat vezette, mint kerületi biztos.

13. Május 24-én a lelkész néhai Pohle Johanna végrende
lete szerint ama 10 irtot, melyet a Fabik testvérek a Pohle- 
féle ház haszonélvezéséböl évente a lelkész kezeihez juttatnak, 
4 írttal Ontko Emíliának és 3— 3 frttal Regitko Zsuzsanna és 
Galschneider Júliának osztotta ki.

14. Junius 15 én a lelkész Eperjesen a kisdedóvónő-képző- 
ben és az egyház polg, leányiskolájában a hittani vizsgákat, 
mint kerületi biztos vezette.

15. Junius 18-án püspök ur képviseletében a lelkész Eper 
jesen a collegiumi főgymnasium V ili osztályában az érettségi 
szóbeli vizsgálatokon elnökölt.

16. A junius 20-án tartott egyházi közgyűlésnek bejelen
tetett, hogy néhai Szirmay Sándor, egyházunk volt buzgó tagja 
az egyház javára végrendeletileg 2000 frtot azon kötelezettséggel 
hagyományozott, hogy egyházunk saját régi temetőjében létező 
Szirmay-féle családi sírboltot fenntartani köteles legyen. Az 
egyházi közgyűlés e hagyományt hálás köszönettel fogadván, az 
örökhagyó kívánsága szerint a Szirmay-féle családi sírbolt fenn
tartását elvállalta.

Ugyanezen közgyűlés a lelkész fizetése felemelésének 
kérdését méltányosnak találván, egyhangúlag elhatározta, hogy 
a lelkész törzsfizetését 29 évi hivataloskodásában teljesített buzgó 
szolgálatai, továbbá az egyház anyagi és szellemi felvirágozta
tásában szerzett érdemei elismeréséül és viszonzásául 400 frttal 
évenként megjavítja, e javadalmát személyes pótlék czimén meg
szavazza s azt f. 1897. évi julius hó 1-től folyósítja.

Ugyanezen közgyűlés néhai Bielek Aladár, egyházunk nagy 
jóltevőjének végrendeletileg alkotott 100 frtos tanítói ösztön
díját a f. 1897-ik évre Augusztiny Elek tanitónak egyhangúlag 
megszavazta.

Ugyanezen közgyűlés a régi temető körfalának megjaví
tását, az e czélra benyújtott költségelőirányzat alapján elrendelte
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s e munkálat czélszerü végrehajtása tárgyában Beller Károly, 
Topscher Győző és Legányi Károly egyháztagokból álló szak 
bizottságot küldő t ki azzal a felhatalmazással, hogy úgy a régi 
temetői körfal, valamint a Szirmay-féle sírbolt kijavítását czélzó 
kőmives és egyéb munkálatokat megállapítsa s azokat jutányos 
áron még e nyáron végrehajtassa.

17 Junius 28. és 29 én a lelkész püspök ur megbízásából 
és képviseletében Epeijesen a tanítóképzőben a tanképesitő 
vizsgálatokat vezette, mely vizsgákon Bogsch Albert m:nt bizott
sági tag vett részt.

18. Az augusztus 15-én tartott közgyűlés a néhai Bielek 
Aladár által végrendeletileg alkotott 23 frtos ösztöndíjat Steiger 
Ferencz énekvezér ajánlatára a f. 1897. évre Hartig Albert mint 
legidősebb és legérdemesebb karénekes fiúnak kiutalványozta.

Ugyanezen közgyűlésnek bejelentetett, hogy a f. év április 
hó 28-án elhalt Frank Gusztáv gyáros a kassai ág. h. ev. I. 
egyházközségnek 1000 irtot hagyományozott és hogy e hagyó 
mány a Frank Henrik fiai czég áltál f év julius hó 10-én kelt 
levélbsli értesítés kapcsán készpénzben kifizettetett. A közgyűlés 
boldogult Frank Gusztáv ur ezen nemeslelkü hagyományát hálás 
köszönettel fogadta s a külföldön lakó nemes adományozóknak 
a kassai Frank-féle gyár igazgatósága utján hálairatot küldött.

Ugyanezen közgyűlésnek bejelentetett, hogy özv. Polcz 
Nándor úrnő ő Nagy ága boldogult férje emlékének megörökí
tésére 250 frtot az egyház javára adományozott A közgyűlés 
ezen nagylelkű adományt hálás szívvel fogadta s elhatározta, 
hogy boldogult Polcz Nándor, egyházunk volt buzgó tagja, az 
egyházi aranykönyvbe örök tagul felvétessék s özvegyének az 
egyház hálája jegyzőkönyvi kivonatban kifejeztessék.

Ugyanezen közgyűlés a f. 1897. év augusztus hó 23. és 
24-én Késmárkon tartandó egyházmegyei rendes közgyűlésre a 
maga képviseletében kiküldte hivatalból Benczúr Géza egyház- 
felügyelőt, Csisko János lelkészt, rendes szavazati joggal biró 
tagokul. Vozáry Rezső egyháztanácsost és Bogsch Albert egy
házi jegyzőt; póttagokul pedig Beller Károly egyházi gondnokot 
és Kertscher Gusztáv egyháztagot.

Ugyanezen közgyűlés a zsebesi fiókegyháznak harang és 
haranglábnak beszer. ésére az egyház pénztárából 2 frtot kiutal-
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ványozott s a kívánt házankénti segélygyüjtést e czélra neki 
megengedte. A kassai jogászasztal javára pedig egyszersminden- 
korra 10 frtot adományozott.

19. Az évi rendes esperességi közgyűlés aug. 24-én Kés
márk vár. sában Linberger István helyettes esperes és Kéler 
Pál hivatal szerinti legidősebb egyházi felügyelő társelnöklete alatt 
tartatott. Egyházunkat e gyűlésen képviselték a lelkész, Vozáry 
Réz ő egyháztanácsos és Bogsch Albert egyházi jegyző. A gyülés 
legfőbb tárgya volt : a VI sz. kir. városi esperesség feloszlásá
nak ügye. Csisko János egyháza intentiójának értelmében 
indítványozta, hogy a jelen közgyűlés a VI. sz. kir. városi 
esperesség feloszlatásának kérdését vegye le a napirendről a 
következő okoknál fogva : mert az esperesség már 3 ízben 
határozott e kérdésben a feloszlás mellett s a feloszlás végre
hajtására bizottságot küldött ki a múlt évben, mert a kerület 
az esperesség határozatát magáévá tette, sanctionálta s az espe
resség mikénti felosztására nézve intézkedett is; mert az egye
temes gyülés csak »az érdekelt községek meghallgatását« ren
delte el, azoknak, melyek felebbeztek, de nem azon községek 
meghallgatását is, melyek a kér. gyülés múlt évi határozatába 
belenyugodtak; mert az esperesség, ha mégis újból tárgyalná e 
kérdést, következetlenséget követne el önmagával szemben s 
azonfelül még tiszteletlenséget tanúsítana a kerület határozata 
iránt, midőn azt magára nézve kötelezőnek nem ismeri el s 
iszteletlenséget tanúsítana a Püspök urnák azon felhívása ellen 

is, melyet a f évi 43. körlevelében ekkép fejez ki : hogy az 
ev. egyh. kér. gyülés tavaly hozott határozatának meg rém 
támadott nagy része tartassák meg most már minden körben 
s minden irányban tiszteletben ; mert az esetleg hozandó más 
határozatot, mely a kerület múlt évi határozatával ellenkeznék, 
a kerület meg fogja semmisíteni, nem engedhetvén azt, hogy 
egyházkerületi határozatait egy esperesség megváltoztassa; mert 
azok az egyházak, melyek a feloszlást ez idő szerint óhajtják, 
óhajuk consequentiáját ezután is levonhatják és kiléphetnek az 
esperesség kötelékéből; mert azok a magasabb érdekek, melyek 
az esperesség felosztását évekkel azelőtt tették szükségessé, ma 
is fennállanak, sőt ma inkább mint valaha, mert az a nagy tör
ténelmi múlttal és értelmiséggel biró esperesség mai jelentősége
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a közegyházban nemcsak hogy nem emelkedett, hanem a ke
rület legjelentéktelenebb esperesség színvonalára sülyedt le ; — 
s végre mert a fent előadott okokon kívül a föesperes ur nem 
járt el correctül, midőn az esperesség feloszlatásának tárgya
lására való felhívást, az esperességi felügyelő ellenjegyzése nélkül 
nem az egyházakhoz intézte, hanem kizárólag az egyházi fel
ügyelőkhöz.

Mindezeknél fogva ez ügynek a napirendről való levételét 
újból sürgette s a múlt évben esperességileg kiküldött végre
hajtó bizottság jelentésének a napirendre való kitűzését kívánta.

Az indítvány, vagyis a feloszlás mellett szavaztak a 
kassai 1., a késmárki, a késmárki lyceum, a kisszebeni II. és a 
lőcsei, összesen 5 egyházközség. Az indítvány, vagyis az 
esperességnek további sértetlen fennmaradása mellett szavaztak 
a bártfai [., a bártfai külvárosi, az eperjesi I., az eperjesi 
collegium, a kassai II. és a plavniczai, összesen 7 egyházköz
ség. Indítványozó ezen határozat ellen óvást tett.

A Miskolczon f. év szept. 14—-16-ik napján tartandó egy 
házkerületi közgyűlésre egyházközségünkből szavazati joggal 
képviselőkül kiküldettek: Hammersberg László és a lelkész.

20. Szept 8-án Heller Károly egyházi első gondnok házában 
kedves családi örömünnep tartatott elsöszülött Károly fia menyeg
zője alkalmából, midőn is a rozsnyói egyházkerületi árvaház 
javára 18 frt gyüjtetett s rendeltetési helyére elküldetett.

21. Szeptember II., 12. és 13-án a lelkész Püspök ur meg
bízásából és képviseletében Eperjesen első napon a theologusok 
szakvizsgáján második napon azoknak lelkészi vizsgáján s har
madik napon a pótló és javító érettségi vizsgálatokon elnökölt.

22. Szept, 14— 17-ik napjain tartatott Miskolczon az egy
házkerületi közgyűlés.

A közgyűlést Péchy Tamás megújult betegsége miatt 
Szentiványi Árpád gömöri esp felügyelő és Zelenka Pál püspök 
vezette. Püspök ur évi jelentéséből közérdekű részletek a 
következők :

Tisztelt egyházkerületi közgyűlés!
Lelkem örömével üdvözlöm az egyházkerület képviseleté 

ben megjelent tisztviselőket, bírákat és küldötteket. Lelkem 
melegével üdvözlöm a már együtt levő 11 egyházmegyét s ezek

3*



86

sorában kivált a köztünk először megjelent árvái egyházmegyét 
s annak képviselőit. Fogadja őket a közgyűlés atyafiságosan. 
Régi otthonunkba ők hitem szerint bizalommal jöttek s azon 
tudattal, hogy itt más kertben, lehet más szokásokkal, ámde 
ugyanazon otthona ez a Krisztus egyházának, mint a melyet 
ott a zsinati törvény rendelkezése folytán el kellett hagyniok. 
Haza jöttek ide is, hol nem a nyelvek, hanem azok mint esz
közök által az egy mennyei Atya, Megváltó és Üdvözítő e 
Szentháromság egy Jsten imádtatik és dicsőittetik. Haza jöttek, 
hol ugyanazon szellem ápolja az egyetemes egyház közczéljait, 
ugyanazon testvériség igyekszik s kéréssé tenni az együttműkö
dést, kedvessé az együtt élést Ne csalatkozzunk várakozásunk
ban, s viszont lássák ők egyház'as reményeiket valósulva. Az 
Ür áldó kegyelme e szövetségen ! Legyen ezen megjelenésük 
áldott az Úrtól 1

Egyetemes egyházunk helyzete a lefolyt közigazgatási év 
alatt súlyosbodott. Elégedetlenség, nyugtalanság, ezek a rossz 
vezetők fogták el a lelkeket azoknál, kiknek nyugalmas műkö
dése a szellemvezetés sikerének alapfeltétele.

Eddig elkeresztelések felett keseregtünk, állami oltalmat 
követeltünk. És sem állam, sem egyház nem tudtak ismeretlen 
ezen bajon segíteni.

Most a törvényes eligírés miatt zúgolódunk. A törvény 
változtatását valljuk a baj forrásának. Ismert ezen bajból az is
meretlen régi bajba kívánkozunk vissza, vágyván a végrehajt- 
hatlan régi törvénynek visszaállítása után.

Csalfa álom. Oly baj ez, melyen sem ilyen, sem olyan 
állami törvény nem segít. Szülők akarata s a lelkészek befolyása 
volt és maradt döntő tényező Egyetlen óv- és menszer : a hi= 
vek és lelkészek közti viszonynak bizalmassá tétele, a szeretet
teljes lelki gondozásnak alkalmazása és az iskoláknak minden 
áron megtartása

A bizalmasb viszonynak alapfeltétele az anyagi függésnek 
beszüntetése : szolgálmányok, stólák és párbér megszüntetése s 
ezzel a lelkészi ingyenes szolgálatnak behozatala oly módon, 
hogy a tagok csupán az egyház iránt tartozzanak anyagi köte
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lezéssel s viszont a leiké zek és tanítók egyedül az egyház 
pénztárából kapják összes javadalmaikat.

Egyházmentő ily indítvány a zsinati előmunkálatoknál ép 
azok által szavaztatott le, kik most már azon jövedelmek fo
gyását aggódó türelmetlenséggel panaszolják.

Az egyházak anyagi háztartásának ily irányban is rende
zése a súlyosbodó helyzet követelte sürgős feladat, bizonyára 
sürgősebb azon közigazgatási rendezkedésnél, melylyel immár 
4 év óta fogyasztjuk a drága időt és jó kedvet. Csapás rajtunk 
és általunk, hogy a formát itt is a lényeg elé helyezzük.

Lényeg: a lelkészeknek és tanítóknak anyagiakban az egy
ház tagjaitól fiiggetlenitése s ezzel a nélkülözhetlen lelki atyai 
és tanítói auktoritásnak visszaállítása. Lényeg : a lelkészeknek 
és tanítóknak anyagi javadalmazás tekintetében oly helyzetbe 
hozása, hogy ideált, hivatást, kedvet pusztító e rémtől, a meg
élhetés gondjaitól megmentetvén, Isten adta összes tehetségeiket 
tudják a közegyház javára értékesíteni. Lényeg: hogy a nélkü
lözhetlen javadalmazás mellett kellő munkát kapjanak a lelké
szek. Lényeg : hogy a szellemileg reájuk bízottakat akarják és 
tudják lelki atyai hűséggel gondozni, szem előtt tartva minden 
viszonyok közt nemcsak az együttlakást, hanem tanácsadás, in
tés, részvét, buzdítás, összetartás apostoli indulatával az együtt
élést is. Ily együttélés hóditó hatása elmaradhatlanul fog ke
reszteléseknél, avatásoknál, esketéseknél ép úgy, mint a templo
mokban, tanácstermekben meleg ragaszkodásban nyilvánulni.

Régi családi ily viszonynak visszaállítása egyetlen óv- és 
menszer az elpártolás és elfásulás ellen, miként egyetlen tör- 
hetlen kapocs oltár és tűzhely, gyermekszoba és iskola, vagyis 
a szülő és egyházcsalád közt

Erre gondoljanak a szellemvezetők, ide ii ányitsák fő figyel
müket a kérvényezők, ezekben forgolódjanak minden fokozaton 
a hatóságok s akkor az Ur egyháza újra fényre derül 1

Az államkormányzat érzéke a hitélet és iskoláztatás által 
államfenntcrtó társ ezen alkotmányos egyház iránt finomodik, 
az elismerés nemcsak hangzatos nyilatkozatokban, hanem tevő
leges segélynyújtásban is kezd már nyilvánulni. Középiskoláink
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fenmaradása szerződésileg biztosittatik. A tanítói fizetés 400 frt 
minimumához szükségelt segély nem tagadtatik meg. A törvény 
követelte első korpótlék készséggel igéitetik, Tanárok, tanítók 
teljes nyugdija immár biztosítva, A szegény lelkészek 800 frtig 
biztosítása már utón van. 1895 ben 2400, 1896-ban 3 00,1897- 
ben már 6400 frt jutott egyházkerületünk lelkészeinek Kilátás 
nyujtatott egytö rvény alkotására, melyben az egyház tehetetlen 
volta lelkészei fizetetése tekintetében állandóan fog pótoltatni.

Mindez azonban még csak lassú kezdet, életerő helyett 
csupán orvosszer s a mi a legfőbb baj, nem méltó alkotmányi s 
egyházunkhoz Nem biztosítéka, sőt megrontója egyházunk jö 
vöjének, az az egyeseknek szóló alamizsna, melyet évente ke
gyesen osztogat az állam.

Egyetemes egyházunk mindig ismerte és t ljesitett - az 
állam, nemzet és haza iránti kötelességét, mindig tudta állam 
helyett s az attól soha külön nem választott egyház érdekében 
mi a teendő ? Mindig nyilvánosan vezette összes számadásait, 
mindig tudott a reá bízottakkal beszámolni. Megvárhatja tehát, 
hogy az állam is bízzék benne, s respektálva most már a zsi
nati törvényben is biztosított alkotmányát, ne egyesek segélyezé
sére, hanem az egyházegyetem törvényben biztosított dotácziójára 
gondoljon.

Nagymérvű kicsinylés és bi zalmatlanság jele az az elbánás, 
melyben a segélyek nyújtásával részesíti az állam egyházunkat. 
Egyes főgymnasiumok 12 tanárral és 200—400 tanulóval 16 ezer 
forintot kapnak évente, az erdélyi szász egyházkerület 1862-töl 
ugyanannyit s theologiai, jogakadémiai, tanítóképző és leány
iskolákat fenntartó egyházkerületünk 209 ezer lélek, 171 anya
egyházban 173 lelkészszel és 283 tanítóval pedig összesen csak 
6000 frt évi segélyben részesittetik. 55 lelkész kap 6400 frt és 
113 tanító 11 ezer froint évi segélyt eddig. Egyetemes gyűlé
sünknek nagy küldöttség által benyújtott dotáczió igényére 
vonatkozó felterjesztésére 2 év óta még csak válasz sem érke
zett. Jogakadémiánk, tanítóképzőnk segélyezése tárgyában ismé
telt közbenjárásunk ridegen viszautasittatott. Egyetemes gyűlé
sünk több Ízben tett 1867-től a minisztériumhoz felterjesztés^ 
hogy az osztó igazság követelménye szerint egyes egyházkerü
letünk legalább már oly segélyt kapjon évente, milyet az érdé-
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lyi szász egyházkerület 1862-től kap a magyar törvényhozástól 
évente. S oly sokszor ismételt ezen jogos kívánságnak, még 
csak biztató szóban sem lett eddig foganata

A hitélet és iskoláztatás tekintetében államfenntartó ezen 
társnak, egyházunknak ily kicsinybe vétele, az állami alamizsna
segélyeknek egyesek részére kiadása sérti az autonómiát, bontja 
az alkotmányt, függő viszonyba hozza a szabad egyház tiszt
viselőinek 8/h> részét már most is e közvetlenül segélyt nyújtó 
álammal. Hogy ennek jog és közélet szempontjából mily kö
vetkezményei vannak és ha ez igy folytattatik, mily következ
ményei lesznek, azt itt felesleges okadatolnom.

Különben ezen súlyos helyzetünket még súlyosbító álla
potnak magunk vagyunk az okai. Régebben az egyetemes fel
ügyelő és a vallásügynök voltak közegyházunk jogainak védői és 
érdekeinek képviselői a kormány körökben. Ma ez nincs többé. 
Régebben a törvényhozásnak hitsorsos tényezői szabadon és 
melegen felszólaltak e túlkapás, mellőzés ellen, most a főrendi
háznak 20 és a képviselőháznak 67 hitsorsos tagja minden más
ról beszél, csupán egyháza érdekében marad még a cultuskölt- 
ségvetés tárgyalásakor is némán. Régebben őszintén feltártuk 
közgyűléseinken a sérelmeket s \ ittük azokat feliratok alakjában 
illetékes helyre, most csakhogy le nem piszszegjük azokat, kik az 
aggodalomnak, sérelemnek, kicsinylésnek, mellöztetésnek keserű 
tudatával nyilván felszólalni mernek

Való' an itt volna a hazatérésnek ideje és s egyházunk 
belbajainak kiismerése és mérlegelése után a Szentlélek által 
felbuzditott egyházszeretet hatása alatt, egyesült erővel oda tö
rekvés, hogy a pusztításnak és pusztulásnak erős gát vettessék 
s a személyes és helyi érdekek háttérbe szorításával jöjjön ko
moly tárgyalás és bölcs elhatározás alá e sok oldalról veszé
lyeztetett közérdek s egyházunk, mely kezdete óta mindig hü 
tá s volt, kellő elismerésben és az osztó igazság követelménye 
szerint arányos dotáczióban részesüljön az államtörvényhozás által.

A kér. közgyűlés tárgyalta a VI sz. k. v. egyházmegye ez 
évi közgyűlésének szavazattöbbséggel hozott határozatát, mely 
szerint a múlt évben kimondott feloszlását visszavonva, testületi 
önállóságában megmaradni kíván. E mellett meghallgattatott az
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egyházmegyei kisebbségnek az egyházmegyei jegyzőkönyvben 
s a tárgyalás folyamán kifejezett óvása s tiltakozása, mely hivat
kozással arra, hogy az egyházmegye előzőleg már három ízben 
feloszlását határozta el s ennek végrehajtására a múlt évi köz
gyűléséből bizottságot is kiküldött, kéri a múlt évi egyház- 
megyei határozat fenntartását.

A közgyűlés hosszas s beható tárgyalás után e kérdésben 
egyénenkénti szavazást rendelt el s miután ez a szavazatok 
egyenlőségét eredményezte : az erre nézve most is érvényes 
egyházkerületi rendezet 28. §-a szerint a hivatalban idősebb 
elnök, ez esetben a püspök döntő szavazatával amellett hatá
rozott, hogy a VI. sz k. v egyházmegye jelen állapotában fenn
maradjon.

Ezen határozat ellen Csisko János és Hammersberg László 
képviselők az egyetemes közgyűléshez felebbezést jelentenek be.

A kerületi közgyűlés örömmel vette tudomásul, hogy a 
rozsnyói egyházközség a kér. polg. leányiskolának egy díszes, 
50 bennlakóra berendezett, jól felszerelt, a modern igényeknek 
teljesen megfelelő és már e tanévben is gén látogatott épületet 
emelt s azt f. év szept. 8-án az egyházkerület püspöke felavatta 
s áldásfohászszal a rozsnyói egyházközség gondozásába átadta ; 
tudomásul vette Csisko Etelkának, városunk szülöttének segéd- 
tanitónőül való megválasz'atását; elrendelte az 1400 fi t évi 
kerületi segélynek az iskola részére való kifizetését; szorgal
mazta az 1200 frt évi egyetemes segélynek kiút Iványozását s 
az egyetemes gyűlésre menendő képviselőit utasította, hogy 
hassanak oda hogy a kér. polg. rozsnyói leányiskola az egyetem 
által az aszódival egyaránti összegben segélyeztessék.

A kér. közgyűlés a Baldácsy-alapitványból 30 — 50 frtnyi 
segélyt egyházközségünkben : Benyo Jánosné, Palásty Gáborné 
és Skultéty Edené lelkész-özvegyeknek juttatott.

A kér. közgyűlés a kassai: a előtt „magyar-tót■* egyház 
község uj elnevezésére vonatkozó czimét „Kassa városi es vidéki 
ág. hitv. evung. egyház,íl miután az a politikai községek meg
ejtett beosztása után figyelembe nem vehető, el nem fogadta s 
a VI. sz. k. városi csperességet arra hivta fel, hogy az itt értett 
kassai egyházat czimeztetési kérdése tárgyában újból hívja fel 
újabb s elfogadható nyilatkozatra.
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A kér. közgyűlésen egyházközségünkből resztvettek !let,czur 
Géza és Csisko János mint törvényszéki bírák, Hamrnersberg 
László mcgbizó-levéllel és Bogsch Albert jegyzőkönyvi kivonattal 
mint esp. követek.

23. Szept. 17-én egyházkerületünket nagy csapás, fájdalmas 
veszteség érte PéchujfalllS! Péchy Tamás egyházkerületi fel
ügyelő halálával. Hazának és egyháznak egyaránt kiváló nagy 
fia volt. Temetésén, mely szept. 21-én ment végbe, resztvettek 
egyházközségünkből: Benczúr Géza egyh felügyelő, Beller 
Károly egyh gondnok, Mohr Béla s. lelkész és Bogsch Albert 
igazgató-tanitó. A lelkész akkor műtét végett Bécsben időzött.

21. Október 20 23-ik napjain tartatott az egyetemes köz
gyűlés Budapesten.

Az egyet, közgyűlés az egyetemes lelkészvizsgáló-bizottságba 
egyházközségünkből ismét a felügyelőt és lelkészt választotta.

Az egyet, közgyűlés a VI. sz. k. városi egyházmegyét 
egyházközségeivel változatlanul meghagyta.

Az egyet, közgyűlés az egyetemes nyugdíjintézetet 11-98. 
jan. l-ével életbe léptette s az arra vonatkozó egyet, egyházi 
sza1 ályrendeletet törvény erejére emelte E szabályrendelet az 
egyházközséget érdeklő pontjai a következők :

Szabályrendelet
1. A nyugdíjintézetről általában.

3. §. A nyugdíjintézet czime s igy pecsétjének körirata is 
»A magyarhoni ág. hitv. ev. egyház egyetemes nyugdíjintézete«.

4. §. A nyugdíjintézet székhelye : Budapest.

II. A nyugdíjintézet tagjai.
(Nyudij-törv. 2. §.)

5. §. Az egyetemes nyugdíjintézet kötelezett és jogosult 
tagjai : a magyarországi ág. hitv. evang. egyházegyetem köte
lékében most létező vagy ezután keletkező egyházközségek 
rendes- s a missiói körök (Egyh. alk. 27. §.) lelkészei; továbbá 
a püspökök mellé alkalmazott (Egyh. alk. 140. § )  másodlel
készek, a lelkészi képesítéssel biró irodavezetők és ez idő szerint 
az u. n. püspöki missionárius lelkészek,
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G. §. Szintúgy kötelezett tagjai az egyetemes nyugdíjinté
zetnek, a inig netán az állam által fentartott nyugdíjintézetben 
nem nyerhetnek nyugdíjjogosultságot:

a) az egyetemes theologiai akadémia és a hittanintézetek 
tanárai;

b) a főgymnasiumoknál rendszeresített tanszéken működő 
s lelkészi képesítéssel biró rendes vallástanárok ;

c) az egyházközségek kebelében rendszeresített katechétai 
állomásokon működő s lelkészi képesítéssel biró rendes vallás- 
tanitók (katechéták);

d) az olyan egyházközségek tanítói oklevéllel, esetleg 
lelkészi képesítéssel biró rendes kántorai (énekvezér), melyek
ben a rendszeresített kántori állomás, vagy ez enetnü elfoglaltatás 
gyakorisága vagy a felekezeti iskola hiánya miatt, nincs egybe
kötve tanítói tanszékkel s igy az országos tanítói nyugdíjintézet
hez az 1891. évi XLII1. t.-cz. 1. §-a szerint nem nyújt jogo
sultságot.

7. §. Az 5. és 6 §-okban felsorolt jelenleg hivatalban álló 
tisztviselők, ezen szabályrendelet életbe lépésével egyidejűleg 
kötelesek az egyetemes nyugdíjintézetbe tagokul belépni, az 
ezután alkalmazottak pedig hivatalba lépésükkor.

Kivétetnek mégis a belépési kötelezettség alól a 65-ik élet
évet betöltött nőtlen vagy özvegyi állapotban levők, a kik a 
mellett 18 éven alóli gyermekkel sem bírnak.

111. A nyugdíjintézet fen tartása .
(Nyugdij-törv. 3. §.)

8. §. Az egyetemes nyugdíjintézet tulajdonjogu fentartója 
a magyarországi ág. hitv. ev. kér. egyházegyetem. Fentartásá- 
hoz kötelesek a jelen szabályrendelet által meghatározott mér
tékben hozzájárulni: az egyházközségek, továbbá a nyugdij-jogo- 
sultsággal összekötött állomásokat fentartó egyházi avagy iskolai 
testületek és végül magok, a nyugdíjra jogosultak,

9. § Az egyetemes nyugdíjintézet önkéntes fentartóiul tekin
tetnek azon testületek és egyesek, a kik annak alapjához ala
pítványaik vagy adományaikkal áldozatkészségből hozzájárulnak.

10. §. Az egyházegyetem a nyugdíjintézet alaptőkéjéül, az
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egyházi közalap (Egyh. alk 305 §. cl) vagyonából egyszersmin 
denkorra 25.000 o. é. Triót ad; évenkinti járulékául pedig, ezen 
szabályrendelet életbe lépésének évétől kezdődőleg, ugyancsak 
az egyházi közalap jövedelméből 24,000 o. é. frtot kötelez.

11. §. Az egyházközségek, valamint a nyugdíj-jogosultság
gal összekötött állomásokat fentartó más egyházi avagy iskolai 
testületek, az általok fentartott minden egyes nyugdíjra jogosult 
állomás után, egyenkint számítva, 12 o. é. forinttal kötelesek 
(Nyugdij-törv. 3. §.) évenkint az egyetemes nyugdíjintézet fcn- 
tartásához hozzájárulni.

Az egyházközségek ezenfelül kötelesek az egyetemes nyug
díjintézet javára évenkint egyszer templomi offertóriumot tartani.

A hozzájárulási kötelezettség csak az állomás végleges meg
szüntetése esetében szűnik meg; ellenben nem veszti el érvé
nyét, ha az állomás csak ideiglenesen van üresedésben.

12. §. Minden egyes nyugdíjra jogosult tag köteles fizetni :
a) belépési járulékul 60 o é forintot, mely vagy egyszerre, 

vagy 5 év alatt egyenlő évi részletekben, a maradványösszeg 
4 °/0-tóli kamatjával együtt íörleszthető;

b) évenkinti járulékul 23 o. é. frtot, a nyugdíjigény beáll
táig illetőleg a tag haláláig.

13. §. Az egyetemes nyugdíjintézet jövedelméhez sorolandó 
még, az egyházi alkotmány 75. §-ában meghatározott negyedévi 
időközi lelkészi javadalom.

14. §. A befizetett járulékok visszakövetelésére senki semmi
féle esetben sem nyerhet jogot.

I  V. Nyugdíj, edátási cs neveltetési díj.

lő. §. A nyugdíj egyenlően minden egyes tag részére, 10 
tagsági év betöltésétől feltételezetten, a tag elöregedése (Zsin. 
alkotm. 305. §. d) vagy valamely állandó és gyógyithat'an testi 
avagy szellemi fogyatkozásából előállott munkaképtelensége (Zsin. 
t. 305. §. d) és a nyugdíjtörvény 2. §.) esetére, évi 400 o. é. 
frtban állapi tátik meg, mely összeg a nyugdíjas ha'áláig előle 
ges havi egyenlő részletekben esedékes.

A nyugdíjazás csak az illető tag önkéntes elhatározása és 
saját kérelmére történik; minélfogva a hivatalból, az egyetemes
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nyugdíjintézet terhére való nyugdíjazásnak sem az egyházi alkot
mány 32‘J. §. f )  betűjében érintett, sem pedig más esetben 
nincs helye.

16 §. Elveszti nyugdíjigényét azon tag :
a) a ki hivataláról lemond vagy állomását vétkesen elhagyja;
b) a ki a magyarhoni ág. hitv. evang. egyház kebeléből 

kitér, illetőleg kiválik;
c) a ki az egyházi alkotmány 326. §. d) betűje szerint, jog

erős Ítélettel, a hivatalból való elmozdítás mellett egyszersmind 
képtelenné nyilváníttatott minden egyházi és iskolai hivatal 
viselésére;

d) a ki az egyházegyetemen kívül álló testület vagy az 
állam nyugdíjintézeténél nyert nyugdíjra jogosultságot.

17. §. A nyugdijintézeti tag özvegye, férje halála után, 
évenkinti 2 (0  o. é. forint ellátási díjra jogosult, mely összeg az 
özvegyi félév (Egyh. alk. 74. §.) leteltével, előleges negyedévi 
egyen’ő részletekben az élvező haláláig esedékes.

Ha azonban az özvegyi ellátási díjhoz való igény előbb 
állott te, mielőtt az elhunyt tag a belépési járulékot egészen 
letörlesztette s az évi járulékot már öt éven át fizette volna, 
ez esetben a belépési járulék hátralevő részletei, valamint az 
első öt tagsági évből még hátralevő évekre esedékes 28 frt évi 
járulék, az özvegy évenkénti ellátási dijából levonatik.

18 §. Az ellátási díjra nem tarthat jogigényt, illetőleg a 
már megszerzettet elveszti azon özvegy;

a) a ki férjétől ennek haláláig elváltán é lt ;
b) a ki férjével ennek aggkorában vagy halálos betegsé

gében, nyilvánvaló czélzatossággal, csak az özvegyi ellátási dij 
maga részére való biztosítása végett lépett házasságra;

c) a ki férjével ennek nyugdijaztatá a után kötött házasságot;
d) a ki újból férjhez ment;
e) a ki az ág. hitv. evang. egyházból kitért;
f )  a ki nyilvánvalóan a közerkölcsiséget megbotránykoz- 

tató életmódot folytat;
//) a ki, tekintettel az egyházi alkotmány 324. §. i) pont

jára, bünfenyitö utón jogerős Ítélettel elmarasztaltatott.
Ifi. §. A tag törvényes gyermeke, atyja halála esetében 

18-ik életéve betöltéséig, illetőleg a leány netán előbb bekövet
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kezett férjhez meneteléig, évenkénti 40 o. é. forint, — ha pedig 
teljesen árván maradt, úgy évenkénti 80 o. é. frt neveltetési 
díjban lészesül, mely szintúgy elöleges negyedévi egyenlő rész
letekben esedékes, — az atya halála után félév (Egyh. alk. 74. 
§.) múlva kezdödőleg, más esetben pedig a jogczim beálltával 
azonnal.

A neveltetési dij egy és ugyanazon családra nézve csak 
négy gyermek után számítható s igy annak összege 160 frr, 
illetőleg a szülőtlen árvákra nézve 820 o é. írtnál több nem lehet.

A neveltetési dij az özvegy anya ellátási dijával egy összeg
ben s annak kezeihez tétetik folyóvá.

20. §. A 18. §-ban felsorolt esetekben, a neveltetési díjra 
jogosult atyátlan árva teljesen árvának tekintendő s mint ilyen 
a 19. §-ban meghatározott magasabb összegű díjra jogosult.

21. § A neveltetési dij a 18-dik életév betöltése, illetőleg 
a leány előző férjhezmenetele előtt is megszűnik azon árvára 
nézve:

a) a ki meghal;
b) a ki az ág. hitv. evang. egyházból kitér vagy az abból 

kitért özvegy anyja vallását követi (1868. évi Lili. t.-cz. 14. §.);
c) a ki nyilvánvalóan a közerkölcsiséget sértő életet foly

tat, avagy bünfenyitő jogerős ítélettel elmarasztaltatott

VI. A vagyon kezelése.

A járulékok befizetésére határnapul évenkint november 
hó 1-je, a központi pénztárba való beszolgáltatásra pedig de- 
czember hó 1-sö napja állapittatik meg

V ll. Zárhatározatok.

34. §. Az eddigi létező egyházkerületi, egyházmegyei, 
egyházközségi s esetleg tanintézeti nyugdíjintézeteket (gyámol- 
dákat, segélyegyleteket) ezen szabályrendelet érintetlenül 
hagyja.

35. §. Jelen szabályrendelet az 1898-dik évi január 1-sö 
napján lép életbe.

Az ekként szervezett és megalkotott egyetemes nyugdíj
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intézet életbelépése s működésének megkezdésére nézve, a 
megállapított szabályrendeletből kifolyólag, a következő intéz
kedések tétetnek :

1. A szabályrendeleti bizottság jelentésében foglalt javas
lathoz képest a közgyűlés felhívja az egyházkerületeket, hogy 
a nyugdijintézeti szabályrendelet által az egyházközségekre és 
a lelkészekre rótt évi járulékok terhét, az e czélra fordítható 
egyházkerületi jövedelmi forrásokból, különösen pedig a Bal- 
dácsy-alap épen most növekvő évi jutalékából, a saját hatás
körükben meghatározandó segélyezési módozat szerint könnyí
teni igyekezzenek.

2. A végrehajtási előmunkálatoknál netán felmerülendő 
kiadások fedezhetése czéljából meghatalmaztatik az egyetemes 
felügyelő, hogy az esetleg szükséges összeget az egyetemes 
pénztárból elölegképen kiutalja.

Egyszersmind ugyané czélból elhatározza a közgyűlés, 
hogy a szabályrendelet 10. § a szerint megállapított 25,000 frt 
alapitó töke a közalap vagyonából 1898. évi január 1-jén az 
egyetemes nyugdíjintézet pénztárába befizettessék.

3. A szabályrendelet 22. §-a szerint az egyetemes nyugdíj
intézet kormányzására hivatott egyetemes nyugdijintézeti bizott
ságba megválasztatnak, elnökül: báró Prónay Dezső és dr. 
Baltik Frigyes, tagokul pedig: Trsztyénszky Ferencz, Laszkáry 
Gyula, Poszvék Sándor, Perlaky Elek, Laukó Károly, dr. Vetsey 
István, Szentiványi Árpád és Glauf Pál, ez utóbbi mint a sza
bályrendelet előadója, tekintettel a végrehajtás kezdetleges 
nehézségeire, ideiglenesen egy évre, egyszersmind nyugdijinté
zeti ügyvivőül is.

4. Ezen nyugdijintézeti bizottságot a közgyűlés egyidejűleg 
meghatalmazza, hogy az egyetemes nyugdíjintézetnek a jövő 
1898 dik évi január 1-jével va!ó életbelépése czéljából szükséges 
előmunkálatokat és intézkedéseket idején végrehajtsa; azontúl 
pedig a szabályrendelet alapjan feladatává vált teendőiben eljárva 
az egyetemes nyugdíjintézet kormányzását hivatalosan teljesítse

Az egyet közgyűlés egyházkerületünk munkálatát a politikai 
egyházközségeknek an-yaegyházakba való beosztására vonatkozólag 
helybenhagyta és annak a jóváhagyási záradékkal való ellátását el
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rendelte. Ezen munkálat szerint a csécsi leányegyház, mely a kassai 
I-sö anyaegyháznak egy századon át volt filiálja, az eddigi anyaegy
ház kötelékéből kivétetett s az úgynevezett stoószi missiói körbe 
beosztatott, s mint ilyen a VI. sz. k. városi esperesség keretéből 
is ki- és a hegyaljai esperesség keretébe belépett, a kassai volt 
»magyar-tót« egyház filiálja : Rás-Benyék a budaméri anyaegy
házhoz csatoltatott.

Az egyet közgyűlésen egyházközségünkből jelen volt a 
lelkész mint egyet törvényszéki biró.

25. Deczember hóban két névtelen testvér az egyháznak 
4 szál vastag viaszgyertyát az oltárra és 10 font milly-gyertyát: 
a csillárra adományozott. Fogadják a jóltevök itt is az egyház
nak hálás köszönetét.

26. Decz. 1 l én ifj. Halyko Mihál)' ur és Hirth Malvin 
urhölgy a szegények számára a lelkész kezeihez 10 irtot tettek 
le, mely összeg Kuszka Etelka és Literáti Gizella közt osztatott 
fel egyenlő részben Fogadják a jóltevök az egyház és a segély- 
zettek háláját.

27. Brüll úrnő adománya: 1 frt, Lojkó Miklósnak adatott.
28. Decz. 22-én volt a lelkész a püspök megbizásából és 

képviseletében Eperjesen és befejezte a javitó-érettségi vizs
gálatokat.

29. Az év végén és az újév elején az eperjesi theologia két 
tanárja: nt. Mayer Endre és dr, Szlávik Mátyás urak Kassán a 
lelkész vezetése mellett adományokat gyűjtöttek az eperj si 
„Theol. Otthon“ javára. Adakoztak pedig :

f r t já v a l : Szakmáry Károly, özv. Schirger Tivadarné, 
özv. Dunkl Vilmosné, Megay Adolf, Fleischer Gusztáv.

5 fr t ta l:  Beller Karoly, Stark János, Laszgallner Ödön, 
Klachbart Samu, Maurer Gyula, id. Halyko Mihály, ifj Halyko 
Mihály, Schirger Gusztáv, dr. Brósz László.

2 fr t ta l:  Benczúr Géza, Maiéter István, Oehlschlager Lajos, 
dr. Blázy Kálmán. Összesen 103 ir to t

30. Deczember vegén TIreuér Vilimmtmegy 8 frt 47 krrót 
szóló számlaösszeget oda ajándékozott az iskolának

31. Ugyanakkor Delaval Auguszta úrnő egy „ Von Fels 
zum Meer11 czimü folyóirat egy évi folyamát ajándékozta az isko
lának. Fogadják a kegyes adományozók itt is az egyház háláját
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Iskolai értesítő
az 1896—97-ik: tanévről.

Nép- és polgári leányiskolánkban a tanulók beiratása 
1896-ik évi szeptember hó 1., 2. és 3-ik napján eszközöltetett. 
A rendes tanítás szept. 4-én vette kezdetét. Az igazgatói teen
dőket a folyó tanévben a sorrendnek megfelelően Kertscher 
Gusztáv látta el.

Statisztikai kimutatás a beirt tanulókról.

A tanulók száma •=
Elemi

f i úk

iskola

leányol

Polgári
ieányisk.

Fő
ös

sz
eg

I- II. 111. 17. 1. 11. 111. 17. 1- 11. 111. IV.

1. Általános áramlat
szerint:

Tanév elején beíratott 10 19 17 14 6 8 13 12 23 18 18 23 181
Évközben kimaradt — — — 1 —- — 1
Létszám az év végén 10 19 17 14 6 8 13 11 23 18 18 23 180

2. Vallás szerint:
Ág. hit. evang. 7 12 11 7 5 6 8 9 9 6 10 14 104
Év. ref. 2 2 3 2 — — 3 1 2 — 1 1 17
Rom. katholikus 1 5 1 5 — 1 2 1 6 4 3 4 33
Izrael, vallasd — — 2 — 1 1 — 1 6 8 4 4 27

181
3. Lakóhely szerint :

Helybeli 9 18 17 11 6 8 11 12 22 13 12,14 153
Vidéki l 1 3 !— _ 2 — 1 5 6 9 28

181

4 Anyanyelvre nézve :
Magyar 8 18 15 12 0 8 9 11 17 121618 150
Német 2 1 2 2 — - 4 1 6 6 2 5 31

181
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Egyéb adatok a  tanév történetéhez.

Tanterv. intézetünknél a tanitás a miniszteri tanterv és az 
egyházkerület utasításai alapján történik. Kivételt csupán a né
met nyelvvel teszünk annyiban, hogy ennek tanitása már az 
elemi iskola első osztályában veszi kezdetét, azonban itt s még 
a következő osztályban is csupán az olvasás és irás taníttatik 
s ez is csak akkor, midőn a növendékek a magyar Írást és 
olvasást már elsajátították, a mi iskolánknál rendesen január 
hó vége felé történik.

Sok évi tapasztalat igazolja úgy saját intézetünknél, min 
egyes hasonló intelligens gyermekanyaggal biró más iskoláknál 
hogy a német irva-olvasás tanitása nem okoz semmiféle nehéz
séget akkor, midőn a növendékek az anyanyelven való olvasást 
már elsajátították- Téves ama felfogás, hogy ezen eljárás mellett a 
kezdő tanuló túlterheltetik s nehézségekkel küzd. Hiszen az 
olvasás gépies nehézségeit leküzdik a tanulók akkor, midőn 
annak első fokán vannak, itt mindössze, nehány uj hangképzet
től eltekintve, uj betüalakokkal ismerkednek meg.

Fölösleges talán mondanunk, hogy ezen elfoglalt álláspon
tunkat nem akarjuk általánosítani, mert — s ezt ismét tapasz
talatból állítjuk -  oly iskolákban, melyeknek anyaga a leghe
terogénebb elemekből áll s a tanulók száma osztályonként a 
80-at is meghaladja, az elért eredmény teljesen kedvező és ki
elégítő akkor, ha a növendékek az 1. fokon az anyanyelven való 
olvasást és írást sajátítják el.

Szorgalom és magaviselet. A tanulásban elért eredmény 
általánosságban jónak mondható. Csekély aránylag azon növen
dékeink száma, kik kellő szorgalom híján nem haladhattak, 
ellenben számos oly növendékünk volt, kik úgy szorgalom, mint 
mint magaviselet tekintetében kitűntek.

Növendékeink magaviseleté is megfelelt a hozzájuk fűzött 
várakozásunknak s komolyabb kihágási eset részükről egy Ízben 
sem történt. Ha akadtak esetek, midőn növendékeink egyike 
vagy másika magaviseleté miatt intésben vagy feddésben része
sült, a tett indító okát a gyermeki természet élénkségében vagy 
meggondolatlanságában kerestük és találtuk

Egészségi állapot. A tanulók egészségi állapota a múlt
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tanévben eléggé kedvező volt, mely körülmény abban is leli 
magyarázatát, hogy városunkat az elmúlt télen minden járvány- 
szerű betegség megkímélte. Az összes mulasztások száma kitett 
2784 félnapot, melyekből a népiskolára 1747, a po'lg. leány
iskolára 1037 félnap esett Egy tanulóra átlag 15'3 félnapi mu
lasztás jutott.

A mulasztásokat minden hónap 1-én és 16-án az igazgató 
kötelességszerüen beterjesztette a polgármesteri hivatalnak, hogy 
a netalán igazolatlanul mulasztó tanuló szülője vagy gyámja 
kérdőre vonható legyen.

Kedvező volt az egészségi állapot a tantestületben is, s 
egyik-másik tanerőnek 1—2 napra terjedő gyengélkedése alatt 
a helyettesítésről mindenkor egymásközt gondoskodtunk.

Vallás-erkölcsi nevelés A tantestület mindenkor szem előtt 
tartja azon örök igazságot, hogy az iskola csak akkor oldja meg 
feladatát, ha az ismeretek közlése mellett a vallás-erkölcsi érzel
mek ápolásáról sem feledkezik meg, mi okból tanítás közben 
is megragad minden egyes alkalmat, mely a vallás-erkölcsi 
nevelést előmozdíthatja.

Buzdítottuk továbbá serdültebb növendékeinket a mele
gebb hónapokban az isteni tisztelet látogatására s október 3-án 
valamint május 23-án elvezettük evang, növendékeinket a szá
mukra rendezett ifjúsági istenitiszteletre. A konfirmáczió ünne
pén — junius 13-án — konfirmáns növendékeinkkel együtt 
járultunk az Ür asztalához.

Jótékonyság. Növendékeink jótékony érzületükről a lefolyt 
tanévben is szép tanúbizonyságot adtak, a mennyiben a rozsnyói 
kerületi árvaházra 15 frtot, az e. e. e. gyámintézetre pedig szin
tén 15 frtot gyűjtöttek.

Elöljárt azonban a jótékonyság gyakorlásában maga nemes 
egyházközségünk, mely a lefolyt tanévben is körülbelül 140 frt- 
nyi tandijat pótolt szegény növendékek iskoláztatására.

Örömmel jelezzük, hogy a »Kassai Népbank« tek. igaz
gató-tanácsa iskolánk szegény növendékeinek tanszerekkel való 
segélyezésére ez évben is 10 frtot adományozott, mely ado
mányért e helyen is őszinte köszönetünket nyilvánítjuk.

Tanitói ösztöndíj. A néh. Bielek Aladár egyháztanácsos 
által hagyományozott 100 frtnyi tanitói ösztö dijat a lefolyt

4*
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évben az egyházi közgyűlés Augusztiny Elek tagtársunknak ítélte 
oda. Ezzel nevezett ösztöndíj harmadszor került kiosztásra.

Ünnepélyek A lefolyt tanév első része beleesvén a milien- 
náris esztendőbe már maga ezen körülmény is bizonyos mér
tékben ünnepélyes jellegűvé tette azt. Az ország szivében, szép 
székes-fővárosunkban lefolyt lélekemelő eseményeknek mintegy 
utóhangjául tekinthetők azon fényes ünnepélyek, melyek váro
sunkban közvetlenül a tanév elején lezajlottak. Ugyanis szept. 
5-én d u. '/g2 órakor érkezett városunkba O Nagyméltósága 
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister ur, 
hogy részt vegyen restaurált székesegyházunk felszentelési ünne
pélyein. A fogadtatásnál intézetünk annyiban vett részt, hogy 
snövendékeinkkel díszes millenniumi zászlónk alá gyülekezve, a 
iminiszter ur bevonulásakor a városháza előtti téren a város többi 
skoláival sorfalat képeztünk ; a következő napon tartott templom- 
Izentelési ünnepélyen, valamint az újonnan épült áll. felsőbb 
eány iskola és polg. fiúiskola megnyitási ünnepélyén pedig a 
tantestület küldöttségileg vett részt. Az első napon lefolyt tisz
telgések alalmával a tantestiilat az egyházközségi küldöttséghez 
csatlakozva jelent meg a minister úr előtt

Abauj-Torna vármegye érdemes kir. tanfelügyelője ngys. 
Zagróczky Gyula kir. tanácsos, tanfelügyelő úr nüvbr. hó 14-én 
ünnepelte 30 éves szolgálati jubileumát, mely alkalommal a tan
testület a felsőbb leányiskolában lefolyt ünnepélyen testületileg 
vett részt s az ünnepelt tanfelügyelő urat a helyszínén mele
gen üdvözölte.

Üdvözlő iratot intéztünk továbbá Erdődi János helybeli 
a nitóképző intézeti igazgató úrhoz, annak 30 éves tanári műkö
dése alkalmából s a tiszteletére rendezett ünnepélyen küldött- 
ségileg vettünk részt.

Május hó 2-án tiszteletünket tettük ngys. Münster Tivadar 
kir. tanácsos, polgármester úrnál, a midőn őt 25 éves polgár- 
mesteri működése alkalmából üdvözöltük.

Egy héttel reá — május 8 án — folyt le a székesegyház
ban a helybeli áll. főreáliskola zászlószentelési szép ünnepélye, 
melyen intézetünk részéről az e. i. igazgató vett részt s jelige kisé* 
rétében az iskola nevében egy ezüst szöget vert be a zászlónyélbe.

Adm inisztratív ügyek. Kassa sz. k. város közigazgatási
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bizottsága márcz. 6-án 34 sz. a. k. átiratában nyilatkozatra szólí
totta fel az iskolát fentartó egyházat, vájjon képes lesz-e taní
tóinak 1898. évi szept. 25-töl kezdve a törvényszabta 50 frtos 
korpótlékot sajátjából megadni, avagy óhajt-e ezen czélra állam
segélyt igénybe venni?

Az egyházközség válaszában kijelentette, hogy a korpótlék 
ról maga fog gondoskodni s állami segélyre nem reflektál.

A tantestület még ezen ügyet megelőzőleg beadványt inté
zett a tek. Egyháztanácshoz, melyben iskolai viszonyainkra fel
hívta annak figyelmét és a tandijaknak a nyugdíj igényn k meg
felelő összeg erejéig való beváltását kérelmezi.

Az egyházi közgyűlés mindkét ügyet kiadta egy bizott
ságnak, hogy ez a tantestület bevonásával javaslatait annak idején 
megtegye.

Iskolai kirándulások. Az isk. kirándulásoknak a tantestület 
mindenkor nagy fontosságot tulajdonított s azokat tőle telhető- 
leg alkalomadtán elő is mozdította. Sajnos, hogy az elmúlt 
tavasz és nyár olyannyira szeszélyes időjárású volt, miszerint 
a tervezett kirándulásokat több Ízben elodáznunk, sőt végre 
abbahagynunk kellett.

Mindamellett azon kedvező helyzetben vagyunk, hogy két 
nagyobb kirándulásról is beszámolhatunk. Az egyik tanulmányút 
volt, melyet 17 polg. isk. növendékünk tett meg október 8-án 
Budapestre az »Ezredéves kiállítás' megtekintésére, honnan 1 1-én 
ép egészségben s a látottak és tapasztaltak fölötti örömmel tér
tek vissza. Kíséretükben voltak Bogsch A.; Steiger F. és Sol- 
czanik H. kartársak.

A másik a szokásban levő tavaszi kirándulásunk volt május 
28-án Bankóra, hová különvonattal d. u. 1 órakor indultunk, s 
a hol az ifjúság az időt játékkal és tánczczal töltötte. Mindkét 
kirándulásnak igen kellemes időjárás kedvezett s ez utóbbin a 
növendékek szülei közül is számosán vettek részt

Hivatalos látogatások. Dr. Alexy Lajos orvos ur, iskolánk 
buzgó és érdemekben gazdag felügyelője a lefolyt tanévben is 
gyakrabban látogatta meg az egyes osztályokat, tudomást sze
rezvén a tanítás folyamáról, valamint a növendékek haladásá
ról és iskolai életűnk fontosabb eseményeiről.

Évzáró vizsgák. Ezen vizsgálatok junius hó 21-én és 22-én
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tartattak meg az egyházi és iskolai elöljáróság, a növendékek 
szülői és szép számú érdeklődő közönség jelenlétében. Az első 
napon az elemi, a következőn pedig a poig. leányiskolában foly
tak a vizsgálatok.

A leánynövendékek kézimunkái és rajzai a vizsgák tartama 
alatt külön teremben közszemlére voltak kiállítva.

Tanítói szakkönyvtár. A tanítói szakkönyvtár köteteinek 
száma a lefolyt tanévben 974-ről 1007-re emelkedett.

Vétel utján szereztettek:
A Pallas nagy Lexikonából a XIV. és XV. kötet. — Kenes- 

sey Béla, Protestáns Szemle. VII. évf. — Paulik János, Az 
ágostai hitvallás. — Nemzeti Iskola. III. évfolyam. —- Deutsch- 
Oesterreicliische Lehrerzeitung, I. évf. — Stretvizer Lajos. Ezer 
esztendő.

Adományozás utján:
A nagy mélt. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztéri

umtól: Néptanítók Lapja, XXIX, évf. — Hivatalos Közlöny, IV. 
évf. — Maurer János úr szívességéből: Evangélikus Népiskola, 
VIII, évf. — Vaday József, Ismétlő iskolások könyve.

Kertscher Gusztáv könyvtárostól: Néptanoda, XXIX évf
Delawal Auguszta úrnőtől: Cooper, Lederstrumpf-Erzählun

gen. — Fr. Hoffmann, Neuer deutscher Jugendfreund. — P. 
Heyse, Der Jungbrunnen. — A. Daniel, Abraham Lincol’s L e
ben. — Barth und Niederley, Handwerksbuch. — Franz Ctto, 
Aeltere deutsche Geschichten. — W. Reimann, Sagen der Burg
ruinen. — Ferd. Schmidt, Homers Odyssee — Der amüsante 
Hexenmeister

Glós Margit úrhölgytöl: Dr. Heinr. Berghaus, Universal 
Handatlas.

A Franklin társulattól: Hoffmann Mór, Német nyelvtan és 
olvasókönyv 1. II. III. r. -— Graf Jakab, Német olvasókönyv és 
nyelvtan I. II. III. r

Singer és Wolfner könyvkiadó czégtől: Révy Ferencz, 
Magyar olvasókönyv polg. és felsőbb leányisk. számára I. II. r.
— László Antal, Német nyelvgyakorló és olvasókönyv I. It. r.
— Oldal János, Magyar nyelvkönyv.

Lampe! R. tó : Deák Gero, E M. K. E. Daloskönyv
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Beküldettek:
Dobó Adolf, Az iglói ev. nép- és polg. leányi kóla törté

nete. -  Különböző tanintézetek, egyházak és a kerülettől: Isko
lai értesítők, egyh. évkönyvek, esperességi és kerületi jegyző
könyvek, püspöki körlevelek.

Ezen adományokért a tantestület e helyen is hálás köszö
netét nyilvánítja.

Az ifjúsági könyvtár a múlt tanévben csekély szaporodást 
nyert. Vétel utján 15 kötettel és ajándék utján Dragoner Béla 
úrtól 4 füzettel gyarapodott Jelenlegi állománya 427 kötet.

Iskolai felszerelés és tanszerek. Nagyobb kiadást okozott 
a múlt évben két uj kályhának felállítása és a régiek átalakí
tása, valamint a földszinti tantermek és az előcsarnok kifestése.

Alkalmaztatott továbbá az iskola bejáratától és az irodából 
az isk. szolga lakásába egy villanyos csengetyü.

Uj tanszer gyanánt beszereztetett az iskolai énektanításhoz 
egy hegedű, hozzávaló tokkal az I. II. elemi osztály számára, 
— azonkívül minden egyes tanterem el lett látva Magyarország 
czimerének egy-egy színezett példányával és az elemi-, valamint 
a polg. leányiskola felső osztályában ki lett függesztve a Millen
niumot törvénybe iktató I89(j. évi VII. t.-czikk. Nevezett pél
dányokat adományképpen a Nagym. minisztériumtól kaptuk, a 
berámártatási költségeket pedig az isk. pénztár fedezte.

Hlatky Árpád úr, a helybeli katonai gyógyszertár főnöke, 
több darab értékes tengeri-kagylóval gyarapitotta természetrajzi 
gyűjteményünket.

Zárszó. Midőn fentiekben iskolánk múlt évi állapotáról 
ezen évkönyvben rendelkezésünkre álló szűk kerethez alkalmaz
kodva röviden, de hűen beszámoltunk, kellemes kötelességet 
teljesítünk, midőn nemes egyházközségünknek, ennek mélyen 
tisztelt elöljáróinak, valamint az iskolánk iránt érdeklődő t. egy
háztagoknak e tanévben is nyilvánított jóakaratukért és hatha
tós támogatásukért őszinte, hálás köszönetünket nyilvánítjuk. És 
miként az egyre haladó korszellem mindinkább uj és fokozottabb 
követelményeket fűz az iskolához, adja Isten hogy intézetünk 
az eddigelé tapasztalt érdeklődésben és jóakaratban továbbra is 
ugyanily fokozódó mértékben részesüljön.

A tantestület nevében:
K e rtsc h e r  G u sz táv

------ ■—--~g~TUgazg7iTtf:~-'----- -
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Predigt am Reformationsfest.
2, T im . 3. V , I4 »Du aber blelBe in dem, was du gelernt hast 

und dir anvertraut ist ; sintemal du weis st, 
von wem du gelernt hast.«

Das Haupt der röm. kath. Kirche, der jetzt lebende Papst, 
Leo XIII., hat in letzterer Zeit wiederholt Einladungen an die 
nichtkatholischen Kirchen ergehen lassen, ihre Ketzereien auf
zugeben und in den Schoss der »allein seligmachenden« röm. 
Kirche zurückzukehren. Was haben wir darauf zu antworten ? 
Dasselbe, was Rom unzähligemal geantwortet hat, wenn die 
Wissenschaft, die Freiheit, das Völkerwohl eine Forderung an 
dasselbe gestellt hat, d as: Non possimilis, zu deutsch : Wir 
können es n icht! Ja, das müssen wir Rom antworten, wenn es 
von uns fordert, dass wir wieder katholisch werden sollen. Non 
possUltlUS, d. h. wir können unter keiner Bedingung wieder 
katholisch werden. So lasset mich denn beute, als am dies
jährigen Reformationsfeste auf die Frage antworten :

Warum wir nicht katholisch werden können ?
J

Non possumus, d. h. war können nicht katholisch werden 
iveil uns die Reinheit der evangelischen Leh e, welcher wir uns 
erfreuen, es verbietet. Wir halten uns an die Mahnung des 
Apostels: »Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast.« Was 
hat doch die katholische Kirche, was haben ihre Päpste, ihre 
Kirchenlehrer, ihre Concilien aus der Lehre Jesu gemacht ? Ein 
Zerrbild. Wenn der Heiland wieder gekommen wäre, wahrlich, 
er hätte seine Lehre nicht wieder erkannt. Christus hatte den 
Seinen geboten : »Ihr sollt niemand Vater heissen auf Erden, 
denn einer ist euer Vater, der im Himmel,« aber der in Rom 
an der Spitze der kath. Kirche steht, lässt sich von seinen 
Gläubigen »Papst« d. h. Vater nennen. Christus hat für sich 
die Anrede I »Guter, d. h heiliger Meister« abgelehnt, aber der 
Papst beansprucht den Titel : heiliger Vater. Christus hat das 
alte Gebot bestätigt: »Du sollst anbeten Gott, deinen Herrn 
und ihm allein dienen,« — aber die kath. Kirche hat den 
Maiién, den Heiligen, ja sogar den Reliquiendienst eingeführt 
Christus hat von einem Anbeten Gottes im Geist und in der
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Wahrheit geredet, aber die kath. Kirche legte das grösste 
Gewicht auf die äussern Ceremonien und Formen des Cultus. 
Christus hatte beim Beten das Plappern und viele Wortmachen 
als heidnisch verworfen, — aber die kath. Kirche hat diese 
heidnische Sitte im Rosenkranzabbeten wieder eingeführt 
Christus verwarf die pharisäische Gerechtigkeit, diese äussere 
Schwinke, das Schafskleid, die äussere Uebertünchung und for
derte d>e sittliche Erneuerung von innen heraus, — aber die 
kath. Kirche war zufrieden mit den äusserlichen sogenannten 
guten Werken und knüpfte an diese die Sündenvergebung. 
Christus hat bei der Einsetzung des hl. Abendmahles seinen 
Jüngern den Kelch gereicht mit den W orten: »Trinket alle 
daraus,« — aber der Papst hat es für gut befunden, den Laien 
den Kelch zu entziehen. Christus verzichtete für sich aut jede 
weltliche Macht, weil sain Reich nicht von dieser Welt ist und 
seine Jünger mahnte er : »Wer unter euch will der Vornehmste 
sein, der sei aller Knecht,« — aber dem Papst lag vor allem 
daran, einen irdischen Thron, ein irdisches Reich zu besitzen 
und die Priester erhob er zu Mittlern zwischen Gott und 
Menschen, die das Recht haben Sünden zu vergeben oder zu 
behalten

M. L. Wohl hat die kath. Kirche in Folge der Reformation 
hre Irrlehren und Missbräuche in einzelnen Punkten etwas ge- 

mildert und eingeschränkt, in Wahrheit aber ist sie die alte 
geblieben, ja seitdem sich ihr Oberhaupt die Unfehlbarkeit bei
gelegt hat und er sich für den Stellvertreter Gottes auf Erden 
ausgibt, ist es unmöglich sich mit ihr zu verständigen, oder gar 
>n sie zurückzukehren.

Aber der Unterschied zwi chen Protestantismus und Katho-, 
lizismus liegt nicht nur in der Lehre, sondern liegt viel tiefer 
Wir besitzen ausser der reinen Lehre noch eine Menge anderer 
Güter, die uns, wie der Apostel sagt, anvertraut sind und die 
wir um jeden Preis festhalten wollen. Deshalb sprechen wir 2. 
Non possumus, d. h. wir können un-ere protestantischen Kleinoden  
nicht aufgeben. Und welche sind diese prot. Kleinoden, diese
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kostbaren Güter unserer Kirche ? Ich will nur die wichtigsten 
hervorheben.

Da ist zunächst die Glaubens- und Gewissensfreiheit, welcher 
unser Reformator Luther nach langen Jahrhunderten der Geistes
knechtschaft auf dem Reichstage zu Worms siegreich die Bahn 
gebrochen, indem er jede äussere Autorität abgeschüttelt und 
Vernunft und Gewissen an die Stimme Gottes und sein Gesetz 
gebunden hat. Während der Katholik gebunden ist an die Aus
sprüche des Papstes, an die Lehren der Kirche, an die Beschlüsse 
der Concilien, an die Satzungen und Befehle der Priester, — 
ist der evangelische Christ frei, wie es ein Kind Gottes sein 
kann, frei von tödtenden Buchstaben und starren Formen, frei 
von priesterlicher Bevormundung, einzig allein von Gott abhängig 
und ihm allein verantwortlich. Dies Kleinod der Glaubens- und 
Gewissensfreiheit geben wir nicht auf

und auch nicht die freie  Wissenschaft, welche uns die 
Reformatoren und ihre Geis<esnachfolger, wie Kant und Hum- 
bold, Schleiermacher und Lessing, schufen. Die freie Wissen
schaft lässt sich nichts vorschreiben, sondern folgt einzig allein 
der Wahrheit, sie ist keine Magd und Dienerin der Theologie, 
sondern ein gleichberechtigte Schwester derselben; sie wrniss 
nichts von einer Besiegung oder Correctur der Geschichte durch 
das Dogma, nichts von einem Verbot des Bibellesens, von einem 
Verzeichniss verbotener Bücher, sie glaubt nur, dass der Geist 
der Wahrheit von Gott ist und zu Gott führt durch das Licht 
der Wahrheit. Deshalb geben wir das kostbare Gut unserer 
Kirche, die freie Wissenschaft nicht auf,

und wir geben auch nicht auf die allgemeine Volksbildung, 
die nach Luther ein Commenus, ein Pestalozzi, ein Diesterweg 
errungen hat. Während die allgemeine Volksbildung in den 
katholischen Ländern einst ein unbekanntes Ding war, hat die 
protestantische Kirche überall nahe zur Kirche die Schule erbaut 
und während die Dunkelmänner sie in ihrer innersten Seele 
hassen, weil ein geschultes, lesendes, denkendes Volk sich nicht 
mehr vom Gängelbande führen lässt, will die prot. Kirche ein 
Volk, das denkt und selbsständig handelt. Deshalb sprechen 
wir: Non possumus, d. h wir können unsere prot. Kleinoden 
nicht aufgeben und katholisch werden.
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Und endlich sprechen wir : Non possumus, weil wir uns 
nicht trennen können von jenen  Persönlichkeiten , denen wir 
unser prot. Christenthum verdanken. Was wir von unsern 
Eltern überkommen haben, nicht nur an irdischen Besitz, son
dern auch an Schätzen des Geistes, das ist uns eine theure Erb
schaft, die wir hüten und ungeschmälert uns erhalten. Und auch 
auf unsere Lehrer und Seelsorger, die es mit uns wohlmeinten 
und deren Umgang bildend und erziehend auf uns einwirkte, 
wollen wir nicht verzichten. Wer daher seinen Glauben wechseln 
oder verleugnen kann um äusserer Verhältnisse oder irdischer 
Vortheile wilhn, dem muss ein Stich durch die Seele gehen 
bei dem Gedanken an die, von denen er seinen Glauben über
kommen hat; der muss über seine Undankbarkeit und Treu- 
losigkeit vor sich selbst erröthen. Aber unsere Eltern und 
Lehrer haben uns nur das überl efert, was ihnen selbst von 
anderen anvertraut war; im letzten Grunde hat deshalb unsere 
Dankbarkeit den Männern zu gelten, die einst das unter den 
Scheffel gestellte Licht des Evangeliums hervorholten und zwar 
nicht aus Ruhmsucht, sondern aus geängstigten Gewissen. Welche 
Kämpfe hat das unsern Luther gekostet, welche Opfer haben 
er und seine Gehülfen, die Fürsten und Gelehrten bringen 
müssen, ehe das Riesenwerk der Reforma ion nur einigermassen 
durchgeführt war! Und welche blutige Kriege si d später noch 
entbrannt um des ev. Glaubens willen i Sollte das alles umsonst 
geschesen sein ? Nimmermehr ! Das hinterlassene Erbe wollen 
wir unter allen Umständen festhalten und dasselbe unsern Nach
kommen unverletzt überfefern und sprechen deshalb jetzt und 
immerdar: Non possumus. Amen



Szükséges tudnivalók.

Isteni tiszteletek 18í)8.ban-

1. Az ünnep- és vasárnapi reggeli isteni ti-ztelet mindig 
pontban 10 órakor, a délutáni 2 és ■/, órakor kezdődik. Ha 
délelőtt magyar, úgy délután német az isteni tisztelet nyelve és 
megfordítva. Husvét, pünkösd, karácsony I. ünnepén a délelőtti 
steni tisztelet mindig magyar nyelven tartatik. Télnek idején 
deczembertöl márczius végéig az isteni tiszteletek, a főűnnep- 
napok kivételével, a iskolai épületben tartatnak.

2. Alkalmi ünnepek: a böjti vasárnap délutánjain böjti 
elmélkedések tartatnak; jun. 5-én van a confirmatiói ünnep; 
augusztus 21-én a templomszentelési, október 30-án és nov. 6 án 
a reformatiói emlékünnep; deczember 3 ! -én az évesti hálaün
nep délután 5 órakor.

3. Az Úrvacsora kiszolgáltatik: V. böjti vasárnapon, nagy 
csütörtökön, nagypénteken, hu vét 1. és II., karácsony I. és II, 
pünkösd 1. és II. ünnepén és a templomszentelés emléknapján

Qffertóriumok, templomi adakozások tartatnak:
a) az egyház javára: újév, husvét II., pünkösd 1., karácsony 

I. ünnepén és a templomszentelés emléknapján;
b) az egyházkerületi hittan-intézet javára: nagycsütártö

kön és nagypénteken;
c) a kerület prot. árvaház javára: confirmátlókor;
d) az egyházkerületi nyugdíjalap javára: a reformatio 

emlékünnepén:
e) az e e. e. gyámintézet javára: az évesti hálaünnepen
f) az egyetemes nyugdíjintézet javára husvét I. ünnepén
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Az egyházi cselekedetek
az 1895. évi okt. 1-én életbelépett egyházpolitikai törvények 

folytán az egyetemes konvent utasításai szerint igy végeztetnek.

I. A kereszte és.
1. A lelkész megkeresztel, ha a szülök kívánják, minden 

hozzá hozott gyermeket.
2. Keresztelésnél vidékiek vagy behozzák a megkereszte- 

lendőt vagy meghívják e végre a lelkészt, vagy elbocsátó leve
let kapnak valamely vidéki lelkészhez.

3 A keresztelés és avatás, mely egy nappal előbb jelen
tendő be, a lelkész által kitűzött időben rendszerint a templom
ban végeztetik.

4. A keresztelés a polgári anyakönyvbe való bevezetés 
után, de minden esetre a születés óta eltelt két hónap lejárta 
előtt eszközöltessék.

5. Óhajtandó, hogy a keresztelésnél a kereszttanúk és a 
szülők, vagy legalább atyja vagy anyja jelen legyen.

II. A conlirmatío
A confirmatió-oktatás nyolez hétig tart, kezdődik április 

13-án s végződik junius 4-én, a midőn délután 2 órakor a con- 
firmatói vizsga tartatik. A beiratások a confirmatiói oktatásra 
husvét I., II. és III. napján történnek a lelkésznél. 12 éven alul 
lévő gyermekek csupán ha ligátokul vétetnek fel. Itt nem szü
letett gyermekek beiratásánál a keresztlevél bemutatandó. A 
confirmatió maga pünkösd utáni vasárnapon délelőtt 10 órakor 
tartatik.

III. Az esketés.
1 A megkötött polgári házasságot követi a házaspárnak a 

templomban való megesketése és megáldása. Azért az uj házas
párnak az anyakönyvvezetőtöl »tanúsítványt« kell hozni, mely 
dij- és bélyegmentes s mely nélkül az egyházi megesketés és 
megáldás nem eszközölhető.

2. Az egyházi hirdetésre a felek a polgári hirdetésfolyama 
a’att jelentkezzenek. A hirdetésnek hiánya azonban nem aka 
dályozza a kötött házasság egyházi megeskettetését és meg- 
áldását.
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3. Esketésnél vidékiek, vagy bejönnek, vagy evégre meg
hívják a lelkészt, vagy az illető lelkészhez elbocsátót kapnak

4 Az esketés 12 órával előbb történt bejelentés után a 
polgári házasságkötés után közvetlenül történik, rendesen a tem
plomban, de kivételképen két tanú jelenlétében történhetik a 
háznál is.

5. A lelkész megeskethet oly házasokat is, kiknek egyike 
evangélikus, másika pedig nem keresztyén

IV. A temetés.
1. A temetések 24 órával előbb történt bejelentés után 

végeztetnek.
2. A polgári anyakönyvvezető által láttamozott halottvizs

gálati bizonylat a bejelentésnél felmutatandó.
3. A lelkész más vallásbelit is eltemethet, ha nála a teme

tést abból az okból kérik, mert a halott illetékes lelkésze a 
temetést megtagadta.

4. Temetésnél a halottat a lelkész és énekvezér a város 
végéig, illetve azon pontig kiséri el, a mely ponton a halottak
tól bucsuzás avagy beszentelés történik.

A halottak a lelkész által a köztemetőbe való elkísérésére 
a felek különös kérelmére történik és a lelkész, ha kocsi ren
delkezésére bocsáttatik, azt meg nem tagadhatja, ha csak öt 
különös fontos okok abban nem akadályozzák.

Gyermektemetésnél a lelkész részére mindig külön kocsi 
bocsátandó rendelkezésére s azon eddig clivott szokás, hogy a 
lelkész a gyermekhullával ugyanazon kocsin helyet foglalt, be- 
szüntettetik.

Temetések alkalmával fizettetik egy ‘/4 órai liarangozásért 
1 frt, félórai harangozásért 2 frt.

A temetések alkalmával kívánt egy, vagy kétszemélyü 
egyszerű ének, vagy több tagból álló karének Steiger Ferencz 
énekvezérnél rendeltetik meg. Az énekért járó illetékek Steiger 
Ferencz, a harangozásé,t járó dijak Heller Károly gondnok ke 
zeihez fizetendők le.

IV. Egyéb tudnivalók.
1. Spirko Dezső emlékére minden évben márcz. 7-én, dél1 

12 órakor a harangokkal egy fél óráig harangoztatik



2. A Pohle Johanna sírboltja fölött épített kápolnában a 
lelkész minden évben május 24-én imát mond,

3. Elemi fi- és leány és polgári leányiskolánkba a fi és
nőnövendékek évenként szeptember első három napjain dél
előtt 8 —12-ig vétetnek fel. A tandíj egyik része a beiratás al
kalmával, a másik része a második félév kezdetén (fehr. 1 -én) 
fizetendő. Tanítványok, kiknek szüleik egyházunknak rendes 
fizető tagjai, az elemi iskolában évenként 4 frt 20 krt., a pol
gári leányiskolában 6 frt 30 krt fizetnek rendes tandíj fejéven ; 
azonkívül minden gyermek után 2 frt fapénz és 65 kr. Írósze
rekre fizetendő

Ellenben oly tanítványok, kiknek szülei nem tartoznak 
hitközségünkhöz, az elemi iskolában évenkint 10 frtot, a pol
gári leányiskolában 20 frt fizetnek tandíj fejében, 2 forint fa 
pénzt és 65 krt Írószerekre.

A munkatanitónőnek egy tanítvány után évenkint 4 frt, 
a franczia nyelvtanításért a polg. osztályokban pedig 2 frt tan
díj fizettetik.

A rajzért fizet minden növendék 5 frtot, mely alól azon
ban a szegény sorsú növendékek felmenthetők.

Azon szegény szülök és gyámok, kik saját vagy nevelő 
gyermekeiket tandíjmentességben kívánják részesittetni, felhi
vatnak, hogy tandíjmentesség iránt való folyamodyányaikat 
írásban vagy élőszóval, a beiratásokat megelőzőleg aug. 15-ig 
a lelkésznél nyújtsák be.

Az e'ső elemi osztályba csak azon gyermekek vétetnek 
fel, kik szept. l  én már betöltötték 6 ik életévöket; azonban 
kivételesen azon gyermekek is felvétetnek, kik szept. 1 -je után 
töltik be 6-ik évüket, ha testileg és szellemileg alkalmasak.

A tanítás délelőtt 8 —11 ig tart, délután 2 —4 ig. Szerdán 
és szombaton délután nincs tanítás. Karácsony és husvét előtt 
az egyes tanulók értesítőt kapnak, a mely magaviseletüket, 
szorgalmukat és előmenetelüket kimutatja.

A nyilvános vizsgálatok mindig junius végén tartatnak.
A f. 1897—98. tanévben az iskolai igazgatói teendőket 

Bogsch Albert végzi.
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f*. A vallástanitást a városi elemi, polgári fiúiskolában s a 
r, kath. gymnasiumi, főreáltanodai V I—V ili ik osztályokban) 
valamint az ipari fiúiskolában és a tanítóképző tanintézetekbe 
járó evang. növendékeknél a segédlelkész, az állami felsőbb 
leányiskolában, a r kath. gymnasiumi és állami főreáltanodai 
I—V. osztályokban és a katonai alreáliskolában a lelkész 
végzi.

6. A lelkész lakik a parochiában, Kossuth Lajos utcza 1- 
szám alatt.

Csiskó János
ev. lelkész.
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