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Népmozgalmi statisztika az 1932~ik
évben.

Gyülekezetünk kebelében az 1932-ik évben: 
lm Bereiche der Kirchengemeinde wurden im Jahre 1932 :

1. Született és megkereszteltetett (Geboren und getauft): 
19 gyermek, 9 fin, 10 leány; ezek között 16 törvényes, 3 
törvénytelen. Született 1 -el több, mint tavaly.

2. Konfirmáltatok (Konfirmiert): 7 fiú és 10 leány, össze
sen: 17, 11 -el több mint tavaly.

3. Eskettetek (Getraut): 13 pár, 1 tiszta és 12 vegyes 
va'ilásu pár. A vegyes vallásuak között reverzálist adott: ja
vunkra 3 pár; kárunkra: —. Eskettetett 1 párral több, mint 
tavaly.

4. Meghalt (Gestorben): 17 egyháztag és pedig 8 fi- és 
9 nőnemű; ezek között volt 1 fiú és egy leánygyermek, egy 
hajadon, 5 özvegy nő A legfiatalabb halott volt egy fél éves 
fiúgyermek, a legmagasabb kort ért el egy özvegy nő 81 évvel. 
Elhalt 3-al kevesebb, mint tavaly.

5. Áttért hozzánk: 1. (Übertreten sind zu unserer Kirchen
gemeinde): 1.

6. Kitért tőlünk (Von unserer Kirchengemeinde sind aus
getreten) : —.

7. Úrvacsorával élt (Am heil. Abendmahl nahmen Teil): 
211 férfi és 546 nő, összesen 757

Az élőket kisérje az Isten gazdag áldása életük további 
vándor utján, a tőlünk Hozzá költözőiteket pedig üdvözítse az 
ő kiválasztottainak mennyei seregében.
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I. Egyházi tisztviselők:
Egyházi és iskolai felügyelő : Osztermann Ernő.

Egyh. másodfelügyelő és főgondnok-pénztáros: Peschkó László. 
Lelkész: Greguss Gyula.

Segédlelkész és egyházi jegyző: Baltazár János. 
Egyházi ügyész: Dr. Szaltzer György.

Egyházi és iskolai gazdasági gondnok: Binder Ernő. 
Tiszteletbeli gondnokok: Spielmann Ervin, Matern Nándor. 

Gyámintézeti gondnok: Várkoiy Miklós. 
Egyházi-énekvezér: Petry Margit.

Iskolai igazgató : Petry Margit.
Egyházfi: Miinnich Tamás.

II. Preszbiterium (egyházi 1önács):
Benczúr Vimos Horvay András id. Mikler Andor
Binder Rezső Hladky János Oelschläger Ferenc
Bradovka Gyula Joób Béla Oelschläger István
Fest Oskár Kemény György Oelschläger Lajos id.
Francz Vilmos Krön Károly Rohringer Géza
Ferenczi Sámuel Kováts Géza Ruttkay János
Eschwig Hajts Kornél Dr. Kriebel Edgár Szakmáry Kálmán
Hendel József Krivánszky Simon Schmitz Sándor
Hammersberg László Lesch Vilmos Szontágh Sándor
Hensch Ernő Maurer Károly Várkoiy Elek
Hermélyi Viktor Matern Nándor Zsedényi József

Menhoffer Rezső

III. Iskolai bizottság (iskolaszék.)
Az egyházi Alkotmány 96. §-a értelmében az egyházta

nács egyúttal iskolaszék is.
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III. Istentisztelet rendje
a kosicei ágost. hitv. ev. magyar-német egyház templomában

az 1933. évben.

Ordnung des Gottesdienstes
in dem Kirchengebäude der Kaschauer ev. ung.-deutschen 

Kirchengemeinde A. B. für das Jahr 1933.

ra ra SPE—1 Vasár- és ünnepnapok Offertor. Délelőtt Úrvacsora Délutáno S*o © •53 Sonn- und Feiertage Opfer Vormittag Kommunion Nachmittag

1933. év

1 Újév Offert. magyar _ deutsch
‘«3 8 I. vasáru, vizker. u. — deutsch — magvar
3a 15 n i» li — magyar — deutsch

*-» 22 UI- n n >i — magyar — magyar
29 IVA v • 11 ii ii — magyar — deutsch

u 5 V. vasárn. vizker. u. _ deutsch __ magyar
3M 12 Hetvened vasárnap — magyar — deutsch
AO 19 Hatvanad vasárnap — magyar — magyar

28 ötvened vasárnap — magyar — deutsch

tn 5 I. böjti vasárnap — deutsch — magyar
*3 12 II. „ — magyar — deutsch
‘■03 19 III. „ — magyar — magyar
a 26 IV. „ — magyar — deutsch

2 V. böjti vasárnap deutsch _ magyar
9 Virágvasárnap Offert. magyar Úrvacsora deutsch

Sß 13 Gründonnerstag Opfer deutsch Kommunion —
14 Nagypéntek Offert. magyar Űrvacsora deutsch

ft 16 Husvét vasárnap Offert. magyar Űrvacsora deutsch
17 Ostermontag Opfer deutsch Kommunion magyar
23 I. vasárnap husvét u. — magyar — deutsch
30 11 11 11 — magyar — deutsch

7 III. vasárnap husvét u. _ deutsch _ magyar
03
3 14 í v .  „  „  „ magyar — deutsch

‘Ó3* 21 v .  „  „  „ — magyar — magyar
§ 25 Konfirmáció — magyar — —

28 VI. vasárnap husvét u. — magyar — deutsch
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! ä51 E-pá.1
Vcsár- és ünnepnapok 
Sonn- und Feiertage

Oífertor.
Opfer

Délelőtt
Vormittag

Úrvacsora
Kommunion

Délután
Nachmittag

1933. é v

4 Pünkösd vasárnap Offert. magyar Úrvacsora magyarw3 5 Pfingstmontag — deutsch Kommunion magyar
"c 11 Szentháromsági vasárnap — magyar — deutsch
'—3 18 I. vasárn. szt. hár. után — magyar — magyar

25 5» n >? 11
— magyar — deutsch

2 III. vasárn. szt. hár. után deutsch magyarCQ 3 9 IVA * • >> 1J 11 1» — magyar - deutsch
333 16 v. — magyar — magyar

23 VI.*A* 11 11 11 11 — magyar — deutsch
30 VII* Ai* 11 J1 >1 11 — magyar magyar

m3 6 VIII. vasárn. szt. hár. után deutsch _ magyar
N 13 — magyar — deutsch
3bű3

20 X. templom szentelési 
emlékünnep

Offert. magyar Űrvacsora deutsch

<5 27 XI. vasárn. szt. hár. után — magyar — magyar

3 XII. vasárn. szt. hár. ut. _ deutsch — magyar
"oT 10 VITT — magyar — deutsch
Nm 17 XIV. — magyar — deutsch

24 XV1 ■* U 11 11 11 — magyar — deutsch

1 XVI. vasárn. szt. hár. ut. _ deutsch magyar
o> 8 XVII. „ „ „ „ — magyar — deutsch

‘O 15 XVIII. „ „ „ „ — magyar — deutsch
JtA 22 v ív — magyar — magyar
o 29 „X X . „ „ „ „ 

Reform, emlékünnepe
— magyar — deutsch

31 Offert. magyar — este 5-6

5 XXL Reformationfest Opfer deutsch — magyar
1 12 XXII vasárn. szt. hár. ut. magyar — deutsch
> 19 XXIII. „ „ „ „ — magyar — magyar

26 XXIV. „ ................ — magyar — deutsch

3 I. Advent vasárnap _ deutsch — magyar
u> 10 II. „ — magyar — deutsch

33 17 III. „ — magyar — deutsch
3<u 24 ív . — magyar

Úrvacsora
magyar

ö<X> 25 Karácsony I. ünnepe Offert. magyar deutsch
a 26 II. Weihnachtstag — deutsch Kommunion magyar

31 Szilveszter esti istentiszt. — magyar este 5.

Az istentiszteletek kezdete vasár- és ünnepnap délelőtt 10 óra 15 perc, 
délután 3 órakor. Reggeli istentiszteletek kedden magyar-, csütörtökön 

német nyelven 7 óra 30 perckor tartatnak.
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Kosicä (Kassa), 
1932. évi decem

ber hó 31-én 
P

eschkó László, fógondnok-pénztáros.

Az 1933. évi m
árcius hó 26-án tartott közgyűlésen tárgyaltatott és jóváhagyatott.

G
reguss G

yula, 
O

szterm
ann Ernő.

evang. lelkész 
egyházfelügyelő.
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E
gi)f)ázi alap 1933. évi költségelőirányzata

K
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assa), 
1933. évi január hó 

1-én. 
P

eschkó László, főgondnok-pénzláros.
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z 1933. évi m

árcius hó 26-án tartott közgyűlésen m
egvizsgáltatott és jóváhagyatott.
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TJ Jiosicei ág. f)itv. evang. magyar-német egyházközségnek  
és leányisk. vagyon- és tartozásáílaga a z  1932. év dec. f)ó31-étt

M e g j e l ö l é s
Egyenként Ö sszesen

Ki f Ké f

In g a tla n  :
T e m p lo m ......................................... 140000 —

Iskola é p ü le t ..................................... 44000 —

Lelkészlak (Malom ucca 3.) . . . 64000 —

T e m e tő ............................................. 7000 —

Harang ucca 2 5 ............................. 200000 — 455000 —

Ingó v a g y o n :
a) T em p lo m b a n !

O r g o n a ............................................. 3960 —

O l t á r ................................................. 3000 —

Szószék ............................................. 500 —

Keresztelő medence és csillár . . 890 _
H a r a n g ............................................. 1288 —

Villanyberendezés ......................... 400 —

Egyházi e d é n y ................................. 1525 — 11563
b) Isko lában :

Tanszerek, könyvek ......................... 1000 —

B ú to rza t............................................. 1100 — 2100 —

Tőke v a g y o n :
a) A z  e g y h á zn á l:

É rték p a p ír ......................................... 2 3550 —

Betétek .............................................. 12323 50
Folyószámla k ö v e te lé s ................. 118052 27 i54925 77

b) A z  is k o lá n á l:
Értékpapír és állami kölcsön . . . 6700 _
B e t é t .................................................. 803 —

Folyószámla k ö v e te lé s ................. 1621 9124

Ö s s z e s e n : 632712 77

M arad  v a g y o n  ö s s z e s e n  : 632712 77

1931. évvel szemben kevesebb 70.078'43 Ké.

Kosice, 1932 december 31-én. Peschkó László, főgondnok-pénztáros. 

Az 1933. március 26-án tartót! közgyűlésen megvizsgáltatott és jóváhagyatott.
Osztermann Ernő, G reguss Gyula,

egyh. felügyelő. evang. lelkész.
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Lelkészi évi jelentés.
Irta és a koiicei ág. hitv. evangélikus magyar-német egyházközség 1933. 
március 26-án megtartott közgyűlésén felolvasta Greguss Gyula ev. lelkész.

Mélyen tisztelt Egyházközségi Közgyűlés!

Midőn most kötelességszerüen számot kell adnom egyházköz
ségünk évi rendes közgyűlésének nyilvánossága előtt az Úr szőlő
jében való munkálkodásomról, mindenek előtt bizonyságot teszek 
arról, hogy amióta az Istennek kegyelme a kosicei ág. hitv. evang. 
magyar-német egyházközség szolgálatába állított, munkám célja a 
a hitélet fejlesztése, a szeretet munkája által a szociális nyomor 
enyhítése, az ifjúság lelki gondozása által evangélikus egyházunkat 
híven szerető s minden áldozatra kész új nemzedék felnevelése és 
az evangélikus öntudat erősítése volt. Vallom, hogy bár sokszor 
sok gyarlósággal megterhelten, de az Istentől meghallgatottan 
igyekeztem e nagy célok megvalósítására. Bár nem sikerült minden 
úgy, ahogyan óhajtottam, mégis mindig megnyugtatott, a részszerü 
valósággal kibékített az a hitem, hogy aki látta jóakaratomat, a 
kegyelmes Isten volt. Aki látja azt is, ami a szívben van s aki e 
számadási órában is a tanúm, hogy sokkal több jót akartam, mint 
amennyit elvégezhettem. Hiszen kénytelen vagyok Pál apostollal 
szóllani: Ki a gyenge s én ne roskadjak le? (II. Kor. 11. 29. a.) 
De szivemben hordozom az Úrnak ugyancsak Pál apostolhoz inté
zett vigasztalását i s : Elég neked az én kegyelmem, mert az én 
erőm az erőtlenségben tökéletes. (II. Kor. 12, 9.) Minden nehéz 
ügyemben csodálatosképen megsegített az Isten. Övé azért most is 
szivem hálája és dicsőítése.
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Hogy egyházközségünk hitélete emelkedett-é? Feleljenek he
lyettem a tények:

Kezdem templomi közistentiszteleteinkkel.

Aki egyházközségünk szorgalmas templomjáró tagja, aki a 
vasárnapot magára nézve elvesztettnek látja, mert nem térhetett 
be az Úrnak szent hajlékába, tudja, hogy minden istentiszteleti 
alkalom Isten kegyelmi ajándéka, melyet ok nélkül elmulasztani 
bűn, mely büntetlenül nem maradhat s elébb- utóbb meghozza fanyar 
gyümölcsét, a lélek kárát.

Megállapítható ugyan, hogy Istentiszteleteink látogatottsága 
néhány év óta emelkedőben van; de ha az egyháztagok közül csak 
az adófizetők számát veszem tekintetbe, a rendes vasárnapi isten
tiszteleteket látogatók száma alig üti meg a 3 0 ” '-ot. Hátha még 
azt is tekintetbe veszem, hogy az istentiszteleteken résztvevők 
majdnem mindig ugyanazok az egyháztagok ! Ebben a tekintetben 
csak nagy ünnepeink, különössen a nagypéntek és az ó-év estéje 
képeznek kivételt. A férfiak száma még mindig kisebb a templom
ban mint a nőké. Boldog emlékű elődöm Csisko János egyik szó
széki beszédében így fakadt k i : Ti nők kényszerítsétek férjeiteket 
a templomba! Gyéren látogatottak voltak a kedd- és csütörtöki 
reggeli, valamint a vasárnap délutáni istentiszteleteink is.

A rendes vasárnapi istentiszteleteken kívül megünnepeltük 
az összes üdv- és egyháztörténeti emlék ünnepeket, valamint az 
állami ünnepeket nemcsak a templomban, hanem utóbbiakat ifjú
ságunkkal polg. leányiskolánkban is, amikor egy - egy tanítónő 
tartotta az emlékbeszédet.

Április hó 19., 20. és 21.-én esti 6 órai kezdettel ’belmissioi 
sorozatos evangelizáló előadást tartottunk a templomban, mely 
alkalommal, meghívásomra, Zulauf Henriket a budapesti Fébe dia
konissza anyaház mély hitü lelkészét tisztelhettük vendégül körünk
ben, ki mély hatásokat kiváltó előadást tartott arról, hogy az 
Istennek minden Ígérete a Krisztusban lett igenné és ámenné.

Október hó 30-án közistentisztelettel ünnepeltük meg a refor
máció emlék napját, mely alkalommal a leánykor vegyes énekka
rával és a középiskolai ifjúsággal is kivették részüket a szereplésben.
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November hó 6-án megünnepeltük Gusztáv Adolf svéd király 
és hithős halálának 300-ik évfordulóját a templomban egyházköz
ségünkkel ; ifjúságunkkal november hó 3-án, mely alkalommal 
Gömöry János nyug. kollégiumi igazgató tanár tartott igen érdekes 
és értékes előadást Gusztáv Adolf életéről, küzdelmeiről és dicső
séges haláláról.

Augusztus hó 21-én, templomunk felavattatásának 116-ik 
emléknapját a rendesnél is emlékezetesebbé tette számunkra az 
ezen napon lefolyt harang avató ünnepünk, mely alkalommal 
Margócsy Aladár, az abauj-zempléni egyházmegye főesperese mondott 
magyar nyelven mélyen szántó és magas szárnyalású emlék be
szédet. Utána Mandl György, stószi lelkész német nyelven, az 
ünnepi alkalomhoz méltóan vázolta híveinknek, a világháborúban 
elkövetelt régi Amália nevű harangunk helyébe, egy uj harang 
beszerzésére irányuló önzetlen áldozatkészségét. Az ünnepi han
gulatot magas fokra emelte Peschko Zoltán budapesti orgona 
művész, főgondnokunk jeles tehetségű fia mesteri orgona játéka, 
valamint egyházközségünk vegyes énekkarának sikeres szereplése.

Az ünnepi istentisztelet után, a templomot zsúfolásig meg
töltött hívek serege kivonult a templom udvarára, ahol főtisztelendő 
Cobrda Vladimír, a keleti egyházkerület ékes szavú püspöke, a 
sziveket mélyen megható harangavató beszédének elhangzása után, 
fehér ruhába öltözött leányaink ékes koszorújától övezetien, a virág 
díszben álló uj harangot felavatta.

Végül, a régi harang rövid történetének elmondása után a 
lelkész az uj harangot, az egyházközség nevében ünnepélyesen vette 
át s át adta rendeltetésének.

Az uj harang beszerzése körül a kezdeményezés érdeme és 
örömünnepünk sikerének oroszlán-része közszeretetben és tisztelet
ben álló főgondnokunkat, Peschkó Lászlót illeti meg.

A virágdíszben pompázó templom felejthetetlenül szép fel
ékesítése, valamint a templom udvarán felállított díszes emelvény 
egyházközségünk hölgyeinek, élükön id. Oelschläger Lajosné úr
nővel áldozatkész egyházszeretetéről tett fényes bizonyságot.

Harangavató ünnepélyünk estéjét emlékezetessé tette Peschkó 
Zoltán magas művészi színvonalon álló orgona hangversenye,
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melynek gondosan összeállított műsorával a legkényesebb művészi 
igényeket is kielégítette, elévülhetetlen emléket és hálát hagyva 
a szivekben az elért nagy erkölcsi és anyagi sikerért, melyhez 
ugyancsak magas nívójú művészi előadásukkal, általános elismerés 
mellett hozzájárultak Stein Erzsébet hegedümüvésznő valamint 
Maurer Irma énektanárnő és ifjú növendéke Libay Ilonka.

A hitélet emelését és az evangélikus öntudat fejlesztését 
szolgálta a belmissiói munka, első sorban az adventi időtől pün
kösdig tartó csütörtök esti biblia órák, melyeket polg. leányisko
lánk I. emeleti 3. sz. tantermében tartottunk s amelyeken híveink 
örömmel és számosán részt vettek, úgy hogy mindenkor szűknek 
bizonyúlt a rendelkezésünkre álló helység. Közének, ima, biblia 
magyarázat, polg. leányiskolánk tanulóinak, valamint a leány kör 
tagjainak szavalatai és énekkara gazdag tartalommal töltötték ki- 
ezen órák megáldott idejét.

Ifjúságunk lelki gondozására különös súlyt helyeztem, hogy 
egyházi jövőnk számára hithü és öntudatos egyháztagokat neveljek.

A vasárnapi iskolát az elemi iskolába járó gyermekek láto
gatták. Vezették : Petry Margit igazgató tanítónő, Szent-Istványi 
Margit, a felsőbb osztályúakat. Ducke Ilonka és Berta leánykori 
tagok pedig az alsóbb osztályúakat. Az ő gondos fáradozásuknak 
köszönhető a virágvasárnapon és karácsonykor megrendezett lélek
emelő gyermek ünnepély, amidőn e kis gyermekek, szüleik örömére*, 
gyermek hitükkel és szorgalmukkal szép bizonyságát szolgáltatták 
annak, hogy ez a munka sem volt hiába való az Úrban.

A hitoktatást az elemi, polgári és középiskolákban magam 
végeztem. Az 1932-ik évi május hó 24-én, Ntü. Margócsy Aladár 
főesperes cenzori elnöklete alatt megtartott hittanvizsga sikeres 
eredménnyel folyt le a templomban.

Múlt évi január hó 11-től május hó 4-ig 7 fiú és 10 leány 
konfirmandust részesítettem konfirmációi hitoktatásban, melyet 
május hó 4-én sikeres vizsgával fejeztem be. A konfirmáció a 
szokásos ünnepi keretek közt folyt le a templomban, ifjú konfir
mandusaink ünnepélyes hitvallásával és hüségi fogadalmával, mely 
alkalommal a szülők és keresztszülők is velük együtt járultak 
először az Úr szent vacsorájához.
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Kivéve a téli hónapokat mindkétnembeli ifjúságunk szorgal
masan látogatta a közistentiszteleteinket és fegyelmi tekintetben 
nem szolgáltatott okot a megróvásra. -

A leánykor az 1932-ik évben 45-ször tartott összejövetelt. 
Irásmagyarázat és evangéliumi szellemű felolvasásokkal, tárgyhoz 
szólással merült ki a tagok munkássága. Október hó 18-án Balázsy 
Dezső dr. orvos tartott előadást a csecsemő gondozásról és ezzel 
kapcsolatosan a napközi gyermek-otthon létesítésének szükségessé
géről. A leánykör anyanapot tartott, vezette a vasárnapi iskolát, 
karácsonykor megajándékozta szegényeit, gyermekeket felruházott 
és a vallásos estéken szavalatokkal és énekkarával szerepelt, ünnepi 
alkalmakkor a közistentiszteleteken is ; 9 tagja részt vett a mis- 
kolczi ifjúsági konferencián. E szerint a leánykör egyházépítő 
áldásos működést fejtett ki.

Egyházközségünk áldozatkészsége a testvéri szeretet mezején, 
mindenképen elismerésre-méltó. Amilyen örvendetes tény ez, olyan 
elszomorító, hogy még sokan vannak, akik egyházközségünktől 
elvonják a segítő kezet, jóllehet anyagi módjukkal ezt könnyen 
megtehetnék, ami annál is kívánatosabb lenne, ha tekintetbe vesszük, 
hogy a mai nehéz közgazdasági helyzetben egyre többen lesznek, 
akik segélyre szorúlnak.

De beszéljenek itt is a tények.
A szeretet leikétől áthatott evang. hölgyeink, társúlva a ref. 

testvér egyházközség nőtagjaival, id. Oelschläger Lajosné úrnő 
áldozatkész vezetése alatt, április hó 2-án a Lőcsei-ház nagytermé
ben, a szegények javára jól sikerült műsoros estélyt rendeztek, 
melynek tiszta jövedelme Ke 3065; volt. E sikeren felbuzdúlva 
egyházközségünk nőtagjai december hó 8-án a Hunyadi utcai 
Duleczky teremben fényes sikerű tea-estélyt rendeztek az evang. 
szegények, elaggottak, árvák és munkanélküliek karácsonyi meg
segítésére, melynek tiszta bevétele Ke 8000 volt, mely összegből 
a léttel nehezen küzködő polg. leányiskolánk Ke 2000-el lett meg
támogatva.

Ezen kívül a következő jótékony adományok folytak be, 
részben egyházközségünk, részben szegényeink és más evang. 
intézmények javára :
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1. özv. Schmid Mihályné, G-renerczi Ida úrnő adományozott 
szegényeinknek karácsonykor Ke 50., Ke 1000., alapítványának 
évi kamatját egy ev. szegény özvegy kapta Ke 50., összegben, 
ugyai} ő adományozott a karácsonyünnepi úrvacsorái borra Ke 50.

2. Mikler Andor áldozatkész presbyterünk karácsonyi segély
kép ajándékozott a szegényeknek Ke 50.

3. Dely Frigyesné úrnő szintén a szegényeknek ajándékozott 
Ke 50.

A helybeli szociálisház szegényeinek javára 1932-ik évi ok
tóber hó 9-én tartott offertorium eredménye, a persellyel együtt 
Ke 707-50 volt.

Az október hó 30-án tartott reformációi emlékünnep alkal
mával egybe gyűjtött offertorium Ke 122 60 az egyetemes gyám
intézet javára lett adományozva.

Offertóriumokból begyült . . . . . . . .  Ke 2602-50
Orgona a la p r a ................................................... Ke 200-—
Villany v i l á g í t á s r a ......................................... Ke 450-—
Perselyekben ........................................................Ke 2121 60
H arangozásért................................. ......  Ke 510'—
T em plom ra ........................................................ Ke 385'—

Összesen : Ke 6269-—
A Franck Henrik és Fiai gyári cég karácsonyi adománya :
Szegények és árvák j a v á r a .......................... Ke 200'—
Egyházközségünk cé lja ira ................................Ke 200 —
Az Evangélikus Diakoniszsa Nőegyletnek . . Ke 200'—

Összesen : Ke 600.—
A Csutora asztaltársaság adományozott szegényeink és árváink 

részére karácsonykor Ke 200.
Egyházközségünk szegényalapjából s a már előbb jelzett 

nemes adományokból, evang. szegényeink és árváink között ki 
lett osztva : .

a) h u s v é tk o r ..............................  . . . .  Ke 400 —
b) k a rá c so n y k o r..............................................Ke 750’—

Összesen : Ke 1150- —
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Egyházközségünk az esperességi gyámintézetnek adományozott:
a) szabadrendelkezésre, egyházi intézmények és

intézetek megsegítéséré...............................Ke 145 —
b) az egyházmegyei gyámintézetnek . . . . Ke 435 —
c) offertórium a nagy szeretet adományra . . Ke 80'—
d) a pogány missió céljaira egybegyüjtött

o ffe rtó riu m ............................................... . K e  105'—
e) szuplikánsoknak .................................................Ke 20"—

Összesen : Ke 785'—
Jótékonyság címén . tehát befolyt az 1932-ik kiadatott 

Ke 10,884-20.
Az 1932-ik esztendőben egyetlenegy egyháztagunk sem tért 

ki más vallásra; hozzánk áttért egy nő. Erős evangélikus öntu
datra vall, hogy a vegyes házasságoknál reverzálist egyházunk 
kárára senki sem adott, javunkra azonban 4 vegyes vallásu pár, 
ami, tekintve azt a sajnos tényt, hogy a vegyes házasságoknál 
sok esetben az evangélikus fél húzza a rövidebbet, — örvendetes.

A kurapastorális Jézus két parancsán nyugszik: Ismerem az 
enyéimet és engem is ismernek az enyéim (Ján. 10, 14.); a másik; 
Akiket nekem adtál Atyám megőrizém és senki el nem veszett 
közülök, csak a veszedelem fia./Ján  17. 12.) E két jézusi irányítás 
szerint igyekeztem híveink lelki gondozására. Ma egyre szaporodó 
mértékben és a legkülönfélébb irányban veszik a hívek igénybe a 
lelkész szolgálatát. Sajnos, egyrészt a lelkész irodához való kötött
ségem, másrészt a hitoktatás sokszor oly arányban vették igénybe 
időmet és erőmet, hogy a hívek lelki gondozását nem sikerült úgy 
kifejteni, amint azt szerettem volna; mégis a múlt évben meglá
togathattam 87 családot, 7 esetben a háznál szolgáltam ki a bete
geknek az Úr szent vacsoráját és kórházi betegeinket is adott 
esetekben meglátogathattam az evangélium vigaszával. Egyesek a 
legbizalmasabb ügyekben is hozzám fordultak tanácsért. A bizalom 
a kurapastorális alapja.

A belmissiói munkára nézve általában az volt az elvem, hogy 
a lelkész az egyházban nem reprezentatív, hanem dolgozó, minden
kinek szolgáló tényező legyen.
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Általában véve vallom, hogy ami sikerült, azért Istent illeti 
a hála és dicsőség, ami pedig nem sikerült, annak az én gyarló
ságom az oka, melyért kérem egyházközségemnek jóindulatú, szives 
elnézését. Igyekeztem egyházközségünkben olyan légkört teremteni, 
amelyben Isten országa köztünk erősbbödhetik és növekedhetik a 
szivekben és az egyházi életben.

Végül hálás köszönetemet tolmácsolom egyházközségünk buzgó 
felügyelőjének, főgondnokának, tisztviselőinek és presbyteri kará
nak mindenkor tapasztalt jó segítségükért s általában mindenkinek 
köszönöm mindazt, amivel egyházközségünket a fejlődés útjára 
kívánták vezetni s kérem továbbra is készséges segítségüket.

Az Isten kegyelme pedig segítsen és áldjon meg mindnyá
junkat, hogy egyházi jövőnk legyen a múltnál is gazdagabb a 
hitben, a segítő szeretetben és tűrő reménységben.

Ezzel kérem egyházközségi közgyűlésünk tisztelt tagjait, hogy 
ezen lelkészi évi jelentésemet jóváhagyólag tudomáséi venni szí
veskedjenek.

Ko§ice, 1933. március hó 26-án.
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Uj harangunk feliratai:
A z egyik o ld a lo n :  Ein fes'e Burg ist unser Gott. - Erős várunk nékünk az Isten. - Az Amália 
harang helyébe és az ágostai hitvallás 400 éves jubileuma emlékére, híveinek adakozásából öntett« a 
a kassai evang. magyar-német egyház az 1932. tvben. — A tú lo ld a lo n : Ez a harang a kassai 
ág. hitv. evang. magyar-német egyházközség tulajdona. — A hara g súlya: 342 kg. Öntötte Büchner 
Béla, harangöntőmester KoSicén Ke 10.017 koronáért; megszólalt először 1932. augusztus 21-én, 

1 déli 12 óra és 30 perckor.
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Harangszentelő beszéd |
tartotta Főtisztelendő Čobrda Vladimir püspök, egyházközségünk harang

szentelő ünnepén 1932. évi augusztus hó 21-én.

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az 
Úr jézus Krisztustól. Ámen.

Kedves Testvéreim az U rban! Az őskeresztyén egyházban 
nem ismertek harangokat, mert az első keresztyéneknek templo
maik sem voltak. A hívők magánházakban végezték istentiszte
leteiket, később, amikor kegyetlen üldöztetésnek voltak kitéve 
félreeső helyeken, távol erdőkben, földalatti üregekben és barlan
gokban tartották közös istenteszteleti összejöveteleiket. Kezdetben 
előzetes titkos megbeszélés szerint keresték fel a kijelölt össze- 
jöveteli helyeket, később, midőn már templomokat is építhettek, 
külön követek utján, avagy kürtöléssel, kerepeléssel s más uton- 
módon hívták össze a híveket. Az első harang a IV. sz. végén 
készült, de alig múlt el 300 esztendő, a harangok használata 
általánossá lett a keresztyén egyházban, úgy hogy a VII. sz. 
végén már alig volt egyház, amelynek nem lettek volna saját 
harangjai. S azóta a harangok közvetlen, szoros kapcsolatban 
állanak a hivő keresztyének lelki világával: kedves barátaink, 
nélkülözhetetlen társaink földi életpályánkon ; nélkülök már bizo
nyos hézagot, ürességet éreznénk; szomorú, puszta, sivár volna 
lelkivilágunk, sőt már talán el sem lehetnénk nélkülök.

Ez magyarázza elődeink mindenkoron táplált forró vágyát, 
epedését a harangok után, jámbor szeretetüket, vonzó ragaszko
dásukat, de végtelen, kimondhatatlan fájdalmukat is, valahányszor
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a viszonyok roostohasága, a világ gonoszsága, az emberek ellen
séges rosszindulata megfosztotta őket ezen drága, szinte pótol
hatatlan kincseiktől. Ez indokolja a koáicei magyar-német evan
gélikus egyházközség mai örömünnepét, hogy a világháború véres 
fergetegében árván maradt harangjukhoz a hívek evangélikus 
hitbuzgósága és áldozatkészsége újból megszerezhette az elveszí
tett, feláldozott másik harangot. S ez adja szájunkba a zsoltáriró 
örömszavát: Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt, örvendezzünk 
és vigadjunk ezen !

De, Testvéreim, hogy dicsekedéstek jó legyen ; hogy közös 
örömünk igazi és tökéletes s szivetek áldozata kedves lehessen 
az Úr előtt ; hogy az Úrnak, a mi Istenünknek, jó kedve legyen 
ti rajtatok és a ti kezetek munkáját megáldhassa és megszentel
hesse : nem szabad megelégednetek azzal, hogy az uj harangot 
megszereztétek ; meg kell fontolnotok* s sziveteket, kell, hogy át
hassa élénk tudata annak, hogy miben van tulajdonképen a ha
rangok valódi rendeltetése, igazi hivatása s mik a ti kötelessé
geitek.

Ha úgy elgondolkodom azon, hogy hogyan jő létre, hogyan 
készül el az ilyen harang, önkénytelenül is eszembe jutnak a 
Szentírásnak azon, a mindennapi életben is példabeszédszerii 
szavai :

A mű dicséri mesterét.
Elmondhatjuk ezt mindenekelőtt — a harangról !
Az őserdők rengetegében, mélyen a föld alatt nyugszik az 

érc. Valamikor, réges-régen izzó láva volt. Időmultán lassan ki* 
hült, megkeményedett s ott pihen a föld ölében és vár. A bányá
szok megtalálják és kiássák, a kalapács feltöri, a víz megmossa, 
a tűz megtisztítja ; jön a mester, kezébe veszi az anyagot, bele
adja egész művészetét, formát, alakot ád neki és az alaktalan 
anyagból mesterművet formál, amely már külső alakjával is bámu
latra kényszerít, csodálatot kelt. De ez még nem harang! Még 
hiányzik belőle valami; épen az, ami a mesterművet haranggá 
te sz i: a szív. Csak ha szivet ad neki, ez az egész élettelen tárgy, 
mintha feléledne, életre kelne, mintha érezni kezdene, hangot kap, 
megszólal, beszél . . .  s ez már harang !
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Valóban különös, csodálatos művész alkotás az ilyen harang. 
Néma érc, de mindenkihez beszél; szive kemény vasból van, de 
több érzés van benne, mint akárhány élő szívben ; egyformán zeng, 
de másképen szól ; egy a nyelve, de mindannyiszor mást-mást 
mond. Lehet az ember akármilyen hangulatban, akármilyen lelki- 
állapotban, a harang mindig eltalálja a hangot, mintha tényleg 
értene bennünket, mintha együttórezne velünk. Örül az örülőkkel, 
sír a sírókkal ; könnyekre fakaszt s örömre lelkesít; a porba aláz 
s megint felemel, aszerint, vájjon Istennek kegyelmét, végtelen 
szeretetét, avagy az isteni igazságosság kikutathatatlan ítéleteit 
hirdeti-e; vájjon az öröm, a békesség hirnöke-e, vagy a búbánat, 
a fájdalom tolmácsa, vájjon az élet győzelmét, avagy a halát 
diadalát adja hírül.

Igazán, különös, csodálatos művészi alkotás a harang. Igenis, 
elmondhatjuk ró la : a mű dicséri mesterét!

S ugyanezt a szó legszorosabb és legtökéletesebb értelmében, 
mondhatjuk az egész világról, mint a mindenható világteremtő, 
a bölcs világkormányzó és a jóságos világfentartó isteni bölcsesség, 
hatalom és szeretet művéről. Ez a mű is dicséri mennyei, isteni 
mesterét!

Nézzétek csak, kedves Testvéreim : milyen különféleség vesz 
körül, mennyi változatosságot találunk mindenütt a világban és 
milyen folytonos változást és váltakozást: nappal-éjszaka, vilá
gosság-sötétség, nyár-tél, meleg-hideg, öröm-üröm, élet-halál, s a 
világ mégis harmonikus egész, benső összefüggésében csodálatra
méltó épület; a legkisebb összefügg a legnagyobbal s a leg
távolabb eső is szükséges része az egésznek ; nincs benne semmi 
felesleges, nincs semmi célellenes ; mindenben szigorú törvényes
ség, példás rend és összehatás, csodás célszerűség !

Csoda-e, Testvéreim, ha a zsoltáríró így kiált fel : Az egek 
beszélik az erős Isten dicsőségét és az Ő kezeinek munkáját hir
deti az égboltozat. Az egymás után következő napok bőséggel 
prédikálják nekünk az Ő igéjét és az egymás után való éjszakák 
az Ő bölcsességét. Szózatuk kihat az egész földre és a világ végére 
az ő mondásuk! Dicsőségét az égi madár énekli, hatalmát az
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erős mennydörgések szava hirdeti. A csendes éj és a nap szépsége 
az 0  szeretetéről beszél. És nemcsak a tavasz fénye, a nyár és 
ősz bősége, a tél is hirdet téged : óh, mily nagy dicsőséged ! A 
mezei virág kábitó illata, a hegyi patak zengzetes csörgedezése, 
a ligetek mélabús suttogása, az égi szivárvány festőiessége . . . 
mind, mind hangos dicsőítése az isteni bölcsességnek, hatalomnak 
s kimondhatatlan szeretetének Nagy jóságodnak mindenek örülnek; 
ligetek, erdők neveddel zendülnek ; minden lény vigan hirdeti 
nevedet s dicsőségedet!

De, Testvéreim, vájjon valóban minden lény ? Sajnos, nem ! 
Van a földön egy mű, amely nem dicséri mindig a mesterét: a 
legművészibb alkotás, a legtökéletesebb teremtmény, a teremtés 
koronája, az ember nem dicséri, nem dicsőíti mindig mennyei 
Atyját, teremtő Istenét !

Mi az ember, kérdi a zsoltáríró, hogy megemlékezel róla és 
az embernek fia, hogy gondod van reá? Hiszen kevéssel tetted 
őt kisebbé az angyaloknál, dicsőséggel és tisztességgel megkoro
náztad őt. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá 
vetettél ! S ez az ember mily gyakran megfeledkezik a maga 
dicsőségéről és magasztosságáról s nem tartja emlékezetében 
magasztos hivatását, mennyei rendeltetését.

Az Isten képére teremtve, mily gyakran megfertőzi magá
ban az élő Isten képét!

Értelmes, halhatatlan lélekkel felruházva, vágyaiban, remé
nyeiben, minden törekvésével az ég felé kellene törnie s a helyett 
gyakran a föld porában, sarában fetreng !

Az Úr Jézus Krisztus drága vérével megváltva, annak a 
hatalmas dolgait kellene hirdetnie, aki a sötétségből az ő csodá
latos világosságára hívta el őt s inkább a sötétséget szereti, 
keresi, a sötétségben jár és a sötétség gyümölcstelen cselekedetei
ben találja gyönyörűségét.

Uralkodnia kellene s mégis saját bűnös vágyainak, ösztönei
nek a rabszolgája.

A Szent-Lélek temploma kellene, hogy legyen s rablók bar
langjává teszi tulajdon szivét.
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Csak kevéssel kisebbnek kellene lennie az angyaloknál s
nem egyszer valóságos ördög

Egész életével Istennek dicsőségét kellene hirdetnie s inkább 
szégyenére van és gyalázatára.

Miért van az, Kedves Testvéreim ? Csak azért, mert nincsen 
— szive ! Amint a harang szív nélkül nem harang még, hanem 
csak rideg kemény érc, élettelen anyag: éppen úgy az ember, 
ha szive nincsen, a leghálátlanabb teremtés, hús léitek nélkül, test 
szellem nélkül, élő halott; pedig nem a meghaltak, hanem az élők 
dicsérik az Urat.

És itt \om oly munka, szép feladat, áldásos hivatás várja 
ezt az uj harangot: hogy a maga szivével érintse az emberek 
érzéketlen, kőkemény szivét, hogy az ő meleg, érző szívverésének 
hatása alatt az érzéketlen szivek is fölérezzenek, a kemények is 
meglágyuljanak és a kevélyek, dacosak is porba omoljanak az 
Isten magasztos fensége előtt.

Erre a magasztos feladatra szentelem fel, ezen fenséges 
hivatásának adom ma át ezt az uj harangot: hirdesse az Isten 
dicsőségét, munkálja szent nevének megszenteltetését az emberek 
között. Hivja őket reggel, délben és este, ünnep- és munkanapon, 
arcverejtékes munka és gondtalan élvezetek idején, óvva és 
figyelmeztetve, megalázva és felmagasztalva, ujéletre keltve, vagy 
siri nyugalomra kisérve, hivja az embereket az Istenhez, az Úr 
házába az Úr szent asztalához, az Isten országába, Isten örök 
dicsőségének szolgálatába. Hívjon mindnyájotokat: fiatalt és öre
get, férfit és nőt, szegényt és gazdagot; hívja a közönyösöket, 
hogy felbuzduljanak ; a lanyhákat, hogy fölmelegedjenek.; az alvó
kat, hogy felébredjenek; a holtakat- hogy uj életre keljenek, 
mielőtt örök homály borulna reájuk. Összhangzatos ércszavával, 
kellemes harmóniájával keltsen összhangot, harmóniát a .szivek
ben, a házakban, a városban és az egyházban ; hogy békesség 
uralkodjék a szivekben, egyértelműség honoljon a családokban, 
egyetértés a hitvestársak, összetartás az egyháztagok, megértés a 
külömböző társadalmi osztályok, kölcsönös türelmesség a külöm- 
böző vallásfelekezetek között. Arról ismerje meg mindenki, hogy 
Jézus tanítványai vagyunk, hogy szeretjük egymást !

24



Testvéreim, ne szégyenitsen meg titeket soha az uj harang. 
Valahányszor ércnyelve megszólal, kellemes hangjával dicsérvén 
mesterét és ti halljátok az ő szavát, meg ne keményítsétek a 
ti sziveiteket, hanem mindannyiszor jusson eszetekbe, hogy a ti 
hivatástok e földön is az, hogy hirdessétek mennyei Mesteretek 
dicsőségét szívvel, szóval, tettel életetek minden megnyilatkozá
sával, hogy az emberek, a kételkedők, a hitetlenek, a dacosak, 
sőt még a káromlók is, látván a ti jó cselekedeteiteket és szem
lélvén a ti istenfélelemben való feddhetetlen életeteket, dicsőítsék 
a ti mennyei Atyátokat !

Ez lesz uj harangotok tulajdonképeni hivatása s ebben lesz 
igazi áldása ! E nélkül csak zengő érc maradna, amelynek igazán 
nem volna semmi értelme, semmi jelentősége, mert senkinek nem 
volna sem hasznára, sem áldására. Ámen.
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Felvétel az uj harang felszentelése alkalm
ával.
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Glockenpredigt
von Ser. Hochwlirden, Herrn Georg Mandol, Pfarrer in Stos, gehalten am 
21. August 1932, bei der feierlichen Glockenweihe der evangelischen ungarisch

deutschen Kirchengemeinde A. B. zu Koiice.

Text: Psalm XIII. 6.

Geliebte in dem H errn! Hoffet auf Gottes Gnade. Freuet 
euch über Gottes H ilfe; lobsinget ihm für seine Wohltaten.

Für dich, liebe Gemeinde ist heute ein besonderer Freuden
tag erschienen. In den Jubel deines Herzens hat vorhin noch 
ein anderer Ton, ein feierlicher Klang mitgestimmt. Aus ehernem 
Munde, mit lautem Schall von oben herab, wie mit himmlischer 
Stimme rief uns heute die neue Glocke an diese heilige Stätte. 
Sie rief uns, damit wir sie ihrer heiligen Bestimmung übergeben, 
mit Gotteswort und Gebet weihen, damit sie hinfort ihren heiligen 
Dienst zur Ehre Gottes und zum Heil und Segen dieser Gemeinde 
verrichten könne.

Den Ernst dieser Stunde durchdringt freudiger Dank, der 
uns ausrufen lässt: Dies ist der Tag, den der Herr uns gemacht, 
darum lasset uns freuen und frölich darinnen sein. Lobe den 
Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir gutes getan hat.

Die Glocke ist verklungen, aber sie redet weiter zu uns 
durch Gottes Wort. So lasset uns hören, was sie uns zu sagen 
h a t: Hoffet auf die Gnade Gottes!

Das ist der erste Klang. Der 13. Psalm Davids beginnt mit 
einem Klageton. Aber die Klage muss verstummen, da des Dich
ters Glaubensauge sich auf Gott richtet: „Ich hoffe darauf dass 
du so gnädig bist.“ Das ist der Weg, den auch wir bei diesem
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Werke zurücklegen mussten. Mit Sorgen und Klagen fing das 
Werk an. Seit Jahren brauchte die Gemeinde die neue Glocke,, 
aber es fehlte — wie überall — an den nötigen Mitteln. Nun 
waren sie hier. Es war die Gnade Gottes, die es ermöglichte, aus 
eigenen Mitteln ein solches Geschenk zu machen. Was Menschen 
dazu getan haben ist geschehen aus Dank für Gottes Gnade, um 
ihm, dem Höchsten die Ehre zu geben. Das ist die beste Predigt, 
die wir täglich hören können. Wenn uns die rauhe Wirklichkeit 
des Lebens, wenn unser Herz und Gewissen täglich zuruft: Ihr 
seid Sünder! — so sollen uns die Glockentöne immer das andere 
hören lassen: Gottes Gnade ist grösser, als unsere Sünde. So oft 
ihr den Klang hört am Tage des Herrn, denkt daran, sie ruft 
euch zu Gott. So oft am Morgen, Mittag und Abend ihre Stimme 
ertönt, dann will sie euch erinnern, dass der Mensch nicht nur 
arbeiten, sondern auch beten soll, dass der Segen Gottes mit ihm 
sei. Mit dem Ablauf einer Tageszeit ist immer ein Stück Lebens
zeit abgelaufen.

Gedenke ans Ende, rufen uns die Glocken zu und mahnen 
einen jeden, das er mit Furcht und Zittern an seiner Seligkeit 
arbeite bis zum letzten Atemzuge in Freud und Leid. Und wenn 
sie einem lieben Toten zum letzten Gang läuten, dann wollen 
wir uns nicht nur sagen lassen: Es ist dem Menschen gesetzt 
einmal zu sterben und hernach kommt das Gericht, sondern auch: 
Hoffet auf die Gnade Gottes und suchet sie euer lebenlang.

Aber freuet euch auch über Gottes Hilfe. Das ist der andere 
Klang. „Mein Herz freut sich dass du so gerne hilfst“, ruft David 
aus. Und wie freundlich hat der Herr geholfen! Ohne Unfall und 
Schaden ist alles glücklich vollendet.

Wie selten ist eine solche Feier. Wer sie erlebt, der erlebt 
sie in seiner Gemeinde nur einmal. Darum vergesset nie den 
heutigen Freudentag ihr Alten und ihr Jungen und erzählet es 
noch den kommenden Geschlechtern, wie euch Gott geholfen hat.

Die Glocken rufen nicht nur von oben herab, sondern auch 
nach oben hinauf. Wenn Zeiten der Not kommen, sei es Feuer- 
und Wassernot, sei es bei Krieg und Aufruhr, dann rufen die 
Glocken nach oben zu den Bergen, von welchen uns Hilfe kommt,.
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zu Gott, der uns hilft und auf dem wir trauen und dessen Hilfe 
wir uns freuen. Gott gebe, dass das auch diese Glocke stets ein 
fortwährendes Freudegeläut sei und nicht wie ihre Schwester, das 
traurige Schicksei erleide, zu Kriegswaffen eingeschmolzen werde. 
Gott wolle Gemeinde und Land von solcher Not gnädig bewahren !

Aber auch lobsinget dem Herrn für seine Wohltaten. Das 
ist der letzte Kling der neuen Glocke, in welchem sie zu uns 
redet.

Als Johannes der Täufer in der Wüste Judeas auftrat, nannte 
er sich die summe eines Predigers in der Wüste: Bereitet dem 
Herrn den Weg. Das wollen und sollen die Glocken auch sein. 
Sie sind die Stimme eines Predigers in der Wüste des Lebens, 
die uns hinweist, auf den, der uns die grösste Wohltat erwiesen, 
auf den Heiland, der uns zu Gottes Kindern gemacht hat. Wer 
sich durch die Glocken nicht zu ihm hinführen lässt, dem nützen 
sie nichts, dem sind sie nur tönendes Erz und klingende Schelle. 
Und wenn einer in seinen Sünden dahinstirbt, dem läuten zwar 
dieselben Glocken, aber ihr Klang ist ein Klang des Gerichtes. 
Den Leidenden singen sie ein Lied der Brüderlichkeit: Wie lieb
lich ist es, wenn Brüder einträchtig bei einander wohnen. Be
schämt uns nicht das tote Erz im Sprachenwirwar unserer moder
nen Babels, wo die Menschen sich nicht verstehen? Hat unsere 
Glocke nicht Klänge für alle Nationen, für alle Sprachen, für 
jeden Menschen? Wann wird dieses vielgehetzte Menschenge
schlecht einmal Jesum, den Menschenfreund verstehen lernen?

Der heutige Festtag geht zu Ende, wie alles auf der Welt 
und bald läutet auch die neue Glocke die alltagsarbeit ein. Die 
Festfreude verhallt, der Festjubel verstummt. Aber der Segen 
des heutigen Tages bleibe bei uns bis ferne Zeiten. Dazu gebe 
uns Gott seine Gnade und seinen Segen. Amen.

->»>««-
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Evangélikus ifjúságunk a harangszentelés ünnepén.

30



Harangjaink rövid története.
Elmondta : Greguss Gyula lelkész egyházközségünk harangszentelő ünnepén, 

1932. évi augusztus hó 21-én,

Ünneplő Gyülekezet! Kedves Testvéreim !

A harangszentelés a legritkább egyházi ünnepségek közé 
tartozik, mert a harangok ércét a mindent megemésztő időnek 
vasfoga is csak nehezen rontja meg. Nemzedékek tűnnek el és 
újak jönnek, míg egy ilyen ünnepség megismétlődhetik.

De ép azért, mert a harangszentelés olyan ritka ünnep, 
hálára kötelez, elsősorban Isten iránt, az 0 gondviselő jóságáért, 
mert a harangszentelések hátterében rendesen valami katasztró- 
fális esemény szokott állani, aminő pld. egy tűzvész, melynek 
sokszor még a templomok harangjai is áldozatul esnek; vagy 
pedig, ami még ennél is borzasztóbb, ha a háború megköveteli a 
harangoknak odaszentelését, amint az világszerte megtörtént 18 
évvél ezelőtt a nagy világháborúban.

Ilyen szomorú események teszik szükségessé, hogy az elvesz
tett harangok újakkal pótoltassanak. De azután ha az Isten 
segítségével meg van adva a mód uj harangoknak beszerzésére 
és felavatására, ez nagy hála- és örömünnepe a gyülekezetnek» 
amint azt mai ünneplésünk is bizonyítja.

Minél ritkább azonban a harangszentelés, annál mélyebben 
kell, hogy bevésődjék azoknak emlékezetébe, akik az ilyen nagy 
események szem- és fültanúi lehetnek. Ezért hívtunk meg ma ide 
titeket is, kedves ifjúság, hogy erről a mai örömnapunkról még
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aggkorotokban is megemlékezhessetek s még az unokáknak is 
eltudjátok mondani e lélekemelő ünnepnapnak tartalmát és lefo
lyását, hogy őket is buzdítsátok Isten és egyházszeretetre, buzgó 
áldozatkészségre. — Ezért mondom el most — csak egész röviden 
— harangjaink történetét.

Midőn áldott emlékű és hitbuzgó őseink ezt a templomot az 
Úrnak 1816-ik esztendejében augusztus havában nagy áldozatok 
árán, az egykori tiszai egyházkerület püspöke S z ont ág h Sámuel  
által, nagy ünnepség keretében, felszenteltették, előzőleg a mai 
Forrás utcai régi temetőnk telkén épült templomból a harangokat 
átvitették az uj templom keleti tornyába. Csak 71 év múlva, a 
lelkes buzgóságú Brósz Jonát egyházfelügyelő és Csisko János 
nagynevű lelkész idejében, gondoltak elődeink uj harangoknak 
beszerzésére. Ez pedig úgy történt, hogy Spirko Amália áldozat
kész egyháztag, egyetlen és felejthetetlen Dezső fia halálának 
emlékét megörökítendő, 1000 forintot ajánlott fel az egyházköz
ségnek egy uj harang beszerzésére, azzal az óhajával, hogy ezen 
a harangon az ő mélyen gyászoló anyai szivének nehéz keservét 
egy emlékvers örökítse meg. Egyházközségünk ősi harangjait az 
abosi egyházközséguek adományozta.

így létesült a nekünk örökségül hagyott nagyobbik harang, 
mint a hírneves Seltenhofer, soproni harangöntő cég készítménye, 
mely 1727 forintba került és amelyhez egy, vele szépen össze
csengő, kisebbik harangot öntetett az akkori egyházközség, a saját 
harangalapjából fedezve a költséget. Ez a kisebbik harang, a 
nemes adományozó Spirko Amália nevét kegyeletteljesen meg
örökítendő, Amália nevet nyert. E két harang 1887. május hó 
6-án szólalt meg először, ugyanaz évi május hó 22-én ünnepélye
sen le t felavatva, amely idő óta ez a két harang 29 esztendeig 
állt nemes célja szolgálatában. Az Amália nevű kisebbik harang 
a világháború céljaira áldozatul adva, 1916. évi augusztus hó 
31-én lett leszerelve.

Ezen hadba vonult kisebbik harang helyébe, az ágostai hit
vallás 400-ik évfordulójának emlékére, áldozatkész híveink ado
mányaiból lett az uj harang beszerezve.
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A kezdeményezés, illetőleg a harang-alapra való gyűjtés meg
indítása és sikeres befejezése Peschko László főgondnokunk érdeme, 
ki ezzel is bizonyságot tett egyházát rajongásig szerető buzgó- 
ságáról, amiért én neki e helyen is egyházközségünk hálás elis
merését és forró köszönetét tolmácsolom, nem kevésbbé mindazon 
áldozatkész egyháztagjainknak is, kik nemes adományaikkal hoz
zájárultak az eszme megvalósításához, mely ezen felszentelt uj 
harangunkkal testet ölthetett.

Midőn most ezen ünnepi órában ezt a második, uj haran
gunkat egyházközségünk tulajdonába ezennel ünnepélyesen átve
szem s nemes rendeltetésének átadom, teszem azzal a kérésemmel, 
hogy egyházközségünk hívei ezt a mai harangavatást ne tekintsék 
befejezettnek, hanem hogy ezt az uj harangot mindenki szivében 
is szentelje meg azzal, hogy annak az Isten buzgó imádására 
templomunkba hívogató ércszavát senki meg ne vesse, hogy ezen 
uj harangunk is legyen felébresztője és erősítője a hitnek, éltetője 
a krisztusi szeretetnek, munkálója az összetartásnak, az egyház 
iránti szeretetnek és beharangozója egy boldogabb, uj jövendőnek.

33



Egyházközségünk 1932-ik évi története.
A lefolyt évben összesen 7 presbyteri, illetőleg iskolaszéki 

iillést és 6 közgyűlést tartottunk.
Múlt évi január 17-én vett búcsút tőlünk Mohr Szilárd segéd

lelkészünk, akit a menhardi gyülekezet rendes lelkészéül választott 
meg s ki ifjú szivének teljes odaadásával két és fél évig eredmé
nyesen működött közöttünk. A búcsú napján hálás közelismerés 
és szivünk meleg szeretete kísérte őt uj működési helyére ; ünne
pélyes beiktatásánál egyházközségünk is képviseltette magát.

Rendes évi közgyűlésünket 1932-ik évi április hó 17-én tar
tottuk, amelyen fellett olvasva a számvizsgáló bizottság jelentése, 
mely szerint egyházközségünk évi gazdálkodását, az egyházközségi 
és iskolai zárszámadásokat, valamint a költségelőirányzatot is rend
ben és helyesnek találta aminek alapján közgyűlésünk Peschkó 
László főgondnokunk, önzetlen és buzgó fáradozásának hálás elis
merése mellett, a felmentvényt megadta.

A mai válságos helyzetben egyházközségünk vagyoni lerom
lásának elhárítása céljából, ezen közgyűlés egy 12 tagú pénzügyi 
bizottságot alakított, melynek elnökéül Peschkó László főgondnokot 
választotta meg. E bizottság feladata az egyházközségi tagok 
egyházi adójának évről-évre való megállapítása, az egyhangúlag 
jóváhagyott uj adókulcs szerint, melynek alapja a hívek állami 
jövedelmi adójának nagysága. Ezzel egyházközségünk anyagi sorsa 
örvendetes rendezést nyert úgy, hogy a magasabb bevételek elérése 
által az évi kiadások fedezhetőkké lettek

Tekintettel a magasabb egyházi adóból befolyó nagyobb ösz- 
szegre, ugyan ezen közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy év-
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könyvünk minden egyháztagnak ingyen legyen kiosztva, ami mellett 
azonban a nyomtatási költségek könnyebb fedezésére, önkénytes 
adományok ezután is hálásan elfogadtatnak.

Oelschläger István buzgó presbyterünk kezdeményezésére és 
indítványára, valamint Gömöry János nyög. kollégiumi igazgató 
tanár lelkes irányító elaborátumára közgyűléseink érdemlegesen 
foglalkoztak, pnlg. leányiskolánk fokozatos leépítése mellett, egy 
államsegélyes osztatlan magyar nyelvű elemi iskola létesítésének 
eszméjével, ami azonban, tekintettel a felmerült nehézségekre, 
egyelőre csupán felszínen van tartva.

Múlt évi augusztus hó 21-én egyházközségünk, templomunk 
felszentelésének 116-ik évforduló napján, a világháborúban áldó* 
zatúl adott Amália nevű régi harangja helyébe, az alkalomhoz 
méltó ünnepély keretében, uj harangját felszenteltette, mely alka
lommal a felavatási aktust Főtiszt. Cobrda Vladimír püspök úr 
végezte templomunk udvarán; az ünnepi istentiszteleten pedig 
Ntü. Margócsy Aladár főesperesünk és Ntü. Mandl György stószi 
lelkész mélyen szántó beszédeikkel, a nap jelentőségét méltatták. 
Aznap délután 5 órai kezdettel egyházközségünk harangalapunk 
javára, Peschko Zoltán budapesti orgona művész, főgondnokunk 
jeles tehetségű fia, valamint Maurer Irma énektanárnő és tehet
séges tanítványának Libay Ilonkának, épúgy Stein Erzsébet hege- 
dümüvésznőnek közreműködése mellett, úgy anyagilag, mint erköl
csileg kitűnően sikerült templomi hangversenyt rendezett.

Egy új harang beszerzése eszméjének felébresztése, valamint 
ezt a célt szolgáló gyűjtés megindítása és sikeres befejezése 
Peschkó László főgondnokunknak fáradhatatlan buzgóságát dicséri.

E lélekemelő haraugavatás szép emléke bizonyára kitörül- 
hetetlenül élni fog a szivekben és szolgáljon buzditó példáúl jövő 
nemzedékünknek- a nehézségektől és áldozatoktól vissza nem riadó 
egyházszeretetre és hitbuzgóságra.
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