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Előkészületek. 
Csak törpe nép felejt el ős nagyságot, 
Csak elfajult kor hős elődöket, 
A lelkes eljár ősei sírjához 
S gyújt régi fénynél új szövétneket! 

költő e szép szava hatotta át mindnyájunk szivét, midőn 
az 1910. julius 17-én tartott közgyűlésen lelkész föl-
hívta a hívek figyelmét az 1912. év május havában 

beköszöntő nevezetes évfordulóra, mikor is 100 éve lesz, hogy 
egyházunk mint anyásított, tehát önálló lelkésszel bíró egyház 
fennáll. El is határozta a közgyűlés egyhangú lelkesedéssel, hogy 
ez évfordulót hálás kegyelettel megüli s azt az utódok előtt is 
emlékezetessé fogja tenni. 

Elnökség, pénzügyi bizottság, presbytérium többszöri ta-
nácskozása után a következő indítványt terjesztette az 1911. év 
december 10-én tartott közgyűlés elé elfogadás végett: 1. léte-
sítsen az egyház oly egyházfentartó alapot „1912-iki 100 éves 
jubileumi alap" címen, a hívek minden kényszerítés nélkül föl-
ajánlott filléreiből, mely alapítvány kamatai 1922-től fordíttassa-
nak egyházfentartási célra. 2. A templom bejárata egyik falába 
márványtábla helyezendő megfelelő felírással. 3. A templomajtó 
fölé ev. egyházunk hymnusának, az Erős várunknak kezdő sorai-
stylszerű kivitelben helyeztessenek el. 4. A szószék, az építéskor 
elmaradt sisakkal látandó el. 5. Ünnepélyes hálaadó istentisztelet 
s utána díszközgyűlés tartandó. 

Ezen elfogadott indítványt igyekezett azután az elnökség 
lelkiismeretesen meg is valósítani, hogy minél méltóbban legyen 
e nevezetes évforduló egyházunk történetében megörökítve. Az 
emléknap tulajdonképen május 26-án lett volna, mert ekkor 
erősítette meg a hegyaljai esperesség az egyház anyásítását 
(1812), a pünköst ünnepe miatt azonban el kellett azt halasz-
tanunk junius 16-ra. Szélesebb keretekben is terveztük e napot 
megülni, a kerület s egész tiszavidéki esperességünk szeretet-
teljes bevonásával, de mivel Püspök Úr Őméltóságának halaszt-
hatatlan ügyekben Eperjesre kellett mennie, szűkebb keretek közé 
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szorítottuk azt. így csak a kerületi, esperességi elnökséget, a 
helyi ref. testvéregyházat, a vármegyét s a várost hívtuk meg 
arra hivatalosan. 

A jubileumi egyházfentartó alapunkra a gyűjtést az indít-
vány elfogadása után azonnal megindítottuk s minden hívünket 
felszólítottuk jószívből jövő adakozásra. Hűséges munkatársul 
szegődött hozzánk nőegyletünk, mely nemcsak hogy a szószék 
sisakjának több mint 500 K költségét vállalta magára, hanem az 
istentisztelet ünnepi énekkarát is összetoborzotta, melyet Polgár 
József kántortanitónk gyakorolt be s vezetett nagy buzgalommal 
és művészi szakavatottsággal. A márvány emléktábla elkészítési 
s beállítási költségeit Veiszlovits Lajos temetkezési intézet tu-
lajdonosa vállalta magára, újabb tanújelét adva egyházunk iránti 
tiszteletének. Az oltár két mellékképének megfestését Klimó 
Albin k. a. ajánlotta fel s az egyház hálás érzelmekkel el is 
fogadta azt. 

Midőn így mindenek előkészíttettek, nagy lelki örömmel 
vártuk annak a napnak eljövetelét, melyet az Úr szerzett mi 
nékünk, mely nemcsak nevezetes emléknap kell, hogy legyen 
egyházunk életében, hanem erőforrás is, a jövendő idők új fel-
adatai számára és buzdítás, hogy az utódok is gyújtsák meg 
majd hithűségök, egyházszeretetük szövétnekét e nap régi, de 
el nem halványúló fényénél, mikor mi, kik fel tudtunk lelkesedni 
s meghoztuk erkölcsi és anyagi áldozatunkat ez évfordulónál, 
rég nem leszünk, rég megtértünk atyáinkhoz. 

Istentisztelet. 
Megjelentek az egyháztanács, a hívek s érdeklődők nagy 

számán kívül tiszakerületünk képviseletében dr Meskó László 
volt igazságügyi államtitkár; tiszavidéki esperességünk képvise-
letében Materny Lajos főesperes; a helyi református egyház ré-
széről Bary József törvényszéki elnök főgondnok és Sulyok 
István esperes lelkész; Biharvármegye részéről Keszthelyi Zoltán 
megyei főjegyző; Nagyvárad képviseletében Hlatky Endre főispán 
és Rimler Károly polgármester; a debreceni ev. egyház részéről 
Sztankay Béla felügyelő, Handtel Vilmos, dr Horvay Róbert, 
Materny Károly, Sexty Emil, Mayer János, Havas Kálmán, id. 
Ganovszky Lajos; a helybeli prot. jótékony egylet Füredy 
Lászlóné alelnök vezetése alatt testületileg; egyházunk nőegylete 
mint női gyámintézet Petry Gyuláné elnök és Soós Jenőné al-
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elnök vezetése mellett számos tagból álló küldöttsége; dr Gedeon 
Lajos főreáliskolai igazgató, Szmetka Ödön prémontrei főgim-
náziumi igazgató stb. 

A Szentlélek segítségül hívása és egyházunk hymnusának 
az Erős várunk eléne ilése után Paalik János nyíregyházi lelkész a 
következő áhítatos oltári imát mondotta szívből fakadva, meg-
illetődött szívünkhöz szólva: 

Felséges Isten, Atyánk a Jézus Krisztusban! Édes érzelemben 
dobban meg szívünk, midőn ma trónod zsámolyához borulva a te 
szent orcádat keressük. A nehéz küzdelmeknek micsoda hosszú 
sorozata, a zúgó viharoknak micsoda áradata, de másfelől a Benned 
vetett hitnek s az evangyélmi hitbuzgóságnak micsoda fényes példái 
s főkép a te megtartó és megsegítő kegyelmednek micsoda tün-
döklő jelei tárulnak emlékező lelkünk elé, mikor e gyülekezet múlt-
jába visszatekintünk, a mely ma egy jelentős határvonalhoz ért s 
százéves fennállásának emlékünnepét üli. 

Óh hol a nyelv, mely kibeszélhetné a te hatalmadat; hol a 
szó, mely méltóan zenghetné a te irgalmasságod, végetlen hatalmú 
nagy Isten?! Úgy állunk itten, mint a beszélni kezdő kis gyermek, 
mely ajkaival képtelen kifejezni háláját és szeretetét leghívebb gon-
dozója: édes anyja iránt s azért gőgicsélve annak kebelére borul 
s anyja ezt megérti, — mi is így borulunk lábaid elé, jó Atyánk, 
óh hallgasd meg és fogadd szívesen igénytelen szavunkat, a mely-
lyel irántad való hálánknak s szeretetünknek kifejezést adni 
óhajtunk. 

Áldunk tégedet ama jóságodért, a melylyel azt eszközlöd, 
hogy égi igazságod világító tüze az emberek között soha ki ne 
aludjék. Áldunk ama bölcs intézkedésért, hogy e szent tűznek a 
szikráit kiválasztottaid szívében elszórod s lángoló tüzekké gerjesz-
ted, hogy lángjuk újabb és újabb tüzeket gyújtson a szívekben, 
azokat felmelegítse s bennünk szent érzelmeket fakasszon, mint a 
hogy a napsugár csókjára virág fakad a réten. Áldunk azért, hogy 
a nemes törekvést diadalra segíted mindentehető jobboddal s a 
gyenge embernek emberfeletti erőt kölcsönzöl a hitben, mely a 
lehetetlennel is megvív, hegyeket megmozgat, kopár sivatagokat 
virulásra kényszerít, a mint kényszerítette itt e helyen is, a melyen 
most állunk, hol száz év előtt egy száraz, égi permeteged üdítő 
cseppjeit szomjazó avar állott, itt-ott alig zöldelő füvecskével s ime 
ma egy szépen viruló kert áll, tele nemes, gazdag gyümölcsözést 
ígérő gyümölcsfákkal. 
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A te hatalmad cselekedte ezt, nagy Isten, mely a kicsiből 
nagyot, a mustármagból terebélyes fát növel. A te bölcsességed 
választotta eszközül száz év előtt egy Fidy Istvánt, ki a Benned 
való nagy hitével, lángoló egyházszeretetével s törhetlen erélyével 
megvetette e gyülekezetnek a fundámentumát; s választotta ama 
másikat: Greskovits Józsefet, e gyülekezetnek első lelkipásztorát, 
hogy a megegyengetett talajon e városban evangelikus Sionunknak 
egy őrtornyot építsen... Hogy mikép vívták ők s utánok számosan 
ez egyháznak a vezetői közül „ama nemes harcot" s mikép hord-
ták össze szemenként a köveket ezen egyháznak az épületéhez, — 
mennyi verejtéket ontottak, lelkesedést, szent erőfeszítést fejtettek 
ki az újkornak eme Nehémiásai, míg az ellenfél által hajdan leki-
csinylően „árnyék egyháznak" nevezett ezen egyház ama fényét 
messzire szóró világító toronynyá lett, a minőnek ma látjuk: Uram-
Isten, te azt mind jól tudod s be is írtad ezt nékiek előnyükre 
odafönt az élet-könyvébe. De azért ne vedd rosz néven, ha mi, 
utódaik s alkotásuknak élvezői, a te szentséges neved mellett ezen 
oltárnál az ő nevüket is emlegetjük s hálával adózunk ma emié-
küknek. Óh, legyenek áldva még haló porukban is e nemesek! 
Sírjuk felett édesebben zengjen a légi madár, a patak lágyan cso-
bogjon, a szélvész halkan suttogjon altató danát s a közelben 
elhaladónak szívébe áradjon sírjaikból az az égi ihlet, a mely őket 
hajdan oly nagy dolgokra képesíté! 

S a Krisztusi szellem, a melynek ők oly tisztes edényei vol-
tak, éljen és munkálkodjék a mai s a jövő nemzedékek szívében 
is. Ez tegye őket erősekké a Benned való hitben, törhetetlenekké 
az egyházszeretetben. Ez forrassza őket testvérekül, hogy az együtt-
érzés, kölcsönös támogatás által mindjobban váljanak alkalmasakká 
ama feladatok megoldására, a melyek reájuk az új században vár-
nak. Ihless meg e gyülekezetben minden szívet, minden lelket ama 
régi, világot-átalakító pünkösdi lángnak a varázserejével, hogy ne 
legyen itt félénk senki, ha a Krisztusról bizonyságot tenni, senki 
ne érezze magát szegénynek, ha az egyházért áldozni, senki ne 
érezze magát fáradtnak, ha az egyház érdekében cselekedni kell 1 

S forraszd össze e gyülekezetben a pásztor és a nyáj szivét 
is, igaz, gyöngéd, egymást megértő, egymást megbecsülő rokon-
érzettel, hogy kéz a kézben haladjanak ama legfőbb Pásztorunk: 
a Jézus Krisztus után. A pásztor el ne fáradjon az örökélet beszé-
dének hirdetésében, a nyáj pedig meg ne fogyatkozzék az örökélet 
igéje után való szornjuhozásban. S a hirdetett igének adjon éltető 
erőt a te égi ihleted, hogy nyomán Krisztusban való élet fakadjon, 
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nemes erények, nemes érzelmek megnyilatkozásaitól ékes, hogy így 
ez a gyülekezet mindjobban előre haladjon, egy még szebb, még 
dicsőbb jövendő felé s növekedjék az Előtted való kedves-
ségben ! 

Száz év, óh örök Isten, te előtted csak egy pillanat, de előt-
tünk, mulandó emberek előtt nagy idő; több nemzedéknek a sír-
ásója s életrekeltője az! Hogy mit hoz majd az új század e gyü-
lekezetnek ; hoz-e majd újabb megpróbáltatásokat, újabb viharokat: 
nem tudjuk. Csak azt tudjuk, óh gondviselő Isten, hogy Te ott 
leszel e gyülekezettel az új században is s mindent javukra fogsz 
igazgatni azoknak, a kik Tégedet szeretnek. Mi a te kezeidbe tesz-
szük le e gyülekezetnek s híveinek sorsát; igazgasd azt bölcs 
tetszésed szerint. Áldd meg annak minden tagját s vidd diadalra 
minden, országod építését célzó törekvéseit. Áldd meg mindazokat, 
a kik e gyülekezetet nemes törekvéseiben támogatják. Áldd meg e 
városnak, a melyben székel, minden rendű és rangú lakóját s haj-
lítsd őket egymás iránt való rokonérzelemre, mert hisz mindannyian 
— akármely hitvallás szerint imádunk is Tégedet, — a te gyer-
mekeid vagyunk s a te országod építésén s a lelkek boldogításán 
és üdvözítésén fáradozunk. Áldd meg országunk koronás királyát, 
hazánk kormányzóit, hogy itt lakó népedet bölcsen igazgassák s 
uralmuk alatt növekedjék az istenfélelem, felvirágozzék e sokat 
szenvedett haza, a sokat hányatott evangelikus egyház, tagjainak 
boldogságára s a te szent neved dicsőségére. Óh hallgass meg 
minket, szent és igaz Isten, az Úr Jézus drága érdemeért! Ámen. 

Ezután következett Polgár József kántor-tanitónk művészi 
vezetése mellett egy alkalmi vegyes kar, mely Haydn „A terem-
tés" oratóriumából adott elő egy részletet osztatlan hatás és 
tetszés mellett. 

Ezután tartotta meg a helyi lelkész őszinte, igaz megha-
tottsággal itt következő ünnepi beszédét: 

78 Zsoltár 1. 2. 3. 6. 7. 

'•Figyelj én népem az én tanításomra, hajtsátok füleiteket 
számnak beszédére, (mert) 2 megnyitom az én számat példa-
beszédre, rejtett dolgokat szólok a régi időből; 3 amiket hallot-
tunk és tudunk és amiket atyáink beszéltek nekünk, — 6 hogy 
megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek és 
fölkeljenek, hirdessék azokat f iaiknak: 1 hogy Istenbe vessék 
reménységükei és el ne felejtkezzenek az Istennek dolgairól 1 



ívesei iá a inai nap, oroK emiekezet okáért áhítatos érzelmek 
között fölemel. Meghatva egész valómban vizsgálgatom azt a 
gyalogösvényt, mely lelkemnek szeme előtt egy századévnek 
homályából kibontakozva, e háznak küszöbéig kanyarodik. Meg-
hatva, akaratlanul is föl-föl csillanó örömkönnyek között tekin-
tek a fényes gyülekezetre s vetem egybe Luther híveinek ama 
kisded csapatával, mely a várnak egyik tágas termében először 
hallgatja e városban gyülekezetünk Lídiája, (Csel. 16, 15.) báró 
Podmaniczky Johanna, Róth György várparancsnok neje lábainál 
az evangélium világot meggyőző igéit. 1812 s 1912 ! Oh mily 
nagy időbeli külömbség a kettő között. De óh, mily változás 
is köröttünk mindenfelé ! Az egyházalkotó atyák már rég elpi-
hentek az Úrban ;Lidiát, szegényeket istápoló Tábithák váltották 
fe l ; nem árnyék gyülekezet vagyunk immár; a szegényes kis 
imaház eltűnt a hűséges kezek ültette fák alól; áll e ház magasba 
törő tornyával, boltivei alól kicsendül az ének, Erős vár a mi 
Istenünk! falában ott az emlékkő, a százados ösvény kiáltó 
szavaként ! 

Hogyne volnék hát meghatva szivemben, lelkemben; hogy 
ne csillanna föl szememben a megindulás könnye mindezeket 
látva, részben átélve ; hogyne nyitnám meg hát nagy örömmel 
ajakamat ez emlékezetes pillanatban! Bár a próféta ihletével 
szólhatnék ma hozzátok azokról, „melyeket hallottunk és tudunk, 
amiket a mi atyáink beszéltek nekünk !" (v. 3.) Bár oly meggyőző 
erővel állítanám lelketek szeme elé a 100 éves mult küzdelmeit, 
felemelő jelenségeit, kivált pedig mindezekből kitetsző örökigaz-
ságot, mint hajdan Péter apostol ama első pünköst ünnepén 
az evangéliom igazságát. 

Mert bármily különmbség is van mult és jelen, az akkor 
küzdő s a ma ünneplő atyafiak között; bár mennyire megvál-
toztak köröttünk nemzedék s a viszonyok: egy nem változott, 
egyen nem fogott az idő mindeneket megörlő ereje; a század-
éves ösvényen végigveti ez világító fényét; egy érzés ott volt 



lett volna!? S miért épül meg e ház is példás protestáns ál-
dozatkészséggel s teszik le a jóltevők egyházfentartó adomá-
nyaikat? Miért mindez? Hivalkodás okából-é, hogy a késő 
utódok is emlegessék hálálkodások között neveiket? Ebből az 
alacsony indokból-é ? Óh, távol legyen ilyennek föltevése. Nem 
mellékcélok, vagy kicsinyes hiú vágyak vezették e hittestvéreket 
s vezettek bennünket a közelmúltban e cselekvésekre : hanem 
az a tudat, az az érzés, mely az ember szívében öntudatlanul 
is meg van, mely csak alkalomra vár, hogy megnyilatkozhasson, 
tettekben megnyilvánuljon ; az a velünk született vágy, mely e 
múlandó földi határokon felül emel, maradandó, eszményi után 
tör, életet követel még a halál völgyében is, mely érzésre alap-
igénk így mutat r á : „hogy Istenbe vessék reménységüket!" 
igen, az Istenbe vetett hit, az Istenbe vetett bizodalom az! 

Az egész emberiség történetében, az ember minden földi 
küzdelméből ki-ki csillan hol itt, hol ott, majd ennél, majd 
amannál ez a tudat, ez az érzés: egy áldozati oltár fölemelésé-
ben, egy zsoltár megírásában, egy keresztyén hymnus énekében, 
egy imaszó kiejtésében, hatalmas templomok, kisded kápolnák meg-
építésében, vagy egy-egy titkos, ki sem mondott vágy megérzésében. 

Nem, nem hivalkodás, nem kicsinyes hiú kérkedés volt 
azért az, midőn elődeink küzdenek, fáradnak ez egyház megal-
kotásán, áldoznak megerősitésére, hogy igazán erős vár legyen 
az, — hanem Istenbe vetett hitük, reményük, bizodalmuk önkény-
telen megnyilatkozása. 

És mivel ezt így érzem, így tudom, száz éves multunkban 
ezt látom; mivel ez az érzés igazán méltó e pillanathoz s 
az elközelgett újabb századév előttünk álló ösvényéhez: válasz-
tottam a zsoltároskirály, az Istenbe vetett bizalom e legelső éneke-
sének mai igéit, mely rámutatva a mult eseményeire, az atyáktól 
hallott dolgokra kérve kér, hogy az Úrba vessük a jövőben is 
minden mi reménységünket, mert ez az 
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Istenbe vetett bizalom 

nemcsak 1. fölemelő érzés, hanem 2. építő, nagy dolgokat te-
remtő hatalmasság is ! 

I. 

A földi élet oly sok mindenféle szomorú csapásai, csaló-
dásai között a létért való nem egyszer áldatlan küzdelemben, a 
bűn hódításai és rettenései közepette: szinte kívánja, keresi az 
ember az életnek kedvesebb, fölemelőbb jelenségeit, melyek e 
létnek nemesebb célját, küzdelmünk önzetlen, eszményi valóját, 
az emberi nemnek a tökéletesedés felé való szakadatlan hala-
dását mutatják, jelzik előttem. 

Mert hiszen csak éppen leélni ezt a földi életet; élvezni a 
kínálkozó gyönyöröket; szenvedélyeinket, zabolátlan természe-
tünket kielégíteni s aztán letűnni, megsemmisülni minden mara-
dandó emlék, szerető, tisztelő szívek minden kegyeletes érzése 
nélkül: ez lehet élet, de nem a teremtés koronájának, nem kö-
zelebbről egy keresztyén embernek élete, kinek a hegyi 
beszédben maga az Úr Jézus tűzte ki éltefolyását e szavával: 
„ti vagytok e világ világossága, ti vagytok e földnek sava!" 
És mitől nyeri ugyan fényét, erejét e világosság, hogy elűzze 
eletünk ösvényéről a sötétség minden hatalmasságát? Mitől 
nyeri ízét e só, hogy megóvjon minket s általunk a társadalmat 
a romlástól? Attól a magasztos érzés ől, melyre mint általános 
emberi, velünk született, megtagadható, de ki nem irtható érzésre 
már fentebb rámutattam; mely érzés minden többi más érzé-
zeinket, minden mi tetteinket, minden mi küzdelmünket meg-
szenteli ; mely igazán a földi élet minden sivársága, bántó ellen-
tétei között végtelen megnyugtató harmóniát, fölemelő érzést 
hív elő a szívben : Istenbe vetett hitem, bizalmam ez! 

Mert szép látvány az, midőn ártatlan gyermekek minta hímes 
pillangók keringve, futkosva űzik, hajtják egymást; gondtalan 
szívvel játszadoznak, nem törődve a rohanó idővel, csak a jelen-
nek édes percét, kedves szórakozását óhajtva, észre sem veszik 
a gondos szüle rajtok pihenő szemeit, nem is hallják a hűséges 
szeretet hazahívó szavait. Szép, a szívet örömmel, szent re-
ménnyel eltöitő látvány ez, — de szebb, fölemelőbb, szíveí-lelket 
megkapóbb, még a gonosz indulatot is elcsittító látvány az, 
midőn a játékban kifáradt, pihenni készülő gyermekét szeretettel 
biztatja szülője: 
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Kis kacsóid összetéve szépen 
Imádkozzál édes gyermekem! (Arany) 

s ő megszólal: 
A nap lement, az éj beállt 
Álom jö szememre, — 
Jó Istenem viselj gondot 
Alvó gyermekedre! (Székács) 

Az életnek nem kedves, fölemelő látványa-é, az Istenbe 
vetett bizalom e megnyilatkozása? Nem az életnek e jelenségét 
láthatta-é a zsoltáros, midőn azt mondja: az Ur angyala tábort 
jár az Ötet félők körűi!? (34, 8.) 

Szép látvány tagadhatatlanul Néró császár kertjében egy 
esti ünnepély; a pogány művészet, költészet minden kincsét pa-
zarul szórja el; a dal, a zene vidám hangjait messze hordja az 
esti szél; az albán hegyek őrtüzei halványan tekintgetnek a kert 
fényben úszó ösvényeire, melyeken a korlátot, tekintetet, tartóz-
kodást nem ismerő, dőzsölő pogány vidámság mulat. Fordítsuk 
el azonban tekintetünket, mer t : 

„Ah érzem, érzem, m.ist is kér a lélek 
Mint dagadó párnákon renyhe kéjek!" (Madách) 

Gyerünk be a városba s vegyük szemügyre Krisztus hí-
veinek azt a mártyr csapatát, azokat: 

„Kik a cirkusban hymnust énekelnek, 
Míg a bősz tigris keblöket kitépi!" (Madách) 

Oh, micsoda hangok ezek! Micsoda hymnus lehetett az! 
Annak a názáretinek a hangja csendült meg benne, mely arra 
tanít: „Szeresd még ellenségedet is, áldjad azt, ki téged átkoz!" 
(Máté 5, 44.) Annak az új eszmének hymnusa, „mely megrázta, 
mely új ábrázatot adott e világnak"; annak a hitnek hangja, 
hymnusa, melyet az apostol így fejez ki: „ha testemnek földi 
sátora lerontatik, épületünk lészen Istennél örökkévaló a menny-
ben!" (II. Kor. 5, 1.) Nem szebb, fölemelőbb kép-é ez, minden 
kínja, rettenése dacára. 

Szép látvány a tengernek képe, melyen nincs korlátja a 
szemnek; az ezerféle szín játéka; hullám űzi a hullámot, habra-
hab tolul; csend mindenütt, csak annak a nagy éggel ölelkező 
víznek búgása, moraja mindenfelé. És a sima fölszínen ott sik-
lik tova a pompás, munkájára kevély ember alkotmánya. Vi-
dámság, gondtalan nyúgodtság, mulattató zene, a viszontlátás 
édes reménye a szívben. De egyszerre csak megroppan a hajó 
derekában, oldalra hanyatlik mint a sebzett madár, kiadva a 
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jelszó — menekülni! A menekülők kisded csapata gyorsan 
igyekszik tovább — tovább a halál rémes árnyékából. De hát 
mit tegyen az, ki nem menekülhet, — ki érzi a mélységes sír 
felé való lassú sűlyedést. Óh borzalom, rettenet! És ekkor, midőn 
leszámolt a szív, az ész rövid percek alatt minden földi dolog-
gal, kibontakozik az Istenbe vetett bizalom, az örökélet hite a 
szívekben s felcsendül a halál völgyében az ének: 

„Angyalaid karján át szállnom segíts nekem, 
Csak közelebb tehozzád, közelebb Istenem!" 

(Titanic hajón énekelték a sülyedők e zsoltárt.) 
(Fejes István) 

Maradt-e szem szárazon, szív megindúlatlan, midőn ezt 
olvasta a világ? 

Ennek az Istenbe vetett bizalomnak, hitnek fölemelő, ked-
ves képe tárul elénk ez ünneplő gyülekezetben is, mely a század-
éves határnál megáll, mielőtt tovább menne, megáll s leteszi 
Isten iránt érzett bizalmának, hálájának adóját s ajkára veszi az 
Ur megsegítő kegyelmének köszöntő énekét: 

Erős várunk nékünk az Isten! 

Mert bizony, bizony sz. t., erős várunk volt! Hiszen ha csak 
a mi emberi erőnkre támaszkodunk, ha csak emberi bölcseség 
által akartuk volna föntartani ez egyházat — az nem lett volna 
elegendő semmiképen sem. Nem arra a várbeli gyülekezetre 
gondolok én most — melyet igazán a szívek Istenhez való 
vágyódása hozott össze: — hanem arra az időre, mikor az anyagi 
eszközök ugyan együtt valának, nem vala meg azonban a köl-
csönös szeretet, bizalom egymás iránt; midőn a vezető és hívek 
meghasonlása már-már a feloszlás gondolatát érleli meg. És 
ekkor jő, bár emberi hívásra az a gondviselésszerű férfiú ide, 
kinek Istenbe vetett hite föléleszti a hívek hanyatló lelkesedését, 
összeszedi a szétszórt csontokat, életet önt beléjök; nem lan-
kasztják hitét, bizalmát a szegényes, nehéz viszonyok, új élet 
kezdődik a pusztuló örökségen (Rimler Károly 1861-ben jött át 
Csabáról). Emberi erő, gondolkodás, hatalom volt az, mely 
az Úr e hű szolgájának szívét eltöltötte a szegényes, nehéz, 
áldatlan viszonyok láttára? Ha csak ez lett volna szívében, akkor 
bizonyára biztosabb viszonyok közé megy s ott tölti be nyu-
godtabb munkakörben hivatását: de szívében ott volt az Istenbe 
vetett bizalom törhetien ereje, hatalma s ime, itt az ünneplő 
gyülekezet szemeink előtt mely nem csak az Istenbe vetett bi-
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zalom felemelő érzését kelti föl a szívekben, hanem hangosan 
kiáltó példaként beszél nékem e bizalom 

II. 

építő nagy hatalmáról is. 
A legszentebb, legmagasztosabb érzelem, egetostromló vá-

gyak, tervek, ha csak érzelmek, eszmék maradnak — szép, di-
cséretes dolog, de belőle a köznek, magának az emberiségnek 
vajmi kevés haszna van. Testet kell annak öltenie. Maga az 
isteni szeretet sem maradt magába zárva, testet öltött az a Jézus 
Krisztusban. Az emberiség önálló tudósai, bölcsei, kik egy-egy 
földi nyomorúság, baj leküzdését forgatják elméjökben, kitartó 
küzdelem után mégis testet ölt vágyuk, tervök, gondolatuk s 
az egész emberiség áldó szavaival jutalmazza emiéköket. 

Nincs ez másként szívünk legmagasztosabb érzelmével, az 
Istenbe vetett bizalommal sem. Nemcsak szívet-lelket megkapó 
jelenségekben nyilvánúl az meg, hanem hatalmas alkotásokban 
is, melyek a köznek javára, áldására szolgálnak s az ember Isten 
után való törekvésének, folytonos tökéletesedésének egy-egy 
látható mértföldmutatójává lesznek. 

Tekints sz. t., a legelső pünköst ünnepére, melyen testet 
ölt azoknak az egyszerű galileai emberhalászoknak Istenbe vetett 
hite, bizalma — a keresztény anyaszentegyház épületében, mely-
nek szegeletköve a Jézus Krisztus, melynek ormán a soha el 
nem fogyó szeretet lobogója leng, melynek kapuin a pokol sem 
vehet diadalmat! (Máté 16, 18.) 

Ott van azután protestáns egyházunk minden annyi alko-
tása, melyek igazán nem a felhalmozott anyagi eszközök, kin-
csekre mutatnak rá első sorban, hanem az Istenbe vetett biza-
lom törhetlen akarata gyűjt kincseket s alkot hatalmas intéz-
ményeket. A hallei árvaház megalkotója, midőn munkához fog, 
4 tallér és 16 garas áll rendelkezésére (Franke Ágost). Ezzel 
ugyan mit kezdhetne az, akinek nincs szívében az Istenbe vetett 
bizodalom? De néki volt s rövid esztendők után már 134 árva-
gyermek érzi e házban a szülői szeretetet pótló keresztény sze-
retetet. A Gusztáv Adolf-egylet Némethonban, nálunk a gyámin-
tézet sem más, mint az Istenbe vetett bizalomnak kezdetben 
kicsi, de fölmelegedett szívek bőséges fáradozása után már ha-
talmas intézménye. 

És elhaladok az Istenbe vetett bizalom sok más irgalmas 
nagy alkotásai mellett; elmellőzve az Istenben bízó szív nem 
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egy szép, szinte fenséges cselekedeteit a család életében: itt 
van előttem ez az egyház, mely a mi kicsiny világunkban mégis 
csak nagy alkotása vala az apák Istenben bízó s a fiakban 
megújuló hitének, reménységének. 

De még ez nem minden ! Magas oromra jutottunk fel az 
igaz, a mai nap, magas oromra, honnan visszatekintve a völgybe, 
az elődök munkájára, követésre méltó példa gyanánt áll Istenbe 
vetett küzdelmük előttünk, — és előre tekintve az új^ ösvényre, az 
újabb feladatok, az Istenbe vetett bizalom újabb és újabb meg-
nyilvánnlásai tárulnak elénk. Újabb feladatok! Mert az Isten 
országa érdekében kifejtett emberi munka soha nem szünetelhet, 
soha be nem fejeződhetik. Amíg csak ember lesz a föld színén, 
lesz Istenbe vetett bizalom is a szívben, mely fölemelő példá-
kat, hatalmas alkotásokat teremt majd a jövendő századévek-
ben is. 

Lesz-e nékünk ebben valami szolgálatunk, rámutathat-e 
majd a második század év ünnepi magaslatán az Úr eljövendő 
szolgája is fölemelő példákra vagy alkotásokra: Attól függ 
sz. t , nem feledjük-é el mi, nem felejtik el a fiak: „hogy csak 
az Istenbe vessék minden reménységüket!" (v. 7.) hisz a többiek 
mind megadatnak nékik! (Máté 6, 33.) 

Ámen. 

Az oltári áldással, melyet Materny Lajos főesperesünk osz-
tott ki, véget ért az ünnepi istentisztelet, mely bizonyára sok 
szívben elevenítette föl a mult édes emlékei mellett Isten meg-
segítő kegyelme iránti hálás és bizodalmas érzéseket. 

Díszközgyűlés. 
Az istentisztelet után ott a templomban díszközgyűlés tar-

tatott az ünneplő gyülekezettel s közönséggel, melynek jegyző-
könyve s ennek keretében az egyházfelügyelő sok szép történeti 
vonatkozással és igazsággal teljes beszéde, az alábbiakban örö-
kíttetik meg emlékezés céljából. 

Jegyzőkönyv 
a nagyváradi ág. hitv. ev. egyháznak 1912. évi junius 16-án templomá-
ban, a hálaadó isteni tiszteletet követőleg tartott jubileumi dísz-köz-

gyüiéséről. 

Jelen voltak: Korbély József felügyelő és Materny Imre 
lelkész elnökök, Meskó László esp. felügyelő, a tiszakerület kép-
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viseletében Materny Lajos főesperes, a tiszavidéki ev. egyház-
megye képviseletében; Paulik János nyíregyházi ev. lelkész, dr 
Horvay Róbert, Materny Károly, Sexty Emil, Ganovszky Lajos» 
Sztankay Béla felügyelő, Handtel Vilmos, Mayer János, Havas 
Kálmán a debreceni ev. egyház képviselői; a nagyváradi ref. 
egyház küldöttsége: Sulyok István bihari ref. egyházmegyei fő-
esperes és Bary József nagyváradi ref. egyházi főgondnok sze-
mélyében ; a nagyváradi evang. női gyámintézet testületileg ; a 
Nagyváradi Protestáns Jótékony Egyesület küldöttsége, Rimler 
Károly Nagyvárad polgármestere, dr Fássy Lajos egyházi ügyész, 
Hofbauer Pál és Linberger György egyházi gondnokok, Kappel 
György, Kondor Mihály, Markély János, Magyary Endre, Nádasi 
László, Németh István, Nosz Gusztáv, Tabéry Ármin, Aberle 
Ottó, Kosztelni Samu, Lehóczky Lajos, Nagy György, 
Petrás János, Simon Lajos, Schenker Mihály, Szirmai Lajos, 
Zeman János, Fuszek Gusztáv, Oskó János, Krajcsi György, 
Krauss Samu, Lukách Géza, Mihalik István, Asbóth Andor, Pol-
gár József kántor-tanitónk Tomázy József egyházfi s az egy-
háznak még számos tagja és a városból megjelent érdeklődők. 

1. Korbély József elnök a következő szavakkal nyitotta meg 
a jubileumi díszközgyűlést: 

Tisztelt ünneplő gyülekezet! 

A midőn a nagyváradi ágostai hitvallású evangélikus egyház 
100 éves fenállásának megünneplésére egybehívott közgyűlést ezen-
nel megnyitom, őszinte köszönetemet fejezem'ki Nagyvárad város» 
Biharmegye képviselőinek és a helybeli református egyház elöljá-
róinak, akik eljöttek, hogy megjelenésükkel ünnepélyünk fényét 
eméljék ; melegen üdvözlöm Nagyvárad közönségét, hogy ünnepé-
lyünkön felekezet különbség nélkül részt vesz, tisztelettel üdvöz-
löm a tiszavidéki egyházmegye nagyérdemű elnökségét, főtiszte-
lendő Materny Lajos főesperes és méltóságos Meskó László fel-
ügyelő urat és végül szeretettel üdvözlöm egyházunk híveit akik 
nemcsak a városból, de a vidékről is egybegyűltek és ezzel is 
tanúbizonyságot szolgáltattak, hogy hálával és kegyelettel viseltet-
nek őseik alkotásai iránt és igaz hithűséggel ragaszkodnak egy-
házunkhoz. 

Ez alkalommal bejelentem, hogy méltóságos Geduly Henrik 
püspök urat teendői másfelé szólították és ő sajnálatára nem ve-
het részt ünnepélyünkön, nem lehet jelen ebben a templomban, a 
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melyben az ő hatalmas és magasan szárnyaló beszéde legelőször 
csendült meg e szószékről. 

A jegyzőkönyv vezetésére felkérem Petry Gyula tanár urat, 
annak hitelesítésére Hofbaaer Pál és Lehóczky Lajos urakat. 

2. Meskó László esperességi felügyelő tolmácsolja Geduly 
Henrik tiszai ev. egyházkerületi püspöknek és Szentiványi Árpád 
kerületi felügyelőnek őszinte sajnálatát, hogy elfoglaltságuk 
miatt a nagyváradi ev. egyház mai örömnapján nem jelenhettek 
meg. Megbízásukból az ünneplő egyháznak a következő száza-
dokra örömet, boldogságot, üdvöt kiván. 

Sulyok István a bihari ref. egyházmegye főesperese emelt 
ezután szót: 

„A nagyváradi ref. egyház szeretettel köszönti a testvér 
ág. hitvallású egyházat azon a napon, amelyre méltán illik rá 
a zsoltár-iró szép szava: „Ez a nap, amelyet az Úr rendelt, 
örvendjünk, vigadjunk azon!" Száz esztendőnek küzdelme, száz 
esztendőnek édes és fájó emléke újul ma fel a testvér egyház 
kebelében, mikor mint Sámuel felveszi a követ és felállítja azt 
az emléket, mely időtlen időkig hirdeti, hogy itt Biharvármegye 
szivében, Nagyváradon a testvér evang. egyház nemcsak tűz-
helyet épített, hanem nyomról-nyomra haladt, diadalról-diadalra 
emelkedett. Örülünk a diadalnak, örülünk az elért eredmény-
nek és áldjuk testvéri szeretettel azok édes emlékét, akik e 
napot előkészítették, akik a testvér egyháznak ezt az örök várát 
megalkották. Legyen ez az egyház boldog az újabb száz esz-
tendőben, legyenek oly pásztorai, mint voltak a múltban, amilyen 
volt Rimler Károly, legyenek nagynevű világi vezetői és legye-
nek lelkes hívei, akik azt vallják, amit a nagy admirális vallott: 
„For ever!" For ever időtlen időkig, hogy legyen boldogság és 
virágzás ez egyház bőséges jutalma! 

Materny Lajos tiszavidéki ev. főesperes következő szép 
szavakkal üdvözölte az egyházat • 

„Mélyen tisztelt Elnökség! Mélyen tisztelt Közgyűlés ! A 
nagyváradi egyháznak mai ünnepe arra készteti lelkünket, hogy 
egy pillantást vessünk a régi múltba. Mielőtt 1812-őt irtak, a 
Tiszától egész az erdélyi ^bércekig Nyíregyházán kívül, amely-
ben bevándorlók csak kevéssel előbb alapítottak ev. egyházat, 
egyetlenegy kicsiny falu volt, melyben az evangéliumi hit mene-
déket talált : Svábolaszi lelkésze járt-kelt itt ezen a nagy vidé-
ken, hogy összegyűjtse az evang. híveket, akik elszórtan éltek 
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Biharvármegyében. Lassan-lassan keletkeztek azután egyházak, 
az elsők közt volt Nagyvárad, amely később a Debrecenben élő 
evengélikusokat is gondozása alá vette. Kevesen vannak talán 
akik ezt még tudják, akik visszaemlékeznek arra a 60—70 évre, 
amidőn Nagyváradnak első lelkészei át-átjárogattak Debrecenbe, 
hogy ott az ágostai hitvallás értelmében hirdessék a Krisztus 
evangéliumát. Az ige hirdetésének ott is foganatja lett, mert — 
bár jóval később, 1882-ben — ott is kimondták a szót, hogy : 
legyen — s megalapították az evang. anyaegyházat. Nagyvára-
dot és Debrecent e tekintetben közös érdek kötötte egymás-
hoz, bizonyos közös érzés hatja át és a régi múltnak emlékei 
kísértek bennünket ide, a nagyváradi egyház ünnepére, hogy 
amidőn — az apostollal szólva — aranyunk, ezüstünk nincsen, 
elhozzuk azt, a mink van : jókívánságunkat, hogy az Isten a 
mustármagnyi hitet tartsa meg mindenkor ebben az egyházban 
és adja meg neki azt, hogy azzal az áldozatkészséggel, amellyel 
tündökölt a múltban, szolgáljon a jövendőben is példányképül 
az egyházaknak !" 

Petry Gyuláné a nagyváradi ev. női gyámintézet elnöke, 
az egylet nagyszámú küldöttségének az élén kért ezután szót : 

Mélyen tisztelt Közgyűlés : 
Nőegyletünk, az ev. női gyámintézet testvéri együttérzéssel 

siet jubiláló egyházunkat üdvözölni. Az öröm és ünneplés e 
pillanatában mi is boldogan tekintünk vissza a lefolyt század 
hitépítő munkájára és lelkesít a gondolat, hogy mennyi hithűség 
áldozatkészség és vallásszeretet kellett hozzá, hogy egyházunk 
azzá fejlődjék, ami most. És most, az új század küszöbén Istenbe 
vetett hittel, bizalommal állunk, mert hiszen egyházunk vezér-
férfiai biztosan viszik előre a fejlődés zászlaját. Nőegyletünk, 
mint egyházunk egy szerve, szintén részesedni óhajt a szeretet 
munkájában a maga szerény körében, szerény eszközeivel, de 
változatlan összetartással, egy célra törekvéssel. Még egyszer 
üdvözlöm száz éves egyházunkat és annak nagyrabecsült és 
tiszteletreméltó vendégeit. 

Az elmondott beszédeket a közgyűlés lelkes éljen-
zéssel fogadta. 

3. Korbély József egyházfelügyelő felolvassa ezután az 
egyháznak nagy gonddal és mély szeretettel összeállított tör-
ténetét: 
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Tisztelt ünneplő gyülekezet! 
A mindennapi élet munkáját és gondjait letéve, megilletődött 

szívvel gyűltünk össze, hogy hálát adjunk az Úrnak, aki egyházunkat 
száz éven át fentartotta és hogy megemlékezzünk a buzgó elődök-
ről, akik egyházunkat megalapították. 

Az emlékezet az a kapocs, amely a jelent és a multat ösz-
szeköti. Ha a mult dicsőséges emlékeire ráborul a feledés fátyola, 
akkor a közöny lesz úrrá az elfásult szivek felett és az enyészet 
fuvallata suhan át a roskadozó épületek között, de ha a mult em-
lékein fellelkesül az utód, úgy új élet kél a romokon és diadal-
mas fejlődés tetőzi be az ősök alapvető munkásságát. 

Az én gondolatom is ebben az órában visszaszáll a múltba. 
Látom, hogy a reformátió világot átalakító igéi mily hódító 

gyorsasággal járják be a magyar földet, látom, hogy miként sza-
badul fel a kényszer alól az emberi lélek, miként nyeri vissza ter-
mészetes jogait és hallom hogy miként csendül meg a templom-
ban és iskolában az édes anyanyelv; látom miként fejlődik a re-
formátió nyomában a nemzeti érzés, a tudomány iránt való 
szeretet. 

De látom a hatalom támadását is, amely elakarja nyomni az 
új hitet és egyben el akarja kobozni nemzetünk jogait és sza-
badságát. 

Csodák-csodája, hogy ez nern sikerült. 
A protestántizmus századokon keresztül hitéért harcolva vé-

delmezte a nemzet szabadságát és viszont a magyar nemzet sza-
badságot szerető igaz fiai felekezetkülönbség nélkül védelmére kel-
nek az üldözött protestánsoknak. 

A hosszú harcok után szelídebb idők köszöntöttek be. A fel-
világosodott szellemű II. József türelmi parancsával 1781. október 
25-én véget vetett az üldözésnek és a zaklatásnak. Nem állította 
ugyan vissza az evangéliomi egyházat törvényes jogaiba és szabad-
ságaiba, de már megengedte, hogy mindenütt, ahol száz család 
együtt lakik és képesek lelkész és tanitót tartani, imaházat épít-
hessenek, torony és harang nélkül. 

A nemes érzésű fejedelem nyomdokaiba lépett II Lipót is 
és uralkodása alatt az 1790—91. XXVI. t.-c. biztosította a protes-
tánsok jogait és a megszorítások törlésével megengedve az egy-
egyházak alapítását és a templomok építését toronnyal és harang-
gal, avagy anélkül. 

Nagyváradon 1790. előtt tehát ág. hitv. ev egyház alapítására 
senki sem gondolhatott 
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Luther tanai hazánkban, csak a Dunántúl, a felvidéken és 
Erdélyben a szászok között vertek gyökeret, a török hódoltság 
alatt levő részeken Zwingli és Kálvin tanai hódítottak. 

Igaz, hogy Nagyváradon először 1552-ben Köleséry Kristóf 
diák hirdette az új vallást Luther szellemében. — Az ő működésé-
nek nyoma sem maradt. A Kálvint követő papok azonban a bihar-
megyei magyarság legnagyobb részét megnyerték a reformátiónak.— 
Nagyváradon kezdetben Kálvin tanai sem terjedtek el, minthogy 
a r. k. püspökség és a káptalan teljes erejével ellenszegült minden 
hitújításnak. Az erdélyi fejedelmek alatta r. k. püspökség és a káptalan 
hatalma megdőlt és Nagyvárad befogadja a reformátusokat falai közé. 

A török kiűzetése és az erdélyi fejedelemség megdőlte után 
a r. k. püspökség és káptalan visszanyerte régi hatalmát és be-
folyását és 1784-ig megakadályozta a ref egyház megalapítását. 

Gróf Kolonits László püspök és gróf Korniss Ferenc gyalog 
mentek át Püspökibe, hogy hivatkozzanak arra, hogy Nagyváradtól 
egy óra járásnyira van ref. egyház, van ref. templom és igy erre 
Nagyváradon nincsen semmi szükség. 

A nagyváradi reformátusok 1784-ig, mig Ölasziban egyházat 
alapítottak, a várad-szőllősi ref. egyházhoz tartoztak. 

Ha a nagyszámú és nemcsak a megyében, de a városban is 
nagy erőt képviselő reformátusoknak ily nehézségekkel kellett meg-
küzdeniük az egyház alapításánál, akkor elképzelhetjük, hogy az 
evangélikusoknak sem ment ez könnyen. 

Nagyváradra az ág. hitvallást követők csakis a török kiűze-
tése után, amint itt az ipar és kereskedelem fejlődni kezdett, köl-
tözködtek be, legnagyobb részben egyenként, szórványosan. Bihar-
megyébe Ér-Olaszi községbe Draveczky László cs. és kir. ezredes 
földesúr maga is evangélikus, 1751-ben a Rajna mellékéről telepí-
tett le evangélikusokat. Ér-Olaszi a vármegye engedelmével 
evangélikus egyházat alaoított és Zsolnay András személyében 
lelkészt választott. Az ér-olaszii hitközség azonban egy száza-
dig sem állott fenn, hanem beolvadt a református egyházba. 

Nagyváradon a 18-ik század végén az evangélikusok magán 
házaknál jöttek össze és közös ének után felolvastak egy-egy 
prédikációt. 1784-ben Róth György ezredes várparancsnok neje 
báró Podmaniczky Johanna a vár I-ső számú pavillonjába gyűj-
tötték össze a híveket, ahol az ér-olaszi-i evangélikus lelkész 
prédikációit hallgatták. 

A várparancsnok távozása után megszűntek a várbeli isteni 
tiszteletek és az evangélikusok Hoffmann János városi biró és 
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vasárus házában, később Urbdnyi rézműves házában gyűltek össze. 
Hoffmann neje és fiai János és Sámuel buzgó evangélikusok vol-
tak, akik szíves készséggel bocsátották házukat a hittestvérek 
rendelkezésére. 

A nagyváradi ág. egyház megalapítója Fidy István, a város 
tekintélyes polgára, az ősi presbytereknek méltó utódja, áldozat-
kész hithű ember és kitartó férfiú. Fidy már 1806-ban megteszi az 
első lépéseket az egyház alapítására, de temérdek nehézségekkel 
kellett megküzdenie. A templomra Fidy István 1806-ban 140 forin-
tot, Hodosné báró Podmaniczky Juliánná 220 forintot, Hoffmann 
Zsófia 175 forintot ír alá. 

Az 1790/91. t. szerint a földesúr köteles alkalmas telket adni 
a paplak és iskola számára, Nagyváradon azonban a r. k. kápta-
lan volt a földesúr, így tehát ez oldalról Fidy segítségre nem szá-
míthatott. Fidy azért először is alkalmas telek után nézett és 4000 
rhénus forintért megvette az egyház részére Berecky Ferenc és 
neje Máté Erzsébet ev. ref. házastársak körös-utcai telkét a rajta 
levő épületekkel. A r. k. káptalan, mint földesúr tiltakozott a vétel 
ellen, okul adván, hogy Nagyváradon az evang. hívek száma oly 
csekély (340 lélek), hogy nagyobb megterheltetés nélkül oratóriu-
mot nem építhetnek és egyházat nem alapíthatnak. A káptalan min-
den befolyását latba vetette, hogy Nagyváradon az evangélikus 
gyülekezet, amint írásaiban mondja, árnyék egyházat ne alapítson. 
Hosszas perlekedés után, amelyben a város és a vármegye az 
evangélikusoknak adott igazat, az egyház végre 1811. január 29-én 
hozzájutott a telekhez. 

A r. k. káptalan még akkor sem nyugodott meg, felírt a ki-
rályhoz, a maga álláspontjához hajlította az udvari kancelláriát. 
Fidy azonban nem retten vissza, a káptalan felterjesztésére meg-
teszi észrevételeit, azt a vármegyéhez benyújtja és felfolyamodik 
a királyhoz. A felfolyamodás kedvező elintézését abból következ-
tethetjük, hogy a r. k. káptalan ezután többé nem zaklatta a 
híveket. 

Le kell itt szögeznem azt a tényt, hogy a megalakulás hábo-
rúságaitól eltekintve, a mi kis egyházunk a lefolyt 100 év alatt 
általában szabadon intézhette ügyeit és hogy a hatóságok, nem-
különben Nagyvárad közönsége, az egyház ügyei iránt jóakaratot 
tanúsítottak. 

Az 1806. évben megkezdett gyűjtés a templom építésére szép 
eredményt mutathatott fel, mert Fidy már 1811. julius 29-én a 
királyi döntést be sem várva, hozzáfog az építkezéshez. Az ő és 
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gondnoktársa Pittner Fülöp kis gyermekei helyezik el a templom 
alapkövét. Közülünk még sokan emlékezni fognak erre a kis tem-
plomra, vagy mint akkor mondták, oratóriumra. Szerényen meghú-
zódott ez a telek egyik oldalán, igénytelen kis épület volt, torony 
nélkül. Az imaházat az új templom építésekor tiz év előtt bontot-
tuk le. Fényképét és a keresztelő medencét, amely 1813-ban ké-
szült, kegyelettel őrizzük. 

Fidy 1812-ben kereste meg az esperességet és azután a vár-
megyét, hogy vizsgálják meg, képesek-e a nagyváradi evangéliku-
sok egy lelkészt tisztességesen ellátni. Az esperesség kiküldöttei 
u. m. Nagy Sámuel nyíregyházi lelkész, Szirmay Árpád felügyelő 
és Kovács András 1812. május 26-án jelentek meg Nagyváradon, 
és megadták az engedélyt önálló egyház alakítására. A vármegye 
az engedélyt 1812. aug. 6-án kelt végzéssel adta meg. 

Az egyház első lelkésze a kassai születésü, Erdélyben, Tor-
dán működő Greskovits József 1813. junius 13-án tartotta első 
beköszöntő beszédét német nyelven. A következő napon az egy-
ház közgyűlése a városban nevelősködő Palánszky Györgyöt vá-
lasztotta meg tanítónak. 

Az egyház első lelkészének javadalma volt 400 forint kész-
pénz, lakás, stóla és 20 köböl gabonanemü. Greskovits lelkészsége 
és Fidy István gondnoksága alatt nyugodtan fejlődött az egyház. 

Greskovits halála után 1826—1836. Lányi Sámuel, ő utána 
p.dig 1837—1860 ig Glatz Sámuel volt a lelkész. Lányi alatt napi-
renden voltak a viszálykodások a lelkész és az egyház hívei kö-
zött, dr Glatz Sámuel pedig lassanként visszahúzódott és elzárkó-
zott hívei elől. Lányit az esperesség vizsgáló-bizottsága mozdította 
el állásától, dr Glatz Sámuel pedig állásáról leköszönt. 

Ily körülmények között az egyház hívei új és fiatal erő után 
néztek, aki újra szervezze a bomladozó egyházat. Hegedűs Imre 
vasárus és buzgó társai ezt az erőt meg is találták Rimler Károly-
ban, akit Békés-Csabáról 1861. május 1-én Nagyváradra hoztak. 

A mai generáció megboldogult Rimler Károlyban már csak a 
tiszteletreméltó és érdemeket szerzett öreg embert látta. Midőn 
Nagyváradra jött, férfi korának teljes erejében állott és ékes szólá-
sával, nemes szívével és buzgóságával egy csapásra megnyerte 
hívei szeretetét. Ritka művelt és igen szorgalmas ember volt, 
három nyelven folyékonyan beszélt és prédikált. 

Nagy-Lévárdon, Pozsonymegyében született 1824-ben, iskoláit 
Pozsonyban és Bécsben végezte. Fiatal korában több protestáns 
mágnás család gyermekeit nevelte. Bátyja Rimler Pál gróf Apponyi 
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György főtisztje voit, aki előbb Pozsonymegyében, később Kondo-
roson vezette a grófi uradalom gazdaságát. Ót jött meglátogatni 
öccse, akit annyira megszerettek a csabaiak, hogy nem is eresz-
tették haza, hanem megválasztották magyar papjuknak és tanárjuk-
nak. Csabán 33 éves korában vette nőül Sztraka Emiliát, a pro-
testáns papi asszonyok kegyességben, erélyben, családja iránti 
gondos és hűséges szeretetben mintaképét, akivel haláláig boldog 
családi életet élt. Feleségének rokonsága, a biztos nyugodt állás 
Csabához kötötték, de a vágy, hogy a nagyváradi egyházat meg-
mentse és felvirágoztassa, ide vonzotta. Engedett tehát Hegedűs 
Imre és társai hívó szavának és elfoglalta a lelkészi állást. Az ő 
fizetése sem volt kezdetben több mint Greskovitsé; igen sokáig 
két szobás lakásban kellett meghúzódnia. Mind az öt gyermekét 
felnevelte, magának és egyházának Nagyváradon becsületet és tisz-
teletet szerzett. Itt maradt közöttünk haláláig, bár innen több ízben 
nagyobb javadalmazású helyekre — igy Besztercebányára is hívták. 

Először is egyházát anyagilag akarta megerősíteni. Hogy 
új templomot és iskolát építhessen, német hittestvérekhez fordult 
segítségért. Németországot bejárta s a templom építésére jelen-
tékeny összeget szerzett; személyes befolyásával a némethoni 
Gusztáv Adolf-egyesület támogatását is kieszközölte. Ez a támo-
gatás azonban 1880-ban megszűnt és a Gusztáv Adolf-egylet csak 
az uj templom felavatásakor emlékezett meg egyházunkról. 

Rimler itthon főgondját az iskolára fordította. Az iskolára 
jelentékeny összeget, a templomra 30000 koronát, a nyugdíjalapra 
10700 koronát gyűjtött. 

Ő még három nyelven : magyar, német és tót nyelven prédi-
kált; az iskola és a város azonban teljesen megmagyarosította ide 
költözött idegen ajkú híveinket, úgy, hogy az isteni tisztelet nyelve 
kizárólag magyar lett. 

A független Magyarországnak nem volt rajongóbb híve Rimler 
lelkésznél. — Nagybátyját Rázga Pált, pozsonyi lelkészt a nemzet-
őrség szervezéseért Haynau felakasztatta. — A vértanú emléke 
mindig szeme előtt lebegett, de az ő hitét és bizodalmát nem törte meg. 

Mint ellenzéki ember nem kereste a hatalmasok kegyét, őt 
még is szerette és becsülte mindenki. — A város polgársága a 
képviselő testületbe beválasztotta. — A város reá bízta a Csesztivó 
intézet kezelését. (Csesztivó Ferenc bőrkereskedő és szenátor 
1823-ban összes vagyonát, amely egy házból és 27000 váltó forint-
ból állott, végrendeletileg elaggott és elszegényedett városi polgá-
rok ellátására és ápolására hagyományozta). 
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Tevékeny részt vett a városi iskolaszék ügyeiben. Ö nyerte 
meg az egyház felügyelőjének gróf Blankenstein Györgyöt, nyu-
galmazott huszárkapitányt, nagyváradi háztulajdonost és Füzesgyar-
mat község határához tartozó Bucsa és Macskás-puszták urát. 
A grófot igaz és meleg barátság fűzte Rimlerhez és áldozatkész 
szeretet egyházához. 

Blankenstein György Lajos gróf Battelauban (Morvaország-
ban) született 1816. szept. 26-án ősrégi evangélikus családból, 
atyja Henrik gróf Körösladányból Wenckheim Sarolta grófnőt vette 
nőül. — így került a Blankenstein család több mint száz évvel 
ezelőtt Békésbe és Füzesgyarmatra. — György gróf 1864. május 
21-én Bécsben házasságra lépett Gebser Karolina Ágnessel, dr 
Gebser szászországi superintendens és theológiai tanár második 
leányával. A házasságból gyermek nem származott. A gróf leg-
szívesebben birtokán Bucsa-pusztán és Nagyváradon tartózkodott. 
Ő maga és neje buzgó evangélikusok voltak. A grófi család 
magyarországi ágának gyermekeit azonban a katholikus anyák 
katholikus hitben nevelték és ma már a Blankenstein család katho-
likus. György gróf 1876. ápr. havában hunyt el, felesége pedig 
1893. évben, utóbbi Drezdában. A gróf nem csupán az egyház, 
hanem annak iskolája iránt is érdeklődött és a tanítói fizetés ki-
egészítésére jelentékeny összeget adományozott. 

Gróf Blankensteinnak és Rimler Károlynak hűséges segítő 
társa volt az egyháznál Grósz István segéd felügyelő, később fel-
ügyelő, az iskolánál pedig Winkler Lajos tanító. A nagytehetségű 
és vasszorgalmú 17 éves ifjút Rimler egyenesen a soproni tanító-
képzőből hozta Nagyváradra. — Iskolánknak akkor oly jó híre 
volt, hogy az előkelő családok gyermekeiket mind ide küldték. — 
Magát Winklert is a városban annyira megszerették, hogy a városi 
polgári iskola felállításakor pályázat mellőzésével hívták meg tanár-
nak. Az utóbbi helyen 43 évig szolgált, az egyháznak 54 éven keresztül 
volt a jegyzője, mint publicista is jó szolgálatot tett egyházának. 

Blankenstein György gróf alapítványát megelőzőleg Fidy Imre 
fefügyelő (1859 -1861) nagyobb adományokkal gyarapította a lel-
készi nyugdíj alapot. — Fábián Lajos mézeskalácsos meghalt 
1888-ban, Kossuth-utcai házát felerészben az egyházra, felerész-
ben a városi árvaházra hagyta. — Az egyház méltányos árban 
a ház másik felét is magához váltotta és így a Kossuth-utcán egy 
kissé rozoga és elavult házunk, de nagy értékű telkünk van. özv. 
Lindtner Eáuárdné Soltész Amália meghalt 1893-ban, olaszi-i 
értékes házának felét hagyja az egyházra. 
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Péchujfalusi Péchy Károly nyugalmazott ezredorvos meghalt 
1901-ben 2000 kor. készpénzt és 2000 korona értékpapírt hagyo-
mányozott az egyháznak. 

Özv. Tverdon Istvánná Brezányi Borbála meghalt 1902-ben, 
Körös-utcai házát és 4000 kor. készpénzt, összesen 17000 korona 
értéket hagyományozott az egyháznak. —- Legyen áldott emléke-
zetük. — Oly szerények voltak jótevőink, hogy Fábián Lajos és 
Tverdon Istvánnénak, még arcképeit sem sikerült megszereznünk. 

Az egyház körös-utcai telkének a nagyteleki-utcára nyúló 
részét a mult század nyolcvanas évének végén eladta és ennek 
árán építette fel 1889-ben a mai lelkész lakot és a régi lelkész 
lakot iskolává alakította át. 

A új lakásban Rimler Károly nem sokáig élvezhette a nagyobb 
kényelmet. A különben életerős embert a kilencvenes évektől kezdve 
súlyos rheuma kínozta — Betegsége alatt sem maradt az egyház 
gondozatlanul. Sulyok István nagyváradi ev. ref. lelkész, jelenleg 
főesperes párját ritkító szorgalommal és odaadással hirdette híve-
inknek az evangéliom örök igazságait és Krisztus urunk bölcs 
tanitásait. 

Az egyház, a kerület és az egyházmegye közbelépése folytán 
a betegeskedő lelkész mellé helyettest választ jelenlegi elnök-
társam Materny Imre személyében. Az ősz lelkész 1898. julius 
1-én 37 évi lelkipásztorkodása után nyugalomba vonul, 1900. év 
január 13-án pedig elköltözik az ő urához, Jézushoz, a nélkül, 
hogy a miért egész életén át küzdött és fáradt, az új templom 
falainak emelkedését láthatta volna. 

Az egyház 1898. ápril 17-én Materny Imre helyettes lelkészt 
egyhangúlag lelkészévé választotta. Az új és fiatal lelkész nemes 
lelkesedéssel buzdítja híveit a templom megépítésére s az ősök 
áldozatkészsége lelkesedést önt az egyház híveibe és elhatározzák 
hogy a Rimler gyűjtötte 30000 koronához a még hiányzó mintegy 
40000 koronát előteremtik. 

A templom építésére Bartsch Sándor egyházunk buzgó tagja 
2000 koronát, Molnár Lajos gyógyszerész az egyháznak 21 éven 
át gondnoka 1000 koronát ajánlott fel. Szomorodott szívvel jelen-
tem, hogy ez a két buzgó egyháztagunk ez évben elhunyt. Elköl-
tözött közülünk Ositerlamm Ármin is, az egyháznak 1888—1908-ig 
felügyelője, aki zajtalanul, de teljes odaadással szolgálta 20 éven 
át az egyház ügyét és tőle telhetőleg mindent elkövetett, hogy a 
templom minél előbb fedél alá kerüljön. Többi egyháztagjaink is 
megtették kötelességüket és összesen 13380 koronát adtak össze 
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a templom építésére. A gyűjtés is eredményes volt, 1900—1904-ig 
a magyarországi hittestvérek, különösebben pedig Nagyvárad lelkes 
közönsége, utóbbi felekezetkülönbség nélkül 13672 kor. 27 fillért 
adomáriyoztak ugyanerre a célra. A gyűjtésnél Moes Károly, a 
Hegedűs család és a templomépítéskor közülünk távozó, de velünk 
együttérző Glatz Antal Biharvármegye későbbi főispánja és 1908— 
1910-ig felügyelőnk, fejtették ki a legnagyobb buzgalmat, érték el 
a legszebb eredményt. Őfelsége a templom építésére 200 koronát, 
a Gusztáv Adolf egylet 200 márkát adott. 

A templomot Petz Sámuel műegyetemi tanár korai góth sty-
lusban tervezte, és azt az eredeti tervnek megfelelően ifj. Rimanóczy 
Kálmán építette fel. 

Az új templomot boldogemlékű Zelenka Pál püspökünk 1903. 
julius 5-én adta át rendeltetésének és a templomban Geduly Hen-
rik nyíregyházi lelkész, jelenlegi püspökünk, mondotta az első 
megragadó ünnepi beszédet. 

Már a templom felavatásakor Zelenka Pál püspökünk arra 
serkentette az egyház hölgytagjait, hogy alakítsák meg a nőegyle-
tet, az egyház szellemi és anyagi jólétének emelésére, az iskolá-
ban a valláserkölcsi nevelés hatékonyabb biztosítására és a szegé-
nyek gyámolításra. 

Az 1904. évben Nagyváradon tartott kerületi gyűlés Zelenka 
Pál püspök indítványára a nagy szeretetadományt (1000 koronát) a je-
lenlegi lelkész serkentése folytán megalakult nőegyletnek, női gyám-
intézetünknek adta és ezzel megvetette a jótékony egyesület anyagi 
gyarapodásának alapját 

Ma már a női gyámintézet jelentékeny erkölcsi és anyagi támoga-
tásban részesíti az egyházat és a szegényekről sem feledkezik meg. 

A női gyámintézetnek jelenleg 9 alapító és 90 fizető tagja 
van, vagyona pedig 6068 kor. 59 fillér. 

Megemlítem itt, hogy gróf Széchenyi Miklós nagyváradi róm. 
kath. püspök mult évben beiktatása alkalmából 200 koronát kül-
dött nőegyletünknek, amely nemeslelkű ténye mindnyájunk kebelé-
ben a hálás tisztelet érzelmeit váltotta ki. 

A templom építés maga után vonta az új iskola építését; a 
régi iskolát le kellett bontanunk, hogy a templom elhelyezésére a 
megfelelő tért biztosíthassuk. Egy ideig az iskolát a körös-utcai 
Tverdon-házban tartottuk fen. Az iskolát azonban a templommal 
egy telken óhajtottuk elhelyezni, ezért megvettük a templom mel-
letti telket a Brüll-örökösöktől és az iskolát az egyesített telek 
hátsó részén helyeztük el. 
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Hogy az iskola építési költségeit fedezhessük, a Tverdon-házat 
el kellett adnunk. 

Iskolánkban három tanterem van, egy tanterem szolgál a hit-
oktatás céljaira. Ma még csak az egyik teremben folyik a tanítás, 
minthogy ez időszerint csak egy tanító fizetését tudjuk sze-
rény költségvetésünkbe beilleszteni. A jövő teendője lesz az iskola 
fejlesztése és a hitoktatás rendezése. Jelenleg évenként 200 evan-
gélikus ifjú részesül hitoktatásban. Ezek közül 60 növendék a 
gimnázium, főreáliskola, tanítóképezde és a honvédhadapródisko-
lába jár. A hitoktatás nagy terhet ró a különben is elfoglalt lel-
kész vállaira, minthogy az elemi iskolába járó növendékeket saját 
iskoláikban kell felkeresnie. 

Egyházunk a szomszédos községekben lakozó híveinkkel 
együtt körülbelül 1000 lelket számlál. (1812-ben 300 lélek.) Fizető 
tagja van az egyháznak 313, akik évenként 2200 korona egyházi 
adót fizetnek. Az egyház kiadása évenként 10-12000 korona, amely 
összeg legnagyobb részét a hagyományok kamataiból, a Fábián-
ház haszonbéri összegéből és a Brüll-féle telken levő magtár ha-
szonbérletéből fedezzük. 

Az egyház száz éves fenállásának emlékét egy úgynevezett 
jubileumi alappal óhajtjuk megörökíteni, amelyre eddig 4000 kor. 
gyűlt össze A nőegylet a jubileum alkalmából a templomi szó-
széket sisakkal látta el és buzgón közreműködött az ünnepély 
rendezésében. 

Az egyház száz éves fenállásának emlékére. Veiszlovits La-
jos úr nemes gondolkodásra mutató ajándékából „az Isten meg-
segítő kegyelme iránt alázatos, az elődök buzgósága iránt hálás 
és az eljövendő idők felöl bizodalmas lélekkel" márvány táblát 
állítottunk fel, amelyen Máté evangélistával valljuk, hogy Jézus a 
mi vezérünk és az ő tanítása a mi egyházunknak a szegletköve. 

Megemlékezve a nagy reformátorra, evangélmi egyházunk 
alapítójára Lutherre, írtuk fel ez alkalommal a templom kapujára 
az ő diadalmas igéit: „Erős várunk az Úr Isten". 

Biharvármegye nagy területén, mely 10919 négyzet kilométe-
rén 577312 lelket számlál és Nagyvárad rohamosan fejlődő váro-
sában, melynek lakossága 1857—1910. évig 22443 lélekről 61034 
lélekre emelkedett, a mi egyházunk egy kis sziget a tengerben. 
Mégis mi úgy érezzük, hogy ennek a kis szigetnek meg van a 
maga rendeltetése. Az egyház egyesíti híveit a haza és a vallás 
szeretetében, ez kiséri híveit a bölcsőtől a koporsóig, ez munkál-
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kodik leghatékonyabban azon, hogy Jézus tanításának megfelelőleg 
a szeretet elterjedjen a földön. 

És vájjon a mai anyagi érdekekért küzdő önző világban az 
ifjúságot vallás, erkölcsi nevelés nélkül kibocsáthatnók-e az élet 
rögös útjaira és a létért való küzdelemben felvértezhetnők-e a 
kísértések és a csalódások ellen. 

• * * 

Az egymást követő századokban az idő, mint romboló és 
újító erő száll a végtelen térség felett, rombadönti az emberek 
hiuságos gyarló alkotásait, de örök életre szólítja mindazt, amiben 
az Istenség működik, ami az emberiség fejlődését és boldogulását 
szolgálja. 

A reformátió a haladást írta zászlójára, mi se zárkózunk el 
az emberiség fejlődését előmozdító újabb eszmék előtt, mert csak 
így fogja egyházunk az idők viharait diadalmasan kiállani. 

Luther erős lelke hassa át szivünket, az ősök buzgósága 
dobogtassa meg keblünket és jövőben is a szeretet és egyetértés 
fűzzön össze bennünket. Ha hűek leszünk a mult emlékeihez, az 
eljövendő idők jelöl nyugodt lélekkel lehetünk, mert egyházunk 
jen jog maradni és jejiődni jog. 

Az Isten oltalmazza és tartsa meg a mi kis egyházunkat! 

A közgyűlés tagjai nagy figyelemmel és lankadatlan 
érdeklődéssel kísérték az egyház száz éves hitéletének ele-
ven rajzát, néhai Rimler Károly halhatatlan érdemeinek 
méltatásánál s Materny Imre jelenlegi lelkész megválasz-
tásának említésénél lelkes éljenzésben törtek ki. Ugyanazzal 
üdvözölték az előadót is, felolvasása befejeztével. 

4. Dr Fássy Lajos egyházi ügyész indítványozza, hogy a 
hálaadó isteni tiszteleten és a díszközgyűlésen elmondott örök 
becsű szép imádságokat és beszédeket az egyház kinyomatván, 
örökítse meg s ünnepi emlékül küldje meg minden hívének és a 
testvér egyházaknak. 

Az indítványt a közgyűlés egyhangú határozattá emeli. 

5. Materny Imre lelkész elnök javasolja, hogy a közgyűlés 
az egyház életének mai emlékezetes határkövénél üdvözölje a 
tiszai evang. egyházkerület püspökét, a Gusztáv Adolf-egyesület 
elnökségét, amely az 1880-as évekig adományaival megmentette 
egyházunk pusztuló örökét, Magyarhoni Egyetemes Evang. Gyám-
Intézetünk elnökségét, egyházunk későbbi gyámolítóját és végül 
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a halálos kórral küzdő Winkler Lajost, aki mint tanító és fő-
jegyző 54 évet töltött egyházunk önzetlen és fáradhatatlan szol-
gálatában. 

A közgyűlés megbízza az elnökséget, hogy a szeretet 
meleg szavaival üdvözölje Geduly Henriket, a tiszai egy-
házkerület püspökét, a Gusztáv Adolf-egyesületnek és a 
Magyarhoni Egyetemes Evang. Gyámintézetnek elnökségét, 
valamint Winkler Lajos nyugalmazott polgári iskolai igaz-
gatót, az egyház kiérdemült tanítóját és főjegyzőjét. 

Ezzel Kobély József elnök a közgyűlést berekesztette. 
Jegyezte: 

Kmf. Petry Gyula. 

jubileumi alap. 
Az egyház 1911. december 10-iki közgyűlése valami mara-

dandó s az egyház életére messze kiható emléket is akart állítani 
a százados mesgyekőnél s ezért elfogadta szeretett felügyelőnk 
Korbély József indítványát egy „Egyház)entartó alap" létesíté-
sére, mely 10 évig gyarapodjék s akkor majd kamatait fel le-
hessen használni valamely egyházi célra. Elhatározta a közgyűlés 
még azt is, hogy karácsony ünnepének 1-ső napi perselyadako-
zása 10 évig szintén az alap gyarapítására fordíttassák. 

Ezen jubileumi alapra eddig a következő adományok foly-
tak be: 

Andráskó György 20 K, Antóny Károlyné 20 K, Asbóth Andor 
és fiai 100 K, Álmosdi Gabriella 10 K, Bacher József 5 K, Bakó 
István 200 K, Balázs Pál 3 K, Banczlik György 6 K, Bajor Károly 
5 K, Buttyka Lajosné 10 K, Bachmann Fülöp 2 K, Baki György 
5 K, özv. Czuczor Frigyesné 30 K, Demján István 10 K, Estók 
András 5 K, Ehrmann Mátyás 2 K, Fata Sándomé 2 K, Fabricius 
Imre 10 K, Fuszek Ágost 10 K, Földes Elek 5 K, Hofbauer Pál 
500 K, Hegedűs János 200 K (1 drb részvény), özv. Holvéd Vil-
mosné 30 K, Hegedűs Rezső 20 K, Jászai Sámuel 10 K, Juhász 
Lajosné 5 K, Korbély József 630 K (3 drb részvény), özv. Kosztelni 
Mártonné 20 K, Krausz Sámuel 100 K, Kovács András és családja 
50 K, Kesjár Ilona özv. Monspartné 3 K, Kántor Istvánné 10 K, 
özv. Kauszler Józsefné 20 K, özv. Klimó Miklósné 30 K, Kocsis 
Jánosné 50 K, Kondor Mihály és neje 20 K, Krajcsi György 20 K, 
özv. Ladobil Ferencné 25 K, Linberger Györgyné 10 K, Lukách 
Géza 200 K (1 drb részvény), Ljubinkovics Emil 5 K, Lehóczky 
Lajos 50 K, Lukács Ödönné 10 K, Licskó Emil 5 K, Moess Károly 
5 K, Materny Imre és neje 50 K, özv. Molnár Lajosné 25 K, Máté 
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István 10 K, dr Meskó László 50 K, Nagy György és neje 100 K, 
Németh István 10 K, Nóvák Ádámné 4 K, Nosz Gusztáv 5 K, Oskó 
János 25 K, özv. Osterlamm Ármlnné 5 K, Országh Anna 20 K, 
Petry Gyula 20 K, dr Philippi Aladár 50 K, Quirsfeld Árpád 5 K, 
Simon Lajos 50 K, Szirmay Lajos 50 K, Schlässer Ernő 5 K, özv. 
Stadtrucker Mihályné 20 K, Sztaniszlavszky Adolfné 50 K, Schen-
ker Mihály 6 K, Schenker Ferencné 6 K, Soós Jenöné 10 K, özv. 
Széles Lajosné 5 K, Szlabey Gusztáv 2 K, Schuster Gábor 200 K, 
Schenker János 5 K, Thomas Fülöp 20 K, özv. Tichy Gyuláné 
30 K, Tonk Emil 10 K, Tabéry Ármin 600 K (3 drb részvény), özv. 
Ungváry Józsefné 3 K, Vas Gáborné 2 K, Viktorin Ferencné 1 K, 
özv. Vojtkó Dorottya 3 K, Zeman János 3 K, Zalai Juliánná 1 K. 
összesen 3949 korona. 

Ezen jubileumi adakozás is mutatja, hogy a nehéz meg-
élhetési idők dacára sem apadt el az evangélikus szívekből az 
áldozatkészség, mely Isten támogató kegyelme mellett egyetlen 
erőforrásunk minden egyházi és iskolai alkotásainknál. Hozza 
meg ezért minden evangélikus szív a maga áldozatát ez alapra, 
ha még nem hozta volna meg, mert hisz ez által egyházunk és 
iskolánk fennmaradásának egyik alapkövét óhajtottuk letenni, 
hogy megállhasson a jövő előre nem látható vészeiben is. 

Vezetők. 
1812-ben: 
Nagyvárad a tiszai egyházkerületbe tartozott akkor is, 

melynek akkor superintendense Szontagh Sámuel kassai lelkész, 
felügyelője Berzeviízy Gergely volt. 

Esperesi hatósága ekkor a hegyaljai volt, melynek esperese 
Nagy Sámuel nyíregyházi lelkész, felügyelője pedig Szirmai 
Ádám volt. 

Lelkész: Greskovits József lett ez évben az egyház első 
rendes lelkészeül megválasztva, ki 1913. junius 13-án köszön-
tött be. 

Felügyelő: Fidy István. 
A német nyelvűek gondnoka: Nuszbaumer György. 
A tót nyelvűek gondnoka: Péchy Pál. 
Jegyző: Gutmann Ede. 
Tanító: Palánszky György. 
Presbyterek: Brosch Jakab, Hoffmann János, Hoffmann 

Sámuel, Lutskai János, Pitner Fülöp, Schrantz János, Tverdon 
István 

Egyházfi: a német nyelvüeké Müller János, a tót nyelvüeké 
Stankovits György. 
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1912-ben: 
Egyházunk jelenleg is a tiszai kerületbe tartozik, melynek 

most Gedüly Henrik nyíregyházi lelkész a püspöke, felügyelője 
pedig Szentivdnyi Árpád. 

Esperességi hatóságunk az 1898-ban alakult tiszavidéki 
esperesség, melynek esperese Materny Lajos debreceni lelkész, 
felügyelője dr. Meskó László. 

Lelkész: Materny Imre-
Felügyelő: Korbély József társulati főmérnök. 
Főgondnok felügyelő-helyettes: Hofbauer Pál takarékpénzt, 

igazgató. 
Algondnok: Linberger György Osztrák-Magyar bankhiva-

talnok. 
Ügyész: dr Fássy Lajos megyei árvaszéki ügyész. 
Temető gondnok: Kuglis János csizmadia. 

Jegyző: Polgár József kántortanító. 
Tiszteletbeli jegyző: Winkler Lajos nyug. polg. isk. igazg. 
Presbyterek: Áberle Ottó Máv. hivatalnok, Fekete Sándor 

udv. fényképész, Fuszek Gusztáv kereskedő, Hegedűs János ke-
reskedő, Istoók Zoltán járásbiró, Kontsek Károly kataszteri fő-
mérnök, Kosztelni Sámuel tímár (Szőllős), Krajcsi György timár 
(Szőllős), Krausz Sámuel kereskedő, Lehóczky Lajos táblabíró, 
Lukách Géza nyug. honvédezredes, Magyari Endre postatiszt, 
Mihalek István mészáros (Szőllős), Molnár Lajos szőllőbirtokos, 
Németh István pénzügyigazgató-helyettes, Nagy György magánzó, 
Nádasi László csizmadia, Nosz Gusztáv tanár, Oskó János pék, 
Petry Gyula tanár, Plander Sámuel magánzó, Petrás János timár 
(Szőllős), Rimler Károly polgármester, Simon Lajos rézműves, 
Schadeberg Béla ecetgyáros, Schenker Mihály magánzó, Szidor 
Mihály magánzó (Szőllős), Szirmay Lajos magánzó, Tabéry Ár-
min társ. igazgató-főmérnök.* 

Egyhdzfi: Tomázy János cipész. 

Nőegylet. 

Elnök: Petry Gyuláné tanár neje. 
Alelnök: Soós Jenőné postafőnök neje 
Titkár: Materny Imre lelkész. 
Pénztáros-jegyző: Linberger György bankhivatalnok. 

• Jegyzet. Az 1912-ik év folyamán elhalt Bartsch Sándor és Szidor 
Mihály presbyterek helyére Kondor Mihály állami állategészségügyi felügyelő 
és Zeman János nyomdai művezető választattak meg. 
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Választmány: Buttyka Lajosné, özv. Holvéd Vilmosnéjantso-
vits Jenőné, özv. Klimó Miklósné, Kondor Mihályné, Kappel 
Györgyné, Linberger Györgyné, Lukách Gézáné, Materny Imréné, 
özv. Molnár Lajosné, Oskó Jánosné, özv. Stadtrucker Mihályné, 
Schadeberg Aranka, Szokoly Tamásné, özv. Széles Lajosné, 
Szilágyi Gézáné, Tabéry Árminné, özv. Tichy Gyuláné, Tóth 
Gyuláné. 

A nagyváradi ág. hitv. ev. egyházközség vagyonkimutatása 
az 1912-ik évről. 

TARTOZIK KÖVETEL 

1. Pénztári maradvány 
2. Ingatlanok: 

Kossuth-utcai bérház .. . 
Körös-utcai magtártelek 
Templom, torony 
Lelkészlak 
Iskola 

3. Fölszerelések 
4. Értékpapírok: 

3 drb Biharm. takptári 
részvény 

22 drb Polgári takptári 
részvény 

4 darab Magyar bank 
részvény 

2 drb Belvárosi tkptári 
részvény 

6 drb Magyar vöröske-
reszt-sorsjegy 

1 drb Bazilika sorsjegy 
1 drb Keresk. és ipar-
párt. bank részvény... 

5. Betétek: 
Biharm. takptárban . . . 
Polg. takptárban 
Nagyváradi takptárban 
Leszám. bankban 
Központi takptárban . . . 

6. Kötelező nyilatkozatokb. 
7. Szodorai Lajos tőketart. 
8. Fizetési előleg 
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1. Osztr. magy banknak 
2. Női gyámintézetünknek 
3. Nyugdijalapunknak . . . 
4. Péchy-féle sirhely gon-

dozási alap 
5 Tverdon-féle sirh. gon-

dozási alap 
6. Faltay-féle sirhely gon-

dozási alap 
7. Harang alap 
8. Templomjavitási alap 
9. Jubileumi egyházfent. 

alap 
10. Tverdonné-féle lelkész 

fizetési alap 
11. Tverdonné-féle szeg. 

gyermekek alap 
12. Szandtner László-féle 

alap 
13. Mandel Géza házbérlö 

kautiója 
14. Egyenleg, mint tiszta 

vagyon 

18816 
1000 

10917 

3901 

2000 

1000 
650 
557 

2858 

2000 

200 

100 

1300 

153780 

81 

50 

80 

50 
31 

45 

199082 

22 

59 
Tiszta vagyon az 1912. évben 153,780 kor. 22 fill. 
Tiszta vagyon az 1911. évben 153,297 kor. 71 fill. 
Vagyon emelkedés az 1912. évben... 482 kor. 51 fill. 

Zárszó. 
Hálás megemlékezéssel a letűnt száz év küzdelmei és dia-

dalai iránt s az ebből merített törhetlen bizodalommal a jövő 
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eseményeivel szemben itt állunk a beköszöntött második száz 
év küszöbénél. Ennek is lesznek küzdelmei, feladatai bizonyára. 
A jövő ilyen feladatául kínálkozik önként két bérházunk kiépí-
tése, melyek, kedvező fekvésüknél fogva (Kossuth-u. 9 és Kö-
rös-u 28.) biztos és a mostaninál dúsabb jövedelmet biztosíta-
nának az egyháznak. Ilyen feladata volna továbbá a jövőnek 
egy hitoktatói állás szervezése, mely a folyton szaporodó evan-
gélikus ifjúságot behatóbban gondozhatná. E kettős feladat mel-
lett rohamosan közeledik felénk a reformátió négyszázados emlék-
ünnepe is (1917 október 31), melyet nőegyletünkkel karöltve 
valamely szeretet-alkotással illenék megülni (árvaház, diakonissa 
állomás létesítése, ev. aggok menedékháza, átutazók szeretet 
szállóháza, — hospic stb). Mindez és sok más a jövő száz év 
feladata lesz. Csekély erőnkhöz képest nagy feladatok, igaz, de 
a lefolyt száz év bőséges küzdelmének eredménye biztat, hogy 
a mi igyekezetünk sem lesz hiábavaló, ha saját erőnk, eszünk, 
ügyességünk mellett nem feledkezünk el mi, nem feledkeznek 
meg utódaink: „hogy Istenbe vessék az ő reménységüket"! Is-
tenbe, ki megsegítette apáinkat az egyház alapitásánái, meg-
segített minket a templom megépítésekor (1903) s megsegíti bi-
zonyára utódainkat is az Úr Jézus nagy nevének dicsőségeért 
e földön ! 

EVANG&ÜtC . 
V KÖVWT' 

SONNEN FELD MŰNYOMDA, NAGYVÁRAD. 
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