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yitramegyében, a Kárpáthegység délnyugati nyúl-
ványainál, a Vág folyó mentén, kellemes tájon 
fekszik Pőstyén meleg fürdője; évszázadok óta 
hazánknak, sőt az egész világnak egyik leg-
kiválóbb s a maga nemében legelső gyógyhelye, 

melynek áldott forrásai valóságos Bethesda-tava mindazoknak, 
a kiket rheumatizmus, ischias, izületlob, neuralgia s egyéb 
hasonló csúzos fájdalmak bénítottak meg. Ezrekre és ezrekre 
megy azoknak száma, a kik a világ minden részéről évről-
évre ide zarándokolnak, hogy e csodás hőforrásnál üdülésüket 
keressék s találják. Betegek, kik mindenféle gyógymódot meg-
kísérelve már lemondottak a reménységről, hogy még lehető 
volna számukra a gyógyulás, itt, ha egyáltalán még segíthetni 
bajukon, a betegség fokának mérve szerint, olykor már egyetlen 
fürdőhasználat után. megkönnyebbülnek. Hány béna gyógyul 
meg itt évenkint, 4—6 heti gyógykezelésre s mehet ismét 
foglalkozása után, a ki előbb sem járni, sem állani nem volt 
képes s csak hordszéken vagy kocsin volt továbbszállítható! 
Hány emlékét őrzi fürdői muzeumunk a felgyógyult betegek 
hálájának, visszahagyott mankóik s egyéb támasztékaik alak-
jában! Hány szülő áldja a pőstyéni forrásokat gyermeke fel-
gyógyulásáért s hány gyermek köszöni azoknak szülői s 
gyámolói életbenmaradását! Hány család találta meg Pős-
tyénben már elveszettnek hitt boldogságát! 

Ez az áldásos, csodáshatású fürdő a gróf Erdődy-család 
majorátusához tartozik. 

Mint az uradalom tisztviselője, volt alkalmam számos 
évekre menő tapasztalataim alapján meggyőződni arról, hogy 
azok a betegek viselik legjobban fájdalmaik terhét, a kiknek 
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csendes megadása a vallásból fakad s az isteni mindenható-
ság csodás segítő erejébe vetett hitből táplálkozik. 

Es ha már az egészségeseknek is szükségük van arra. 
hogy e hitük napról-napra tápot találjon; mennyivel szüksé-
gesebb e táplálék, az isteni segítségnek e vigasztaló igéje a 
betegeknek s ezek között is éppen azoknak, a kiket nehéz 
test- és idegemésztő kór tesz nyomorékká s kik utolsó remé-
nyüket helyezék itt ebbe a csodás hőforrás erejébe. S meny-
nyire rá vannak az enyhülés ez isteni vigaszára szorulva azok, 
a kik nemcsak testben, de éppen testük emésztő fájdalmai 
miatt lélekben is szenvednek s mint a szarvas a hűvös patakra, 
úgy sovárognak Istennek igéje után üdülés s gyógyulásért! 

Azért, mióta csak a fürdő vezetésében részt veszek, 
mind fokozódóbb fájdalommal tapasztaltam, hogy mindkét 
hitvallású evang. fürdővendégeink, a kik pedig az összes lét-
szám jelentékeny részét alkotják, a hőforrások áldása mellett 
teljesen nélkülözni kénytelenek az isteni kegyelem eszközeinek, 
az Igének és szentségeknek áldásait, mert nincs módjuk benne, 
hogy buzgólkodásaikat a saját szertartásaik szerint végezhessék. 
Más felekezeteknek van itt templomuk: a madárnak van 
biztos fészke, hol énekét elzengheti; csak az evangélikusok-
nak hiányzik megszentelt hajlékuk, a hol fájdalmaik között 
saját szertartásuk szerint könyöröghessenek az irgalom Istené-
hez segítségért s szabadulásért, a Mindenhatóhoz erőért és 
kitartásért, s a hol a kegyelem Istenének hálát s dicséretet 
rebeghessen ajkuk meggyógyulásukért. Csak nekik nincs haj-
lékuk. a hol a szenvedő vigasztalást, a boldogtalan épülést 
találhat, a boldog pedig szivének áradozó zsoltárait elzeng-
heti, s a hová maga az Ur hívja a megfáradtakat és megter-
helteket: »Jöjjetek — és én megvigasztallak titeket!" 

A vallásos szükségletek kielégítésére szolgáló alkalom 
hiányának e felismerésével egy feltétel érlelődött meg lelkem-
ben; elhatároztam, hogy gyenge erőmből telhetőleg arra fogok 
törekedni, hogy istentiszteletek szervezése által a világ minden 
tájékáról ide zarándokoló evangélikus hitsorsosaimnak tartózko-
dását elviselhetőbbé s kellemesebbé teszem, alkalmat nyújtván 
nekik vallásos buzgóságuk gyakorlására. A kik a helyi viszo-
nyokkal közelebbről ismerősek, megértik, hogy e feladat meg-



oldásának nem csekély nehézségek állták útját, a melyeket 
csak érett megfontolással, türelemmel és kitartással lehetett eltá-
volítani, s hogy évekbe került, míg a helyzet annyira tisztult, 
hogy a siker biztos kilátásával a munkába fogni lehetett. 

1894. augusztus hó 15-én tettem ez ügyben első előter-
jesztésemet ftdő Baltik Frigyes püspök úr, akkori liptó-szent-
miklósi lelkész előtt s jóleső elégtétellel tapasztaltam, hogy 
benne az ügy hű támogatóra talált. Azonban okok. melyeknek 
szellőztetése nem ide való, egyelőre meggátoltak a hathatós 
cselekvésben. 

1895. évben a fürdő használata czéljából Pőstyénben 
időzött Paulina württembergi kir. herczegnő ő fensége. Ismerve 
királyi szülőházának evangyeliomi hithűségét, czélszerűnek 
véltem, hogy ittléte alatt, pünkösdkor német nyelvű istentiszte-
letet tartsunk. E czélból, Gallás Pál verbói lelkész urnák, 
mint anyagyülekezeti parocliusnak engedélyével, Fürst János 
pozsonyi lelkész úrhoz fordultam, ki a szent munkára szives 
készséggel vállalkozott s az Ő igehirdetésével tartottuk meg. 
egy az állami elemi iskolának szívességből átengedett s köl-
csönkért tárgyakkal feldíszített tantermében 

1895. június 2-án a legelső evangélikus istentiszteletet, a 
melyen mintegy 50 lélek vett részt. Az offertóriumból, mely 
21 fit 85 krt tett ki, fedeztük az alkalmi kiadásokat 20 frt 
55 kr. összegben, az 1 frt 30 krnyi maradéktöbbletet pedig 
Gallás verbói lelkész úrnál deponáltam, mint egy Pőstyénben 
idővel építendő evangélikus imaház első kövét. A magocska 
el lett vetve: vajha mustármag lenne az, a melyből hatalmas 
fa nő majd idővel! 

Ez istentisztelet sikere a következő 1896-ik esztendőben, 
mint a magyar nemzet ezeréves fennállásának forduló évében, 
indító oka lőn azon nevezetes millenáris istentiszteletnek, a 
melyet Libertiny Gusztáv, nyitramegyei tanfelügyelő, dr. Kostyál 
Miklós, Meskó Pál és Mezey Gyula urak kezdeményezésére 
ugyanez év május hó 31-én tartottunk, a pozsonyi ev. theol. 
akadémia tanárainak s ifjúságának szives közreműködésével. 
Az ünnepi beszédet ez alkalommal dr. Masznyik Endre theol. 
igazgató úr tartotta, az oltári szolgálatot s úrvacsora-osztást 
Stromp László theol. akad. tanár úr végezte, a liturgiái s 
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chorálénekeket pedig Frühwirth Samu theol. akad. énektanító 
úr vezetése mellett a theologiai akadémia hallgatói szolgáltatták. 
A fényesnek Ígérkező ünnepély iránt már jó előre oly nagy 
érdeklődés mutatkozott mindenfelé, hogy annak helyéül a 
fürdői nagy dísztermet kellett átalakítanunk, a mi, főleg Winter 
Sándor fürdőbérlő úr szives előzékenysége folytán, a legfénye-
sebben sikerült. A fényes templommá átvarázsolt díszteremben 
több mint 300 ünneplő gyűlt össze, a szomszédos megyék 
előkelőségei közül számosan, férfiak s nők díszmagyar vise-
letben; az áhitatos közönség élén a württembergi bájos király-
leány, kire való tekintetből Stromp László tanár úr az isten-
tiszteletet bezáró liturgiájába egy német nyelvű imát szőtt be. 
Urunk szent vacsorájának kiosztása után az emelkedett s 
emlékezetes ünnep egyházi része déli V^l-órakor ért véget. Ezt 
követte a mintegy 60 személytől látogatott díszebéd, majd 
estve fényes tánczmulatság. Az ünnepély egyházi része, a nap 
emlékére, dr. Masznyik E. igazgató úr kiadásában, külön füzet-
ben lett megörökítve, az ünnepi beszédet pedig, Paulina kir. 
herczegnőnek ajánlva, dr. Hefty Frigyes pozsonyi akad. tanár 
úr adta ki német fordításban. Az egész ünnepély tiszta jöve-
delme, az összes költségek levonása után, 107 frt 78 krt tett 
ki, mely összeg ugyancsak egy Pőstyénben idővel építendő 
templomalap javára a helybeli takarékpénztárban, a 2078. sz. 
betétkönyvecskére helyeztetett el. 

A most leírt két istentisztelettel meg volt törve immár 
az út további erélyes cselekvés számára, az evang. istentisz-
teleteknek a fürdőidény tartamára való állandósítása érdeké-
ben. De miként tegyük ezt lehetővé, mikor állandó helyünk 
az istentiszteletek tartására nincsen, evangélikus helybeli hiveink 
pedig, kik a gyermekekkel együtt összesen 14 lelket tesznek 
ki, annak fenntartására a maguk erejéből képtelenek! Mind-
azáltal mégsem a kérdés pénzügyi oldala okozta a nagyobb 
gondot, hanem inkább egy olyan megfelelő helyiségnek a 
megszerzése, a mely a nyári időn át állandóan a szent czélra 
felhasználható legyen, mindaddig, a míg majd Isten segedel-
mével saját külön imaházat építhetünk. Egyetlen, az isten-
tisztelet szentségének megfelelő, elegendő nagy és neutrális 
helyiségül a helybeli állami elemi népiskola egyik terme kinál-
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kozott, melynek az iskolai szünidőkre való átengedéseért a 
magas vallás- és közoktatásügyi minisztériumhoz fordultunk. 

Miután illetékes oldalról kérelmünk kedvező elintézését 
helyezték kilátásba, újból főpásztorunkhoz folyamodtam, kérve 
őt, hogy az egy idény alatt tartandó istentiszteletek költsé-
geinek fedezésére a kerülettől 50—60 forint segélyt kieszkö-
zölni kegyeskedjék. A kérvény megkésése miatt az, az 1897. 
évre, érdemileg már nem volt többé elintézhető; azonban a 
kerületi gyűlés megbízta a püspök úr ő főtisztelendőségét. hogy 
1897-től kezdve Pőstyénben a fürdőidény alatt istentiszteletek 
tartásáról gondoskodjék. Ez alapon a püspök úr személyesen 
jött el 1897. április 8-án körünkbe, hogy szervező értekezletet 
tartson. Mintha a Mindenható maga is tetszését akarta volna 
kijelenteni szerény kezdeményezésünk fölött: az előző napokon 
dúlt kegyetlen, zordon viharok elcsendesedtek s a nap meleg, 
éltető fényében ragyogott fel; a természet maga is velünk 
együtt ünnepelt. 

A szent czélra átengedett s ünnepélyesen átalakított 
tanteremben Luther hatalmas énekének, „Erős várunk "-nak 
eléneklése s az összegyűltekhez 3 nyelven intézett főpásztori 
intés után püspök úr ő mltsga megnyitotta az értekezletet, a 
melyen az ő elnöklete alatt a következő egyének vettek részt: 
Gallás Pál úr, mint a verbói anyaegyház lelkésze, és Farkas 
Géjza nagyszombati lelkész úr, mint jegyző; az érdekeltek 
részéről Zedwitz Kurt és Utz gróf urak Moravánból. Mandelik 
Sándor kir. postafőnök. Albrecht Vilmos háztulajdonos, Maszarik 
János fürdői alkalmazott, Koehler Edinhard grófi uradalmi 
számtartó Pőstyénből, Frey Miksa vasúti alkalmazott s helyi 
ház- és földbirtokos Vágujhelyről; a körön kivüli résztvevő 
hitsorsosok közül Libertiny Gusztáv kir. tanfelügyelő, Stubner 
Simon galgóczi polgári iskolai tanár, Kapli Lajos verbói isk. 
igazgató, Blaskovics Pál sziládi tanító, Csisztyi János nagy-
örvistyei malomtulajdonos, Skodacsek István verbói földész 
urak, azonkívül több hitsorsosunk, férfiak és nők egyaránt, s 
több fürdővendég. A tárgyalás nyilvános volt, miért is azon 
nem érdekeltek is részt vettek. 

Az 1896. évi kerületi gyűlés jkve 64. pontjának felol-
vasása után, a mely szerint a „főtdő püspök úr felkéretik, 
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hogy Pősty énben a fürdőidényre istentiszteleteket szervezzen% 
az értekezlet legelőbb is e szervezkedés szükségét mondotta 
ki. E szervezkedés az E. A. 25. és 32. §-ainak felolvasása 
s megmagyarázása után meg is történt nyombaD olyformán, 
hogy Pőstyén szórványa e §§-ok alapján a verbói anyaegy-
ház leánygyülekezetévé alakíttatott, s minthogy a 32. §. szerint 
e határozat az esperesség jóváhagyásától tétetik függővé, a 
jelenvolt helyi lelkész úr megbízatott, hogy a szükséges lépé-
seket az esperességnél tegye meg. A leánygyülekezet gond-
nokává Koehler Edinhard számtartó választatott. Minthogy 
pedig az anyagyülekezet lelkésze, segítség hiánya s nagy 
elfoglaltsága miatt a leánygyülekezeti istentiszteletek megtar-
tására nem vállalkozhatott, főtiszt, püspök úr e teendők elvég-
zésével az 1897. évre a pozsonymegyei esperességet bízta 
meg. így lett az 1897. év április hó 8-ik napja a pőstyéni 
leánygyülekezet születésnapjává: lebegjen tovább is felette az 
Úr kegyelme s koronázza meg azt, a mit nevében kezdettünk, 
sikerrel és áldással! 

Megszűnvén így a kánoni akadály, hozzáfoghattunk az 
istentiszteletek rendezéséhez. Elsőbben is 1897. április 22-én 
folyamodványt terjesztettünk fel a magas vallás- és közok-
tatásügyi minisztériumhoz az iskolaterem átengedése ügyében, 
a melynek alapján meg is nyertük az engedélyt annak hasz-
nálatára. Átesvén e nehézségen, a berendezés kérdése már 
— daczára, hogy eddig kikölcsönzött bútorzattal segítettünk 
magunkon — sokkal kevesebb gondot okozott. Oltárt, szó-
széket hamar összeállítottunk, oltárképül az én „Consumma-
tum est" festményem szolgált, székeket Rónay Adolf, harmo-
niumot Smeringa Dénes úr kölcsönzött. Winter Sándor úr egy 
szép oltárszőnyeget ajándékozott, Suppancic Emma úrnő Bécs-
ből 4 ezüstözött oltári gyertyatartót, a nagyszombati ev. gyüle-
kezet pedig 40 német énekes könyvet. Még ugyanez év őszén 
többnek kegyes adományából 50 csinos széket vásároltunk, a 
mi csak Thonet testvér urak szívessége alapján volt lehető,, 
kik a szent czélra való tekintetből 45% árleengedést enge-
délyeztek. 

Most már megtarthattuk első istentiszteletünket Urunk 
mennybemenetelének ünnepén, 1897, május 27-én, mely alka-
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lommal a magyar nyelvű szentbeszédet Farkas Gejza nagy-
szombati ev. lelkész úr mondotta. Ezt követte június 7-én 
újabb istentiszteletünk Hollerung Károly modori esp.-lelkész 
úr német szentbeszédével, mely alkalommal a megjelenésben 
akadályozott Blaskovics Pál sziládi ev. tanító urat a harmo-
niumnál a pőstyéni nyári szinház karmestere volt szives 
helyettesíteni. Ezen s következő istentiszteleteinket sorrendjük, 
a szent functiót végző lelkész urak nevei, az istentisztelet 
nyelve s a résztvevők száma szerint, alábbi táblázatos kimuta-
tásunk tünteti fel. Az 1897. évi idény zárókövét képezte azon 
istentiszteletünk, a melyet augusztus 22-én, főtdő dr. Baltik 
püspök úr személyes lelkészi functiója s vezetése alatt tartot-
tunk s mely valóban fenséges és megható ünnep volt. A Schmidt 
Károly Jenő pozsonyi ev. lelkész úrtól atyafiságos készséggel 
átengedett egyhangú liturgiái énekanyagot Smeringa Dénes 
úr remek négyeshangú szólamra tette át, a melyet Halmay 
Imre úr helyi színtársulatának tagjai kitűnő iskolázottsággal 
adtak elő. Ajtatosságunkat ez felette ünnepélyessé s épületessé 
tette. A jelenlevők száma meghaladta a 100-at és még igen 
sokan a hely szűke miatt visszatérni voltak kénytelenek. 

Nekem és családomnak jutott a kitüntető szerencse, 
hogy főtisztelendő püspök urat, ki előző szombaton délben 
érkezett meg, újból vendégünkként tisztelhettük. Vasárnap, 
az istentisztelet után, mintegy 15-en gyülekeztünk össze 
körötte közös szeretetlakomára s áldó köszönettel bocsátottuk 
őt ismét útjára azért, hogy, fáradságot s munkát nem kiméivé, 
a nagy utat megtette, hogy az Igére áhítozó híveinek azt 
főpásztori készséggel és hűséggel hirdesse. S ezzel az 1897. 
évi idény bezárult. Vegyes, sőt ellentétes érzelmek töltötték 
el kebleinket. Hála és öröm egyrészt, — fájdalom és szomo-
rúság másrészt. Boldogok mi, kiknek az Úrban megindított 
kezdeményezése ily szépen és áldásosán sikerült ; szegények 
mi, hogy immár hosszabb időn az Ige erejét s vigasztalását 
nélkülözni leszünk ismét kénytelenek ! 

Visszatekintve az idény sikerére, meggyőződtünk, hogy 
az istentiszteletek rendezése valóban mélyen érzett szükséget 
van hivatva kielégíteni ; a fürdővendégek részvétele pedig 
megmutatta, hogy sokaknak lelki jótétemény az, mely mind-

2 * 
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nyáj unkát drága evang. hitünkben újból megerősít és fel-
vidámít S bárha voltak itt-ott, mint pl. az énekben, fogya-
tékosságok is, hiszszük és reméljük, hogy ezek is, mint a 
kezdet nehézségeiből folyók, később eltűnnek s hogy Isten 
kegyelméből a fáradságos és nehéz kezdetet áldásos és har-
monikus folytatás fogja követni. E mellett nem szabad figyel-
men kívül hagynunk azt sem, hogy egy fillérnyi segély 
nélkül tisztán Isten kegyelmére támaszkodva kezdettük meg 
a nehéz munkát. Ezért is őszinte hála és köszönet azoknak, 
a kik bennünket szent munkánkban oly önzetlen készséggel 
segítettek, elsősorban pedig a nt. lelkész uraknak, a kik 
minden tiszteletdíj nélkül siettek nékünk az Úrnak Igéjét 
hirdetni, s evvel a pőstyéni diasporában a legnemesebb apos-
toli missiót végezték. 

Összefoglalva immár az 1897. évi istentiszteleteket, 
ezekről a következő táblázatos kimutatásban számolunk be : 

E Istentisz-
telet napja 

Az Istentisztelet nyelve 

-o 
Istentisz-

telet napja 
A lelkész neve magv. német tót 

o pH 

Istentisz-
telet napja 

a résztvevők száma szerint 

1,2 Május 27. Farkas Gejza, Nagyszombatból 18 22 
3 Június 7. Hollerung Károly, Modorból - 28 
4 Július 4. Krahulecz Aladár, Grinádról . — 36 — 

5 „ 18. Schönwiesner Kálmán, P.-Szent-
Györgyböl u — 52 — 

6 „ 25. Mészáros István esp.. Beziből . 63 - — 

7 „ 25. Gallás Pál, Verbóról . . . . — — 82 
8 Aug. 15. Pauliny Dániel püsp. missioná-

rius, B.-Gyarmatról . . . 42 — 

9 „ 22. dr. Baltik Frigyes püspök, 
B.-Gyarmatról - Inn . — 

Összesen . . 123 238 82 

9 Istentiszteleten összesen . . . 433 
Egy istentiszteletre tehát esik . 41 48 82 

Az offertoriumok összege kitett 82 frtot, mely összegből 
a lelkész urak uti költségei, az énekvezető díja s a takarítási 
kiadások fedeztettek. 
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Az 1897. évről szóló iménti értesítőmben kifejeztem azon 
reményemet, hogy Isten segedelmével a kezdet nehézségeiből 
folyó fogyatékosságoktól is meg fogunk szabadulni s szerény 
kezdeményezésünknek összhangzatos és áldásos folytatása 
leend. Ez pedig legbiztosabban a közreműködő erőknek czél-
tudatos és egybevágó működésétől függ. Ép azért bölcsen 
intézte főpásztorunk, hogy a lelkipásztorkodással az 1898-ik 
évi idényre is a pozsonyi esperesség t. lelkészi karát bizta 
meg, mint a kik helyi viszonyainkkal már ismerősek voltak. 
Az énekvezetés ezúttal is Blaskovics Pál sziládi tanító úrra 
bizatott. 

Jelentésemnek a mult évről szóló részében említettem a 
karének fogyatékosságát, minek oka főleg abban rejlik, hogy 
közönségünk á legkülönbözőbb helyekről verődik össze, hol 
különböző szokások és énekdallamok használatosak : mind-
ennek daczára e fogyatékosságon az 1898. évben már jelen-
tékenyen javítottunk az által, hogy kérésemre Stubner Simon 
galgóczi polgári iskolai tanár úr szives volt az ottani iskola 
néhány evang. finövendékéből egy állandó egyházi énekkart 
szervezni, egyenesen a pőstyéni istentiszteletek számára. Nagy 
hálával adózom nevezett tanár úr e szíves közreműködéseért 
nemcsak a gondjaimra bízott pőstyéni leánygyülekezet ének-
ügyének fellendítése miatt, de főleg azért is, mert így épen 
az énekkarba bevont fiúgyermekek vallásos nevelése érdeké-
ben igen jelentékeny és áldásos szolgálatot tett, a kik külön-
ben, csekély számuk miatt, a vallásos nevelés legfőbb esz-
közében, a choráléneklésben. aligha nyertek volna oktatást. 
Nem is palástolhatom el a felett való örömömet, hogy missió-
pontunk, Pőstyén, íme így még körön kívül is missiói tényező-
ként szerepel. Meg kell még itt említenem, hogy az isten-
tiszteleti ének főleg a magyar nyelven jár sok nehézséggel, 
minek okát a már fentebb említett s többé-kevésbbé mind a 
három nyelvű énekre vonatkoztatható, különböző vidékeken 
megszokott dallamok eltérésein kívül még abban is látom, 
hogy t. i. magyar énekes könyveink mindeddig nincsenek. 
Megpróbáltam ugyan ez irányban a „Dunántúli egyházkerületi 
egyházi ének- és zenepártoló egyesületihez folyamodni, azon-
ban választ mindeddig nem nyertem. Nem volna e kívánatos, 
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sőt áldásos, hogyha a missiói pontok számára egy külön, 
mintegy 100 legismertebb dallamú egyházi éneket tartalmazó 
énekgyüjteményt közegyházilag kiadnánk, mi által az érez-
hető hiányon gyökeresen segíthetnénk? 

Egyébként állapotunk, Isten kegyelméből, fejlődött szé-
pen tovább. A budapesti női gyámintézet még 1897. augusztus 
hó 11-én hozzáintézett kérelmemre, pompás oltári edényekkel 
lepett meg, szives karácsonyi ajándékképen. A télen át pedig 
tovább munkálkodtunk ájtatosságunk hajlékának benső meg-
felelő felszerelésén, a mennyiben azt egy, helybeli iparosok 
által rajzaim és utasításom szerint készített, s tekintettel isten-
tiszteleteink időszaki voltára, szétszedhető új oltárral és szó-
székkel láttuk el. Beliczay Béla budapesti nagyiparos úr, az 
ottani magyar gyülekezet gondnoka, énekvezetésünknek töké-
letesítésére s lelki épülésünk emelésére remek harmonium-
ajándékkal gazdagított. Oltárképül ifjúkori barátom, Hutschen-
reuter Lajos, tanár a szász-meiningeni Lichte városban, kérel-
memre, egyenesen Pőstyén számára, egy gyönyörű olajfestményt 
készített, mely Jézust az olajfák hegyén ábrázolja s a mely 
ajándéknak, szakértők véleménye szerint, műbecs szempont-
jából is kiváló értéke van. E képhez a megfelelő elegáns, 
aranyozott keretet a lipótvári keretgyár volt kegyes adomá-
nyozni. Azonkívül Hornyánszky Viktor budapesti nyomdász 
úr szives ajándékából a Czékus-féle Agenda két kötetével, a 
bibliatársaságtól pedig egy magyar bibliával gazdagodott fel-
szerelésünk. Isten segedelmével s hitrokonaink áldozatkész-
ségéből eljutottunk annyira, hogy buzgóságunk hajléka a 
maga szerény, de ízléses felszerelésével minden látogató 
osztatlan tetszésére talál. Ha nem is templom, de nem is 
közönséges szobaterem. A belépő rögtön érzi, hogy meg-
szentelt hely ez, a mely önkénytelenül is áhítatra készt. 

Az 1898. év további örvendetes vívmánya a liturgia 
szerencsés rendezése. Habár csak műkedvelőkből is, de sike-
rült mégis egy állandó négyeskart összehoznom, a mely a 
liturgiái responsoriumokat látja el s előadásaival úgy a gyüle-
kezetre, mint a lelkészre igen jó hatással van. E respon-
soriumos liturgia behozatalával istentiszteleteink úgy esthetikai, 
mint épülési szempontból jelentékenyen emelkedtek. Immár 
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gondoskodva van arról, hogy a hivők érzelmei az Ige be-
fogadására méltóképen hangoltassanak s hitükről örömteljes 
készséggel tegyenek az Úr előtt vallomást. Mert hogy a szent 
helyen összegyülekezett hivők vasárnapi ünneplése valóban 
istentiszteletté lehessen, annak egyik legfőbb s leglényegesebb 
biztosítéka kétségkívül a helyesen construált s épületesen szer-
vezett liturgia. 

így felszerelve, ez évben már a nagypénteket is, híveink 
kívánságának megfelelően, méltóképen megünnepelhettük, 
főtisztelendő főpásztorunk szives lelkipásztori készségéből, ki 
ez alkalomból, daczára nagy elfoglaltságának, mégis titkárát, 
Tirtsch Gergely s.-lelkész urat küldte közénk, lelki szomjunk 
enyhítésére. „Inkább összes hivatalos teendőimet magam vég-
zem, semhogy pőstyéni híveimtől Urunk szent vacsoráját 
megtagadjam" ; ez volt kérelmemre igazán püspöki válasza. 
E szent ünnepen lett az Úr szent vacsorája először kiszol-
gáltatva, miután a szent edényeket a fungáló titkár úr előbb 
megható szavakkal szent hivatásukra felavatta. Mintegy negy-
venen vettek az isteni kegyadományban részt; s a kinek 
módja van bármikor az Úr asztalához járulhatni, el sem gon-
dolhatja, mit érezhettünk e kegyelmi napon mi, elhagyatott 
szórványbeliek, kiknek végül megadatott, hogy saját ott-
honunkban lehettünk a bűnbocsátó isteni kegyelem részeseivé ! 

Pünkösd hétfőjén ismét különösen kegyeletes ünnepünk 
volt; ekkor avatta fel szent kvártélyára az új oltárképet és a 
harmoniumot Kovács Sándor theol. akad. tanár úr Pozsonyból. 

Az egész 1898-ik évi idény alatt egyébként összesen 
13 istentiszteletet tartottunk, a melyeknek statisztikai táblá-
zata a következő : 

a Istentisz-
Az istentisztelet nyelve -2 | 

® £ 

•o 
telet napja 

A lelkész neve magy. német tót 
o —« 
eí s > o 

6t( 
telet napja 

a résztvevők száma szerint p 

1 Április 8. Tirtsch Gergely, p. titkár 52 1 40 
2 Május 29. Kovács S., tanár . . . 18 — — 2 
3 Jún. 12. Schönwiesner K., leik. . 1 47 — — 

4 „ 12. Gallás P., leik — . 23 — 

Átvitel . | 70 47 23 | 42 
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B 
Istentisz-

Az istentisztelet nyelve 'CÜ 
S o 

xí> 
telet napja 

A lelkész neve magy. német tót S ?! 
o telet napja 

a résztvevők száma szerint • o 

Áthoz at . 70 47 23 42 
5 Jún. 26. Krahulecz A., leik. . . — 41 — 3 
6 Július 10. Farkas G., leik. . . . 45 — — 2 
7 „ 10. Gallás P., „ . . . . — — 34 — 

8 „ 24. Kercser Ede, leik. . . — 58 — 1 
9 „ 31. Tirtsch G., p. titkár . . 68 — — — 

10 „ 31. Gallás P., leik — — 32 
11 Aug. 7. Schleiffer K., leik. . . — 61 — 

12 , 21. Scharbert A., leik. . . — 63 — I 
13 , 21. Gallás P„ leik — — 51 

Összesen . 183 270 140 49 

13 Istentiszteleten összesen 
Átlag szerint . . . . 46 

593 
54 35 

Offertorium czímén összesen begyült 89 frt 92 kr v mely 
összeg ez évben is a fungens lelkész urak költségeinek, az 
énekvezető díjának, az istentisztelet egyéb kiadásainak fede-
zésére fordíttatott. 

Vagyoni állapotunkról a kezdettől fogva az 1898. év 
végéig részletes hű képet nyújtanak a következő táblázatos 
kimutatások: 

I. A templomalap számadása, 
a) I8Q7. évből 

B e v é t e l fr t kr. B e v é t e l frt kr. 

Áthozat . . 109 08 
1 Az 1895. jún. 2-iki pün- 3 Gr. ZedtwitzUtz ő mlttól 10 — 

kösdi istentisztelet 4 Plank Olga úrnőtől, Szt-
offert. maradványa . 1 30 Pétervár 5 — 

2 Az 1896. május 31-én 5 Hertel Viktor, mendhau-
tartott millenniumi seni (Meiningen) lel-
istentiszteletből . . 107 78 kész úrtól és anyjától 14 69 

Á t v i t e l . . . | 109 08 Átvitel. . . 138 77 
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B e v é t e l frt kr. B e v é t e l kr. 

Athozat . . 138 17 xíthozat . . 472 77 

6 Kubinyi Géza, ország- 18 Grävenitz grófnő ő nagy-
gyűlési képviselő úrtól 5 mltga tombolára . . 10 — 

7 Oppocensky élelmezési 19 Gróf Zedwitz Óurt úr 
tiszt úrtól . . . . 3 — ő mltga, tombolára . 5 — 

8 Koehler Ernő, saalfeldi 20 Sztankovszky Ottilia 
diakónus úrtól . . . 3 — úrnő, Pőstyén . . . 5 — 

9 Vogel Vilmos úrtól, 21 Prinster Vilmos úrtól, 
Kottbus, Poroszország 3 — Bakófa 10 — 

10 Murkó Mór úrtól, Ara- 22 Guggenberger Gusztáv 
n y o s - M a r ó t h . . . . 5 — úrtól, Bori . . . . 5 — 

11 Kittel Pál úrtól, Berlin 1 - 23 Schmidt Rudolf úrtól, 
12 Szandtner Ernő úrtól . 10 — Béke 5 — 

13 Suppanéic Emma úrnő 24 Gyapay Gusztáv úrtól, 
gyűjt., Bécs. . . . 145 — Zsitva-Üjfalu . . . 10 — 

14 Klemm Eliz k. a., Gurau, 25 Szeszler Mór úrtól, Gal-
Poroszország . . . 1 — gócz 50 — 

15 Mayser H. J. úrtól, Ulm 5 — 26 Fabritius Vilmos úrtól, 
16 Raubicsek Lajos úrtól, K-Szeben . . . . 7 40 

Liptó-Rózsahegy . . 1 — 27 Hausmann H. M. úrtól, 
17 Egy Halmágyi Arnold Rumánia 5 

úr által rendezett tom- 28 Kamatokból . . . . 19 Dl 
bolából 152 1897. decz. 31. összesen 604 18 

Átvitel . . 472 77 . . r 
1 

b) i8gS. évről. 

E Kelte 
Ö s s z e g 

N 
-O 

Kelte 
B e v é t e l egyen- 1 

ként i összesen 
o U. hó nap frt kr. frt kr. 

1 január 1 Maradvány 1897. évről 604 18 
2 N 5 Minarik János, diószeghi gazdatiszttől 5 — 

3 » 26 A dunáninneni evang. hitv. egyház-
kerületi gyámintézettől 50 

4 febr. 10 Hiller épitőmestertől, Zittauból . . . 2 — 

5 „ 11 Skrzypiecz, tarnovói mérnöktől. . . 3 — 

6 15 Brokuta M., bukaresti gyárostól . . 5 — 

Átvitel . . 65 - 1 604 18 
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J 
Kelte 

Összeg 
Kelte 

•o B e v é t e l egyen 
ként összesen 

"c ün hó nap frt kr. fr t kr. 

Áthozat . . 65 00 604 18 
7 febr. 24 Braun xVrmin, pécsi kereskedőtől . . 3 — 

8 márcz. Bodó Péter, galgóczi urad. titkártól . 25 — 

9 „ 17 Richard C., berlini földbirtokostól 10 — 

10 április 16 Gerőfi Bernát, budapesti építésztől . 5 — 

11 május 4 Láng Lajos, budapesti gyárigazgatótól 10 -

12 4 Pollak M., budapesti műépítésztől. . 10 — 

13 » 7 A meiningeni Gusztáv-Adolf egylettől 131 97 
14 június 2 Lenek Gyula, soproni lakostól . . . 5 — 

15 „ — Zwar Emil, drezdai festőtől . . . . 2 — 

16 július 3 Pozsonyi evang. családtól . . . . 2 — 

17 „ 10 Gablonczi evang. egyházgondnoktól . 3 — 

18 „ 24 Franke Miksa, berlini fürdővendégtől 10 — 

19 „ 24 Proska C., königsbergi fürdővendégtől 1 — 

20 „ 24 Boege Károly, laubani fürdővendégtől 10 — 

21 aug. 7 Dr. Knodt Károly, ezredorvostól . . 5 — 

22 » ' 7 Az e napon rendezett parkünnepély 
tiszta jövedelméből 512 85 

23 „ 8 Wiener Velten, bécsi birtokostól . . 40 — 

24 » 22 Halmágyi Arnold úr által rendezett 
tombola tiszta jövedelméből . . . 30 40 

25 » 28 Pozsony város esperességi gyámintc-
zététől 4 95 

26 „ 31 Günther M. Vilmos, pozsonyi lakostól 2 — 

27 „ 31 Andreae Em., pozsonyi lakostól . . 1 — 

28 » Ő kir. fensége Paula württembergi 
herczegnőtől (100 márka) . . . . 58 

29 szept. 7 Meyerhuber Katalin, verebélyi lakostól 2 — 

30 13 Feszty Szilveszter, ó-gyallai birtokostól 10 — 

31 14 A parkíinnepélytöl felmaradt tárgyak 
eladásából 6 

32 7) 16 Pettényi S. vágújhelyi lakostól utóla-
lagosan a parkünnepélyhez . . . 5 -

33 „ 23 Hermán Lajos, lőcsei lakostól . . . 25 — 

34 okt. 8 Boll János, bajnai lakostól . . . . 5 -H 
35' » 27 A pozsonyi ág. hitv. gyülekezet con-

ventjétól 25 J 
36 

* 
— 1 A pozsonyi ág. hitv. gyülekezet gyűj-

téséből 22 

Átvitel . . | 1M7 17 604 18 
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p Kelte 
Összeg 

Ü •o K 

Kelte 
B e v é t e l egyen-

ként összesen 

o u. hó nap frt kr. frt kr. 

Áthozat . . 1047 17 604 18 
37 

38 

39 

40 
41 
42 

nov. 

decz. 
r> 

10 

15 

24 
22 
31 

Dorner Gusztávné, mérnök nejének 
gyűjtéséből 

A pozsonyi lyceum IV.—VIII. osztályú 
ág. hit. ev. tanulói gyűjtése . . . 

A dunáninneni ág. hit. ev. egyházkerü-
let gyámintézetétől 

Spura, brünni lakostól 
A saalfeldi Gusztáv-Adolf egylettől . 
Kamat fejében 1898. évben a pőstyéni 

takarékpénztárban elhelyezett töké-
től s. p. 1898. június 30-ig . . . 

1898. deczember 31-ig 

75 

12 

49 
1 

117 

14 
31 

96 

90 

55 

84 
33 

1303 

46 

58 

17 
Összes bevétel . . 1953 93 

Szóval Egyezerkilenczszázötvenhárom forint 93 kr. o. é., 
mely ősszegből a) a pőstyéni takarékpénztában a 2078. 
sz. betétkönyvecske mellett gyümölcsözőleg el van 
helyezve 

b) adóslevélre kikölcsönözve . . 
1903 

50 
93 

Összesen fenti . 1953 93 

A) leltár számadása. 

a) iSgy. évről. 

B e v é t e l : Frey Miksa 2 frt, Ertl M. 2 frt, Bodó Péter 2 frt, 
Schwimmer József 1 frt, Jeszenszky Zsigmond 10 frt, 
Beliczay Béla 10 frt, Ferenczy Gyula 1 frt, Hodina 
Emilia 2 frt, Holla Mária 1 frt, Kása Jusztina 1 frt, 
Quittner D. 2 frt, Kutscher Kat. 3 frt, Földy Géza 1 frt, 
Aransz Richárd 1 frt, Krkos Anna 1 frt, Maszarik Já-
nos 1 frt, Mandelik Sánd. 2 frt, Galambos Ant. 2 frt, 
Weiss Ádám 2 frt, Albrecht Vilm. 5 frt, Lázár Lajos 
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1 frt, Szóld M. 2 frt, Guggenberger Gusztáv 1 frt, 
Fischer Károly 4 frt, Hubitsch 1 frt, Hauzer 1 frt, dr. 
Neuwirth N. 2 frt, Haviár György 1 frt, Lichner Sam. 
50 kr., Kreuz Teréz 50 kr., Simkó Simon 50 kr., Ma-
lárik Katal. 20 kr., Jex Simon 2 frt, maradvány az 
offertoriumokból 11 frt 79 kr. Összesen 81 frt 49 kr. 

K i a d á s : Thonet testvérektől vett 50 drb székért 62 frt, 
azoktól járó vasúti bérért 4 frt 06 kr. Urbantól vett 
futószőnyeg stb.-ért 12 frt 50 kr. Összesen . . . . 78 frt 56 kr. 

Pénztári maradvány 1897. év végével 2 frt 93 kr. 

b) iSgS. évről. 

B e v é t e l : Frey Miksa gyűjtéséből 18 frt 05 kr., Bartosie-
wicz D. 3 frt, Bodó Péter 3 frt, Schlesinger Ad. 4 frt, 
Szóld M. 5 frt, Schulz Ed. 3 frt, Vadász Iván 5 frt, 
Fischer Károly 5 frt, Murkó M. 10 frt, Haviár György 
4 frt, Czeyk Ilona és Janka 5 frt, Dr. Heinemann 2 frt, 
Pántyik János 2 frt, Fantzier Gottfried 1 frt, szatmári 
ref. lelkész 1 frt, Albrecht Pál 1 frt, Szkok Pál 1 frt, 
Nerád János 50 kr., Klein Samu 1 f/t, Greiner Krist. 1 frt, 
Schweizer Emil 1 frt, Kachelmann Károly 1 frt, Kauders 
Hermin 50 kr., Kompánek János 1 frt, Westrik Gyula 
50 kr., Rosenberger Vilm. 1 frt, Albrecht Pál 50 kr., 
Fantzler Gottfr. 50 kr., Greiner Kristóf 50 kr., Müller 
József 20 kr., Striberny Károly 25 kr., Hofer K. 20 kr., 
Mandela János 25 kr., Smogrovics Károly 50 kr., Pin-
gitzer^Mih. 30 kr., Grasel Nánd. 50 kr., Valent Mária 20 kr. 
Holderer Karola 20 kr., ifj. Albrecht Pál 50 kr., Lauda 
Krisztina 1 frt, Wurm György 1 frt, Weiss Kristóf 50 kr., 
Lajda Terez 40 kr., Szabó Károly 1 frt, P. R. H. 2 frt, 
L. A. 1 frt, Fischer Károly 1 frt, Zsurek Marczell 1 frt, 
L. A. 50 kr., E. E. 50 kr., Asboth E. 1 frt, Steckner 
3 frt, Lang M. 1 frt, Kacser Augusta 1 frt, Mehner 

Ernő 1 frt, gyűjtésből 10 frt. Összesen 113 frt 05 kr. 
K i a d á s : Egy oltár és szószékhez Szeszlertől vett deszka-

ért 15 frt, ezen tárgyak készítéseért Javorszky Jó-
zsefnek 31 frt 62 kr., ezen tárgyak fénymázolásáért 
Miivajnak 15 frt, az oltár és szószék betakarására 
Magrantól vett kelmékért 11 frt 49 kr. Bécsből vett 
2 darab oltárszoborért 18 frt 09 kr., porelleni véd-
takaróért az oltárra Pozsiczkinek 3 frt. Összesen . . . 94 frt 20 kr. 

maradt " 18 frt 85 kr. 
mely összeg az Istentiszteletekből felmerült költségek fedezésére és 
kezelési czélokra fordíttattak. 
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L e l t á r . 

óO (ötven) darab faszék a Thonet-féle gyárból árjegyzék 
szerint . 117 frt — kr. 

1 (egy) 
1 (egy) 

oltár puha fából, feli. mázolt, aranyozott\ 
szószék, ugyanúgy . . .j 120 „ j) 

1 (egy) harmónium, Beliczay Béla úr ajándéka 300 „ — „ 
1 (egy) harmoniumpodium 2 n 
1 'egy) harmoniumpad keményfából, Szóld Mór 

ajándéka 3 „ V 
1 (egy) olajfestményü Krisztust az olajfahegyen 

ábrázoló arczkép, aranyozott kerettel 120 „ j i 
(A kép Hutschenreuter Louis tanár, 

lichtei lakos ajándéka, ki a képet csupán 
és kizárólagosan a pöstyéni íiókegyház 
számára sajátkezüleg festette, a keretet 
ajándékozta a lipótvári keretgyár.) 

2 (kettő) oltárszobor (angyal) 18 „ n 
4 (négy) ezüstözött oltárgyertyatartó Suppancic 

i ajándéka 60 „ — „ 

1 (egy) garnitúra Úrvacsoraedények és pedig: 1 aranyo-
zott kehely, 1 cinkezüst kanna, 1 cibo-
rium, 1 libella, minden tárgyon bevésve 
a budapesti ev. női gyámintézet 1897. 50 „ — „ 

1 (egy) pirosszinű oltár- és szószék-teríték . . 14 „ — „ 

1 (egy) feketeszintí oltár és szószék-teríték, 
fekete oltárszönyeggel . . . . 14 „ — yi 

1 (egy) darab oltárszőnyeg, Winter Sándor ajándéka 40 „ — „ 

1 (egy) futószőnyeg 7 „ — „ 

1 (egy) vasállványú pad, Orgon Jánosné ajándéka 10 „ — „ 

1 (egy) Károlyi biblia, a bibliatársaság ajándéka ̂  
2 (kettő) kötet Czékus és Ivarsay-féle magyar Agenda,^ 

Ilornyánszky V. ajándéka . . . 
15 .. „ 

34 (liarmincznégy) régi németszövegű énekeskönyv Nagy 
Szombatból n „ 

9 (kilencz) kötet németszövegű reform, énekeskönyv, 
Gladischefsky úr ajándéka . . . . — „ » 

2 (kettő) „ németszövegü reform, imakönyv, Gla-
dischefsky úr ajándéka — „ — ' „ 

Összes érték . 890 frt — kr. 
mely az I. magy. általános biztosító társaságnál 2,069.731. és 2,084.716. 

sz. kötvények mellett tűzkár ellen biztosítva van. 
Az előbbi adatok alapján áll a vagyon 1898. év végével: 

Készpénzben 1953 frt 93 krból 
Leltári tárgyakban . . . 890 „ — „ 

Összesen ~~ 2843 frt 93 kr. 
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A mi közelebbről e táblázatos kimutatásban feltárt 
vagyoni állapotunkat illeti, ügy sajnálattal kell megjegyeznem, 
hogy törekvéseink nem mindig találkoztak az általános áldo-
zatkészséggel, mint ez más felekezeteknél oly dicséretes módon 
történni szokott. Gyűjtésről, a szó valódi értelmében, még szó 
sem lehetett, minthogy a magas minisztériumtól számunkra 
ez irányban megadott engedély érvényesítésével csakis igen 
szűk körre szorítkozhattunk. Ez irányban még újabb kér-
vényezésre lesz szükség, hogy törekvéseink a polgári ható-
ságok kellő támogatását elnyerhessék. Ez főleg az oka, hogy 
daczára a kimutatásainkban feltüntetett nagyobb adomány-
összegeknek, a templomalap és leltár összértéke az 1898. év 
végével együttvéve csak a kimutatott kerek 2843 forintot 
érte el. 

Ha hitsorsosainkat mindenütt oly buzgóság s áldozat-
készség lelke szállná meg, mint pl. a pozsonyi ev. lyceum 
egyes tanulóit, a kik minden felszólítás nélkül, pusztán saját 
lelkük sugallatából, törekvő szórványunk templomalapja javára 
oly szép gyűjtést rendeztek: óh, akkor remélhető volna Isten 
házának mielőbb való felépítése Pőstyénben is ; főleg ha még 
figyelembe vennék azt is, hogy e templom tulajdonképen 
nem is a pőstyénieknek, de a világ minden tájékáról ide 
zarándokló evangélikus híveknek lelki épülésére fog szol-
gálni, nemzetiség és nyelv különbsége nélkül, s ily értelemben 
missió-hajlék lesz az minden időkre igazi evangélikus szellem-
ben és irányban ! 

Isten segítsen továbbra is ! Amen ! 
Pőstyén, 1898. deczember végén. 

'(§> 

Az 1899. évben 12 istentiszteletet terveztünk és pedig 
magyar, német és tót nyelven egyaránt 4—4-et. Fürdőhelyen 
a vendégek vallása és nyelve szempontjából állandó a hul-
lámzás; s ha ezt fontolóra veszszük, nyomban belátjuk, hogy 
ily diasporában az egyházi ügyek sablonszerű keresztülvitele 
nem lehető; ellenkezőleg, ha sikerre törekszünk, a körülmé-
nyekhez kell mindig alkalmazkodnunk. E körülmény az okar 
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hogy eredeti tervünktől az istentisztelétek dolgában el kellett 
térnünk, a miért, hiszszük, elfogulatlan oldalról gáncs nem fog 
illetni. így tartottunk az 1899. évben 12 istentisztelet helyett 
14-et, és pedig 4 magyar, 5 német, 4 tót és 1 háromnyelvűt, 
mint ezt a következő táblázatos kimutatás tanúsítja. 

Nap Az istentiszteletet 
végezte 

Az istentisztelet nyelve 

magy. német tót 13 nyelvű 

Offer-
torium Nap Az istentiszteletet 

végezte 
a résztvevők száma szerint frt. kr. 

Márcz. 31. Tirtsch Gergely, p. titkár 39 10 75 
Május 28. Hollerung Károly, esperes — 47 — — 7 97 
Június 11. Farkas Géza, lelkész . . 22 — — — 2 06 

* 11. Gallás Pál, lelkész . . . — — 52 — 2 11 
„ 18. Fichtner János, lelkész 

(Poroszágból) . . . . — 49 - — 10 57 
„ 25. Kercser Ede, lelkész . . — 37 — — 3 50 

Július 2. Gallás Pál, lelkész . — — 34 — 2 16 
• 9. Stromp László, theol. ak.t. 28 — — — 3 22 
. 16 Dr. Baltik Frigyes, püspök — — — 102 13 70 
, 30. Scharbert Emil, lelkész . — 35 — — 2 76 
„ 30. Gallás Pál, lelkész . . . — — 28 — 1 48 

Aug. 6. Krman Lajos, p s.-lelkész 26 — — — 2 78 
„ 20. Krahulecz Aladár, lelkész — 32 — — 19 98 
, 20. Gallás Pál, lelkész . . . — — 43 — 2 62 

Összesen . . 

Átlag szerint i 

115 

29 

200 

40 

157 

39 

102 

102 

85 66 

Urvacsorát élveztek 20-an, mind német istentisztelettel. 
E kimutatásból kitűnik az is, hogy az istentiszteletek látogatása 
az 1899. évben, szemben az előző 1898. évvel, nem csökkent, 
az 1897. évit pedig 140 lélekkel túlhaladta. 

Az élénk érdeklődés pedig, a mely az evang. istentiszte-
leteink után való kérdezősködésben nyilvánult, igazolja azon 
meggyőződésemet, hogy azoknak behozatala nemcsak időszerű, 
hanem kívánatos, sőt szükséges volt, s hogy az ez ügyben 
megindított mozgalom immár tágasabb körökben ismeretes. 
Ez idén már nem azt kérdezték: lesz-e; hanem azt, hogy 
„mikor lesz megint evang. istentisztelet?" . . . 
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Ez örvendetes tapasztalat s a lefolyt három év statisz-
tikai adatai bizonyságot tesznek arról, hogy engem a kezde-
ményezésért szemrehányás nem illethet, mintha tornyot akartam 
volna építeni, a nélkül, hogy előbb számot vetettem volna a 
rendelkezésre álló eszközökkel, melyeknek hamar elfogytával 
a művet szégyennel és kárral kellene abbahagynom. 

A pőstyéni gyógymód a kedélyre nagymértékben nyo-
masztó hatású, úgy hogy rendszerint az itteni betegek a hiva-
tásukkal való foglalkozásra képtelenek. Annál nagyobb elisme-
rés illeti azon nt. lelkész urakat, kik daczára betegségüknek, 
mégis istentisztelet tartására vállalkoztak, mint ezt 1897-ben 
Mészáros István győri esperes és ez idén Fichtner János (porosz-
sziléziai) petterwitzi lelkész urak cselekedték. 

Az ő főtisztelendősége, a püspök úr által tartott három-
nyelvű istentisztelet alkalmával elnöktársa, a kerületi felügyelő, 
Laszkáry Gyula úr ő méltósága is megtisztelte törekvő gyü-
lekezetünket nagybecsű látogatásával, s szerencsénk volt köz-
vetlen tapasztalásból merített elismerő véleményét hallhatnunk. 
Buzgólkodásunk hajléka, egyszerű, de ízléses kiállításával és 
családias benyomásával megnyerte magas vendégeink tetszését; 
bárha sajnálatukat sem titkolták el a felett, hogy a kis terem 
tömegesebb látogatás esetére szűk és hangsúlyozták annak 
szükségét, vajha mielőbb egy megfelelő térfogattal és magas-
sággal bíró külön imaházra szert tehetnénk. 

Még csak ha ez megépült, jut a mi vallásos kezdemé-
ményezésünk teljes fejlődésbe. Hiszen sokakra tudnánk ráutalni, 
a kik most a nyomasztó levegő miatt távolmaradnak isten-
tiszteleteinktől, holott abban egyébként örömmel vennének 
részt. Olyanok is vannak, a kik egyházi cselekmények vég-
zésére méltó helynek egyedül az e czélnak szentelt templomot 
tartják. Ez óhajoknak megfelelni a mi feladatunk; mert mi-
ként a testnek orvosai, a .léleknek nevelői, úgy a vallásos 
kedélynek vallásos gondozásra van szüksége. 

Ez okból nem mulasztottuk el a szükséges lépéseket az 
engedély megnyerése czéljából kegyes adományok gyűjtésére, 
első sorban is a fürdővendégek között, minthogy építendő 
templomunk is főleg az ő lelki szükségleteiknek van hivatva 
szolgálni. Sajnos, előbb az alispáni hivatal, majd ismételt kérel-
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műnkkel a ministerium elntasított. Daczára ennek, a fürdő-
vendégek részéről, önkénytes adakozásból, mintegy 80 forint 
adományt kaptunk. 

Más irányban is óhajtottam volna alaptőkénk gyarapí-
tását munkálni. E ezélból két úrhoz azon kérelemmel fordul-
tam : szíveskedjenek Pőstyénbe fáradva úti benyomásaikról, 
melyet a német császár ő felsége kíséretében Palaestinában 
szereztek, a fürdő s a vidék közönsége előtt felolvasást tar-
tani. Törekvésem, sajnos, nem valósulhatott meg, minthogy 
mindkét t. férfiú, nyilván fontos okokból, kérésemmel eluta-
sított. A mit nemcsak anyagi okból, de vallásos épülésünk 
szempontjából is, magam s velem igen sokan a legőszintébben 
sajnálunk. 

0 nagyméltósága, Graevenitz grófné, kegyes volt ez idén 
is — miként tavaly — a templomalapunk gyarapítására ren-
dezett parkünnepély védnökségét nemeslelkű előzékenységgel 
elvállalni, mely ünnepélynek tiszta jövedelme kerek 560 frttal 
gyarapította alaptőkénket. Ezt annál hálásabban emeljük ki, 
mert a szép sikerből vallásfelekezeti és társadalmi különbség 
nélkül mindenkit rész illet. A mellékelt évi számadás tanúsága 
szerint többek közt ott találjuk a meiningeni Gusztáv-Adolf-
egylet újabb kegyes adományát is, melynek nagylelkűségéből 
eddig összesen 624 márka szeretetadomány jutott osztály-
részünkül. 

Templomalapunk 1899. deczember végével 3021 forint 
61 kr. Czélunk elérésére tehát még legalább 7000 frtra volna 
szükségünk. Mert a mit Isten dicsőségére óhajtunk emelni, az 
a szent czélnak megfelelőleg aesthetikus kell hogy legyen! 

A lefolyt 1899. évben a következő kegyes adományok-
ban részesültünk: Hertel Viktor mendhauseni (Thüringia) lel-
kész úrtól 1 példány szász agenda, Fichtner János petterwitzi 
(Porosz-Szilézia) lelkész úrtól egy talár. Smeringa Dénes úrtól 
egy szláv biblia. Koehler Aranka úrnőtől és Hautzinger János 
úrtól Magyar-Ovárról öt díszes virágcserép az oltári élővirágok 
számára. 

Tervbe vettem egy kis könyvtár létesítését is. az evan-
gélium szellemében írott építő munkákból, oly ezélból, hogy az 
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ingyen kölcsönképen a fürdővendégek lelki használatára álljon. 
Minthogy pedig e könyvtár készpénzzel való beszerzésére nincs 
fedezet, itt is hitsorsosaink szives áldozatkészségére vagyunk 
utalva. S e tekintetben örömmel jelezhetem, hogy dr. Masznyik 
Endre, Stromp László és Kovács Sándor pozsonyi theologiai 
akadémiai tanár urak szívességéből már is megvethettük a 
könyvtár alapját, a melyhez kegyes adományaikat már többen 
kilátásba is helyezték. 

Törekvéseim azonban az istentisztelet és lelki épülés 
mellett kiterjednek arra is, hogy betegeink testi ápolásánál 
meghonosítsam a keresztyén szeretet lelkében működő sama-
ritanizmust, a mely irányban evang. diakonissáink áldásos 
szerepe általánosan ismeretes. Es mi sok áldást lehet még a 
csak most fejlődő intézménytől várnunk! Ép ezért már régóta 
forró óhajtásom, vajha ez intézményt Pöstyénben is meghono-
síthatnám ! Hogy ez mindeddig meg nem történhetett, azért 
gáncs nem illethet, mert a ki a mi helyi viszonyainkkal csak 
némileg is ismerős, tisztában van azon gátló okokkal, a me-
lyeknek forrása körön kívül esik. Azért nem adom fel a remény-
séget, sőt erősen bízom, hogy a siker itt sem várat már soká 
magára s e hiányon is tán már a következő évad alatt segít-
hetünk. Diakonissa-intézeteink mindenesetre igen hasznos dol-
got fognak művelni, ha egy vagy több testvért a fürdőidényre 
hivatásuk végzésére hozzánk küldenek. 

És most szivem teljes melegével s azon hűséggel, a mely-
lyel evangélikus ügyünket szolgálom, lezárom pőstyéni evang. 
leányegyházunk fejlődésének történetét a végére hanyatló szá-
zadunk ez utolsó évében azon szándékkal, hogy azt majd csak 
— ha éltet és jó szándékimban megsegít az Isten — a templom 
megépülése után egészítem ki, s addig is az évi számadások 
közlésére szorítkozom. A kegyelemnek Istene pedig, a ki atyai 
szeretetével mindeddig vezetett, tartson meg bennünket az új 
évszázad számára is, s kisérje munkánkat áldással és sikerrel! 
Maradjunk meg 0 benne, hogy 0 is mi bennünk maradjon! 
Maradjunk az 0 gyermekei és 0 is nekünk Atyánk marad! 
Álljunk meg erősen a hitben és hit mellett, hogy: 

„Erős vár a mi Istenünk !" 
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Az Isten békessége pedig, mely minden emberi érzelem 
felett való, legyen és maradjon mindnyájunkkal, a Jézus Krisz-
tusban, mindörökké. Amen 

Pőstyén, 1900. elején. 

Vagyonunk állásáról 
1899. évi deczember végével a következőkben számolok be. 

A templomépitési alap gyarapítására, mely 1898. évi 
deczember végével 1953 frt 93 krt 

tett ki, adakozott az év folyamán: 
özv. Neudörft'er Euphemia sz. Koehler Gruibingenben 

(Württemberg) 5 frt 90 krt, Kostyénszky Kálmán 
Pozsony 2 frtot, Hanel P. R. K., Angolországból 3 frtot, 
Ferenczy Gyula Déva 2 frtot, Fichtner János Peterwitz 
(Porosz) 3 frtot, Dorner Cecília urnö Tr.-Tepla (gyűjtés) 
30 frtot, Pántyik János Resicza 2 frtot, Gerhard János 
lelkész Strij 3 frtot, Sághy F. Ipolyság 1 frtot, Fischer 
Károly Pőstyén 2 frtot, Wolf Meran 5 frtot, Laszkáry 
Gyula 10 frtot, Okolicsányi K. főhadnagy 5 frtot, S. P. 
A T. 2 frtot, Waldapfel és Gerhard 10 frtot, a pozsonyi 
evang. gyülekezet 10 frtot, H. S. 5 frtot, P. R. U. 2 frtot, 
Steiger bárónő 5 frtot, Pozsony vár. esper. gyámin-
tézet 4 frt 95 krt. Nagymólt. Walderse Alfréd grófné 
Hannover 17 frt 76 krt, Kéler Napoleon Bpest 25 frtot, 
Möller P. Heisingborg (Svédország) 35 frt 55 krt, Dr. 
Visnovszky József Pőstyén 5 frtot, saalfeldi Gusztáv 
Adolf egylet i Meiningen) 117 frt 65 krt. Összesen . 312 frt 81 krt 

a gyógyalap pénztáránál: Struhl Ernő Görlitz 1 frt, Boura 
János Bécs 40 kr., Fruda And. B -Csaba 20 kr., Ob-
vveger Fáni Pozsony 30 kr., Holz Róbert Boroszló 80 kr., 
Jedicke 0. Fr. Drezda 6 frt, Seligmann Sándor Bu-
dapest 2 frt, Eirich E. Savanyúkút 1 frt 50 kr., Stein-
berger E. Szatmár 30 kr., Poser Jenő Jüterbog 50 kr., 
Goldschmidt L. Tata 20 kr., Obiak Vincze Graz 1 frt, 
Jehov Miksa Berlin 4 frt, Haska Henrik Misslitz 20 kr., 
Kutzleb Viktor Berlin 2 frt, Beliczay Béla Budapest 
3 frt, Galbavy József Ó-Tura 30 kr., Vagacs Mihály 
Ö-Tura 30 kr., Bleszkány F. Budapest 1 frt, Vögerl 
J. Budapest 1 frt, Cech József Pirnitz 30 kr., Spitzer 

Átvitel . 2266 frt 74 kr. 
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Áthozat . 2266 frt 74 kr. 
R. Nagyszombat 50 kr., Kühn Hermann Niesky 3 frt, 
Gerhard János Strij 40 kr., Licht Loiz Bécs 1 frt 50 kr., 
Muszkalay Ant. Trencsén 1 frt, özv. Rudnánszky Bé-
láné Pozsony 50 kr., dr. Alföldi Ant. Pomáz 2 frt, 
Dobozy Mih. Mártonyi 1 frt, Horny Lina Jägerndorf' 
35 kr., Rohner János Freudenthal b0 kr., báró Jósika 
Samuné Szurduk 15 frt 50 kr., Schönfeld Mária Bécs 
1 frt 50 kr., Sellin Henrik Berlin 50 kr., Müller R. 
Chroustowice 1 frt, báró Andrian Nándor Altausee 
10 frt, Surich Károly Karánsebes 3 frt, Nagy Lajos 
Marosvásárhely 1 frt, Schuster Pál Bács-Pivnicza 50 kr., 
Wendler Gusztáv Pozsony 80 kr., dr. Wurmfeld Ká-
roly Bécs 1 frt 50 kr., Fein Ilona Bécs 80 kr., Braun 
József Budapest 1 frt, Euchel Gyula Berlin 1 frt, 
Romanovszky József Strij 50 kr., Petrovits János 
L.-Szt-Miklós 50 kr., Wecker Em. Bécs 1 frt, Blumberg 
M. Smyrna 50 kr. Összesen 82 frt 65 kr. 

Gróf Graevenitzné ö Nagymeltóságának védnöksége alatt 
rendezett parkünnepélyen befolyt 571 „ 87 „ 

Ezen összegben bennfoglaltatnak a következő aján-
dékok : gróf Erdődy Ferencz ő Nagyméltósága 25 frt, 
gróf Zedwitz Curt ö Nagymélt. 20 frt, gróf Zedwitz 
Utz 10 frt, gróf Zedwitz őrnagy 15 frt, gróf Zedwitz 
Béla Bécs 5 frt, gróf Zay Miklós 10 frt, Jeszenszky 
Sándor 5 frt, Wegmann Ad. Moson 3 frt, Vadász Iván 
Ny.-Bajna 1 frt, Urban Zs. 1 frt, Krahulecz és Ul-
reich 1 frt, Sizzó grófnő 10 frt, Seckendoríf báró 10 frt, 
báró Steiger Albert 20 frt, dr. Paulik 2 frt, Polczer F. 
1 frt, N. N. 1 frt, Mednyánszky A. bárónő 10 frt, Marinsky 
gróf 15 frt, Leonhardi Alban 5 frt, Köhler József 1 frt 
Kottler Ottó 5 frt, dr. Knodt Gusztáv 5 frt, Fehring 
Ad. 2 frt, Irk Károly 2 frt, Jeszenszky F. 20 frt, Jósika 
bárónő 5 frt, Hornyánszky V. 5 frt, Globig bárónő 4 frt, 
Gipsz lg. 13 frt 70 kr., Ambrosy bárónő 5 frt, 
dr. Alexander Zs. 2 frt Összesen 239 frt 70 kr. 

Az ünnepélyt támogatták tárgyak ajándékozásával: 
Graevenitz grófnő ö Nagymélt., Bernass Anna k. a., 
Juszt S., Künzler A.-né, Kohn Gy., Machovich János, 
Mandelik Sándor, Stöger Károly, Steinitz Ad., Med-
nyánszky bárónő, Jósika Samu báróné, Uherek L., 
Suppaneic V , Huber E. C., Beliczay Béla, Dobner 
Gabrielle, Fridrichovszky J., Guggenberger G., Ge-
reuth-Hirsch József, dr. Klein M., Koronthály B., 

Átvitel . 2921 frt 26 kr. 



29 

Athozat . 2921 frt 26 kr. 
Lukács}'Imre, Lampel Gy., Lindenmayer Anna,Murko M., 
Orgon J.-né, Österreicher M., Quittner D., Sztankovszky 
Ottilia, VollinérTeréz,dr. WeiszEd., Dr.FodorK., Winter 
Sándor és mások, kik nem nevezték meg magukat. 

A templomalap gyarapodott még . . . . . . . . 100 frt 35 kr. 
kamat által, ugy hogy 1899. deczember végével kitesz 3021 frt 61 krt 
mely összeg a pöstyéni takarékpénztárban 2078. sz. be-
téti könyvecskére 41

 a°'0 kamat mellett van elhelyezve. 

Különféle kiadások fedezésére adakozott: Quittner D. 
2 frtot, Weinmann lg. 2 frtot, Jentsch Ilona k. a 2 frtot, 
Fischer Károly 3 frt 40 krt, Steinerné 50 krt, Bartha 
József 1 frt 20 krt, Szóld Mór 2 frtot, özv. Bendery 
Józsefné 50 krt, Kalafszky Erzsébet 50 krt, Volacsek 
Erzsébet 20 krt, Gavora Dorottya 20 krt, Berkenstein 
1 frtot, Pobezsal Andr. 1 frtot, Pobezsal Éva 50 krt 17 frt — kr. 

Offertoriumból folyt be . 85 , 66 , 
Összesen . . . 102 frt 66 kr. 

Kiadás volt az istentiszteletekből kifolyólag a lelkész 
urak útiköltsége, a kántor úr és énekesek útiköltsége 
és élelmezéseért, munkabérekért a terem tisztogatása 
s többszöri berendezése alkalmából, a szolga java-
dalmazásaért . . . 92 frt 11 kr. 

tüzkárbiztositási díjak, bélyeg, gyertya és egyéb költ-
ségért 23 frt 59 kr. 

Összesen . . 115 frt 70 kr. 
Mutatkozik 13 frt 4 kr. adósság. 

1899-évben gyaropodott leltárunk a 25. oldalon megne-
vezett tárgyakkal. Még fel kell említenem, hogy a 
befolyt 1899. évben Gipsz Hermin asszony a szük-
séges nyomtatványokat ingyen szolgáltatta 

Minden nemeslelkű jóltevöinknek ezen úton hálás köszönet és elismerés. 
Pöstyén, 1900. év elején. 
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