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Lelkészevangélizáció. Isten előtt való 
elcsendesedés, személyes keresztyénsé
günkben való elmélyülés, hivatáshüsé
günkben való megerősödés és a testvéri 
közösségben való növekedés drága al
kalmát kinálja fel a Magyarhoni E-;an
gélikus Lelkészek Egyesülete minden 
evangélikus lelkipásztornak. Augusztus 
19-31-ig Gyenesdiáson („Kapernaum" 
lelkészüdülő) lelkészevangé!izációt tar
tunk, melyre minden evangélikus lel
készt, vallástanitó-lelkészt, segédlel
készt szeretettel hívunk. A MELE el
nöksége. Az evangélizáló előadásokat 
Túróczy Zoltán püspök tartja. - Tud
ni valók. A teljes ellátás napi három
szori étkezéssel 14.- P, segédlelkészek
nek 12.- P. Akik nem vesznek részt 
mindvégig az evangélizáción, azok min
den megkezdett napra 4.50 P-t fizet
nek. Dunántúli énekeskönyvet hozzunk 
mindnyájan. Jelentkezés díja 2.50 P . 
Határidő: augusztus 5. A jeientkezési 
lap beküldendő: MELE, Bpest, VIII., 
Eszterházy-utca 12. A jelentkezési dí
jakból segélyt nyújtunk távol lako, 
kisjavadalmú segédlelkészeknek és lel
készeknek. Menetdíjkedvezmény: Az 
evangélízáció résztvevői menetjegyiro
dákban váltható balatonkörutazá~i 
jeggyel a budapest-alsógyenesi útat 
oda-vissza 12.- P-ért tehetik meg 
(gyors: 15.- P). A pénzt beküldőknek 
készséggel váltjuk meg a jegyet. 330/0-
os kedvezményt jelentő menettérti je
gyet minden MA V állomás jegypénztá
ránál lehet váltani Alsógyenesre (me
netrend 259. lap). Budapestről azonban 
ez kisebb előnyt nyújt, mint a köruta
zási jegy. Közös indulás Budapestről: 
19-én 13.20-kor a déli p. u.-ról a tapol
cai vonattal (Kelenföldről. 13.30-kor). 
:E:rkezés Alsógyenesre 19.00-kor. Alsó
gyenes közelebb van Kapernaumhoz, 
mint a gyenesdiási állomás. Felvilágo
sításokat a MELE készséggel küld. 

Halálozás. Nagy veszteség érte a ke
lenföldi egyházközséget, szeretett má
sodfelügyelője Vályi Lajos országgyű
lési képviselő, fővárosi törvényható
sági bizottsági tag, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia ügyésze elhunytával. 
Vályi Lajos június 30-án tragikus autó
szerencsétlenség áldozata lett. Teme
tése július 3-án délután 2 órakor folyt 
le a kelenföldi templomból igen nagy
számú gyászolóközönség részvételével, 
melyen a vigasztalás igéit Dániel kve 
12:3. verse alapján Szántó Róbert ke
lenföldi lelkész hirdette. 

A Népfőiskola hirei. A nagytarcsai 
evangélikus népfőiskola 20. sz. körle
vele hírt ad a nyári éi; az őszi munka
tervekről. Július 3-10. napjain vasár
napi iskolai vezetőnőkéRző és gyüleke
zeti munkásképző tanfolyam van. Két 
hetenként változó csoportokban ma
gyaF parasztgyermekeket, 3-6 évese·
ket gondozó gyermeknyaraltatás lesz 
mindakét nyári hónapban. Ezt a szép 
munkát az „üzenet" c. evang. szór
ványlap rendezi s erre a célra adomá
nyok küldhetők Kecskemétre, a lap 
szerkesztőségének. - A nyár folyamán 
a népfőiskola épületeiben nagyobbítá
sokat és átalakításokat készülnek vég
rehajtani. Erre a célra az adomfmyok 
a Népfőiskola címére küldendők. ősz
szel fog megindulni a harmadik öthó
napos tanfolyam a parasztifjúság ré-
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Vele tehát kizárólag az boldogul, aki maga is egészen becsületes, egye
nes és nyíltszívű. 

A keresztyénség e világi missziója ma nálunk az, hogy népünket 
igazi életegységgé kovácsolja. Két feltétellel lesz erre képes. Az egyik 
az, hogy intézményeiben, tanaiban, szóban és tettben a példaa9.ó ab
szolút becsületesség talajára álljon. A másik pedig, hogy ez a nagy 
modern reformáció a keresztyénség és kereszténysé~ világi és nem
világi elemeiben, vezető tényezőiben is végbemenjen. Ezt a reformációt 
sürgeti a kor. S csak ez a reformáció segíthet az egyházon. Mert becsü
letesség nélkül semmilyen közösség se létezhetik örökké. Az egyház se. 
Mert az egyház léte nem öncél. Hanem az ·egyház azért van, hogy szol
gáljon. Szolgálja Isten országát, a legmagasabbrendű, végső és abszolut 
közösséget. Dr. Vető Lajos. 

[vanoéli~us egyMzun~ magyar IOl~ön 
A fenti közös cím alatt magyarországi ev. egyházunk tipikus raj

zát fogom adni. Főleg személyes tapasztalatok alapján igyekszem rá
világítani egyházi életünknek a magyar élettel kapcsolatos néhány jel
legzetes adottságára, ill~tve kérdésére. Egyházrajzot kap tehát a.z ol
vasó. Hosszú és kimeríthetetlen ez a témakör. A képnek gazdagsága 
nemcsak az előttünk álló gyülekezeteknek sajátos életéből, hanem a 
subjektív benyomásoktól is függ. Már elöljáróban jeleznem kell, hogy 
más valaki egészen más megfigyeléseket tehetett volna a cikkekben 
érintett területeken is. Kinek-kinek a leírása függhet részint a tudomá
nyos közlés vagy az inkább gyakorlatias közlés különböző szempontjai
nak figyelembevételétől. Prohlémákat lehet úgy is fejtegetnünk, hogy 
kutatjuk az okokat, amelyek létrehozták őket vagy levonjuk a követ
keztetéseket, amelyek adott esetben feladataink lesznek. Szerintem kü
lön feladat lenne kutatni az okokat, levonni a következtetéseket; itt-ott 
azonban mégis meg fo_gom tenni ez utóbbit. A hangsúly azon lesz, hogy 
evangélikus egyházi életünknek rajzát adjuk magyar földön. 

1. Település, kivándorlás. 
EgyiJ<. legszembeötlőbb vonása egyházunknak, hogy legtöbb gyüle

kezetünk telepített gyülekezet. Nem kell visszanyúlnunk az 1100-ai; 
vagy 1200-as évekbe s nem kell azzal foglalkoznunk, hogy egyik-másik 
gyülekezetünk a XI. és XII. századi telepítésektől fogva állandóan 
fenn van, él és virágzik. Gondoljunk inkább arra, hogy nemzetiségi 
egyház vagyunk s Ú.f!Y Tolna-Baranya-Somogyi, mosoni német gyüle
kezeteink. mint alföldi tót gyülekezeteink (s hajdan a vend gyülekeze
tek is) XVIII. századi telepítések. Emellett színmagyar gyülekezeteink 
is részben telepes magyarokból állanak. 

Vessünk mindenekelőtt néhány pillantást a Németországból be
vándorolt telepesekre. Főleg olyanok települtek le, akik kalandvágyók 
voltak. ~épünknek nem éppen a legértékesebb elemei. Régi halzájuk
ban dühönvött a racionalizmus; ezt magukkal hozták; itt is találtak bő
ven hasonló gondolkodásúakat. Mindaddig, amíg ébredési mozqalm~k 
el nem értek hozzájuk, az evangélikusság lényegét abban látták, ami 
külsőség. Evanl!élikus embernek nem kell gyónni; nincs feszület az ol
t<írán: nem kell térdet haitania s még az úrvacsora szentségét is úg;v 
veheti, hogy áll az oltár előtt. Természetesen - mint mondottuk is -
az ébredési mozvalmak ezeknek a német települőknek az életét és ke
resztyénsé?"ét gazdagították. Erről azonban másutt szólunk. 

A telepítés sokkal nagyobb jelentőségű az Alföldön. Azokon a vi
cif>keken, ahol törökdúlás után néptelen puszták, csobogó rétek és ingo
ványos rétek találhatók mindenütt. Békés megyének leE!"Ilagyobb része 
műveletlen földterület volt. A kincstár tulaidona, de a kincstár semmi 
hasznát nem vette. Ezért azután maga III. Károly király 1723-ban oda·
aiándékozta hadseregélelmező biztosának. Harruckern Jánosnak. Az 
okos és előrelátó földesúr telepítés útján igyekezett biztosítani ezeknek 
a területeknek a további iövendőjét A vallásuk miatt üldözött evan·· 
gélikusokat szívesen magához édesgette. Dunántúl:r:ól is, a Felvidékről 
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is. igy keletkeztek a békésmegyei vagy színmagyar vagy szlovák tele
plilesek. Külön kell foglalkoznunk mmd a két tajtával. A színmagyar 
településnél vegyük szemügyre legnagyobb magyar evangélikus gyü·· 
lekezetünknek: Orosházának a történetét. Harruckern János telep1tési 
kísérletének híre futótűzként terjedt; eljutott Tolna vármegyének 
Zomba nevű k~zségébe is, melynek evangélikus lakosai csak nem r égen 
települtek oda Dunántúl más vidékeiről. Mint „szabad-menetelű áren
dások" , Zombán kerestek otthont, mert azt ígérték nekik, hogy ott 
semmi bántalmazás nem éri őket. De Dőry Adám r. k. földesúr erő
szakkal akarta áttéríteni őket s lelkiismeretük szavának engedelmes
kedve új haza keresésére indultak. 1744 ápr. 24 én érkeztek Oros
házára. Megalapították a községet s vele egy időben megalapították az 
evangélikus egyházat is. Eleinte ott is rengeteg megpróbáltatásban volt 
részük, de keserves tapasztalataikból okulva elhatározták, hogy mind
addig csak evangélikus telepeseket vesznek maguk közé, míg szabad
vallasgyakorlat nem lesz az országban. Annak igazolására, hogy a tele
pítés hazánkban mennyire összeforrott az evangélikusság életével, ép
pen Orosháza _szolgál legjobb tanúságul. Orosházán község és gyüleke
zet egy test és lélek volt. A községi elöljáróság határozta meg a lelké
szek és tanítók hiványait. A község fedezte a gyülekezet költségeit , a 
község hírdetéseit pedig egészen 1856-ig a templomban olvasták fel. A 
lélekszám rohamosan gyarapodott. 1821-ben 10.000 lakosa volt, s foly
tonosan nőtt a magyarság ereje is. Letelepülésük idején a békésmegyei 
tót, német és oláh telepesek közt erőtelen szigetnek érezték magukat, 
idővel azonban az aránylag kis orosházi határban nem is tudtak gyö
keret verni mindnyájan s egész sor új községet alapítottak. Népes ra
jokat bocsátottak ki. !gy keletkezett Nagyszénás, Szentetornya, Puszta
földvár, Gádoros, Csorvás, Gyopárhalma, majd Csanádapáca. Ezek a 
gyülekezetek maguk is továbbplántálói voltak a magyarság erejének s 
pl. Csorvás hamarosan magábaolvasztotta a 20-25°/o-os szlovák kisebb
séget. Orosháza érdeme, hogy Békés vármegye délnyugati része ma 
már tiszta magyar. 

A szlovák települést külön kell vizsgálnunk. Ott van a hatalmas 
szarvasi gyülekezet. Szintén Harruckern biztatására érkeztek a mai 
szarvasiak ősei Nógrádból, Gömörből, Zólyomból. ők is csak azzal a fel
tétellel hagyták el régi hazájukat, hogy nyilt és szabadvallásgyakor
.Jatukat biztosítják számukra. Elsö dolguk a templomépítés volt. „Egy
szerű volt következtetésük: ahol embernek van hajléka, ott az Isten 
sem maradhat ház nélkül. Először sárböl rakták, mint a fecske a fészké t, 
s újra kellett építeniök. De ez is kicsinynek bizonyult. A néppel együtt 
a hitük is nőtt. 30 év mulva új templom épül. A XVIII. század végén 
felépítették ezt a ma is olyan gyönyörű, méltóságos, hatalmas templo
mot. " (D. Dr. Raffay Sándor szarvasi jubíleumi be~zédéből.) A szarvasi 
gyülekezet, mely még Tessedik Sámuel idejében csak '8000 lelket szám
lált, az 1930-as évekig 25.000-re emelkedett, pedig közben Kondorost is 
nagyrészt ő bocsátotta ki, majd népes községnek vette meg alapját 
Csabacsüdön. Békéscsaba 1889-ben 93 - egy kivételével evangélikus - 
családot telepít le. A Medgyesegyháza helyén állot t s akkor parcellázott 
óriási birtokon ma 3000 lelken felüli virágzó gyülekezetünk él csonka
Arad megyében. Amint a színmagyar Orosháza telepített községei 
megmaradtak mindíg magyaroknak, úgy a szlovák telepítések a foko
zatos magyarosodás mellett is hűségesen ragaszkodnak őseik .nyelvéhez 
és kegyességi típusaihoz. 

Amennyire áldásos volt hosszú évszázadokon kereszti.il a magyar
ság életében sok-sok evangélikus település, annyira apasztotta s gyen
gítette gyülekezeteinket az állandó kivándorlás, a másvallásúaknak fo
kozott hódítása, a sok reverzális veszteség s az egyke. (Vagy jobb eset
ben a két gyermek rendszer.) Egyik pestmegyei gyülekezetünk (Tápió
szele) lelkésze azt panaszolja, hogy néhány száz évvel ezelőtt a kb . 
10.000 lelkes község javarészét evangélikusok alkották. Később letele
pedés folytán megoszlott a lakosság vallási tekintetben. Híveink állan
dóan kevesbednek: kivándorolnak, Budapestre kerülnek, felszívja őket 
afőváros. Az ár ellen úszni pedig szinte lehetetlen. Ma az anyaszent
egyház lélekszáma 267; de, hogy mennyi lesz 100 év mulva, arra félvP. 
gondolunk. Felpécen (Győr m .) még 50 évvel ezelőtt 1200 volt a lélek-· 
szám, ma a 900-at is alig haladja meg. Ökai: az amerikai kivándorlá:>, 
a világháború és a két-gyermek rendszer. Vessünk egy pillantást egy 

szére. Még ezt megelőzően egész októ
ber hónapba n lesz az első ta n folyam 
16-25 éves p arasztleá nyok r észére. 
Kísérjük figy elemmel ezeket a munk"á
kat , beszéljünk róla mindenütt, kel t
sünk érdeklődést irá nta és szerezzünk 
tám ogatókat. 

A győri egyházmegye Szalay István 
egyházmegyei felügyelőt ú jabb ha t 
évre egyha ngúlag felügye lőjévé vá 
la sztotta. 

Magyar S:.!:erzők egyházi művei cimen 
a rádió a Deák tér:i evangélikus temp 
lomból június 29-én, szombaton dé l
utá n egyházzenei hangversenyt közve
titett. Közreműködött a Lutheránia 
Vegyeskar és az Evangélikus Leá ny- . 
gimnázium énekka ra, Gá rdony i Zol
tán , Sulyok Imre, K api-Krá lik Jenő, 
Ra jter La jos, Mikuscsák Is tvá n, K a;>i 
Gyula és Kirchr1er Elek műveit K a pi
Krá li k J enő, P etry K ató és Weltler 
Jenő a dták elő . A közvetítés igen j61 
s ikerült. 

Az Orsz. Luther Szövetség a fol yó év 
n yar á n T iha nyban , a K eresztyén 
Leán yegyesület üdülőjében evangélizá
ciót ta r t az evángélik us fér fi -intelli
gencia szám á ra. A konferencia augusz
tus 24-27-én lesz. Elsősorban a z egy
házi é le tben szereplő fé r fiakat, fe lligye
Jőket ~s m ás tiSz tvi s.~ lőket vá r a ren-· 
dező Luther Szövetség erre a hitn:: '! 
lyítő alka lomra . A konfer encia szín
helyére a ba latoni vasú ton kell u tazni 
és T iha nvrév á llom áson ke ll leszálln i. 
A résztvevők modern , . kom for tos, ké
nyelme.> la kásba n lesznek elszá llásolva . 
Az utazást a ba latoni kedvezm én yes 
jeggyel lehet végezni. Részletes fe lvilá
gositásokka l szolgál dr. Gy imessy K a 
r oly főtitkár , Bpest, I. , Verbőczy-u . 28. 

A csikvándi gyülekezet új lelkészét, 
Németh Gézát, június 23-án ikta tta 
le lkészi hi vatalá ba Németh K á roly es
per es . 

Felügyelő, tanító és lelkész jelentős 
összefogásáról adunk h ír t. A soproni 
a lsó evangélikus egyházmegye fe lügye
l őj e, A jkay I stván · dr. fö ldb irtokos 
száz pengőt adomá nyozott az egyház
megye tanítóegyesületének azzal a ren
deltetéssel, hogy írj on ki pá lyázatot 
va ll ástan itási óra m ódszeres indokolású 
le írására. A pá lyázatba n r észtvett ta
n ítók m ind t a núságot tet tek a rról a 
buzgóságr ól, a m e ly szükséges a z új 
va ll ástaní tási tah terv és u tasítás gyö
keres végreha jtásáh oz. Nyil vánva ló lett, 
mennyire szívü k ügyévé tudjá k tenn i 
egvházi iskolá ink ta ní tói az igazi evan
gélikus va llástan ítás ügyét. A pá lya
zatot e lb írá ló lelkészek ped ig azo"l 
igyekeztek , hqgy észrevéte le ikkel hoz
zásegítsék vall ástan ító m unkatársaikat 
a va llástan ítás te ljes megtisztításá
hoz. Va llástanításun k m egúj ul ása min
den fokon és a z egész or szágban sür 
gősen szü kséges. A sopr oni a lsó evan
géli kus egyházmegye megmutatta, h o
gya n tud erre a megúj hódásra fe l
ügyelő, lelkész és tan ító összefogni. A 
100 pengős jutalom d íjat - m egosztva 
- Buti Sándor (Vásárosfalu), K oczor 
Ferenc (Joba háza) és Neszmé lyi P éter 
(Miha ly i1 kap tá k . 

Az "Üzenet" című eva ngélikus la p 
júl ius és augusztusba n a nagytar csa i 
ev. népfőiskolán ev. szegény szórvány
gyermekeket nya ra l ta t teljesen díj ta
la n u l. Júliusba n leányok, augusztusban 
fiúk m ehetnek két hé tr e nyar alni. Mél
tá nyos esetekben tovább is. Jelentkezni 
lehet júl 10- ig „Üzenet" szerkesztősé
gében, Kecskemét. 
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