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Áttekintés a fakultás felállítása előtti theologiai oktatásról 
és a fakultásért folyó küzdelemről* 

Theologiai iskolák, amelyekben a reformációhoz csatlakozó 
gyülekezetek leendő lelkipásztorait nevelték — a Németország
ban való továbbtanulás feltételezésével — már a reformáció első 
évtizedeiben keletkeztek. Luther szellemében alakulnak meg a 
soproni és később a pozsonyi és eperjesi iskolák. Rövidebb 
ideig, de volt theologusképzés Késmárkon, Lőcsén és Selmecz-
bányán is a 19. század első felében sőt a szepesmegyei 
Nagyeőrön már a 16. század végén. Az egyház kezdettől 
fogva elsőrendű feladatának tekintette jövendő lelkészeinek 
nevelését s így a kellő lelkészi utánpótlás biztosítását. Sopron
ban 1557-től fogva működik az a latin városi iskola, amelyen 
a jövendő lelkészi pályát választók héber nyelvet is tanulhatnak. 
1657-ben már magyar tagozata i l l . parallel iskolája van az eddigi 
latin-német iskolának, melynek változatos történetét Payr Sán
dor írta meg „Negyedfélszázados főiskola Sopronban" címen. 
Évszázadokon át folyt i t t a hazai evangélikus lelkészképzés, kel
lően megalapozva a további külföldi tanulmányokat. Néhány 
ezerre rug azon hazai lelkipásztorok száma, akik az évszázadok 
során külföldön folytatva és fejezve be stúdiumaikat, váltak 
méltó lelki vezetőivé evangélikus gyülekezeteinknek. Már a 16. 
században több mint ezer magyarországi ifjú fordult meg Wit-

* L. Stráner Vilmos: Visszapillantás a theol. fakultás keletkezési történe
tére. (Kézirat.) 



tenbergben s folytatott ott theologiai stúdiumot. Egyházunk e be
rendezéssel évszázadokkal előzte meg azt az alig két évtizedes 
állami kultúrprogrammot, amely Klebelsberg Kunó gróf kultusz
miniszter indítására külföldi Collegium Hungaricum-ok alapítá
sával igyekezett a magyar ifjúság elitje számára lehetővé tenni 
a külföldi egyetemek látogatását. 

A hazai theologiai főiskolákon folyó csendes és eredményes 
munka ellenére már korán, a 19. század elején felvetődik az ál
lami theol. fakultás felállításának gondolata. 1808-ban a két pro
testáns felekezet kongresszusa először közös, majd néhány év 
múlva már külön felekezeti theologiai fakultás felállítását követeli 
az evangélikusoknak Pozsonyban, a reformátusoknak Debrecen
ben. A terv azonban csak pium desiderium marad. A helyzet 
a helyett, hogy javult volna, még rosszabbodott. Hazai protes
táns theologusainkat eltiltják a külföldi protestáns egyetemek-
látogatásától; így akarták megakadályozni a reakció szemében 
veszedelmesnek látszó szabadabb szellemi irányoknak hazánk
ban való elterjedését. Arra kényszerítették főként a protestáns 
lelkész jelölteket, hogy a Bécsben felállított állami protestáns tan
intézetben, amely 1850-ben theologiai fakultássá lett, tanuljanak 
tovább. (1819—1846.) 

A theologiai oktatásügyünk egyik érdekes epizódja a Székács 
József és Török Pál által kezdeményezett és Pesten megalakult 
közös protestáns theologiai főiskola, amely azonban 11 évi fenn
állás után 1865*ben a felekezeti öntudat erősödésével beszün
tette működését. Székács József az állami theologiai fakultás fel
állításának ügyében is buzgólkodott és már 1870-ben bejelenti 
az egyetemes közgyűlésnek, hogy Báró Eötvös József törvény
javaslatban foglalkozott a kérdéssel s a theologiai fakultást a pesti 
egyetembe kívánná bekapcsolni. Ha e terv nem sikerült is.; mégis 
újabb lökést adott az állami theologiai fakultásért folyó küzde
lemnek. Ha közben immár három egyházi jellegű theologiai aka
démián folyik az intenzív oktató és kutató munka, az illetékes 
körök egyre erőteljesebben hangsúlyozzák az állami theologiai 
fakultás feállításának szükségességét, a felekezeti egyenjogúság 
alapján, amihez az alapot az 1848:XX. tc. adta meg. Ennek alap
ján remélhették hogy a jövendő lelkészek a legmagasabbfokú 
egyetemi kiképzésben részesülhetnek s megfelelő egyetemi grá-
dusokat szerezhetnek. 



Bár a pénzügyi kérdés csak másodrangú volt az elvi kérdés 
mellett, mégis a megvalósulás jórészt pénzügyi kérdéseken mú
lott, hiszen 1915-ben, amikor a közelgő reformációi jubileumra 
való tekintetből, a világháború ellenére is, újabb erőre kapott a 
fakultásért való küzdelem, a kultuszminisztérium sajnálattal érte
síti az evangélikus egyetemes egyházat arról, hogy az állam sú
lyos pénzügyi helyzetére való tekintettel legalább tíz éven belül 
nem tehet eleget a fakultás felállítására irányuló egyházi kívána
lomnak. 

Az egyetemes evangélikus egyház azonban továbbra is napi
renden tartja a kérdést. Ismételt sürgetésére a reformáció jubi
leumi évében 1917-ben a kormány megbízza dr. Tóth Lajos 
miniszteri tanácsost, hogy a theologiai fakultás ügyében az egye
temes evangélikus egyházzal tárgyalásokba bocsátkozzék, annyi
val inkább, mert közben a debreceni egyetemmel kapcsolatban 
már felállították a külön református theologiai fakultást. 

Ettől fogva a kérdés tényleg állandóan felszínen van, sajtó
cikkek, memorandumok, tárgyalások formájában. Háborús össze
omlás, trianoni kényszerbéke, az evangélikus egyház megkiseb-
bedése, a pozsonyi és eperjesi theologiai főiskolák gyászos el
vesztése ellenére is egyre jobban a megvalósulás stádiumába 
kerül az evangélikus theologiai fakultás ügye. Apponyi Albert 
gróf és Vas József kultuszminiszterek elfogulatlan tárgyilagos
sága az utolsó akadályokat hárította el az útból. Ezt főként 
Raffay Sándor bányakerületi püspök önzetlen és fáradhatatlan 
felvilágosító munkája könnyítette meg, aki egyházi részről tár
gyalt a kultuszminiszterrel. Amikor az akkor már Pozsonyból 
menekülni kénytelen Erzsébet Tudományegyetem tanácsa 1921-
ben ismételten kifejezésre juttatta azt a készséget, hogy teljes 
jogú evangélikus hittudományi kart a maga körébe befogadni 
hajlandó, Vas József minisztertanács elé terjeszti a fakultás fel
állítására vonatkozó törvényjavaslatot, melyet az akkori belügy
miniszter Klebelsberg Kunó gróf is lelkesen támogatott. Egyházi 
részről Raffay Sándor mellett Kapi Béla dunántúli püspök volt a 
fakultásért folyó elvi küzdelem másik vezérférfia. Az egyházi 
sajtóban a kérdés alapos megvilágítója és állandó napirenden 
tartója Prőhle Károly soproni theologiai akadémiai tanár volt. 

Megtörtént tehát az elvi döntés az evangélikus theologiai 



fakultásnak az időközben Pécsre helyezett pozsonyi Erzsébet 
Tudományegyetembe való bekapcsolása tekintetében. 

A hely kérdése okoz még nehézséget. A különböző érvek és 
ellenérvek között végül is az a megfontolás győzött, hogy a 
csonka hazában megmaradt utolsó theologiai főiskola helyén 
Sopronban, ahol több mint 365 éve folyik evangélikus lelkész
képzés, kell a fakultást felállítani. így alakul meg a m. kir. Erzsé
bet Tudományegyetembe szervesen bekapcsolt, de Sopronban 
elhelyezett evangélikus theologiai fakultás. Az egyetemes eg3rház 
1922. évi közgyűlésében járult ehhez hozzá, fenntartván a jogot 
a későbbi területi bekapcsolásra is. 1923. február 8-ról kelt a leg
magasabb kormányzói elhatározás, amely kimondja az evangé
likus theologiai fakultásnak az Erzsébet Tudományegyetemmel 
kapcsolatban való megszervezését. Ugyanezen hó 18-án vitéz 
nagybányai Horthy Miklós, Magyarország kormányzója jóvá
hagyja az állam és egyház között létrejött, a fakultás létesítésére 
vonatkozó szerződést, amely mint Alapító-levél most is érvény
ben van és szabályozza a hittudományi karnak — ez lesz a fa
kultás hivatalos neve — mind a központi egyetemhez, mind az 
államhoz, mind az egyházhoz való jogviszonyát. Ezt a Magyar
országi Evangélikus Egyház törvényhozó gyűlése, az 1934—37. 
években tartott zsinat is külön törvénycikkbe (VI.) foglalja. 

Az Alapító-levél elvi tartalmú megállapításai. 

Az Alapító-levéllel kapcsolatban megjelent kultuszminiszteri 
irat szerint „A Kormányzó Ür ö főméltósága 1923. február 8-án 
kelt elhatározásával a kultuszminiszter előterjesztésére engedé
lyezte, hogy a m. kir. Erzsébet Tudományegyetemen, az egye
tembe való szerves bekapcsolással telj es jogú ágostai hitvallású 
evangélikus hittudományi kar állítassék fel, úgy azonban, hogy 
az átmenetileg Sopron szab. kir. városban helyeztessék el, biz
tosítván az evangélikus egyházat arról, hogy az egyetem meg
hallgatása után a viszonyok változásához képest az egyháznak 
a területi bekapcsolásra vonatkozó kérelme is teljesíttetni fog." 
Ugyanezt az Alapító-levél a következőképpen juttatja kifeje
zésre: „A kormány az egyházegyetem és egyetemi tanács közt 
folytatott közös tárgyalások eredményeképpen méltányolva az 
evangélikus lelkészképzés fontosságát, miután a Magyarországi 
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Evangélikus Egyházegyetem 1921. évi közgyűlésének 46. jkvi 
pontja szerint a fakultás felállításának elvi feltételéhez hozzá
járult, felállítja az Erzsébet Tudományegyetembe bekebelezett 
theologiai fakultást." Az Alapító-levelet szerkesztő egyházi bi
zottság tagjai: Zsigmondy Jenő kerületi felügyelő, Kapi Béla 
dunántúli, Raffay Sándor bányakerületi püspök, Szelényi Aladár 
egyetemes főjegyző, Mágócsy-Dietz Sándor egyetemes tanügyi 
bizottsági elnök voltak. 

A felállítandó fakultáson 8 tanszéket szerveztek meg. Ezek 
a következők: 1. Ószövetségi írásmagyarázat és theologiai tan
szék. 2. Üj szövetségi írásmagyarázat és theologiai tanszék. 
3. Rendszeres theologiai tanszék. 4. Egyetemes egyháztörténeti 
tanszók. 5. Gyakorlati theologiai tanszék. 6. Egyházjogi — külö
nösen a magyarországi ágostai hitvallású evangélikus egyház 
alkotmánya és közigazgatása — és magyar protestáns egyház
történeti tanszék. 7. Vallástörténeti, vallásbölcsészeti és keresz
tyén neveléstudományi tanszék. 8. Újszövetségi írásmagyarázat 
és a rendszeres theolögia segédtudományainak tanszéke. 

Üj tanszékek felállításának kérelmét az állam az Alapító-levél 
szerint annyival inkább jogosnak ismeri el, mert a fakultás fel
állításának feltétele az eddig működő theologiai akadémiák szü
neteltetése volt. A tanulmányi idő 8 félév. Ezen idő alatt a theo
logiai tárgyakon kívül a hallgatók kötelesek anyanyelvük szerint 
az egyházban szokásos istentiszteleti nyelveket tanulmányozni 
és elsajátítani, közegészségtant, magyar közjogot, magyar tör
ténelmet s a lehetőséghez képest magyar magán- és közigazgatási 
jogot, irodalomtörténetet, nyelvészeti, művelődéstörténeti, filozó
fiai és pedagógiai kollégiumokat hallgatni. Az Alapító-levél e 
követelése eredményezte az ú. n. társkari előadások megszerve
zését, melyekről az alább még szó lesz. A hallgatók a 4. félév 
végén az első, a 6. félév végén a második alapvizsgálatot tartoz
nak letenni. A lelkészképesítő vizsga (a korábbi szakvizsga és 
lelkészvizsga összevonva) egyházi bizottság hatáskörébe tartozik. 
E vizsgálati rend helyébe a később kormányzói jóváhagyást 
nyert tanulmányi és vizsgálati szabályzat lép, amely szerint a 
hallgatók a 4. félév végén alapvizsgát — két részletben —, a 8. 
félév végén szigorlatot — három részletben — tartoznak letenni. 

Szó van továbbiakban a hittudományi kar doktoravatási 
jogáról, amelyre vonatkozó és kormányzói jóváhagyást nyert 



szabályzat szerint a karnak joga van rite és honoris causa dok
tori fokozatot adományozni és az általános egyetemi szabályok
ban előírt magántanári képesítést lefolytatni. A rite megszer
zendő theologiai doktorság előfeltétele a theologiai tanulmányok 
befejezése után akár gyakorlati, akár elméleti theologiai munka
körben eltöltött legalább 4 évi tevékenység, nyomtatásban ki
adott komoly tudományos értekezés, lehetőség szerint megelőző 
irodalmi tevékenység és szigorú feltételekhez kötött szóbeli 
vizsga-szigorlat; a tiszteletbeli, honoris causa doktori méltóságot 
a kar az elméleti theologiai tudományok terén vagy a gyakorlati 
egyházi életben kiváló érdemekért kitüntetésképpen adomá
nyozza. Az egyetemi magántanári képesítés — habilitáció — 
megszerzésének közelebbi feltételei ugyanezen szabályzatban 
állapíttattak meg. 

Fontos az Alapító-levél azon elvi megállapítása is, mely sze
rint a hittudományi karon működő rendes, rendkívüli és magán
tanárok egyházi és hitvallási hűség megállapítása tekintetében 
egyházi elbírálás alá tartoznak. Nem nevezhető k i tanárnak az; 

aki ellen a püspöki kar egyházi és hitvallási hűség szempontjá
ból kifogást emel. Mivel a hittudományi kar tanárai felavatott 
evangélikus lelkészek, fegyelmi tekintetben az egyházi alkot
mányban előírt szabályok szerint az egyház fegyelmi hatásköre 
alá tartoznak. 

A fakultás megalakulása. 

E fenti megállapítások után került a sor a felsorolt tanszé
keknek pályázat útján való betöltésére. A szabályszerűen meg
hirdetett pályázatokat egy ad hoc bizottság vizsgálta át és ej
tette meg a jelöléseket. A bizottság elnöke dr. Schneller István, 
a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem volt rektora, tag
jai az evangélikus egyház püspökei s az egyetem képviselői vol
tak. A jelölések alapján a kultuszminiszter előterjesztésére a 
Kormányzó Ür Ö főméltósága nevezte k i a fakultás tanárait 
1923. évi augusztus hó 27-én. Nyilvános rendes tanárrá nevez
tetett k i : Payr Sándor volt soproni, D. Kovács Sándor volt 
pozsonyi, Stráner Vilmos, dr. Prőhle Károly volt soproni, 
dr. Deák János volt eperjesi theologiai akadémiai tanárok. 
Nyilvános rendkívüli tanárrá neveztetett k i : Kiss Jenő volt 
soproni theologiai akadémiai tanár. A kinevezett tanárok a hi-



vatalos esküt 1923. szeptember 15-én tették le az egyetemi tanács 
-előtt, s ezzel konstituálódott a fakultás tanári kara. 

Az eskütétel napján Pécsett tartotta a megalakult tanári kar 
első ülését, amelyen egyhangúlag Stráner Vilmost választották 
meg a kar dékánjává és dr. Prőhle Károlyt a kar prodékánjává. 
Az új kar, amelyet megalakulása alkalmából az egyetemi tanács 
és az egyetem tanári testülete is melegen üdvözölt, 1923. szeptem
ber 23-án tartotta Sopronban első kari ülését, melyen Stráner 
Vilmos dékán rámutat a pillanat fontosságára és buzgó ima 
után kéri, hogy a megalakult hittudományi kar tagjai támogas
sák dékáni munkájában, hogy a közös munka Isten dicsőségére, 
az egyház és haza javára, a tudomány felvirágzására szolgáljon. 

A megszervezett nyolc tanszék közül fentiek szerint egyelőre 
hat töltetett be. A kar eddigi ny. rendkívüli tanára Kiss Jenő 
1927. V I I . 19-én neveztetett ki ny. rendes tanárrá. Az első tanév 
második felében Karner Károly nyert előadói megbízatást az új
szövetségi írásmagyarázat és a rendszeres theologia segédtudo
mányai tanszékére. Hosszabb idő telt el, míg a kar a vallás
történet, vallásbölcsészet és keresztyén neveléstudomány tan
székére a megfelelő embert Báró Podmaniczky Pál személyében 
megtalálta, aki 1928. V I I I . 11-én neveztetett k i ny. rendes ta
nárrá. Karner Károly 1927. V I I . 31-én szerezte meg az egyetemi. 
magántanárságot, 1929. V I I . 10-én ny. rendkívüli, 1932. IX. 28-án 
rendes tanárrá neveztetett ki. 

Időközben a kar professzorai közül a doktor theologiae ho
noris causa címet nyerte el dr. Prőhle Károly a lipcsei egyetem 
theologiai fakultása részéről, Stráner Vilmos és Payr Sándor a 
debreceni egyetem református theologiai fakultása részéről. 
Theologiai doktorátust szerzett ugyanezen egyetemen Kiss Jenő 
és Podmaniczky Pál. Karner Károly a licentiátus theologiae foko
zatot a lipcsei egyetemen, a bölcsészetdoktori fokozatot a buda
pesti egyetemen szerezte meg. 

A tanári státus további alakulásáról szólva kell megemlíteni, 
hogy teljes létszámmal nem sokáig működhetett, mert Payr 
Sándor megrendült egészségi állapotára való hivatkozással már 
az 1929—30. évben szabadságolását kérte és 1930. szeptember 
1-en nyugalomba vonult. Az országos hírű tudós nyugalomba 
vonulása folytán megüresedett tanszéken 1930. szeptember 1-től 
fogva Wiczián Dezső doktor vallástanár nyert előadói megbíza-
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tást, aki intézeti tanári, majd magántanári működése után 1936. 
I I . 5-én lett ny. rendkívüli és 1940. X. 19-én ny. rendes tanárrá. 
Nagynevű elődje 1938. I . 30-án hunyta le szemeit. Halála épúgy 
mint Stráner Vilmosnak, aki az alapvetés nehéz idejében három 
éven át volt a kar dékánja, 1932. I I . 5-én bekövetkezett halála 
nagy csapást jelentett a kar számára. Stráner Vilmos helyébe 
dr. Jánossy Lajos komáromi másodlelkész neveztetett ki 1934. IX. 
28-án ny. rendkívüli és 1938. V I I . 28-án ny. r. tanárrá. Dr. Kovács 
Sándor 1935-ben a dunáninneni kerület püspökévé választtatván 
meg, 1936. X. 1-én mint professzor nyugalomba vonult, és helyét 
a kar dr. Sólyom Jenő vallástanárral tölti be, aki 1938. X. 1-én 
lett ny. rendkívüli, 1941. IX. 13-án ny. rendes tanárrá. Kovács 
Sándor püspököt a kar címzetes egyetemi nyilvános rendes ta
nári méltósággal tüntetvén ki, továbbra is felkéri szaktárgy
csoportjába tartozó előadások tartására. Kovács Sándor ezt kész
séggel vállalta el s püspöki teendőinek sokasága mellett is hűség
gel igyekezett megtartani a vállalt előadásodat 1942. I I I . 31-én 
bekövetkezett haláláig. E tanszékváltozások egyben sikeres be
fejezését is jelentették az állam nehéz pénzügyi helyzete folytán 
időközben szüneteltetett két tanszék, á gyakorlati és egyetemes 
egyháztörténeti tanszék visszaállításáért folytatott szívós küzde
lemnek. Sőt a kultuszkormány megértését bizonyítja az a körül
mény, hogy Hóman Bálint kultuszminiszter a kar előterjeszté
sére Budaker Oszkár soproni lelkészt javasolja kinevezésre az 
időközben megszervezett második gyakorlati theologiai tanszékre 
főként azon célból, hogy a német istentiszteleti nyelvű gyülekeze
tekben működni óhajtó hallgatók német nyelvű gyakorlati theo
logiai szemináriumokban nyerhessenek alkalmat a kellő felkészü
lésre. Budaker Oszkár 1942. V I I . 23-án neveztetett k i ny. rendes 
tanárrá. Ily módon a kar működésének 20. évét már 9 tanszéken 
működő kilenc ny. r. tanárral kezdhette meg. 

De az áttekinthetőség kedvéért való ezen kitérés után vissza 
kell térnünk a megalakult fakultás első küzdelmes éveinek to
vábbi ismertetésére. 

Küzdelem a fakultás méltó elhelyezéséért. 

I 1923. évi november 11-én országos ünnep keretei között folyt 
le a fakultás ünnepélyes megnyitása, avató ünnepe, amelyen az 
egyház, állam és egyetem hivatalos képviselőin kívül az egész 



ország tudományos világa képviseltette magát. A megnyitó ün
nep alkalmával tartott istentiszteleten az oltári szolgálatot Kapi 
Béla, az igehirdetést Raffay Sándor püspök végezte, befejezésül 
Geduly Henrik püspök imádkozott. A helybeli Kaszinó-épület 
dísztermében egyetemi közgyűlés formájában tartott megnyitó 
ünnepen dr. Nagy József rektor a tudomány és hit egymáshoz 
való Viszonyáról szóló értékes bevezető szavai után Stráner Vi l 
mos dékán ismertette a fakultás létrejövetelének történetét, majd 
dr. Tóth Lajos államtitkár a kultuszminiszter nevében avató 
beszéd kíséretében, adta át a fakultást nemes rendeltetésének. 
Dr. Prőhle Károly prodékán felolvasta a theologiának a tudo
mányhoz és egyházhoz való viszonyáról szóló tanulmányát. Ez
után a megalakult kart üdvözölték Báró Radvánszky Albert 
egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, az egyetemes evangélikus 
egyház nevében, Geduly Henrik püspök az evangélikus egyház
kerületek, Csikesz Sándor a református egyház egyetemes kon
ventje, Bilkei Pap István a dunamelléki református egyház
kerület, Tóth Lajos a dunántúli református egyházkerület, 
dr. Thurner Mihály Sopron szab. kir. város, dr. Mágócsy-Dietz 
Sándor a Magyar Tudományos Akadémia, dr. Ereky István a 
szegedi Ferenc József Tudományegyetem, dr. Lentz Géza a deb
receni Tisza István Tudományegyetem, dr. Mihalovits János a 
helybeli bánya-, kohó- és erdőmérnöki főiskola, dr. Kováts'J. Ist
ván a református theologiai akadémiák, dr. Joó Gyula a kecske
méti református jogakadémia, dr. Zergényi Jenő a soproni evan
gélikus egyházközség, Paál Dénes a soproni reformátusok és 
Hollós János a soproni evangélikus liceum nevében. írásban üd
vözölték a kart a József műegyetem, a közgazdasági fakultás, a 
polgári iskolai tanárképző főiskola, az állatorvosi főiskola, a 
pannonhalmi Szent Benedek-rendi főiskola, a tiszántúli reformá
tus lelkészképző intézet, a sárospataki református theologiai 
akadémia, a m. kir. honvéd Ludovika akadémia, a miskolci evan
gélikus jogakadémia, Pécs szab. kir. város, továbbá az erlangeni, 
göttingeni, breslaui, giesseni, heidelbergi, kiéli, königsbergi, mar-
burgi, münsteri egyetem theologiai fakultása. A hivatalos kikül
döttek és résztvevők száma több száz volt. A fakultást üdvözlő 
hivatalos kiküldöttek mindannyian nyomatékosan hangsúlyoz
ták, hogy Isten kegyelméből sikerült a hazai tudományosságnak 



mind egyházi, mind hazafias vonatkozásban egy erős bástyát 
emelni őrállóul i t t a távoli nyugati végeken. 

Időközben már megkezdődött a fakultáson az előadói munka. 
A hallgatóság a régi soproni és a Budapesten egyesített Pozsony-
eperjesi theologiai akadémiák hallgatóiból és az újonnan fel-
vettekből tevődött össze. Számuk 69 volt. A theologiai akadé
miákon bevált, de a szükséghez' képest módosított tanterv és 
tanrend az előadások során nyert életet és forrasztotta egységbe 
a karnak professzorokból és hallgatókbóL álló közösségét. 

Isten iránti hálával és szent felkészüléssel kezdődött meg az 
a munka, amelyért előzetesen évszázados szívós küzdelem folyt, 
hogy evangélikus egyházunk jövendő lelkészei egyetemi fokon 
végezhessék tanulmányaikat. A munka színhelye a dunántúli 
evangélikus egyházkerület régi theologiai akadémiája volt, mely
nek helyiségeit a kerület megértő szeretettel bocsátotta a kar 
rendelkezésére. 

Azonban a jogos örömök mellett csakhamar jelentkeztek a 
nem csekély gondok is. Kitűnt, hogy a régi theologiai akadémia 
helyiségei elégtelenek. A fakultás hallgatóinak száma kétszer 
akkora volt, mint a régi akadémiáé, s ezért csak szorongva fér
tek el a kisebbre méretezett helyiségekben, melyekben intenzív 
szemináriumi munka kezdettől fogva nehezen és a hallgatóság 
számának növekedésével egyre nehezebben volt folytatható. 
Az elhelyezés kezdettől fogva csak ideiglenesnek és átmenetinek 
volt tekinthető. 

Ezért hamarosan megindult az előkészítő, felvilágosító munka 
a fakultás méltó elhelyezéséért. A Gondviselés már a régi görög 
megállapítás szerint is a verejtéket helyezte az erény elé. Muta-
tis mutandis mondhatjuk, hogy küzdelem nélkül semmi téren 
sincs eredmény. A fakultás meg-megújuló előterjesztéseket, 
memorandumokat szerkeszt, felvilágosít, küzd, agitál. A napi gon
dokkal eléggé lekötött dékán mellett főként dr. Prőhle Károly 
prodékán irányította ezt a szellemi felvilágosító munkát. A kö
vetelés jogosultságát az államhatalom is elismeri, elvben nem is 
zárkózik el a kérdés teljesítése elől, de a gyakorlati megoldás elé 
a trianoni Magyarország súlyos pénzügyi nehézségei gördítettek 
sokáig elháríthatatlannak látszó akadályokat. 

Szóba került meglévő állami épületek átengedésének és kellő 
^átalakításának kérdése. így a volt pénzügyigazgatóság épület-



tömbje, kaszárnya, katonai kórház, a régi posta épülete, de ezek 
részben nem voltak megfelelők, részben a katonai kincstár szá
mára voltak nélkülözhetetlenek. Nem volt tehát más út, mint 
újabb és újabb sürgető felterjesztésekkel rámutatni a helyzet 
tarthatatlanságára. Mert hiába módosult a tanterv, hiába igyeke
zett a dékán a hallgatókat kisebb csoportokba osztani, az elkerül
hetetlen közös órákon a hallgatók egymás hegyén-hátán szó sze
rint az előadó tanár lábai előtt ülve vagy állva szorongtak. Két 
tanterem közötti válaszfal kivétele is csak ideiglenesen segített 
a helyzeten, amiről a kiküldött állami tényezők is meggyőződést 
szereztek és ez az új épület emelésére irányuló elvben már eddig 
is jogosnak elismert kérés akut szükségességét kétségtelenné 
tette. 

A fakultás első 6 éve a megfelelő épületért való küzdelem 
jegyében telt el s az ekkor hivataloskodó dékánok legfőbb gond
ját és legtöbb idejét ez a kérdés foglalta le. Az illetékes köröknek 
a tényleges szükségre való figyelmeztetése és a különböző lehe
tőségekre való rámutatás Stráner Vilmos, a tervszerű felvilágo
sító munka és ennek alapján az új épület emelésére a hasznos 
állami beruházások rovatában 700.000 P engedélyezése Prőhle 
Károly, ez összeg időközben húzódó kiutalásának biztosítása és 
az új épület megépítése Kiss Jenő dékánságának idejére esett. 
(51.454—1928. sz. V K M rend. mondja ki az építkezés szükséges
ségét és irányozza elő e célra két egymásután következő év költ
ségvetésében a fentjelzett összeget.) Az állam nehéz pénzügyi 
helyzete folytán ez összeg folyósításáért és a tulajdonképpeni 
építkezés megkezdéséért újabb szívós munkára volt szükség, 
amelyben a fakultás akkori dékánján és tanári karán kívül egy
házegyetemünk élén főként Báró Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelő és Kapi Béla püspök, Hermann Miksa kereskedelmi 
miniszter, Sopron város országgyűlési képviselője, vitéz 'Simon 
Elemér főispán, és Thurner Mihály polgármester voltak az irá
nyító tényezők. Irántuk való hálás köszönetet a kar jegyzőköny
veiben ismételten is találunk, főként azonban gróf Klebelsberg 
Kunó néh. nagy kultuszminiszter iránt. A krónikaíró hűségéhez 
tartozik, hogy feljegyezze Magyary Zoltán miniszteri tanácsos
nak, az egyetemi ügyosztály vezetőjének nevét is, aki ismételt 
tárgyalásokon és Sopronba való leutazásokkal mozdította elő az 
építkezés ügyét. Az 1929. július 1-én a kultuszminiszter elnöklete 



alatt tartott ankét, melyen az egyetemes egyházi és iskolai fel
ügyelő s a kar dékánja is résztvett, határozott végleg az árlejtés 
kiírásáról. 1929. augusztus 21-én Budapesten az országos levéltár 
tanácskozó termében történt a már Sándy Gyula műegyetemi 
tanár által elkészített és elfogadott nagyszabású tervek alapján 
az építési bizottság döntő ülése, amelyen az építkezés kivitelezé
sével Boór Gusztáv és Nándor soproni cég bízatott meg. 

A továbbiak már gyorsan peregnek le. 1928. év szeptemberé
nek elején megtörténik az első kapavágás, mely alkalmat a dékán 

x a kar és hallgatóság jelenlétében a helyszínen vaíó buzgó ima el
mondására használ fel. A gyors ütemben folyó munka lehetővé 
tette, hogy 1929. október 13-án a kormány, egyetem és egyház 
képviselőinek jelenlétében megtörténhetett az alapkőletételt 
ünnep. Ez egyben a kar első tiszteletbeli doktorainak avató 
ünnepe is volt, amelyről alább még megemlékezünk. Az alapkő
letételi ünnepen Petri Pál államtitkár a kultuszminiszter nevében, 
Weszely Ödön rector az egyetem nevében, Kiss Jenő dékán a 
kar nevében szólalt fel, hangsúlyozván, „hogy az emberi elme 
legszebb alkotása a rendszerbe foglalt tudomány, az emberi szív 
legszebb virága a hazaszeretét, az emberi lélek igazi éltetője a 
vallásosság. Legyen ez épülő hajlék megszentelt csarnoka a hala
dást hirdető tudománynak, a lángoló hazaszeretetnek és meg
elevenítő krisztusi hitnek". A beszédhez fűződő imában buzgó 
szavakban mondott köszönetet Isten eddigi megsegítő kegyel
méért. Ezután Sándy Gyula, az épület tervezője, Báró Radvánszky 
Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, Herrmann Miksa 
miniszter, Kapi Béla és Raffay Sándor püspökök, Weszely Ödön 
rector, Kiss Jenő dékán és Prőhle Károly prodékán szimbolikus 
kalap ácsütéséi és áldáskívánságai következtek és az épület alap
kövébe falazták az alábbi szövegű okmányt: 

. A M. KIR. ERZSÉBET TUDOMÁNYEGYETEM 

1923. évben alapított és megnyílt evangélikus hittudományi 
karának 

e hajléka épült 
az igaz Isten dicsőségére, szent országa terjesztésére, -az 

igazi tudomány virágzására, az evangéliumi hit, munka és élet 
tűzhelyéül ősi pozsonyi fészkéből elűzött egyetemünk egyik me-



nedéke gyanánt az ezeréves magyar nemzeti műveltség oltalmára 
és továbbépítésére az ősi szellem és hagyomány 

e nyugati őrvidékén, Sopronban. ' • ~ 
Alapköve letétetett 

nagybányai vitéz Horthy Miklós 
Magyarország kormányzója kormányzóságának 10. évében, 
Dr. gróf Klebelsberg Kunó vallás- és közoktatásügyi minisz

ter, Báró Radvánszky Albert a magyarországi evangélikus egye
temes egyház felügyelője, dr. Magyary Zoltán miniszteri taná
csos, az egyetemi ügyosztály vezetője, dr. Weszely Ödön egye
temi- rector, vitéz dr. Simon Elemér Sopron város és vármegye 
főispánja, dr. Thurner Mihály Sopron szab. kir. város polgár
mestere, dr. Kiss Jenő hittudománykari dékán, dr. Prőhle Károly 
hittudománykari prodékán, dr. lic. Karner Károly kari jegyző 
hivataloskodása idején 

1929. évi október hó 13. napján. 
Az épület tervét készítette és az építést vezette Sándy Gyula 

építészmérnök, műegyetemi tanár. Az építést végezte Boór Gusz
táv soproni építőmester. 

Legyen rajta a mi mennyei Atyánk gazdag áldása, lakozzék 
fedele alatt a mi megváltó Krisztusunk szelleme, munkás okta
tóit és tanulóit vezérelje Isten Szent Lelke! 

Neveljen önfeláldozó hősöket az evangéliumi tiszta hitnek, 
a valódi tudománynak, a keresztyén testvériségnek, s a feltáma
dásra váró magyar hazának! Ámen! 

I . Kor. 3, 11. 
Az alapkő-okmány klasszikusan tömör szövegének megfogal

mazója D. Kovács Sándor egyetemi tanár volt. 
Ekkor már kibontakoztak az épület hatalmas méretei, és sej

tetni engedték azt, hogy it t az alapkő-okmány szerint csakugyan, 
méltó hajlék épült „az igaz Isten dicsőségére, szent országának 
terjesztésére, az igaz tudomány virágzására". Szorgalmas munka 
után, amely a tél folyamán is alig szünetelt, a következő év 
őszére elkészült a hatalmas épület, úgy hogy 1930. október 19-én 
megtörténhetett ünnepélyes felavatása a Kormányzó Ür Ö fő-
méltóságának jelenlétében, a zászlódíszbe öltözött város, sok
ezernyi polgári és katonai résztvevő előtt. 

Az avatási ünnep istentiszteletén az oltári szolgálatot Stráner 
Vilmos egyetemi tanár végezte, az igét Kapi Béla püspök hir-



dette, hangsúlyozván, „hogy a keresztyén theologiá Isten kije 
lentéséből áramló napragyogás, mely két sugárra törik: az egyik 
a tudomány igazsága, a másik az igazság életté válása. A kettőt 
együtt az apostol szavaként Krisztus levelének nevezhetjük, 
amelyből egykor számadó levél lesz. Munkálkodjék azért fakul
tásunk hűséggel a tudományos igazság és vallásos élet szolgála
tában, hogy midőn Isten keze rájegyzi számadó levelére az utolsó 
sort, ne legyen az kárhoztatás, hanem Isten boldogító jótetszése." 

A lélekemelő avató ünnepen, amely az épület előtti ünnepé
lyesen előkészített előtérben folyt le, Sándy Gyula műegyetemi 
tanár, az épület tervezője jelentést tett az építkezés befejezésé
ről és átadta az épület ezüst kulcsát Bozóky Géza rector magni-
ficusnak, aki a Kormányzó Ür ó főméltóságától engedélyt kért 
az új épület felavatására. Ennek elnyerése után gróf Klebelsberg 
Kunó vallás- és közoktatásügyi miniszter felavató beszédet mon
dott, báró Radvánszky Albert egyetemes felügyelő az egyetemes 
egyház nevében az Isten iránti hála kifejezése után köszönte meg 
a magyar államnak, a főméltóságú Kormányzónak, a vallás- és 
közoktatásügyi miniszternek és az összes felelős tényezőknek^ 
köztük Sopron város közönségének a fakultás új otthona épít
kezésének lehetővé tételét. Ezután Deák János dékán buzgó 
avató imában kérte Isten áldását egyetemünk és fakultásunk új 
hajlékára, majd az avató ünnephez csatlakozó és az épület nagy 
előadótermében tartott egyetemi közgyűlésen Kiss Jenő pro-
dékán ismertette az építkezés történetét és lefolyását. 

Az épületavató ünnepen, mint a fakultás történetében emlé
kezetes harmadik ünnepélyes alkalommal, a korábbiakhoz ha
sonlóan résztvettek.vagy a kart írásban üdvözölték a hazai, egy
házi, politikai, katonai és tudományos világ összes számottevő 
tényezői, valamint a külföldi egyetemek, nevezetesen: az upp-
salai, turkui, helsinki, berlinf, breslaui, erlangeni, göttingeni, 
greifswaldi, hallei, kiéli, leideni, leipzigi, marburgi, tübingeni,, 
bécsi, báseli, berni, zürichi egyetemek evangélikus hittudományi 
karainak dékánjai. 

A neorenaissance stílusban épült hatalmas épületben végre 
méltó elhelyezést nyert a hittudományi kar, mely a maga részé
ről is boldogan adott hálát Istennek, köszönetet az állam, egyház 
és város illetékes tényezőinek. Az időközben rosszabbodó nem
zetközi pénzügyi helyzet, mely egy időpontban az épület fel-



építését is kétségessé tette, nem tette lehetővé, hogy az eredeti 
tervek szerint az aulát, amely egyúttal istentiszteleti célokat is 
szolgált volna, és a tornatermet felépítsék. Ezek felépítése mindez-
ideig nem történhetett meg, de a kar bízik az illetékes állami 
tényezők kötelező jellegű Ígéretében, hogy a viszonyok javulá
sával, elsősorban a háború befejeztével sor kerül ezen elmaradt 
rész felépítésére is. Az új épületben négy tanterem, hat szemi
náriumi helyiség, vizsgaterem, tanári szobák, ifjúsági terem, 
könyvtár, könyvtári olvasók, dékáni hivatal, quaestura, magán
tanári és orvosi szoba, gondnoki lakás, és a mély földszinten al
tiszti lakások nyertek megfelelő elhelyezést. 

Mivel a felavatás után még kisebb pótlásra volt szükség az 
épületen, a kar csak 1930. november 14-én kezdhette meg új 
otthonában munkáját. Ekkor búcsúzott el a régi alma matertől, 
az ősi evangélikus liceum szűknek bizonyult, de drága emlékek
kel teljes helyiségeitől, csendes fohásszal mondva köszönetet 
Istennek, k i mindeddig segítségére volt. Az épület udvarán, hol 
egykor Berzsenyi Dániel és Kis János voltak diákok, búcsúzott 
el a felsorakozó líceumi diákságtól és az élükön megjelenő tanári 

} kartól. Alig hangzott el a liceum udvarán az „Erős vár a mi Iste
nünk" és a „Téged Isten dicsérünk", a zárt menetben, az új épü
letbe vonuló hallgatóság tanáraival együtt a,nagy előadóterem
ben gyülekezett, hogy a „Jövel Szentlélek Üristen" ősi lutheri 
ének buzgó strófáiban kérje az új otthonban meginduló munkára 
Isten megsegítő kegyelmét. 

I t t folyik azóta megfelelő külső keretek között a hittudo
mányi kar tudományos munkája, amelyről az alábbiakban kívá
nunk megemlékezni. 

A fakultás belső élete. 

A megfelelő hely, az adott külső feltételek, a tanszékeknek 
a régi akadémiákhoz viszonyított nagyobb száma lehetővé tette 
és teszi a theologiai tudományoknak intenzív művelésit és új, 
eddig háttérbe szorult, disciplinák előadását. Fokozott egymás
utániságban történik a theologiai stúdiumoknak az encyclopaediai 
sorrend szemelőtt tartásával való előadása, amely kötelező tár
gyak és ú. n. publikumok formájában szervesen felépített tanul
mányi rend szerint folyik. A hallgató a szükséges előismeretek 
után kellő betekintést nyer az egyes bibliai, egyháztörténeti, 



rendszeres és gyakorlati theologiai stúdiumok lényegébe s így 
összefüggő képet nyer mind az elméleti, mind a gyakorlati szem
pontból szükséges theologiai ismeretekről, s egyben kellő indítást 
is nyer az önképző továbbtanulmányozó munkához. 

A hittudományi kar megalakulásától fogva a bibliai, hitvallási 
irány hűséges képviselője, s mint ilyen nagymértékben járult 
hozzá, hogy egységes hitvallási szellem alakuljon ki az evangé
likus lelkészi közösségben. Ez a szilárd alap tette lehetővé, hogy 
a különböző külföldi theologiai irányzatok az evangélium próba
kövéhez mérve kerülhettek a hallgatósághoz. Érdeklődéssel vette 
számba a húszas évek nagy theologiai fordulatát, Barth KLároly 
dialektikai theolog iáját, de nem hódolt meg rendszerének. 
Figyelte áz antiszemitizmus nemzetközi terjedését és ennek 
theologiai téren való lecsapódását, de nem ejtette el az ószövet 
séget. Nyomon kísérte a népi és faji keresztyénségre vonatkozó 
felfogásfejlődést, de nem volt hajlandó a keresztyénség univer-
zalizmusáról lemondani s mondjuk a pogány magyar előidők 
vallási világába elmerülni. Mivel tudja, hogy feladata a theologiai 
tudományok önálló inűvelése mellett az evangélikus egyház szá 
mára szükséges lelkészi gárda nevelése, azért áll meg szilárdan 
a biblikus hitvallási alapon és folytat reformátori theologiát már 
akkor, amikor ez a2 irányzat még csak kialakulófélben volt a kül
földön. 

Ezt az irányt igyekszik megőrizni a jövő számára is, és mint 
állami theologiai fakultás is az egyháziasság legszigorúbb őre kí
ván lenni. Nagy népek, sok millió főből álló egyházak körén belül 
lehetséges, hogy a különböző, egymással ellentétes irányzatok 
összecsapásából, nehéz harc árán alakuljon k i az eredmény; de 
hazai viszonyaink között végzetessé válhatnék, ha különböző 
theologiai irányzatok kapnának lábra és harcolnának egymással. 
Ezért őrzi a fakultás tanári kara féltő gonddal az egyház hit
vallási iratain át a Szentíráshoz vezető utat s ezért tekinthet 
munkájára az evangélikus egyházegyetem is megnyugvással és 
bizalommal. 

Nehéz regisztrálni azt a munkát, amely az előadások és a 
szemináriumi tevékenység kétfelé váló és egymást mégis kiegé
szítő területén folyik. Szinte le kellene közölni húsz esztendő 
negyven tanrendjét, hogy ennek legalább a külső vázát lássuk. 
Hatásában mégis megállapítható e munka eredményessége. 



Jórészt a fakultás — az idősebb lelkészeknél a régi theologiai 
akadémiák — hűséges munkájának eredménye az, ami lelkészi 
körök, egyletek, konferenciák, gyülekezeti élet irodalmi tevé
kenység és lelkipásztori munka terén megállapítható. A nagyobb 
tanári létszám s a részben parallel tanszékek működése lehetővé 
tette pl. a nagy kiterjedésű bibliai tudománykör intenzívebb 
művelését, kortörténet, bibliai theologia, archeológia, herme
neutika, collegium biblicum s a tulajdonképpeni exegesis minél 
alaposabb előadását, a fontosabb egyháztörténeti korokba, mint 
pl. az őskeresztyén egyház, a reformáció korába való intenzívebb 
elmélyedést, a dogmatörténetnek, valamint hitvallási iratainknak, 
ezek között főként az Ágostai Hitvallásnak tüzetesebb tárgyalá
sát. Mindez a rendszeres theologia biblikus hitvallási alapon való 
művelése számára egyengeti az útat, lehetővé téve a hitvédő 
apológiának és a felekezeti viszonyokat szem előtt tartó szimbo
likának és polemikának beiktatását is. Ha átforgatjuk a külföldi 
protestáns theologiai fakultások tanrendjeit, ezekhez Viszonyítva 
legfeljebb azt a szándékos különbséget találhatjuk, hogy hit
tudományi karunkon a közös tanári megállapodással készült tan
rendekből az átfogó egységet nem nyújtó speciálkollégiumok 
szorulnak háttérbe azon megfontolás alapján, hogy nagyobb 
szüksége van a hallgatóságnak az átfogó tájékozódásra a nagy 
összefüggő vonalak meghúzására, mint speciális kutatási ered 
menyek közlésére, melyek még folyamatban vannak. Ez inkább 
a közös szemináriumi munkában járt jó eredménnyel. 

A legújabb időben megszervezett I I . gyakorlati theologiai 
tanszék lehetővé tette a német nyelvű homiletikai és katechetikai 
gyakorlatok mellett a bel- és külmisszió elméletének és történe
tének, egyházi művészettörténetnek stb az előadását. A külön 
vallástörténeti,' vallásfilozófiai és keresztyén neveléstudományi 
tanszék megszervezése folytán az e körbe tartozó nélkülözhetet
len előismeretek megszerzése vált lehetővé. Mivel ezek elsajátí
tása a héber és görög nyelv mellett sok időt foglal le és von el 
a tulajdonképpeni theologiai stúdiumoktól, a kar szükségesnek, 
tartotta, hogy a theologiai oktatás reformtervét, melyet egyházi 
oldalról is sürgettek, elkészítse. 

A kar megbízásából Prőhle Károly dolgozta ki e reformjavas
latot, a Theologusok Otthona belső rendjére vonatkozó javaslat 
kidolgozója Deák János volt. A kar a kettős javaslatot letár-



gyalta és elfogadta. A Magyarországi Evangélikus Egyház erre 
illetékes szerve, az egyetemes theologiai bizottság 1941. évi feb
ruár 25—26. napj ain tartott ülésén foglalkozott vele. A háború 
erős caezurája i t t is bénítólag hatott, s a kérdés közelebbi meg
vitatása a háború utáni időre marad. 

E theologiai reform főgondolatai a következők: 
1. A tanulmányi idő terjesztessék ki 4 évről 5 évre, hogy a 

kibővülő tanulmányi rend kellőképpen megvalósítható legyen. 
Ha a most két évben megállapított segédlelkészi időből egy évet 
ide kapcsolunk át, akkor a reform ezen egyik alapgondolata 
tulajdonképpen időveszteség nélkül valósítható meg. Tárgyi 
szempontból pedig múlhatatlanul szükségesnek mutatkozik az 
idői keretek kitolása, főként az alapvető filozófiai, nyelvi és bib
liai ismeretek megszerzése céljából. 

2. Párhuzamos gondolat ezzel, hogy a Theologus Otthon 
szerveztessék át gyakorlati lelkészképző intézetté kötelező benn-
lakással. Életét a rend és szabadság magasabb harmóniájának 
evangéliumi szelleme hassa át. Munkájába a hittudományi kai-
tanárai erőteljesebben kapcsolódjanak • bele oly módon, hogy 
szaktárgyaiknak a gyakorlatig élettel való kapcsolataira mutat
nak rá. Ez elgondolás szerint a tudományos és gyakorlati ki
képzés párhuzamosan folynék a hittudományi karon és a lelkész 
képző intézetben. 

3. Az új tanulmányi és vizsgálati rend lényegileg a követ
kezőképpen alakulna. 

a) Az eddigi alapvető stúdiumok fenntartásán felül — a tör
téneti anyag némi korlátozása mellett — nagy gond fordítandó 
a bibliai nyelvek, főként az újszövetségi görög nyelv elsajátítá
sára, a filozófiai előtanulmányok kibővítésére (lélektan, logika, 
rendszeres filozófia); ismertetni kell a jelenkor szellemi, társa
dalmi, politikai és gazdasági életének főproblémáit. Ismétlő órák 
vezetendők be repetitoriumok, konversatoriumok formájában. 
Továbbfejlesztendő a szemináriumi intézmény. Ki kell mélyíteni 
a bibliai ismeretet és tanulmányt a teljes Szentírásra vonatkozó 
collegium biblicum kötelezővé tételével. Törekedni kell a hit
vallási iratok lehetőleg teljes ismertetésére és magyarázatára, ki 
kell terjeszteni az egyházi élettel kapcsolatos művészetek, mint 
egyházi képzőművészet, templomépítés, festő- és szobrászművé
szet, egyházi ornamentika, művészi szimbolika és esztétika, egy-



házi ének és zene ismeretét. Biztosítandó a német nyelvnek oly 
fokú ismerete, hogy a hallgatóság a német nyelvű szakműveket 
sikerrel tanulmányozhassa, i l l . közülük azoknál, akik német i l l . 
tót istentiszteleti nyelvű gyülekezetekben kívánnak elhelyez
kedni, a német i l l . tót nyelv oly fokú ismerete, hogy istentiszte
leti szolgálatot végezhessenek. Kisebb csoportok az angol, skan
dináv és finn nyelvek elsajátítására is alkalmat nyerhessenek. 

b) Ennek alapján megváltoznék a vizsgálati rend is. Az alap
vizsga tárgyai közé az eddigiek mellett felveendő volna a magyar 
protestáns egyháztörténet, filozófiatörténet és a német nyelv. 
A vizsga időileg két részre volna osztandó. Az első alapvizsga 
(rostavizsga) az első év végére — tárgya az első tanulmányi év 
anyaga —, a második a második év végére volna teendő, — 
tárgya a .második év tanulmányi anyaga. A befejező szigorlat 
első része a negyedik év végén az eddigi anyagon felül magában 
foglalná az egész Szentírásra kiterjedő collegium biblicumot és a 
hitvallási iratok ismeretét. A magyarországi egyházismertetést, 
egyházjogot és a gyakorlati theologiai tárgyakat az 5. év végén 
tartandó 2. szigorlat (esetleg első lelkészi vizsga) foglalná ma
gában; kibővítve a mostani első lelkészi vizsga anyagának egy 
részével. Másik része a második lelkészi vizsgához kerülne át. 

Kívánatos volna, hogy a gondos előkészületek alapján ké
szült tanulmányi reform belátható időn belül megvalósítható 
lenne, hogy az egyházak nemes versenyében az evangélikus egy
ház se maradjon le. 

A kar belső adminisztrációs életét a mindenkori dékán a 
havonként tartott rendes és a szükséghez képest bármikor tart
ható rendkívüli kari ülések, értekezletek és megbeszélések segít
ségével irányította. Ezen ülések jegyzőkönyveiben van lerögzítve 
a fakultás sokirányú tevékenysége. E jegyzőkönyvek nyújtanak 
bepillantást abba a sokfelé ágazó munkába, amely a hallgatóság
gal, a központi egyetemmel, az állammal és egyházzal való kap
csolatok fenntartása céljából a hivataloskodó dékán vállain nyu
godott. A kar dékánja havonként egyszer a központi egyetem 
székhelyén tartandó tanácsülésekre és doktoravató ülésekre is 
leutazott s mert a minisztériumokban is sokszor volt dolga, a 
Sopron—Pécs—Budapest—Sopron háromszögének több mint 700 
km-es távolságát gyakran volt kénytelen fáradságos utazásokkal 
áthidalni. 



A hittudományi kar hallgatósága. 

A fakultás létesítése előtt működő három theologiai akadé
mián a békebeli Magyarországon a hallgatóság létszáma 120—140 
volt. A trianoni csonka hazában az evangélikus egyház lelkész-
utánpótlási szükséglete ennél jóval kisebb, amint hogy a fakultás 
megalakulási évében az első félévre tényleg csak 69 hallgató irat
kozott be. Ez a szám azonban fokozatosan növekedett. Az 1934— 
35. tanévben a létszám 131-re rúgott, de előzetesen is s az újabb 
világháború kitöréséig évek hosszú során át százon felül volt. 
Az újabb háborús idők, más pályákon való elhelyezkedési köny-
nyebbségek és világnézeti okok folytán az utóbbi években e szám 
fokozatosan csökkent, úgy hogy a 20. működési évben leszállt 
45-re, E szám a kellő utánpótlás szempontjából feltétlenül k i 
csiny, és reméljük, hogy a mélypontot elérve, újból emelkedni 
fog a hallgatóság száma. Amíg évek során át a végzett hallgatók 
száma nagyobb volt, mint a régi mérték szerint való utánpótlási 
szükséglet, az állástalan diplomás lelkészek elhelyezésének kér
dése vált egyik legfontosabb, egyházi üggyé, és eredményezte azt, 
hogy új és új missziós központok alakultak olyan helyen, ahol 
addig evangélikus lelkész alig fordult meg. A fakultás keletke
zése óta létesült új lelkészi állások számát, beleértve' a rend
szeresített hitoktatói és segédlelkészi állásokat, legalább százra 
tehetjük. Ez egyik legfontosabb eredménye a fakultás működé
sének. Üj életerős gyülekezetek alakulnak ott, ahol eddig erről 
nem lehetett szó, s a megalakult új gyülekezetek eleven hitélete 
jótékony visszahatással volt a méglevő gyülekezetekre is, ame
lyekben új lelkészi állások beállításával intenzívebb lelkészi 
munka vált lehetővé. A megalakult protestáns katonai püspökség 
evangélikus lelkipásztori szükségletéről is gondoskodni kellett. 
A megnagyobbodott hazában a Magyarországi Evangélikus Egy
házban kb. 620 lelkész, hitoktató, segédlelkész van. Mivel fakul
tásunkon a húsz év alatt 395-en végeztek, az evangélikus egyház 
munkásainak már eddig is több mint a fele a fakultásról került 
ki , bizonyságául a fennebb mondottaknak, hogy a fakultás mű
ködése folytán sok-sok új fókusz keletkezett, sok hamu alatt 
parázsló tűz kapott új lángra és ezer és ezer evangélikus hívőnek 
lett újra pásztora. Ha az adott pillanatban erősebb visszaesés 
mutatkozik is a hallgtók számában, e tünet nemcsak nálunk és 



nemcsak hazánkban van meg. Híres külföldi egyetemek theolo
giai fakultásain, ahol békében 400—500 volt a hallgatók száma, 
ma kb. annyi, mint fakultásunkon, sőt itt-ott még kevesebb. 
Türelemmel át kell vészelnünk ezen a világnézeti harcok folytán 
az egyház szempontjából terméketlen, sőt káros időket. Iam alios 
vidimus ventos. 

Ugyancsak a fakultási jelleg magyarázza meg, hogy külföld
ről ismételten voltak hallgatóink. Német, dán, svéd, norvég, finn, 
észt theologusok voltak hosszabb-rövidebb ideig fakultásunkon, 
nem számítva közéjük az elszakított területekről való hallgatókat. 
Karunk hallgatói is szép számmal látogatták a külföldi protestáns 
egyetemeket, részint tanulmányaik 4. évében, részint azok be
fejezése után. A németországi egyetemeken kívül, ahol az egy
házi és Gusztáv Adolf egyleti stipendiumok tették lehetővé a 
továbbtanulást, a berlini, bécsi Collegium Hungaricum is meg
nyitotta kapuit egy-két magyar evangélikus theologus, illetve 
segédlelkész számára. A hallei Délkeleteurópai Egyházismereti 
Kutatóállomáson is, felváltva a reformátusokkal, működött egy-
egy magyar evangélikus lelkész, mint a kutatóállomás vezetője. 
Ezen kívül Dánia, Svédország, Norvégia, Finnország, Svájc, sőt 
Északamerika egyetemein is fordulnak meg hallgatóink részben 
állami ösztöndíjak segítségével. Főként Európa északi evangélikus 
népeivel, ezek között a finn testvérnéppel fejlődik k i élénk össze
köttetés, jórészt a fakultás által kezdeményezett theologus-csere 
révén, aminek a mélyen vallásos finn néplélek megismerése foly
tán áldásos hatása lett kint járt hallgatóinkra. A ma virágzó 
evangélikus népfőiskolák megalakulása is e kapcsolat következ
ménye. A népfőiskolák felállításának szükségességét azóta a róm. 
kat. egyház és az állam is elismerte. Az így szövődő kapcsolatok 
eredményezték, hogy .1937. év nyarán a magyar evangélikus lel
készegyesület meghívására' és rendezésében finn—észt—magyar 
lelkészi konferenciát tartottak Budapesten, amelyen száznál több 
külföldi vendég vett részt s amely kiváló alkalmul szolgált egy
más vallási felfogásának, nemzeti életének kölcsönös megisme
résére, új feladatok és célok kitűzésére és a már eddig is meglevő 
lelki kapcsolatok megszilárdítására. Az évek során külföldön járt 
hallgatóink számát száznál többre tehetjük. 

Ami hallgatóink tanulmányi előmenetelét illeti, az előadások 
látogatásának kötelező jellege s a főtárgyakból való kollokválási 



kötelezettség jótékonyan ellensúlyozta az egyetemi szabadságnak 
főként az alsó évfolyamokban mutatkozható, nem mindig kívána
tos következményét. A gondosan megállapított tanulmányi rend 
betartása, nevezetesen az előírt kollokviumok letétele nélkül maga
sabb évfolyamba való jutás nem lehetséges. A második év végén 
tartott alapvizsga és a negyedik év végén tartott szigorlat voltak 
a kötelező számadási alkalmak hallgatóink számára. A szigorlat 
sikeres letevése nélkül gyakorlati lelkészi szolgálatra senki sem 
bocsáttatott. A fakultáson húsz év alatt, az egyes évfolyamokra 
beiratkozott hallgatók számát összegezve összesen 3593 hallgató 
volt beírva. Ha e holt szám mögött meghúzódó élő arcokat te
kintjük, mivel egy-egy hallgató rendes körülmények között nyolc
szor iratkozott be egyetemi tanulmányainak idején, fakultásunk
nak a húsz év alatt összesen 605 hallgatója volt. A függelékben 
közölt statisztikai táblázatokból kitűnik, hogy alapvizsgát 439 
hallgató tett le sikeresen, közülük kitüntetéssel 72, egyhangú
lag 187, szótöbbséggel 180. Főként az alsó két évfolyamon a lel
készi pályára való alkalmasság tekintetében eszközölt szigorúbb 
mérték folytán többen már az alapvizsga előtt, i l l . annak meg 
nem állása után távoztak a fakultásról. Bár reméljük, hogy a 
fakultáson töltött .idő lelki életük számára nem volt terméketlen. 
A 4. év végén leteendő három részből álló szigorlatot — az első 
években szakvizsgát — összesen 395-en állották meg és pedig ki
tüntetéssel 64-en, egyhangúlag 122-en, szótöbbséggel 209-en. 

A vizsgálatokon az evangélikus egyházegyetem részéről egy-
egy püspök vett részt felváltva s nyert betekintést a karon folyó 
munkába, a vizsgázó hallgatók szellemi és lelki 'képességébe. 
Ez a fakultásnak az egyházhoz való helyes viszonya és eleven 
kapcsolata szempontjából bizonyult fontos berendezésnek, amint 
erről a püspöki jelentések alapján a kerületi gyűlések jegyző
könyvei és az egyetemes felügyelői jelentések is bizonyságot 
tesznek. Mivel a Kormányzó Ür Ő főméltósága által jóváhagyott 
vizsgálati szabályok értelmében az alapvizsga két, a szigorlat 
három részletben teendő le és az egyes részek között legalább 
két heti köz van, és mivel e vizsgák félévenként tartattak, nem 
szólva a közbeeső javító vizsgákról, a vizsgálatokon való részt-
vevés püspökeink számára csak ismételt utazásokkal vált lehet
ségessé. A mult eseményeit regisztráló krónikus a jegyzőkönyvek 
alapján i t t is rámutat arra, hogy a hittudományi kar mennyire 



értékeli és köszöni ezt az idő és munka tekintetében igen tekin
télyes püspöki áldozatvállalást. 

A theologiai pálya természete és az ennek alapján formálódó 
theologus-lelkület alapján érthető, hogy fegyelmi tekintetben 
súlyosabb kifogások ritkán fordulnak elő. A fakultás húsz évi 
működése alatt a hallgatóság köréből csak egyet kellett fegyelmi 
úton eltávolítani. Nagyobb számban történt meg, hogy a tanári 
kar részint egészségi okokból, részint tanulmányi szempontból 
maga tanácsolt el egyeseket. Jórészt e célból alakult a Lelkész
jelölteket Minősítő Egyházi Bizottság, mely adott esetekben ki
mondta, hogy az egyház nem hajlandó a maga szolgálatába át
venni erre alkalmatlannak bizonyuló hallgatókat, s ily módon 
megrövidítette és megkönnyítette az egyetemi fegyelmi eljárás 
útján való eltávolítás hosszadalmas és csak igen kirivó esetekben 
való alkalmazhatását. 

Az ifjúság egészséges közszellemének kialakítása, a tudo
mányos önképzés és gyakorlati tevékenység szempontjából igen 
fontos szerepe volt a kar hallgatóiból álló Ifjúsági Körnek. Ez az 
egyetemi autonómia körén belül szervezkedve, alapszabályokba 

f foglalt módon és szakosztályokban végezte értékes munkáját. 
Az évről-évre megválasztott tisztikar az első években önmaga, 
a harmincas évektől fogva tanárelnökök irányítása mellett dol
gozott. A kör munkája sokrétű volt. Tudományos theologiai 
dolgozatok felolvasása és megbeszélése, bibliakörök működése, 
faluszeminárium, missziói szeminárium szervezése, vallásos estek 
és hazafias ünnepélyek rendezése, vasárnapi gyermekistentiszte
letek tartása, elhagyott szegény gyermekekkel való foglalkozás, 
az ú. n. kurucdombi misszió a helybeli lelkészi kar irányítása mel
lett, voltak a fő munkaágak. A kör félévenként két-három napos 
konferenciákat is szokott rendezni önvizsgálat s az úrvacsorára 
való kellő előkészülés céljából. A kör volt tanárelnökei, most 
tiszteletbeli elnökei, Prőhle Károly és Kiss Jenő. Jelenlegi tanár-
elnöke Karner Károly. Az Ifjúsági Kör ifjúsági elnökeinek név
sora a következő: Wolf Lajos (1923—24), Wicziári Dezső (1924--
25), Szabó József (1925—26), Bácsi Sándor (1926—27), Viszkok 
Lajos (1927—28)', Zászkaliczky Pál (1928—29), Kótsch Lajos 
1929—30), Kéken András (1930—31), Kádár Gyula (1931—32), 
Uzon László (1932—33), Ferdinánd István (1933—34), Grün-
valszky Károly (1934—35), Dezséry László (1935—36), Gádoi 



András (1936—37), Buti Dénes (1937—38), Kovács Géza 1938—39), 
Balikó Zoltán, Nagy Gyula (1939-40), Káldy Zoltán (1940—41), 
Petrik János (1941—42), Sümeghy József (1942—43) 

Az ifjúság tudományos munkájának serkentésére a kör isT 

a tanári kar is s egyesek is évről-évre pályatételeket szoktak ki
tűzni. 

Néhány éven át „Emmaus-felé" címen időszaki lapjuk is 
volt értékes tartalommal. Kár, hogy jórészt anyagi okokból sem 
ez a lap, sem a későbben a magyar evangélikus egyetemi hall
gatókkal együtt kiadott „Fiatalok országútján" című lap sem 
működhetett hosszabb ideig. 

A fennebb említett missziói útak, melyeket kezdetben a 
Theologus-Otthon igazgatója, dr. Deák János irányított, később 
az Ifjúsági Kör hatásköre alá kerültek. Ezek során előre elkészí
tett program szerint évről-évre az ország különböző területein 
lakó evangélikus gyülekezeteket látogatták meg vallásos esték és 
igehirdetés tartása céljából. E missziói útak igen jó hatással 
voltak mind gyülekezeteinkre, mind hallgatóinkra nézve és a 
tanári vezetés mellett az ország legkülönbözőbb részein lévő 
gyülekezeteket meglátogató 10—15 főből álló ifjúsági csoport 
közelebbi betekintést nyerhetett a különböző összetételű és 
nyelvű gyülekezetek lelki életébe. Az utóbbi években a cserkész
csapat ú. n. regőscsoportja is ki-kiszállt egyes gyülekeztekbe. 
főként a visszacsatolt országrészekben erősítve a magyar evan
gélikus és hazafias szellemet. 

A kollokviumokra és vizsgákra való könnyebb előkészülés 
céljából a szaktanárok által rendelkezésre bocsátott előadási 
anyagot az ifjúsági kör „Sokszorosító osztálya" 'sokszorosította 
és kompendiumok formájában bocsátotta a hallgatóság rendel
kezésére, amely ily módon csekély önköltségi áron szerezhette 
meg a professzorok előadási anyagának vázlatát és az előadások 
nyomon kísérésével könnyen egészíthette k i a szükséges pótlá
sokkal. 

A volt soproni theologiai akadémia ifjúsági Luther Körének 
tekintélyes könyvtárát a Dunántúli Egyházkerület először letétbe 
adta, majd 1940-ben az elidegeníthetetlenség feltételével átru
házta az Ifjúsági Körre. A főként gyakorlati theologiai, egyház
történeti és építő jellegű műveket tartalmazó s kb. 2200 kötetből 
álló könyvtár az ifjúság számára igen értékes tanulmányozási 



lehetőséget és segítséget jelentett. A kör az egyházkerület nagy
lelkű adományát hálás köszönettel vette, becsüli meg s igyekszik 
tőle telhetőleg gyarapítani. 

A hallgatóság összetétele a közölt statisztikai kimutatás 
szerint eléggé változatos. Zöme földműves, kisbirtokos, lelkészi, 
tanító, iparos és kereskedő családokból került ki. A nehezebb 
elhelyezkedési években a magasabb tisztviselői és középbirtokos 
családok fiai is szép számmal jelentkeztek. Minden esetre kívá
natos volna, hogy lelkészi, tanári, tanítói családokból az eddigi
nél több hallgató jelentkeznék, hiszen ezen családokban, főként 
a lelkészi családokban kell feltételeznünk azt a családi milieut, 
amely a lelkészi pályára való alkalmasság szempontjából a leg
megfelelőbb. 

Az évek során lelkészi és lelkésztanári családból 55, tanári 
családból 17, tanítói családból 78, kisbirtokos, földmíves család
ból 142, kereskedő, iparos családból 100, állami és magántiszt
viselői családból, beleértve a postát, vasutat és nyugdíjasokat, 113, 
katonai, rendőr, csendőr családból 25, egyéb helyről, beleértve 
az egész és fél árvákat, 75 hallgatónk volt. A hallgatóság zöme 
a trianoni határokon belülről való és pedig a Bányai Egyház
kerületből 246, a Dunántúliból 233, a Tiszaiból 43, a Dunáninneni
ből 41. Elszakított, területekről is mindig voltak hallgatóink. 
Számuk 27, külföldi 15 volt. A visszakerült országrészek is foko
zatosan hozzájárultak a theologus-utánpótlás biztosításához. 

Anyanyelv illetve származás szempontjából hallgatóink zöme 
mind nyelvben, mind lélekben magyar volt. A német istentisz 
teleti nyelvű gyülekezetek lelkészi utánpótlása szempontjából 
szükséges német anyanyelvű hallgatók száma egyre fogy, immár 
aggasztóan kicsi, a tót, vend istentiszteleti nyelvű gyülekezetek 
utánpótlása is gondot okoz, mert az ezen nyelveket ismerő hall
gatóság száma sem oly nagy, hogy a szükségletet kielégíthetné. 
Németül, tótul és vendül tudó jelentkezőkre van azért szükség, 
mert arról nem lehet szó, hogy a theologiai tanulmányok idején 
sajátíthassák el e nyelveket. Erre sem idő, sem alkalom nincs. 
A meglévő német és tót nyelvi lektorátus és nyelvmesteri állás 
a meglévő ismeretek kibővítésére és gyakorlására fordíthatja 
csak figyelmét, nem új nyelv tanítására. 

Hazafias szempontból karunk hallgatói ellen, nemcsak hogy 
nem merült fel kifogás, hanem inkább elismerésre méltó buzgó-



sággal vettek részt minden komoly hazafias megmozdulásban. 
A műegyetem helybeli karának ifjúságával együtt irányítói és 
rendezői voltak a soproni hazafias öröm- és gyászünnepeknek. 

A Theologusok Otthona. 

Hallgatóinknak internátusi elhelyezése kezdettől fogva szív
ügye volt az egész karnak. Dr. Deák János az egyházegyetem 
által még a Budapesten működő Pozsony—eperjesi theologiai 
akadémia megválasztott otthonfelügyelője nagy odaadással és 
hűséggel végezte ek munkát a fakultás körén belül is közel húsz 
éven át. Az első években, míg nem állott külön épület rendelke
zésre, a soproni gyülekezet adta bérbe a gyülekezeti árvaház egy 
részét otthon céljaira. Később a felügyelő-tanár buzgólkodására 
báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai felügyelő 
hathatós segítségével sikerült megfelelő államsegély biztosítása, 
s egyházi, Sopron városi, valamint egyéni megajánlásokkal i l l . 
hozzájárulásokkal felépült a kor követelményeinek megfelelő s 
a theologus-szükségletet szem előtt tartó szép és kényelmes' 
Theologusok Otthona a Felkelő úton a Lövér gyümölcsösök tö
vében, nagy kertté kiművelt területen. A Gerlóczy Gedeon mű
építész tervei alapján készült és Stráner Gyula építészmérnök 
által felépített Otthon ünnepélyes felavatása 1929. október 12-én 
volt, a másnapi fakultási alapkőletételi ünnepre egybesereglett és 
feljebb már felsorolt előkelő egyházi és állami vezető tényezők 
jelenlétében, az egyetemes egyházi és iskolai felügyelő, püspökök, 
az egyetem rektora, a kar dékánja és az Otthon felügyelő tanára 
közreműködésével. Hogy ezen áldásos intézmény megalkotásá
nál az egyházi tényezők mennyire értékelték Deák János fel
ügyelő tanár munkáját az kitűnik abból, hogy amikor közel húsz 
évi otthonfelügyelői tisztét letette, az Otthon tiszteletbeli igaz
gatója címmel tüntették ki. 

Az első években még nem volt lehetséges az Otthonban való 
közös étkeztetés biztosítása. LIallgatóink több éven át az evan
gélikus liceum tápintézetében nyertek ellátást, lassanként azon
ban a pénzügyi akadályok leküzdésével sikerült az Otthonban 
való közös étkeztetést is lehetővé tenni. Az 1932—33. tanévtől 

(fogva az Otthon lakói immár közös étkezésben is részesülnek. 
A Theologus Otthonban 65 férőhely van. Az Otthon a bentlakó 
növendékeknek igen tekintélyes anyagi kedvezményt is szokott 



nyújtani, s mindenképpen igen áldásos hatású, főként az ország 
távolabbi részeiből jövő s ennek folytán az elhagyott otthont 
nagyon is nélkülöző hallgatók számára. A tágas, világos szobák, 
gondos felügyelet, jó ellátás, kiváló tanulási lehetőség — szépen 
fejlődő könyvtárral mind hozzájárultak ahhoz, hogy az Otthon 
csakugyan otthonná és egyben a lelkészi pályára felkészülő ifjak 
megfelelő munkahelyévé legyen. Bár évek során át nem volt 
kötelező a bentlakás — a hallgatók nagy száma folytán ez nem 
is lett volna lehetséges —, mindig megtelt hallgatókkal s emellett 
gondját viselte a városban magánhelyen lakó hallgatóknak is, 
mind felügyelet, mind anyagi segítség tekintetében. Az Otthon
helyibizottság, amelynek élén Ziermann Lajos esperes-lelkész áll, 
minden tekintetben segítségére volt az Otthon-felügyelőnek fele
lősségteljes munkája végzésénél. 

Az Otthon-épület fenntartására évről-évre beállított és fel 
nem használt alap ingatlanba fektetése céljából az illetékes té
nyezők engedélyével az Otthon-vezetőség a Balaton melletti 
Gyenesdiáson több ezer négyszögölnyi szőlőt és gyümölcsöst 
— rajta levő házzal — vásárolt meg, mely államsegéllyel kibő
vítve „Kapernaum" néven igen kedvelt lelkészi üdülőhellyé, nyári 
konferenciák színhelyévé, végül központi belmissziói teleppé 
fejlődött ki. 

Húsz évi munka után 1942 őszén az eddig hűséggel dolgozó 
Otthon-igazgatót az egyházegyetem megbízásából Budaker Osz
kár professzor váltotta fel. Munkája felelősség tekintetében 
annyiban még fokozódott, hogy az egyházegyetem kari javas
latra kimondotta az összes hallgatókra nézve az Otthonban való 
bentlakási kötelezettséget. A theologusok nagy családja élén az 
Otthon-igazgatóval, mint családfővel, immár egy fedél alatt gon
dosan megállapított terv szerint végezheti napi munkáját, annyit 
valósítva meg az Otthonhoz fűzött újabb elgondolásokból, 
amennyi a mindennapi élet gyakorlatában megvalósíthatónak és 
hasznosnak bizonyult. Imaórák, egyéni elcsendesedés, bibliaórák, 
közös áhítatok és istentiszteletek, az igazgató irányítása mellett 
voltak az évek hosszú során át leszűrt gyakorlat alapján az evan
géliumi jellemképzés megfelelő alkalmai, az egyénenként folyta
tott lelkipásztori munka mellett, amely úgylátszik a legeredmé
nyesebbnek bizonyul. 

A hallgatóságnak anyagi segélyezése mindig elsőrendű fel-



adata és gondja volt a tanári karnak. E súlyos feladat megoldá
sánál készséggel sietett a kar segítségére az evangélikus egyház-
egyetem, mely évenként több ezer pengő összeget adott hallga
tók segélyezésére tandíj, vizsgadíj és Otthon-segély formájában. 
Az egyes egyházkerületek is a szükséghez képest fokozódó mér
tékben segítették szegénysorsú hallgatóinkat. Maga az Otthon is1 

évről-évre kiküldte lakóit szupplikációra, s így sok arra érdemes 
b hallgatónak tette lehetővé a továbbtanulást. I t t tehetünk említést 
hallgatóink más forrásokból származó segélyezéséről is. Legtekin
télyesebb ezek közül az Ihász-féle örökség, melynek a hittudo
mányi kar hallgatóira eső részét évről-évre a Dunántúli Egyház
kerület ítéli oda arra érdemes hallgatóknak. Sopron városa is 
évről-évre 1500 P segélyt nyújtott, az Otthon számára adott külön 
fasegélyen kívül. A központi egyetem közvetítésével az állam ré
széről a diákszociális segélyakció körén belül készpénz és ruha
nemű segélyben részesültek hallgatóink. Tekintélyes összegre 
rúgott évenként a köztisztviselői és Horthy Miklós-ösztöndíj, 
továbbá a bel- és külföldi kutatóösztöndíj, valamint szegény 
sorsú lelkészfiak' és árvák segítése részint állami forrásból, 
részint a Szigethy-féle egyházi alapítványból. Igen tekintélyes 
összegre rúgott évenként a kar által évenként adományozott 
tandíjsegély, közalkalmazotti tandíjkedvezmény, a soproni, 
győri, és más gyülekezetek, valamint egyesek meg-megújuló 
segítsége. Ezek sorában külön említjük meg az alapítvány tevő 
néhai Heszler Sámuel volt sopronkőhidai f egyintézeti lelkész nevét, 
valamint Payr Sándort, a kar néhai professzorát, kinek emlékére 
özvegye tett tekintélyes alapítványt. Külön kell megemlítenünk a 

• helybeli katonai alakulatok segítségét, a gyalogezred, a huszár
század, a motoros tüzérség, továbbá a Rákóczi Ferenc hadapród
iskola és Zrínyi Ilona nevelőintézet ama készségét, hogy évenként 
több hallgatónk számára biztosítottak ellátást. 

A különböző segélyek összege évi 30—40.000 pengőre rug, 
amivel már sok gondot sikerült eloszlatni, sok jóravaló szegény 
hallgató továbbtanulását lehetővé tenni és így sok megfelelő lelki
pásztort biztosítani egyházunk számára. Hálás köszönet érte egy
háznak, államnak, egyetemnek, közületeknek, egyeseknek, pol
gári és katonai testületeknek. Kívánatos volna e különböző for
rásokból származó anyagi segélyezés egységesítése, ami nagy 
mértékben megkönnyítené a segélyek igazságos, i l l . méltányos 



felosztását és egyben a karnak azt a törekvését, hogy a segélyek 
egyben ösztöndíjak is legyenek, részben a jeles ill . jó előmenetel 
jutalmazására, részint a szerényebb tehetségüeknél a megfelelő 
szorgalom és papi lelkület elismerésére. Ama törekvéssel szem
ben, 'mely a theologus utánpótlás biztosítására a hallgatók telje
sen ingyenes kitanítását szorgalmazza, helyesebbnek tűnik fel a 
személyhez szabott és az arravalóságot szem előtt tartó segélye
zés, amelynél az egyesek jobban megérzik és értékelik a köznek 
a szűkölködők segítségére siető evangéliumi lelkületét. 

A kar doktorai. 

Az egyetemi fokon történő lelkészképzés tette lehetővé, hogy 
a kar gyakorolhassa mind a honoris causa, mind, a rite tör
ténő doktoravató jogát. A theologiai doktori szabályzat szerint 
a karnak jogában áll az általános egyetemi gyakorlatnak meg
felelően a theologiai tudományokban i l l . egyházi életben kiváló 
emberek számára az egyetemi tanács hozzájárulásával a tisztelet
beli doktori cím adományozása. A kar első ízben fennállásának 
ötödik évében élt e jogával, amikor is a külföldi evangélikus 
vezérférfiak közül Söderblon Náthán uppsalai svéd érseket. 
Ihmels Lajos szászországi evangélikus püspököt, Morehead János 
Alfred newyorki egyházszövetségi elnököt és Rendtorff Ferenc 
lipcsei egyetemi tanárt, a Gusztáv Adolf Egyesület elnökét tün- t 

tette k i a theologiai doktori címmel. Miután a Kormányzó Ur 
ehhez az egyetemi tanács és minisztérium javaslatára hozzájá
rult, dr. Prőhle Károly 1929. június 28-án a koppenhágai evangé- 1 

likus világgyűlés alkalmával a kar megbízásából ünnepélyesen 
adta át a .kitüntetetteknek a művészi kivitelű oklevelet. Másod
ízben a speyeri birodalmi gyűlés és Luther Kis Kátéja megjele
nésének 400. jubileumi évében, 1929-ben élt a kar e jogával és a 
fenti út betartásával a fakultási épület alapkőletételi ünnepén, 
miután az egyetemi tanács doktorrá fogadta a kitüntetetteket, 
dr. Kiss Jenő dékán adta át Báró Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelő, Geduly Henrik, Kapi Béla, Raffay Sándor püspök, 
Schneller István és Kiss Ferenc egyetemi tanár uraknak a tisztelet
beli theologiai doktori oklevelet. Prónay Dezső báró tiszteletbeli 
egyetemes felügyelő és Ravasz László református püspök úrnak, 
kik nem jelenhettek meg az avató ünnepen, küldöttség kíséreté-



ben adta át a dékán az oklevelet. E díszes sor két évvel később 
még kiegészítést nyert a hazai protestáns theologiai tudomány 
érdemes művelőinek néhány képviselőjével. A volt theologiai 
akadémiák egy-egy tanára, Bancsó Antal soproni, Prőhle Henrik 
pozsonyi, Mayer Endre eperjesi theologiai tanárok, Csikesz Sán
dor debreceni egyetemi tanár és Kiss István dunáninneni evan
gélikus püspök folytatták a tiszteletbeli theologiai doktorok dí
szes sorát. Befejezte e sort Stange Károly göttingeni egyetemi 
tanár, bursfeldi apát, a Luther Akadémia tudományos vezetője. 
A kitüntetettek részéről elhangzott szóbeli, i l l . írásbeli válaszok 
mutatták, hogy milyen sokra értékelik a kar kitüntetését és 
mennyire igyekeznek a kari kapcsolatokat a jövőben is megőrizni. 

Amint e névsorból kitűnik, a kar mind külföldi, mind bel
földi vonatkozásban elkerülhetetlenül szükséges tartozásnak tett 
eleget. A rendelkezésre álló szűk keret folytán több a kitünte
tésre minden tekintetben érdemes hazai lelkész és egyházi 
vezér maradt k i a sorból. A szám így is nagyobb, mint egyéb 
fakultásokon, de ezt megmagyarázza az a körülmény, hogy eddig 
nem volt lehetséges e kitüntetés adományozása s így a kar rövid 
fennállása idejében többször is volt kénytelen élni e jogával. 

A doktori szabályzat a rite megszerezhető doktori fokozatra 
nézve kiköti, hogy a doktori szigorlat elé bocsátásért legkoráb
ban a theologiai tanulmányok befejezése után 4 évvel lehet folya-

* modni, megfelelő nyomtatásban megjelent tudományos dolgozat 
alapján. Kívánatos, hogy a jelölt egyéb tudományos irodalmi 
működésére is rámutathasson. Ez az egyéb karokon megszerez
hető doktori fokozathoz viszonyítva mind idői, mind tárgyi fel
tételek tekintetében nehezebben megszerezhető theologiai dok
tori cím százados gyakorlatra visszanyúló hagyományban gyöke
rezik. Ezt kívánta a kar is megőrizni, amikor a fenntebbi fel
tételekhez kötötte a megszerzést.. A fakultás fennállása óta kilen
cen szerezték meg e kitüntető doktori fokozatot és pedig: 
Wiczián Dezső, Jánossy Lajos, Sólyom Jenő, kik később a kar 
professzori státusába kerültek, Viszkok '(Vető) Lajos szolnoki. 
Kéken András hódmezővásárhelyi, Schulek Tibor m. kir. tábori, 
Szilády Jenő budapesti, Urbán Ernő m. kir. tábori lelkészek és 
Ferdinánd István egyetemi könyvtáros. Mivel karunkon a külföldi 
egyetemeken meglévő licentiátus theologiae fokozat ennek a hazai 
viszonyok között való szokatlansága miatt nem szerezhető meg, 



kívánatos volna, hogy gyakorló lelkészeink közül minél többen 
törekedjenek a theologiai doktori cím megszerzésére. Ilyen mó
don az egyetemek egyéb karain végzett értelmiséggel e tekintet
ben is egyenrangú, sőt súlyban nagyobb tudományos fokozat 
birtokába jutnának. 

A kar professzorainak tudományos és irodalmi munkássága, 

I t t kell megemlékeznünk elsősorban a kar rendezésében le
folytatott Theologiai konferenciákról. Az egyes theologiai tudo
mányok részletkutatásainak a leszűrt eredménye, az aktuális 
theologiai kérdések tárgyalása és ezzel az általános theologiai 
műveltség emelése céljából hittudományi karunk ismételten ren
dezett főként lelkészek által látogatott theologiai konferenciákat. 
Az ezeken résztvevők száma ugyan változó, de mindig tekin
télyes volt. Az első konferencia 1930. július 1—4, a második 1931. 
április 7—10, a harmadik 1933. június 20—23, a negyedik 1938. 
április 19—22 napjain volt. Az előadók sorában a kar professzo
rai mellett a kar körén kívül álló lelkészek és világiak is voltak, 
az irányítást azonban természetszerűleg a kar tartotta kezében. 
Áz első konferencia központi témája volt: „Az Ágostoni Hit
vallás centrális jelentősége egyházunk hitelvi felfogásában és a 
gyakorlati egyházi életben". A másodiké: „Korunk szellemi vál
sága". (A figyelő szeme előtt már ekkor gyülekeztek a fellegek 
Európa egén, amelyekből később kirobbant a második világ
háború). A harmadiké: „Elméleti és gyakorlati hitvédelem". A 
negyedik konferencia központjában az eschatologiai kérdések 
állottak. Az előadók között foglaltak helyet az evangélikus 
egyház püspökei, akik készséggel bocsátották elméleti és gyakor
lati tudásukat a konferencia rendelkezésére. 

A konferenciák hatása igen kedvező volt. A közben rend
szeresített egyházkerületi körzeti konferenciák s a lelkészegye
sület által rendezett tavaszi és őszi előadógyűlések, valamint a 
kirobbant új világháború az utóbbi öt esztendőben nem tette 
lehetővé újabb konferencia megrendezését. A kar azonban amint 
ez lehetségessé válik, újból szeretné egybegyűjteni lelkészeinket 
s az érdeklődő világiakat is, hogy a kor szellemi mozgalmainak 
az evangélium világa mellett való ismertetése és theologiai szem
pontból való értékelése tudományos előadások és megbeszélések 
formájában megtörténhessék. 



A kar kiadásában az Ágostai Hitvallás 400 éves jubileuma 
alkalmából „Hitvallás és Tudomány" címmel megjelent Emlék
könyv a kar professzorainak egy-egy tanulmányát tartalmazza, 
jórészt az Ágostai Hitvallásra vonatkozólag. A kar megbízása 
ból Dr. Daxer György volt pozsonyi theologiai akadémiai tanár 
kéziratos munkájának felhasználásával Dr. Kiss Jenő kari tag 
Üj szövetségi görög—magyar szótárt adott k i az Újszövetséggel 
eredeti nyelvén foglalkozó hittudománykari hallgatók és lelkészek 
számára. 

A fakultás évnyitó ünnepei alkalmával elhangzott dékáni 
székfoglalók a következők voltak. Stráner Vilmos: Visszapillan
tás a theologiai fakultás keletkezési történetére. 1923. Prőhle 
Károly: A theológiának a tudományhoz és az egyházhoz való 
viszonya. 1923. A magyar evangélikus theologia sajátos helyzete 
és feladata. 1926. A keresztyén egység gondolata a jelenkorban. 
1932. A theológus-ideál a jelenkorban. 1937/ Dr. Deák János: A 
babyloni fogság. 1930. Jeruzsálem falainak újjáépítése Kr. e. 
445-ben, és JNTehemiás nagy reformja. 1934. Ézsaiás és a háború. 
1939. Kiss Jenő: Test, lélek, szellem. 1928. A szeretet János apos
tol irataiban. 1933. Egy figyelemre méltó szempont az újszövet
ségi iratok hitelességéhez. 1938. Podmaniczky Pál: Kanzo Ucsi-
mura japán misszionárius. 1931. Wichern a pedagógus. 1935. Ke
resztyén neveléstudomány és nemzetnevelés. 1940. Karner Ká
roly: Egy újonnan felfedezett evangéliumtöredék. 1936. Állam és 
felsőbbség az Újszövetségben. 1941. Wiczián Dezső: A kor
szakok kérdése az egyháztörténetben. 1942. 

Megnyitó ünnepeken, reformációi ünnepeken és emlék
ünnepeken elhangzott előadások. Payr Sándor: Széchenyi vallá
sos lelkülete. Kovács Sándor: A haladás törvénye a keresztyén
ség történetében. A magyar reformátor. Megemlékezés Bethlen 
Gáborról. Emlékbeszéd D. Báró Prónay Dezsőről. Emlékbeszéd 
D, Kiss István püspökről. Prőhle Károly: Emlékbeszéd D. Söder-
blom Náthánról. Emlékbeszéd D. Ihmels Lajosról. Emlékbeszéd 
D. Morehead Jánosról. Emlékbeszéd D. Schneller Istvánról. Deák 
János: Károli Gáspár 350 éves bibliafordítása. Emlékbeszéd 
D. Geduly Henrikről. Reformációi emlékbeszéd. Kiss Jenő: Pál 
apostol megtérése. Emlékbeszéd D. Csikesz Sándorról. Emlék
beszéd D. Bancsó Antalról. A reformáció alapigazságai a Római 
levél tükrében. A reformáció tanítása Luther énekeiben. Podma 



niczky Pál: Szepetneki János halálra való készülése. (Egy lelki 
arckép a reformáció századából). Karner Károly: Emlékbeszéd 
D. Rendtorff Ferencről. Az ismeretlen Isten. A reformáció kor 
szerűsége. Jánossy Lajos: A reformáció üzenete a Schmalkaldeni 
cikkekben. Az evangélikus gyülekezet sajátos életformái a X V I . 
századbeli rendtartások nyomán. Wiczián Dezső: Gusztáv Adolf 
emlékezete. Megemlékezés az Ágostai Hitvallásról és apológiáról. 
Szellemtörténet és egyháztörténet. Emlékbeszéd D. Payr Sándor
ról. Sólyom Jenő: Emlékbeszéd D. Kovács Sándorról. 

A külföldi nagyobb egyházi és tudományos alakulatok és 
konferenciák közül, melyekkel karunknak kapcsolatai voltak, első 
helyen említjük meg a Wernigerodei i l l . Helmstedi Apológiái 
Szemináriumból Stange Károly göttingeni egyetemi tanár fárado
zása folytán létesült Luther Akadémiát, melynek sondershauseni 
(Thüringia) nyári konferenciáin karunk tagjai közül előadásokat 
tartottak Prőhle Károly, a Luther Akadémia elnökségének tagja 
és Karner Károly ismételten, továbbá Kiss Jenő. Résztvett az 
Akadémia konferenciáján még Podmaniczky Pál, Sólyom Jenő, 
és Wiczián Dezső professzor is. Hazai egyházunk képviseletében 
Prőhle Károly résztvett a lutheránus világkonvent 1923. évi 
eisenachi, 1929. évi kopenhágai, 1935. évi párisi ülésein, a Faith 
and Order 1927. évi lausannei 1931. évi high-leighi, az 1934. évi 
hertensteini s az 1937. évi edinburgi valamint a Life and Work 
1937. évi oxfordi ülésein, Deák János a Kék Kereszt Egyesület 
hollandiai és belgiumi világgyűlésein, Utrechtben és Brüsselben. 
Finnországi tanulmányútja alkalmával a helsinkii egyetem theolo
giai fakultásán előadást tartott hazai egyházunkról. Podmaniczky 
Pál a Christian Endeavor berlini gyűlésén. 

A kar professzorainak a hittudományi kar hallgatói számára 
tartott előadásai a hittudományi kari hallgatók sokszorosításában 
jelentek meg. A függelékben, ha mindjárt vázlatos összeállítás
ban közöljük a kar egyes professzorai főbb tudományos dolgo
zatainak és tanulmányainak címjegyzékét. 

A központi egyetemmel való kapcsolat. 

Amint fentebb már utaltunk rá a soproni kihelyezettség a 
mindenkori dékán feladatává tette, hogy a központi egyetemmel 
a kapcsolatot szóban és írásban fenntartsa. A dékáni hivatalnak 



az állami felsőbbséggel való hivatalos levelezése a rectori hivatal 
i l l . egyetemi tanács útján bonyolíttatott le. A közvetlen rectori 
i l l . tanácsi hatáskörbe eső ügyek részint kari ülési tárgyalás után, 
részint dékáni hatáskörben kerültek a központi egyetem rectori 
hivatalába. A dékán gyakori pécsi utazásai alkalmával élőszóval 
is referált a rectornak az ő hatáskörébe eső ügyekről s egyben 
a személyes kapcsolatokat is kimélyítette. A tanácsüléseken kívül, 
a központi egyetem évnyitó, Erzsébet-napi, és évzáró ünnepe, 
valamint a doktoravató ünnepek alkalmával a hittudománykari 
dékán és prodékán, a könyvtári és gazdasági bizottsági üléseken a 
kar megfelelő bizottsági tagjai képviselték a kart. A soproni 
fakultás évnyitó ünnepein viszont a pécsi egyetemi tanács szokott 
megjelenni, ez alkalmakkor a rector egyetemi közgyűlés keretei 
között nyitotta meg a fakultás tanévét. 

A központi egyetemmel való kapcsolatok mindig a legszívé-
lyesebbek voltak. Sohasem fordult elő, hogy a kar jogos kérése 
a központi egyetem részéről visszautasításban részesült volna. 
Ha kezdetben a kar különállása az elszigetelődés látszatát kel
tette is, a kapcsolatok megerősödése folytán ez megszűnt. Hiszen 
az élet parancsszerű követeléseként állott elő az a hazai egye
temi életünkben szokatlan helyzet, hogy az egyetem egyik fakul
tása a központtól távol más városban végezze a maga kulturális, 
tudományos, vallási és hazafias munkáját. A hittudományi kar 
azonban mégsem tekinthető corpus separatumnak, hanem az 
anyaegyetem szerves alkotórészének. Tudomány terén, a szellem 
világában a térbeli távolságok jelentéktelenné válnak és az igaz
ság célja felé való közös törekvés szilárd egységgé kovácsolja 
össze a térbelileg elkülönített részeket is, ha mindjárt különböző 
irányban, módon és eszközökkel végzik is munkájukat. 

Kitűnt ez akkor is, amikor az egyre nehezedő pénzügyi 
helyzet folytán fenyegetett a központi egyetem csonkításának a 
veszélye. Hittudományi karunk és rajta keresztül az egyetemes 
evangélikus egyház legfőbb közigazgatási és végrehajtó szerve 
az egyetemes közgyűlés a kormányhoz intézett felterjesztésben 
tiltakozott a csonkítás ellen. Később ugyan Erdély északi részé
nek visszakerüléséért i l l . a kolozsvári egyetem helyreállításáért 
a vidéki egyetemeknek egy-egy fakultását áldozatul kellett adni, 
de a hittudományi kar s a mögötte álló evangélikus egyetemes 
egyház részéről is megindult felvilágosító és a helyreállítást kö-



vetélő határozott magatartás, reméljük, hogy előbb-utóbb meg
termi a maga gyümölcsét, s egyetemünk újból teljes lesz, annyi
val inkább, mert bölcsészeti kar nélkül universitas scientiarumról 
alig-alig lehet beszélni. 

A különállásnak azt az első időkben tényleg erősen érzett 
hátrányát, hogy a fakultás hallgatói nem vehettek részt a többi 
kar őket is érdeklő előadásain szintén sikerült megszüntetni. A 
megoldás útjaként kettő kínálkozott: vagy a fakultás ifjúsága 
utazik le időnként Pécsre s* hallgat néhány héten át egyfolytában 
előre megállapított terv szerint összeállított társkari előadásokat, 
vagy a fakultás hívására Sopronba jövő társkari professzorok 
tartanak összefoglaló előadásokat karunk hallgatóit is érdeklő és 
az Alapító-levélben is megjelölt tárgyakból. Ez utóbbi megoldás 
bizonyult megfelelőnek. Az erre vonatkozó tárgyalások ered
ményeként az 1930—31. tanévtől fogva megkezdődnek a karunk 
hallgatói körében nagy népszerűségnek örvendő társkari elő
adások oly módon, hogy évenként a jogi, orvosi és bölcsészeti 
kar professzorai közül többen lerándulnak Sopronba s itt több 
órás előadásban közlik a szaktárgyaikból hallgatóinkat is érdeklő 
részeket. E társkari előadásokat, amelyeken Sopron város mű
velt közönségéből is többen részt szoktak venni, sikerült a tan
rendbe, úgy beiktatni, hogy azokon hallgatóink saját tanulmá
nyaik sérelme nélkül vehettek és vehetnek részt. Ilyen módon 
nyertek igen értékes kárpótlást a különállás folytán elkerülhe
tetlenhátrányokért. Amióta ezt az életre való intézményt sikerült 
megvalósítani, központi egyetemünknek szinte minden profesz-
szora megfordult Sopronban s tartott nagyértékű előadásokat a 
bölcsésztörténet, irodalomtörténet, földrajz, egyetemes történet, 
köz- és magánjog, közigazgatási-, büntető-, nemzetközi-, váltó-, 
római- és perjog, belgyógyászat, sebészet, anatómia, kórbonctan, 
biológia, fiziológia, bőr- és nemibajok mibenléte, közegészségtan, 
ideg és elmekórtan, szülészet és nőgyógyászat, az emberi test sejt 
és atomvilága stb. köréből. A kar, mely igen sokra értékeli a 
társkari professzorok eme időt és fáradságot nem kímélő kolle
giális szolgálatát, a jegyzőkönyvek és dékáni beszámolók bizony
sága szerint minden egyes alkalommal kihangsúlyozta ennek 
jelentőségét, az előadó professzorok iránt való hálás köszönetét 
s a központi egyetemmel ily módon is kifejezésre jutó teljes lelki 
egységét. 



Társkari előadásokat tartottak: Albrich Konrád, Ángyán 
János, vitéz Berde Károly, Birkás Géza, Bozóky Géza, Császár 
Elemér., Dambrovszky János, vitéz Duzár Jenő, Entz Béla, Falu
helyi Ferenc, Fenyvessy Béla, Gorka Sándor, r^alasi-Nagy József, 
Hodinka Antal, Holub József, Kastner Jenő, Kerényi Károly, 
Kérészy Zoltán, Klemm Antal, Koszó János, Krisztics Sándor, 
Mansfeld Géza, Melczer Miklós, Neuber Ernő, Pázmány^ Zoltán,. 
Pékár Mihály, Princz Gyula, Reuter Camiílo, Rohrer Ödön, 
Schaurek Ráfáel, Scipiádesz Elemér, Tolnay Vilmos, Tóth Zsig
mond, Vargha Dámján, Vasváry Ferenc, Weszely Ödön profesz-
szorók és vitéz Nagy Iván miniszteri osztálytanácsos. Némi vi
szonzásul karunk dékánjai Pécsett a protestáns vallású egyetemi 
hallgatók számára szoktak évenként egy-egy előadást tartani. 

A fakultás és központi egyetem szoros kapcsolatára szép 
világot vet, hogy Pékár Mihály professzor nyugalomba vonulása 
után 1942. júniusában s ugyanazon év decemberében az egyetem 
felsőházi tagjává Prőhle Károly hittudománykari professzort 
választották meg. 

A fakultás könyvtára. 

A hittudományi kar Sopronban való elhelyezésénél egyik 
figyelemre méltó érv volt az evangélikus liceumi nagykönyvtár 
megléte, melynek kb. 35.000 kötetből álló könyvállománya főként 
történelmi theologiai szempontból igen gazdag. Az újabb theo
logiai irodalom beszerzése azonban már a kar feladata lett, és ez 
kettős formában történt meg. Egyfelől az egyetemi könyvtár 
soproni ágazatának megalapítása és kiépítése formájában, 
másfelől az egyes professzorok irányítása alatt álló szemi
náriumi szakkönyvtárak létesítésének formájában. Az állam 
által adott tekintélyes évi hozzájárulás gondos felhaszná
lása révén kialakul egy teljesen modern szakkönyvtár, mely 
használhatóság szempontjából igén jó kiegészítése és folytatója 
a liceumi nagykönyvtárnak. Húsz év alatt az egyetemi könyvtár 
állománya kb. 4500 kötetre rúgott, az egyes szemináriumi 
könyvtárak állománya pedig kb. 10.500 kötetre, összesen tehát e 
20 év alatt kb. 15.000 kötetből álló theologiai s z a k k ö n y v i g sike
rült létesíteni. E könyvállomány jobb áttekinthetősége és kÖny-
riyebb használhatósága tekintetében ismételten felvetődött a 



gondolat, hogy a különböző szemináriumi könyvtárakat is egy 
helyre és felügyelet alá kellene helyezni. Valamely könyvtár hasz
nálhatóságát a megfelelő olvasóterem és kézikönyvtár biztosítja. 
Deák János és Karner Károly professzorok buzgólkodása foly
tán sikerült a kultuszkormány megértésével az utóbbi években 
minden tekintetben megfelelő, modern, világos, jól felszerelt ta
nári és ifjúsági olvasótermet berendezni, melyekben a szeminá
riumi csendes dolgozóhelyiségek mellett kiváló tanulmányozási 
lehetőség kínálkozik hallgatóink számára, mely él is e lehető
séggel, A kézikönyvtárban megtaláljuk Luther összes műveit 
(weimari kiadás) 89 kötetben, a Corpus Reformatorumot, a 
Migne-féle patrológiát 385 kötetben, egyéb értékés gyűjteményes 
és lexikális munkák mellett. Az egyetemi könyvtár adományozás 
útján is bővült. Poszvék Sándor, Payr Sándor, Schneller István, 
Heszler Sámuel, Mártonffy Károly, Brunner János, a Luther 
Társaság és mások értékes és tekintélyes számú könyvadomá
nyokkal gyarapították a könyvtárat. Emléküket ily módon is 
megörökítjük. A központi egyetemi könyvtár is a szükségnek 
megfelelően rendelkezésre állt és áll a kar professzorainak és 
hallgatóinak egyaránt. A hittudományi kar könyvtára élén 
Dr. Ferdinánd István egyetemi könyvtáros áll, aki megfelelő 
szaktudással irányítja azt a központi egyetemi könyvtár igazga
tóságának útmutatása alapján. 

A kar előadói, tisztviselői és alkalmazottai. 

A tudományos theologiai tárgyak előadásán kívül szükség 
volt a hallgatóság számára a német, tót és görög nyelvek elő
adására is. A német nyelv lektora az első évben Stráner Vilmos, 
1924-től fogva Karner Károly voltak. 1930-tól fogva Wiczián De
zső s 1940-től fogva ifjú Prőhle Károly bánfalvi lelkész. A tót 
nyelv első lektora Bothár Dániel liceumi tanár volt, majd 1929-
től fogva Podmaniczky Pál, 1940-től fogva Zátonyi Pál, 1942-től 
fogva Szabp Vilmos lelkészek, a görög nyelvi lektor 1926—27. 
tanévtől fogva Németh Sámuel nyug. ev. liceumi igazgató, tanügyi 
főtanácsos. Az egyházi ének és zene előadója 1928-tól fogva 
Hamar Gyula képezdei igazgató, tanügyi főtanácsos, 1936-tól 
fogva Dr. Gárdonyi Zoltán képezdei tanár, 1941-től fogva Am-
minger Kálmán karigazgató. Közegészségtani előadásokat tartott 



1923—24. tanévben Dr. Király Jenő kórházi igazgató, egészség
ügyi főtanácsos és 1928—29-ben Dr. Kund Vilmos városi tiszti 
orvos (ezen előadásokat később a társkari előadások közül az 
orvosprofesszori előadások pótolták.) 1924-től fogva Dr. Hollósi-
Somogyi József több féléven át tartott előadásokat a keleti népek 
kultúrtörténetéről és összehasonlító sémi philológiáról. Közigaz
gatási és pénzügyi jogot az 1926—27. tanévben Dr. Bellusi Baross 
József pénzügyi tanácsos adott elő. A fakultás és Otthon hall
gatóinak gondos orvosi ellenőrzője Dr. Scheffer Oszkár városi 
tisztiorvos, majd nyugalomba vonulásával Dr. Patthy Imre szak
orvos volt. A kart meglátogató s azon előadásokat tartó külföldi 
vendégek sorából kiemeljük Ihmels lipcsei missziói igazgatót, 
Rendtorff F.-et a Gusztáv Adolf egyesület elnökét, Stange Ká
roly göttingeni, Schumann Károly haliéi, Keller Adolf zürichi, 
Saarisalo Abél, Mannermaa, és Voipo Arni finn, Hallesby 
Károly norvég egyetemi tanárokat, Heckel TU németországi 
püspököt, Kapler H. a német evangélikus egyházak világi vezé
rét. Élénk volt a kar tiszteletbeli külföldi doktoraival való szel
lemi kapcsolat is. 

A dékáni hivatal tisztviselői a következők voltak: Szobosz-
layné Szabó Janka gépíró napidíjas, később egyetemi kezelőnő, 
Berényi István egyetemi irodasegédtiszt, 1926—27. tanévtől fogva 
Dr. Holló Árpád, irodafőtiszt, majd fogalmazó, 1939 nyarától 
fogva Péceli András irodatiszt, később irodaigazgató, épületgond
nok és a quaesturai kirendeltség vezetője, 1943. nyarától fogva 
Dr. Nagy Gyula egyetemi gyakornok, fogalmazó. 

Egyetemi I . o. altiszt volt 1923-tól 1941-ig Komjáthy Lajos, 
1929-től fogva Komjáthy Béla, napibéres majd I I . o. altiszt, Balogh 
József. Szegődményes volt Timár Tódor, majd Talabér Lajos. 

Összefoglalás. 

Húsz esztendő egy intézmény életében nem hosszú idő, de 
ha új intézményről van szó, és olyan mozgalmas időkben, mint 
amilyenben a két világháború között a fakultás első húsz eszten
deje eltelt, akkor igen is jogunk van egy pillanatra megállani és 
Isten iránti hálával kifejezésre juttatni, hogy mindeddig segít
ségül volt az Ür. 

Isten iránti hálával emlékezünk meg arról is hogy e húsz év 



vitéz nagybányai Horthy Miklós országgyarapító kormányzónk 
kormányzóságának idejére esik. Bölcseségének, izzó és mégis 
várni tudó hazaszeretetének, kitartásra buzdító türelmének és 
adott pillanatban az események folyásába eredményesen bele
avatkozó ehatározottságának a trianoni letiport Magyarország 
megerősödése és az elszakított országrészek (Felvidék egyrésze, 
Kárpátalja, Északerdély, Bácska) fokozatos visszakerülése lett 
az áldott következménye. Isten kegyelme engedje, hogy állam
fői bölcsesége a mai válságból is kivezethesse népét. Együtt 
örültünk vele minden alkalommal, amikor fokozatosan sikerült 
rést törnie a trianoni bilincseken. A fakultást megelőző időkre 
esik ugyan, de a fakultás soproni elhelyezése szempontjából is 
döntő fontosságú volt, hogy a nyugatmagyarországi felkelőharcok 
és a soproni népszavazás eredménye folytán Sopron szab. kir. 
város megmaradhatott a magyar haza körén belül. A civitas fide-
lissima visszanyerése szintén Horthy Miklós kormányzó urunk 
kormányzásának idejére esik és állam vezetői bölcseségének ered
ménye. Együtt sírtunk vele hősi halált halt fiának vitéz Horthy 
István kormányzóhelyettesnek az orosz harctéren való tragikus 
elhunytakor. Kormányzó urunk e nagy áldozat vállalásával és 
ennek férfias hívő keresztyén lélekkel való elhordozásával példát 
mutatott ezen áldozatok hozatalára és viselésére teremtett nem
zedéknek. 

Állami felsőbbségünk, a kultuszminisztérium körén belül egy
mást váltó miniszterek, gróf Klebelsberg Kuno, Ernst Sándor, 
Karafiáth Jenő, Hóman Bálint, Teleki Pál, Szinyey Merse Jenő, 
valamint munkatársaik: Tóth Lajos, Magyary Zoltán, Szily Kál
mán, Fülei Szántó Endre, Mártonffy Károly, Molnár Andor és a 
többiek mind megértő jósággal viseltettek karunk iránt és min
den a fejlesztésre vonatkozó vagy napi szükséglet kielégítésére 
irányuló kérésünkben tőlük telhetőleg segítségünkre voltak. 

A fakultás állami jellege ellenére is, annál fogva, mivel az 
evangélikus egyetemes egyház leendő lelkészeinek tudományos 
kiképzésével foglalkozik, a magyarországi evangélikus egyház-
egyetemmel a legszorosabb kapcsolatban áll. Egyházi vonatko
zású ügyekben a kar Báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi 
és iskolai felügyelő úrral tárgyalt. A püspöki kar tagjai részint a 
vizsgák alkalmával nyertek bepillantást a fakultás életébe, részint 
a hallgatóság segélyezésénél voltak a karnak mindenkor kész-



séges segítői. Őszintén gyászoljuk közülük Dr. Geduly Henrik 
és Dr. Dómján Elek tiszakerületi, Dr. Kiss István, Dr. Kovács. 
Sándor és Kardos Gyula dunáninneni kerületi püspök urak halá
lát. Az egyházi vezetőség megértő jóindulatát és segítő kész
ségét a fakultás húsz esztendeje alatt változatlanul tapasztalhat
tuk. Ezt a kar igen sokra értékeli, annyival inkább, mert tuda
tában van annak, hogy működése csak az egyházi tényezőkkel 
karöltve és harmóniában lehet sikeres. 

Központi egyetemünk kormányzása húsz éven át húsz rector 
kezében volt. Velük legtöbbször és legközvetlenebbül állt kap
csolatban a kar. Fakultásunk érdekében való munkájukat jegyző
könyveink örökítik meg az élők hálás visszaemlékezése mellett. 

Húsz év az együtt induló munkásgárdát is erősen megapasz
totta. Siratjuk pécsi kartársaink közül Késmárky István, Heim 
Pál, Falcsik Dezső, Beck Soma, Weszely Ödön, Rohrer László, 
Tolnai Vilmos, Gyomlay Gyula s a sor végén az egyetem kor
mánybiztosa, az egyetem pécsi elhelyezése körül elévülhetetlen 
érdemeket szerző Pékár Mihály professzor halálát. Karunkról is 
kedves, régi arcok tűntek el: Stráner Vilmos, Payr Sándor, Kovács 
Sándor. Emléküket a fakultás érdekében végzett eredményes 
munkájuk és még élő kartársaik őrzik. 

Tiszteletbeli doktoraink közül is többen pihenni tértek már: 
Ihmels Lajos, Rendtorff Ferenc, Söderblom Náthán, Morehead: 
János, Prónay Dezső, Geduly Henrik, Kiss István, Schneller Ist
ván, Bancsó Antal, Csikesz Sándor. Személyüket azzal is meg 
becsültük, hogy emlékünnepek keretei között számoltunk be éle
tükről és munkájukról és búcsúztunk el tőlük.-

Holtaktól elbúcsúzva a múltért Istennek hálát adva a . jö
vendőhöz az Ö segítségét kérve hadd fejezzük be ezen igénytelen 
beszámolót Báró Radvánszky Albert egyetemes egyházi és iskolai 
felügyelő alábbi visszaemlékezésével, melyet 1943. október 3-án a 
fakultás megnyitójakor tartott. 

Méltóságos Rector Ür! Tisztelt Közgyűlés! Húsz esztendő-
egy intézmény életében nem nagy idő. Az evangélikus hittudo
mányi kar fennállásának 20 esztendeje azonban hosszú időnek 
tűnik fel előttünk, akár az eseményeket vesszük számba, amelyek 
annak folyamán lezajlottak, akár a teljesítményeket, amelyek az 
intézmény életét kitöltötték. Ezért joggal üli meg az Erzsébet 
Tudományegyetem és a hittudományi kar az időhöz mért, szerény 

! 



keretek között jubileumi évfordulónak kijáró ünnepélyességgel 
ezt a napot és ezért éreztem lelki szükségét annak, hogy ezen 
az ünnepélyes tanévnyitáson az egyetemet személyesen képvisel
jem. — Amikor 20 esztendővel ezelőtt az evangélikus egyház a 
hittudományi kar megnyitása alkalmából örömünnepet ült, bár 
évtizedek törekvéseinek sikerét ünnepelte, voltaképpen mégis 
reménységben örvendezett. Bevált egyházi theologiai akadé
miáink kapui bezárultak és mint a lelkészképzés egyetlen letéte
ményese ez az intézmény tárta fel kapuit, mely felett ugyan ott 
ragyogott az evangélikus jelző, de amely mégis állami intézmény 
volt, s amelynél a gyakorlat volt a hivatott bizonyságot adni 
annak, miképpen tudja ellátni a kettős szolgálatot, hogy állami 
maradjon és mégis evangélikus legyen. — Most, 20 esztendő 
határán, megnyugvás érzetével állapítja meg az egyház, hogy 
reménységben való örvendezése jogosult volt, mert* a hittudomá
nyi kar beváltotta hozzáfűzött várakozását. Falai között az igazi 
tudomány fáklyája lobog. Falai közül kivilágít a tudomány fénye. 
Nemcsak lelkészi karunkban fokozódik a tudományos érdeklő
dés és szaporodik a theologiai doktorok száma, de a laikusok is 
fokozott mértékben figyelnek fel tudományos theologiai kérdé
sekre és előttük is megvilágosodnak eddig homályos problémák. 
Átszűrődik ez a fény az országhatárokon is. Amig a viszonyok 
lehetővé tették, távoli országokból theológusokat vonzott ide s 
több meghívást is biztosított a tudós professzorok és az ifjabb 
theológus nemzedék egyes jelesei számára világ jelentőségű theo 
lógiai konferenciákra. — De nemcsak a tudomány, a hit fáklyája 
is lobog e falak között. I t t nincs a tudomány ellentétben a hittel, 
hanem annak igazságait szolgálja. Nálunk nem fenyeget a veszély, 
hogy az állami fakultással szemben hitvallásos egyházi fakultást 
kelljen felállítani. — Az apostoli misszió tudata és készsége is 
lobogó lánggal ég e falak között. Lelkészképző szeminárium hiá
nyában mindeddig a gyakorlati képzést is a hittudományi kar 
adta meg theológus ifjúságunknak, s annak soraiból nagy szám
ban kerültek k i ifjú apostolok, akiket földiekről való lemondás 
sem akadályozott meg abban, hogy elhagyatottságban élő hí
veinknek elvigyék az evangélium világosságát, és az ország szét
szórt evangélikusait gyülekezetbe tömörítsék. — Mindezért az 
egyház hálás elismeréssel köszönti a jubiláló hittudományi kart 
és az Erzsébet Tudományegyetemet, amely ehhez az áldásos 



működéshez nemcsak a keretet, de a megértést és a segítés tel
jes készségét is szolgáltatta. — Különös öröm számomra, hogy ezt 
az üdvözletet és hálás elismerést, mint ennek az egyetemnek és 
karnak tiszteletbeli doktora tolmácsolhatom s így az Alma Ma
terhez hű fiúi szív szeretetének melege járja át azt az őszinte 
érzést, amellyel az egyház üdvözletét és háláját kifejezésre jut
tatom. — Az Erzsébet Tudományegyetem és hittudományi kar
nak további működését is kísérje Isten áldása. 

1923— 24. 
1924— 25. 
1925— 26. 
1926— 27. 
1927— 28. 
1928— 29. 
1929— 30. 
1930— 31. 
1931— 32. 
1932— 33. 
1933— 34. 
1934— 35. 
1935— 36. 
1936— 37. 
1937— 38. 
1938— 39. 
1939— 40. 
1940— 41. 
1941— 42. 
1942— 43. 

A kar dékánjainak sorrendje: 

tanév Stráner Vilmos 

Prőhle Károly 
»» )> 

Kiss Jenő 
>j »> 

Deák János 
Báró Podmaniczky Pál 
Prőhle Károly 
Kiss Jenő 
Deák János 
Báró Podrnaniczky Pál 
Karner Károly 
Prőhle Károly 
Kiss Jenő 
Deák János 
Báró Podmaniczky Pál 
Karner Károly 
Wiczián Dezső 

Az evangélikus hittudományi kar tiszteletbeli theologiai doktorai. 

D. Sőderblom Náthán, upsalai evangélikus érsek. • (Tisztelet
beli doktori oklevelének kelte: 1929. február 27.) Meghalt: 1931. 
július 12. 

D. Ihmels Lajos, szászországi országos evangélikus püspök. 
(Tiszteletbeli doktori oklevelének kelte: 1929. február 27.) Meg
halt: 1933. június 7. 



D. Morehead John Alfréd, newyorki evangélikus egyház
szövetségi elnök. (Tiszteletbeli doktori oklevelének kelte: 1929. 
február 27.) Meghalt: 1936. augusztus 23. 

D. Rendtorff Ferenc, lipcsei egyetemi tanár és főegyház-
tanácsos. (Tiszteletbeli doktori oklevelének kelte: 1929. február 
27.) Meghalt: 1937. március 17. 

Dr. Báró Prónay Dezső, a magyarhoni ág. h. ev. egyetemes 
egyház tiszteletbeli egyházi és iskolai felügyelője.(Tiszteletbeli 
doktori ökleveiének kelte: 1929. október 13.) Meghalt: 1940. áp
rilis 7-én. 

Báró Radvánszky Albert, a magyarországi evangélikus egy
házegyetem egyházi és iskolai felügyelője. (A szabályszerű tisz
teletbeli doktori avatás szertartása.. szerint felavatták Sopron
ban, 1929. október 13-án). 

Geduly Henrik, a tiszai ág. h. ev. egyházkerület püspöke és 
a magyarországi evang. egyházegyetem egyházi elnöke. (A sza
bályszerű tiszteletbeli doktori avatás szertartása szerint felavat
ták Sopronban 1929. október 13.) Meghalt: 1937. február 18. 

Kapi Béla, a dunántúli evangélikus egyházkerület püspöke. 
(A szabályszerű tiszteletbeli doktori avatás szertartása szerint 
felavatták Sopronban 1929. október 13.) 

D. Raffay Sándor, a bányai evangélikus egyházkerület 
püspöke. (A szabályszerű tiszteletbeli doktori avatás szertartása 
szerint felavatták Sopronban 1929. október 13.) 

Dr. Schneller István, a m. kir. Ferenc József Tudományegyetem 
nyug. ny. r. tanára. (A szabályszerű tiszteletbeli doktori avatás 
szertartása szerint felavatták Sopronban 1929. október 13.) Meg
halt: 1939. január 23. 

Dr. Ravasz László, a dunamelléki ref. egyházkerület püspöke. 
(Tiszteletbeli doktori oklevelének kelte: 1929. október 13.) 

Kiss Ferenc, a m. kir. Tisza István Tudományegyetem ref. 
hittudományi karának ny. r. tanára. (A szabályszerű tiszteletbeli 
doktori avatás szertartása szerint felavatták Sopronban 1929. 
október 13.) 

Bancsó Antal, a volt soproni evang. theologiai akadémia 
nyug. tanára és igazgatója. (Szabályszerű tiszteletbeli doktori 
avatás nem volt, az oklevelet az evang hittudományi kar 1934. 
május 13-án megküldte.) Meghalt: 1937. január 3. 



Csikesz Sándor, a debreceni m. kir. Tisza István tudomány
egyetemi nyilvános rendes tanár. (A szabályszerű tiszteletbeli 
doktori avatás szertartása szerint felavatták Sopronban 1934 má
jus 13-án.) Meghalt: 1940. február 18. 

Kiss István, a dunáninneni ágost hitvallású evangélikus egy
házkerület püspöke. (A szabályszerű tiszteletbeli doktori avatás 
szertartása szerint felavatták Sopronban 1934. május 13-án.) Meg
halt: 1935. július 18. 

Mayer Endre, a volt eperjesi evang. theologiai akadémia 
nyug. tanára és dékánja. (A szabályszerű tiszteletbeli doktori 
avatás nem volt, az oklevelet az evang. hittudományi kar 1934. 
május 13-án megküldte). 

Prőhle Henrik, pozsonyi lelkész, a volt pozsonyi evang. theo
logiai akadémia tanára. (A szabályszerű tiszteletbeli doktori ava
tás szertartása szerint felavatták Sopronban 1934. május 13.) 

D. Dr. Stange Károly, göttingai egyetemi tanár. (Szabály
szerű tiszteletbeli doktori avatás nem volt, az oklevelet az evang. 
hittudományi kar megbízásából D. dr. Prőhle Károly prodékán 
1934. július 29-én Sondershausenben az egyetemes Luther-Aka
démia theologiai értekezletének megnyitó ünnepén adta át.) 

A hittudományi karon működő professzorok életrajzi adatai. 

D. Payr Sándor, az egyetemes egyháztörténet ny. rendes 
tanára, a debreceni Tisza István Tud. egyetem ref. hittudományi 
karának tiszteletbeli doktora sz. 1861 febr. 23-án Pápán. A gim
náziumot a pápai ref. kollégiumban, theologiai tanulmányait a 

tsoproni theologiai intézetben (1881—1885) és Svájcban (1885—86) 
a baseli egyetemen végezte. Segédlelkész volt Győrött 1887-ben, 
majd lelkész Pusztavámon, Fehérmegyében, 1888—1896-ig. Ezután 
püspöki titkár Pápán 1896—1899. Ugyanezen évtől fogva 1923-ig 
az egyháztörténelem ny. rendes tanára a soproni theol. akadé
mián. Egyetemi ny. rendes tanárrá 1923. aug. 27-én neveztetett ki. 
Nyugalomba vonult 1930-ban A magyar Protestáns Irodalmi 
Társaság igazgatósági tagja, a Magyar Luther Társaság, a Du
nántúli Evang. Lelkész Egyesület, és a Soproni Irodalmi Kör tisz
teletbeli tagja, a soproni evang egyházközség tiszteletbeli presby-
tere, a Magyar Történelmi Társulat stb. tagja. Meghalt 1938. 
január 30-án. 



D. Stráner Vilmos, a gyakorlati theologia ny. rendes tanára 
sz. 1866 ápr. 8-án Sopronban. Középiskolai tanulmányait az evan
gélikus líceumban, felsőiskoláit a soproni theol. főiskolán végezte. 
Lelkésszé avattatott 1889-ben. Segédlelkészi meghívást nyert u. e. 
évben. Pinkafőre, ahol 16 évig működött, mint rendes lelkész. 
1905-ben a kőszegi gyülekezet lelkészévé hívják meg, majd 1908-
ban a soproni theol. akadémiára, a gyakorlati theologia ny. ren
des tanárává; 1919—23-ig az akadémia igazgatója. Egyetemi ny. 
rendes tanárrá 1923 aug. 27-én neveztetett ki. A hittudományi 
karnak első dékánja három.éven át, 1923—26-ban. A debreceni 
Tisza István Tud. egyetem ref. hittud. karának tiszteletbeli dok
tora, a Magyar Luther Társaság igazgató választmányának tagja, 
a magyar evang. egyetemes egyház lelkészvizsgáló és zsinati bi
zottságának stb. tagja. Meghalt: 1932. február 4-én. 

D. Kovács Sándor, az evangélikus egyházjog és a magyar 
protestáns egyháztörténelem volt ny. rendes tanára, a dunán-
inneni evangélikus egyházkerület néhai püspöke, volt sámson
házi lelkész, k i haláláig a kar címzetes nyilvános rendes tanára 
volt. sz. 1869, május 20-án a fehérmegyei Nagyvelegen. Közép
iskolai tanulmányait a soproni evang. líceumban, theologiai ta
nulmányait a soproni és pozsonyi theol. akadémián végezte. Lel
késszé avattatott 1894-ben. Rövid segédlelkészi működés után 
1896-ban helyettes tanárnak hívják meg a pozsonyi theol. akadé
miára, 1904-ben rendkívüli, 1907-től fogva u. o. rendes tanár az 
egyháztörténeti tanszéken. 1917-ben az akadémia igazgatójává vá
lasztják. 1919-től 1923-ig a Budapesten egyesített pozsony-eperjesi 
menekült theol. akadémián működik. Egyetemi ny. rendes tanárrá 
1923. aug. 27-én neveztetett ki . 1935 okt. havában a dunáninenni 
kerület püspökévé választják t mint egyetemi tanár 1936 október 
l-ével vonult nyugalomba. A debreceni m. kir. Tisza István Tud. 
egyetem tiszteletbeli theol. doktora, az 1934—37 évi országos 
evang. zsinat, és az egyetemes közgyűlés több bizottságának 
tagja, Magyar Luther Társaság főtitkára, a Luther Könyvtár és 
Múzeum igazgatója, a Magyar Protestáns Irodalmi Társaság vá
lasztmányának és irodalmi szakosztályának és a Petőfi Társaság 
tiszteletbeli tagja, a Magyar Történelmi, a Magyar Irodalmi Tör 
téneti, a Turáni Társaság stb. tagja, a Besztercebányai Magyar 
Evangélikus Egyesület, a Haliéi Magyar Egyesület tiszteletbeli 
tagja, a révkomáromi evangélikus egyház tiszteletbeli presbitere, 



a Luther Társaság „Evangélikus Egyházi Könyvek", „Keresztyén 
llithősök", „A Luther Könyvtár és- Múzeum füzetei" c. vállalatá
nak szerkesztője, a Petőfi Társaság tagja. Meghalt: 1942. márc. 
3Lén. 

D. Dr. Prőhle Károly a rendszeres theologia nyilvános rendes 
tanárja. Született 1875. március 17-én Rábabogyoszlón. (Vas vm.) 
Középiskolai tanulmányait a soproni evangélikus líceumban, theo
logiai tanulmányait a soproni bölcsészet-theológiai főiskolán, 
majd a greifswaldi és tübingeni egyetemeken végezte. Lelkésszé 
avatták 1900. április 8-án Pápán. Ekkortól 1900 novemberig, 
Nemesdömölkön, 1901 augusztusig Sopronban működött, mint 
gyülekezeti, 1901 októberig Pápán, mint egyházkerületi segéd
lelkész, 1902 szeptemberig Budapest Ill-ben mint hitoktató, 1906 
szeptemberig Lajtaújfaluban, mint rendes lelkész. 1904 októbe
rében — a régi rend szerint — theologiai tanári képesítő vizsgá
latot tett Budapesten a rendszeres theologiai szakból. Ugyan-
akkortól, mint gyakorló lelkész két éven át megbízott előadói 
minőségben működött a 4 évfolyamúvá fejlesztett soproni theo
logiai akadémián. 1906 szeptemberében ugyanezen akadémiának 
rendkívüli, 1907-ben pedig rendes tanárává választatott; 1923 
augusztus 27-én pedig az Erzsébet Tudományegyetem Hittudo
mányi karára neveztetett ki nyilvános rendes tanárrá, 1918-ban 
bölcsészettudományi doktorátust szerzett a budapesti egyetemen, 
1926-ban a lipcsei egyetem tüntette ki a theologia tiszteletbeli 
doktora címmel. A hittudományi karnak az 1923—26-i tanévek
ben volt választott prodékánja, majd az 1926—27, 1927—28, 
1932—33 és 1937—38-iki tanévekben dékánja. A hittudományi kar 
képviseletében tagjai volt a magyarországi evangélikus egyház 
1934—37 években Budapesten tartott törvényhozó zsinatának. 
1942. júniusában, majd ugyanazon év decemberében újra az Er
zsébet Tudományegyetem felsőházi képviselőjévé választatott. 
Az Országos Ösztöndíjtanács tagja és az evangélikus hittudo 
mányi albizottság előadója, a magyarországi evangélikus egyház 
egyetemes presbitériumának és a dunántúli evangélikus egyház
kerület presbitériumának és legfőbb fegyelmi bizottságának tagja, 
Sopron szab. kir. város törvényhatósági bizottságának örökös 
tagja és kisgyűlésének tagja. A Magyar Luther Társaság és a 
sondershauseni Luther-Akadémia elnökségi, a Magyar Protestáns 
Irodalmi Társaság választmányi tagja, a World Conference on 



Faith and Order nagyválasztmányának, az Evangélikus világ
gyűlésnek és a Nemzetközi Jóbarátság Egyházi Szövetsége ma
gyar osztályának tagja, a Magyar Filozófiai Társaság stb. tagja, 
a Keresztyén Igazság szerkesztőbizottságának elnöke, a Protes
táns Szemle társszerkesztője. 

Dr. Deák János, az ószövetségi írásmagyarázat és theologia 
ny. rendes tanára. Sz. 1883. jan. 11-én Sajógömöfön. Középiskolai 
tanulmányait "Rozsnyón az evang. főgimnáziumban, theologiai 
tanulmányait az eperjesi theol. akadémián és külföldi egyeteme
ken (Bázel, Halié) végezte. Bölcsészettudományi doktori fokoza
tot a baseli egyetem bölcsészeti karán szerzett 1907-ben az eper
jesi kollégium theol. akadémiáján rendkívüli tanár, 1916-ban ren
des tanár lett. 1919-ben a Budapestre menekült pozsonyi theol. 
akadémia tanára. A hittudományi karnak három ízben dékáni 
tisztséget viselt tagja, a magyarországi evangélikus egyház tör
vényhozó zsinatának (1934—37) tagja, a Luther Társaság és a 
Magyar Prot. Irodalmi Társaság választmányának tagja, a Ma
gyarországi Kékkereszt Egyesület elnöke, az Evangélikus Theo
logusok Otthonának tiszteletbeli igazgatója, a Hallei Magyar 
Egylet tiszteletbeli tagja. Nyilvános rendes tanárrá 1923. aug. 
27-én neveztetett ki . 

Dr. Kiss Jenő az újszövetségi írásmagyarázat és theologia 
ny. rendes tanára, sz. 1889. július 1-én1 Szombathelyen. Közép
iskolai tanulmányait ugyanott a Premontrei Rend főgimnáziu
mában, theologiai tanulmányait Sopronban végezte, a Dunántúli 
Evangélikus Egyházkerület soproni, theologiai akadémiáján. 
Lelkészi vizsgát 1912 aug. 30-án tett Győrött, lelkésszé avatták 
1912 szept. 1-én Várpalotán. Az 1912—13 években a lipcsei egye
tem theol. fakultásán folytatta tanulmányait, majd hazatérve 1913 
aug. 1-től dec. 1-éig Szombathelyen működött mint hitoktató 
segédlelkész. 1913 dec. 1-vel megbízást nyert a soproni theol. 
akadémián kisegítő theol. tanárként, az ószövetségi theol. stúdiu
mok tanszékén. 1915. szept. 1-től 1918. dec. 31-ig ugyanott, mint 
rendkívüli theol. akad. tanár működött 1919 jan. 1-től 1923. aug. 
27-ig mint theol. akad. rendes tanár. Theol. tanári vizsgát tett 
az ószövetségi theologia és segédtudományai tanszakból 1918. okt. 
2-án Budapesten, az újszövetségi theologia és segédtudományi 
tanszakból 1922. okt. 11-én ugyanott. Egyetemi ny. rendkívüli 
tanárrá 1923. aug. 27-én nevezték ki, egyetemi nyilvános rendes 



tanárrá 1927 júl. 19-én. Theol. doktori szigorlatot 1925 nov. 21-én 
tett a debreceni tud. egyetem ref. hittudományi karán. A hit
tudományi kar négy ízben dékáni tisztséget viselt tagja. A theol. 
Ifjúsági Kör tiszteletbeli tanárelnöke, Sopron sz. kir. város törvény
hatósági bizottságának és számos albizottságának tagja. A Pro
testáns Irodalmi Társaság választmányi tagja, a dunántúli evang. 
egyházkerület Főiskolai Bizottságának és Véleményező Bizott
ságának tágja. 

Dr. Br. Podmaniczky Pál. A vallástörténet, vallásbölcsészet, 
keresztyén nyelvtudomány ny. rendes tanára. Sz. 1885. március 
16-án Budapesten. Tanulmányait a pozsonyi theol. akadémián és 
a rostocki egyetemen végezte. 1910-ben a pozsonyi theol. akadé
mia magántanára lett. 1918-ban az eperjesi theol. akadémia ta
nára. A cseh megszállás után Budapestre költözött, ahol a Bet-
hánia Egyesület elnöke és lelkésze. A hittudományi karnak három 
ízben dékáni tisztséget viselt tagja, a Bethánia Egyesület tiszte 
letbeli elnöke, a Christian Endeavor World Union választmá
nyának, a Magyarhoni Evangélikus Missziói Egyesület missziói 
tanácsának, az egyetemes közgyűlés több bizottságának tagja. 
Nyilvános rendes tanárrá kinevezték 1928 aug. 11-én. 

Lic. theol. Dr. phil. Karner Károly, az újszövetségi írásma
gyarázat és rendszeres theologia segédtudományainak nyilv. ren
des tanára, született Kőszegen (Vas m.) 1897. január 3. Gimná
ziumot Kőszegen végzett, utána theologiai tanulmányait a soproni 
evangélikus theologiai akadémián folytatta, lelkésszé avattatott 
1919. szeptember 7-én. Segédlelkészi szolgálatot teljesített Felső
lövőn, Sopronban és Ágfalván, majd az 1920—21. tanévben theo
logiai és bölcsészettudományi tanulmányokat folytatott a Leip-
zig-i egyetemen. 1921 októberétől 1924 júliusáig önálló hitoktató 
volt Pécsett, közben 1923. március 22-én a régi rend szerint theo
logiai tanári vizsgát tett. 1923—1924. tanév második felétől fogva 
a hittudományi karon helyettesi minőségben látta el az „Újszö
vetségi írásmagyarázat és rendszeres theologia segédtudományai" 
c. tanszék teendőit. 1925. május 9-én a budapesti Pázmány Péter-
Tudományegyetemen a bölcsészettudományok doktorává, 1927i 
aug. 20-án pedig a lipcsei egyetem hittudományi kara a theolo
giai tudományok licentiatusává avatta. Egyetemi magántanárrá 
habilitált az „újszövetségi írásmagyarázat és segédtudományai" 
tárgyköréből 1927. május 17-én. Nyilvános rendkívüli tanárrá 



kineveztetett 1929 június 27-én, nyilvános rendes tanárrá pedig 
1932. sízeptember 17-én. A hittudományi karnak két ízben volt 
dékánja, a Hittudományi Kar Hallgatói Ifjúsági Körének 1940 óta 
tanárelnöke, a „Keresztyén Igazság" evangélikus egyházi, társa
dalmi és hitvédelmi folyóirat felelős szerkesztője és kiadója, a 
Protestáns Irodalmi Társaság választmányi tagja, a „Theologia 
Hungarica" szerkesztőbizottságának tagja. 

Dr.. Jánossy Lajos, a gyakorlati theologia nyilvános rendes 
tanára, a Magyarországi Evangélikus Egyház egyetemes presbi
tériumának és lelkészképesítő bizottsága dunáninneni osztályá
nak rendes tagja, a Dunáninneni Egyházkerület presbitériumának 
rendes tagja és törvényszékének bírája, több evangélikus egyházi 
és társadalmi egyesület tagja. — 1903. március 8-án született 
Komáromban, itt tett érettségit 1921-ben, a bencés-gimnáziumban. 
Theologiai tanulmányait az 1921—23 években a Budapestre me
nekült pozsonyi-eperjesi theol. akadémián, az 1923—25 években 
a m. kir. Erzsébet Tudományegyetem soproni hittudományi ka
rán az 1925—27 években pedig a lipcsei, rostocki (Németország) 
és az uppsalai (Svédország) egyetemen végezte. Párhuzamosan 
jogi tanulmányokat is folytatott. Pappá szenteltetett 1927. július 
24-én. Ettől fogva 1929-ig segédlelkész, majd 1929. június 1-től 
rendes lelkész a cseh impérium alá került révkomáromi evangé
likus egyházközségben, amelyet édesatyja: Jánossy Lajos esperes, 
még a megszállás kezdetén vállalt küzdelemmel, minden üldöz
tetés ellenére is megtartott az egyházi integritás alapján, a ma
gyar alkotmányhoz való hűségben. — A Prágában tanuló magyar 
evangélikus egyetemi ifjúság lelki gondozásának megszervezője; 
1929-ben a Kopenhágában megtartott I I . egyetemes egyházi kon
venten az egész felvidéki magyar evangélikusság hivatalos dele
gátusa. 1932-ben a m. kir. Erzsébet Tudományegyetem theologiai 
doktora. 1934 szeptember 28-án kineveztetett a m. kir. Erzsébet 
Tudományegyetem evangélikus hittudományi karának gyakorlati 
theologiai tanszékére egyetemi nyilvános rendkívüli tanárrá, 1938. 
július 28-án pedig ugyanerre a tanszékre nyilvános rendes tanárrá. 

Dr. Wiczián Dezső, az egyetemes egyháztörténet ny. rendes 
tanára. Sz. 1901, szept. 23-án Csehbereken (Nógrád m.). Közép
iskolai tanulmányait Besztercebányán és Aszódon, theologiai 
tanulmányait Budapesten (a Pozsonyból és Eperjesről menekült 
és egyesült Theologiai Akadémián) és Sopronban (a M. kir. 



Erzsébet Tudományegyetem Hittudományi Karán) végezte. Lel
késszé avattatott 1925. július 5-én Budapesten. Ezután Lipcsében 
és Erlangenben töltött két évet tanulmányúton. 1927-ben Buda
pesten hitoktató lett, közben a hamburgi kivándorló missziónál 
teljesített szolgálatot (1928). Két évet (1928—1930) Berlinben töl
tött a Collegium Hungaricum ösztöndíjas tagjaként. 1930 szep
temberében a M . kir. Erzsébet Tudományegyetem Evangélikus 
Hittudományi karán az egyetemes egyháztörténetnek megbízott 
előadója lett. Ugyanez év okt. 19-én theologiai doktorrá avatták, 
mint a hittudományi kar első képesített doktorát. 1935-ben inté
zeti tanárrá neveztetett ki . 1936 február 5-én magántanári képe
sítést nyert. Az egyetemes egyháztörténeti tanszékre nyilv. rend
kívüli tanárrá kineveztetett 1936 július 28-án, ny. rendes tanárrá 
1940 október 19-én. A hittudományi karnak az 1942—43. tan
évben dékánja volt. 

Dr. Sólyom Jenő, az egyházjog és magyar prot. egyház
történelem nyilvános rendes tanára. Sz. 1904. július 25-én, Kolozs
várt. Középiskolába járt Kolozsvárt és Budapesten. Érettségi 
vizsgálatot tett 1922-ben. Theologiai tanulmányait a Budapestre 
menekült pozsonyi theol. akadémián, a m. kir. Erzsébet Tudo
mányegyetem evangélikus hittudományi karán Sopronban, és a 
baseli egyetem hittudományi karán végezte. Lelkésszé avattatott 
1927-ben. Egy évi segédlelkészi szolgálat után két féléven át az 
erlangeni egyetem hittudományi karán folytatta tanulmányát. 
1929-től 1931-ig Budapesten állami belföldi tudományos kutató 
ösztöndíjjal dolgozott. 1931-től 1938-ig a budapesti evangélikus 
gimnáziumban működött, mint vallástanár. 1933-ban a m. kir. 
Erzsébet Tudományegyetem evangélikus hittudományi karán 
theol. doktori szigorlatot tett, 1938. október 1-én nyilv. rendkívüli 
tanárrá nevezték k i ; 1941. szept. 13-án pedig nyiiv. rendes tanárrá. 
A Magyar Luther Társaság főtitkára, a magyar evangélikus egy
házegyetem több bizottságának tagja, a Magyar Protestáns Iro
dalmi Társaság választmányi tagja. 
\ Budaker Oszkár, a gyakorlati theologia nyilv. rendes tanára. 
Sz. 1896. okt. 4-én, a vasmegyei Felsőlövőn. Középiskolai tanul
mányait i t t és Kőszegen végezte. A tényleges katonatiszti pályára 
lépett; elvégezte a bécsújhelyi katonai akadémiai tanfolyamot. 
Az első világháborúban huszonkét hónapot a harctéren töltött. 
Még mint katonatiszt beiratkozott a hittudományi karra, tanul-



mányai elvégzése után 1927 július 24-én lelkésszé avattatott 
Dunántúli egyházkerületi, majd kőszegi segédlelkészi szolgálat 
után 1928 november 4-én a soproni lelkészi állásba iktattatott be. 
1934-ben a nyári félévet a lipcsei egyetemen töltötte. 1942. július 
25-én nyilv. rendes tanárrá neveztetett ki . Az országos Luther 
Szövetség választmányi tagja, az evangélikus egyházegyetem 
presbitériumának póttagja, a dunántúli evangélikus egyházkerület 
lelkészképesítő bizottságának és iskolai nagybizottságának stb. 
tagja, az Evangélikus Theologusok Otthona igazgatója. 
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Szakvizsgálatot ill. szigorlatot tett hallgatók névsora. 

Időpont: Név: Időpont: 
Szakvizsga. 

Név: 

1924/IX/17 
Aczél Anna 
Bödecs Károly 
Csőváry Dezső 
Horváth Pál 
Fabók Ferenc 
Kollbenhaiyer Kálmán 
Lukács István 
Pohánka Ödön 
Rátz Sándor 

\ 10 Scherer József 
Saifer Károly 
Szlovák Miklós 
Wolf Lajos 
Berta Lajos 
Purth Károly 

1925/II/2, 111/31 
Augusztin Gyula 
Borger Lajos 

1925/VI/19 
Bélák János 
Gond a Ipoly 

20 Kimer Gusztáv 
Kovács Béla 
Jánossy Lajos 
Porkoláb Martha 
Ruttkay Miklián Gyula 
Takó István 
Wiczián Dezső 

1925/X/8. 
Bélák Sándor 
Dr. Gunesch Károly 
Hári Lipót 

30 Torda Gyük 
1925/X1I/19. 

Jancsó András 
Lang János 
Lucsán Márton 

1926/VI/12. 
Csákó Gyula 
Krecsák János 
Szabó József 

1926/IX/14-15. 
Ruzsicska László 
Sólyom Jenő 
Sikter András 

40 Váczi János 
1926/XII/10. 

Bojsza János 
Chován József 
Gritsch Mátyás 
Liska Ferenc 
Schulde Tibor 
Skafics Sándor 

1927/HI/8. 
Csillag Ferenc 

Szigorlat. 

1927/V/30, 31, VI/13, 27. 
Balázs Béla 
Bácsi Sándor 

50 Budaker Oszkár 
Dedinszky Gyula 
Havasi Dezső 
Sokoray Miklós 
Szkny Pál 

1927/IX/2-3, 16, 30. 
Asbóth Gyula 
Schemmel Viktor 
Szabó Lóránt 

1927/XI/22. 
Orbán Lajos 

1927/XH/3. 
Ittizós Mihály 

1927/XII/3. — 1928/1/5-19. 
60 Nagel Henrik 

Virág Jenő 

* Azon hallgatók nevei, akik kitüntetéssel végeztek, dölt betűkkel írattak. 



1928/V/15, 29, ViI/19-20. 
m Csaby József 

Pohánka Sándor 
Viszkok Lajos 

1928/VI/l. 
Szikszay Zoltán 

1928/IX/ll, 24, X I / 22-23. 
Blázy Lajos 

1928/XII/3. 
Kován Murányi György 

1929/V/13, VI/5. 19. 
Bauer Béla 
Danhauser László 

70 Fábry Mihály 
Fnanciszti Mihály 
Gálát György 
Kis György 
Knabel Imre 
Sipos András 
Süle Zoltán 
Thüringer Lajos 

1929/IX/9, 23, X/7. 
Egyházy János 
Lágler Béla 

80 Podsztrelen László 
Polszter Gyula J. 
Pusztay József 
Topscher Zoltán 
Zásaklalliiczky Pál 

1929/XII/21 — 1930/1/15, H/6. 
Dr. Holló Árpád 
Kalavszky Kálmán 

1930/V/8, 13-14, VI/2-3, 16-19. 
Erős Sándor 
Friedrich Lajos 
Farkas Zoltán 

90 Fülöp Dezső 
Gáspár László 
Greifenstein Zoltán 
Gubcsó András 
Hartmann Róbert 
Kósa Pál 

' Kótsch Lajos 
Kotyinszky Károly 

Lukácsy Dezső 
Matuz Pál 

100 Mikíler Gusztáv 
Nóvák Elek 
Prőhle Irén 
Rezessy Zoltán 
Rusznyák Ferenc 
Ruttkay Miklián Gézs 
Schrauf Endre 
Dr. Streck Laura 
Szepesi Isitván 
Tercnyi Pál 

1930/IX/9, 29, X / 21. 
110 Rettmann Farkas 

Szailay Sándor 
1930/XII/17 — 1931/1/12, 26. 

Bárány László 
Kiss Gyula 
Moravcsik Sándor 
Sommer Károly 

1931/V/l, 12-13, VI/2-3, 17, 19-20. 
Aizenpreisz Dezső 
Bahil László 
Bálozó András 
Balogh István 

mBaráth Pál 
Blatniczky Jenő 
Brachna Gábor 
Farkas Lajos 
Fuchs Pál 
Gerhát Sándor 
Gömöiri Erzsébet 
Hegedűs Lajos 
Kéken András 
Lülíik Ferenc 

130 Mesterházy Sándor 
Mészáros Sándor 
Mohácsy László 
Németh Zoltán 
Pankuch Piroska 
Pölöskey Miklós 
Sztehló Gábor 
Urbán Ernő 



1931/IX/2, 16, 30. 
Zsemberovszky János 

1931/XII/1Ű, 19,-1932/1/16, 11/10. 
Halász Béla 

140 Lustyik Lajos 
Minta János 

1932/IV/29, V/10,11,31, VI/1,14,15. 
Bandi István 
Garam Lajos 
Jakus Imre 
Lengyel Angela 
Medvegy Mátyás 
Nikodémusz János 
Tóth János 
Weiszer Elek 

150 Zongor Endre 
1932/IX/2,6,10, X/21. 

Beyer Pál 
Komjáthy Lajos 
Ladila György 
Rácz Ernő 
Schád Ottó 

1932/XII/4,19, — 1933VI/16,30. 
Breuer Oszkár 
Kádár Gyulai 
Kühár Ferenc 
Nagy Gábor 

1933/111/22. 
160 Kovács Gyula 

1933/V/3,15,161, 29, 30, VI/12,14. 
Czirka (Tarján) Béla 
Jagyugy 'Pál 
Joób Olivér 
Keve Lajos 
Mayer Ödön 
Milán János 
Németh Géza 
Oberndorf Elek 
Ondrik János 

170 Prőhle Károly 
Rónay Zoltán 
Scholz László 
Seben István 
Szabó Lajos 

Szirma, János 
Weltler Rezső 

1933/IX/12, X/2,16. 
Mórotz Sándor 
Weánberger Gusztáv 

1933/XII/15,18, — 1934/1/15, II/5. 
Bagyinka János 

180 Chalupka Antal 
Huszák József 
Jancsó Bertalan 
Major Jenő 
Palkovics István 
Regős István 
Remete László 
Szlany János 

1934/V/2, 14, VI/1,19-20. 
Bárdosi Jenő 
Detre László 

190 Farádi Mihály 
Ferdinánd Isitvára 
Kelló Gusztáv 
Lehel László 
Lőcsei László 
Nagy Gyula 
Németh Géza 
v. Sréter Ferenc 
Sümegi István 
Takács János 

200 Váczy Dezső 
Váradi Lajos 

1934/IX/12,26,X/11. 
Barátul József 
Kriszt Péter 
Murányi Árpád 

1934/XH/18,— 1935/1/15, II/4. 
Korom Erzsébet 
Megy er Lajos 
Uzon László 

1935/V/13-14, 27-28, VI/12,13. 
Asbóth Lajos 
Balogh Pál 

210 Benkő István 
Böjtös Sándor 
Dombi László 



Gartai István 
Groó Gyula 
Grünvalszky Károly 
Jakab Sándor 
Káldi Lajos 
Kendeh György 
Kovács István 

220 Kutosa Elek 
s - Kühn Ernő 

Lakatos György 
Lukács László 
Mekis Ádám 
Mölmár Lajos 
Nagy József , 
Rimár Jenő 
Szende Ernő 
Tóth Károly 

230 Wefltilbr Ödön 
1935/XII/17,19 — 1936/1/14, H/4. 

Benczúr Zoltán 
Hubert István 
Mátis JánOs 

1936/111/30. 
Stovicsek Gusztáv 

1936/V/11-12, 26-26, VI/15-16. 
Aranyi József 
Békés József 
Dezséry László 

j » Fonryó Ádám 
Kemény Péter 

240 Kovác9 Loijos 
Krecsák Kálmán 
Kunos Jenő 
Miklóssy Endre 
Molnár Gyula 
Smideliusz Ernő 
Spiegeilschmidt Frigyes 
Szcpessy Károly 
Tessényi Koméi 
Zámolyi Gyula 

1936/IX/18. 
250 Winkler Lajos 

\ 

1936/XII/21, — 1937/1/8, I I / l - l 
Bakucz Anitát 
Bányai Sándor 
Lovas Kovács András 
Loós János 
Nagy Tibor 
Szabados Gusztáv 
Tóth Sándor 

1937/V/l 0-11,31, VI/1,1446. 
Benczúr László 
Biczó Ferenc 

260 Bonnyai Sándor 
Borbély Gábor 
Gádor András 
Győry János 
Kaiser József 
Korén Emil 
Kuszenda Elek 
Magyairósy Gyula 
Mesterházy Ferenc 
Pálfi Miklós 

270 Páliffy Mihály 
Frfbeliszky Mihály 
Révész István 
Sülé Károly 
Szabó Vilmos 
Veöreös Imre 
Wagner Aurél 

1937/IX/27. 
Andorka Sándor 
Fecske Pál 
Fltiegenschnteie Frigyes 

280 Hemády Nándor 
Klenmer Gyula 

1937/XII/21, — 1938/1/18,11/7. 
Amminger Károly 
Kiss Dezső 
Koszorús Oszkár 
Molnár Endre 

1938/IV/6. 
Ferenczy Vilmos 

1938/V/3-5,24-25, VI/9-11. 
Boros Lajos 
Böröcz Sándor 



Buthy Dénes 
290 Csepregi Béla 

Sólyi Géza 
Kajos János 
Solymár András 
Makovinyi Pál 
Mihácsi Lajos 
Molnár Pál 
Molnár Rudolf 
Pusztai László 
Ruttkay Elemér 

300 Sághy Jenő 
Solti Károly 
Szabó Kálmán 
Szakács László 
Szende Pál Sándor 
Székács Sámuel 
Trieb er Endre 
Zátonyi Pál' 

1938/IX/17. 
Giczy Kálmán 

1938/IX/22. 
Darnay Ferenc 

310 Placihi Lajos 
1938/XII/20, —1939/1/10,1/30. 

Bártfai Lajos 
Foltin Brúnó 
Guttäten Vilimos 
Sárkány Tibor 
Sikter László 
Szijas (Szolár) Pál 
Teke Zsigmond 

1939/V/9,101, 25126, VI/13-15. 
Bagár Iván 
Belopotoczky Lajos 

320 Boros Károly 
Dönsz TivadaT 
dr. Halász Kálmán 
Hammel János 
Hódi Pál 
Kaposvári Vilmos 
Károlyialvi Béla 
Kiss Béla 
Kovács Géza 

Macher Jolán 
330 Miaróta János 

Várifoki Károly 
1939/IX/19. 

Kiss Ferenc 
Zalán Pál 

1939/XU/18, —1940/1/8,29. 
Tompa Zoltán 

1940/V/15,30, VI/14-15. 
Balikó Lajos 
Bottá István 
Csernyei József 
Gömöry József 
Görög Tibor 
Koppány János 

340 Mengyán György 
Nagy Gyula 
Németh Zoltán 
Ottlyk Ernő 
Betör János 
Polonyi Zoltán 
Ponicsán Imre 
Schlüte Jesnlő 
Tihanyi János 
Vájta Vilmos 

350 Weiler Henrik 
194O/XII/20, — 1941/1/13, 30. 

Kiss Jenő 
Simon László 

1941/V/ll 29, VI/13,14. 
Bachát István 
Harmati György 
Heimler Henrik 
Jeszenszky Tibor 
Káldy Zoltán 
Kálmán Lajos 

i ' Kraehling Dániel' ' 
360 Laborczi Zoltán 

Matuz Pál 
Pásztor Pál 
Sikos Lajos 
Szekeres Elemér 
Tekus Ottó 



t)2 

Virág Gyulia 
Zoltai Gyula 

1941/XII/20, —1942/1/17, H/3. , 
Muncz Frigyes 

1942/V/13,27, VI/15-16. 
Brenner Imre 

370 Bulik András 
Domby Béla 
Dubovay Géza 
Ferenczy Zoltán 
Horváth Miklós 
Jakab Miklós 
Kiss János Vilmos 
Lupták Gyula 
Medvegy Antal 
Németh Sándor 

380 Nitschinger János 

Petrik János 
Weisse Róbert 

1942/IX/23. 
Németh Tibor 

1942/XII/18, — 1943/1/12, 24. 
Paál Samu 

1943/V/18.VI/1, 16. 
Abaffy Gyula 
Filippinyi János 
Gáli Sándor 
Jurányi István 
Kokavecz Károly 

390 v. Molnár János 
Pósíay György 
Sólyom Károly 
Sümegihy József 

394 Láng Péter 

Szigorlatra jelenitkezett összesen 482 
Kitüntetéssel végzett —• — 64 
Egyhangúlag végzett • 122 
Szótöbbséggel végzett • —• — — — • — 209 

* * _______ 
395 395 

Nem állotta meg 87 
482 

Külföldi hallgatók névsora: 

1928/29 tanévben: Laitinen Toivo Finnország. 
1931/32: Viljanen Paavo Finnország. 
1932/33: Damell Gusztáv Adolf Svédország. 
1934/35: Karanko Jouko Finnország. 
1935/36: Buchholz Hugó Németország. 
1936/37: Voipio Márton Finnország. 
1936/37: Mann inén Eelis Finnország. 
1937/38: Amann Ernő Németország. — Malde Károly Norvégia. — Kivi-

ranna Rudolf Észtország. — Ylönen Reinő, Finnország. — Raivio Yrjő Finn
ország. 

1938/39: Zeuiten Mogens Dánia. 
1939/40: Mieritz Tage Dánia. 
1940/41: Karhumäkii Veimő, Finnország. 



A fakultás tanárainak főbb irodalmi tevékenységéről 
szóló jegyzék.1 

D. Payr Sándor. 

önállóan megjelent müvek. 
Az Islten szolgajának jó élete. Andreáié Bálint verse. Fordítás. Pozsony 

1S90. (Különlenyomat az Evangélikus Egyház és Iskola 1890. évfolyamából.) A 
megváltó köminyel Egyházi beszéd. Pozsony, 1891. — A wittenbergi fülemile 
Hans Sachs verseinek fordítása bevezetéssel. Pozsony. 1893. — Fábry Gergely 
dunántúli evangélikus püspök és az 1751. évi vallási zavargás Vadosfán. Egyház
történeti monográfia. Budapest, 1894. —• Nádasdy Tamás grófék háztája. Buda
pest 1895. Koszorú. 13. sz. — Telekesi Török István, Vas és Sopron vármegye 
táblabírájai. 1666—1722. — Egyháztörténeti monográfia. Budapest 1896. Külön
lenyomat a Protestáns Szemle 1896. évfolyamából. —• Magyar piefisták a X V I I I . 
században,. Budapest 1898. (Különlenyomat a Magyar'protestáns monographiák 
1898. kiadványából.) — Egyháztörténeti emiékiek.- Forrásgyűjtemény ial dunán
túli ágostai hitvallású evangélikus egyházkerület történetéhez,. I . kötet Sopron 
1901. — Az ördög bibliája. Elbeszélés. Budapest, 1903. —- Passió, vagyis Krisztus 
Urunk Szenvedésének és halálának szent története. Az evangélikus híveknek 
istentiszteleti, használatára. 2 bővített kiadás. Budapest, 1905. — A Perlakiak négy-
száziados ároni háza. Egyháztörténeti monográfia. Budapest, 1905. — Mária a 
humanista magyar királyné. Budapest, 1905. (Különlenyomat a Protestáns Szemle 
1905. évfolyamából.) — Muzsáji Wittnyédi István soproni prókátor és evangé
likus főember. (Különlenyomat a Prötesitáras Szemle 1906. évfolyamából.) Buda
pest, 1906. — Hárfiahaingok. Vallásos költemények gyűjteménye. Budapest. 1906. 
—• Negyedfélszázado9 főiskola Sopronban. Ernllékfüzet a soproni evangélikus 
lyoeum 350 éves jubileumára. Sopron, 1907. — A pietizmus pedagógiája. Spener 
Fraincke és a magyar pietisfca nevelők. Pozsony, 1908. (Különlenyomat a Theolo
giai Szaklap 1907. és 1908. évfolyamaiból. — Mária Dorottya, József főherceg 
édesanyja. Egykorú naplló és lievelek itükréhen. Budapest, 1908. („Egyházunk 
nagyjai" 4. szám. Különlenyomat a „Protestáns Szemle" 1908. évfolyamából. Er-
dősi Szilveszter János Budapest, 1910. („Egyházunk nagyjai" 1. szám.) — Ugyanez 
„Erdősi Szilveszter János sárvári tanító és bibliafordító" címen megjelent Buda
pest, 1903. — A vadosfai arftikuláris egyházközség a Rábaközben. Budapest, 1910. 
— Magyari István és Báthory Erzsébet. Budapest 1912. (Különlenyomat a „Pro
testáns Szemle" 1912. évfolyamából. — Révay Judilt. Budapest 1913. (Különle-
nyomat a Protestáns Szemle 1913. évfolyamából. — Gróf Teleky Józselfnié király-
falvi Róth Johanna. Sopron 1913. (Különlenyomat a Soproni Theologiai Aka
démia évkönyvéből 1913. — Protestáns volt-© Nádaisy Tamás? Budapesti, 1914. 
(Különlenyomat a Protestáns Szemle 1914. évfolyamából.) Bocskay hadai Sop
ronban. Soproni. (Különlenyomat a Soproni Napló 1914. évfolyamából.) — Lack-
ner Kristóf tudós társasága Sopronban, 1604. Sopron, 1915. (Különlenyomat a 

1 V . ö,. Dr. Vitéz Szabó Pál: A m. kir. Erzsébet Tud omány egy etem és 
irodaiimi munkássága ct műveit, amely 1940-ig más szempontok figyellembevéte-
lével az addig megjelenít irodalmi művekről részben teljesebb jegyzékét közöl. 



Soproni Napló 1915. évfolyamából — Fláoiánus lelkészek Magyarországon. 
Pozsony, 1916. (Különlenyomat a Theológiiaii Szaklap 1916. évfolyamából.) — 
Feremcz József és a protestánsok. Sopron, 1917. — A soproni evangélikus 
egyházközség története. 76 képpel. Sopron, 1917. — A régi evangélikus 
temető Sopronban. Sopron, 1917. (Különlenyomat a Soproni Napló 1917. 
évfolyamából.) — Nagy György és a barkai iskolai IL József korában1. Sopron, 
1917. (Különlenyomat az Evangélikus Népiskola 1917. évfolyamából — Szenczi 
Fekete István, a hi'tehagyoitt püspök. Sopron, 1918. — A dunántúli evangélikus 
egyházkerület története. Sopron, 1924. — Széchenyi vallásos lelkülete. Sopron, 
1926. — A magyar protestáns gályarabok. 24 képpel Pápa, 1927. — Luther és 
az egyházi ének. Három értekezés. I . Luther az énekköltő. I I . Luther a zeneértő 
I I I . Luther énekei magyar irodalmunkban. Debrecen, 1926. (Különlenyomat a 
Theologiai Szemle 1926 és 1927. évfolyaraalibóL) Cordatus Konrád budai pap, 
Luther jó barátja. Budapest, 1928. — A balfi paplak és a két balifi papfi 
Amerikában. 8 képpel. Budaipest, 1929. (Különlenyomat az ösvény 1929. 
évfolyamából.) —• Cordatus Konrád könyvecskéje Magyarország és Auszi-
tria romlásáról. Budapest, 1929. — Luther és a magyarok. Budapest, 1930. 
(Különlenyomat az ösvény 1930. évfolymából.) — Az Ágostai Hitvallás törté
nete Magyarországon. Sopron), 1931. (Különlenyomat a Hitvallás és Tudomány 
című emlékkönyvből1). — Gyurátz Ferenc életrajza. Sopron, 1931. — A nemes
kéri artikuláris evangélikus egyházközség története. Sopron; 1932. •— Dr. Lackner 
Kristóf soproni polgármester. Sopron, 1932. — A magyar protestáns papi öltöny 
története. Sopron, 1935. — Zrínyi prókátora. Történeti színmű. Győr, 1936. 
Harangszó könyvtár. > 

Folyóiratokban és gyűjteményes művekben. 

Protestáns Szemlében: 
Az evangélikus Csepreg pusztulásai 1898. — Pázmány és Lamormain titkos 

tanácsa Nagyszombatban 1903. — Draskovich György, a soproni jezsuita kollé
gium alapítója 1904. — Blaiuhofer György budai lelkész naplója, 1907. — Dévai 
Mátyás Luther Márton udvarában. 19i7. 

Evangélikus őr állóban: 
Perlaky Gábor püspök. 1905. — Ostlffyasszonyfalvi Osltffy István 1910. 

Evangélikus Egyházi Életben: 
Luther levele Sopron város levéltárában. 1917. — Luther sajátkezű vég

rendelete Budapesten 1917. 

Harangszóban: 
Zsedényi István a gályarab lelkész. 1913. — Kossuth és Kis János Balaton

füreden. 1921. — Luther és Verbőczi. 1921, — Petőfi soproni pártfogója. 1921. — 
Zvonarits Imre, a csepregi vértanú. 1921, — Bethlen és a nikolsburgi béke. 1922. 
— Telekesi Török István. 1923. — Széchenyi látogatása Kis Jánosnál 1925. — 
Bél Mátyás. 1934. — Egyházunk és a sajtó. 1934. 



Luther Naptárban: 

Gerengel Simon, iá soproni gyülekezet szervezője 1913. — Az evangélikus 
Nádasdiiafk. 1915. — Zrínyi és a protestánsok. 1919. — Erős vár a mi Istenünk. 
A reformáció harci dala. 1922, — Gróf Brunswik Teréz, az első magyar gyermek
kert alapítója. 1929. Penlaky Dávid és Haubner Máté. 1934. — Dukai Takách 
Judit, a költőnő. 1937. 

Evangélikusok Lapjában: 

Magyar protestáns egyházunk a Bach korszakban. 1928. — Sántha Károly, 
egyházunk lantosa. 1928. 

A Dunántúli Belmissziói Munkaprogrammban: 

i A protestantizmus kultúrtörténeti jellentősége. 1925. 

Dunántúli Protestáns Lapban: 

Ruytöer tengernagy üzenete a magyaroknak. 1926. 

Theologiai Szemlében: 

Wimmer Ágoston két levele Mária Dorottya nádoriasszonyhoz. 1929. 

Evangélikus Életben: 

Magyar- evangélikus tudósaink a barokk korszakban. 1933. 

Budapesti Hírlapban: 

Zrínyi soproni prókátorai, Wittnyédy István. 1918. 

D. Stráner Vilmos. 
Önállóan megjelent munkái: 

Javaslat taí belmisszió tárgyában. Orosháza, ; 1898. — Jesus lebt! Liedersamm
lung zum Gebrauch bei Beerdigungcm evangelischer Christen. Felsőőr, 1898. — 
A Szentírás jelentősége és kezelése a gyakorlati theologia minden ágában'. Sop
ron, 1910. — A tanszabadság a hazai protestáns főiskolákban a reformációtól 
napjainkig. Felsőőr, 1910. — A Biblia az élet könyve. Szentgotthárd, 1911. — 
Bettex Frigyes: Mi tetszik néktek ama Krisztus felől? Németből fordította. 
Budapest, év nincs. — Lelki fegyver. Háborús imakönyv. Sopron, 1914 Több 
kiadásban. — Ugyanez német nyelven: Geistliche Waffenrüstung. Sopron, 1914. 
Több kiadásban. 

Folyóiratokban és gyűjteményes müvekben megjelent munkái: 

Lelkipásztorban: 

Istentiszteleti rend. — Az egyházi beszéd viszonya a kultuszhoz. — Ad
venti istentiszteletek. 



Evangélikusok Lapjában: 
Egyházunk és a napisajtó. 1927. — A gyakorlati lelkészképzés. 1927. — 

I elkészavatásumk reformja. 1928. — Lelkószválasztásunik reformja. 1929. — Ja
vaslat a lelkészválasztás szabályozásáról. 1929. — Lelkészképzésünlk és a nyelvek. 

Számos cikke, értekezése, felolvasása, előadása jelent meg ezeken kívül 
gyülekezeti és iskolai érttesítőkben, ós egyházi Lapokban. Nevezetesen: az Evan
gélikus Egyházi és Iskolai Lapban, Evalnigélikus Őrállóban, Harangszóban, Evan
gelische Glockenben, főképpen pedig az Evangélikus Egyházi Életben, melynek 
alapítója, felelős szerkesztője és kiadója volt 6 éven keresztül. Részben önállóan, 
részben folyóiratokban, gyűjteményes művekben és hírlapokban jelentek meg 
ünnepi és alkalmi beszédéi és prédikációi, egyházii énekeit, vallásos és hazafias 
költeményei magyar és német nyelven főkénlt! a háború idején és Sopron válságos 
napjaiban. Kiválik ezek közül a Deutsche Treue, Rákóczi harangja; Kárpáti őrség, 
Dante és a magyarok. Németre fordította többek között Kozma Andor: A táltos 
álma című hazafias költeményét. A Budapesti Hírlapban' jelent meg 1924-ben: 
Augusztus 20-ika keresztyén nemzeti ünnep. 1925-ben: Felesleges-e a négy 
egyetem? 

Sajtó alá rendezte a Zsilinszky Mihály szerkesztésében megjelent Magyar 
"Protestáns Egyháztörténetet, melyben a X V I I I . század történetét írta meg. 
Szerkesztette <és kiadta többekkeli a Protestáns Estéket. A Luther-tó röaság kiadá
sában megindította Az Egyházunk Nagyjai és a Keresztyén Hithősök című 
sorozatokat. 

A soproni evangélikus lyceumi Magyar Társaság története. 1790—1890. 
Sopron, 1890. — Jézus a világ világossága. Reformáció ünnepi egyházi beszéd. 
Sopron, 1897. — Két anya harca a XVI I . században. Kép a magyar protestan
tizmus töíténetéből. Pozsony, 1897. — A keresztyén ember gazdagsága. Balassa
gyarmat, 1900. — Keresztyén imádságos könyv. Balassagyarmat, 1900. — Kis 
énekeskönyv. Balassagyarmat és Pozsony 1901-től fogva több kiadás. — Z«y 
Amália bárónő. Egyháztörténeti kép. Budapest, 1902. — Protestáns nemzeti 
költészet. Budapest, 1904. — Mária és Márta. Egyházi beszéd. Pápa, 1904 A 
keresztyénség útja. Budapest. 1906. — A rabszolgaság Kora a magyar protestáns 
egyházban Budapest, 1907. — A te parancsodra levetem a hálót. Egyházi be
széd. Budapest, 1908. — Az élet és nagyság elve a történetírásban. Budapest, 
1908. — Két vértanú a X V I I . században, Budapest, 1910. — Andrae Ernő. 1825Í— 
1910. Egy evangélikus polgár arcképe. Pozsony, 1911. — A magyarság történeti 
helye a világháborúban. Pozsony, 1915. — Petrőczy István és Révay Erzsébet 
levelei. 1690—1699. Budapest. 1916, — -Beköszöntő beszéd a magyarországi á g o s 
tai hitvallású evangélikus keresztyén egyetemes egyház theologiai akadémiájá
nak évnyitó ünnepén. Pozsony, 1917. — Luther a wormsi gyűlésen. Budapest, 

1930. 

D. Kovács Sándor. 

önállóan megjelent müvek: 



1921. — Evangélikus egyházi könyvek. Budapest, 1926. — A haladás törvénye 
a keresztyénség történetében. Budapest, 1927. — Az 1529-ikli speyeri gyűlés tör
ténelmi jelentősége. Budapest, 1929. —• Az Ágostai Hitvallás négyszázados 
emlékéiiek okirattárának szerkesztése. Budapest, 1931. — A magyaT reformátor 
Budapest, 1933. — Istennek akarata az én akaratom. Egyházi beszéd. Budapest, 
1936. — Emlékezés Maróthy Jenőről. Budapest, 1939. 

Folyóiratokban megjelent tanulmányok: 

Evangélikus Családi Lapban: 
Egy régi ének története. 1897. — Bocskay fejedelem utolsó órái. 1906. — 

Krisztusvárás. 1907. — Gerhardt Pál 1907. — Te tudod Uram, hogy szeretlek. 
1909. — Egy vértanú a X V I I . századból. 1909. 

ösvényben: 
Rimái János. 1912—13. — Augustinus a pusztában. 1915. — Költőink. 1928. 

— Kossuth szobira. 1928. — Szász Károly vallásos énekei. 1929. 

Theologiai Szaklapban: 
Balísay Sándor. 1915. 

Evangélikusok Lapjában: 
Búcsúbeszéd Sántha Károly sírjáttál 1928. 

Evangélikus Életben: 
Püspöki székfoglaló beszéd. 1925. — A magyar evangélikus egyházi alkot

mány jellegzetes vonásai. 1937. 
Tanulmányai jelentek meg a Protestáns Szemlében, az Erzsébet tudomány

egyetem irataiban és az ösvényben. Szerkesztette a Székács emlékkönyvet, 
a Jó pásztor folyóiratot!, egyideig az Evangélikus őrállót, az Evangélikus 
Hivatalos közleményeket, az Evangélikus Családi Lapot, az ösvényt, mint a 
Luther-társaság folyóiratát. E folyóiratokban' s egyéb gyűjteményes művekben 
a felsoroltakon kívül számos cikke, ismertetése és bírálata jelent meg. 

D. Dr. Prőhle Károly. 

/. önállóan vagy külön lenyomatként megjelent müvek: 
Rendszeres theologiai dolgozatok. Pozsony 1906. — A szocializmusról és 

egyházunk szociális feladatairól Pápa, 1906. — Hazai protestáns theologiai tu
dományosságunk sajátos helyzete és feladatai tekintettel a külföldre. Sopron, 1910. 
— A szív és az evangélium. Beszéd. Budapest, 1910. — A középiskolai művelt
ség mint a főiskolai (különösein theologiai) tanulmányozás feltétele. Sopron, 1911. 
— A szabadság nemzeti ünnepem. Beszéd. Sopron. 1913. — Háború és theologia. 
Pozsony, 1915. — Háború és vallás. Beszéd. Sopron, 1915. — Isten keze a világ-



háborúban. Beszéd. Sopron, 1915. — Ember, hol vagy? Beszéd. Sopron, 1916. — 
Eucken Rudolf éleittfilbzóftüája. Budapest, 1918. — Freiheit und Ordnung. Előadás. 

•Sopron, 1919. — Die Gewissensstimme eines evangelischen Christen in West-
ungarn. Röpirat. Nyugatimagyarország megvédése érdekében). Név nélkül. Sopron, 
1921. — Optimizmus és pesszimizmus laz evangélium világításában. Budapest, 
1922. — Pogányság, zsidóság, keresztyénség a nemzeti életre való vonatkozásban. 
Sopron, 1923. — A theologia létproblémája. Debrecen, 1926. — A magyar evan
gélikus theologia sajátos helyzete és feladatai. Sopron, 1926. — Szentháromság 
— egy igaz Isten. Beszéd. Debrecen, 1926. — Luther Kis Kátéja. Theologiai 
méltatás. Budapesti, 1930. — Az Ágostai Hitvallás. Üj fordítás bevezetéssel és 
jegyzetekkel. Sopron, 1930. — Győr, 1940. — Die trdnitarische Gestaltung des 
christlichen Gottesglaubens, ihre innere Notwendigkeit und ihre Bedeutung. 
Gütersloh, 1932. — Söderbíom Náthán. Emlékbeszéd. Pécs, 1932. — Emlék
beszed a hittudományi kar alapításának tizedik évfordulóján. Pécs, 1933. — Az 
ember létproblémája és a hit. Sopron, 1934. — Der ethische Begriff der Frei
heit. Pécs, 1938. — Payr Sándor. Emlékezés. Győr, 1938. — Schnelller István. 
Emlékbeszéd. Pécs, 1939. — Debrecen, 1940. — Luther és a reformáció. Sopron. 
1940. — Emberség, magyarság, 'keresztyénség. Budapest, 1941. — Tanévnyitó isten
tiszteleti beszéd. Sopron, 1941. — Zur Behandlung der Satanologie im der christ
lichen Lehre. Berlin^ 1941. — Világosság a sötétségben: Emlékezés1. Sopron, 1941. 
— Keresztyén magyar lelki egység, 1943. — A hittudomány kultúránk* válságá
ban. Pécs, 1944. 

II. Gyűjteményes művekben: 

A konfirmációról. A dunántúli evangélikus lelkészegyesület jegyzőkönyvé
ben. Pápa, 1903. — Luther Márton: Az úgy vélt császári rendelet magyarázata 
(„Glossa"). Magyar fordítás bevezetéssel és jegyzetekkel. Lulther művei magyar 
fordításának V I . kötetében. Budapest, 1914. — Eucken Rudolf. Bevezetés Eucken 
Rudolf vallásfilozófiájához. Juhász Andor fordítása, Világkönyvtár, Budapest. 
1925. — Bevezetés Luther Kis Kátéjának jubileumi magyar kiadásához. (Név 
nélkül). Budapest,, 1929. — In welchem Sinne haben wir um eine innere Erneu
erung unserer Kirche zu ringen? Az 1929-ben Kopenhágában tartott második 
evangélikus világgyűlés emlékkönyvében. Leipzig, 1929. — Keresztyénség és pro
testantizmus az Ágostai Hitvallásban, A „Hitvallás és tudomány" c. emlékkönyv
ben. Sopron, 1930. — Ihmels. Emlékezés. „Tíz arckép" c. gyűjteményben. M. P. 
I . T. Budapest, 1932. — Herre och tjaenare, f i i och faengen. A Söderbíom 
emlékére kiadott svéd emlékkönyvben. Uppsala, 1933. — Geistesberührungen. 
A sondershauseni Luther Akadémia által a dán reformáció 400 éves emlékün
nepére kiadott emlékkönyvben. Berlin, 1936. — Diákbúcsuzás — viszontlátásra. 
A Soproni Liceumi Diákszöveség emlékkönyvében. Sopron:, 1938. — Das Lut
hertum in der Krisis des Völkerlebens. Az 1935-ben Parisban tartott harmadik 
evangélikus világgyűlés emlékkönyvében. Berlin, 1939. — Die Sinndeütung des 
menschliehen Daseins in einer ungarischen Weltanschauungsdichtung. Az Ember 
Tragédiájának ismertetése. A Stange professzor 70. születésnapjára kiadott em
lékkönyvben. Berlin, 1940. — A szentháromsághit mint egyetemes keresztyén 
kapocs. A Ravasz László 60. születésnapjára kiadott emlékköny vb en. Budapest, 



1941. — Egyéb cikkek és beszédek a következő gyűjteményes művekben: A 
soproni tíheológSai akadémia értesítői, A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem 
iratai (Acta Universitatis). Pécs. — Belmissziói munkaprogramm. Győr. — Gur
ten be rg (félbemaradt) Lexikona. — Harangszó Naptár. Győr. — Luther Naptár. 
Sopron. — Vaterländischer Volkskalender. A Terülietvédő Liga kiadása. Buda
pest. — A felsőház 1942. és 1943. évi értesítőt. 

Keresztyén Igazságban: 
megjelent cikkek: Idő és örökkévalóság. 1942. — Élet, élet. — A keresztyén 
egyházak egysége. P. König Kelemen könyvéről, 1943. — Keresztyén magyar lelki 
egység. A Keresztyén Igazság füzetei között. 1943. — Das feste Herz. Megnyitó 
istentiszteleti beszéd. Nachrichten der Luther Akademie. Heft 30. Göttingen. 
1943. 

I I I . Több száz cikk, könyvismertetés és egyébb közlemény a következő 
(részben megszűnt) folyóiratokban és lapokban. Belföldiek: Belmisszáó. Budapest. 
—Christliches Oedeniburger TagblattJ. Sopron. —• Evangélikus Családi Lap. Buda
pest. — Evangélikus Egyházi Élet. Sopron. (Csak ebben több mint 200 cikk). — 
Evangélikus Élet. Budapest. — Evangélikusok Lapja. Budapest. — Evangélikus 
Népiskola. Sopron. — Evangélikus őrálló. Pozsony. — Evangelische Glocken. 
Kőszeg. — Gotthold. Sopron. — Keresztyén Igazság. Sopron. — Lelkipásztor. 
Győr. — Missziói Lapok. Győr. Oedenburger Zeitung. Sopron. — ösvény. Buda
pest. — Pannónia. Pécs. — Protestáns Szemle. Budapest. — Soproni Hirlap. 
— Soproni Napló. — Sopronvármegye. — Theologiai Szaklap. Pozsony, Sopron, 
Budapest. — Theologiai Szemle. Debreceni. — Uj Magyarság, Budapest. — 
Külföldiek: Christentum und Wissenschaft. Leipzig. — Die .Reformation1. Berlin. 
— Nachrichten der Luther Akademie. Göttingen. — Theologische Blätter. Leip
zig. — Theologisches Literaturblaltt. Leipzig. — Zeitschrift für systematische 
Theologie. Gütersloh, majd Berlin. 

IV. Egy csomó kiadatlan kéziratanyag.. 

Dr. Deák János. 

önállóan megjelent müvek. 
Az állami felügyelet a protestáns felsőbb oktatásban. Eperjes, 1909. — A 

valláserkölcsi individualizmus az Ó-tesitaimentumban. Eperjes, 1909. — Die 
Gottesliebe in den alten semitischen' Religionien. Eperjes, 1914. 

Folyóiratokban és gyűjteményes müvekben: 

Theologiai Szemlében: 
A deuteronomiumd kérdés mai állása. 1925/26. 

Hitvallás és Tudományban: 
A keresztyénség és az Ó-testamentum. 1930. 



Am. kir. Erzsébet Tudományegyetem tanévi irataiban: 
Avató imádságai az Evangélikus Theologiai Fakultás új épületének fel

avatása alkalmával. 1930/31. (I. füzeit.) — A babyloniai fogság világtörténeti 
jelentősiége. Dékáni székfoglaló beszéd. 1930/31. (I. füzet. Megjelent a Theolo
giai Szemle 1930. évfolyamában is.) — 1934/35. tanévi dékáni beszámoló beszéde. 
1935/36. / 

Evangélikus Életben: 
Lelkészüdülő a Balaton melllett. 1934. — Élesztgessük a pünkösdi tüzet. 

1934. — Az evangélikus Hittudományi Kar két tanszéke. 1935. — Egy kis egy
házi statisztikai 1936. — M i asz igazság? 1936. — D. Payr Sándor. 1938. — És 
több más cikk. 

Számos cikke jelenít meg ezenkívül a következő, részben már meg
szűnt folyóiratokban, amelyeknek munkatársa volt: a Theologiai Szaklapban, a 
Debreceni Lelkészi Tárban, az Igehirdetőben, az Evangélikus őrállóban^ a Lelki
pásztorban, az Evangélikusok Lapjában, valamint a Józanság című antiaJkoho-
listia folyóiratban, melynek szerkesztője. 

Sajtóra kész kéziratai: 
A tízparancsolat szociális jelentősége. — Ámós próféta könyvének kom-

mentára. / 

Dr. Kiss Jenő. 
önállóan, ill. külön lenyomatban megjelent müvek: 

Az antihelleniisztikus apológia az őskeresztyén egyházban Quadratustól 
Lactantdusig (Külön lenyomat a Theologiai Szaklap 13. és 14. évfolyamaiból.) 
Pozsony, 1916. — Izrael vallásának viszonya a többi sémi népek vallásához. 
Sopron, 1918. A főiskolai reform különös tekintettel Schneller István reform
javaslataira. Sopron, 1918. — Pál apostol theofógiájának eredete. (Külön lenyo
mat a Theologiai Szemle 1925. évfolyamából. (Debrecen, 1925.) — A szociális 
kérdés az Újszövetségben). (Különlenyomat a Hitvallás és Tudomány c. gyűjt, 
műből. Sopron, 1930. — Péter Apostol három aircképe az Újszövetségben. 
(Különlenyomat a Theológiali Szemle 1933. évfolyamából. Debrecen., 1933. 
— A szeretet János apostol irataiban. Különlenyomat az „Ex actis uni-
viersdtöaltis Elsabelthinae" c. sorozatból.) Pécs, 1934. — Jézus feltámadása 
mint apologetiikai probléma. (Különlenyomat a Lelkipásztor 1934. évf.-ából). 
Szentgotthárd, 1934. — Újszövetségi görög-magyar szótár, (Daxer György kéz
iratos müvének felhasználásával. Pécs, 1935. — Az eschaitológia főirányai a 
jelenkorban. (Különlenyomat a Theologiai Szemle 1938. évf.-ából). Debrecen 
1938. — A reformáció alapigazságai a Római levél tükrében. Budapest, 1934. — 
Emlékbeszéd D. Bamcsó Antal felett. Különlenyomat a Theológiiai Szemle 1938. 
évf.-ából. Debrecen, 1938. — Megemlékezés Széchenyi Istvánról. Különlenyomat 
a Soproni Himlap 1941. evf.-abof. Sopron, 1941. — Zur eschatologischen Beur
teilung der Theologie des Apostels Paulus. (Különlenyomat a Zeitséhrilt für 
Systematische Theologie, 1938. évf.-ábó'li) Berlin, 1938. — Die eschatologische 



Betrachtungsweise in der Emleitungswissenschaifit. (Különlenyomat a Zeitschrift 
für Systematische Theologie 1941, évf.-ából) Berlin, 1941. A megigazulás útja; 
törvény vagy evangéíioim. Galáciai levél magyarázata. Sopron, 1941. 

Folyóiratokban megjelent tanulmányok, cikkek és előadások: 
Képek a reformáció történetéből (Evangélikus Egyházi Ellet. 1914.) A világ

háború visszhangja egyéni vallási életünkben. U. o. 1915. — Ami* a tegnap 
hagyott a mára. (ősrégi maradványok a jelénkor társadalmi ós vallási életében). 
Harangszó, 1924. — Erdősi Szilveszter János. U. o. 1941. •— Egy ősrégi és mégis 
mindig új probléma. (A szenvedés Jób könyve alapján.) — Evangélikusok Lapja. 
1926. — Hit és cselekedetek. U. o. 1935. — Keresztyén univerzalizmus és fele
kezeti öntudat. U. o. 1925—26. —• Karácsonyi üzenetek az Ó-szövetségből U . o. 
1926» — A legújabb magyar bibliafordítás. (Dr. Masznyik Endre) U . o. 1926. — 
A sajtóról általában, különösen az egyházi sajtóról. U. o. 1926. — Pál apostol 
egyénisége missziói működésének tükrében. U . o. 1928. — Tudomány, vallás, 
világnézet. U. o. 1926. — A spiritizmus ismertetése ós bírálata. U. o. 1928. Az 
igazi életeszmény. U. o. 1928. Az igazi erőforrás a legfőbb életééi .U. o. 1935. — 
Krisztus megváltói halálának jelentősége az igehirdetésben. Lelkipásztor, 1927. 
— -Készülj az örökkévalóságra. U. o. 1928. — őrálló, sáfár. U. o. 1927. — A fel
támadás hite. U. o. 1933. — Húsvéti reménység. U. o. 1935. — A három ke
resztfa. U . o. 1929. — Az Újszövetségi theologia irodallmának áttekintése. U. o. 
1942. — Test-lélek^szelíem. Egy fejezet a bibliai antropológiából Theologiai 
Szemle 1929. — Adalékok Pál apostol leveleinek újabb bevezetéskritikaii történeté
hez. U . o. 1926. — A szociális gondolat Pál apostolnál. U. o. 1939. — Mahatma 
Gandhi. Nyugat civilizációja keléti megvilágításban. Protestáns Szemle 1925. — 
Raffay Sándor Újszövetség fordítása. Ü. o. 1930. — A speyeri protestatio U. o. 
1929. — A jelenkori szellemi válság és az egyes ember. U. o. 1932. — Az evan-
géliom és a gépek kora. U. o. 1937. — A szociális gondolat Pál apostolnál U . o. 
1939, — A hívő ember a világnézetek sodrában. U. o. 1940. — A halál és ami 
utána következik. U. o. 1943. —• Megemlékezés D. Payr Sándorról. Evangélikus 
felet 1938. — Korunk evangéliumi mozgalmai az írás megvilágításában. U . o. 1941. 
— Luther és az Ige. Belmissziói munkaprogram. 1937. — Pál apostol életének 
és theologiai felfogásának jellemzése. U . o. 1930. —- Tévedések a reformáció 
körül A reformáció német mozgalom, vagy viiágszükséglet? U . o, 1936. — A 
spiritizmus és a keresztyénség. Keresztyén Igazság. 1934. — Pál apostol a jelen
kor szellemi áramlataiban. U . o. 1936.' — Németországi benyomások. U . o. 1935 
— Egyházunk helyzete, feladata, és reménysége az új eszmeáramlatok közti. U . o. 
1940. — Nehéz, de szép.evangélikusnak lenni. U. o. 1939. -— Ujabban felfedezett 
evangéliomi kéziratok. U . o. 1939. — Az Ágostai Hitvallás és laz Újszövetség. 
Ösvény, 1930. — Egy figyelemreméltó szempont az újszövetségi iratok hiteles
ségéhez. Ex actis universitatis Elisabethinae. 1939. — Megemlékezés D. Csikesz 
Sándorról. U. o. 1941. — Könyvismertetések és bírálatok a Theologiai Szemlé
ben, Keresztyén Igazságban, Protestáns Szemlében. — Dékáni beszámolók az 
Ex actis universitatis Elisabethinae sorozatban. — Igehirdetések, irásmagyará-
zatok különböző folyóiratokban, — Kiadásra készen: Egyházi beszédek, fakul-
tási beszédek, előadások és tanulmányok. 



Dr. Podmaniczky Pál 

A keresztyén, istentisztelet lényege dogmatikai és valláspsychologiaíi alapon 
kifejtve. Pozsony, 1916. — A reformáció nevelléstörténetii jelentősége. Pozsony. 
1916. — Hus, Melanehthon, Zeisberger Dávid, Henry Martán, Oberin Frigyes, 
Wichero, Bodelschwing életrajzai a Koszorú-füzetekbein 1911—18. — Luther és 
a bellmisszió. Belmisszió 1917. — Egyházi beszédek laz Igehirdető háborús év
folyamaiban. — Mi itetite Luthertl reformátorrá? (A Bethánia emlékkönyvében, 
amelyet a reformáció négyszázados évfordulójára adott ki.) 1917. — A misszió 
tudományának vázlata. Debrecen, 1926. 

Szépirodalmi jellegűek: 

Megnyílt szemek. Novellák a magyar történelem tíz századából. Budapest, 
1923. — Vihar. Novellák a X V I . és X V I I . századból. Budapest, 1924. — Gazsi 
elindul. Budapest, 1927. — Az iga. Budapest, 1930. — A két fenyő. Budapest, 
193O0 — Amikor lat bibliák megszólalnak. (Költemények). Budapest, 1928. — Nagy 
Sámuel próbája. Győr, 1935. 

A m. kir. Erzsébet Tudományegyetem iratai között jelent meg: 
Kanzo Ucsimura. Mint az 1931—32. tanévi dékán székfoglalója. — Dékáni 

beszámoló az 1931—32. tanévről. — Wichern mint pedagógus,. Mint az 1935—36. 
tanévi dékán székfoglalója. — Dékáni beszámoló az 1935—36. 'tanévről —• Az 
evangélium és a nemzeti nevelés. Mint az 1940—41. tanévi dékán székfoglalója. 
— Dékáni bieszámolló az 1940—41. tanévről. — Az Ágostai Hitvallás egyháza 
és a misszió. A hittudományi) kar által az Ágostai Hitvallás négyszáza
dos jubileumiai alkalmából kiadott kötetben. Sopron, 1930. — A Krisztus fel
támadott! I . Péter 1:3. A hittudományi kar 1939 október 1-én tartott tanév
nyitó istentiszteletén elmondott beszéd. Theologiai Szemle. Debreceni, 1939 

A Belmissziói Munkaprogrammban: 
Bodelsc'hwing Frigyes. 1930—31. — A tájak már fehérek az aratásra. 1931— 

32. —• A Brit és Külföldi Bibliatársulat. 1931—32. — Herrnhut úttörő misszio
náriusai. 1932—33. — Nommensen Lajos. 1933—34. — Imád eddin Toyobiko 
Kagova 1934—35. —• Hszi Sengmo, a sátántipró. 1935—36. — Harris, az útegyen-
getŐ próféta. 1935—36. — Gumland Rudolf Hermán. 1936—37. — Finn testvé
reink missziói munkája. 1937—38. — Gossner János és munkája. 1937—38. — 
Egy kis indiai gyülekezet életéből. 1938-—39. — Ziegenbalg Bartolomeusz. 1939 
—1940. — A biblia útja a népekhez. 1940—41. — Mi az Istennek velem való 
szándéka. Evangelizáló beszédsorozat. 1941—42. — A háború és a misszió. 
1943—44. 

A Keresztyén Igazságban: 
Az evangélium és a nevelés. 1938. — A misszió mai helyzete. 1938. — Kína 

döntő órája. 1940. — A „felébredtek". 1943. 



A Lelkipásztorban: 
Lars Levi Laestadius. 1929. — Harms Lajos. — Johann Fr. Plattisch, az 

imádság pedagógusa. 1941. — Drummond, a lelkipásztor pedagógus. K o n f e 
r e n c i a i előadások: Kriszítus föltámadása. 1912. — Jézus győz! Három beszéd 
Fii. 3: 7-14 állapjám. 1939. 

Az „Élő viz" 
jelen évfolyamában meg jelentek: Lenében testvér, Scheresewsky, Hofacker, Uff-
mann, Rohonczynié életrajzai. — Az 1913—1928. években szerkesztette a Hajnal 
című külmissziói folyóiratot, amelyben különböző tárgyú vallástörténeti és misz-
sziótörténeti cikkei jelentek meg. Az 1924—28; években szerkesztette a Mustár
mag című hitaiéSyitő folyóiratot ós átmenetilleg a Missziói Lapok-at. Mindkét 
folyóiratban számos cikk 'jelent meg. — Az utóbbi években a Keresztyén Igaz-
ság-ban jelentek meg könyvismertetései. 

Fordításai: 
Skovgaard-Petersen: Akarsz-e diádalmlaskodni? Dánból 1915. — Kanamori 

Pál, önéletrajza. Angolból. 1926. — Cbristanandá bizonyságtételei. Angolból. 
1926. Oravala Ágoston: A parasztpróféta. Finnből, 1932. — Edquist Márta: 
Északi fény. Svédből. 1933. — Söderbíom Nátthánnak az uppsalái egyetem hit
tudományi karának hallgatóihoz intézett beszéde 1901 szeptember 24-én tartott 
székfoglalója aUkaímából. Svédből Megjelent a .m. kir. Erzsébet Tudományegye
tem 1931/32. tanévi iratainak I I I , füzetében. 1932. — A Lelkipásztor 1936/37. 
évfolyamában általa fordított svéd, dán, norvég, finn, igehirdetők prédikációi 
jelentek meg. — H. Fuglsang Damgaard: A mi Urunk Jézus Krisztus szenvedé
sének története. Dánból 1938. — A Harangszó 1939-40. évi évfolyamának minden 
számában O. Halesbynek egy-egy általa norvégból fordított emlékezése jelent 
meg. — S, Kierkegaard: A hívó szó. Dánból Keresztyén Igazság 1941. 

Német nyelven megjelent írásai: 
Die Alkoholfrage in Ungarn. Seyferth: Die christlichen Kirchen wider den 

Alkohol című műben.. Gödringen 1929. — Der Ruf zum Dienst für Christus. Der 
Ruf Christi an die Jugend unserer Zeit című kötetben'. Woltersdorf bei Berlin. 
1930. — Die biblischen und ausserbiblischien Offembarungsquelileni, A Führer-
Hilfe 1936. évi évfolyamában. Wolfersdorf bei Berte. — Befreites Leben. (Tör
téneti regény a Filemonhoz írt levél alapján) Woltersdorf bei Berlin 1940. 

Más nyelveken megjelent írásai: 
F i n n n y e l v e n irta meg „Véren ja uskon siteet" címen a finn-magyar 

lelki kapcsolatok történetét. Megjelent a Kotimaa 1937. évi évfolyamában. — Az 
amerikai Christian Endeavor Henald és a finn Kotimaa hasábjain elbeszélései 
jelenitek meg. 1943. karácsonyán jelent meg „Kaksi kuusta" címen finn nyelven 
egy karácsonyi elbeszélése. A közeli hónapokban kerül k i a sajtó alól fent em
lített történeti regénye finn fordításban „Vapautettu elämä" címen. 

K é z i r a t b a n prédikációi (részben német és tót nyelven), előadásai. 
Francis James „Le Romén du Liévre" című, franciából fordított műve. 



Lic. Dr. Karner Károly. 

I. önállóan megjelent munkai: 
Pál apostol világnézete. I . Páll aposltol és' a görög filozófia. Pécs, 1927. — 

Der Vergeltungsgedanke in der Ethik Jesu. Leipzig, 1927. — Walter János: Lut
her Márton ifjúkori vallásos fejlődés. Fordította. Budapest, 1929. — Mandeiz-
mus és őskereszltyénség. (Klny. a Theologiai Szemle 1928. évf.-ból). A feleke
zetek Magyarországon • a staltisztifca megvilágításában. Debrecen, 1931. (klny. .a 
Theologiai Szemle 1930—31. évf.-ból Theologiai Tanulmányok 14? síz.) — A 
hellenisztikus zsidóság pusztulása. Pécs, 1934. (kllny. a M . kir. Erzsébet Tudo
mányegyetem 1933—34. évi irataiból, I I . füz.) — Magyarságunk próbája: Az 
evángélikusság nemzeti feladatai. Győr, 1928. — Máté evangéliuma, Sopron, 1925. 
Isten igazsága (Pál aposltol levele a Rómabeliekhez) Győr, 1942. Evangélium 
Magyarság. Győr, 1942. — Álllam és felsőbbség az Ujszövétségben. Pécs, 1943. — 
Halhatatlanság vagy feltámadás? Győr, 1943. 

11. Folyóiratokban és gyűjteményes művekben: 

Theologiai Szemlében: 
1928. A kísértés történtének értelme és jelentősége. — 1929. Jézus halálá

nak napja. — 1930. E. Elért: „Luther Marburgban" fordítása (Kllny. az „Ernmaus 
felé"-ből. — 1942. A Károli Biblia revíziója és az u. n. textus receptus. 

Lelkipásztorban: 
Saecularismus és lelkészi hivatásmunkaL 1930. — A római egyház példája. 

1931. — A statisztika segítsége az egyházi munka szervezésénéli 1933. — A 
háború előtti és a jelenkori theologia főirányai. 1939. — Jézus és az újabb 
evangéliumi kutatás. 1942. Házasság és csialládvédelem egyházunkban. 1943. A lélek 
halhatatlansága. Vallásos estélyekről 1943. — Mítosz vagy evangélium? 1944. 

Luthertumban: 
Der Zusammenhang deT Selbstmordhäufigkeit mit der Konfession. 1935. 

Theologische Blätterben: 
Die 6. ökumenische Hoohschültagung der Luther-Akademie in Sonders

hausen. 1937. 

Theologische Rundschauban: 
Die Frage der kircllichen Einheit i n Ungarn. 1933. 

Zeitschrift für systematische Theologie-ben: 
Die Stellung des Apostels Paulus im Urchristentum, 1937. — Rechtferti

gung, Sündenvergebung und neues Leben bei Paulus, 1940. — Die Bemühungen 
um einen zeitgemässen ungarischen Bibeltext. 1941. 



Hitvallás és Tudomány c. emlékkönyvben: 
Az egyház lényege .az Ágostai Hitvallás szerint. 
A m. kir. Erzsébet Tudomlányegyetem tanévi irataiban: Az ismeretlen 

Isten. Az evang. hittudományi kar tianévmegnyitóján tartott előadás. 1931—32. 
(I. füz.). Egy újonnan felifedezett evangéliumtöredék, 1936—37. — Tanévi1 dékáni, 
beszámolók 1937—38 ós 1942—43-ban. 

Protestáns Szemlében: 
Karácsony, 1932. — Az öngyilkosságról, 1933. — Egyház és állam, 1935. 

— A keresztyén egyházaik sorsközössége, 1939. — A bibliafordítás revízió járói, 
1940. — Uj bibliafordítás ós revízió. 1941. 

Ezeklen kívül számos cikke, i l l . ismertetése jelent meg a Keresztyén 
Igazság, Protestáns Szemle, Lelkipásztor, Theoilógiai Szemle, Theologisches 
Literaturblatt stb. évfolyamaiban. 

I I I . Szerkesztője a Keresztyén Igazság folyóiratnak 1934-től s a Keresztyén 
Igazság Füzeteinek 1938-tól. 

Dr. Wiczián Dezső. 

7. önállóan megjelent munkák: 

Luther mint professzor. Budapest, 1930. — Az újabb Luther-kutatás főbb 
irányai és eredményei. Sopron, 1936. — Az egyház történelte. (I—II. köt. Közép
iskolai tankönyv. Társszerzője: Sólyom Jenő dr. Győr. 1942.) 

7/. Folyóiratokban: 
Az Ágostai Hitvallás egyházai. (Emmaus felé ... 1930. 

Lelkipásztorban: 
Luther egyházfogalmának gyakorlati jelentősége. (1933. Külön is.) — Uj; 

szempontok az egyház középkori történetének tanításához. (1942. Külön is.). 

Keresztyén Igazságban: 
Luther — ma 1934. — „Lényeg" és „forma" az evangélikus keresztyén-

ségben 1935. — Az evangélikus keresztyénség útja a történelemben 1936. — A 
magyar evangélikus egyház történetének jellegzetes vonásai. (1937. Finn nyelven 
is.). — Az elfelejtett testamentum. 1937. — Szerűt István király. 1938. — A 
szentistváni .gondolat" és mi. 1938. — Reformáció, vagy forradalom? — 1939. — 
A reformáció és a római katolicizmus. 1941. — Lelkiismereti szabadság. 1943-

Protestáns Szemlében: 
Gusztáv Adolf. 1932. — Payr Sándor. 1938. 



Evangélikus Életben: 

Mit adott Spener egyházunknak? 1935. 

Soproni Szemlében: 

Payr Sándor 1861—1938. 1938. 

III. A M. kir. Erzsébet-Tudományegyetem Irataiban: 

Szellemtörténet és egyháztörténet. (1936—37. tanév. Külön is: Pécs, 1937.) 
— A korszakok kérdése az egyháztörténetemben. (1942—43. tanév. Külön is: 
Pécs, 1944.). 

IV. A Dunántúli Ev. Egyházkerület Belmissziói Munka
programmá ában: 

Assisii Ferenc (VII . évf. 1930—31.). — Gusztáv Adolf (VIUI. 1931—32.) 
A reformáció sorsa Franciaországban és Európa északi országaiban (XI. 1934 

—35). — Egyházszeirvező reformátorok: Bornemisza Péter, Szegedi Kis István, 
Méliusz Juhász Péter (XII . 1935—36). A négyszázéves Schmaíkaldeni Cikkek. 
(XIII . 1936—37.). — Luther az emberről. (XIV. 1937—38.). 

A Magyarországi Evangélikus Egyetemes Egyház Belmissziói 

Munkaprogram jában: 

Akikre nem volt méltó ia világ: Pál apostol, Augustinus, Luther Márton, 
Dévai Bíró Mátyás (I . évf. 1938—39.) — A reformáció és a nemzet kapcsolata, 
(II . 1939—40.) 

V. A Győrött tartott Orsz. Theologiai Napok előadásainak 
„Harc az evangélikus istentiszteletért" címen kiadott füzetében. 

Luther és az istentisztelet. Győr, 1942. 

VI. Lexikonokban: 

Sok cikk a Gutenberg Nagy lexikonban és az Uj Idők Lexikonában. — 
A Calwer Kirchenilexikonban az „Ungarn" címszó alatti cikk. 

Dr. Jánossy Lajos: 

Die evangelische Kirche in'Ungarn vor dem Fried ensdik'tiait von Trianon 
1920. (Leipzig, 1926; Mitteilungen der evang. lüith. Student envereiine Philadelphia, 
N . 2—3.) A svéd reformáció 400 éves jubileuma. (Budapest, 1927; Evangélikus 
Élet.) — Svédországban. (Léva, 1927—1928—1929; Evangélikus Lap évfolyamai
dban, folytatólagosan.) — Máriai- és Mártha-szolgálat az evangélikus Északon. 



(Léva, 1928; Evangélikus Lap.) — A Szentírás-az akadémikusok elteltében.. (Léva,. 
1929, Evangélikus Lap.) — Az evangélikus anyaszentegyház I I . egye«temes kon
ventje. (Rozsnyó, 1929; Evangélikus Naptár 1930-ra). A legújabb unáo-
nisztikus törekvésről. (Léva, 1931.: Evangélikus Lap.) — Az evangélikus 
liturgia megújhodása történeti és elvi állapom. (Budapest, 1932; önállóan.) 
— A mindennapi istentisztelet. (Győr, 1934; Lelkipásztor) — Luther a lelki
pásztor. (Soproni, 1934; Luther Naptár 1935-re.) — Istentiszteleti életünk meg
újhodása. (Sopron, 1934; Keresztyén Igazság.) — A reformáció sorsa az evan
gélikus Északon. (Győr, 1934; Dunántúli Belmissziói Munkaprogramm 1934— 
1935 évre.) Egyházunk és a keresztyén házasság. (Sopron, 1935; Keresztyén 
Igaziság.) — Milyennek kell lennie az evangélikus templomnak? (Sopron, 1935; 
Keresztyén Igazság.) — Az evangélikus gyülekezet sajátos életformái X V I . szá
zadbeli egyházi rendtartásoik nyomán. (Pécs, 1936; a m. kir. Erzsébet Tudomány
egyetem 1935—36. tanévi irataiból; önállóan is.) — Az olltár díszítéséről. (Buda
pest, 1935; Evangélikus Papnék Lapja.) — Régi magyar liturgikus imádságok az 
egyházi év ünnepeire. (Győr 1936—1937; Lelkipásztor, folytatólagosan.) — Né
hány szó a konfirmációról. (Budapest, 1936; Evangélikus Élet.) — Az evangé
likus konfirmáció. (Győr, 1937; Harangszó.) — Reggeli Dicséret. (Győr, 1937; 
istentiszteleti rend, a győri evang. diákszövetség kiad.). — Az evangélikus litur
gia megújhodásai. (Budapest, 1937; Protestáns Szemle; valamint Egyházzenei 
Előadások c. kötetben is.) — Templomaink. (Győr, 1938; Keresztyén Igazság.) 
— Az egyházi helyzet a Faividéken. (Győr, 1938; Kereszltyén Igazság.) — A 
színes oltárterítők díszítéséről. (Budapest, 1939; A Mi Szolgálatunk,.) — Az egy
ház liturgiája és a musica sacra összetartozik! (Budapest, 1937; Evangélikus Élet.) 
- - A z egyház és az állam viszonyáról.. (Gyqr, 1938; Keresztyén Igazság; önállóan 
is.) — Az egyházi diakóuiáról, (Sopron, 1936; Keresztyén Igazság.) — Az egyház 
ősi kollekltai-imádságai. (Győr, 1940; Lelkipásztor, folytatólagosam.) — A X V I . 
század magyar istentiszteleti öröksége. Győr, 1942; „Harc az evangélikus isten
tiszteletért" gyűjteményben.) — A magyar reformáció istentisztelete és énekei. 
(Győr, 1943; A Magyarországi Evangélikus Egyházegyetem Belmissziói Munka-
programmja az 1943—44. évre; önállóan is). — Ezenkívül számos elmélkedése, 
prédikációja, prédikáció-fordítása, emlékezése (pl. a finn Johanson érsekről, a 
svéd Söderbíom érsekről, ai magyar Kovács püspökről), a német és skandináv 
egyházi élét aktuális kérdéseit tárgyaló könyvismertetése, folyóirat-szemléje, 
valamint bírálata jellent meg a feníti folyóiratokban. 

Dr. Sólyom Jenő 

1930. Az Ágostai Hitvallás' magyar fordításai, Budapest. — 1933. Luther és 
Magyarország. A reformátor hatiásloi hazánkra haláláig. Budapest. Luther új meg
ismerése felé. Protestáns Szemle 416. — 1934. A 11. § története. Keresztyén Igaz
ság 146. — 1935. Történelem és átértékelés. Keresztyén Igazság 114. (jún. sz.) — 
A katolikus vallás. Keresztyén Igazság 232, — Luther magyar tanítványai. A 
dunántúli ág. hitv. evang. egyházkerület belmissziói munkaprogramm ja az 1935 
—36. évre. Győr, 1935. 83. 1936. A középiskolai vallástanítás reformjáról. Buda
pest. Kny. az Evangélikus Életből. — Egyházunk és az intelligencia. Keresztyén 
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Igazság 103. — Család és vallástanítás. Keresztyén Igazság 230. — 1937. Az evan
gélium korunifc erkölcsi válságában. Keresztyén Igazság 180. — 1938. Az egyház 
és két század magyar történet. Keresztyén Igazság 135. — A keresztyénség és a 
.reformáció a magyar nemzet életében. Belmissziói előadások 1938. márciustól 
1938. szeptemberiig, Győr, c. kötetben 55. — 1939. A „Zsidótörvény" és az „evan
gélium". Keresztyén Igazság 41. — Egyház és politika. Keresztyén Igazság 133. 
—• EgyháztörténeJimi revíziót! Keresztyén Igazság 239. — A magyarajkú evan
gélikusságról. Keresztyén Igazság 261. — A „magyar evangélikus" lelkészről'. 
Keresztyén Igazság 314. — Az iskolaügy az álliam ós az egyház viszonyában. 
Protestáns Szemle 300. — A reformáció egyházának szolgálata a nemzetek kö
zött. A Magyarországi Evangélikus Egyetemes Egyház belmissziói munkaprog-
rammja az 1939—40 évre. 1939. 230. — 1940. Kié a vizsolyi Biblia? A Magyar
országi Evangélikus Egyetemes Egyház Belmiissziiói muníkapragflatmmja az 1940— 
1941. évre. 1940. 213. — 1941. Népi elv és egyházi szervezet. Győr. Kny. a Lelki
pásztorból. A vizsolyi Biblia jubileumi irodalmához. Protestáns Szemle 257. — 
.Der Kampf um die evangelischen Kirchenbauten in. Ungarn. Kunst und Kirche 
4. füzet, 55. — 400 éves Sylvester Ujttesltámentoma. Keresztyén Igazság 176, — 
A csepregi vitatkozás. Keresztyén Igazság. 207. — Explanatio Leopoldina. Ke
resztyén Igazság 247. — Reformáció 'és nemzeti egység. Keresztyén Igazság 265. 
—t Az 1791-i vallási törvény. Keresztyén Igazság 276. >— Az 1791-i pesti zsinat. 
Keresztyén Igazság 301. — Az 1891—94-i budapesti zsinat. Keresztyén 
Igazság 331. — 1942. Egyházi szervezet és népi tényezők. Vitairat. Sopron. 
— Wiczián Dezsővel közösen: Az egyház története I .—II . kötet. Evangélikus 
vatlástanításil tankönyv középiskolák V — V I . osztálya számára. Győr. — Ko
vács Sándor, Protestáns Szemle 145. — A „nagy nemzet" titka. Protestáns 
Szemle 202. — Nemzeti egység — egységes vallás. Keresztyén Igazság 240. — 
A reformáció lényegének és középponti üzenetének érvényesítése vallástanítá
sunkban. Lelkipásztor 543. — Az egyháztársaidalmi munka kulturális része. „Az 
evangélikus közösség útján" c. kiadványban. 1943. Wiczián Dezsővel közösen: 
Az egyház története. Tankönyv. I . kötet. 2. kiadás. Győr. — Az osztályozás 
kérdése a valásitainításban. Győr. Kny. a Lelkipásztorból. — D. Kovács Sándor. 
Emlékbeszéd. Kny. a m. kir. Erzsébet Tudományegyetemi 1942—43. tanévi iratai
ból. Pécs. — Egyházunk lelkészi szolgálatának statisztika ja. Evangélikus Élet 
.21. sz. — Egyházunk leikészii szolgálatának földrajza. Harangszó Naptár az 1944. 
évre. 59. —i Az evangélikuisság hazánkban. Keresztyén Igazság 13. — A magyar 
evangélikusság. Keresztyén Igazság 35 — A kemenesaljai evangélikusság. Ke
resztyén Igazság 60. — A magyar evangélikuisság Brassó vidékén. Keresztyén 
Igazság 86. — Magyarországi Evangélikus Egyház. Keresztyén Igazság 115. — 
Egyházunk' iskolái. Keresztyén Igazság 151. — Dunántúli Evangélikus Egyház
kerület, Keresztyén Igazság 232, — Dunáninnieni Evangélikus Egyházkerület. 
Keresztyén Igazság 250. — Zrínyi Ilona és a magyar protestantizmus. Keresz
tyén Igazság 127. — Az aradi evangélikus szupeirintendencia 1942-ben. Keresztyén 
Igazság 88. 



Budaker Oszkár. 

Tanulmányok, értekezések: 
Nyitva tartsuk-e templomainkat az istentisztelet idején kívül!? Lelkipásztor 

V I I I . évf. — A beteglátogatás. Lelkipásztor IX. évf. 9—10. sz. — Hazafias ige-' 
hirdetés. Lelkipásztor XII I . évf. 5. sz. — Hódító faelmissziót! Keresztyéni Igazság 
I . évf. 5. sz. —• A protestantizmus válsága Németországban. Ker. Ig. I . évf. 8. sz. 
— Egyetemes papság. Ker. Ig. I I . évf. 6. sz. — Világgyűlöldtet hirdet a keresz
tyénség? Ker, Ig. IUI. évf. 9. sz. — A szexuális éltet értelme'. Ker. Ig. IV. évf. 
I . sz. — Halálos méreg. Ker. Ig. V. évf. 6. sz. — Szervezkedjünk. Ker. Ig. V I I . 
évf. 7. sz. — A reformáció sorsa Németországban. Dunántúl egybázfcer, Belrn. 
Munkapr. X I . évf. —• Luther vallásossága. Dunántúli egyházker. Beilm. Munkatpr. 
X I I . évf. — Szekta, vagy egyház? Dunántúli egyházker. Beim. Munkapr. XI1II. 
évf, - • Luther a bűnről. Dunántúli egyháziker. Beim. Munkapr. XIV évf. — Az 
Una Sandta Ecc|esia mint valóság ós reménység. Egyet, egyház. Beim. Munkapr. 
I I . évf. — Luther, a pásztor. Egyet. egyh. Beim. Munkapr. IV. évf. — Der 
Kirchenmann Wilhelm Löhe. Arbeitsprogramm für Kirchliche Volksmission I I . 
évf. — Az istenítiiszteleteti megújító mozgalmak és azok bírálata. Győr, 1942. -
Számos építőtailtalmú öikfc, elmélkedés különféle egyházi lapjainkban. 

Felelős kiadó: Dr. Kiss Jenő.. 
D U N Á N T Ú L PÉCSI E G Y E T E M I K Ö N Y V K I A D Ó É S N Y O M D A R . -T . PÉCSETT. 

A nyomdáért felelős: Mészáros József igazgató. 
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