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EVANGÉLIKUS

TAVASZI ÉRTESÍTŐ
Des Christen Herz auf Rosen geht, 

Kassa, 1943. április hó. Wenns mitten unterm Kreuze steht

A  K A S S A I  E V A N G É L I K U S  I .  E G Y H Á Z K Ö Z S É G  T A G J A I  S Z Á M Á R A  
Inform ationsblatt für die M itglieder D er Evang. I. Kirchengem einde in  Kassa

B o l d o g - v i r á g o s  a s z i v e d  
H a  k e r e s z t e d  h í v e n  v i s z e d

A M I N TA

M indig m osolyog és szeretve  szolgál.
Tekin tetében  távol lény  ragyog.
Lényéből már a m enny nyugalm a árad.
El sohse fárad.

M egsérteni sem m ivel nem  lehet, 
hisz nincsen benne k it m egsérteni, 
nincs énje. Földhöz nem  köti már semmi.

■ Kész hazamenni.

N incsen neve. Krisztus nevében  él.
Krisztus kezén ek  csendes eszköze.
Krisztus lén yén ek  visszasugárzása: 
hűséges mása.

lm  itt a minta. Á ldó ké t kezed, 
én M esterem , vezesse  hát a vésőt.
Fájjon, ha íáj, én a kegyelm ed  zengem.
K észíts el engem!

T U R M E Z E I E R Z S É B E T  
d iák . tes tv ér.

Isten igazi arca
Van-e k iism erhetetlenebb valam i, m int az em beri arc? Ezer form á

ban áll elibénk, s m elyik közülök az igazi? M ilyen más az em ber arca, 
am ikor az öröm  verőfénye ömlik el rajta, s m ilyen más akkor, ha  a  
szom orúság fellegei borítanak  reá árnyat! Hogy m egszépül, m ikor el- 
öm lik ra jta  a jóság s hogy eltorzul, m ikor úrrá lesz fölötte a gyűlölet! 
M ilyen más akkor, am ikor érdekli valam i s kitágult gyerm ekszem m el 
figyel s m ilyen más akkor, ha közönyösen s révetegen  néz bele a 
világba!
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Az em ber igazi arca  azonban nem csak azért ism erhető meg nehe
zen, m ert folyton változik, hanem  azért is, m ert sokszor rejti el ön
magát. M egtanulja fegyelmezni arcvonásait. Tud közönyöset m utatni 
akkor, am ikor m ajd k iugrik  a szíve az izgalomtól. Tud m osolyogni 
akkor, am ikor belül m ajd felrobban az indulattól. Á larcban jér. Néha 
m ár m aga sem tudja az ember, hogy m elyik az igazi orcája. Bűneivel 
harcoló kétéltűségében sokszor kérdi m egdöbbenve m agától, hogy m e
ly ik  tu lajdonképen az igazi orcája. Az-e, am elyik gyönyörködik az 
Isten törvényében, vagy  pedig az, am elyet eltorzít a bűn?

Ha már az ember igazi orcája ilyen m egism erhetetlen, m ennyivel 
m egism erhetetlenebb az Isten igazi arca!

Á ltalában Isten három féle arcával találkozik az ember.
Az egyik Isten-arc az Űré. Ez a felséges Isten. Az u raknak  ura és 

a k irá lyoknak  királya, aki egyetlen  szavával ron that s terem thet száz 
világot. A Terem tő, ak inek  nagysága előtt porszem mé törpül m inden 
terem tm ény, aki előtt m egném ul az ember. Jóform án közeledni sem 
m er hozzá, csak  áll elő tte  a tiszteletadás feszes vigyázzállásában. Nincs 
kom oly keresztyén ember, aki ezzel az Isten-arccal még nem találko. 
zott volna.

A  m ásik Isten-arc a bíróé. O tt ül a bírói szék hozzáférhetetlen m a
gasságában. Szeméből sugárzik a m indentudás. Am ivel vádol, attól e l
hűl ereinkben a vér. M indent tud rólunk. Legtitkosabb gondolataink s 
legelfojto ttabb érzéseink is ism eretesek előtte. Igazsága kétségtelen. 
Nem  ha tja  meg őt semmi m entegetődzés. M inden fogadkozás és ígéret 
lepereg róla s mi állunk elő tte  rem egve, várva  a m egérdem elt halálos 
ítéletet. Nem ve tte  még kom olyan a bűnnel való leszámolás kérdését 
az, aki ezzel az Isten-arccal nem  találkozott.

Isten harm adik orcája a kegyelm es Istené. Vonásain elöm lik a 
jóság. Szava félbeszakítja bűnvallom ásunkat s m egbocsátó szeretettel 
ölel a keblére. Mi csodálkozással állunk meg a m egfejthetetlen titok, 
a kegyelem  csodája előtt s m egszégyenülve, összetörve kiáltunk: „Eredj 
el éntőlem, m ert én bűnös em ber vagyok." (Lukács 5:8.) Ezzel az Isten
arccal is találkozása van  m inden em bernek.

M elyik m ost m ár Isten igazi arca?
Isten igazi a rcá t a golgotái kereszt leplezi le előttünk. O tt jelenik 

meg elő ttünk igazi fenségében az Isten, aki m indig csak ad s akit nem 
lehet m egajándékozni. O tt jelenik  m eg elő ttünk igazi rettenetességében 
az Isten  bíró-orcája, am int a világ bűnei s benne az enyéim  felett is 
kim ondja a kereszthalál ítéletét. De o tt m utatkozik meg igazi m élysé
gében Isten kegyelm ének orcája is, hiszen a világ m inden bűnének bün
tetését m aga veszi ott é re ttünk  és he lyettünk  m agára.

K eresed az Isten  igazi arcát? Állj a kereszt alá, nézz föl reá s éne
keld  el a keresztyénség régi énekét: „Oh fő vérző sebekkel", s akkor 
m eglátod Isten igazi orcáját.

T U R ÓCZY ZO LTÁN  
a T iszai E vang . E gyh ázk erü le t püspöke
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A LEGSZEBB SZÓ

Testvér, testvérem : ez a legszebb szó a világon.
Ha jól nem  tudtam volna réges-rég,
M ost m egtanulhattam  a betegágyon.

Testvér, testvérem:
Ez a legszebb szó a világon.
A h o g y  kitágul ősi jelentése  
És túlnő lassan véren és családon —
De visszatér, m int gazdag bujdosó,
Lélekkel h in tve  meg  
S szen te lve  meg, mi vérszerint való.

Testvér, testvérem :
Ez a legszebb szó a világon.
Harmat a réten,
Illat a virágon,
Barackvirágszín sejtelem  a tájon,
H ogy íakad m ég rügy m inden száraz ágon.

Testvériség:
N incs szebb szó a világon.
A  szabadság, s az egyenlőség álma 
Elbukott sodró időn, ezer gáton,
A  bebizonyult Lehetetlenségen  
S a vérrel m ocskolt, őrült akaráson.
A  forradalom örökségeképpen  
A  Háromságból lobogó fehéren  
Egyedül a testvériség maradt,
Omló világok romjai alatt.

Testvériség:
N incs szebb szó a világon.
S én hinni, hinni vágyom .
Én m indén széllel szem ben hinni vágyom :
Ez az egy álom nem  csalóka álom.
Rend-társ, polgártárs, elvtárs, honfitárs:
Eltűnnek egyszer m ind e szólam ok  
És e lvesznek  a m élyben.
Parttalan semmiségben.
S egy  szó zeng majd csak a világ fölött, 
ö r ö k  üdvözlégyképpen:
Testvér, testvérem . —

REMÉNYIK SÁNDOR
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A z egyházak háborús kötelességei
M árciusnak idusán írom e sorokat. M ég fülem ben cseng egy szózat,

Kormányzó U runknak a leventékhez s a leventéken  át az egész m agyar 
ifjúsághoz intézett szózata. Első szavaival a ,,mai idők nagy m agyar 
kötelességteljesítői"-ről em lékezett meg, harcban álló hős bonvédeink- 
ről, a messzi orosz m ezőkön örök nyugalm at talá lt hősi halottakról, a 
szenvedő sebesültekről, hadifoglyokról, a testben vagy lélekben meg- 
rokkantakról. E fele jthetetlen  szavak m indenkinek leikébe kell, hogy 
idézzék azt a letagadhatatlan  tényt, hogy a déloroszországi téli csata 
borzalmai, nagy m egpróbáltatásai, veszteségei, ha nem  is földrajzi tá 
volságok szerint, de lelkileg közel hozták hozzánk is a háborút, mely 
eddig — valljuk  meg őszintén — a legtöbb em bertől nagyon távol, n a 
gyon érdektelenül folyt le.

Jóban és rosszban osztályostársunk, ném et szövetségesünk a világ- 
történelem  e legnagyobb keresztesháború jának  oroszlánrészét vállalta  

! és viseli, a téli súlyos sorscsapáok alatt még szilárdabban, m ég hő
siesebb önfeláldozással áll egy em berként a nagy feladat szolgálatá
ban és m egvalósítja most az igazi totális hadv ise lést,' m elynek kere té 
ben katona m indenki, egy célért, a végső győzelem ért dolgozik m in
denki, a harcos kelet messzi hóm ezein éppen úgy, mint gyárban a mun. 
kás, földjén a földműves, szószékén a pap és a hófehér kórterm ekben 
az orvos vagy ápolónő. E totális háború kötelezettsége m indjobban ér
vényesül ra jtunk  is és így önként adódik a gondolat: vessünk számot 
azzal, hogy mi az egyházaknak, — de m aradjunk csak a m agunk szűk 
keretei között —  mi egy m agyar evangélikus egyházközségnek a k ö te 
lessége a totális hadviselés szolgálatában?

Az első feladat, m ely szilárdan kell, hogy előttünk álljon: az itt 
honi, a belső front m egerősítése. Bár egy negyedszázadnyi idő még nem 
je len t történelm i távlatot, az mégis általános érvényű, nyugodtan m ond
hatjuk, történelm i igazság, hogy az első — nevezzük ma divatos nevén 
— , a kis v ilágháborúban a központi hatalm akat nem az ellenség győzte 
le, nem  a külső front ingott meg végzetesen. Az itthoni, a belső front 
roppant össze és ez döfte le orvgyilkos m ódjára hátulról a m indenütt 
messze bent, ellenséges terü leteken  álló hadseregeket. Még élő bi
zonyságai vagyunk ennek  mi, az első v ilágháború fiatalsága, k iknek ma 
is szégyenpírban ég az arca, ha visszaem lékezünk arra, hogy mily gá
ládul ü tö tték  ki hazatértünkkor kezünkből a fegyvert a drestrukciónak 
itthon dőzsölő lovagjai. A  belső front szilárdításán vaskézzel dolgozik 
az állam hatalom . De ez nem  elég, m ert e szilárdságnak egyik legfőbb 
tényezője az élő hit, a vallásos elmélyülés! M ég fülem ben csengenek 
Püspök U runknak szavai, m elyekkel a háborús Finnországban szerzett 
benyom ásait ism ertette  körünkben: ő látta, m egértette a „finn csodát", 
m ely képessé te tte  ezt a m aroknyi kis nem zetet, m elyhez minket, m a
gyar evangélikusokat a közös faji szárm azáson kívül a közös evangé
liumi hit szoros kapcsai fűznek, hogy diadalm asan szálljon szembe a 
százszoros túlerővel, a nélkülözésekkel, a halállal. A  „finn csoda az 
élő Krisztus, az a m indenen győzedelm eskedő vallásos érzés és hit, 
m elyet sehol sem látunk oly tökéletesen  beteljesedni, m int észak: test
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véreinknél. Ezt az élő h ite t fölkelteni és fenntartani az egyházaknak 
legszebb és legszentebb feladata most a háborúnak nehéz napjaiban, 
h ite t a M indenhatónak végtelen  jóságában, h itet történelm i e lh ivato tt
ságunkban, abban, hogy „az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta 
vért", h ite t az Ür szavában: „boldogok, ak ik  háborúságot szenvednek 
az igazságért, m ert övék a m ennyeknek országa!"

A háború m inden nap ja  m ind több és több égető problém át vet 
a fölszinre. A hadbavonultak  hozzátartozóinak tám ogatása, a sebesültek 
és rokkantak  ellátása, özvegyek és árvák, tám asznélkül m aradt szülők 
gondozása m ind oly feladatok, ahol az állam hatalom  nem nélkülözheti 
a társadalm i egyesületek segítő m unkásságát. E téren  is nagy felada
tok várnak  az egyházközségekre, elsősorban azoknak belmissziós szer
veire. Ha tovább lapozunk e kis füzetben, olvashatjuk, mily szépen 
veszi ki részét e m unkából nőegyletünk. Tovább kell m ennünk azon
ban e téren, részt kell kérnünk m inden munkából, m ely könnyet törül 
le, fájdalm at enyhít, v igasztal a balsorsban, gyám olít a szomorúságban.

Régi történelm i tapasztalat, hogy nagy háborúknak  töm egm ozgal
mai túl a szenvedéseken és m egpróbáltatásokon igen nagy és értékes 
v isszahatásokat vá ltanak  ki. G ondoljunk csak az első v ilágháborút 
követő  évtizedre, m ely éppen a legyőzőiteknél az öntudatos nemzeti 
és szociális érzésnek oly hatalm as újjászületését vá lto tta  ki, m elyre 
alig van  példa a történelem ben. Ügy látszik máris, hogy a ma dúló 
véres harcoknak  is meg fog terem ni lelkiekben a m aga áldásos gyü
mölcse. Régi fájó kérdése a m agyarságnak, hogy a felekezeti m egosz
lás m egbontja a sorsdöntő órákban oly nagyjelentőségű nem zeti egy-, 
ségét. S m ost az látjuk, azt olvassuk egyházi és világi lapjainkban, 
hogy a legkülönbözőbb helyen és form ában fölvetik a kérdést: nem 
találhatnánk meg egym ás kezét, mind a m agyarok, függetlenül attól, 
hogy mily szertartás szerint im ádják a M indenhatót? A  m agyarországi 
Szent Ferenc rend „Egység útja" cím en lapot indít a kérdés taglalására, 
karácsonyi és újévi cikkekben a katolikus és protestáns élet k iváló 
ságai nyilatkoznak e kérdésről. És az orvosok, kikben a közös h ivatás, 
érzet, foglalkozásuknak hum anitárius fölfogása talán  a legkönnyebben 
m egadja az alapot, m ár cselekszenek is. Hiszen nem régiben tarto ttak  
a M agyar Katolikus O rvosok Szent Lukács Egyesülete és a M agyar 
Evangéliumi O rvosszövetség közös előadássorozatot igen nagy sikerrel 
a háborús fiatalság egyik legnagyobb jelentőségű problém ájáról, „Nemi 
erkölcs és m agyar jövő" címmel. Teljesen tisztában vagyok vele, hogy 
mindez a kezdet még nagyon kevés, nehezen járható  és hosszú az út, 
mely e mozgalom előtt áll. A kérdések, m elyeket meg kell oldania, 
messze m eghaladják az egyházközségek hatáskörét, m unkaprogram m ját. 
A dogm atikai kérdések  m egvitatására, m egoldására vannak  egyházunk
nak  h ivato tt vezetői. V annak azonban nekünk is feladataink e téren: 
m inden egyházközség a maga kebelében, sőt m inden egyháztagunk a 
sa já t lelkében el kell végezze a m unkát arra, hogy protestáns ön tuda
tának  m inden csorbítása nélkül a keresztyén  felekezeti béke és egyet
értés lelki föltételeit m egterem tse.

ö n k én te lenü l elém  táru l egy analógia: a finn-ugor nem zetek sereg
szem léjén Finnországban jártam  egyszer. Helsinki öreg, gótikus kated- 
rálisában, a kongresszus m egnyitó istentiszteletén  a három  nemzet kikül.
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döttei egyszerre im ádkozták el, kiki a m aga anyanyelvén  az Űr im áját és 
három  nyelven, de egy szívvel és lélekkel szállt az ég felé az ének: Erős 
v á r a mi Istenünk! Ha e három  nemzet, k iket egy évezredet m eghaladó 
történelm i időszak szórt szét egym ástól a Finn-öböl partjaira , a Balti
tenger mellé és a K árpátok m edencéjébe, éppen az első világháború 
vérözönének hatása a la tt meg tud ta  találn i testvéri szeretettel egym ás 
kezét, az újabb világégés nagy kataklizm ájában nem találhatnók meg 
éppen úgy egym ás kezét mi, „k ite tt hazátlan  árvák, m agyarok?" Hát 
nem  hangozhatna közös himnusz form ájában az egek felé, hogy „Téged 
Uram dicsérünk", „Te benned bíztunk eleitől fogva" „Erős várunk  . . 
Egy Isten!? Én hiszem, hogy igen! És akkor a K árpátoktól az Al-Dunáig 
és a székely havasoktól a nyugati végekig ú jjászületik  az ország, 
m elyért m inden nap így imádkozunk: „Jöjjön el a Te országod!" Amen!

Dr. E N G EL R U D O LF 
egyházfelügyelő .

Kedves Asszony testvéreim!
Utolsó, tavaly  őszi, beszám olóm  óta ism ét 6 hónap m últ el. Ezúttal

— kisebb m űködési körünkre való tek in tette l — csak rövid  beszám olni 
valóm  van.

Az elm últ év októberében 70 sebesült honvédet vendégeltünk  meg. 
így akartuk  hálánkat leróni azoknak, akik hazánkat, otthonunkat és 
m indenünket védik, s  ezért sokan közülük naponta életüket is áldozzák. 
Nem  tud tunk  és nem  tudunk semmiféle form ában vitéz H onvédeinknek 
elég köszönetét m ondani és velük szemben eléggé hálásak  lenni, hiszen 
egy em beri é lettel szem ben m inden m ás földi áldozat, akárm ilyen nagy 
legyen is, a sem m ibe vész.

H onvédeink m egvendégelésére az uzsonnát közadakozásból rendez
tük. A gyűjtést egyháztagjaink, de elsősorban N őegyletünk tagjai kö 
zött fo ly tattuk  le. Az adakozóknak a legnagyobb köszönet volt az, hogy 
kedves honvédeink két ó rára  e lfe le jte tték  fájdalm aikat és harctéri ne
héz élm ényeiket.

Eddig m inden évben m egrendezett karácsonyi vásárunk helyett az 
elm últ decem berben ném a vásárt rendeztünk. G yűjtésűnk szép e red 
m énnyel zárult, dacára annak, hogy nagylelkű adakozóink ellenértéket,
— m int vacsora, vásári dolgok — nem  kaptak. E gyűjtésűnk eredm é
nyéből sok szegényünket tud tuk  karácsonyra segélyezni.

Külön kell hálás köszönetét m ondanom  vitéz csíkszentsim oni Laka
tos Gézáné kegyelm es Asszonynak, azokért az a jándékcipőkért és ru 
hákért, am elyekkel lehetővé tette, hogy sok fázó szegény gyerm eket 
óvhassunk meg a hidegtől és betegségektől.

Köszönetem et kell kifejeznem  jószívű hölgyeinknek, akik a mai, 
anyagiakban szűkreszabott körülm ények között is, ruhanem űeket, nem 
rongyokat, de hordható, jó állapotban lévő gyerm ekruhácskákat, felnőt
teknek  való pongyolát, kosztüm öt, kabátokat, harisnyát ajándékoztak. 
Legyen a rászorultak hálá ja  a legszebb köszönet jószívű adakozásukért.

Főm éltóságú A sszonyunk által a honvédcsaládok felsegélyezésére 
m egindított gyűjtés volt a legnem esebb akció, am elyben N őegyletünk 
is résztvett. Ügy az utcai, valam int a házról-házra rendezett gyűjtésben.
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N őegyesületünk társasvacsorát is rendezett, am elynek tiszta jövedelm e
ként e gyűjtéshez 325 pengőt fizettünk be.

Tagjaink figyelm ét vallásos délu tán jainkra  is felhívom, am elyeket 
diakonissza T estvérünk m inden csütörtökön délután  6 órakor az isko
lában, m inden vasárnap  délután  4 órakor pedig Luther utca 25. szám 
alatti lakásán  tart meg.

Hétfői összejöveteleinket egyelőre nem ta rtju k  meg. M árcius végén 
tartjuk  meg a közgyűlésünket megelőző és előkészítő választm ányi 
ülésünket.

Kassán, 1943 m árcius 10-én.
H ittestvéri szeretettel 
Dr. FA R K A S JÓ Z SE FN É  

az Ev. D iakonissza N őegyesü let elnöke.

Az iskolabizottság elnökének tavaszi jelentése
A m últ évi Őszi értesítőben k iadott jelentésem  óta iskolánk tö rté 

netében különösebb esem ényről nem em lékezhetünk meg. A fennálló 
rendeletek  értelm ében a karácsonyi szünidő nálunk is 1943. január hó 
23-ig tarto tt. Ez év  m árcius havában  látogatta  meg első alkalomm al 
iskolánkat a tanfelügyelő ú r és az ott hallo ttak  és tapasztaltak  felett a 
legteljesebb elism erését fejezte ki. Ez a körülm ény m indnyájunkat csak 
örömm el tö lthet el. Nem  is vártuk  m ásképen. Az a sok szeretet és á ld o 
zatkészség, m ellyel m indnyájan elhalm oztuk az iskolát, m ost hozza meg 
a gyüm ölcsöket és a tan testü let lelkiism eretes és rendszeres m unkássá
gának más eredm énye nem  is lehetett. Ezeket a m egállapításokat iga
zolta az iskola 1943. évi m árcius 15-i em lékünnepélye is, am elyen a 
szereplők a szavalatok fesztelen és bátor előadásával és a kétszólam ü 
énekkar tökéletes összhangjával is bizonyították, hogy nem csak elm é
leti nevelésük  van  jó kezekben, hanem  báto r kiállással, tökéletes fe
gyelm ezettséggel a mai kor követelm ényeinek megfelelő összm űködés 
sei a való é le tre  nevelik  őket.

Bizonyára érdekelni fogja híveinket az iskola 1942. évi zárszám 
adása is. A  kiadások  ugyan m eghaladták az év  elején  előirányzott ösz- 
szeget, de ez tisztán annak volt a következm énye, hogy a tan ítóvá lto  
zással többletk iadásaink m erültek  fel. Ezzel szem ben a bevételek  is 
olyan jelentős em elkedést m utattak  fel, am ely lehetővé tette , hogy 
1942. év  végén  többlettel zártuk a tanévet. Ez a körülm ény híveink 
áldozatkészségét bizonyítja, m ert adom ányaikkal oly d icséretre és e l
ism erésre m éltó módon segítették  múlt évi költségvetésünk egyen
súlyba hozatalát, hogy az — szerintem  — példa nélkül áll iskolánk tö r
ténetében. Ám lássuk a részleteket!

Bevétel: P f-
M ult évi m aradvány —  —  —  —  —  —  —- --- 446.—
A N őegylet gyűjtése ú tján  1 9 4 2 . évben befolyt adom ányok —  857.77
Az 1942/43. évre m egajánloit adom ányokból befolyt 1942 ben 1734.— 
Az egyházközség hozzájárulása —  —  —  —  —- —  2916.61
Átfutó téte lek  —- —  —  —  —- —- --- —  —  —  658.76
Egyéb bevételek  —  —  —- —- —- —- —- —  —- 16.71

összes  bevétel: 6629.85
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Kiadások: P f.
Személyi kiadások —  —  —  —  —  —  —  —  —  2210.70
Tárgyi k iadások —  —- —  —- —  —  —  —  —  531.68
Fűtési költségek —  —  — —  —  —  —  —  —  —  1106.20
Az alkalm azottak kereseti adója, illetékek —  —- —  —  176.—
Tanítói lapokra előfizetési díj —  —  —  -- —  —  32.40
Egyéb kiadások — ' —  —  —  --- —  —- —  —  —  14.89
Rendkívüli kiadások a tanítóvá! tozással kapcsolatban —  —  1174.17

ö sszes kiadás 5246.04 
M aradvány az év végén, mint egyenleg 1383.81

A zárszám adások átvizsgálása u tán  két tevőleges körülm ényre b á 
torkodom  felhívni m indnyájuk figyelmét. Az egyik, hogy az adom ányok 
összege 1942. évben 2591 P 77 f-t, a másik, hogy az iskola kiadásai a 
m últ évet terhelő rendkívüli kiadások levonása u tán  4071 P 87 f-t tettek  
ki, vagyis, hogy a tényleges kiadások alig néhány pengővel haladták 
meg a 4000 P-t. Ez a körülm ény annyiban biztató az 1943. évben, m ert 
am ennyiben az egyházközség 1943. évben is a tavalyi összeggel, 3000 
P-vel járul hozzá az iskolai kiadásokhoz, úgy a költségvetésünk 1943. 
évre is biztosítva van, m ert a költségvetési elő irányzat szerint a szük
séglet 1943. évre 4000 P.

Szeretném  m egem líteni még azt is, hogy az önkéntes felajánlások 
m ondhatnám  az utolsó fillérig befolytak az iskolaalap pénztárába, mely 
körülm ény híveink kötelességvállalásának százszázalékos tudatos te lje 
sítését bizonyítja.

Végül ez alkalom m al szeretném  m egköszönni m indazoknak, akik 
adom ányaikkal hozzájárultak  az iskola fenntartásához, áldozatkészségü
ket és gondoskodásukat és kérem  őket, — valam int azokat is, akik 
ebből a mozgalomból valam ilyen okból kim aradtak — hogy szeretetü- 
ke t és áldozatkészségüket ta rtsák  meg a jövőben is és adom ányaikkal 
tám ogassák továbbra is iskolánkat.

Az 1942/43. tanévre  m egajánlott, illetőleg befolyt összegek nyugtá
zását csak az egész mozgalom befejezése után, ugyanezen a helyen fo
gom közölni.

Kassa, 1943. évi m árcius hó 17. napján.
Dr. M A K LÁ RY  GYÖRGY 
az iskolabizottság elnök«.

L I P Ó C Z I  M IKLÓS

A kuruckorszak nagy m agyar 
papja Lipóczi Miklós. M egpróbál
tatásokban  gazdag élete, á llha ta
tos evangélium i hűsége, kuruc 
m agyar lelke, nemes jellem e e 
korszak ev. lelkészeinek sorában 
őt az elsők közé emelik. Elfelejtett 
a lak ját amikor az ism eretlenség 
vaksötétjéből ism ét napfényre ho

zom, bizony fáj a lelkem nek, ha 
látom, hogyan felejtjük  el leg
jobbjainkat; azokat, akik sokat, 
egy éle tet áldoztak h itükért és 
m agyarságukért, hogy mi, késő 
utódok ezen az ősi földön része
sei lehessünk az evangélium  ál
dásainak és m egm aradjunk m a
gyarnak. * * *
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M uraszom bati Lipóczi1 Miklós 
m agyar nemes a vasm egyei Li- 
póc községben született. Tanul
m ányait dunántúli jeles evangé
likus iskoláinkban végezte. így 
M uraszom batban Bornemisza M i
hálynak, Kőszegen V ajda G yörgy
nek volt a tanítványa, ahonnan 
Győrbe, majd pedig K assára ment 
át. Ez utóbbi helyen H orváth 
A ndrás volt ekkor az iskola igaz
gatója (később e jeles férfiú az 
eperjesi kollégium  élére került). 
Itt fejezte be tanulm ányait, ahon
nan az akkor még m agyar lakos
ságú (ma szlovák) Kassaújfalu 
evangélikus m agyar iskolájához 
h ív ják  meg tanítónak. M iután pe
dig itt egy évig m űködött és a 
tanításban feltűnően szép ered 
m ényt ért el, Kassa város taná
csa m eghívta őt az első osztály 
tan ítására  a városi iskolába, a- 
m elyben még egy év előtt maga 
is diákoskodott.

Feladatát itt azzal a hűséggel 
és lelkesedéssel végezte, amely 
jellem ezte őt egész életén át. Csak 
egy évig m űködött Kassán. U. i. 
Bornemisza Jánosnak, a felsőma
gyarországi részek vicegeneráli 
sának a tem etésén a fiatal Li
póczi M iklós — valószínűleg is 
kolája nevében —  búcsúbeszédet 
mondott. Ezzel nagy hatást ért el, 
olyannyira, hogy a tem etésen je 
lenlevő Thököli Zsigmond báró 
nyom ban m eghívta őt M iklós fia 
mellé nevelőnek. így kerül Li
póczi a Thököliek savniki v á 
rába. Innen m egy tan ítványával 
Sárospatakra, m ajd m ikor a pestis 
m iatt itt nincs m aradhatásuk, Lő

1 A XVII. század m agyar helyesírása 
az y -n a l végződő nem esi név  használ
ta to tt, úgylátszik  következetesen  nem 
k íván ta  meg. Az Apafi, Thököli, Észter- 
házi, Theleki, Rákóczi stb. nevek  eg y 
korú  írása  legalább is ezt bizonyítja. 
Én itt ezt az írásm ódot használom .

cséré, innen pedig K assára és 
pedig a jezsuiták  iskolájába h á 
rom teljes esztendőre.2 M iután 
pedig a fiatal báró iskoláztatása 
— domino magnifico Patre am- 
m ente —- ezzel véget ért, Lipóczi 
k íséretében W esselényi Miklós 
nádornak, a kúnok főbírájának 
udvarába m ent törvény- és jog- 
gyakorlatra. Lipóczi ilym ódon ta 
n ítványa révén  olyan helyre k e 
rült, ahol alkalm a nyílt m agát is 
kiváló jogásszá képezni és ő a 
kedvező alkalm at fel is használta. 
Jogi képzettségét ura nagyra 
értékelte, m ert egy peres ügyben 
őt bízta meg azzal, hogy ennek 
elintézésére Bécsbe m enjen. M eg
bízásában ,,fideliter et landabili- 
ter", tehát Thököli teljes- m egelé
gedésére járt el. íme, az egyszerű 
kassai tanító  m agasan ívelő pálya 
kezdetén áll. Az ország vezető 
állam férfiai és előkelőségei, a ná
dor udvarában megforduló kato li
kus főpapok és főurak, akik m ár 
ekkor égtek a vágytól, hogy M a
gyarországot M ária országává te 
gyék és bizonyára a Thököli- 
család m egtérítését is programm- 
jukba vették, nagyon is é szreve t
ték a báró Thököli Miklós eszes 
prefektusát és elsősorban az ő 
m egtérítése révén  igyekeztek e 
céljukat elérni. Bizonyos, hogy 
Lipóczi ekkor fényes karrier előtt 
állott. Ezt a karriert sokan m eg
futották  előtte. így tudjuk, hogy 
W erner György, Gyalui Torda 
Zsigmond az eperjesi kollégium  
professzorai felv itték  a szepesi 
kam ara elnökségéig, Bocatius Já-

2 M aga Lipóczi szűkszavúan errő l csak 
enny it ír: —  e t studiorum  cu ltu rae in 
G ym nasium  P atak iense am andatus sum, 
inde ob pestem  redeundo  Leutschoviam  
profectus, L eutschovia verő  C assoviam  
ad Patres Jesu itas , e t sic in tegros trés 
annos in  docendo exeg it (M atrica O rd i- 
natorum  1614-től).
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nos pedig, előbb az eperjesi, majd 
a kassai iskola igazgatója, Kassa 
város főbírájává, Bocskai, Beth
len bizalmas em berévé lön, akik 
őt k itün tetésekkel halm ozták el. 
Csakhogy míg e fényes tehe tség 
gel, hum anista m űveltséggel m eg
áldott férfiaktól senki sem k í
ván ta  evangélikus h itüknek m eg
tagadását, addig Lipóczi az ellen- 
reform áció fénykorában csak úgy 
rem élhette előrehaladását, há k a 
tolikussá lesz. A bécsi udvar és 
az ennek szolgálatában álló fő- 
urak  csak ezen az áron, vagy 
pusztán csak ezért em elték volna 
ki az ism eretlenség hom ályából 
a különben tehetséges ifjút. És 
ebben a korban m ár sokan van 
nak, akik rangért, vagyonért 
m egtagadják hitüket. Kétségkívül 
nagy m egkí értés volt Lipóczira 
nézve is az az előkelő kör, 
am elyben élt. Lipóczi azonban a 
csábításnak diadalm asan ellenál
lott, h ité t nem tagadta  meg, de 
kuruc m agyarságát sem. Amikor 
Becsből hazatért, Somosra (Sáros 
vm j utazott, ahol ura ebben az 
időben tartózkodott. Eddigi állá
sától m egvált és elhatározta, hogy 
Kendére (Sáros vm.) megy pap
nak. Gyors elhatározásának in
dító oka ism eretlen előttünk. 
M aga erről azt mondja, hogy 
O sztropataki M átyásnak, a k a s 
sai m agyar papnak rábeszélése 
volt rá hatással.3 S m iként Sault, 
úgy  őt is az üdvözítő  Damasz-

5 Rndo et clarissim o V iro Domino 
Pastore C assoviensi Dno videl. M atthia 
O sztropataky  m ihique persuadendo 
quatenus assum erem  s. s. officium Pas- 
toratus, cujus Persuasionibus Locum 
dante  accepi V ocatorias Dni m ei Cle- 
m entissim i e t Salvatoris Je su  Christi 
ab Eccla K endiens ad ineundas C ausas 
e ju s  dem Spritualis. D eposuit itaque 
me sicuti Saulum  e t m isit in Damascum, 
ut squam as m undanas de oculis meis 
deficeret e t la rg ire tu r Lumen de Lumine 
suo. (M atrica O rdinatorum  1614-b 51.

kuszba küldte, hogy m egism erje 
az igazságot. K ísértések, urának, 
Thököly Zsigm ondnak példája el- 
kölyek közül, aki katalizált,4 lelki 
kölyek közül, aki katalizált,2 lelki 
válságok után lesz Lipóczi azzá, 
akinek ism erjük: az evangélikus 
lelkészikar dísze az ellenreform á
ció és az eperjesi vértö rvény
szék idejében, h itünk védelm e
zője és m ártírjaink lelki v igasz
talója.

* * *
Lipóczi M iklóst Bártíán 1657 

szeptem ber 2-án szentelte fel lel
késznek W agner M árton, az öt 
sz. kir. város szuperintendense és 
így állását Kendén ekkor foglalta 
el. Elődje a papi székben Bereg
szászi M ihály volt. Az 1636. évi 
esperességi kanonika vizitácioná- 
lis jegyzőkönyv szerint, Kendén 
evangélikus vallású  közbirtoko
sok voltak: Kendi Gáspár, Kendi 
István, Kendi M árton, M adarász 
György, Tivadar László, Petróczi 
István, a tanító N ádaskai Balázs 
(Lipóczi idejében M adai István). 
Ezek a ,,composessor"-ok buzgó 
áldozatos hívei voltak  egyházuk
nak. így Lipóczi papságának ide
jében, 1664-ben Kendi István vég 
rendeletében a kendei egyháznak 
egy jobbágytelket, egy zsellért 
és házacskát (600 fit. értékben) 
adom ányozott. Lipóczi Kendén 
több mint tíz évet (1657— 1668) 
töltött.

A nagym űveltségű és az elő
kelő körökben is otthonosan 
mozgó kendi pap bizonyára már 
ekkor kedvence volt Sáros pro
testáns vezető férfiainak. De sze
rették, m egbecsülték lelkésztár
sai is. Ez a m agyarázata annak, 
hogy rövid leikészi m űködése 
után már 1662 m ájus 8-án, az

4 B ruckner Győző: A  reform áció és 
ellenreform áció tö rtén e te  Szepességen, 
256. 1.
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eperjesi gyűlésen alesperessé v á 
lasztják. Ebben a m inőségben 
küldik ki őt ifj. V islicenus espe
ressel 1664 novem ber 6-én a re 
form átusok ungvári gyűlésére, a 
zem plénm egyei evangélikus egy
házak visszakövetelése céljából. 
1665 február 5-én újból m egvá
lasztják  alesperesnek. 1668-ban 
Kendéről O sztropatakára (Sáros 
vm.) megy át papnak. M iért tette  
ezt? Nehéz m egm agyarázni. Le
het, hogy az osztropataki földbir
tokosok: Berthóti Sámuel és Pa
taki Ádám  ve tték  erre rá. Utolsó 
lelkészük, Hrabéczi Sámuel (1664 
— 1667) m éltatlanná • te tte  m agát 
erkölcstelen  életével a papi ál
lásra. Egyáltalán ebben az időben 
sok a panasz Sárosban a papokra 
és tanítókra. Az osztropataki pat- 
rónusok a tiszta életű  Lipóczit 
ezért h ívhatták  O sztropatakára. 
De még inkább azért, m ert m a
gyar papra  volt szükségük. A 
felső Tarcza völgyében még ek 
kor sok a m agyar falu. így Osz- 
íropatak, Ü rkutja  (ma szlovák 
neve Orkuta), Szentmihály, Nyárs, 
N agysáros és több tapolyvidéki 
falu ev. lakossága e korszakban 
magyar. Az 1666 január 28-án 
Eperjesen tarto tt esperességi köz
gyűlésen Bakai A ndrás úrkútjai 
pap özvegye kéri az esperessé- 
get, hogy míg az ő özvegyi éve 
lejár, küldjön az esperesség oda 
papolni olyanokat, akik tudnak 
m agyarul. Lipóczi M iklósra, a 
kendi m agyar papra, az ő erős 
evangélium i hitével összeforrott 
kurucm agyarságára  szükség volt 
nem csak O sztropatakán, de az 
egész Felső-Tarca m entén. M űkö
désének kisugárzó ereje  volt az 
itt élő m agyarságra. Az egyházi | 
fegyelem  is eszköz erős kezében 
hívei valláserkölcsi é letének  éb
ren tartására . És ezen a téren  nem  j 
ismer különbséget úr és jobbágy I

között. Kükemézéi Jónás, tek in 
télyes földbirtokos feleségét, 
Raszlavici Zsuzsáim ét az E perje
sen tartandó esperességi gyűlés 
elé idézi fegyelmi ügyben, espe
restársával együtt. Bizonyságául 
annak is, hogy a sárosi evangéli
kus esperesség a XVII. század
ban hivatalos nyelvül használja 
a m agyar nyelvet a latin helyett, 
nem tartom  feleslegesnek ezt az 
idéző levelet itt leközölni:

„Egyházi szolgálatunknak és 
im ádságunknak ayánlása után: In 
(Isten) álgyon megh jó leá 
nyunk. Továbra értésedre legyen 
nem zetes Raszlaviczi Zsuzsanna 
asszony, hogy jelen  való eszten
dőben M indszent havának  3 nap
ján Nem es szabad király i Eperjes 
városában celebráltato tt szokott 
Egyházi gyűlésünkben compare- 
álván  szem élye szerint Nem zetes 
és vitézlő Külcemezei Jónás a te 
tö rvény szerint való férjed  jelen té 
panaszképen te, Raszlaviczi Zsu- 
szanna asszony az In szent tö rv é 
nye és házasságbeli h ittel való 
kötelességed ellen m egnevezett 
Kükemezei Jónás férjedet elhagy
ván, a m inden keresztyén sze
m érm et letévén, az keresztyén 
házasságot bolygató élet ellen 
cselekedetésére elvetem ettél vo l
na, m elyekre nézve kívánó veled 
való házasságbéli kötelességéiül 
m egoldoztatni. M inek okáért ez 
levelünk által téged Nem zetes 
Raszlavici Zsuzsanna asszonyt in 
tünk és egyszersm ind citálunk, 
hogy a jövendő 1670 die 8. J a 
nuár nem es szabad királyi v á 
rosban Eperjesen celebrálandó 
gyűlésünkön szem élyed szerint 
com pereály az megh irt ellened 
való vádiásod az te férjednek 
nem zetes Kükemezei Jónásnak 
meg felely. Egyebaránt vagy 
jössz, vagy nem, mi azt tevők
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leszünk, amit az sz. Igazság és az 
mi Egyházi tö rvényeink  diktál
nak.

Ezzel In legyen veled.
Az te az U rban lelki Atyáid.

V isliceni János senior m. p.

Lippóczi Miklós, osztropataki 
praedic.

C onsenior et N ótárius m. p. 
* * *

A W esselényi-féle összeeskü
vés felfedezése végzetes köve t
kezm ényekkel já rt hazánkra, de 
elsősorban a protestánsokra néz
ve. Ennek elbeszélése nem  ta rto 
zik tárgyunkra. Csak annyiban, 
am ennyiben befolyással volt Li- 
póczi M iklós éiletefolyására. Sá
rosban is az előbb em lített 1670-i 
eperjesi ev. esperességi gyűlés 
u tán  vége az evangélikusok vi
rágkorának. Az eperjesi kollégiu
mot, amely akkor jut el virágzása 
tetőpontjára, elfoglalják, tanárait 
elűzik. Ugyanez a sorsa a pro tes
táns papoknak is. A sárosi ev. 
tem plom okat sorra szedik el, a 
‘elkészeket, tanítókat földönfu
tókká teszik. Császári csapatok 
já rják  be a v idéket és a m agyar 
élet m inden m egnyilatkozását 
vérbe fojtják. 1672— 1682-ig folyt 
az ádáz üldözés Sáro-ban. Az el
űzött lelkészekre nézve re ttene
tes tíz esztendő volt ez. Aki hű 
m aradt hitéhez, vagy  pláne h iva
tását nem tagadta  meg — b u j
dosóvá lön. Em bernem járta he
lyeken, őserdőkben, hegyek m eg
közelíthetetlen  szurdokaiban lap
pangtak, c-ak  hozzájuk ragasz
kodó híveik tudtak róluk s gon
doskodtak élelm ükről. Még jó, 
ak it közülök egyik-m ásik h it
buzgó földbirtokos házába foga
dott, Sokan külföldre m enekültek,

sokan a bujdosó kurucok tábo
rába m entek. Ezek között volt 
Lipóczi M iklós is. 1672 szeptem 
ber 18-án Enyickénél, Kassa m el
lett Spankau császári generálist 
a kurucok m egverték  és innen 
az eperjesi kollégium  egykori ta 
nítványának, Thököly iskolatár- 
sának, Petróci Istvánnak vezetése 
alatt betörtek  Sárosba és Eperjest, 
Bártfát, K isszebent elfoglalták. 
Nem sokáig voltak  itt, m ert a 
császáriak nyom on követték  őket; 
de Lippóczinak elegendő volt ez 
idő arra, hogy a kurucokhoz c sa t
lakozzék.

Tudjuk, hogy e bujdosó ku ru 
cok élére Thököly Imre került. 
Az ő vezérlete  a la tt a kurucok 
elfoglalják az akkori Felső-Ma- 
gyarország nagy részét. Lipóczi 
már ekkor Thököly udvari és tá 
bori papja. íme, tehát ismét a 
Thökölyek szolgálatában találjuk  
őt. De m ilyen más viszonyok k ö 
zött, m int valam ikor! — 1682 
augusztus 14-én foglalja el Thö
köly Kassa városát. Augusztus 
17 én a kurucok a velük ünneplő 
város polgárságával a Dómban 
fényes hálaadó istentiszteletet 
tartanak  és ezen a m agyar szent 
beszédet Lipóczi M iklós m on
dotta. Ez a beszéd m egvan ma 
is. Lipóczi kinyom atta és azt u rá 
nak, Thököly Im rének ajánlotta 
fel. Ennek címe ez; Jubileum  
Ecclesiae Evangelicae Cassovien- 
sis, azaz Lelki örömmel és v i
gasztalással teljes Praedicatio, 
m elyet tö tt Nemes Cassa V árosá
nak m egvétettetésekor az N agy 
Tem plom nak nagy solem nitással 

I visszafoglaltattatásában ben az 
Tem plom ban 1682 Észt. Kis.-Assz. 
H avának 17 reggeli 9 órakor. Az 
M éltóságos Thököly Im rének, 
M agyarországnak fejedelm ének s 
e ggyik vezérének Urának udvari
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és Tábori Predicátora: Lipóczi 
M iklós.5

1682 augusztus 18-án m egnyitja 
kapuit Eperjes is a győzelm esen 
előrenyom uló kuruc sereg előtt. 
A  kuruc város lakossága öröm 
mel, kitörő lelkesedéssel fogadja 
Thökölyt, aki siet m eghálálni e 
városnak  hozzá való hűségét. 
Szabadsághőseink közül senki 
annyit nem te tt Eperjesért, mint 
a kollégium  egykori tanítványa, 
Thököly. A tem plom okat, iskolá
kat visszaadatja  az evangéliku
soknak. A  kollégium  fenntartá
sára felajánlja 600 holdas tállyai 
szőlejét és Rimaszombat város 
jövedelm ének felét.

A  Sárosban m egjelenő kuruc 
sereggel Lipóczi M iklós is együtt 
van. Elképzelhetjük, hogy mi
csoda érzésekkel lép arra a föld
re, am elyet tíz évvel ezelőtt kény
telen  volt elhagyni. A sárosi 
.magyar evangélikusok mint 
egyik legtiszteltebb lelkipásztoru
kat örömmel fogadják s tőle v á r
ják  a hitélet újjáébresztését. Az 
üldöztetések hosszú ideje ugyanis 
nyom  nélkül nem  múlt el. A sá 
rosban élő m agyarság nem csak 
hitében, de nem zetiségében is 
súlyos m egpróbáltatásokon esett 
át. Lipóczi M iklósra szükség volt 
Sárosban. És elm ondhatjuk, ilyen 
értelem ben Sárosban gondviselés, 
szerű szerepet töltött be. Életé
nek hátralévő része nem  egyéb, 
mint szakadatlan harc a sárosi 
m agyar nép m egm entéséért és 
ebben a harcban Krisztus evan
gélium ának ápolásával igyeke
zett győzedelm eskedni. Nem rajta  
mait, hogy e nemes célját, 
am elyre egész é le tét reááldozta, 
el nem érte. Sorsa tragikus, m ert

6 Ü jra k iad ta  Ince Gábor, Budapest, 
1938. E beszéd egy  részét közölte a m. 
é. Őszi É rtesítőben M ohr G edeon le l
kész.

a sárosi m agyarság el nem k e 
rülhető végzetét is m egérte a sá
rosi protestantizm us leh an y a tlá 
sában.

Lipóczi M iklóst Sáros leg tek in 
télyesebb gyülekezete választotta 
meg papjának. Eperjes sz. kir. 
város tanácsa valójában m agát 
tisztelte meg e választásával. Az 
eperjesi evangélikusoknak ekkor 
két m agyar papjuk volt: Lipóczi 
M iklós és Perlaki Dávid, ezen
kívül m agyar orgonistájuk, m a
gyar kántoruk. Volt Eperjesen 
m agyar reform átus pap is. Ebből 
következtethetünk  egyszersm ind 
Eperjes m agyar lakosságának te 
kintélyes voltára. De ugyanazon 
lélek, ugyanazon kuruc szellem 
hatja  át ebben az időben nem ze
tiségi különbség nélkül Eperjest, 
az egész Felvidéket, am ely v é g 
eredm ényében a m agyar haza ja 
vá t szolgálta. A  lelkeknek  ez az 
egysége, a lakosságnak ez az 
összefogása h ivatva lett volna a 
szebb, a boldogabb jövő előké
szítésére.

Lipóczi M iklós az eperjesi lel - 
készi állást elfogadta. És habár 
m iham ar egy még tekintélyesebb 
gyülekezet, a kassai h ív ta meg 
őt a m agyar papi állásra,6 Sárost 
I ipóczi nem  hagy ta  többé el.

A pro testánsok  tehát Sárosban 
ism ét boldog napokat látnak. Saj
nos, azonban Thököly Imre sze
rencsecsillaga nem  sokáig ragyo
gott a m agyar égen. 1685 szep
tem ber 13-án Schultz császári ge
nerális elfoglalja Eperjest. 1686- 
ban a szlovák evangélikus tem 
plomot, 1687 február 7-én a n é 

6 K assai városi levéltár: Protocollum  
causarum  civilium  e t aliarum  conclu- 
sionum m agistralium  annis 1684, 1686, 
1691, 1699, 1694. — 1684 febr. 10. Tisz- 
te le tes I.ypoczy M iklós ú rnak  M agyar 
P raed ica to rság ra  első alkalm atossággal 
in troducáltassék . B akay Sándor ú r pe- 
nigh cum probatico  can tu  inv itá ltassék .
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m et és a m agyar tem plom ot ve
szik el az evangélikusoktól. Pár 
nap m úlva február 10-én Carafa, 
császári generális Eperjesre jön 
és a Kollégium m ögött levő téren 
felállítja a vérpadot. Az itt száz
szoros halált halt vértanúinknak  
a börtönben, a kinzókam arában 
és vérpadon nincs más vigasztaló
juk, m int a három  eperjesi ev. 
lelkész: Lipóczi Miklós, Anricius 
János és Q uendel M ihály. Mind 
a három  dísze, örök b ü sz k eé g e  
az ev. lelkészi karnak. Á télték  a 
tízéves üldözés m inden szörnyű
ségeit. Már ekkor hozzáedződött 
lelkűk ahhoz a pokolhoz, amely 
osztályrészül ju to tt egyházaink
nak és a Krisztus evangélium ától 
el nem tántorodó híveinknek. A 
vértanúk  k ín jaik  közepette nem 
hiába vágyódtak  utánuk. Tudták 
a múltból, hogy Krisztus vitéz 
katonái ők, akikre szám íthattak, 
akikben m egbízhattak. Az öreg 
Keczer A ndrásra nézve például 
m ilyen m egnyugvás lehetett az, 
hogy szeretett papja, a kuruc Li
póczi M iklós vele van. M eggyón 
Lipóczinak, az ú rvacsorájá t fel
veszi tőle és így retten thetetlen  
lélekkel várja  és fogadja a ha
lált. És Carafa, m iután látta, 
hogy Lipóczi m ilyen kedves az 
elfogott evangélikus urak előtt, 
elég aljas: Lipóczit rá akarja 
bírni arra, hogy Keczer András 
gyónását áru lja  el. Lipóczi ez 
alávaló k ísérle tet felháborodás
sal u tasítja  vissza. Törhetet
len, meg nem félem lített lé lek
kel teljesíti lelkipásztori h ivatá
sát s amikor csak lehet, a vallás 
vigasztaló szavaival segítségére 
van a jezsuita páter által m egkí
sértett, lelkileg is agyongyötört 
szenvedő m ártírjainknak. Még 
annak a kassai reform átus polgár
nak is, kivel együtt imádkozik 
m agyarul; ott van oldalánál, nem

hagyja  el haláláig, akit Carafa 
vérszom ja csak azért végeztet ki, 
hogy Kassa város b írájának, Peja 
Dávidnak legyen társa  a halál
ban.

sje s*c

Ezután tizennyolc teljes esz ten 
dőn át, tehát II. Rákóczi Ferenc 
szabadságharcának idejéig az 
evangélikusoknak Eperjesen n in 
csen tem plom uk, sem iskolájuk. 
Lelkészeiknek el kellet hagyni a 
várost és a m áról holnapra római 
katolikussá vált városi tanács 
éberen vigyázott arra, hogy evan
gélikus lelkész ne tegye be lábát 
a városba. A városi polgárok ne
hezen tudtak ebbe belenyugodni. 
A  szomszédos falvakba jártak  
tehát ki ev. istentiszteletre. így 
alázza és gyalázza meg e büszke 
várost kuruc nyakasságáért a bé
csi udvar.

Az elűzött lelkészek között van 
Lipóczi is. Eddig nem tudtam  k i
deríteni, hol volt, hol rejtőzött az 
első években 1687. év után. 1693- 
ban találkozunk ism ét nevével, 
am ikor a Sárosi Espere-ség lelké
szei Darócon közgyűlést ta rta 
nak és Lipóczi M iklóst, a szent- 
m ihályi és m agyarjakabfalvi pa
pot ez év február 11-én esperes
nek választják. Szent M ihály és 
M agyarjakabfalva ekkor még 
m agyar község és m indkettőnek 
volt ev. papja. Sőt Szentmihá- 
lyon volt reform átus egyház is. 
A Szabolcs m egyéből idekerült 
Ibrányi-család volt ennek patró- 
nusa. Az evangélikusok, akik 
tőzsgyökeres sárosi m agyarok 
voltak, a reform átusokkal bizony 
nem a legjobb barátságban éltek. 
Különösen am ikor Kendi György, 
szintén tőzsgyökeres sárosi m a
gyar, a szentm ihályi evangélikus 
pap. Az egyik Ibrányi 1661 m á
jus hó 4-én a Kisszebenben ta r
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to tt evangélikus zsinatom  be is 
panaszolta Kendit, m ert a szó
székről a ,,helvét vallást" a tö- 
rökösséggel azonosította. Evan
gélikus részről áldozatkész patró- 
nusai a szentm ihályi gyülekezet
nek az Istenm ezei és az Eödönffi 
családok. Istenm ezei György épí
tette  az ev. templomot.

A  sok üldöztetés, de különösen 
a tízéves, azonban m eggyengí
te tte  Szentm ihály és M agyar- 
jakabfalva gyülekezeteit; a refor
m átus egyház pláne eltűnt. így 
hát, m ikor Lipóczi odakerült, már 
a két szomszédos falunak csak 
ő a közös ev. lelkipásztora. Míg 
élt, a földbirtokos családokkal 
m entette, ami még m enthető volt. 
U tána még egy közös papról tu 
dunk e községekben, nevezetesen 
Petrőczy M ihályról, aki 1699— 
1706-ig m űködött Szentm ihályon 
s innen N agysárosra m ent át m a
gyar papnak. Távozásával Szent
m ihály megszűnt anyaegyház 
lenni, N agysáros filiájává lön. 
A  szentm ihályi gyülekezetre a 
végső csapást Szirmai István 
m érte, aki felesége Eödönffi Zsu
zsanna révén birtokos volt Szent
mihályon. A Szirm aiak eddig 
erős m agyar érzésükkel a kuruc 
m ozgalm akban való részvételük
kel vezető szerepet visznek Sá
ros előkelő családainak sorában. 
Szirmai M iklóst Carafa szintén 
bebörtönözteti, azzal vádolja, 
hogy Zrínyi Ilonával, M unkács 
hős védőjével levelezett. Szirmai 
István pedig Thököly követe volt 
a tö rök  portán. Ugyanez a Szir
mai István résztvett a II. Rá
kóczi Ferenc szabadságharcában 
is, de am ikor felségsértés miatt 
börtönbe került, hogy börtönéből 
szabaduljon, labanccá vált, kato- 
lizált és jobbágyait is kényszerí- 
lette az áttérésre. A  magyar- 
jakabfalvi gyülekezetei egyelőre

a királyfalvi Roth-család buzgó- 
sága m entette meg Szentm ihály 
sorsától. H abár e gyülekezetei 
tem plom ától m egfosztották, ú jat 
ép ítte te tt és ennek  1748-ig le lké
szei is voltak.

De ugyanígy szűnnek meg a 
m agyar evangélikus gyülekeze
tek Sárosban O sztropatakán, 
Nyárson, Cselfalván, Somoson, 
Som osújfalván, K endén stb. — 
Ugyanez a sorsa a reform átus 
egyházközségeknek, holott szá
muk Sáros várm egyében o’yan 
nagy volt, hogy esperességbe 
töm örülhettek. A m agyaroktól 
népes falvak még II. Rákóczi 
Ferenc szabadságharcában is egy 
m agyar ezredet tudnak kiállítahi. 
Ennek a m agyar világnak azon
ban a szatm ári békekötés után 
vége van. W ächter Dániel kissze- 
beni lelkész 1780-ban ezt írja: 
O rkután (Ürkútja ennek a m a
gyar neve!) még ma is é 'n ek  idő
sebb emberek, akik otthon és a 
tem plom ban imákat, nevezetesen 
a M iatyánkot, m agyar nyelven 
szokták imádkozni — és akik azt 
állítják, hogy ők a helybeli ma
gyar lu teránus iskolába nevel
kedtek. A  XVIII. század végén 
már ninc-en Sárosban egyetlen 
m agyar falu sem. A  bécsi politi
kának  sikerült a szabadsághar
cok e veszedelm es fészkeit m eg
tisztítani nyakas felkelésre m in
dig kész m agyar lakóitól, akik
nek nem csak te ttere jük  tö rt ösz- 
sze, de el is tűn tek  a föld színé
ről úgy, hogy a m agyar paraszt
nak Sárosban írm agja sem m a
radt. A töm eges katolizálás tem 
plomok visszafoglalásával, lelké
szek, tan ítók  elűzésével három  
időszakban folyt le: I. 1672—82., 
II. 1687— 1722., III. 1722— 1750. 
(1. Tóth Sándor: Sáros várm egye 
m onográfiája, III. k.).

A kuruc korszak legnem esebb,
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legönzetlenebb, legnagyobb lu- 
teránus m agyar papja, Lipóczi 
M iklós m ár nem  érte  meg népe 
pusztulását. 1699 február 12-re 
esperességi gyűlést h ívott egybe 
M agyarjakabfalvára; de azon az 
éjjelen, am elyre virradó reggelre 
a gyűlést egybehívta, Ura terem 
tő je magához szólította hű szol
gáját. A sárosi esperesi közgyű
lés ily módon a hirtelen, v á ra tla 
nul elhunyt Lipóczi M iklós teme 
tésére  gyűlt egybe. Tem etése 
volt ez nem csak a sárosi m agyar
ság  e nagy em berének, de mint 
a jövő igazolta, szimbolikus é rte 
lem ben egy értékes m agyar faj
tának  is, am ely mint a honfog’a- 
láskori Aba nem zetség, sok elő
kelő várjobbágy és ezeknek szol
ganépe, a századok vérzivatarai 
között hősi elszántsággal, ön
m aga csaknem  teljes feláldozásá
val védte a hazát, m agyarságát 
és a reform áció elfogadása után 
a lelkiism ereti szabadságot, azt a 
m agyar lelket, am ely széles e 
hazában testet öltött protestáns 
m ivoltunkban és mint ilyen, ma 
-is nem zetm entő erő. Pulszky Fe
renc „Életem és korom " c. m űvé
ben írja  a XIX. sz. elejéről: Sá
ros várm egye, am elynek egész 
alsó része a XVIII. század végéig 
m ég m agyar volt — a dűlők ne
vei három  járásban  még m ost is 
m agyarok —  időmben m ár egé
szen el van tótosodva, de a ta- 
polyi járás nem essége nagyobb
részt protestánsok: a Fehérvá- 
ryak, Bánók, K örtvélyessyek, 
Dessewffyek, Kükem ezeyek, Bot- 
hok stb. családi körben  fen n ta r
to tták  a m agyar szót.

* * *

Lipóczi M iklós élete azonban 
nem volt hiábavaló. A  halódó 
sárosi m agyarságnak a XIX. szá
zadban egy új eszme: a nemzeti

eizm e jön segítségérte. És ez 
csodadolgokat v itt végbe, m ert a 
tetszhalott m agyarságot Sárosban 
is új életre  keltette. Éz az az esz
me, am ely ma szem bekerült a 
bolsevizm ussal és társult nem 
zetm entő m unkájában a krisztusi 
eszm ével. Százados szakadékok 
szűnnek meg, am elyek eddig e l
választo tták  a m agyart a m agyar
tól. M ost már rem éljük, vagy 
legalább is rem énykedünk, hogy 
végre m egszületik az a m agyar 
egység, am elynek hiánya ka
tasztrófába v itte  oly sokszor a 
m últban nem zetünket. ím e P an
nonhalm a fennkölt lelkű főapátja 
százados m agyar ellentéteket 
akar m egszüntetni, am ikor Krisz
tus keresztje  alá szólít bennün
ket kato likusokat és pro testán
sokat a bolsevizm us antikrisz- 
tusa ellen folyó gigászi küzde
lemben. M agyar keresztyén le l
kűnkben e hívó szó visszhangra 
talál, abban bízunk és annak en
gedelm eskedünk.

GÖMÖRY JÁ NO S, 
tb. egyházközségi felügyelő.

Forrásaim : 1. Sáros-zem pléni espe- 
resség jegyzőkönyvei, 1614— 1737. -—
2. P ro tonotaria lis Inquisitio  jegyzőköny
ve, 1722. —- 3. M atrica O rdinatorum . —
4. Liber Sym bolicus sen Protocollum  
F ra te rn ita tis  Ev. A. C. Sáros Zemple- 
m'ensis. -—■ 5. Zolnay János: H istória 
Senioris Ev. Sáros Zempl. 1846. (Az 1—
5. sz. kézira t az eperjesi K ollégium le 
véltárában.) — 6. Rezik János: T heatrum  
Eperiense seu laniena. Latinul és m a
gyarul sa jtó  alá rendezték  és fo rd íto t
ták: G öm öry János és Pogány G usz
táv. —- 7. H örk József: A  sáros-zem plé
ni esperesség  tö rténete . — 8. Göm öry 
János: Az eperjesi ev. kollégium  1531— 
1931. Kósch-nyom da, 1933. — 9. G öm ö
ry  János: Szlovenszkói városképek. Eper
jes, T átra-k iadás, 1938. — 10. Göm öry 
János: Tapolylucskai és kükem ezei Bá
nó M iklós ifjúsága, M inerva-nyom da. 
1929.
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HONVÉDEINK
A  magyar honvéd  lelk i világa 

a harctéren.
Ism ét harcol a m agyar honvéd. 

Istenért, hazáért, lé tért és a v i
lág keresztyénibb, szebb, jobb és 
boldogabb jövendőjéért. Ez a 
harc a m enny és pokol harca. 
Ezt a harcot a m agyar honvéd 
Isten közelségében és a mi U runk 
a  Jézus Krisztus védelm e alatt 
v ív ja  sok ezer kilom éter távo l
ságban szép m agyar hazánktól. 
Bátran állja a harcot Isten iránt 
való szeretetben és az Isten félel
mében. Más félelm et nem ismer, 
m ert tudja jól, hogy ahol a ve
szély a legnagyobb, o tt van  a se
gítség a legközelebb. Ez a tudat 
erősíti a honvédszíveket az em
berfeletti nehéz harcok, nélkülö
zések és fáradalm ak közepette. 
Á ldozatos szíve m egacélosodik. 
Istenben való hite által halálféle
lem  nélkül kem ény harcosi b á 
torsággal v ív ja  harcá t az egész 
világ csodálatára és bám ulatára.

Ezer éves nem zetünk hagyo
m ányokra tám aszkodik. Ezek az 
ősi hagyom ányok, m elyek apáról 
fiúra örök-ég gyanánt szálltak, 
term elték  ki a lángoló m agyar 
hazaszeretetei. Nem kell félteni 
azt a nem zetet, m elynek becsüle
tes m últja van. A  hazaszeretet
nek példáját ragyogtatják  felénk 
ma is azok a vitéz hősi halott 
bajtársak , akik legdrágább k in 
csüket adták hazájukért: az éle
tet. Idegen országban, messzi v i
déken  pihennek ők a hant alatt, 
v árván  az Ür Jézus Krisztus ál
ta l hitüknek jutalm át, a feltám a
dást. Ezektől a hősi halo tt ba j
társaink tó l tanu lja  meg a harcos 
honvéd hazáját szeretni, é rte  dol
gozni, élni és — ha kell — v ité
zül m eg is halni.

A hazaszeretet m ellett nem  k i

sebb a honvéd bajtársi és fele
baráti szeretete sem. H onvédeink 
szűkebb csapatjaikban  családok
ká alakulnak. A parancsnok a 
családfő, akit a harcos honvéd 
féltő gonddal őriz, m ert benne 
nem csak feljebbvalót lát, hanem  
bajtársa t is talál. Tudja, hogy 
sa já t m aga kerül veszedelem be, 
ha parancsnokát elveszti. Egy
m ásközt is a legjobb szeretet és 
egyetértés uralkodik. Egymás 
öröm ében-bánatában m aradékta
lanul osztoznak. Az egym ás iránt 
érzett szeretetnek  nem egy ked 
ves bajtársias jelé t adják. M eg
érkezik a várva-várt posta, mely 
otthonról lapot, levelet, vagy 
csom agot hozott, ö röm m el o lvas
sák egym ásnak a hazai jó h íre
ket. M aga a csomag is kézről- 
kézre jár, míg ta rt a készlet. 
Csendes napokon vidám  adomák, 
élm ények elm ondása váltogatják  
egym ást és se szeri, se száma a 
jó m agyaros m ondásoknak.

Legszebben azonban a harcok
ban nyilvánul meg a bajtársi sze
retet, am ikor a m egsebesült ba j
társat — nem törődve az acél
esővel — első segélyben részesí
tik, m ajd vállaikon szállítják a 
kötözőhelyre. A  bajtársi és fele
baráti szeretet következtében 
igen sok honvéd súlyos sérülé
sének ellenére Isten segedelm é
vel életben m arad s ism ét a haza 
szolgálatába állhat.

Ilyen lélekkel küzd a m agyar 
honvéd. S helyt is áll m indvégig.

V árkoly  Elek százados, 
egyháztanácsos.

*  *  *

M it írnak honvédeink?
Az elm últ tél tábori levelezésé

ből bocsátunk itt közre egyné
hány híradást, m ellyel h o n v é 
deink lelkészi hivatalunkhoz for
dultak.
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,,A Biianti erdőségben, 
Borcserói nagy erdőben,
A nnak is a sűrűjében, 
Kúszva-m ászva, csatasorban, 
N em  félünk, ha akna robban, 
N em  félünk  a partizántól, 
A nnak  golyózáporától. 
Támadhat ő m inket orvul, 
Visszaadjuk kamatostul. 
M enekül is a mocsárba,
Sűrű erdő homályába. 
Partizánnak te vagy  a réme, 
M agyar honvéd, csak előre!"

Badin József t. őrmester. 
*

„Ma szent este van, am ikor 
m inden szív m elegebben dobban. 
Az Űr Jézus születése nap ját ü n 
nepeljük  itten is valam ennyien a 
távoli orosz földön s olyan ez, 
m intha ma otthon lennék  csalá
dom ban két kis gyerm ekem , fele
ségem  m e lle t t . . . Boldog ú jévet 
kívánok. Jól vagyok. V iszontlá
tásra  otthon. Sok szerettei: Bo- 
hács András őrvezető."

*

„V alahonnan nagyon-nagyon 
messziről küldöm  kedves egy
házam nak szeretetteljes üdvözle
tem et. M ár korábban szerettem  
volna írni, de mi m indig m ozgunk 
és bizony ilyenkor nincs mód 
arra, hogy az em ber bárm i k ap 
csolatba is kerü lhessen  a maga 
belső világával. M ost egy kis v i
szonylagos nyugalom ban van ré
szem és ezért nem feledkezem  
meg Rólad. — A szovjet világa a 
legrettenetesebb fajtája  annak a 
betegségnek, am ely csirá já t a 
francia „Én k u ltu sz á b an  bírja. 
Ez a világ tiszta em beri okosko
dásra épült fel: technika, m echa
nika, grafikon — lelkiség? — az 
nincsen — ami nem az ősi, örök

és változatlan  orosz, vagy 
szarm áta."

Záhonyi Tivadar tizedes, 
v. egyháztanácsos.

*
„N agyon köszönöm  lapodat. 

Igen kedves tőled, hogy oly gon
dosan te ljesítte ted  kérésem et. Én 
itt lassan éldegélek és sokat gon
dolok Reátok. Légy szíves az is
merős egyháztagoknak szívélyes 
üdvözletem et tolm ácsolni."

Rónay László hdp. őrmester, 
egyházközségi szám vevő.

*

„Szívélyesen üdvözlöm  a har
cok m ezejéről, ahol dicsőséget 
m érnek fegyvereink által harcoló 
ba jtársaknak  és küzdünk az ős 
ellenség ellen azért, hogy h a 
zánknak és családunknak békés 
o tthont biztosíthassunk. H álát 
adok a m indenható Istennek 
azért, hogy m egengedte m egis
merni és erőt adott ahhoz, hogy 
harcolhassak azok ellen, akik az 
Urat m egvetették, kigunyolták  
és az Isten  házából rak tárakat, 
istállókat alakítottak, vagy még 
ocsm ányabb célokra használták. 
Hála legven a jó Istennek, jól 
vagyok. Egészséges. És b írjuk  a 
harcot. C rak szegény családom, 
az van  k itéve a legnehezebb pró
bának, azért kérem  a jó Istent, 
hogy segítsen m ielőbb vissza kö 
zéjük, hogy rossz helyzetükön 
és nyom orúságukon m iham arább 
enyhíteni tudjak."

Bittó János honvéd. 
*

„M agam ra hagyatva kis csapa
tommal Isten közelségében va
gyunk. Érezzük ezt. Számtalan 
veszély közt egyetlen  em berem 
nek sem tö rtén t baja. M inden ün
nepnapot, m inden vasárnapot 
igen-igen várunk, hogy egy órára 
m inden harci zajból kikapcso
lódva a szabad ég alatt harcos
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szívünket és lelkünket egyedül 
csak Néki a ján ljuk  elm élkedé
seinkben. Ezeket pap hiányában 
én magam végzem  a helyzethez 
alkalm azkodva. Isten legyen min
den m agyarral."

V árkoly  Elek százados.
*

Ez a mi kedves p resb iter
atyánkfia istentiszteletet tarto tt 
bajtársainak. Imát is szerzett 
ezekre az alkalm akra. ,,A szovjet 
ejtőernyősök és nehézpáncélos 
harckocsi alakulatok gyűrűjéből 
va’ó szerenc = és áttörése em lé
kére  1943. I. 19-én hajnalban" — 
írja  ajánlósoraiban a kinyom ta
to tt imádsághoz, mely így hang
zik: ,,A jó Isten végtelen  kegyel
me és a mi U runk Jézus Krisztu
sunk forró szeretete legyen ve
lünk, honvéd harcosokkal és szép 
m agyar H azánkkal most és m ind
örökké Ámen." *

„Értesítlek, hogy hála a jó Is
tennek, m indnyájan jól és egész
ségesek vagyunk  itt k int a fron
ton. A  hangulat bizakodó. H i
szünk abban, hogy eljön Krisz
tusnak az országa és ahogy a 
politikusok m ondják, a boldog 
kontinentális Európa. Bízunk ab 
ban, hogy győz a Biblia a Tal
mud felett. Ha pedig az Ür úgy 
akarja, hogy hősi halo ttként fe
jezzük be feladatunkat, kérünk, 
imádkozz lelki üdvünkért és kérd 
a jó Istent, óvja meg hozzátarto
zóinkat a nyom ortól. Ügye, m eg
te le d ? "  Jakab Lajos honvéd.

Adriányi és Markó, Kassa
vas- és szénnagykereskedés 

Vasüzlet:
Fő-utca I szám - Telefon: 27-40
Szénüzlet:
Kossuth Lajos-u. 21 - Tel.: 26-79

Optimizmus?
Pesszimizmus?

M anapság mind gyakrabban és 
gyakrabban vetődik fel az opti
mizmusnak, vagy a pesszimizmus, 
nak, vagy ahogy az egészen friss 
nyelvújítás eredm ényeként m a
gyar szóval is m ondhatjuk: ború
látásnak  vagy derű látásnak  a 
kérdése. Érezzük, hogy a közöt
tünk dúló harc a mi életünket 
sem kerüli el, földi létünk gyöke
réig részt veszünk benne; egé
szen jogosult tehát, hogy föl
tegyük a kérdést: mit hoz a jövő? 
Aki jól megfigyeli családok, 
egyesületek, az u tca és a — ká
véházak életét, az tapasztalhatja 
is, hogy — valóban — a m inden
napi élet kis gondjai m ellett ez 
az a téma, am elyről szinte min
den rendű és rangú, m indenfajta 
korosztályhoz tartozó em ber be
szél.

V annak, ak ik  bizakodó opti
mizmussal vetik  fel a jövő k é r
dését. Csillogó szemmel, lelkes 
szavakkal ecsetelik a jövő nagy 
lehetőségeit, m inden — ma még 
a m egszállás igáját hordozó — 
m agyar ember felszabadulását, 
szellemi, gazdasági, politikai m eg
erősödésünket a háború győzel
mes befejezése után. T ántorítha
tatlan  optim izm usukat a legszkep
tikusabb ellenvetések sem tudják 
m egváltoztatni: —  a derűlátás 
m egszállottjai.

S vannak, — sajnos, az előb
bieknél sokkal nagyobb szám 
mal, — akik viszont keserű, re 
megő félelemmel tek in tenek  a jö 
vőre. M ásról sem tudnak  be
szélni, m int feldúlt hajlékok rom 
halm azáról, a földünket tipró el
lenséges hordákról, éhínségről,
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nem zetpusztulásról. „Jólértesült- 
ségükben" mindig tudnak olyan 
híreket, am elyeket egy hivatalos 
jelentés se közölt, de am elyek 
m indég sötétebbre festik a hadi 
és politikai helyzetet, m int am i
lyen. A borúlátás m egszállottjait 
is jól ism erjük, pesszimizmusuk 
válfajait, különböző fokozatait — 
azt hiszem — fölösleges is ec se 
telni. De a csak kis h íreket m on
dogató borúlátótól kezdve egé
szen a jövőt apokaliptikus szí
nekben ecsetelőig, valam ennyi
nek egy és ugyanaz a hatása: 
környezetét m egfélemlíti, m un
kájában  m egbénítja.

Optim ista vagy pesszimista-e a 
—- keresztyén ember?

A fenti értelem ben véve egyik 
sem, m ert nem az élet külső 
esem ényeitől várja  sorsa jobbra- 
vagy balrafordulását. A  keresz
tyén  em ber szám ára m ár e l
érkezett az öröm üzenet: az 
Evangélium. — Tudja, hogy az 
Evangélium  nélkül a győzelem 
is bukás, de viszont tudja azt is, 
hogy az Evangéliumm al még az 
is győzelem, ami bukásnak lá t
szik. A keresztyén em ber nem 
azt latolgatja, hogy ,,mi lesz a 
vége" a derű- vagy borúlátás 
m egszállottságával, hanem  szilár
dan áll a helyén, ahová a M in
denható rendelte: puskával, író- 
tollal, kalapáccsal, ekével vagy 
varró tűvel a kezében -— szolgál. 
Szolgál dalos kedvvel, énekes de
rűvel — és mégis szent kom oly
sággal, mert tudja, hogy a szol- 
gá 'a ta  az Úr parancsa. S ha a 
jövőről esik szó, nem lato lgatja 
az e hetőségeket, nem súgdossa 
az á lh íreket a kávéházi konrá 
dóknak, vagy a piac nénikéinek 
hitetlen  földhözragadtságával, ha
nem nyugalom m al és szertettel 
néz az elkövetkezendők elé.'knert 
tudja, hogy a mi szám unkra is

egyetlen  lehetősége van a jövő
nek: a Krisztus.

Testvérem : elju to ttál-e erre az 
egyedül lehetséges és egyedül 
értelm es álláspontra? Elismered-e 
végre, hogy szám odra sincs más 
lehetőség, ha a jövőről beszé
lünk, m ert életedben csak egy 
szilárd pont van, am elyre azon
ban m indent felépíthetsz: — az 
Úr kegyelm e! — só —

Templomunk 
és a városrendezés

A mai háborús időkben, am i
kor a nyugati ku ltúrvárosok 
szebbnél-szebb tem plom ai és m ű
em lékei esnek áldozatul a borzal
mas háború légitám adásainak — 
talán  időszerűtlennek talá lhatná 
valaki azt, hogy éppen most fog
foglalkozunk ezen gondolattal. 
Azonban e problém ák, am elyek 
azok költséges volta és sok m in
den egyéb szem pont miatt, 
amúgyis évekre elnyúló előm un
kála tokat és m eggondolásokat 
igényelnek, mégis érdem esek 
arra, hogy velük foglalkozzék az 
em ber és igyekezzék lefektetni 
azon gondolatokat és elveket, 
am elyek tem plom unkkal kapcso
latban a városrendezés kapcsán 
követendők lennének, a lehető- 

j ségek szem m eltartásával.
Kossuth Lajos-utcai tem plo

munk, amely Kassa városának  s 
m ondhatnám  egész M agyaror
szágnak egyedüli centrális alap-
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Várkoly Elek hadirokkant
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rajzzal m egépített kupolás pro
testáns temploma, m inden váro 
sunkat tanulm ányozó m űértő és 
városrendező által m egcsodált ob
jektum a. A  templom, am ely an
nakidején a várfalakon kívül ál
lott, am ikor a körülötte  m egépült 
földszintes házacskák közül k u 
polájával és to rnyaival a környe
zetéből kiem elkedett, szép a rá 
nyaival érvényesült. Senkinek 
sem tűn t fel talán, hogy a város
nak ezen szép épülete ma m eny
nyire elsáncolódott és m inden 
térképzés nélkül levegőjétől meg 
lett fosztva. A későbbi időkben, 
am ikor — ugyancsak m inden v á 
rosrendészeti érzék és program m  
nélkül — az akkori felelős ténye
zők a tem plom épület körüli több 
em eletes építkezésre engedélyt 
adtak, ugyancsak nem gondoltak 
arra, hogy a városnak  ezen ré
szét megfelelő m ódon rendezzék 
és m egengedték egyrészt azt, 
hogy a jelenlegi iskolaépületünk, 
valam int a templom keleti szom
széd telkén lévő bérházépület a 
mai form áiban m egépülhessenek. 
Ezzel m inden városrendészeti 
elvvel szöges ellentétben lévő be
építés keletkezett, am elynek k ö 
vetkeztében hosszú időre lehetet
lenné tették  azt a lehetőséget, 
am ely m inden kis falusi templom- 
épületnél elengedhetetlen  föltétel, 
hogy megfelelő térképzése és 
perspek tívája  lehessen. így ma, 
bárm ely oldalról is közelítjük 
meg a templomot, az teljesen  a 
körü lö tte  m egépült értéktelen  
hom lokzati kiképzésű téglatöm 
bök által el van  takarva  az idegen 
szeme előtt. A  város szegényebbé 
lett egy kedves  télképzéssel, 
ahová alkalom  lett volna egy 
szobornak elhelyezésére  és v á lto 
zatosabbá, egyben levegősebbé 
te tte  volna a forgalmi szem pont

ból amúgy is elég szűk Kossuth 
Lajos-utcát.

M ost tehát, am ikor azt látjuk, 
hogy a város vezetősége sok jó
akaratta l és hozzáértéssel azon 
fáradozik, hogy a régi Kassa k é 
pét, a még m egm enthető objek tu
mok restaurálásával, zavaró épü
letrészek  lebontásával a lehetősé
gekhez képest vissza akarja  v a rá 
zsolni, am ikor a H orthy Miklós- 
tér grandiózus térképzését hosz- 
szú időkre lefekteti, a Rákóczi 
ebédlő házát fel k íván ja  építeni, 
talán  nem  lenne m egoldhatatlan 
az a kérdés sem, hogy a város a 
még m eglévő várfalait, am elyek 
részben tem plom okkal összefügg
nek, a lehetőséghez képest az é r 
ték telen  házak közül — a város- 
rendezési tervek  lefektetésénél — 
kiszabadítsa és ezekkel kapcso
latosan tem plom unk körüli részt 
oly módon alakítsa ki, hogy az 
egy tér létesítése folytán az őt 
m egillető környezethez és per
spektívához jusson.

Az így lefek tetett irányelvek 
szerint kellene m ár az annyira 
szükséges kultúrterm ünknek az 
elhelyezését és m egépítését is be 
illesztenünk, az adott telek  v i
szonyainak megfelelően.

Ezen elgondolások m egvalósí
tása esetén városunk idők m úl
tán  egy kedves és értékes rész 
lettel gazdagodnék, am iért az u tó
kor m indenképen hálás lenne.

vitéz  ÖRY LAJOS, 
egyháztanácsos.

131 é v e  f e n n á ll .  A la p ít v a  1 8 1 2 -b e n

BRÁDOVKA GYULA
ruhafestő, vegytisztító 
és g ő z m o s ó  g y á r a

Kassa, Deák Ferenc-krt. 10
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Együttműködés a vallási nevelésben
Ma a keresztyén hitvallásos ne

velésnek  sokkal nagyobb je len tő 
sége van a jövendő kialakítása 
érdekében, m int valaha. Nem  csu
pán mi m agunk, keresztyén  egy
ház és hívő keresztyének érez
zük, hogy m inden bajunknak, ful
dokló társadalm i rendszerünknek, 
szellemi, gazdasági, kulturális és 
vallási é le tünknek válságba ju 
tása a hiányos vallási nevelésnek 
eredm énye, hanem  rádöbbentek 
erre, a nem zet vezetői is épúgy, 
mint a langym eleg vallási neve
lésben részesült szülők is.

Mi ennek az oka?

G ondoljunk vissza a m agunk 
vallási nevelésére. — Jusson 
eszünkbe, mit je len te tt nekünk a 
vallástani óra? N éha csak — egé
szen jól nélkülözhető óratöbble
tet, vagy  a vallásoktató  szigora 
szerint — egy kellem etlen és 
unalm as ta n tá rg y a t. . . esetleg az 
oktató szem élye kellem essé tette 
az órát, de mégis sokszor úgy 
éreztük, hogy azok az idejétm últa 
egykori dolgok nem a huszadik 
század nyugtalan  agyú em beré
nek valók. M áskor, sajnos, csak 
egy-egy lógási alkalm at, vagy a 
b izonyítványban m indjárt az első 
rovatban egy potya jelest je len
tett a vallástan. Ezek ma már 
megszűntek.

Ma a hitvallásos nevelés m ind
inkább eléri azt a helyet, am ely

CsÉSZÁR FERENC
SZŰCS
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Elsőrangú munka, szolid á ra k !

őt megilleti. A  nevelési rendszer 
középpontjába kerül.

Ma m ár a test kultusza és az 
em beri szellem értékelése m ellett 
m indinkább elő térbe helyezkedik 
a lélek embere, keresztyén  h it
vallásos nevelésben részesült és 
a kegyelem ben ú jjászü lete tt em
ber. Ez új em bertípus szükséges
ségére azon egyszerű belátás v e 
zette el a mai kor emberét, hogy 
a testi és szellemi értékek  minél 
teljesebb kifejlesztése egy lépés
sel sem tudta  az em bert előbb 
vinni, a szeretet, béke és a bol
dogság m egvalósulásában. Ez sú
lyos h iányérzetet tám asztott a 
m odern emberben, s reádöbbent 
arra, hogy m inden em beri érték  
csak látszólagosan érték  m indad
dig, amíg nem áll m ögötte a va l
lásos, Krisztusban hívő keresz
tyén lelkűiét. A m odern kor és 
a jövendő em bere nem  állhat meg 
e nélkül a k iapadhatatlan  erő
forrás nélkül.

A  keresztyén  lelkűiét ma már 
értékm érővé vált. A lapja a Krisz
tusban való hit, értékegysége az 
ú jjászü lete tt ember.

Ezzel az értékegységgel m ére
tik  le a jövő embere.

Az új em bertípusnak a k ite r 
m elését a Szentlélek Isten m un
kálja. Emberi oldalról pedig, en
nek létrejö tte  im ádságot és ha ta l
mas összefogást igényel, ö s sz e 
fogását szülőnek az egyházzal, 
szülőnek a vallásoktatóval.

Eddig a nevelés problém ája ez 
volt: m ilyen m ódszerrel nevelhe
tem  én helyesen a gyerm ekem et? 
Ma így hangzik: Isten szent lelke 
hogyan k ívánja  nevelni a gyer
meket? Mit tehetnék  én, hogy a 
Szentlélek nevelő m unkájának 
előm ozdítója legyek? Ezzel úgy a
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hivatásos nevelő, m int a szülő 
m ásodik hely re  szorul a nevelés 
m unkájában, helyet adva Isten 
szent lelke m unkájának. A lelki 
nevelés tehát nem m ódszerek sze
rin t történik, m ert az — a legtisz
teletrem éltóbb nevelői jószándék 
m ellett is — csak alakoskodásra 
vagy érzelm ességekre vezet. Leg
nagyszerűbb nevelőeszköz: im ád
kozás a gyerm ekért, imádkozás a 
gyerm ekkel együtt, az igazi neve- 
velőhöz, Isten szent leikéhez, 
hogy vezesse a nevelőt, illetőleg 
a szülőt a gyerm ekkel együtt a 
Jézus útján.

E m egállapításból term észete
sen következik, hogy csak az a 
szülő s csak az a nevelő vezetheti 
Jézus szerint való tisztaságba a 
gyerm eket, aki m aga kézenfogva 
viszi a gyerm eket, hogy ezen az 
ú ton együtt haladjanak.

Nem lehet tehá t az Istentől e l
fordult „felnőttek" ú tjá t járn i s 
ugyanakkor Jézus ú tjá t ,,a gyer
m ekek ú tjává" alacsonyítani. Ez 
az alakoskodás m ehet egy ideig, 
de minél tovább engedjük, annál

veszedelm esebb lesz a v isszaha
tás.

Ennek a néhány alapelvnek l e 
fektetése után m egállapíthatjuk, 
hogy a pozitív irányú lelk ineve
lés c=ak a szülőnek és a nevelő 
nek teljes együttm űködése esetén 
válik  lehetővé. El tud ja  képzelni 
a szülő, hogy mit árt gyerm eke 
lelkének, ha pl. a gyerm ek elfe
lejt, vagy nem akar vallásórára 
menni és kezébe ad egy fejfájás- 
lól szóló igazolványt? A gyerm ek 
hálás szívvel fogadja ugyan, de 
nyom ban m egállapítja, hogy ez
zel a szülővel nem járha tja  a J é : 
7 us útját, m ert a Jézus ú tja  az 
igazság, még ha kellem etlensége 
is szárm azik belőle. Egyetlen — 
ilyen sem m iségnek látszó dolgon 
— egy világ omlik össze a gyer
mek lelkében . . . Ifjúságunk lelki 
nevelése első helyen van a szel
lemi és kulturális nevelés m el
lett, m ert m indezeknek alapja és 
erőforrása a lelki nevelés.

SEXTY ZOLTÁN, 
vallástan ító  lelkész.

Szegénygondozásunk gyakorlatibbá tétele
M essze m ögöttünk van már k a 

rácsony m inden előkészületével, 
m ásokért való lázas m unkájával, 
ami a karácsonyt annyira je l
lemzi. Ilyenkor a legintenzivebb 
a szegénygondozás, az összes 
egyesületek  igyekeznek a jó té 
konyságból részüket kivenni és 
adom ányaikkal m indazokra gon
dolni, akikre valóban gondolni 
kell.

A karácsony elm últával azon
ban ez a jótékonysági láz meg 
szűnik, s jövő karácsonyig  elő 
sem kerül. Szegény azonban k e 
rül, m ert a nyom or továbbra is 
nyom or, am ely igényli a segítő

kezet. A  jó tékonyságot gyakorló 
egyesületek legtöbbje azonban 
annyira kim eríti a karácsonyi 
adakozásban anyagi erejét, hogy 
aztán egypár rendszeres segélye
zetten és szórványos gyorssegé
lyeken  kívül nem is tud többet 
adni. S m ert adni nem tud, a sze 
génygondozást lezártnak tekinti.

Kérdés m ár most, hogy ez le : 
gyen egyházunkban is a szegény- 
gondozás menete, elégedjünk-e 
meg az egyházi szegénygondo-; 
zásban erre az egy alkalom ra 
ép íte tt jótékonykodással, vagy p e 
dig keresnünk kell ezenkívül is 
a gyakorlati életben valam i ál*
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landó összeköttetést velük, v a 
lami véglegesebb, igazibb m egol
dást, valam i eredm ényes gondo
zást, ami k ielégíthetne bennünket 
is, meg a gondozottakat is.

N incsen szomorúbb látvány  a 
gondozatlan szegénynél és n in
csen rosszabb az agyongondozott, 
a csak jótékonyságból megélni 
akaró  szegénynél. Hol ta lá ljuk  a 
m egoldást? Csak a gyakorlatban, 
az állandó gyakorlatban.

Az egyház szegényeinek nem 
szabad azt érezni, hogy ka rá 
csony után  nem  törődünk velük, 
hanem  az „egyetek, igyatok és 
m elegedjetek meg" u tán  kell 
jönni az igazi részének, amely 
nélkül m inden gondozás csak 
üres szappanbuborék. Kell, hogy 
jö jjön  a lelkükhöz való hozzá- 
férkőzés, a fájdalm aik m egosz
tása, gondjaik m eghallgatása, ne
héz lelki sebeknek az igazi O r
vos előtti feltárása. A  legtöbb 
nyom or oka a bűn. Ha csak a 
nincstelen kéregető t látom  a sze
gényben, akinek hiába adok, 
hiába igyekszem  ra jta  segíteni, 
nem  lehet, m ert m indent elad, 
m inden m unkából kiteszik, az 
ilyen esetek  u tán  elm egy min
denkinek a kedve továbbra is tö 
rődni vele. De ha a nyom or lelki 
pulzusán tartom  a kezem  és az 
az em ber érzi, hogy törődöm  
vele, figyelem, hogy tudom  a  b ű 
nét és ki akarom  belőle hozni, 
akkor a hittel, im ával lelki téren  
való vetés, ha sokára is, de egy
szer m egterm i a gyakorlati é le t
ben a gyümölcsét.

Egy nagyon nehéz eset ju t az 
eszembe. A  bűnös életű  asszony, 
aki kihasznált m inden jó tékony
ságot s rú tu l visszaélt m inden kö- 
nyörülettel. A  m últkor a kórház
ban találkoztam  vele. A fehér 
kórházi ágyon m egtörtén jö ttek  
elő ajkáró l a szavak: m ár nem

akar szégyenkezni, dolgozik, nem 
jön többet m induntalan kicsikarni 
segélyt, csak helyezzük el ser
dülő gyerm ekeit is m unkában. Si
kerü lt a leányát állandó alkalm a
zásba ju ttatn i, ahol rendes k ö r
nyezetben élhet és dolgozhat. Ta
lán az örvény széléről rán to ttuk  
vissza. M inap találkoztam  velük  
az utcán, any jával együtt vásá
rolni m entek az első keresm ény
ből a legszükségesebbet. Csak az 
a hő imám van  azóta: bárcsak 
m indig így lenne!

Ahol a betegség az oka a nyo 
m ornak, ott a nyom or olyan ha
talom m á válik, am ely kőkem ény- 
nyé változtatja  a szivet, csak lá 
zad és átkot szór Isten ellen, akit 
m indenért okol.

Kell az adakozó kéz itt is, 
hogyne kellene, de ha az adakozó 
kéz egyszersm ind nem imádkozó 
kéz is, am ely a hit v ilágosságát 
gyú jtja  a lelki sötétségben, el- 
tom pultságban élők szívében, ak 
kor átokkal fogadják az áldást és 
keserű  szájízzel eszik az adom á
nyozott kenyeret. Oh, m ennyi, 
fölfelé m utatás, m ennyi bizony
ságtétel kell a szerető Istenről 
szóban és cselekedetben, hogy 
m egenyhüljön az Isten elleni h a 
rag  a szivekben!

Eszembe ju t egy nehéz eset: 
a családfő súlyos gyom orbaja mi. 
att k iesett az állásából, m ár táp 
pénz igénye is lejárt. Az asszony 
három -négy kicsinye között azt 
sem tudta, m ihez kezdjen. A  fér
jének  szigorú diéta kelle tt volna, 
különben elpusztul, a k icsinyek
nek tej — és m ár hónapok óta 
sehol egy fillér. Elsötétült arccal 
fogadott, m ikor először beléptem . 
Mit hallottam ? Csak átkok  Isten 
felé és az em berek felé és az ön- 
gyilkosság kísértő  réme. A zután 
többször látogattam  meg. A  leg 
szükségesebb adom ányok m egtör.
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ték  a jeget, m ár elfogadta, hogy 
Isten szereti őket és nem  hagyja 
el, m ár elhitte, hogy kérni kell 
Istentől és nem  követelni és a 
kérésre  jö tt is a felelet, az ima- 
m eghallgattatás és aztán — az 
Űr legnagyobb diadala — , m ár ő 
te tt bizonyságot Isten gondosko
dó szeretetéről annak, akivel az
előtt együtt szórták az elsötétü lt 
szív á tkait ég felé, föld felé.

A szegénygondozás gyakorla
tibbá téte le  tapasztalatom  szerint 
egyenlő a szegénygondozás lel
kibbé tételével. Hogy azonban ez 
gyülekezetünkben m egvalósítható 
legyen, ahhoz hívő szívű seg ítő
társak ra  van  szükség. Az bizo
nyos, hogy egy em ber m indent 
nem bír elvégezni, de lehetetlen, 
hogy ahol m egnyílt szívvel hall
gatják  az igét, o tt ne kapnának  
ind ítta tást a cselekvő szeretet 
m egm utatására. Az adakozás is 
szeretetből történjék, de a szegé
nyekkel való foglalkozás is. Sze
gényeink oly ritkán  jönnek tem p
lomba, bibliaórára, vagy a munka, 
vagy a nyom or áll előtérben, mint 
v isszatartó  ok. V ájjon a biblia

Is k o lá n k
Jézus m agához h ív ja  a gyerm e

keket, m ert övék a m ennyeknek 
országa. Az ő tiszta szívükben 
nyílik  a boldogság, a szabad 
öröm telt élet. A  gyerm ek boldog, 
legyen akár gazdag, akár szegény 
szülőktől származó. Még tiszta a 
szíve, még a legelem ibb a jándék 
nak  is örülni tud. Simul m inden
kihez, ki hozzá jó.

Ezért is hajlítható, nevelhető. 
A tiszta lélek viaszktábla, melybe 
könnyen lehet vésni. És ami oda 
bevésődik, az idővel m egkem é
nyedik, m egm erevszik. A  szép és 
nem es dolgok is biztosan meg-

m ellett nem tám adt még föl sen
kiben sem az égő felelősségérzet 
egyetlen  lelki nyom orgóért sem, 
nem kapott ind ítta tást senki, hogy 
egynek is lelki gondját fölvegye? 
Hogy elvigye hozzá az igét, hogy 
bizonyságot tegyen  előtte Arról, 
akit ő m ár ismer, de A kire a má
siknak is oly nagy szüksége van?!

V ájjon  fordulhatnék-e kérő  szó
val gyülekezetünk híveihez, ki 
segítene csak egy-egy szegény
család lelki gondozásával a gyü
lekezeti szegénygondozás igazi 
m egvalósításában? Nem akar ez 
a felhívás teherté tel lenni senki 
számára, hanem  alkalom  az ö r
vendező szolgálatra, a cselekvő 
szeretet és lelki kenyér osztoga
tására.

Nem minden, aki ezt m ondja 
nékem: Uram! Uram! m egyen be 
a m ennyek országába, hanem  aki 
cselekszi az én A tyám  akara tá t 
(Máté 7.21).

Az aratn i való sok, de a m un
kás kevés. K érjétek az aratásnak  
Urát, küldjön m unkásokat az ő 
aratásába. M áté 9—37, 38.

Pálma testvér.

rögződnek benne. Tehát ép ezek 
re kell tek in tenünk és nevelésün
ket is a rra  kell irányítanunk, hogy 
hitét ébresszük. Ügy helyes, ha 
ezt a szülők kezdik el és az iskola 
folytatja. És a lélek  első benyo
másai az egész éle tre  m egm arad
nak.

M inden gyermek, még a leg- 
elhagyatottabb is, ragaszkodik az 
első iskolájához, büszke, hogy is
kolába jár. Az iskola hatása  ott 
tükröződik m inden gyerm ek sze
mében. Ezt a ragaszkodást fenn 
is kell tartani, hiszen első be
nyom ásaink nem csak, hogy e lk í
sérnek az é leten  át, hanem  m in
dig derűsen, m indig élénken m a
radnak meg em lékünkben.
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Ilyen benyom ások alatt állok 
magam is, m ikor most m ár az élet 
határm esgyéjén állok, legboldo-' 
gabb em lékeim  az iskolához fűz
nek. Evangélikus iskolánk híres 
volt fegyelm ezett, kom oly és sze
rete tte l teljes neveléséről. Ide 
já rtak  az első családok gyerm e
kei, más vallásúak  is. A mi isko
lánkban végzett fiúkat örömmel 
vették  fel felsőbb iskolákba, mert 
a nevelés alapja is helyes volt. 
U gyancsak a polgári iskolát v é g 
zett leányok is m indenütt előny
ben részesültek. Bizony kár — 
ha így visszagondolok reá  — , 
hogy fel kelle tt oszlatni.

De most új erővel és áldozat- 
készséggel kell, hogy hozzálás
sunk, hogy ism ét virágozzék e 
nem es intézmény.

Bennem, aki rajongója vagyok, 
ennek  az iskolának m inden be
nyom ása megmaradt.

Első vizsgám  1868-ban a tem p
lomban  volt, Csink  tanító  ú r v e 
zetésével, m ert akkor ép íte tték  a 
jelenlegi iskolát. A következő é v 
ben Csink tanítónk Eperjesre tá 
vozott.

A 3-, 4-ik osztályt M öszl tanító 
úr taníto tta. Kiváló pedagógus. 
Rajongva szerettük. Szigorú volt 
és pontos, mégis szeretet sugár
zott belőle. Figyelem rem éltó be
osztással irány íto tt bennünket. Az 
osztály bal felében a fiúk, a jobb 
felében a leányok padjai voltak  
elhelyezve, m égpedig m inden pad. 
bán hat gyerm ek. A legjobb ta 
nuló ü lt a pad első helyén, m ég
pedig sorba szám olva első pád 
tól az utolsóig a padvezetők és 
tovább a pad közepén ülő ismét 
lefelé végig. Ú gyhogy m inden v e 
zető m ellett két-két gyengébb te 
hetségű ült, ak iket a padvezető- 
nek m inden nap ki kellett k é r
deznie a leckéből. A fele le tért járó 
jegyet fekete karton táb lára  írta.

Ezt a táblát az iskolában kaptuk 
s a jegyet m inden nap le lehetett 
törülni, m ert csak k rétával írtuk. 
A tanító  időnként ellenőrizte. Az 
ism étléseknél vetélkedés volt. A 
leggyöngébb tanuló kérdést in
tézhetett a legjobb tanulóhoz a 
tanító  ellenőrzése m ellett. S ha a 
jó tanuló nem  tudott megfelelni, 
helyet kellett cserélnie. K eserve
sen érin tette  ez a jó tanulót. De 
nem tarto tt sokáig. H asonló m ó
don ism ét visszaszerezhette előző 
helyét. Serkentésnek szánta ezt a 
tanítónk. — Igen élvezetesek v o l
tak  tavaszi k irándulásaink. A ta 
nító ú r maga k ísért el bennünket 
a kirándulásra. Szerdán délután  a 
fiúkat, szom baton délután  a leá 
nyokat v itte  m agával. O tt aztán 
m agyarázott a szép term észetben, 
m indenre figyelm eztetett. Igen 
boldogok voltunk, ha játékunkba 
is belekapcsolódott.

Sok szép és boldog emlékem  
fűződik iskolánkhoz. Talán azért 
is érzem  úgy át az iskola m a
gasztos hivatását. Hiszen itt n e 
velkednek az igazán kitartó, ne
mes, hitbuzgó egyháztagok.

Most. is olyan szépen indult, 
oly szép eredm énnyel folytatódik 
a mi drága iskolánk. Rem ényünk 
van rá, hogy régi jó h írnevét 
visszaszerzi a jó Isten  áldásával. 
Ezért imádkozunk!

Özv. Binder Ernőné

Fleischer és Schirger
vas-, vasáru- és szénnagykereskdés 

K A S S A
Főüzlet Fő-utca 2 - Telefon 2963, 2964 
F ióküzlet: Fő-utca 38 - Telefon 2962 
és Honvédek útja 21 - Telefon 2961
Villamos és rádió osztály: Fő-utca 11 

Telefon 2965
Széntelep: Bocskay-krt 13 - Telefon 3145
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A kassai régi evangélikus iskola emlékeiből
Irta: teleki Zakariás Sándorné 

sz. Loósz Irén.

M ikor a mai evangélikus iskola 
csinos, ízléses, em eletes épületét 
nézem, feltám ad em lékem ben a 
régi, evangélikus iskola egyszerű, 
földszintes épülete.

Több, mint hatvan  év előtt vol
tam  növendéke Kassa, ezen, m in
denki által elismert, egyik  legki
tűnőbb iskolájának. A kkor lá- 
nyok-fiúk voltak  együtt, vegyesen 
és két-két osztály volt m inden te 
rem ben. Az iskola nyolc osztályú 
volt, m elyhez idővel, a felsőbb 
leányiskola hat osztályának m eg
felelően, ké t évi m agántanfolya- 
mot csatoltak.

Az első és. m ásodik osztály ta 
nító ja akkor Kresz János volt. A 
vallástan t is a tanítók ad ták  elő. 
A  tanítás kezdete előtt felállva 
im át m ondott és egyházi dalt éne
kelt az egész osztály.

1877-ben szigorú tél volt. Egy 
zimankós, derm esztő hideg na
pon rettenetes hóvihar dühön
gött. Fagyos, szúrós hó verte  az 
arcot. Senki nem  já rt az utcán, 
m elyet hóhegyek borítottak. Sem
m iképpen sem akartam  iskolai 
előadást m ulasztani és édes jó 
anyám  ellenkezései dacára, m a
gas lakkcsizm ácskában, fehérpré
mes kis bundában odaküzdöttem  
magam  az iskolába. Egyes-egye
dül voltam  Kresz tanáron  kívül, 
k i fejcsóválva mondta:

„Szép, szép a kötelességérzet, 
de ilyen ítéletidőben jobb lett 
volna otthon m aradni!''

Ezzel kézenfogott és hazakísért, 
m egnyugtatva, hogy semmit sem 
m ulasztottam , m ert nem is lesz 
tanítás.

A  m ásodik osztályban ném et 
írást meg olvasást is tanultak.

Énekből és tornából ugyanazt ta 
nulta  m indkét osztály. Tornához 
a következő dalt énekeltük: 

„Lássuk csak, hogy ki az a rest, 
Aki nem  m ehet egyenest!
Előre, csendesen, fejed, nyakad, 
Egész tested, tartsd  egyenesen!" 
Szép napokon a tornaórákat 

az iskola tágas udvarán  tarto tták  
meg, hol tornaszerek, nyújtó, kor. 
lát, hinta, gyűrűshinta síb. voltak  
felállítva. H ázfelügyelő az öreg 
Dóri néni volt, ki m indent példás 
rendben tarto tt és 10 perces szü
netben, m eg az órák  végén m eg
húzta a csengőt.

A harm adik és negyedik  osz
tályt Möszl G usztáv taníto tta. Itt 
m ár ném et nyelv tan  kerü lt sorra. 
N agyon üdvös szokása volt 
Möszl tanárnak  a: „Két sort írni!" 
Ugyanis N aponkint délelő ttre  és 
délu tánra  a szépírási füzetbe csak 
két sort, de kifogástalan szabá
lyosan, szépen kelle tt írnunk. Így 
m indenkinek az írása határozo t
tan szépült.

Ebben az iskolaévben történt, 
egy, nekünk iskolás gyerm ekek
nek különös és érdekes ese
mény. Egyik iskolatársnőnk édes
apja, ném ethangzású családnevét 
m agyarosította. Ugyanis Koch La
jos, evangélikus, tekintélyes nagy. 
kereskedő, nevét Kem ényre v á l
toztatta. így Koch Etelkát ezen
túl Kem ény E telkának kellett szó
lítanunk. Látjuk, hogy abban az 
időben is m ár szokásos volt a 
névm agyarosítás, ami a m agyar 
hazafias érzés egyik bizonyítéka.

M ég egy em lékezetes szomorú 
eset tám adt föl lelkem ben. Két 
tanulótársnőnknek, a harm adikos 
Bakos Esztinek és a negyedikes
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Bakos Sárinak, kik aranym űves
nek voltak  gyerm ekei, m eghalt az 
édesanyjuk. M indnyájan nagy 
részvéttel szom orkodtunk velük. 
Möszl tanár úr új verset adott fel 
és a bánatos hangulatnak  meg
felelően br. Eötvös József „M eg
fagyott gyerm ek ''-ét választotta. 
E lszavalta nekünk gyönyörűen, 
szívhezszólóan. És az egész osz
tály, a m eghatottságtól, zokogó 
sírásban tört ki.

A  következő vasárnap  nagy
anyám  elvitt Eperjesre, nagyapám  
báty jának , Benczúr Józsefnek a 
családjához, látogatóba. 83 éves, 
reszketőkezű és írású, nagytu- 
dom ányú, tekintélyes evangéli
kus em ber volt. Ő és nagyapám , 
Benczúr Vilmos, sokgyerm ekes, 
evangélikus lelkészcsaládból szár
mazott. Benczúr József erős ak a
rattal, k itartó  szorgalomm al és 
tevékenységgel annyira felküz
dötte  magát, hogy nagy vagyont 
szerzett. így cem entgyárat alapí
to tt s több falunak, m int M ogyo
róska, Csicsóka, Bisztra és más 
falvaknak birtokosa volt. Eperjesi 
em eletes házában szemben lakott 
a hírneves, évszázados múltú, 
szabadonálló eperjesi evangélikus 
kollégium m al, m elynek igen buz
gó pártfogója volt és annak fe j
lesztése körül nagy érdem eket 
szerzett.

Idős asszonyok társasága volt 
együ tt a családnál és engem  sza
valásra  szólítottak fel. Elmondtam 
nagy átérzéssel a „M egfagyott 
gyerm eket", m ely az egész tá rsa 
ságot könnyekre fakasztotta. Ek
kor a szomszéd szoba ny ito tt a j
ta jában  m egjelent a jóságos, öreg 
Józsi bácsi és könnyes szemmel 
egy fényes ezüstforintot adott át 
e szavakkal:

„Ezt m egérdem led a szép sza
valatért!"

Möszl tanár úr kitűnően tan í

to tta  az éneket. M ost m ár két- 
szólamú dalokat énekeltünk, n é 
m etet is:

„Ich ging durch einen gras
grünen W ald!"

kezdetű dalnak m ásodik szólamát 
még m ost is tudom.

A lányok részére kézim unka
tanítás is volt. Kötni, horgolni, 
keresztöltéses k ivarrást és rece- 
m unkát tanultunk. A  kézim unkát 
Koós Irén, későbbi Szakm áry Ká- 
rolyné taníto tta, rendkívül ügyes 
tündérú jja i voltak.

Az ötödik, meg a hatodik osz
tályba m ár csak  lányok jártak . 
A fiúk gimnázium, reál-, ipar. és 
más iskolákba, meg más intézm é
nyekbe széledtek el. E két osz
tály t Bogsch A lbert tanította. Kis- 
növésű, barna, nagytudású  em 
ber volt. Élvezetes, gyönyörű elő
adásokat ta rto tt a v ilág tö rténe
lemből. A  rajztan ításban  is k i
tűnő volt.

Egyik kedves tan tárgyam at k é 
pezte a rajzolás. És míg a tízper
ces szünet a la tt a többiek k int 
voltak, én a gyöngébb rajzolók 
rajzait kérésükre javítgattam , be
fejeztem. Zeneiskolai tanárnő ko
rom ban tanítványaim  boldogan 
m utogatták, hogy Loósz Irén  alá- 
írású  lapot kap tak  rajzm intául. 
Ugyanis jobb rajzainkat az iskola 
m intául m egtartotta. Egyik lap 
után  fájt a szívem. Egy nagy ber
náthegyi ku tya hátán  áthajló gye
reket ábrázolt. M egjegyzem , ta 
nítványaim  közül azonnal felis
m ertem  szerény, kiváló m agavi
seletük, jó nevelésük  révén  az 
evangélikus iskola neveltjeit.

Egy alkalom m al iskolalátogatás 
volt. Az iskolafelügyelő, dr. A lexy 
Lajos, Kassa legkedveltebb, ki
tűnő népszerű orvosa jelen t meg 
látogatáson, üdvözlő  beszédet n e 
kem  kelle tt elm ondani. A padsor
ban felállva adtam  elő.



3C TAVASZI ÉRTESÍTŐ

„Szép, nagyhangú beszéd volt,” 
m ondta a doktor úr, „de nem  lá t
tam, hogy ki beszélt."

Ugyanis oly kicsi voltam, hogy 
felállva sem voltam  magasabb, 
m int a többiek ülve.

K ézim unkát m ost Eschwig Te
rézia, Teréz néni tan íto tt nagy 
ügyességgel és ízléssel. Százmin
tájú, lukacsos és rendkívül bo
nyolult m űkötéses m intaszalagot 
kötöttem , nagy ambícióval. Színes 
m agashímzést, tűfestést is tanul
tunk  pam uttal, selyem mel, zseni- 
liával k ivarrva. A  színösszeállítás 
különösen érdekes volt, ízlést és 
m űérzéket igényelt.

A  heted ik  és nyolcadik  osz
tály t Steiger Ferenc tanította. Az 
énektan ításnak  volt kiváló m es
tere. Énekünket ő m aga kísérte 
harm ónium on. M ár akkor Erkel-, 
Schubert-, Abt- és M endelssohn- 
dalokat énekeltünk több szó
lam ra.

Ez időben jö tt divatba a rond- 
írás. S teiger tan á r néhányunkat 
az osztályból összehívott. Szeret
né, mondta, az iskolába bevezetni 
a rondírást, bár ő m aga nem ért 
hozzá. Ekkor úgy gondolta el, 
hogy m eghozatja az u tasításokkal 
elláto tt m intaelőírású Soenecken- 
füzeteket, a számozott, különféle 
szélességű és dupla rondtollakat 
és to llszárakat és az ő felügyelete 
alatt próbálkozzunk m eg a rond- 
ítás m egtanulásával. Ú tbaigazítá
sával szépen m egtanultuk a rond
írást és nagy hasznát vettük. 
O sztálykönyvet, füzeteket címez
tünk és a tanár úr ö tletére ke
m ény papírtáblákon m egírtuk a 
m agvar királyok szárm azási táb 
láit, m elyeket a tanterem  falaira 
akasztottak  ki, hol évekig  szol
gálták  a m agyar történelem  tan í
tását. A kézim unkatanítást to
vábbra is Eschwig Teréz intézte.

Valóságos csodaszámba ment,

m ikor az iskolákban, így az ev an 
gélikusoknál is, bem utatták  az új 
találm ányt, a fonográfot. Felszó
líto ttak  egy jóhangú leánykát az 
osztályból, hogy énekeljen  a 
hangszerbe. Reitzner Ilka vál
lalkozott. Egy hosszan nyú jto tt 
a—a— a— a után  visszakapta a fe
jét, de azután nekibátorodva hoz
záfogott és e lénekelt egy szép 
dalt. Ezután m egszólaltatták a 
fonográfot, m ely általános derült
ségre híven visszaadta a hosszú 
„a” hangot és u tána  a dalt h an 
goztatta.

A két legm agasabb évfolyamot, 
m elyen m ár csak 10— 12-en v e t
tek  részt, Bogsch és Steiger tanár 
vezette. Könyvvitel, ke ttőskönyv
vitel és egészségtan volt a tan 
tárgyak  között. Möszl tanár u rat 
ped :g a kassai áll. felsőbb leány
iskolához nevezték ki tanárnak .

Az evangélikus iskola jeles 
tanerői között m egem lítjük S tei
ger Ferenc elődjét a VII.— VIII. 
osztályban, K ortschek Istvánt, 
k it m int nagyon tudom ányos, ne
ves, kim agasló tan ítónak  értékel
tek.

Talán nem  érdektelen, hogy 
1850—54-ig az evangélikus iskola 
tan ítványa volt nagybátyám , Ben
czúr Gyula nagynevű festőm űvé
szünk. Tanítója Bretz Jonathán, a 
közkedvelt Bruder Bretz, nagy 
zenekedvelő és zeneértő volt és 
saját, valam int tan ítványainak  
énekét nem zetiszín szalagon füg
gő m andolinján kísérte.

Bretz, Benczúr Gyulában, fel
tűnő rajztehetsége m ellett nagy 
zenei hajlam ot is fedezett fel és 
hegedűtanulásra biztatta. N eki 
köszönhette Benczúr Gyula, hogy 
a hegedűjátékot oly szép tökélyre  
vitte, hogy a klasszikus m esterek 
kam arazenem űveit, szonáták, triók  
és kvarte tteket játszhatta  és é l
vezhette.
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M eg kell m ég em lítenünk a leg
régibb tan ítók  között H errm ann 
evangélikus tanítót, k irő l édes
anyám, Loósz Józsefné Benczúr 
Vilma úgy nyilatkozott, hogy k i
tűnőség és valóságos fogalom volt 
a helyesírás és fogalmazás ok ta
tásában. Az ő korában elism ert 
d icséret volt, ha valak i H errm ann 
tan ítványának  vallha tta  magát.

G enerációkat nevelt a nagy-

m ultú evangélikus iskola és hosz- 
szú évek m últán valóságos csa
pás volt és szívfájdalm at okozott 
iskolánknak a cseh uralom  alatti 
lassú haldoklása és m egszűnése. 
És most u jjongva üdvözöljük is
kolánk újjáéledését. Buzgó im ánk
ban a jó Isten áldását kérjük  v i
rágzó gyarapodására és régi, m a
gas színvonalának elérésére.

Család - iskola - tanító
Sohasem lehet üres szólásmód 

az az igazság, hogy a család le l
kének  kell az iskolát, az iskola 
lelkének  a családot m elegíteni.

A társadalom  őssejtje a család. 
V alahogy úgy érezzük, hogy 
egyedüllét, a csendes órák, az 
élet elkezdése, foly tatása és be
végzése a családban játszódhatik  
csak le.

A férfi a nőben, a nő a férfi
ben keresi azt az élettársat, kivel 
egy életet összhangzatosan leél. 
összhangzatos életből jön létre  a 
szilárd erkölcsi és vallási alapo
kon nyugvó család. Ahol az e r
kölcsi és vallási alap m egtalál
ható, ott az élet m egpróbáltatá
saiban is születnek új életek, m ert 
érzik a szülők, hogy a gyerm ek 
az a keret, m ely a család biztos 
fo ly tatását jelen ti és m egadja a 
családban a jelentős apa és anya 
elnevezést.

Szép a term észet, a nagy min- 
denség ezer csodája, de a leg 
szebb kép a gyerm ekeivel fára
dozó és nevető, hozzájuk szere
tette l lehajló édesanya képe. En
nek a lehajló  szerete tnek  számos 
széllegyinté-e bontogatja  ki a 
gyerm eki lélek bimbait: a jó tu la j
donságokat. Nyeseget, megfékezi 
azokat az önző erőket, m elyek a 
fiatal terem tésből előbuggyannak.

Az a nő az igazi édesanya, az 
az igazi édesapa, aki ezeket a re j
te tt h ibákat ki tud ja  keresni, há
mozni. A  jókat növeszti, az á rta l
m asakat elfojtja, vagy kellő for
m ában orvosolja. Nem hagyja 
gyerm ekét m agára, hanem  ta 
nácsadóul áll mellé és sok szere
tette l tám ogatva fejleszti ki ben
ne az em berebb m agyart, a va llá 
sosabb evangélikus keresztyént. 
Elméletben az a szülő nevelhet, 
aki ism eri a gyerm ekkel kapcso
latos lelki és nevelési tényeket 
és ezeket helyesen be tud ja  állí
tani a nevelés szolgálatába. Isten 
gyakran hajlam ot, képességet ad 
a szülőknek, különösen az an y á
nak, hogy gyerm ekét fölnevel
hesse. Bizonyos fokig ez az örök
lés m egtalálható m ajdnem  min
den állatnál is. M inden anyaállat 
félti, ápolgatja, tan ítga tja  k icsi
nyét egészen addig, míg az ön
ellá tásra  képessé nem teszi. Ez az 
állatnál állati ösztön, am it Isten 
oltott beléjük. Sajnos, sok szülő
nél is így és eddig ta rt az ú. n. 
nevelés. És itt a nevelés az ellá
tás fogalm ában csomósodik. De 
Isten az em bert mint a terem tés 
koronáját m agasabbrendű neve
lési elvekkel lá tha tja  el. A szülő
nek gyerm ekét Istennek tetsző 
éle tre  és az em berek között be
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csületes m egállásra kell nevelnie. 
Ez isteni szikra, mely az Ö k é 
pére, hasonlatosságára nevel. Ez 
a nevelés pedig nem a testtel 
való törődésből, hanem  a lélek 
céltudatos fejlesztéséből áll. Ezek 
szerint az lehet nevelő, vagyis 
szülő, aki tisztában van  a nevelés 
elemi törvényeivel. M ivel pedig 
a gyerm ek egész élete, elengedhe- 
és m ert ettől a m egindítástól függ 
a gyerm ek egész élete elengedhe
tetlenül szükséges a szülő neve
lővé való felkészülése. A szülő
nek sők építő m unkát kell végez
nie gyerm eke testi-lelki k ifejlő
dése érdekében. A  szülő rak ja  le 
többek között gyerm eke leikébe 
a rendreszoktatás, kötelességtel- 
jesítés, a tisztaságérzés alapját. 
A m elyik gyerm ek —- ha kezdet
ben talán  öntudatlanul is -— m eg
érzi és lassan m egérti, hogy kö
telességét teljesíteni, tisztaságot, 
rendet szeretni lehet és kell, ott 
a szülők gyerm eküket a legbizto
sabban vezették  rá az élet ú tjaira.

A  szülők állandóan k ísérjék  fi
gyelemmel gyerm ekeik m inden 
m ozdulatát. V igyázni kell azon
ban arra, hogy a gyerm ekben az 
önállóságot el ne nyom juk. A 
túlzott engedékenység is mindig 
m egbosszulja magát. A nevelés 
tehát azért nehéz és sokszor 
eredm énytelen, m ert Isten terem t
m ényeivel, lelkekkel állunk szem 
ben. Ha csak teste t kellene a szü
lőknek gondozni, ellenőrizni, ak
kor könnyű lenne feladatunk. 
Csak egész lélek nevelhet lelke
ket! Itt van éppen a család leg
szebb és egyben legnehezebb hi
vatása. O lyat nevelni, aki m in
den tekintetben a szülők k ívánal
m ainak m ajd megfelel. Nehéz és 
hosszú lenne ezen a helyen a ne
velés apró részleteivel, fogásaival 
foglalkozni, csak annyit: amely 
családban istenfélő, nem esen egy

szerű szülők nevelik  a gyerm e
ket, figyelve annak testi-lelki ki- 
form álódását, abban a családban 
van lélek. A  jó szülő szívesen 
vesz tanácsokat, örömmel veszi 
tudomásul, ha gyerm ekével fog
lalkoznak és fáradoznak s teljes 
bizalomm al vezeti el a következő 
nevelőhöz, a tanítóhoz az isko
lába. A  gonddal, szeretettel és 
lelki m elegséggel nevelt gyerm ek 
beviszi a család m elegét az isko
lába. A lkalom adtán ki is önti s 
ilyenektől m elegszik az iskola. Az 
a gyerm ek, ki a szülői házban 
kom oly életrenevelést kapott, 
nem fél átlépni az iskola küszö
bét, m ert tudja, hogy az iskolá
ban váró  nevelők a szülőket fog
ják  helyettesíteni. Óh, de sok 
gyerm eket nem így indítanak 
útba!

A h ivatását átérző tanító  korán  
felfedezi a gyerm ekben a család
ból hozott jótulajdonságokat, a 
szeretetet, a lelki m elegséget és 
sok-sok más egyebet, de sokszor 
ennek ellenkezőjét tapasztalja  a 
nevelni igyekvő tanító. Lélek
kutató  csákánya többször a kö
zöny, érdekbajhászás, pénzkupor- 
gatás, dőzsölés, szertelenség, csa
ládi perpatvar, házastársi gyűlö
let kem ény és m ozdíthatatlan 
szikláiba vágódik. C saládlátoga
tás és szülőism eret nélkül is fel
fedez a tanító oly dolgokat, am i
ket a szülők esetleg titkolni sze
retnének. M egpróbál a tanító sok
szor kapcsolatot keresni a szülők-

FÖRSTER GUSZTÁV
szén- és kokszkereskedés 
szállítás és beraktározás

KASSA, Kazinczy-utca 2 
Telefon: 20-35
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kel, hogy az égető problém ákat 
m egbeszélje, de sok=zor a teljes 
nemtörődöm ség, közöny, a tan í
tóval szem ben fennálló é rth e te t
len ellenszenv elném ítják a gyer
m ekével szem ben fennálló isteni 
elkötelezést. H átha csak rossz- 
indulat vezérli a tanítót gyerm e
kem m egbírálásában. Talán sze
génységem  az oka, hogy gyerme- 
hogy különbül járatom  gyerm e
kem et, m int bárm elyik szülő. 
M iért háborgat folyton a tanítód?

Ilyen és még sok-sok más v á 
dak röpködnek a tanítókhoz, am i
kor a reá bízott gyerm eket a leg
jobbnak, tisztábbnak, pontosább- 
nak, rendesebbnek, igazmondóbb- 
nak, lelkiism eretesebbnek, nem 
elbizakodottnak akarja  látni. Nem 
gondolhatja egyetlen  szülő sem, 
hogy anyagi vagy egyéb földi 
apróságok, társadalm i rangok stb. 
közrejátszanak a gyerm ek lényé
nek m egism erésében. Hozzánk 
bárm ikor bizalommal fordulhat
nak a gyerm ekek, m ert az isko
lában szülők helyett a tanítók 
ad ják  meg felm erülő kérdéseikre 
a kellő választ. M ilyen más lenne 
nevelési eredm ényünk, ha a szü 
lök nem  m um usként em legetnék 
az iskolát tan ító jával együtt, ha 
nem szeretettel beszélnének arról 
az iskoláról, hol egykor ők is ta 
nultak.

így  iskolánk is tényleg öröm 
mel és szeretettel várja  az ilyen 
szülők drága kincsét: a gyerm e 
két. V alláserkölcsi egyéniségünk

Dr. FÖRSTER LAJOS
a Magyar Általános Kőszénbánya Rész
vénytársulat, a Szénárusító Részvénytársa

ság s belföldi kokszművek 
vezérképviselete 

fa-, szén- és kokszkereskedés
Kassa, Kazinczy-u. 2 - Tel.: 3 1 -62

m inden értékét belevetjük  isko
lánkba, hogy a reánk  bízott gyer
m ek s gyerm ekéért aggódó szülő 
m egtalálja azt a helyet, hová 
örömmel küldheti gyerm ekét. Sok 
szülő az iskolábairatással levetni 
véli azokat a nevelői terheket, 
m elyek reá m int elsődleges neve
lőre hárulnak. A kkor is hibázik, 
m ikor nem talá lja  meg a nemes 
kontaktust otthon és iskola, szülő 
és tanító  között. A legtöbb rosz- 
szulsikerült nevelésnek  ez az in 
dító rugója. A családnak és isko
lának m indig karö ltve kell járnia. 
Mit akar a tanító? Csak fontos 
tényként em eljük ki: a gyerm ek 
leikébe m élységes vallásos érzü
letet, hazaszeretetet, kötelesség 
érzést, rend. és tisztaságérzést; 
kém ét a többiek m egvetik, tan í
tója sem szereti? . . . Bizonyosan 
fáj tanítónknak  a jómódunk, meg 
egym ás m egbecsülését, idősök és 
feljebbvalók tiszteletbentartását 
akarja  oltani. Ezen vezérelvek 
szerint történő nevelve-oktatás 
váltja  valóra azt az igazságot, 
hogy ,,a család és iskola az em
beriség neveltetésének létalapja."

Ne keresse a szülő állandóan 
az iskolában a tanítóban a hibát, 
hanem  talán ő m int szülő és édes 
gyerm eke is hibázhat. Sokszor a 
szülő az elfogult szeretetből k i
folyólag többre értékeli gyerm e
ke m egbízhatatlan bejelentéseit, 
mint a tanító szavát. A szülői e l
fogultság a legnagyobb ellensége 
a gyerm eknek. V annak szülők, 
akik nem  hiszik, hogy gyerm e
kük nem tud semmit az iskolá
ban — pedig otthon „sokat" ta 
nult. O lyanok is vannak, kik a 
tan ító  konkrét tapasztalatait, m eg
állapításait akarják  megcáfolni. 
Ilyenkor a tanító kötelessége az 
igazság m ellett állni, aki mindig 
igyekszik a tiszta valóság alap
ján dönteni. így érthető  meg,
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hogy a gyerm eke után  nem é r
deklődő, vagy  a gyerm eke m in
den szavának  hitelt adó szülő 
nem  tud ja  m egérteni a tanító  osz
tályozását sem. A tanító  teljesen 
tisztában van m inden gyerm ek 
testi-lelki tu lajdonságaival és v i
lágosan áll m inden osztályzó ta 
nító lelki szeme előtt még isko
láinak elvégzése után jó néhány 
évig a gyerm ek. A lelkiism eretes 
m unkát végző tanító  soha nem 
szokott lelkiism erete ellen csele
kedni.

Röviden összefoglalva, a h iva
tásának  élő tanító  egyetlen  célja 
a családból hozott é rtékek  m eg
tartása  m ellett felépíteni azt a 
sziklaszilárd várat, m elyet szám
talan  nagy em berünk éppen az 
elemi iskolának s éppen az evan 
gélikus elemi iskolának tu la jdo
nít. De m inthogy akkor is csak 
az igazi családi nevelésre ép ít
hettek  elődeink, most mi is csak 
a családban (szeretettel és igen 
nagy hozzáértéssel nevelt gyer
m ekekből a lak íthatunk  testi-lel
kiekben erős evangélikus gyer
m ekeket. Nem  az iskolának tesz
nek jót vagy  rosszat a szülők, 
nem a tan ítónak  ártanak, ha az 
iskolát vagy tanító t különösen 
gyerm ekeik elő tt ledorongolják, 
hanem  csakis vérükből k ihajto tt 
utódjaiknak: a gyerm eknek. M in
den szülő m agának nevel gyer
m eket és m inden gyerm ek előbb 
vagy utóbb a szülő szem ére veti 
a rossz nevelés eredm ényeit.

Fontos követelm ény tehát, hogy 
a család álljon szoros kapcsolat
ban az iskolával, tanítóval, vele 
minden, a gyerm ekével kapcso
latos dolgot m egbeszéljen. Ne 
sajnáljon  soha fáradságot a szülő 
gyakran érdeklődni gyerm eke fej
lődése iránt. Végezzen csendes 
figyelőszolgálatot, — gyerm eke

jövője függ tőle. Jó l tudom, m in
den családnak nagy ma a terhe, 
sok a gondja, de nagyobb lesz 
csalódása, ha gyerm ekéből a tá r 
sadalom nak kiközösített alakja 
válik. Sok, előre nem  láto tt gond
dal, bajjal kell m egküzdenie, de 
m inden fáradságért kárpótol ben
nünket gyerm ekünk boldogulásá
nak és boldogságának tudata. Ez 
pedig m indennél többet ér. Hány 
anya sír gyerm eke boldogtalan
sága felett, és hányán visszahoz
nák  az elrontott nevelési időt, 
hogy hibáikat kijavítva, erősebb 
gyerm ekeket ad janak  az életnek. 
A  helyes irányú nevelésnek je 
lentős követelm énye tehát, hogy 
a szülők am ennyire lehet, á llja 
nak m indig gyerm ekeik mellett. 
N em csak akkor, am ikor kicú- 
nyék, hanem  mindaddig, amíg 
együtt élnek, talán  még azután 
is. Nem azért, hogy m egkössék 
önállóságukat, hogy szabadságu
kat korlátozzák, hanem  hogy óv
ják  és védelm ezzék az élet ezer
nyi alakban jelentkező kísértései 
ellen. Együttlétíik m inden percéi 
használják  fel arra, hogy gyer
m ekeik szám ára tiszta, fertőzéstől 
m entes levegőről gondoskodja
nak. Ez által m inden nemesnek, 
jónak csiráit a gyerm ek lelkében 
felkeltik és beleplántálják. M ind
erre pedig leghivatottabb az édes
anya és apa, az iskola, nem eslel
kű tanítóival,

A feladatok azonosak, közösek: 
a jövendő em berét form álják 
m indketten. Ha ezt a h ivatást h í
ven és kölcsönös m egértéssel be- 
töltjük, szülők és tan ítók  m éltók 
leszünk Isten szeretetére, az em 
beriség és haza becsülésére.

Im olai Zoltán
a kassai evang. elem i iskola tan ító ja
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P é n z ü g y i  h e ly z e tü n k
sajnos nem rózsás. Az 1942. évre 
vonatkozó zárszám adás szerint 
bevételeink ugyan em elkedtek, 
ezzel szem ben azonban k iadá
saink is jelen tősen  növekedtek 
úgy, hogy a zárszám adás a k i
adási tételeknél jelentős többlet- 
k iadást tün tet fel a m últ évi költ
ségelőirányzattal szemben.

Ennek oka az általános helyzet
ben, árdrágulásban és abban k e 
resendő, hogy a mai háborús 
helyzet és állandó emelkedő 
irányzatot m utató árak  m ellett 
költségelőirányzatot nem hogy egy 
teljes évre, de reálisan talán  egy 
hónapra sem lehet pontos össze
gekkel m egállapítani.

Többletkiadásaink a zárszám 
adás adatai szerint a szem élyzeti 
járu lékok és ezzel kapcsolatban 
a betegsegélyző, nyugdíj stb. já 
ru lékok korm ányrendelettel tö r
tént felemeléséből, iskolaépüle
tünk  előre nem  láto tt jav ítási 
költségeiből, az iskolaépület te tő 
zetének teljesen  újbóli fedéséből, 
a tárgyi kiadásoknál pedig az 
anyagárak  állandó em elkedéséből 
állo ttak  elő.

Ezekkel a tételekkel term észe
tesen az év  elején  előre számolni 
nem lehetett. A  pénzügyi b izo tt
ság m inden egyes k iadási tételt 
alaposan felülvizsgált, s csak a 
m úlhatatlanul szükséges és elke
rülhetetlen  felem elésekhez járu lt 
hozzá, de ezekhez is, csak a le
hetőség szerinti legkisebb m érv
ben.

ö rv en d e tes  tünet a kiadások 
szaporodásával szem ben m inden
esetre az a tény, hogy egyház- 
községünket terhelő régebbi adó- 
és egyéb tartozásainkat sikerült 
rendeznünk.

Jövő évi költségvetésünket az

Egyháztanács letárgyalta  és elfo
gadta. Sajnos, ebben ism ét oly 
té te lek  is szerepelnek, am elyek 
előzetesen szám ításba vehetők 
nem voltak. Itt csak az óvóhelyek 
elrendelt építését és berendezését 
említem fel, am ely téte lek  jövő 
évi költségvetésünket jelentőben 
m egterhelik. Ű jabb nem  várt 
adók k ivetése is történt, amely 
téte lek  fedezetéről szintén gon
doskodnunk kell.

A felm erült és előrelátható  
többletkiadások fedezése csak 
adóem elés ú tján  történhet. Ez 
m indenesetre nem  kellem es, de 
viszont elkerülhetetlen . Csak arra 
utalok, hogy összes közületeink, 
társadalm i egyesületeink, de az 
ügyvédi, orvosi és m érnöki ka
m arák is kénytelenek  vo ltak  az 
ország egész terü letén  tagdíjaikat 
fölemelni.

Az e lkerü lhetetlen  egyházi adó 
felem eléssel szemben azonban 
utalnom  kell arra, hogy jövő évi 
költségvetésünkbe felvettük m ái 
elemi iskolánk fenntartási kö ltsé
geit is. Ez is e lkerü lhetetlen  volt, 
m ert hiszen az iskola !céljaira 
szolgáló önkéntes adom ányok és 
ezek m egajánlásának rendszere 
a jövőre fenntartható  nem volt, 
s ezen az ú ton elemi iskolánk 
szükségleteit törvényszerű  mó
don nem  biztosíthattuk. Az adó 
felem eléssel tehát egyháztag ja
ink e címen tö rtén t külön m eg
terhelése m egszűnik, úgy hogy 
végeredm ényben az adó felem e
lése teljes összegében ilyennek 
nem is tekinthető.

Egyházunk tag ja it ezúttal csak 
arra kérem , fizessék pontosan és 
mielőbb a reá juk  kivetendő adót, 
ha lehetséges és aki teheti, az 
fizesse le az évi adóját egy ősz-
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szegben, vagy legalább is ne 
apró részletekben. Ezzel Egyhá
zunk pénzügyeinek intézését is 
jelentősen m egkönnyíti, de meg
könny íti terheink  időbeni ki- 
egyenlítését is, amivel sok té te l
nél kam atban, esetleg költségek
ben nyerünk.

Az egyházi adó beszedésének 
rendszerét pénzügyi bizottságunk

teljesen új alapokra fektette, 
amivel m egkönnyítjük a besze
dést, az ellenőrzést, de egyház
tag jaink  részére az adók befize
tését is. Reméljük, hogy ez a 
fáradozásunk nem  lesz h iába
való, s egyháztagjainknál m eg
értésre fog találni.

Dr. FA RKA S JÓ Z SEF, 
a pénzügyi bizottság elnöke.

A kassai evangélikusság története
Irta  és a kassai rádióban 1942 de

cem ber hó 28-án felolvasta
MOHR GEDEON 

lelkész.
A mohácsi vész nem zetünk 

történetében az egyik legször
nyűbb csapás. 1526 nem csak k i
rályától, az ifjú II. Lajostól fosz
to tta  meg az országot, hanem  ön 
bizalmától, építő, élniakaró len
dületétől is. A  m ohácsi vész ha 
lálos rést ü tö tt Nagy Lajos és 
M átyás, az igazságos, egységes 
birodalm án. De még nagyobb 
baj volt, hogy a nem zet lelki 
e re je  is m egrendült. Ügy lá t
szott, hogy az ugyancsak ifjú 
M ária k irályné rokonszenves, tö
rékeny  alak jának  . gyászbaboru- 
lásával, három felé m arcangolt 
testével az egész ország is k ilá
tástalan  jövendő sötét tehe tet
lenségébe vész. Hogy ez nem 
így történt, abban nagy szerep 
ju t a reform ációnak.

1531 tavaszán érkezett Kassá
ra Dévay Bíró M átyás, a m agyar 
Luther. Ez az ízig-vérig nagy 
m agyar m egjárta W ittenberget. 
Lutherrel és M elanchtonnal kap 
csolatba jutott. H itében m egerő
södve, lelkiekben felfegyverkezve 
nem zete és hazája irán t érzett 
nagy szeretetével tért onnan 
vissza, hogy itt is hirdesse az

Isten kegyelm i üzenetét. Kassára 
rövid budai tartózkodás u tán  é r
kezet. M agyarnyelvű p réd iká
cióira a nép csak úgy özönlött 
a nagytem plom ba Kassa népe 
és a környékbeli jobbágyfalvak 
m agyarsága. Azonban D évay rö 
vid ideig m aradt a városban. 
Ugyanez év  nov. 6-án Ipoltffi 
szepesi kapitány  Szalaházy Ta
más egri püspök közbenjöttével 
és egy Szeoedy Gergely nevű 
ferencesnek Fáber ú tján  a ki
rálynál te tt feljelentése alapján 
a k irály  rendeletére őt Pekry La
jos huszárjaival elfogatta és e lő 
zetes bebörtönzés u tán  Faber 
bécsi püspök elé vitte.

D évayt a város népe annyira 
m egszerette a rövid félesztendő 
alatt, hogy a préd ikátor elfoga
tn ia  és elhurcoltatása u tán  e lke
seredéséljen nyíltan  is lázongani 
kezdett Szalaházy Tamás püspök 
ellen, aki Ferdinand király k a n 
cellárja  volt és így az egészet az 
ő sugalm azásának tu la jdon íto t
ták. A város ezzel a m agatartá
sával világosan kim utatta, hogy 
a m últtal szem ben félreérthetet
lenül az Evangélium  ügye mellé 
állott.
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Ettől az időtől szám ítjuk tehát 
a kassai evangélikus egyház tö r
ténetét. Az egyházi életnek v i
szont középpontja a templom. 
Tem plom ainak birtoklása szerint 
városunk evangélikusságának 
története  három  korszakot m u
tat. 1531-től 1687-ig rövidebb 
m egszakításokkal a nagytem plom  
birtokában vannak, 1687-től 
1816-ig a város falain kívül 
épült fatem plom okban tartják  is
tentiszteleteiket;, 18161161 n ap ja 
inkig az új Kossuth Lajos-utcai 
tem plom ot használják.

Első korszak. 1531— 1687.

1531-től a Dóm és a m ellette 
lévő kistem plom  az evangélikus 
istentiszteletek  színhelye. Az is
tentisztelet, m iként ez a w itten
bergi reform áció lényegéből fo
lyik, a mise több latinnyelvű 
énekes elem ét m egtartotta, több 
folyóbeszédben gyakorolt elem ét 
pedig nem zeti nyelven tarta l
mazta. Fő alkotó elem e azonban 
a nem zeti nyelvű  prédikálás. 
Pethew  János m agyar prédikátor 
1559-ből m egm aradt híványa 
m indezeket részletesen írja  elő. 
A m agyar prédikátor legfőbb kö 
telességévé azonban azt teszi, 
,,hogy Krisztus parancsa szerint 
pontosan és híven hirdesse a 
tem plom ban az Evangélium  tiszta 
és igaz tanítását."

A nagytem plom ban az evan
gélikus istentiszteletek  a városi 
tanács irányelvei szerint mind a 
század végéig zavartalanul foly
hattak. Az új század azonban új 
aspirációkat hozott m agával és 
ezek a templom birtoklásáért 87 
esztendős küzdelm et eredm é
nyeztek.

A törökök 1596 október 11-én 
elfoglalták Eger várát. A  honta
lanná vált káptalan  szám ára új

I lakóhelyül az 1597. évi 38. te. 
Kassát jelölte ki a város szabad
ságának épségben tartása  mel
lett. A káptalan t csakham ar a je 
zsuiták is követték . És ámbár 
köztudom ású volt — éppen Pos- 
sevino Antal jézustársasági atya 
levelezéséből, aki 1583 szeptem 
berétől diplom áciai küldetésben 
négy hónapot itt tö ltö tt — , hogy 
a polgárság, a tanács, a szepesi 
kam ara tisztviselői karának  túl
nyomó több égé, valam int Rue- 
ber János főkapitány is a refor
máció buzgó híve, — Rudolf k i
rály 1603 novem ber 11-én Prá
gában rendeletet bocsátott ki, 
am elyben felszólította a városi 
tanácsot, hogv Barbiano Belgio- 
joso János Jakab  akkori főka
p itánynak  szavára a nagy
tem plom ot a hozzátartozó ma
gyar kistemplommal, teljes fel
szerelésével együtt, egészen és 
sértetlenül, m inden ellenkezés 
nélkül az eg ri káptalannak  ad
ja át.

A városi tanács az ugyancsak 
Evangélikus vall á rú  főbíróval, 
Bocatius-szal nem  volt hajlandó 
a rendeletet teljesíteni. Csak 
1604 január 7-én adták át a 
tem plom  kulcsait, am ikor a fő
kapitány ágyúit irány íto tta  a ta 
nács házára. A  főkapitány erő
szakos cselekedetével nem érte 
be. A város 28 környékbeli job
bágyközségét elvette, az evan
gélikus lelkészeket kiűzte és az 
evangélikus istentiszteletet betil
totta. M indezt a városi tanács 
nem nézhette .tétlenül. A k ö v e t
kező hónapban Pozsonyban tar- 
ío tt országgyűlésen erő teljes 
visszhangot vá lto tt ki a főkapi
tány  cselekedete. Ám de Rudolf 
nem szolgáltatta ki m egvádolt 
generálisát. Az üggyel az or
szággyűlésen hozott 21 te. nem 
is foglalkozott. A k irá ly  pedig
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nyíltan  kim utatta, hogy az or- ! 
szág jogai őt távolról sem érin 
tik. Az országgyűlés tö rvényei
hez önkényesen még egy 22-iket 
csatolt és itt a régi, m últ század
ból származó eretnekellenes tö r
v én y ek e t m egerősítette. Ezenkí
vül m eghagyta az országgyűlés
nek, hogy többé vallási k é rd é
sekkel ne foglalkozzék.

Ezzel nyilvánvalóvá lett, hogy 
az ország és benne a városok 
jogaikat egym agukban kény te le 
nek m egvédelm ezni. Az evangé
likus Kassa jogait világi és egy
házi fejedelm ek egyaránt többíz
ben is elism erték. Az 1548. évi 
5. és 6. te. rendeleteket hozott 
a vallás ügyében. K ifejezetten 
hagyták  meg ezek a törvények, 
hogy m inden oldalon el kell tá 
volítani az eretnekségeket. M eg
jelö lték  a püspökök hatáskörét, 
kiem elték az iskoláztatás fontos
ságát. Az anabaptisták  és szak- 
ram entáriusok birtokainak el
kobzását, nekik  m aguknak pedig 
a szám űzetését is elrendelték. E 
törvények  végrehajtását az észa
ki m egyékben is királyi biztosok 
eszközölték és felülvizsgálták a 
vallási viszonyokat. Az északke
leti városok ekkor Eperjes ösz
tönzésére Stöckel Lénárt h írne
ves bártfai iskolaigazgatót bíz
ták  meg azzal, hogy közös h it
vallási irato t szerkesszen szá
mukra, m elyből kitűnik, hogy a 
törvényesen  el nem m arasztalt 
ágostai hitvallás a lapján állanak. 
-Stöckel a felhívásnak eleget tett.
A  változatlan  ágostai hitvallás 
alapján, annak szerkesztőjét Me- 
lanchton Fihlöpöt követve, aki 
Ribini szerint ez időben nemcsak 
Ném etország, hanem  M agyaror
szág tanítóm estere is, az anabap
tistákkal és szakram entáriusok- 
kal szemben élesen m eghúzta a 
határvonalat és olyan hitvallási

iratot készített, m elyet az öt 
északkeleti evangélikus város ta
nácsai egyértelem ben — mint hi
tüknek  hű lerögzítését — alá ír
hatták. Az öt város: Kassa, Eper
jes, Bártfa, Lőcse, Kisszeben. A 
k irá ly i m egbízottaknak 1549-ben 
nyú jto tták  át ezt az iratot, mely 
rendeltetése szerint a „Confessio 
pentapolitana" nevet nyerte . A 
király i biztosok jóváhagyták  a 
h itvallást. Ferdinánd 1558-ban 
m egjegyzés nélkül tudomásul 
vette. 1560 bán az egri püspök
nek nyú jto tták  át. Ugyanez év
ben O láh M iklós érsek is tudo
másul vette. Az evangélikus 
Kassa tehát jóváhagyott Confes- 
sio-jával jogokra tám aszkodott. 
Azonban jogait kiváló főbírája, 
Bocatius révén  sem  tudta a tö r
vényes helyen, az uralkodónál, 
érvényesíteni.

így  hát nem m aradt más h á t
ra, m int hogy a nem zeti és va l
lási szabadság m ind egym ásba 
illőbb terü lete it az értük  folyta
to tt hősi küzdelem ben védjék  
meg. így fűződik elválaszthatat- 
lanná a következő évszázadban 
a kassai evangélikusság tö rté 
nete a szabadságharcok ügyével.

Még a nagytem plom  e lv é te lé 
n ek  évében, 1604 október 30-án 
Lippay Balázs birtokába veszi a 
várost u rának  Bocskay István
nak nevében, aki ez év decem 
ber 11-én ünnepiesen vonult be 
a városba. M ind a nagy-, mind a 
kistem plom ot azonnal visszaadta

H O RV A Y ANDRÁS
úri szabó

Kassa, Luther-u. 25
Elfogad javítást és vásárlást!
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a 7  evangélikusoknak. Mind ő, 
m ind Bethlen Gábor több év ti
zedre b iztosították az evangé
likus vallásgyakorlato t.

Bocskay fejedelem ségével a v á 
rosban az evangélikusság fény 
kora kezdődött. A  neves váro s
bíró, Bocatius és a kassai m a
gyar pap, A lvinczy Péter bizal
m asa Bocskaynak is, Bethlennek 
is. Bocatius a fejedelm ek több
ízben sikeresen eljáró diplom a
tája  és külföldi követe. A lvinczy 
pedig a város h itegységének őre. 
írásai, v ita ira ta i ennek érdeké
ben készülnek. M élységes, Isten
be ve te tt bizalom és törhetetlen, 
bensőséges hit jellem zi egyéni
ségét. M egindítóan szép ránk 
m aradt végrendelete, am elyben 
lelkét Istennek aján lva m agasz
tos szavakkal jelenti ki, hogy a 
hitegység érdekében hozott en 
gedm ényei ellenére is m indenkor 
az ágostai hitvallás hűséges kö 
vető je volt.

A  két fejedelem  örökébe I. Rá
kóczi György lépett. Buzgó h it
vesével, Lórántffy Zsuzsannával 
1644-ben a húsvéti ünnepeket 
Kassán tö ltö tte  s ez alkalomm al 
m árcius 27-én m egszervezte a 
reform átus egyházat és ezen a 
napon tartotta- meg itt az első 
reform átus istentiszteletet. Ennek 
az egyháznak udvaruk  tagjaiból, 
k íséretükből kerü lt ki a h ivő
serege. Ezért nyerte  az „aulica 
ecclesia" nevet. Lelkésznek Czeg- 
lédi Istvánt te tte  meg és saját

Magyar Leszámítoló- 
és Pénzváltó-Bank

kassai fiókja 
F ő -u tca  53
T elefon : 30-60 és 30-61

m agánvagyonából rendelt neki 
fizetést.

A  17. század közepén fordu’ó- 
ponthoz érkezett el a város bel
ső élete. Az 1647-ik évben szen
tesíte tt tö rvény  értelm ében a v á 
rost is utasíto tták , hogy ,,a ca- 
tholica és helvetica confession le
vők részére templom, iskola és 
papi, illetve prédikátori házak 
részére illendő, alkalm atos és 
elegendő helyeket jelöljön ki." 
1657-ben Kisdy Benedek egri püs
pök m egalapította a kassai A ka
démiát, am elyet I. Lipót egyete
mi rangra emelt. N éhány évvel 
későbben 1666-ban viszont a 
Felsőm agyarországi evangélikus 
rendek az eperjesi főiskolát állí
to tták  fel.

Az evangélikus élet egén azon
ban csakham ar borús fellegek 
gyülekeztek. A  W esselényi-féle 
titkos szövetkezés, m elynek tag 
jai ugyan  nagyobbára kato liku
sok voltak  és nem zeti célokat 
tűztek m aguk elé éppen a szé
gyennel teljes vasvári béke visz- 
szahatásaként, felfedeztetése után 
a hazai protestáns lelkészek el
len m egindított üldözést eredm é
nyezte. 1671-től 1674-ig több íz 
ben is ü lésezett Pozsonyban egy 
e célból a lakíto tt vésztörvény- 
szék, m ely százszám ra idézte 
meg és börtönözte be a p ro tes
táns lelkészeket. A kiket pedig 
közülök a kínvallatások meg nem 
törtek, azokat gályarabságba hur
colták a nápolyi vizekre. A  Wes- 
selényi-féle titkos szövetkezés 
fejeit kivégezték. M aga I. R ákó
czi Ferenc is csak úgy m enekült 
meg ettől a sorstól, hogy édes
anyja Báthory Zsófia 200.000 m a
gyar forintot fizetett le váltságul.

A m egtiport ország, m elynek 
nagy része török hódoltságban 
élt, epedő sóvárgással várta  azt, 
aki hősi kiállással visszaállítja
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északon és keleten  a töröktől 
meg nem szállt területen  Bethlen 
Gábor dicsőséges korszakát. És 
1680 tá ján  a bujdosó, szétzüllött 
m agyarok meg is ta lá lták  vezé
rüket. Izzó vérű, hódító külsejű 
és vakm erő ifjú hívó szava hőm- 
pölygött végig a m agyar vége
ken. A  daliás, lobogó szemű, fia
tal, alig 20 éves nem est zúgó 
lelkesedéssel választották  meg 
vezérüknek a Boroszlón egybe
gyűlt hadak. Gróf Thököly Imre 
egyetlen  vakm erő vállalkozással 
hatalm ába keríte tte  a Felvidéket 
egészen a Garamig. 1682-ben 
Kassát is elfoglalta. A  polgár
ság szabadítójaként üdvözölte az 
evangélikus fejedelm et. A nagy
tem plom ot I. Lipót 1671-ben e l
vétette  volt az evangélikusoktól. 
M ost ism ét v isszanyerték. Maga 
a fejedelem  is ide sie te tt győzel
mes bevonulása u tán  hálaadó is
tentiszteletre . 1682 aug. 17. én 
m ent ez végbe. Az igét a fejede
lem udvari papja  és tábori pró
kátora, Lippóczi M iklós h irdette 
em elkedett, boldog lélekkel. Ez 
a prédikáció fennm aradt az u tó
kor szám ára, m elyet legutóbbi 
őszi értesítőnk  ism ertetett.

Ámde a verőfény, m elyet T hö
köly Imre derített a városra, 
nem  sokáig tarto tt. 1685-ben sze
rencsecsillaga már le is áldozott. 
A legdicsőbb helyről a legszo
m orúbb helyre: szám kivetésbe 
került. A messzi idegenben 
egyetlen  vigasza az lehetett, 
hogy elaggottan, elgyöngülten — 
bár akkor sem élem edetten — 
még értesü lhetett m ostohafiának, 
II. Rákóczi Ferencnek első d ia 
daláról.

Thököly Im rével zárul le a 
kassai evangélikusság esem é
nyekben, alkotásban, hitben és 
hűséges kiállásban gazdag első 
korszaka. A benne szereplők k i

törölhetetlenül írták  nevüket ha
zánk történetébe. Tanítók: Batízi 
András, Sepsi Csombor M áté, pa
pok: Dévay Bíró M átyás, Pethew 
János, Huszár Gál, A lvinczy Pé
ter, városbírák: Reviczky János, 
Bocatius, Feja Dávid. Ebből az 
evangélikus korból m aradt reánk 
1628-ban az evangélikusok ál
tal kedvelt renaissance-ízlésben 
épült O rbán harangtorony.

M ásodik korszak. 1687— 1816.
Az új korszak kegyetlen  m eg

torlással kezdődött. Karaffa csá
szári generális Eperjesen vérfü r
dőt szerzett. Kegyetlen v é ren g 
zéssel és kínzással pusztíto tta el 
a m agyarok és az evangélikusok 
legjobbjait. Köztük Kassa város 
akkori főbíróját is, kuruc Feja 
Dávidot. A vád ellenük az volt, 
hogy Zrínyi Ilonával, Thököly 
hőslelkű nejével, állanak k ap 
csolatban, aki Kassa elvesztése 
u tán  is még két évig védelm ezte 
M unkácsot, a szabadságharc 
utolsó m enedékvárát.

A főbíró lefejeztetése je lképe
sen vezette  be az új korszakot. 
Az evangélikusság m integy pol
gárjogát vesztette  el a városban. 
A z  akkori város falain k ívül 
lévő mai Forrás-utcai tem ető h e 
lyén, kényszerü ltek  reá, hogy 
Isten házát építsenek. Ezt azon
ban fánánál m aradandóbb anyag
ból nem tehették . Így három  k i
sebb m éretű fatem plom ot é p íte t
tek  a három  nem zetiségű hívek 
részére. Ugyanoda iskolát és pap- 
lakot is emeltek. A  helybeli re 
form átusokat ugyanez a sors 
érte. Az 1652 tői felépített és a 
M észáros-utcára néző tem plo
m ukat elveszítették, akárcsak az 
evangélikusok a nagy. és kis- 
templomot. A város falain k ívül 
ők a Szepsi-út m ellett em eltek 
ugyancsak fatemplomot.
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II. Rákóczi Ferenc fejedelem- 
sége egy időre, még részben 
helyreállítto tta  az eredeti á lla 
potokat, am ennyiben Kassára 
való bevonulása u tán  a kistemp- 
lomot á tad ta  az evangélikusok
nak. Azonban az 1711. évi szo
m orú békekötés, am ely a m áso
dik fejedelm et taszíto tta  immár 
szám kivetésbe, egyúttal az utolsó 
rem ényeket is szélnekeresztette.

Ilyen körülm ények között nem 
csoda, ha az evangélikusság k o 
rábbi helyzetét elveszítette. Sőt 
az a csoda, hogy egyáltalában 
m egm aradt. Sok-sok zaklatás, 
hátrányos elbánás és üldöztetés 
jellem zi ezt a korszakot.

Ennek ellenére az Evangélium 
éltető  ereje  őrizte meg az egy
házat. A kisem m izettség korsza
kában is jelentős férfiak képv i
selték az evangélikus életet. Ezek 
közé tartozik kisviczai Viczay 
József, a m agyar egyház felügye
lője, aki 1746-ban született és 
1810-ben halt meg. Életrajzát Ka
zinczy Ferenc írta  m eg és a 
felsőm agyarországi M inervának 
1827. évi 1. szám ában közölte is. 
„Kisviczai V iczay József Torna 
várm egye és Kassa szab. kir. v á 
ros rendes orvosa" — írja  Ka
zinczy — „szerencsés gyógyítá
sai, kötelességének hű te ljesí
tése, szám talan jó tétei betegei 
körük m elyek szinte a vesztege
tésig m entek, kevés hónapok 
a la tt oly hírbe hozák, amit má
sok m inden nagy érdem ek m el
lett egész életükben sem tudnak 
m egszerezni. A  városnak  akkor 
még csak  ké t orvos; vala; most 
csaknem  m inden egyedül Viczay 
által k ívánt gyógyíttatni. P itvara 
korán reggel ó ta nyolcig tömve 
vala azokkal, akik segélyét k í
vánták. A kkor elkezdé kerengő
sét, m ély szinte délig tarta. H á
rom kor újra kezdé azt; hatkor

rendesen kertjébe vonta magát 
s ‘ az estét barátságnak  szentelő. 
Most még egyszer járta  be nehe
zebb betegeit, ki a legtávolabb 
külvárosig, oly hűséggel a leg
szegényebb viskóba, mint a leg
gazdagabbak palotáihoz s akkor 
éjfélig tanult s ú jra  írá betegei
nek lajstrom át az u tcák  szerint, 
hogy valakit ne felejtsen. S ezen 
rendében m egm arada napjainak 
végéig, m ert az ő betegeinek 
száma, azért, hogy itt megszapo- 
rodának az orvosok, soha meg 
nem fogyott. V iczay a Lutherá
nusok tem etőjökben akara  elta- 
karíttatn i, hol nagyatyja, Péter, 
a M agyar Felekezet Prédikátora 
s atyja, Josef, A baujvárm egyé- 
nek és Kassa városának  Sebor
vosa fekszenek. Koporsóját nem 
csak az egész Város, de annak 
m inden H ostátjai, sőt a közel
fekvő falukból is felgyűlt hála- 
datos szegény nép nagy szám 
mal k ísérte  és soha Kassa em 
bert inkább nem kesergett."

Ebben a korszakban, különö
sen a kezdetén nagy szükség 
volt az egyházhívek nemes ad a
kozására. A belvárosi tem plo
m okkal együtt m inden felszere
lését is elveszítette az evangéli
kusság. Ezek pótlására indult 
meg az adakozás. Ezek között 
em lítésre m éltó az 1690-ből fenn
m aradt aranyozott ezüstkanna, 
több más templomi edény m el
lett. A kanna fülén ez a felirat 
olvasható: „Pattyantus János -— 
Vas Erzsébeth A dták  Isten Di
csőségére Anno 1690." A  kanna 
súlya ezüstben 1 kg és 500 gr.

A század végén II. József 
türelm i rendelete az egész ország 
terü letén  módot nyú jto tt az ev an 
gélikusoknak, hogy m aguknak a 
városok belterü letén  kőből, to r
nyokkal és harangokkal felsze
relt tem plom ot építhessenek. —
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Erre a kassai evangélikusokban is 
k iére tt a vágy. 1803-ban legfel
sőbb parancsra a város falában a 
Malom- (Kossuth Lajos-) utca vé
gén új kaput tö re te tt a tanács. 
Ezzel M usenits József városi m ér
nök kertje  belterü letté  vált. Az 
evangélikusok ezt m egvásárol
ták. A külvárosi három  fatem p
lom példájára  ép íthettek  volna 
ism ét három  templomot. Ehelyett 
abban állapodtak meg, hogy in
kább egy közös; de m inden te 
kintetben —- m éreteiben és m ű
vészi k iv itelében is —- helytálló 
és m éltó Istenházát em elnek. En
nek a tem plom nak alapkövét 
1806-ban te tték  le. Az építkezé
sek  folyam át és a kiadásokat_egy 
külön Pénztári könyvben örökí
te tték  meg. Ebből tudjuk, hogy 
az építkezés 16 ezer' rénusi fo
rin to t és a h ívek részéről még 
ingyenes közszolgálatot is igé
nyelt. 1816 augusztus 20-án ke
rült sor a tem plom  ünnepies föl
szentelésére, m elyet Jozeffy Pál 
tiszai püspök végzett. Az egy
ház anyakönyvei lelkes szavak
kal em lékeznek meg arról a bol- 
dog ágról, m ely a h ívek lelkét 
eltöltötte, m ikor első ízben kon- 
dultak meg az új tem plom  ha
rangjai. Üj élet és új korszak 
indult meg ekkor.

Harmadik korszak.
ISI 6— nap jainkig.

Az új templom együvé gyűj
tö tte  a város m indhárom  nyelvű 
evangélikusait. Azonban nem ze
tiségek szerint egészen a 19. szá
zad közepéig három  önálló egy
házat alkottak.

A m agyar és a ném et egyház 
1861 február hó 19-én kelt szer
ződéssel egyesült. Egyesülés után 
a ,,kassai ágostai hitvallású  evan
gélikus m agyar-ném et egyház"

nevét ve tte  fel. Vagyonközösség 
jö tt ekkor létre  és az istentisz
teljetek nyelvét is vasárnapon
ként m egállapították.

1861-től tehát városunkban két 
egyházközség gondozza az ev an 
gélikus híveket. Ezeket a század
végén Budapesten m egtarto tt zsi
nat I. és II. egyházközség névvel 
jelölte meg.

Az I. egyházközség mindig 
elsőrendű feladatának tekintette, 
hogy iskoláját, m elynek első 
nagy képviselője Batízi András, 
Dévay Bíró M átyásnak kortársa, 
fenntartsa és lehetőség szerint 
fejlessze is. így  szervezték m eg 
a virágzó elemi iskola m ellett a 
polgári iskolát is, a századfordu
lón. Sajnos, ez az iskola a cseh
szlovák köztársaság 20 esztende
jének  viszontagságai között m eg
szűnt. 1940-ben, a felszabadulás 
u tán  ism ét m egnyílt az elemi is
kola és ma két tanerővel m űkö
dik.

N agy próbát je len te tt az I. egy
házközségre az em lített húsz esz
tendő. De az egyház vezető-ége 
m indenkor hűséges, bizakodó lé 
lekkel állott a helyén. Lelkészei: 
M ohr Béla és Greguss Gyula, 
felügyelői: Zsadányi Róbert, Osz- 
kay  Ernő és Gömöry János p il
lanatra  sem engedték elhalvá
nyodni a nemzeti öntudatot és a 
jobb jövőbe v e te tt rem énységet.

A vezetők körültekintő  gon
doskodása és az egyházhívek ál
dozatos sorsvállalása meg is 
hozta eredm ényét. Az egyház- 
község töretlenül foglalhatta el 
helyét ism ét a szabad hazában. 
S most az épülő új jövendő ha j
nalán ősi hitével, a diadalm as 
Evangéliumm al néz szembe az 
új feladatokkal.
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E m lé k e z é s
Kisebb vagyok m inden te 
jó té tem ényednél és hűsé
gednél,, am elyeket szolgád

dal cselekedtél.
I. Móz. 32, 10.

Ez éven ünnepeljük a Bethesda 
fennállásának tízéves évforduló
ját. Ezért szeretnék erről a tíz 
évről röviden beszámolni.

Még 1926-ban, a leánykor m eg
alakulásának évében kezdtek érte 
imádkozni. I-ten  csodálatosan 
felelt rá, m ert az adom ányok 
évről-évre szaporodtak, úgyhogy 
1933-ban m egvehettük a telket 
hozzá, m ájus közepén ketten  ki 
is költöztünk és a hónap végén 
már 6 gyerekünk volt, egy h a r
m adik m unkaerővel! A lehetőség 
szerint berendezkedtünk. Volt 
egy kis nyaralónk, mely állt: egy 
szoba, verandából, szem ben vele 
volt egy kicsiny nyári konyha 
és külön még egy filagória. Téli 
szállásnak nem  volt alkalmas, 
így a gyerekekkel együtt kezd
tünk imádkozni egy házért. Volt 
egy kis falusi gyerekünk, aki 
eddig még em eletes házat soha
sem látott, ő tehát egy ilyen —- 
ahogyan ő nevezte — tornyos 
házért im ádkozott. Erre még nem 
volt pénzünk, m ondtuk is ezt 
neki, de ő m egm aradt kérésénél. 
És tornyos lett a ház!

Több barátunk áldozatkészsége 
folytán szeptem ber végén hozzá
foghattunk az építkezéshez. Em
berileg lehetetlennek  látszott, 
hogy már e télen  benne is lak
junk, de „Istennél semmi sem le
hetetlen!" Azért Őhozzá fordul
tunk, m ondván: „Uram, te tudod, 
hogy télen nem m aradhatunk itt 
a gyerekekkel; légy segítségül, 
hogy elkészüljön a ház!" És Is
ten m eghallgatta kegyelm esen

kérésünkéi! Csodálatos gyorsa
sággal haladt az építkezés. A 
m unkások vallom ása szerint soha 
még ilyen kedvvel nem dolgoz
tak.. Az időjárás is kedvezett, 
úgyhogy decem ber 13-án beköl 
tözhettünk meleg otthonunkba! 
Legfőbb ideje volt, m ert éjjel 
nagy hóvihar kerekedett és reg
gelre fehér volt minden! Szivünk 
m élyéből adtunk hálát Istenünk
nek az első reggeli áhítaton, jó 
ságáért.

A nagyobb ház rendbentartá 
sához azonban több m unkaerőre 
volt szükségünk. Ezt a kérésün
ket is az Úr elé v ittük  és Ö e r
ről is gondoskodott: m ár k a rá 
csonykor beállt a m unkába egy 
kedves testvérünk!

A m indennapi kenyérre  vonat 
kozólag is m egtapasztaltuk az 
Ür gondoskodó kegyelm ét. V a
laki figyelm eztetett, am ikor be
költöztünk az új házba, hogy 
igen nagy lesz a kiadás, nem 
fogjuk bírni fenntartani. Egy pil
lanatra  m inket is el akart fogni 
a félelem, de az ú jévi igével, 
amely így szólt: „Ne félj, mert 
én veled  vagyok!" újból m egerő 
sítette az Űr hitünket. 1934 nya
rán volt a ház felszentelése. A k
korra m ár 14-re szaporodott fel 
gyerm ekeink száma. Egy kedves 
lelkész testvérünktő l ezt az igét 
kaptuk  azon a napon: „K eressé
tek  először Istennek országát és 
az Ő igazságát és ezek mind 
m egadatnak néktek!" Ez újabb 
ígéret volt.

H am arosan m egtelt a ház gyer
m ekekkel, öregekkel. Régiek m en
tek, ú jak  jöttek, csak egy m a
radt változatlan: Istenünk ke
gyelme!

Az évek  során sok próbán
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m entünk keresztül, különösen a 
m egszállás alatt, am ikor cseh 
szom szédaink nagyon gyakran 
kellem etlenkedtek nekünk és 
mindenféle hazugságokkal bajba 
akartak  ju ttatn i. De az Űr k e 
gyelme itt is velünk volt és k i
szabadított m inden bajból. Több
ször im ádkoztunk is érte, hogy 
visszakerüljünk édes m agyar H a
zánkhoz. M ilyen nagy volt tehát 
öröm ünk és hálánk, am ikor a mi 
kegyelm es istenünk ezt is meg 
adta!

Jö tt a háború, m egint csak 
m ondogatták, hogy nem fogjuk 
fenntarthatni otthonunkat. De ott 
voltak azok a drága ígéretek 
Isten igéiben, ezekbe kapaszkod
tunk most is és meg nem szé
gyenültünk! M ert meg van írva:

„Odafordult a gyám oltalanok 
im ádsága felé és azoknak imád
ságát meg nem utálta."

Kedves em berek szívére he
lyezte Isten a rólunk való gon
doskodást és így el vagyunk 
lá tva  m indennel, nem szűkölkö
dünk semmiben!

Ha visszanézünk erre a tíz 
évre, hálás szívvel dicsérjük Is
tent az ő kegyelm éért és hűségé
ért, nagy, csodálatos szeretető- 
ért, de m élyen m egalázkodva 
látjuk a m agunk m ulasztásait, 
hűtlenségeit, h ibáit is, úgy hogy 
még azt sem m ondhatjuk, hogy 
„haszontalan szolgák" voltunk, 
akik m indazt m egcselekedték, 
ami nékik  parancsolva volt.

A  Bethesda vezetősége.

bizalommal és lelkesedéssel. És 
ma kérdjük, vájjon  teljesítet- 
tük-e kötelességeinket, halad
tunk-e a k itűzött cél felé? M eg
tettük, ami tőlünk tellett, a leg
jobb szándékkal, s lelkünk min
den vágya az volt, hogy nevel-

A kassai 219. sz. „A lvinczy P éter“-fiú  cserkészcsapat f. év i m árcius 7-én ren 
dezett sikeres m űsoros estjén .

Gondo/atok a csapat 5 éves évfordulóján
C sapatunk az ötödik esztendő 

küszöbére lépett.
ö t  esztendő, m ilyen hosszú 

idő, ha elő ttünk van, m ilyen rö 
vid, ha visszapillantunk rá.

Elindultunk öt év előtt bizony
talan  léptekkel, de erős hittel,
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jen csapatunk imádságos ajkú, 
dolgoskezű, bízó lányokat, a ma
gyar jövőnek. C serkészleányo
kat, nagyasszonyokat. Im ádsá
gos ajakkal rebegünk hálát az 
Egek Urának, m ert elh ívott ben
nünket a jó m unka végzésére. 
Felettünk tarto tta  őrködő kezét, 
m egkoronázta m unkánkat szent 
áldásával. Jó  m unkát vetettünk, 
j ó  m unkát aratunk. Jó m unkát 
ve te ttünk  akkor, m ikor liliomos 
lobogónk alá álltunk azzal a 
szent elhatározással, hogy a ha
zának igazi honleányai és m aj
dan áldozatot szívesen hozó 
édesanyái leszünk, a történelm i 
m agyar nagyasszonyok nyom á
ban haladva.

törvénynél. Krisztus szelleme tü k 
röződik benne. Gond és öröm 
váltakoztak életünkben. Volt 
úgy is talán, hogy néha egészen 
elcsüggedtünk és alig tud tuk  el
viselni a gondokat. De m ikor ne 
héz útkereszteződéshez jutottunk, 
bizalommal fogtuk meg édes
anyánk, vezető testvérünk kezét, 
hogy m ikor átérünk, m osolyogva 
m ondhassuk: Köszönjük, itt már 
egyedül is tud juk  az utat. Lehet, 
hogy úgy is volt, hogy hosszas 
gondolkodás, vagy h irtelen  e l
határozás után összecsom agoltuk 
cserkészruhánkat haragosan és 
elindultunk az otthon felé, hogy 
m indent visszaadjunk. De az 
utcán eszünkbe ju to tt a tábor.

A kassai 235. sz. Czobor E rzsébe t"-leá rycserkészcsapa t íolyó évi február 28-án
szép sikerrel szerepelt.

Közös tábori élm ényeink még 
jobban összekovácsolták szíve 
inket. Nem a különbséget keres
tük egym ásban — hiszen m ind
annyian egy atyának  gyerm ekei 
vagyunk  — , hanem  a cserkész- 
eszme által jobb em berré nevelt 
testvérünket. Előttünk a tíz c se r
késztörvény. Kell-e nemesebb,

szebb életszabályozó ennél a tíz 
Látíuk társainkat, hogy főznek 
nekihevülve. Nekem  is eszembe 
jut, hogy egyszer hajnalban, a 
szépvölgyi táborban kifűztem  a 
sátrat, hogy a napsugár m ajd be
surranhasson, ha virrad. N em 
sokára v ihar jö tt és én úgy el
aludtam, hogy nem hallottam  az
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esőcseppek suhogását a sátoron. 
M ikor felébredtem , láttam , hogy 
valaki befűzte a sátrat és rám 
teríte tte  takaróm at, hogy meg ne 
fázzam. M ost m ár tudom, m elyik 
cserkésztestvérem  tette, s őket 
most mind el kéne hagyni. — 
H ogyha ilyen em lékekre gondo
lunk, m elegen szorítjuk m agunk
hoz c terkészruhánkat és k inevet
jük  önm agunkat. M ert egy v isel
tes zubbonyt esetleg vissza lehet 
adni, de a tudást, amit itt sze
reztünk, a szeretetet, a zengő 
dalokat nem lehet visszaadni. 
M agyar lányok, m iért nem  vagy
tok mind cserkészlányok? M ind
nyájatoknak  köztünk a helye. 
Jö jje tek  m eghitt otthonunkba és 
é ljé tek  é le teteket a tíz törvény

szerint. Jö jje tek  k irándu lása ink
ra. Daltól hangos erdő, mező, be
rek, m erre járunk  mi cserkészek. 
Jö jje tek  táborainkba, hol m in
denki dalolva végzi a ,,jó m un
kát". Jö jje tek  tábortüzeinkhez, 
ahol a jólvégzett m unka után  fel
csendül ajkunkon az édes ma
gyar nóta. Szegény hazánknak 
sok, testben és lélekben tiszta 
cserkészlányra van szüksége: 
A nnyi sorscsapás után reánk vár 
a N agy és Boldog M agyarország 
felépítése.

Isten adjon nekünk erőt és tu 
dást, hogy ezt a feladatot e lvé
gezhessük.

Bullner Jolán 
a 235. sz. Czobor Erzsébet 

cslcs. családvezetője.

Szepsi evang. leányegyház szórvány 
a megszállás alatt

Az „Őszi Értesítő" m últ év  ok
tóberi szám ában röviden beszá
m oltam  arról, hogy — hogy lett 
a csécsi evang. leányegyház szór- 
ványból, szepsi evang. leányegy
ház szórvány.

M ost szeretném  pár szóval vá
zolni ezen szórványnak a cseh
szlovák m egszállás alatti életét.

N eveket több helyen és pon
tos időpontot szándékosan nem 
említek fel, m ert hisz ebben a 
kis történelm i visszapillantásban 
szereplők még m ajdnem  mind 
élnek, s lehet, ma m ár tán  egész 
m áskép gondolkodnak s így nem 
szeretném , ha bárki is találva 
érezné magát. De a m ostani ne
héz történelm i idők sem alkal
m asak arra, hogy egyes tö rté 
nelmi esem ények felett most b í
rála to t m ondjunk. De az idő kö
zelsége sem alkalm as erre.

Az 1918. évi október havi ál- 
lam fordulat az egyház beléleté-

ben semmi változást sem hozott, 
m ert hisz mi is a stószi egyház- 
kerülethez tartozván, ezzel együtt 
a csehszlovák terü leten  m arad
tunk.

1927-ben Finkei Jenő úr gond
nokunk elhalálozván, helyébe 
1927. év június hó 6-án szerény 
személyem választato tt meg.

Első fontos teendője szórvá
nyunknak az volt, hogy isten
tiszteleteit ne iskolákban, köz
term ekben, vagy m agánházak
ban tartsa, hanem  testvéri egyet
értéssel iparkodjék m egnyerni az 
itteni ref. egyház rokonszenvét 
arra nézve, hogy az istentiszte
leteket esetenként az itteni reb 
tem plom ban tarthassa  meg. Ezt 
Isten segítségével, mint ■ m ár a 
múlt évi értesítőben jeleztem, el 
is nyertük.

M ásodik feladat az volt, m iután 
az összes kegyszereink egy antik 
kehelyből és egy ostyatartóból
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álltak, ezt kiegészítsük úgy, hogy 
kölcsöntárgyakra ne szoruljunk. 
Ez is elin téztetett úgy, hogy 
most egy kis szekrényben m in
den, az istentisztelet céljára szük
séges kegyszer megvan, sőt a 
még régi, foszladozó fehérnem ű- 
készlet is felfrissíttetett.

így folyt egyházi életünk 
csendben, békés együttéléssel, 
m agyar, szlovák és cseh h ittest
véreinkkel egészen addig, míg 
szeretett lelkészünk: M a n d e l  
György úr stószi evang. lelkész 
a harm incas években egészségi 
okokból nyugdíjba nem vonult.

H elyébe a stósziak szepességi 
lelkészt választo ttak  meg, kinek 
installációján a szepsi evang. 
leányegyház szórvány is, három 
kiküldött taggal résztvett.

Az új lelkész m egjelenésében 
kedves, jó, intelligens benyom ást 
keltett, azonban azonnal szembe- 
öttlött, hogy hiányosan beszél 
m agyarul. Azonban nem várta  
azt, hogy mi ezt észrevegyük és 
e fölötti aggodalm unknak kifeje
zést adjunk, önm aga em lítette 
ezt fel, ígérve, hogy iparkodni 
fog jól m egtanulni m agyarul.

Sajnos azonban, mi már erről 
nem győződhettünk meg, m ert az 
évenkénti istentisztelethez m in
dig Kassáról kért kisegítő lel
készt. Irányunkban való gondol
kodását nem ism erhettük meg, 
de jellegzetes az, hogy egy itt 
m egtartott csehszlovák ünnepé 
lyen, m elyen ő is résztvett s 
am elynek közönsége 96 % -ban 
az itteni és a vidékről berendelt 
exponált tisztviselő, katona, csend
őr, határő r volt, ennek folyam án 
oda nyilatkozott, hogy itt nem 
is kell tudni m agyarul. M ire sze
rényen  csak azt jegyeztem  meg 
neki, hogy várjon  csak egy fél 
órát, akkor m ajd m eglátja, hogy 
ez a szerinte sok szlovák — a

cigánym uzsika m ellett mind m a
gyar nótát fog énekelni. Ügy is 
lett! Nem is láttuk  azután kö
rünkben soha többé.

Ellenben egyszer csak a har
m incas évek vége felé felütötte 
fejét egy mozgalom, hogy Szép- 
síben az evang. hitfelekezetnél 
is, m int a katolikusoknál, legyen 
szlovák istentisztelet. Bombaként 
m átus testvéreinkben  is nagy 
m egdöbbenést keltett, m ert hisz 
közöttük egyetlen egy szlo
vák vagy cseh sem volt. Félte t
tük a szép egyetértést, ha ez k i 
éleződik, hisz közöttünk is egy
két csehet k ivéve m indenik szlo
vák testvérünk  éppen úgy be
szélt és írt m agyarul, m int jó m a
gunk, hisz mind m agyar iskolát 
végzett.

De hála a jó Istennek mindezt, 
sok vita  és rábeszélés után, el 
lehetett kerülni s m egértetni ve
lük, hogy az ily, igazán é rth e te t
len k ívánság csak az e llen té te
ket élesíti ki. Ennek a konkoly
hintésnek később is volt téves 
hajtása. Erről m ajd más alkalom 
mal beszélek.

Ezután lassan eltűntek a ba j
keverők  s lassan elértünk a vár- 
va-várt visszatérés pillanatához, 
ránksütö tt a fényesen ragyogó 
m eleg m agyar nap.

Szepsi, 1943 m árcius 12.
Neupauer Gyula 

egyháztanácsos, Sze"psi

AZ ÖRDÖG IGÉZETÉBEN a  varázslás, 
spiritizm us, kártyave lés , ráo lvasás felől 
n y ú jt fe lv ilágosítást M odersohn Ernő 
lelkész. K edvezm ényes bolti á ra  3 P. 
A lig van  hely, ahol ne űznének varázs
lást, ráo lvasást. M ennyi baj szárm azók 
belőle. H ívő em ber kö telessége a fe lv i
lágosítás és intés. Ezen szolgálato t a leg
jobban „Az ördög igézetében" című 
könyvvel tud juk  végezni. K apható a 
lelkészi h ivatalban.
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Iskolánk műhelyéből
Sok szülő csodálkozik azon, ha 

olykor-olykor m egm utatjuk gyér. 
m eke jó fogalm azványait. Nem 
hiszi, hogy a gyerm eke írta  azo
kat. Ez azért van, m ert az isko
lában nincs szülői befolyás, nincs 
semmi zavaró körülm ény, ami a 
gyerm eket alkotó m unkájában 
m egakasztaná. A fogalm azás a 
legnehezebb, de egyben leg érté 
kesebb tan tárgy  az elemi iskolá
ban, m ert ebből sok m indenre 
következtethet a nevelő, főleg az 
egyén belső lelk ivilágát tükrözi 
vissza. M űhelyünkből néhány 
dolgozatot közlünk, hogy isko
lánkban folyó kom oly m unkára 
felhívjuk az iskola pártfogóit, ba
rátait. O lvassák szeretettel eze 
ket a lélekből jövő kedves so
rokat, *

Zöldkeresztes nővér egy egész
ségtani vonatkozású m esét mond 
a gyerm ekeknek. Befejezésül sze
retné látni m unkájának eredm é
nyét. Irat velük. És ime, milyen 
bájos, kedves sorok születnek. 
(A közölt fogalm azványok még 
helyesírási és értelm i szem pont
ból nincsenek á tjav ítva .1 

*
Postás Jancsi Fogországban.
Hol volt, hol nem volt, volt 

a világon egy kis fiú, akit Pos
tás Jancsinak  hívtak. Sohasem 
akart fogat mosni. H iába mond
ták  neki, hogy mossa meg a 
fogát, mindig elm ulasztotta. El
rom lottak a fogai. El kellett 
m enni a fogorvos bácsihoz és 
kihúzni a rossz fogat. Jancsi 
bánatában elhatározta, hogy 
nem m arad otthon és elment. 
M ent nagy országokon át, míg 
m egérkezett egy kapuhoz. Fel 
volt írva egy táblára: Fog
ország. A kapuban őrök álltak.

M egkérdezte, lehet bemenni? 
Jancsi bement, láto tt fogakat, 
egyikre az volt írva verseny- 
színház. O tt egy bácsi azt k iál
totta, aki legfehérebbre mossa 
a fogát, az nyer egy fogkefét. 
Én nem  szeretnék ülni a fog
orvos bácsi • székében, azért 
m inden nap ápolom a fogaimat.

Borcsiczky Margit 
II. oszt. el. isk. tanuló. 

*
A gyerm ekek sokat beszélnek 

katonáinkról. Időszerűvé vált egy 
fogalm azást írni a rokkant ka to 
náról. Beszélgetés közben k a to 
náinkra irányítom  a figyelmet. 
Hol vannak, mit tesznek értünk. 
Mi történ ik  velük, m iért harcol
nak? — hangzanak el a kérdé- 
sek. A gyerm ekek irányítás m el
lett elkészítik fogalm azványaikat, 
m elyek a gyerm ekek hazaszere
tetét, hitét, k itartását tükrözik 
vissza. Egy kis gyerm ek így ír 
erről:

A  rokkant katona.
Ő seink ránk  hagyták  ezt a 

szép hazát. H onvédeink védik 
most hazánkat. A rokkant k a 
tonák a harc téren  sebesültek 
meg. Szívesen és örömmel 
m ennek el szép hazájukat v é 
delmezni. Sokan életüket, k a r
jukat, fél szem üket, szívüket 
áldozzák a hazának. A haza 
csak akkor erős, ha m inden 
ember szereti. A  rokkant k a 
tona nem  panaszkodik, hanem  
egy lábbal, vagy félkézzel is 
e ltartja  gyerm ekeit, feleségét, 
nagyszüleit, rokonait, hogy a 
családja el ne pusztuljon. Tud
ják azt is, hogy a haza nem 
veszhet el soha.

M iklósy Gábor 
III. oszt. tanuló.
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A következő fogalm azásnál a 
földrajzzal kapcsolatosan gyönyö. 
rű  hortobágyi tá ja t ábrázoló ké
pet állítok a gyerm ekek elé. — 
Szép, szép — hangzik m inden
felől. — Rajzoljuk le! — hang
zik egyik pádból. — Lerajzoljuk, 
de szóval. Ügy, m intha ott le n 
nétek. Fogjatok a munkához!

Az alábbi fogalmazás m utatja 
a gyerm ek éles m egfigyelőképes
ségét, term észetszeretetét, va llá 
sosságát. (Szabad fogalmazás:) 

Hortobágyi élet.
Süt a nap. Rekkenő hőség van. 

Delet harangoznak a közeli falu
ban. K örüljáratom  szemem a gyö
nyörű tájon. A falu házai úgy 
látszanak, m intha gyufaskatulyák 
volnának. Apró, fekete pontok 
tűnnek fel a láthatár szélén. A- 
hogy egyre közelebb jönnek, 
egyre nagyobbodnak. Végre ki- 
vehetem, hogy szénásszekerek. 
M ikor hozzám ért, m egszólítot
tam a szénán alvó em bert. Nem 
ébredt fel. A szekerek tovább 
m entek. M egint jön valaki. Töb
ben vannak. Erős m eglett m a
gyarok. Kasza a vállukon. Ebé
delni m ennek. Közben beszélget
nek. Ejnye komám, — m ondja az 
egyik  — m ár biz’ egyszer bem e
gyek én a városba. Lábas kell az 
asszonynak, a Jucinak  kaláris, a 
Jancsinak  új cipő. Meg még sok 
minden. Elmennek ezek is. Egy- 
szercsak m adárcsicsergés ü ti meg 
fülemet. Egy kis pacsirta  énekel. 
Hallgatom, hallgatom  ném a áh í
tattal. G yönyörű hangjával c s i
csereg. Egyszerű, de értékes ma
dár. A m adárka elszáll. Néma 
csönd van. Fönt az égen apró 
bárányfelhők, m intha kis bá rá 
nyok lennének s legelnék az égi 
füvet. De gyönyörű a be lá th a ta t
lan égi mező. M egszomjaztam. 
Elindultam  vizet keresni. Tudtam, 
aligha találok, m ert ezen a vidé

ken nem igen van víz. Elfárad
tam. Leültem egy átszeli kőre. 
Cirip-cirip! Itt vagyok. A  tücsök 
— m ert az volt — közelebb m á
szott. — Szervusz, tücsköm. Bo
garam — szólítottam  meg b ará t
ságosan. — Remélem nincs sem 
mi bajod. Cirip — bólintott m eg
értőén. — Gyere tücsköm . Ebé
delj velem . A tücsök rám  nézett. 
Apró szem ében m éltatlankodás 
látszott. M intha azt m ondta vol
na: Ebédeltem  én már. Elhagyott 
ő is. Félhom ály teríte tte  le szür
kés fáty lát a világra. Esteli szál
lásom ra tértem . De nem m ulasz
tottam  el m egköszönni a jó Is
tennek, hogy engedte meglátnom 
a gyönyörű vidéket: a szép Hor- 
tobágyot!

Kováts A nna  
IV. oszt. tanuló.

— Szadovszky János egyház
tanácsosunk f. évi márc. hó 19-én 
rövid szenvedés u tán  csendesen 
elhunyt. Szorgalmas, m unkás é le
tének  61-ik évében távozott el 
szerető családja köréből. M int 
könyvkötőm ester városszerte  köz
ism ert volt becsületességéről és 
m egbízhatóságáról. Az egyháznál 
viselt tisztségét hűséggel töltötte 
be. A zok közé tartozott, akik az 
egyház istentiszteleti é letének  
buzgó közösségét alkotják. H elye 
m egüresedett a templomban, de 
bizonyos, hogy Krisztus szava 
hozzá is szól: ,,Az én A tyám nak 
házában sok lakóhely  van . . .  El
m egyek, hogy helyet készítsek 
néktek!"

KÉRJÜK AZ EGYHÄZHlVEKET, hogy 
az is ten tisz te le t ide jén  tö rténő  esetleges 
légi riadó esetén  a fö lkért légvédelm i 
szolgálato t te ljes ítő  egyháztagok u ta s í
tásai szerin t h agy ják  el a  tem plom  
épületét.
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A  k e n y é ris k o la
A  kenyériskola ebben az é v 

ben január 11-én nyílt meg és 
m árcius 10-én tarto tta  meg záró
ünnepélyét. 25 kis kültelki g y e
rek  látogatta  m indennap.

Kenyériskola. Sokan talán  azt 
sem tudják, mit jelen t ez. De aki 
már egyszer já rt itt, vidám  és 
kedves benyom ásokkal távozott.

Lépjünk hát be és nézzünk kö 
rül. Fiúk, lányok, kicsik s n a 
gyobbak egyaránt örömmel, csil
logó szemmel ülnek és figyelnek. 
Eleinte talán  félénken, kissé szé
gyenkezve félrehúzódnak, de az
tán  felenged a m erevség, s k é 
sőbb már nyom a sincs a félénk
ségnek. Á hítattal, lehajto tt fejjel, 
összekulcsolt kézzel im ádkoznak 
együtt. Énekeket tanulnak, s 
bibliai m agyarázat a lapján ó. és 
újszövetségi tö rténeteket, a ran y 
m ondásokat. N agyon jól meg
jegyzik a hallo ttakat s még a 
legkisebbek is el tud ják  m onda
ni. A  közös ima után vidám an 
ülnék .az asztalhoz, ahol nap-nap

után m eleg te je t s kenyeret k a p 
nak ezek a kis kültelk i gyerekek. 
N éha külön m eglepetés is akad: 
alma, kalács is ju t m indegyiknek.

A kenyériskola m egtanítja a 
gyerekeket arra, m ilyen nagy ál
dás a m indennapi kenyér s hogy 
az Ü rnak ezt az ajándékát min
denkinek meg kell becsülnie. 
O lyan jó volt hallgatni, mikor 
az egyik  pici k islány uzsonna 
után  k ije len tette: „Köszönjük meg 
a jó Istennek, hogy tejecskét 
kaptunk."

ö rö m  volt résztvenni a záró
ünnepélyen, az utolsó kenyér- 
iskolái napon is. A gyerekek a 
szép feleletekkel, ajkukról fel
csendülő énekükkel lelki gazdag
ságukról te ttek  bizonyságot.

A velük  sokat fáradó vezető 
ség azzal a rem énnyel búcsúzott 
tőlük, hogy ezt a lelki gazdag
ságot nem csak m egtartják, ha
nem tovább is fejlesztik.

Irta: Sz. P. K. E.

A kassai magyar evangélikus egyház kenyériskolájának
szeretet-szolgálata

a szegényeknek az evangeliom ot 
p iéd ikáljátok ."

1943 január hó 11-től m árcius 
10-ig, naponként 25 gyerm ek él
vezte a fenti szeretetszolgálat ál
dását, s a kenyér és a tej napi 
kiosztása m ellett gondoskodott 
az egyház vezetősége arról is, 
hogy az éhező gyerm eldelkek 
naponta táp láltassanak  az örök 
élet kenyerével és a szomjazó 
gyerm eklel kék kielégíti essenek
az evangeliom  tejével.

A földi kenyérre l és tejjel 
való m indennapi táplálkozás előtt 
akadtak  m indennap olyan hívek, 
akik a gyerm ekekkel naponta

A kassai m agyar evangélikus 
egyház vezetőségének és áldo
zatkész h íveinek a szívében ú jra 
k inyílt a krisztusi felebaráti sze
rete t virága. Ebben az 1943-ik 
évben is ú jra  k itáru ltak  a k e 
nyériskola kapui. Ű jra e ljö ttek  a 
múlt évi hűséggel a M ária-lelkű 
és M árta-szolgálatkészségű m a
gyar evangélikus nők, asszonyok 
és leányok, hogy az em berbaráti 
szeretet és a jó tékonyság oltára 
m ellett szolgálva, eleget tegye
nek a krisztusi parancsnak: „Ad
jatok  enni az éhezőnek, inni a 
szomjazónak, ruházzátok a mezí
telent, látogassátok a beteget s
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együtt énekeltek, im ádkoztak, e l
m élyedtek az örökélet igéjének, 
a szentírásnak titkaiba; bejárták  
a gyerm eki lelkekkel az evangé
likus egyházi élet gazdag lelki 
mezóit s a lelki kalász szedésé

ben jó példával előljártak.
. A kenyériskola kéthónapi á l
dásos m űködése ebben az évben 
m árcius 10 én a gyerm ekek záró
vizsgájával ért véget.

A KENYÉR.

,,Szeressétek a kenyeret,  m ert a kenyér
a ház szíve, az asztal illata, a tűzhely öröme."

„Tiszteljétek  a kenyeret, m ert a kenyér a homlok verejtéke, a 
m unka büszkesége, az áldozat költem énye."

„Becsüljétek meg a kenyeret,  m ert a kenyér
a szántóföldek dicsősége, a föld illata, az élet ünnepe."

„Ne pazaroljátok a kenyeret,  m ert a kenyér a haza gazdagsága, 
az Isten legbensőségesebb adom ánya, az emberi fáradozás 
legszentebb jutalm a."

Margócsy Aladár 
ny. lelkész, tb. főesp.

Hírek
— A lelkészi h ivatal helye: 

Kossuth Lajos-utca 3., I. em. H i
vatalos órák: délelőtt 9— 12. Te
lefon: 35—96.

-— A belmissziói m unka b á r
m ely ága irán t érdeklődőknek a 
lelkészi hivatal nyújt felvilágo
sítást.

— Szeretettel h ív juk  fel az 
egyházhívek figyelmét, hogy m á
jus utolsó vasárnapján, azaz a 
hősök nap ján  az istentiszteletet 
reggel 9 órakor fogjuk m egtar
tani.

— Szeretettel h ív juk fel az 
egyházhíveink figyelmét, hogy 
m inden hónap első vasárnapján, 
am ikor egyházközségünkben V411 
órakor ném et nyelvű istentiszte
let van, a II. egyházközség 9 óra
kor m agyar nyelvű  isten tisztele
tet tart.

— A böjti időszakban minden 
csütörtökön este 6 órakor iskola- 
épületünk em eleti nagyterm e oen 
Pálma testvér ta rt bibliai órát.

— Legfelsőbb helyről Szakmáry 
Károly egyháztanácsosunkat és 
Spielm ann Ervin h ittestvérünket 
korm ányfőtanácsosi, dr. Payer Er. 
vin h ittestvérünket egészségügyi 
főtanácsosi, Koch Vilmos egy 
háztagunkat tanügyi főtanácsosi 
m éltósággal ruházták  fel.

— Szepsi szórványunk gyásza. 
Szepsi szórványunk egyik buzgó 
tag ja  váratlanu l távozott el az 
élők sorából. Szikora János m, 
kir. t. őrm ester, a szepsi tűzoltó
ság parancsnoka szolgálata köz
ben adta vissza lelkét Terem tő
jének. Tem etése február 22-én 
nagy részvét m ellett m ent végbe.

— Evang. vegyeskarunk  a k ö 
zeledő húsvéti ünnepekre való 
tek in tette l újból m egkezdi m un
káját. Szeretnénk, ha minél n a 
gyobb szám ban jelennének  meg 
és résztvennének abban a nemes 
m unkában, m ely egyedül isten 
dicsőségére szolgál. Énekeljünk 
jó szívvel, jó evangéliku-hoz 
m éltóan. Próbák szerdán és pén
teken este 7—8 óráig.
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— Felhívjuk a kedves Szülők 
figyelmét a most m eginduló moz- 
galomra, m ely a fiú. és leány
diákságot egy táborba akarja  az 
éneken, keresztül töm öríteni. En
gedjétek  és ne tiltsátok énekelni 
tudó gyerm ekeiteket, m ert ének
lés közben nem esedik a szív, 
tisztul a lélek. Szeretettel várja  
őket a Vezetőség. Próbák vasár
nap reggel pontosan 8—9 óráig 
az evang. elemi iskola III—IV. 
osztályában.

— A böjti időszakban m inden 
kedden és pénteken  este 6 ó ra 
kor böjti esti istentiszteletet ta r
tunk a templomban.

— A nagyhéten  m inden este 6 
órakor v irágvasárnaptó l a nagy 
hét szom batjáig bezárólag esti 
istentiszteletet tartunk  a tem p
lomban.

— Az idei konfirm ációi ok ta
tás m árcius 1-vel elkezdődött. 
Harm inc konfirm andus je len tke
zett. H ordozzuk őket im ádsá
gainkban! Az órák m inden nap 
5 órakor vannak  az iskolaépület
ben.

-—- Dr. Förster Lajost, gyüleke
zeti gyám intézetünk elnökét a 
hegyaljai evangélikus egyházm e
gye gyám intézete világi elnökévé 
választotta.

— Ez idén is m űködött a ke
nyériskola. 25 gyerm ek kapott 
január 10-től márc. 10-ig m inden 
nap m eleg uzsonnát. U gyancsak 
m inden nap lelki oktatásban is 
részesültek. Ezt M argócsy A ladár 
ny. lelkész tb. esperes végezte. 
A kenyériskola bevétele 563 P 
50 f. éspedig: adom ányokból 325 
P 90 f. és a diákszövetség lány
csoportja m űsoros előadásának 
jövedelm éből 237 P 60 fillér. Ki
adása 385 P 72 fill. A rászoruló 
gyerm ekek ruhasegélyben is ré 
szesültek.

— G yülekezetünkben az elmúlt 
1942-ik évben a keresztség szent
ségében 56-an részesültek. 28 
leány és 28 fiú. Ezek közül egy 
felnőtt-keresztelés volt. — 22-en 
konfirm áltak, 11 leány és 11 fiú. 
H ázasságot 18 pár kötött, 5 tiszta 
és 13 vegyes. Reverzálist javunk
ra 6, kárunkra 4 pár adott. — 
Elhalálozott 43 egyháztag, 22 nő 
és 21 férfi. — Az Űr szent vacso 
rájával 1344-en éltek: 492 férfi és 
852 nő. — Hozzánk betértek  h a 
tan, tő lünk  k itértek  ketten.

— Leányegyesületünk elnöke, 
M argócsy A ladárné főesperes ne
je tisztségéről lem ondott. A le 
ányegyesület vezetését m árcius 
15-től Dr. Schulek Tiborné tábori 
főlelkész neje válla lta  el.

—- Szórvány-istentiszteletek. E 
tavaszon, április 11-én és június 
14-én lesznek úrvacsorával egy
bekötött istentiszteletek Luciabá- 
nyán reggel 8 órakor, Szepsiben 
d. e. 10 órakor. Szeretettel hívjuk 
fel erre szórványhíveink figyel
mét.

— Fájdalm as gyász érte  egy
házközségünk tb. felügyelőjét, 
Gömöry Jánost, leánya, özv. V e
ress Józsefné Gömöry Kató e l
hunytéval. — U gyancsak gyász 
sú jto tta  le Sohlmann Gyula má
sodfelügyelőt is unokaöccsének, 
vitéz Lovay Ferenc m. kir. alez
redesnek hősi halálával. A k e 
gyelem  Istene vigasztalja meg 
őket.

— Bradovka Gyula, egyház- 
községünk tanácsosa 1942 októ
ber 12-én hunyt el. Buzgó egy- 
báztanácsosunk röviddel halála 
"lőtt még m egérhette ruhafestő, 
vegytisztító és gőzm osógyárának 
130 éves fennállási ünnepét. Az 
üzemet három  nem zedék p ihe
nést és fáradságot nem ismerő
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szorgalma fejlesztette az akkori 
kék. és szepfestő m űhelyből a 
modern technika vívm ányaival 
felszerelt vegytisztító és ruha
festő gyárrá Bradovka Gyula 
tagja volt annak a törhetetlen  
m agyarságáról és keresztyén 
m eggyőződéséről nevezetes kas
sai polgár, társadalom nak, amely 
Kassa ipa: : s : f isa  terén  több 
mint egy tá l- :a ra d  óta nagysze
rű  m unka: végzett és lerak ta  a 
kassai m agyarság alappilléreit, 
m elyeket a 11 éves idegen meg
szállás sem tudott m egingatni. 
Nagy szeretetnek és köztisztelet
nek örvendett boldog em lékű 
egyháztar. = : :;unk , aki a m unka 
em bere volt es akkor volt a leg
boldogabb amikor gyárában m i
nél több em bernek adhatott ke
nyeret. Egyházának hű fia volt. 
Családja gyászában osztozik egy
háza is.

— M arcsek János a hegyaljai 
egyházm egyének, így egyházköz
ségünknek is, esperese m árcius 
hó 23-án és 24-én h ivata ’osan 
látogatta meg egyházközségün
ket. V izsgálata k iterjed t a lel- 
készi hivatalra, a hitoktatásra, 
elemi iskolánkra. R észtvett a 
leányifjúság közt folyó csendes 
napi evangelizációkon is. A  lá
to ttak  és hallo ttak  elism erését 
érdem elték ki.

—  A m . kir. igazságügym inisz
ter elő terjesztésére a Kormányzó 
tjr  Dr. Aczél M iklós egyháztaná
csosunkat, helybeli járásbírót, 
m árcius 1-i hatállyal az abauj- 
szántói kir. járásbíróság elnöké
vé nevezte ki. Am ikor sajnálattal 
válunk  meg buzgó egyháztaná
csosunktól és körültekintő  ügyé
szünktől, további é le tpályájára  
is Isten gazdag áldását kérjük.

FELHÍVÁS. Szeretette l é rtesítjü k  k ed 
ves h ittestvére inket, hogy az egyházi 
adó beszedését ú a lapokra  fektettük . 
M inden egyháztag  április hó folyam án 
kettős posla takarkpénz tá r csekklapon ér
tes ítés t nyer idei adó jának  és esetleges 
h á tra lék án ak  összegéről. A rra  kérjük  
kedves h ittes tvére inke t, hogy a k iv e te tt 
összeget a cseklapokkal szíveskedjenek  
k iegyenlíteni, m ivel a pénzbeszedő csak 
azokhoz fog elm enni, akik a csekkbefize
tési fe lh ívásnak  30 napon beiü l eleget 
nem  tesznek. Az 5°/o-os beszedési díj 
ilyen esetben  szin tén  a  késedelm ezőt 
íogja terheln i.

A nehéz időkben m egértést és tám o
gatást k é r a

Pénzügyi bizottság.

SZERETETTEL KÉRJÜK KEDVES HIT
TESTVÉREINKET, hogy gyü lekezeti la 
punk te rjesz tésé t tegyék  le lk iism ereti 
kö te lességükké o lyan egyháztag jaink  
között, ak iknek  tudom ásuk vagy  felte
vésük  szerin t nem  igen vo lt m ódunkban 
azt e lju tta tn i.

— A Tavaszi Értesítő ára  50 
fillér változatlanul továbbra is. 
Ezt az összeget a lelkészi h iva
talban, az egyházfinál, vagy  a 
következő két üzletben lehet kifi
zetni: Fleischer és Schirger, Fő-u. 
2., V árkoly  Miklós, Kossuth La
jos-utca 3.

— Laut Beschluss des Presby
terium s vom  14. III. 1943 wird 
nach dem A ntrag des II. Kirchen- 
irsspektors Julius Sohlmann wie 
im ungarischen, auch bei deut
schen G ottesdiensten das> V ater
unser nicht schon nach der P re
digt, sondern erst sta tt des 
Schluss gebetes vor dem A ltar ge
sprochen. — A uch die drei V er
se vom  schönen Liede: ,,Ach, 
bleib mit Deiner G nade'' nach 
Gesangbuch Nr. 204. w erden als 
A bschluss eingeführt und gesun
gen. — Schliesslich w ird in je 
dem G ottesdienst auch das G lau
bensbekenntnis vorgelesen und 
dadurch der deutsche G ottes
dienst ergänzt und verschönert.
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F rü h lin g s h o ff e n
Mit des A llm ächtigen Hilfe 

und Gnade haben wir einen w ei
teren  K riegsw inter überdauert 
und die ewig treue M utternatur 
beginnt bereits das frische Er
w achen vom  langen W in ter
schlafe einzuläuten, um in un
sere durch allerlei N öten und 
Schw ierigkeiten stark  bedrückte 
H erzen ebenfalls neues Hoffen 
auszugiessen, uns aber auch mit 
frischem  M ut auszurüsten.

t.

Auf der P ilgerw anderung in 
den jungen, noch geheim nisvoll 
verschleiert vor uns liegenden 
Frühling hinein, w erden wir 
heuer noch stärkerer H erzen und 
noch festeren G laubens als bis
her bedürfen, um im erprobten 
und bew ährten  G ottvertrauen 
standhaft und ausdauernd zu b lei
ben, die täglich fühlbarer w er
denden Folgen des langw ierigen 
kriegerischen Ringens, allerlei 
Entbehrungen und die persön
lichen Opfer an teurem  M en
schenleben, — in stiller Ergebung 
auf uns zu nehmen, bis die Stun
de der Erfüllung allen Höffens 
und Sehnens geschlagen haben 
wird.

W enn wir, nicht nur seelisch 
und geistig, sondern auch völ
kisch betrachtet, in kam erad
schaftlicher V erbundenheit, Schul
ter an Schulter, ein jeder auf 
den ihm anvertrau ten  Posten, mit 
gläubigem  und dankbarem  Herzen 
das Beste und Ä usserste unserer 
Leistungsfähigkeit bereitw illig 
einsetzen, uns den überm ensch
lichen Leistungen unserer he l
denm ütigen Frontkäm pfer würdig 
erw eisen, w ird der gerechte Lohn 
solchen A usharrens und Treu
bleibens, uns von  der göttlichen 
V orsehung gewiss nicht voren t
halten  bleiben.

Von solcher Erkenntnis erfüllt, 
b itten  und beten wir, dass der 
A llm ächtige uns die Kraft v e r
leihe, in treuem  A usharren und 
eifrigem  Zusam m enwirken, auch 
die G rundlagen unseres Glaubens 
in der ferneren Zukunft unge
schm älert zu erhalten  und unser 
Flehen um einen baldigen und 
gerechten Frieden erhöre.

Kaschau, M itte M ärz 1943.
■ JULIUS SOHLMANN 

II. K ircheninspektor.

„Wo wohnt der Hebe Gott?“
wort: ,,Gott w ohnt in einem  re i
nen Herzen." So w ird doch wohl 
das hoch te W esen auch w ieder 
ferne von uns sein. Denn auf 
welches Herz trifft die Selig
preisung dessen zu, den niem and 
einer Sünde zeihen konnte: „Se
lig sind, die reines H erzens sind, 
denn sie w erden Gott schauen."

Gott schauen! W ir kommen 
der Lösung der Frage damit 
schon ganz nahe. Also: „W o 
wohnt der liebe Gott?" Endlich

— fragte einm al ein Lehrer seine 
ABC-Schüler. Da kam en nun al
lerlei A ntw orten zum Vorschein. 
„Im Himmel!" lau te te  natürlich 
eine Antwort, die gang und gäbe 
ist, um sich das höchste W esen 
vom Leibe zu halten, aus dem 
Leben auszuschalten. Einen M äd
chen fiel sein A bendgebet ein: 
„Ich bin klein, mein Herz sei 
rein, soll niem and drinn w oh
nen, als Jesus allein!" Dies M äd
chen gab dem Lehrer zur A nt



TAVASZI ÉRTESÍTŐ 55

meldet sich noch ein kleiner 
Knabe in der hin tersten  Bank 
und rie: , 3 e r  liebe Gott wohnt 
in der Langen Gasse, im letzten 
Haus links Als das Lachen ob 
dieser Ar.:w ert sich gelegt hatte, 
fragte der Lehrer den Knaben, 
wie er : ss meine. Und der Kna
be erzählte „W ir sind eines 
S onn te ;; ' in an einem  arm 
seligen H äuschen vorbeigekom 
men. De hat der V ater gesagt: 
Das He - gehört dem armen 
Flicks t - - :: der hat acht Kin
der ur. r re  gliederkranke Base

und der blinde G rossvater ist 
auch noch mit dabei. Da ist oft 
Schm alhans Küchenm eister. Aber 
alle w ohnen in Liebe und Frie
den bei einander. Schau, Bub, bei 
den Leuten w ohnt der liebe 
Gott."

In der Klasse w ar es ganz still 
geworden. Der Lehrer fuhr dem 
Buben über den Blondkopf: „Dein 
V ater hat recht, mein Junge. 
Gott w ohnt überall, wo Liebe 
und Frieden regiert und wo sich 
fiomme H ände im Gebet falten."

Fr. Volkskirche.

Fliehen kann Tapferkeit sein
Fliehen und Tapferkeit schei

nen zv. e: grundverschiedene Din
ge, die s:ch ausschliessen wie 
Feuer und W asser. W er wird 
einen S : ta ten  für tapfer halten, 
der vor :em  Feinde flieht? Doch 
jedes L : ; hat zwei Seiten. Be
kannt ist die Geschichte vom 
Grossen Kurfürsten von Preus- 
sen, d-sr in seiner Jugend zu Be
such :m Haag war. Dort ver
suchten sie ihn zu schlechten 
Dingen zu verführen. A ber er 
besann -ich nicht lange und mit 
den W orten: „Das bin ich m einer 
Ehre und m einem  V aterlande 
schuldig," floh er aus d ie-er ge
meinen Gesellschaft. W ilhelm 
von Oranien, in dessen Kriegs
lager er sich begab, lobte seine 
tapfere Flucht mit den W orten: 
„Du hast einen  schönen Sieg 
errungen." Ich sehe einen jun 
gen M ann von einem Schaufen
ster stehen. Da liegt ein Buch 
mit einem  w üsten Titel und 
schlechten Bildern. Ob er das 
nicht mal lesen darf? A ndere 
tun ’s doch auch. W äre doch ganz 
interessant. Plötzlich reisst er

sich los, und eilt fort. Und w enn 
sein W eg ihn w ieder durch diese 
Gasse führt, dann geht er fortan 
auf der anderen Seite. Flucht vor 
der V ersuchung ist Tapferkeit. 
Ich kannte  einen Mann, der ein 
Trinker gewesen w ar. Er ha tte  
es arg getrieben. Jetz t rührte  er 
keinen Tropfen m ehr an. Und vor 
dem W irtshaus, wo er früher ge
zecht hatte, floh er. Dahin kriegte 
ihn keiner. Und mit seinen v o r
m aligen Zechgenossen m ochte er 
gar nicht gern Zusammenkom
men. Also Fliehen kann Tapfer
keit sein. D aran ist kein Zweifel.

(Appenzeller Sonntagsblatt.)

—  Den ersten  Sonntag im M o
nat w ird vorm ittag um  V4 II Uhr 
der G ottesdienst immer in deu t
scher Sprache gehalten. Gleich- 
so findet den 2. und. 4. Sonntag 
nachm ittags um 3 Uhr deutscher 
G ottesdienst statt.

— Jeden  D onnerstag um V2 8 
Uhr ist in der Kirche M orgen
gottesdienst in deutscher Spra
che.
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Die wahre Grösse
Ihn dünkt, des W eltalls ständger Sonnenschein,
Beleuchte bloss sein m enschensüchtig  Tun,
Schrill prahlte  Kaiser Karl nicht zu ruhn,
Beugt dem utsvoll sich nicht das M önchelein.
Und W olkenbrüchen gleich erg iesst sich Blut,
Aus Leibern, deren Seelen gottw ärts ziehn,
Auf Folterbänken gellend wirds geschrien:
Von Gottes G naden den peitscht böser Mut!
Der schlichte M önch in hehrer Bibelhülle,
V ergebens droht ihm w ütend zu der Scherge,
Führt sicher euch zu Gottes G nadenfülle . . . !
Der K aiserriese schrum pft gar bald  zum Zwerge,
Steigt lebend schon hinab zur N acht der Särge,
Doch Luther flammt wie ewge Feuerberge!

Viktor Mohr

Dem Andenken der gefallenen Helden
Die ihr Blut und Leib und Leben 
Für uns habt dahingegeben 
Tote Brüder! nun ruht aus.

Keines Schmerzes w eher Schrecken 
Kann aus diesem  Schlaf euch w ecken 
Ruhet aus! Ihr seid zu Haus.

U berstanden ist die Hölle 
Der G ranaten und Schrapnelle 
N un schützt M utter-Erde euch!

Durst und Hunger, Frost und Fieber,
Sturm  und Regen sind vorüber 
M utterschoss ist w arm  und weich.

A ber wir, die w ir hier oben 
N och im Sonnenlicht, geloben,
Eins euch in die Gruft hinein:

Nicht um sonst habt ihr gestritten,
Nicht um sonst habt ihr gelitten,
Eure Erben wolln w ir sein!

Eurer schw eren A rbeit Erben 
Erben selbst in N ot und Sterben,
Alles geh von H and zu Hand!

Erben Eures H erzensbrennen 
Für das grösste das w ir kennen:
Ewig teures Vaterland!

(W eltkrieg 1915)



Lutherworte
Rechte W eisheit.

Die rechte W eisheit ist, Gott 
lassen w alten  und reg ieren  und 
alles was unrech t zugeht, oder 
den Frommen w ehe tut, Ihm be
fehlen, oder endlich alles genau 
und  recht richten wird. Ein Christ 
mag wohl die Sünde strafen 
durch Gottes W ort, aber die 
Faust soll er nicht dazu tun  und 
sich nichts unterstehen, er habe 
denn von Gott Befehl. W enn du 
denn nun gleich weise, heilig 
und fromm bist, m erkst auch 
wohl, dass es in vielen  Dingen 
unrecht zugeht, verm agst aber 
doch nicht alles was krumm  ist, 
gerade zu machen, so tue deine 
befohlene A rbeit und wende in 
deinem  Beruf deinen besten  Fleiss 
an. Das andere, was nicht alles 
will fadenrecht w erden, das b e 
fiel dem, der w eiser und stärker 
ist, denn du, dem lieben Vater 
im Himmel, der kann Kirche, 
Land, Leute, Fürstentum , Haus, 
Hof, W eib und Kind w eiser re 
gieren denn du.

M enschen sind dreierlei Art. 
Die ersten  sind der grosse H au
fen, der sicher dahinlebt, ohne 
Gewissen, erkennet seine v e r
derbte Art und N atur nicht, füh
let Gottes Zorn nicht w ider die 
Sünde, fraget nicht darnach. Der 
andere Haufe ist derer, die durchs 
G esetz erschreckt sind, fühlen 
Gottes Zorn und fliehen vor ihm, 
käm pfen und ringen mit V er
zweiflung wie Saul. Der dritte 
Haufe ist derer, die ihre Sünde 
und Gottes Zorn erkennen und 
fühlen, dass sie in  Sünden em p
fangen und geboren und derhal-

ben ewig verdam m t und verloren 
m üssten sein, hören aber die 
Predigt des Evangelii, dass Gott 
die Sünde vergibt aus Gnaden 
um Christi w illen, der für uns 
dem V ater dafür genug,getan hat, 
nehm ens an und glaubens, w er
den also gerecht und selig vor 
Gott. Darnach bew eisen sie ihren 
Glauben auch mit allerlei guten 
W erken  als Früchten, die Gott 
befohlen hat. Die anderen zween 
Haufen gehen dahin.

An dem Christo fange deine 
Kunst und Studieren an, da lass 
sie auch bleiben und  haften; und 
wo dich dein eigen Gedanken 
und V ernunft oder sonst jem and 
anders führet und w eitet, so tu 
nur die A ugen zu und sprich: 
Ich soll und will von  keinem  
andern Gott w issen, denn in m ei
nem  H errn  Christo. Siehe, ist er 
von dem V ater gesandt, so muss 
ei w ahrlich etw as ausrichten und 
uns zu sagen haben aus des V a
ters W illen und Befehl, dass wir 
ihn als die M ajestät selbst hören 
sollen. Nun hören w ir kein  ander 
W ort, denn dass er soll der W elt 
helfen und uns den V ater zum 
Freund m achen; sehen auch kein 
ander W erk, denn dass er dahin 
gehet und  solches ausrichtet, p re
digt, leidet und zuletzt am Kreuz 
stirbt. Siehe, da steht mir des 
V aters Herz, W ille und  W erk 
offen und erkenne ihn gar; w el
ches sonst niem and nim m erm ehr 
sehen und treffen kann, wie 
hoch er steiget und  spekulieret 
mit eigenen k lugen  und spitzigen 
Gedanken.

(Luther)
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