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EVAN G ÉLIKUS

ŐSZI ÉRTESÍTŐ
Des Christens Herz auf Rosen geht 

Kassa, 1943. október 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  
In fo rm a tio n sb la tt fü r d ie  M itg lie d e r  d e r  E vang . I. K irc h e n g e m e in d e  in  K a s s a

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

Am ikor m egnehezedik az idők 
járása az em beriség fölött s meg
szaporodik a fájó szívek száma, 
akkor az egyház mindig ráébred 
arra, hogy tulajdonképpen édes
anya. Megmozdul benne az anyai 
szeretet, keze végigsim ogatja a 
bánatredőket, ajka lecsókolja a 
pergő könnyeket, m ert onnan be
lülről ellenállhatatlan  erővel zúg 
felé az Isten parancsa: „Vigasz
taljátok, vigasztaljátok népem et!'1

Ma, amikor jóform án az egész 
világ benne van a háború bor
zalmaiban, m indenütt egyre vilá
gosabban ébred rá az egyház 
arra, hogy Istentől rendelt fela
data a vigasztalás szolgálata.

Ne becsülje le sem az egyház, 
sem más ezt a feladatot. Kézzel
fogható valóságokban gondol
kodó em berek tekinthetik  ezt 
szentim entálizm usnak s az egész 
m unkát im produktív szolgálat
nak, a valóság azonban az, hegy 
a vigasztalást nem talált ember 
ön- és közveszélyes.

A  vigasztalást nem talált em
ber mindig önző. Még akkor is, 
ha mást sirat s m inden m egnyi
latkozása a. szeretet veszteségét

fájlalja, önm aga veszteségét ta r t
ja m indig szem előtt. M ivel nem 
tud felolvadni fájdalm a átfogó 
perspektívák  látásában, jelenléte 
az emberi közösségben mindig 
arra izgat, hogy a közért m egho
zandó áldozatok kötelességét és 
jelentőségét ne lássuk meg, h a 
nem egyéni érdekeink és sa já t 
jóleső érzésünk legyen é le térté
kelésünk legfőbb tényezője.

A vigasztalást nem talá lt em
ber mindig lázadó. N éha nem tör 
ki viharos záporban m ennydör
géssel és vilámlássa.1 belső indu- 

• lata, csak a panaszkodás elállni 
nem akaró őszi esője perm etez 
folyton ajkáról, de az is elég 
ahhoz, hogy lázítson az ellen, 
ami van s m egerősítse az embe
rekben azt a gondolatot, hogy 
semmi sincs jól úgy, ahogyan 
van.

A vigasztalást nem talá lt em
ber boldogtalan és nyugtalan. 
Nem tudja tehát erőit teljesen 
m unkába állítani azon a helyen, 
ahol szolgálatát el kellene látnia. 
Csak félem berként tud dolgozni. 
Ez maga is veszteség, de nem k i
sebb veszteség az sem, hogy ez

V.gasztaljátok népemet!
(Ézs. 40 : 1.)

Túróczy Zoltán püspök 1943. évi jelentéséből
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a m agatartás m ásokban is erősíti 
azt a gondolatot, hogy életünk 
m agánnehézségei feljogosítanak 
kötelességeink kisebb teljesíté
sére.

N agyobb dologról is van tehát 
itt szó, mint arról, hogy a vigasz
talást nem talá lt ember boldog
talan, s a m egvigasztalódott 
visszanyerte lelki egyensúlyát.

A vigasztalás nehézsége.

Furcsán állunk a vigasztalás tu 
dom ányával. Ez a tudom ány is 
azok közé tartozik, am elyekről 
m inden ember azt gondolja, hogy 
ért hozzá. Csak addig él azonban 
ebben a tévhitben, amíg udva
riassági részvétlátogatásokban pró
bálja csupán ki a tudom ányát. 
M ihelyt egyszer eléje akad va
laki, akit igazán szeretne meg
vigasztalni, akkor egyszerre reá
döbben arra, hogy m ennyire nem 
ért hozzá. Alig van helyzet, 
am elyben az ember annyira érez- 
né a m aga tehetetlenségét, mint 
amikor vigasztalni szeretne. Szé
pen elgondolt gondolatokat, köz
ism ert vigasztaló igazságokat 
olyan üres banalitásoknak érez 
az. ember, hogy szégyeli ilyenkor 
a szájára venni. A rra pedig még 
gondolni sem mer, hogy a világ 
m ódján az idő- és a m unkasebe
ket gyógyító írjá t kínálgassa a 
szenvedőnek, hiszen ezt egyene
sen brutalitásnak érzi. Sokszor 
van úgy az ember, m int Jób ba
rátai. Ők is eljöttek, hogy rész
vétlátogatást tegyenek Jóbnál, de 
am ikor m eglátták az összetört J ó 
bot, elfelejtették m inden kiagyalt 
bölcseségüket s leültek Jób mellé 
a ham uba sírni.

N em csak bennünk vannak gát
lásai a vigasztalásnak, hanem  a 
vigasztalásra szorulóban is.

A 77. zsoltár beszél olyan lelki
állapotról, amikor a szenvedő 
„nem akar vigasztalást bevenni".

Jézus is ezt a furcsa kérdést 
veti fel a 38 éve gutaütött em ber
nek: „Akarsz-e meggyógyulni?". 
(János 5 :6.) Előállhat tehát a 
szenvedő ember lelkében egy 
olyan furcsa term észetellenes lelki- 
állapot, m ely akarja  is, meg nem 
akarja is a vigasztalást. Az egyik 
talán azért zárja el magát a v i
gasztalás elől, m ert úgy érzi, a 
fájdalm a ellen követne el szent
ségtörést, ha gyorsan m egvigasz
talódnék. A másik talán  azt gon
dolja, hogy érdekessé válik az 
em berek szem ében a maga szen
velgésével és azért ragaszkodik 
hozzá köröm szakadtáig. Nehéz 
reátaláln i ezekre a belső gátlá
sokra s még nehezebb félretolni 
azokat.

Ezek között a belső gátlások kö
zött nem utolsó az, hogy a szen
vedő ember mindig gyakorlati. 
Bármilyen ellenm ondásnak lá t
szik is, így  van. A  halo ttjá t sira- 
tónak nem meleg szívm egnyilat
kozások kellenek, hanem  a ha
lo ttját szeretné feltám asztani. A 
kárvallo tt em bert nem lehet k ie lé
gíteni bölcs gondolatokkal, csak 
a kár helyrehozatala tudná őt 
megvigasztalni. Ezekre a felada
tokra pedig melyik ember m erne 
vállalkozni!

Hogyan vigasztal az egyház?

Az egyház igazat mond, am i
kor vigasztal. Nem mindenki m e
ri ezt vállalni. Inkább arra gon
dol, hogy „a szeretet mindent el
fedez". (I. Kor. 13 : 7.) Urától ta
nulta ezt az egyház. Krisztus a 
nagypéntek előtti órák búcsúzá
sának fájdalm ában így vigasz
talja  tanítványait: „Én az iga
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zat mondom néktek". (János 
16 :7) s az atyai hajlékokról 
szóló vigasztalását ezzel erő
síti meg : „Ha pedig nem vol
na, megmondtam volna nék- 
lek". (János 14 ■ 2.) Az egyház 
jól tudja, hogy a szenvedés vé
res valóság, am elyet nem lehet 
lim onádéval enyhíteni és kendő
zéssel gyógyítani.

Az egyház m egm utatja a szen
vedő em bernek az Isten szenvedő 
Fiát. Nem azért, hogy Krisztus 
hasonlíthatatlan  szenvedése m el
lett kisebbnek érezze az ember a 
maga szenvedését, hanem  azért, 
hogy m egm utassa benne az Isten 
csodálatos szeretetét, aki ezért a 
világért a legnagyobb áldozatot, 
Fiát is odaadta a kereszten. Kü
lönösképpen a mi evangélikus 
egyházunk érzi feladatának azt, 
hogy Isten kegyelm ének ezt az 
evangélium át hirdesse a szenvedő 
világnak s így próbálja m eggyőz
ni a fájdalm ában m agát Istentől 
elhagyottnak érző em bert arról, 
hogy „aki az ő tulajdon Fiának 
nem kedvezett, hanem Öt mind
nyájunkért odaadta, mi módon ne 
ajándékozna vele együtt mindent 
minékünk?" (Róma. 8 : 32.)

A kegyelm et csak az tudja ér
tékelni, aki bűneivel tisztában 
van, Isten szeretetének nagysága 
csak az előtt bontakozik ki, aki 
erre való teljes érdem etlenségét 
világosan látja. Ezért beszél te
hát az egyház bűneinkről akkor, 
amikor vigasztalni akar. Nem 
csinál ebből a meggyőződésből 
arányossági számtani m űveletet, 
sem logikai következtetést, mint 
Jób barátai a Jób szenvedéséből. 
Nem akar visszakövetkeztetni a 
szenvedés nagyságából az elkö
vetett bűn nagyságára. Nem is 
akar nagyképű erkölcsi préd iká
ciót tartani a fájószívű em bernek,

csupán csak azt akarja  tudatosítani 
m inden emberben, amit a kis Ká
téban tanultunk: „Mi naponként 
vétkezünk és bizony csak bünte
tést érdemelünk". Tudja jól, mit 
jelent a szenvedésben mindig lá
zadó ember szám ára a szenvedés 
szem pontjából ennek a nehezen 
m egtanulható szónak a m egtanu
lása: „megérdem eltem ".

A bűntudatból igénytelenség 
fakad. Az igénytelen ember pe
dig mindig m indenért hálás. Ezért 
fektet olyan nagy súlyt az egy
ház vigasztaló szolgálatában arra, 
hogy hálára nevelje az em bere
ket.

A szenvedő ember mindig m a
ga körül forog, s a m ában él. Az 
egyház meg akarja tanítani, hogy 
nézzen arra is, ami volt; lássa 
meg, hogy az Istennek m últunk
ban m egm utatott jótétem ényeit 
nem szabad elfelejtenünk akkor, 
amikor nem érezzük az Isten jó 
ságát m agunk körül. — Meg 
akarja tanítani az egyház a szen
vedő em bert arra is, nézzen arra, 
ami nincs. Fel akarja  nyitni a 
szemét a mások nyom orúságának 
m eglátására. Fel akarja  indítani 
képzeletét a m egtörténhető nyo
m orúságok elképzelésére, hogy 
így világosan m eglássa: nem csak 
azt kell m egköszönnünk Isten
nek, ami történik  velünk, hanem  
azt is, ami nem történik, m ert 
megóv tőle. — M eg akarja  tan í
tan i az egyház a szenvedő em 
bert, hogy nézzen arra is, ami 
van. Nincs olyan sötét éjtszaka, 
am elyikben ne ragyogna legalább 
egy csillag. N incsen olyan he ly 
zet, am elyikben ne volna valami, 
amiért hálásnak kell lennünk. Az 
egyház igazi hívei a nyom orúsá
gok közepette is Istent dicsérő 
énekeket zengtek. Ebbe a szent 
kórusba akarja  beállítani az egy
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ház a ma szenvedő em berét is. 
A hálás alapterm észetű ember 
m indenben keresi a jót, s azért 
m indent jó ra akar m agyarázni. 
Szenvedések közepette is nem az 
a problém ája, hogy miért, hanem  
az, hogy mi célból kell szenved
nie. Ennél a pontnál bontakozik 
ki előttünk az egyház vigasztaló 
szolgálatában az a feladat, hogy 
az egyház segítse a szenve
désében tusakodó embert. Az 
Isten pedagógiájának m eglátá
sára. H átrafelé nézve a m últat 
illetőleg ezt ham arább hajlandó 
elfogadni az ember, de nagyon 
nehéz előlegezni ezt a bizalmat, 
m ikor még nem látjuk a szenve
désnek semmi célját és értelm ét. 
Egy sereg teológiai problém a te
szi nehézzé ennek a lényegében 
egészen szem élyes kérdésnek az 
elintézését: történhetik-e valami 
Isten akarata nélkül e világon? 
Ha nem történhetik , m iért engedi 
meg a gonoszt? M ennyiben fele
lős az ember azért, ami történik 
s m ennyiben a m indenható Isten?

stb. Az egyház nem húny szemet 
ezek előtt a kérdések előtt. 
Együtt tusakodik azokkal, akik
nek ez nem elm életi játék, h a 
nem keserű  szem élyes kérdés s 
bizonyságtételével mindig ott áll 
m ellettünk, hirdetvén: „Bármely 
fenyítés ugyan jelenleg nem lát
szik örvendetesnek, hanem ke
servesnek, ám de utóbb az igaz
ságnak békességes gyümölcsével 
fizet azoknak, akik általa gya
koroltatnak." (Zsid. 12:11.)

Aki tudja, hogy Isten nevelni 
akarja m indennel az embert, az 
m egtanul remélni. Ezért táplálja 
az egyház vigasztaló szolgálatá
ban állandóan a rem énységet. Az 
a rem énység, m elyet az egyház 
hirdet, nem a vak sors szerencse- 
játékába való bizakodás. Nem 
passzív ráhagyatkozás arra, hogy 
valam iképpen m ajd csak lesz, ha
nem élő rem énység, m elynek 
fundam entum a az Isten atyai sze- 
retetében való bit. Ez az a rem ény

ség, am elyről Róma 5:5 azt állítja, 
hogy soha sem szégyenít meg.

A KIS HARANG...
A kis harang hívó szava 

templomba szólít.
A kis harang csengő szava 

Istent dicsőít.
A kis harang szelíd szava 

új honpolgárt nevez.
A kis harang vidám szava 

esküvőt jelez.
A kis harang gyászos szava 

sírunk felé kísér.
A  kis harang némult szava 

véres harcokba tér.

Kassa, 1943. IV. 25.

teleki Zakariás Sándorné 
Loósz Irén.
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Főtisztelendő Egyházkerületi Közgyűlés!
Dr. Engel Rudolf, egyházközségi felügyelő üdvözlő beszéde 

a Tiszai Evangélikus Egyházkerület közgyűlésén 1943. évi szeptem ber hó 1-én.

A kassai I. egyházközség ne
vében őszinte szívből jövő hit- 
testvéri szeretettel üdvözlöm a 
kerü let itt m egjelent tagjait. Egy
házközségünk, m ely az egyetlen 
kerületünkben, ahol két nyelven, 
de testvéri együttérzéssel, egy 
szívvel im ádják a M indenható 
Istent, m élyen átérzi a jelen tősé
gét a m egtiszteltetésnek, hogy a 
mai gyűlés székhelyéül szolgál
hat. Ügy érezzük, m intha egy 
szétszórtan élő, de egym ást for
rón szerető család jönne össze az 
egyik testvér házánál, hogy sze
rető édes anyjuk  ölelő karja i kö
zött találkozzanak m indnyájan. 
A mi szerető édes anyánk egy
házkerületünk, s mi vagyunk az 
örvendező testvér, ki összegyűjt
heti m agánál az egész családot.

De éppen azért, mivel úgy át- 
érezzük e tény jelentőségét, nem 
m ulaszthatjuk el, hogy egy pilla
natra  vissza ne idézzük az utolsó 
Kassán tarto tt kerületi közgyű
lés emlékét, hiszen oly sok, a 
maihoz hasonló körülm ényt lá
tunk akkor is. A balsors úgy 
akarta, hogy nagyon sok idő, 27 
hosszú év te l el azóta. 1916 ot 
írt akkor a krónikás és úgy, mint 
ma, köröskörül lángban állt a v i
lág. Messze északkeleten és dél
nyugaton dörögtek az ágyúk, s 
mii1, az akkori fiatalság, fegyver
rel kezünkben állottunk túl a ha
tárokon, hogy védjük hazánkat. 
S e nagy világégés közepette 
csöndesen, de kettős öröm ünne
pet ült egvházközségünk: a k e 
rületi gyűléssel egyidőben ünne
pelte százados fordulóját annak a 
napnak, hogy Isten dicsőségére 
szentelték ez „Erős várunk"-at,

tem plom unkat. Csak fokozta ez 
ünnep jelentőségét, hogy azon az 
oltári szolgálatot hegyaljai egy
házm egyénk közszeretetben álló 
főesperese, Turóczy Pál látta  el. 
Alig tudta csökkenteni az örö
met az a tény, hogy a kerületi 
gyűlés m ásodik napján hozzánk 
is e lju to tt az akkori idők totális 
m ozgósítása s harcba szólította 
egyik öreg harangunkat, s elm ent 
a harang, hogy ahelyett, hogy 
élőket hívjon, ha lo ttakat siras
son, künn a harcm ezőn halált 
osztogasson.

S azután jö tt a nagy össze
omlás és jö ttek  a m egpróbáltatás
nak nem évei, de évtizedei. De 
ezek az évtizedek egyúttal a 
helytállás évtizedei is voltak. 
S ennek köszönhető az, hogy ma 
nem csak számban, de lélekben és 
hitben is m egerősödve áll ma itt 
egyházközségünk s meleg szere
tettel köszönti falai között édes 
anyját, a tiszai kerületet. Kö
szöntjük elsősorban őszinte ra
gaszkodással szeretett főpászto
runkat, aki e rövid  néhány év 
ala tt is már sokszor tanú je lé t 
adta annak, hogy m ennyire szí
vén viseli egyházközségünk nrn- 
den gondját. Köszöntjük m ély 
tisztelettel egyházkerületünk fel
ügyelőjét, akit először üdvözöl
hetünk e m inőségében körünkben, 
köszöntjük testvéri szeretettel 
kerületünk m inden itt m egjelent 
tagját! De e köszöntásünk szava 
egyúttal egy kem ény fogadalom 
is. Mi, kassai evangélikusok, hí
ven elődeink négy évszázados 
hagyom ányaihoz, hozzon bárm ily 
sorsot ránk a jövő, mi hely t ál
lunk! Ügy legyen.
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A Tiszai Evangélikus Egyházkerület közgyűlése
városunkban

A m agyarországi egyházegye
tem be való visszatérésünk óta az 
idén először tarto tta  a Tiszai 
Evangélikus Egyházkerület váro
sunkban évi rendes közgyűlését. 
Az egyházkerület képviselői m int
egy százan már augusztus 30-án 
m egérkeztek városunkba, élükön 
Turóczy Zoltán püspökkel. A ha
talmas egyházkerület képviselői 
nyugaton Rimaszombattól, kele
ten a székelyföldi missziótól és 
délen Debrecentől kezdve gyüle
keztek össze. Itt voltak a gömöri, 
miskolci, nyíregyházi, debreceni,              
kolozsvári gyülekezetek lelkészei, 
felügyelői, tanügyi vezetői és 
presbiterei.

Augusztus 31-én reggel 8 óra
kor úrvacsoraosztás volt, m elyet 
a helyi lelkész végzett. Utána a  
lelkészek, tanítók és papnék 
egyesülete ülésezett.

Délben 12 órakor került sor a 
kerületi Luther Szövetség évi 
rendes közgyűlésére. Az evangé
likus iskola em eleti term ét m ajd
nem zsúfolásig m egtöltötték az 
érdeklődők. A közgyűlést Tú- 
róczy Zoltán püspök im ája v e 
zette be, Ezután dr. Zsedényi 
Béla, egyetem i tanár, a Luther 
Szövetség társelnöke m egnyitotta 
a közgyűlést. Dr. Vető Lajos szö
vetségi Igazgató pedig évi jelen
tését olvasta fel. Beszámolója so
rán rám utatott arra az áldásos 
m unkára, m elyet a Luther Szö
vetség fiókszervei az egyes váro
sokban és községekben végez
nek. M éltatta a karitatív , kultú- 
rális és léleknevelő m unkát, mely 
a szövetség tulajdonképeni mun- 
kaprogram m ja. N agy vonalakban 
ism ertette azokat a terveket is,

m elyeket a szövetség a jövőre 
nézve m aga elé tűzött. Zsolnai 
Vilmos nyíregyházi igazgató 
pénztári jelentésében a szövetség 
ezévi vagyoni állapotáról számolt 
be. A közgyűlést Túróczy Zoltán 
buzdító szavai rekesztették  be.

Kedden délután órakor a 
tiszai evangélikus egyházkerület 
elnöksége, Túróczy Zoltán püs
pök és homrogdi Lichtenstein 
László miskolci főispán, egyház
kerületi felügyelő, nagyszám ú k í
sérettel II. Rákóczi Ferenc sírját 
kereste fel a Dóm kriptájában. 
Az egyházkerület nevében Tú
róczy Zoltán püspök helyezett 
koszorút a sírra a következő sza
vak kíséretében:

— Amikor a m agyar zászlót 
ismét széjjel bontjuk „Pro Deo et 
libertate", kegyeletes lélekkel ál
lunk itt és em lékezünk arra a 
Nagyságos Fejedelem re, akinek 
zászlai alatt a tiszai evangélikus 
egyházkerület boldog és dicsősé
ges életet élt, —- abban a tudat
ban, hogy Istenünk kegyelm e kí
sér bennünket is a jövőben és 
nem zetünket is, amíg Istenért és 
a szabadságért él!

A  nagyszám ban egybegyűltek 
m egilletődötten hallgatták  a püs
pök szavait és befejezésül eléne
kelték  a m agyar Himnuszt.

Este 7 órakor a templomban 
vallásos est volt. Ezt az egyház
kerületi gyám intézet és Luther 
Szövetség rendezte. Ebből az al
kalomból szorongásig m egtelt a 
templom. Közének, m ajd oltári 
imádság vezette be a vallásos es
tet. Az imát M arcsek János hegy
aljai esperes m ondotta. Utána 
Zala Ernő Veracini ,,Largho"-ját
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adta elő hegedűn Zsolczer Jó- 
zsefné orgonakíséretével. Ezt kö 
vette  dr. Földesiné-Palcsó Ida 
szép gordonkajátéka. Imolái Zol
tán karnagy  orgonakíséretével 
Bach-áriát játszott. Ezek után dr. 
Vácz Elemér várm egyei fő levél
táros, az Országos Luther Szövet
ség igazgatója tarto tt előadást. 
Abból a gondolatból indult ki, 
hogy amint a veszélyeztetett á l
lam oknál szükség van a totális 
m ozgósításra, úgy az egyháznak 
is fel kell készülnie a védeke
zésre, m ert az egyház kétezer éve 
most van a legnagyobb veszély
ben. Sokan hirdetik a keresztyén 
egyházak egységét, annál keve
sebben m unkálják azt. Üj v ilág
ról, új világrendről hallunk igen 
sokat, de annál kevesebbet az 
igazi lelki m egtérésről. Az egy
ház szolgálatát tekintsük első kö 
telességünknek. Meg kell erősöd
nünk a hitben, az Isten és fele
barátaink iránt való szeretetben. 
Enélkül csak farizeusok vagyunk. 
M inden téren alá kell m agunkat 
vetnünk a keresztyén közösség 
szolgálatának. Győzni fogunk, ha 
van erőnk lelkileg újjászületni. 
M ert Krisztussal csak győzni le
het. Krisztus nélkül csak elbukni. 
A  m egrázó erejű  előadás után 
közének következett, m ajd dr. 
W eiszer Elek, miskolci vallás
tanító lelkész h irdette az igét. 
Erőteljes beszédében m egtérésre 
szólított fel. M ég ma el kell in
dulni az Istenkeresés útján, ha 
nem akarjuk  azt, hogy késő le
gyen. Ezután a kassai evangé
likus vegyeskar énekelt Imolái 
Zoltán karnagy  vezénylésével. 
Gumpelzhaimer „Békével és bá t
ran m egyek" című éneket adták 
elő. V égezetül Túróczy Zoltán 
püspök m ondott oltári im ádsá
got és áldást osztott.

Szeptember 1-én reggel 9 ó ra
kor kezdődött el a kerületi köz
gyűlés a templomban. Előzőleg 
fél kilenc órakor istentisztelet 
volt, m elyet vitéz Baráth Károly 
rimaszombati lelkész, egyházke
rületi főjegyző végzett. A köz
gyűlést homrogdi Lichtenstein 
László, egyházkerületi felügyelő 
mély hatású beszéddel nyitotta 
meg. A lelkes helyesléssel foga
dott m egnyitó után Túróczy Zol
tán püspök em elkedett szólásra 
és szeretettel teljes szavakkal 
üdvözölte az egyházkerületi fel
ügyelőt egyházi ténykedésének 
30 éves évfordulója alkalmából.

Vitéz Baráth Károly főjegyző 
az elnöki m egnyitóval kapcsolat
ban előterjesztette a javaslatokat, 
így a közgyűlés elhatározta, hogy 
hódoló táv irato t küld a Kor
mányzó Ür Ö főm éltóságának és 
táviratban üdvözli a korm ánynak 
az egyházi ügyekben illetékes 
vezető tényezőit, üdvözlő  táv ira 
tot küldött a közgyűlés báró Rad- 
vánszky A lbertnek, az egyetem es 
egyház felügyelőjének is.

Ezután dr. Engel Rudolf, egye
temi tanár, a kassai evangélikus
I. egyházközség felügyelője üd
vözölte a közgyűlést.

Dr. Engel Rudolf szavaira vá
laszolva a püspök szeretettel kö
szöntötte a kassai egyházközsé
get. Vitéz Baráth Károly fel
olvasta a közgyűlést üdvözlő 
táviratokat.

Ezek után Túróczy Zoltán püs
pök megrázó erejű  szavakkal 
ecsetelte egyházunknak, mint 
szórványegyháznak a helyzetét, 
ínségeit és elodázhatatlan felada
tait. A közgyűlés feszült figye
lemmel hallgatta végig a püspök 
m egnyitóját.

A  közgyűlés tárgysorozata 
gyors egym ásutánban pergett. Az
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előzetes bizottsági üléseken lelki- 
ism eretesen előkészített ügyek 
hozzászólást jóformán nem is 
igényeltek. Valam ennyi ha táro 
zati javaslat egyhangúlag határo 
zati erőre em elkedett. A gyűlés 
egy órakor ért véget,

A  szünetben az egyházközség 
hölgytagjai lelkes szeretettel tíz
órásin vendégelték meg a köz
gyűlés résztvevőit. Ez alkalomból 
az iskola em eleti helyiségeit zöld 
lombbal díszítették fel. Az egy
házkerület képviselői a legjobb 
benyom ásokkal és hálás megem
lékezéssel m ondottak búcsút egy
házközségünknek és városunk
nak.

Röviddel a közgyűlés után az 
elnökség m indkét tagja, mind 
Túróczy Zoltán püspök, mind

homrogdi Lichtenstein László,
egyházkerületi felügyelő, leg tel
jesebb m egelégedésüknek és kö
szönetüknek adtak kifejezést le- 
vélileg a súlyos háborús időkben 
tapasztalt meleg vendégszere
tetért.

KÉRJÜK AZ EGYHÁZHlVEKET, hogy 
az is ten tisz te le t idején  tö rténő  esetleges 
légi riadó esetén  a fö lkért légvédelm i 
szolgálatot te ljes ítő  egyháztagok u ta s í
tásai szerin t hagy ják  el a tem plom 
épületét.

Az „ŐSZI ÉRTESÍTŐ ára  1 P. — 
Ezt az összeget a lelkészi h ivatalban , az 
egyházfinál, vagy  a következő  k é t üz
letben lehet kifizetni: F leischer és 
Schirger, F ő-u tca 2., V árkoly  Miklós, 
Kossuth L ajos-u tca 3.

Rákóczi sírjának  m egkoszorúzása. Középen Túróczy Zoltán püspök és hom rogdi Lichten- 
slein  László M iskolc sz. kir. város főispánja, egyházkerü le ti felügyelő. A közgyűlés 

közönsége a k rip tábó l v issza jövet az em lékm ű előtt.



EVANGÉLIKUS ŐSZI ÉRTESÍTŐ 9

Téged kereslek
az istentiszteleten, az otthonod
ban, a bibliai órán, a m unkahe
lyeden, sőt az u tcán is. Téged, 
Testvérem , akit az istentisztele
ten nem látok, sem a bibliai órán, 
aki az utcán elkerülsz, aki ideges 
és türelm etlen vagy, ha m unka
helyeden zaklatnak, aki ottho
nodban is idegenül fogadsz. Ki
m ért vagy és udvarias, de a szí
ved nem nyilatkozik meg.

Amikor őszi értesítőnk bezörget 
m inden egyes kassai evangélikus 
ajtaján, Hozzád írom e sorokat. 
Bízom benne, hogy Reád találnak.

Rólad olvastam  az Evangélium 
ban. Gondolom, azért mégis csak 
érdekel. Ha m indenki felé m egté
vesztésig igazinak tudod is fel 
tüntetn i hűvös fölényed és ön
bizalmad testedhez szabott, á lar
cát, sajátm agaddal szemben csak 
őszinte vagy. V annak kérdéseid, 
vannak problémáid, és talán  két
ségeid is. Ki tudja? Talán sokkal 
m egrázóbb a lelki válságod, mint 
bárki gondolná, vagy bárkinek is 
elárulnád.

Látod, mi lassan ú jra karácsonyra 
készülünk. Isten kegyelm e m egad
hatja, hogy az idén is csöndes 
örömmel ünnepeljük meg a M eg
váltó születését. Isten kegyelm é
ből ez évben is m egnyilatkozha- 
tik az ég, hogy átcsendüljön 
rajta  az angyalok kardala: „Di
csőség a m agasságos m ennyekben 
az Istennek, és a földön békesség, 
és az em berekhez jóakarat!" Las
san m ár készülünk is reá.

S én itt olvastam  Rólad. Ahol 
Lukács evangélista a karácsony 
kezdetéről szól. Ahol Isten, a 
Szent, közeledik a bűnös em ber
hez. Ahol Gábriel angyal Gali- 
leának egyik városában, m elynek 
neve Názáret, betér egy szűzhöz,

aki a Dávid házából való József 
nevű férfiúnak volt eljegyezve. 
S ahol ezután az Isten kegyelm es 
tervét foganatosító akarat és az 
ember m egdöbbent vonakodása 
között a világtörténet legm egrá
zóbb párbeszéde következik. Itt 
szól Hozzád az Isten:

— A Szent Lélek száll Tereád!
Ez a karácsony kezdete. Ez az 

élet kezdete. A boldogság kez
dete. Ezzel akar téged az Isten 
áldások kútforrásává formálni. 
M int M áriát, aki legelsőnek te 
k in tett bele a karácsony öröm é
be, aki édesanya lett karácsony
kor.

A  Szent Lélek száll hát Tereád. 
Ezt olvastam  Rólad. Kérni sze
retnélek, hogy fogadd el. Mert 
a Szent Lelket vissza is lehet u ta
sítani. Ennek a következm ényét 
M áriánál nem látni, m ert ő el
fogadta, m int az Ür szolgálója. De 
látni Júdásnál, aki végzett önma
gával, látni Heródesnél, akit a fér
gek ettek meg, látni Anániás és 
Zafíra szomorú végében. Ezeknek 
bizony nem volt karácsonyuk.

De N eked lehet. Még ebben az 
évben. ■

Azért is kereslek  Téged! Ne 
térj ki a kegyelem  elől!

MOHR GEDEON

Fleischer és Schirger
vas-, vasáru- és szénnagykereskedés 

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

Telefon 2965
Széntelep: MÁV-fatelep - Telefon 22-98
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A szeretetet hirdeti, de egyben 
gyakorolja is a magyarhoni evan
gélikus Gusztáv Adolf gyáminté

zetünk
Kedves H ittestvéreim !
Az idők háborús súlyát, azt le

het mondani a világ m inden tá 
ján  egyaránt érzi az emberiség. 
Sajnálatos tény, hogy oly nehéz 
idők szakadtak reánk, m ikor az 
ellentétek kirobbantak, sőt nap- 
nap után  újra és ú jra kirobban
nak, m ert más világnézet, más 
politikai, gazdasági, erkölcsi, tá r
sadalmi felfogás uralkodik. Sok
szor tévesen m agyarázva a faj 
elm életét, sőt vallási kérdések
ben annyira ellentétes m agyará
zattal lépnek fel egyesek, főleg 
gyűlöletet szító módon — pedig 
állítólag m indenki a békét akar
ná szolgálni — , hogy akarva, nem 
akarva, az ellenségeskedést, a 
bosszút, gyűlöletet szítják, azért 
is áll a mai világégésben ember 
em ber ellen, sokszor testvér 
testvér ellen, m ert sajnálatos 
tény, hogy hiányzik az igazi és 
m egértő em berszeretet.

A szeretet és m egértés hiánya 
okozza a mai pusztulást, m ikor 
védtelen  csecsemők, játszadozó 
gyerm ekek, dolgozó anyák és 
nők, de aggok is és nem kevésbbé 
a szeretet-intézm ények sokasága 
pusztul el anélkül a hátsó fron
ton is, hogy felébredne a pusztí
tók és a pusztításra parancsot 
adók lelklism erete. És mindez 
azért van így, m ert az ember ne
mesebb érzése és lelke eltávolo
dott a szeretet fogalmától és a 
nemes szeretet igaz gyakorlásá
tól. Pedig a vallások sokfélesége 
alapjában a szeretetet tűzte ki 
alapeszm éül és elsősorban a ke
resztény gondolat az, m ely a 
testvéri, em berbaráti szeretetet, a

m egbocsátást, az egyenrangúsá
got és m egértést hirdeti eszm ény
képként, m erthiszen csak ezen 
szeretet m egnyilvnításával és 
ennek alkalm azásával tudna az 
ember már itt a földön az em ber
hez m éltóan, m agának helyet biz
tosítani, emberi m ivoltának, a leg
szebb eszm ének m egvalósítására, 
m elyet a krisztusi feltám adás is 
m egvalósított, hogy az emberiség 
a nem esebbet, a szebbet, a job
bat, a különbet elérhesse. Ha te 
hát ezt el akarjuk  érni, oda kell 
törekednünk, hogy minden, ami 
e földön gyönyörűen szép és ne
mes, azt szóval hirdetve és tettel 
elősegítve eljuthassunk az erős 
hitben gyökerező szeretethez és 
ezzel elju thatunk  a bölcs m egér
téshez, m erthiszen m indnyájan 
élő, érző és gondolkodó emberek 
vagyunk, akiknek az Isten tö rvé
nyei szerint egymáshoz kell ta r
toznunk és egym ást szeretni és 
m egbecsülni tartozunk.

Az igazi szeretettel az emberi 
testnek a szépségesen harm oni
zálni tudó lelke is m egtérhet és 
ezáltal az ember visszatérhet az 
igazi érző, m egértő szívjósághoz, 
a nem esen gondolkodó és cse
lekvő egyéniséghez, a vallás á l
tal is elgondolt m indenben méltó, 
a békességben élő emberhez.

A  mi gyám intézetünk is a sze
rete t alapján áll és a szeretet által 
nem esen elgondoló segítéssel se
gít elsősorban ott, ahol a segítés
re szükség m utatkozik és szükség 
is van. Ezért is felhívom h ittest
véreim  szíves figyelm ét és felhí
vom az evangélikus világ minden 
m egértő tag ját a közös gyám inté
zeti m unkára és kérem  is minden 
hittestvérem et, segítse a gyárnín- 
tézet áldásthozó m unkáját, m in
den rendelkezésre álló eszközzel 
és tám ogatással. Segítsük e ne
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mes intézm ényt önzetlen anyagi 
felajánlással és áldozatkészség
gel, ki-ki tehetsége és m ódja sze
rint, hogy az evangélium  alapján 
m inden hívő lélek m egtalálja a 
lehetőségét annak, hogy a mi nagy 
Lutherunk szerint erősítse lelkét. 
Az együttm űködő tám ogatással 
és összetartással járuljon hozzá 
ahhoz is, hogy lelki és eredm é
nyes anyagi tám ogatással h ittest
véreinket gyám olíthassuk és az 
evangélikus lelkeket nemesítő 
tem plom ainkat és intézm ényein
ket, arra szoruló egyházainkat se
gítő kézzel tám ogathassuk.

Dr. FÖRSTER LAJOS 
egyházm . gyám intézeti vil. elnök.

Az iskola-bizottság elnökének 
őszi jelentése

Az 1942/43 tanév — újjáéledt 
elemi iskolánknak immár harm a
dik befejezett esztendeje —- az 
1943. évi június hó 5-én m egtar
to tt záróvizsgákkal ért véget.

Ha végigtekintünk az elmúlt 
tanéven, öröm  és büszkeség tö lt
heti el m inden kassai evangélikus 
hívő lelkét, m ert azt tapasztal
hatja, hogy az iskola kezdi be
tölteni azt a h ivatását, m elyet a 
m últban elfoglalt.

A  m egtartott záróvizsgák a ta
nulók tudásban gazdag eredm é
nyeiről és a tanerők kom oly és 
szeretettel teljes neveléséről te t
tek tanúbizonyságot.

A  tanév  befejezésével bizo
nyára érdekelni fogja híveinket 
az. igazgatói jelentés néhány 
adata, m elyeket az alábbiakban 
vagyok bátor közölni:

Az 1942/43. tanévben beiratko
zott 92 tanuló. Ebből fiú 48, leány 
44 volt. Evangélikus fió 34, leány 
33, összesen 68. A más vallásúak 
közül reform átus volt 20, római

katolikus 4 tanuló. A  tanév 1942. 
évi szeptem ber hó 9-én kezdő
dött és 1943. évi június hó 5-én 
ért véget.

A  záróvizsgák után m egtartott 
beiratkozások alkalm ából 77 ta 
nuló iratkozott be iskolánkba. Ez 
a szám bizonyos apadást jelent a 
múlt évi létszámmal szemben, 
azonban bizonyos, hogy a létszám  
em elkedni fog, m ert sok szülő — 
a fennálló rendeletek  ellenére is 
— csak a tanév m egkezdésekor 
íratja  be gyerm ekét. így volt ez 
tavaly  is és az előbbi években.

A m ásik örvendetes tény, 
am elyre rá kell m utatnom  az, 
hogy m inden nehézség és az 
egyre növekedő kiadások elle
nére is, sikerült az iskola anyagi 
szükségleteit előterém teni és az 
iskolai költségvetést az egy
házi költségvetéssel összhang
zásba hozni.
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Köztudomású, hogy az elmúlt 
év iskolai költségvetését csak 
úgy tudtuk egyensúlyba hozni, 
hogy híveink áldozatkészségét 
voltunk kénytelenek igénybe
venni.

A  m egindított gyűjtés eredm é
nye igazolta az iskola szebb jö 
vőjébe vetett hitünket, m ert a 
m últ évi őszi értesítőben  elszá
molt jelentős összegen felül to
vábbi 2866 P-t eredm ényezett. A 
további adom ányok elszámolását 
és nyugtázását a jelentésem  v é 
gén közlöm.

Egyúttal újólag hálás köszöne- 
tem et fejezem ki m indazoknak a 
lelkes adakozóknak, akik m egér
tették  hívó szózatunkat és ado
m ányaikkal lehetővé tették  — a 
legsúlyosabb időkben — iskolánk 
fenntartását.

De hálás köszönetem et fejezem 
ki Borcsányi A ranka és M olnár 
Endre hittestvéreim nek, akik az 
adom ányok beszedését ügybuzga
lomból m agukra válla lták  és eme 
m agukra válla lt kötelességeiknek 
m aradéktalanul eleget is tettek.

Most, amikor egyházfelügye
lőnknek dr. Engel Rudolfnak és 
néhány m unkatársának buzgólko- 
dása folytán az iskola szükséglete 
az egyház rendes költségvetésé
nek keretén  belül biztosítva van, 
felem elt fővel büszkén tek in the
tünk vissza arra az időszakra, 
am ikor iskolánkat csak *az ada
kozók áldozatkészsége tarto tta  
fenn.

Az ő áldozatkészségüknek m eg
volt az a további eredm énye is, 
hogy ez évben az iskola két tan 
term ét és részben a lépcsőházat 
is újrafestettük, ajtókat, ablako
kat k ijav íttattuk , a m ellékhe
ly iségeket rendbehozattuk, egy 
heti m unkával m indent felm osat
tunk és kitisztíttattunk, úgyhogy

az iskolánk tisztán és csinosan 
várja  az 1943. évi novem ber hó 
3-án megnyíló tanévre beiratko
zott jövő nem zedéket.

M indezekre a kiadásokra for
dított kb. 900 P abból az összeg
ből nyert fedezetet, m elyet sike
rült a m últ évi költségvetésnek 
keretén  belül m egtakarítani, am i
nek folytán a jav ítások  új m eg
terhelést nem. jelentettek.

Az adakozók névsora a követ
kező:

240 P dr. Engel Rudolf, 200 P 
Szakmáry Károly, 100—100 P br. 
Arneiin Quidóné és Prihradny Lí
via, Fiedler Pál, Fleischer és 
Schirger cég, dr. Förster Lajos, 
O elschläger István, id. Oelschlä- 
ger Lajos, vitéz Ö ry Ferenc, Sohl- 
mann Gyula, 60—60 P Zachár 
István, Zimmermann Aladár, 55 P 
Kolos Ödönné, 50 P Hitsch Ká
roly és neje, H ladky János és 
neje, M aurer Károly, dr. M ikler 
Lajos, M óhr Gedeon, 45 P Förster- 
Gusztáv, 40 P özv Binder Ernőné, 
Rainer Brúnó, 38 P Bradovka Ká
roly, 30 P Peskó Ödön, Steffel 
Edéné és Török Sándorné, 26 P 
Schaller Ernőné, 25 P dr. Gaskó 
M iklós, dr. M argitfalvy Sándor, 
24 P dr. Farkas József, 22 P He- 
gyessy Gyula, Sztehlo János, 21 P 
dr. Erpf Ede, 20 P Galló István, 
Grohregin Ferenc, Homola Béla, 
Joób Béla, Koch Vilmos, Kunai 
Emilné, M atherny Gyula, M ikler 
Andor, M olnár Endre, Sárosi 
Imre, 18 P dr. Habán György, 16 P 
Ferenczi Sámuel, 15 P Kontsér 
M argit, 12 P özv. Bittelmayer 
M ártonná, G ercsák Béláné, Hazs- 
linszky Anna, M esterházy Antal, 
M ikler György, 11 P Oszvald 
György, 10 P dr. Binder Béla, 
özv. Delly Frigyesné, Eschwig és 
Haits Kornél, Földes Valéria, 
Gombos Lajos, Halbsch Elza, Hla-
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váts Alajosné, H laváts Ferenc, 
Holéczy János, Kontsér Árpád, 
Kossuth Lajos, Kosztka Pálné, 
Langsfeld Zoltán, Laszgallner Al- 
bertné, dr. M akláry György, M ar
ton Terézia, M ikler Aladár, Mo- 
sánszky Szeverin, N. N. (Mohr 
Gedeon útján), N. N. (Münnich 
T. útján), N. N. (Münnich T. ú t
ján), dr. Okáiyi Géza, dr. Osz- 
vald József, Poltz József, Pónya 
István, Rappard Jenő, Rosta Sán
dor, özv, Simicsek Gara Jánosné, 
Sólyom Dezső, Stofán László, Sió
ién Oszkár, dr. Sziklay Ferencné, 
dr. Szmolkó Lászlómé, Szövényi 
Gusztáv, Thern László, Török 
Lőrinc, W eisz Tiborné, özv. Zgo- 
lay Gézáné, 9 P Jávorszky Ál- 
mosné, 8 P özv. Czernik Al- 
bertné, Gulyás Jánosné, 6 P dr. 
Kubinyi József, teleki Zakariás 
Sándorné, 5 P Berzeviczy Béla, 
Czitó Tibor, dr. Földesi Lászlóné, 
Homola Istvánná, Homola Olga, 
í.órántfy Péter, ifj. M áday Ferenc
né, Palcsó Istvánné, ifj. Schalkház 
Lipótné, Schirger M árta, Szerda
helyi Ödön, dr. Sziklay László, 
4 P Gömöry János, Lukinics Li- 
pót, özv. Mega Dávidné, 3 P 
Endresz Jánosné, 1 P N. N. ösz- 
szesen: 2866 P.

Kassa, 1943. évi okt. 15-én.

Dr. MAKLÁRY GYÖRGY
az isk. b izottság  elnöke.

Levelek a harctérről
G yülekezeti ö ssze ta rto zásu n k  beszédes 

je le i azok a táb o ri lapok, m elyeken  
kedves h o n v éd te s tv é re in k  szám olnak  be 
éle tük rő l. A m eleg sze re te trő l és h ívő 
le lk ü le trő l tan ú sk o d ó  lapok  közül itt 
közlünk  eg y néhánya t:

„K edves B ará tom ! M ár régebben  
a k a r ta m  írn i, de so k a t vagyok  távol.

R e ttene tes  te rü le te k e t ke ll be járnom . 
R epülőgép nem  á ll m ind ig  re n d e lk e 
zésre, így soká ta r t.  K özben a m u n k a  
tö rzsszállásom on felhalm ozódik . Mi jól 
vagyunk . M indenünk  m egvan. L e lk é 
szeink  igen  le lkes em berek , k iv á ló an  
te lje s ítik  k ö te lességüke t a  legveszélye
sebb te rü le te n  és he ly ze tek b en  is. Az 
á llandó  tám pon tokon , így  n á la m  is, 
m inden  v a sá rn a p  v an  is ten tisz te le t, 
re n d sz e rin t a szabad  ég a la tt, am i m ég 
közelebb hozza az em bert az Istenhez. 
Szívélyesen üdvözöl készséges h íved 

vitéz László Dezső, a ltábornagy."
*

„M ost m ár egy pár hete  lehorgonyoz
tunk egy  helyen és rem élem  itt is m a
radunk  télire, m ert az itten i v iszonyok
hoz képest jó  elhelyezkedésünk  van. 
M inden héten  k ijá r hozzánk Koncz 
G yurka ref. tábori főlelkész és az evan 
gélikusok szám ára is ta r t is ten tisz te le 
tet. N agyon kedves ember. Ism eri Schu- 
lek T ibor tábori a lesperest is. Sokszor 
elbeszélgetünk, ha  idek in t van  nálunk. 
K ülönben hála  Istennek, jól vagyok. 
Az utóbbi nagy kán iku la  u tán  most 
elég rossz az idő. Bizony egész más 
ország ez, m int a mi Hazánk, vagy  a 
többi európai ország. M ások a szoká
sok és az em berek. A nevelés is más. 
A  fia ta lság  Is ten t nem  ism eri és im ád
kozni sem tud. V iszont a parasztok  k ö 
zött m eglepően szilárd az erkölcsös 
élet, am it az em ber nem  gondolt volna. 
Sok szívélyes üdvözle té t küld őszinte 
híved

Förster G usztáv, hadnagy."
*

„Pár sorom m al tudatom , hogy én hála 
Istennek  egészséges vagyok, m elyet v i
szont is k ívánok  a jó  Istentől. Tudom, 
hogy m eglepi az írásom , de gondolatban 
nekem  m indig m egvan. És nagyon  k ö 
szönöm, am it a feleségem nek seg íte ttek  
a télen. M ajd  ha hazaérkezem , akkor 
m eghálálom . Én m ár k in t vagyok  nyolc 
hónapja. M ajd csak a jó  Isten  m egse
gít. Inkább itt védem  a hazát, m inthogy
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m inálunk legyen az ellenség. M ég egy 
szer a Tam ást is üdvözlöm . B ajtársi 
üdvözlette l m aradok

M ájer Ferenc, honvéd."

Ezekre és m inden tábori lapra  az a 
válaszunk, hogy az Isten  im ádságunk 
szerin t hozza őket mielőbb sérte tlenü l 
vissza.

I S T E N
Hiszem, bár nem látom, de tudom, hogy van; 
Félem, m ert érzem végtelen hatalm át;
Imádom, m ert Ö ád m indennek é le te t . . .
N incs hely a világon, bárhová tekintek,
Hol örök jósága, két keze áldása 
Ne szállna vigaszként gondterhes lelkünkre.

N agy lelke terem t díszes virágokat, 
csodáknak pom páját erdőre-m ezőre;
H ajnalnak harm atot, N apnak fénysugarat,
Bűbájos rózsának mámoros illatot 
M agasztosult lelke ád szép ajándékul . . .
V irágból gyümölcs lesz . . . Áldott, boldog áldás . .

C serjére, bokorra, égrenyúló fákra 
Sűrű lombok sátrá t rak ja  pazar kézzel. 
Szivárványos virág ékes dísze alatt 
Elrejtőzött k icsiny dalos m adár fészkel 
És zeng édes ajka dicsérő hozsannát . . .
Az ember? — Imában küld a M ennybe fohászt.

Az Égre Ö hint millió csillagot,
H onnan felénk ezüst sugárkéve ragyog;
Az Ö szent törvénye szabja meg az ú tjá t 
A Napnak, a Holdnak — a m indenségen át. 
így  lesz a nap m unka, s pihenés az éjjel,
M ásként gyarló erőnk hullna szerteszéjjel.

Am ikor rem egve látjuk, hogy zivatar 
H arsog le a földre, s villám villám ot ér,
Zuhogó záporból tenger lesz a kis ér,
S bősz v ihar erején  százados fa omlik 
Recsegve a porba, — pusztulás, enyészet 
Já r  ennek nyom ában . . . M egborzong a lélek.

Ám a vihar m últán újból ragyog a Nap,
S új tenyészet indul. Fű, fa újra zöldül.
Új életre virul, — és lelkünk öröme 
Alig fér a véges emberi kebelbe . . .
— Ha büntet is, — gyógyít égi m alasztjával 
Isten bölcsessége, irgalmas jósága. sz. g . •
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Testvéri közösségre van szükség!
Emlékeztek-e, testvéreim , arra 

a szép hasonlatra, am ely a tiszai 
egyházkerület közgyűlési isten- 
tiszteletén hangzott el W eiszer 
Elek testvérünk szájából? Arról a 
szörnyű pusztításról beszélt, ame
lyet a most dúló világégés a ke- 
resztyénség tem plom aiban végez. 
Világos, hogy akkor, amikor az 
em ber képes csak a másik ember 
iránt érzett gyűlölete következté
ben lerom bolni az Isten dicsősé
gére épített hajlékokat, teljes 
m értékben m egszűnt a közösség 
közte és a M indenség Alkotója 
között. De gondolkoztál-e már 
azon, Testvérem , hogy azok az 
elszom orító tények, am elyeken ma 
szinte m inden nap megbotránko>- 
zol, Tebenned és egy kicsit mind
nyájunkban is m egtalálják a gyö
kerüket? Az, hogy az ember sem
m ire sem becsüli m ár az Isten 
házát és borzalmas bom báival e l
pusztítani képes, csak végállom á
sa egy ilyen szomorú lelki folya
m atnak. Ez a folyam at o tt kezdő
dik, m ikor — a bűnünket többre 
becsüljük Istennél. O tt kezdődik, 
m ikor az élet örömeit többre be
csüljük az istentiszteletnél. Ezer 
és ezer m entséget találunk arra, 
hogy sokszor hetekig feléje se 
nézünk a tem plom nak, sokszor 
eszünkbe se jut, hogy részt ve
gyünk a gyülekezet életében, el
fogyott a hitünk és észre sem 
vesszük, hogy ezzel elindultunk 
azon az úton, am elynek a — 
tem plom ok lerom bolása a végál
lomása. Ha nem ragaszkodunk a 
templomokhoz mind a tíz k ö r
m ünkkel s ha nem érezzük, hogy 
a falat kenyérnél, a meleg ruhá
nál is nagyobb szükségünk ven 
reá, ha a templom életünkben csu
pán m űvészettörténeti em lékké

válik, akkor Isten meg is foszthat 
tőle: napjaink m utatják, hogy sok
szor borzalmas kegyetlenséggel.

Késő a siránkozás és a m eg
botránkozás. m ikor már rom ok
ban lesz a templom! Késő, m ert a 
templom romjai m ár csak — kö
vetkezm ényei egy sokkal szomo
rúbb és az emberi élet szem
pontjából sokkal lényegesebb je 
lenségnek: a Lélek rom jainak! 
Lehet-e, szabad-e odáig eljutnunk, 
hogy lelkünk rom lását a Templom 
összeomlása kövesse?

K egyetlen a kérdés, de nem 
vigasztalan. V igasztalan volna, 
ha azon az úton, am elyen — 
valljuk meg őszintén — egy k i
csit m indnyájan elindultunk, nem 
volna megállás. Isten csodálatos 
kegyelm éből azonban van, sőt 
van út visszafelé: a lélek teljes 
felépülése és a Templom szilárd 
m egtartása felé is. Ki-ki önm agá
val intézze el ezt a felépülési fo
lyam atot, a Lélek felépítését, 
vagy, ha szabad így mondanom: 
restaurálását; a Szentlélek csodá
latos ereje m indenkit egyénileg 
vezet el a hit ú tjára. Világos 
azonban, hogy a mai nehéz idők
ben, am ikor az em ber h ite tlensé
ge templomok lerom bolására ve
zet el, a szilárd hitben való m eg
állás és ezzel együtt a templom 
m egtartása sokkal könnyebben 
megy, sőt, nem képzelhető el 
máskép, csak úgy, hogy ha mind
nyájan, akik keresztyéneknek 
valljuk  m agunkat, szoros, szét- 
szakíthatatlan közösséggé forrunk 
össze s együtt, egy em berként 
nyújtjuk  kezünket Isten felé. 
M egdöbbentő, hogy m ilyen óriási 
ma em ber és em ber között a tá
volság. Elmegyünk egymás mel
lett és barátságos köszönésünk,
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N egyvenhárom  diák áll a Gyü
lekezeti Értesítő olvasói elé, 
egy diákszövetségi gyűlés részt
vevői. V ezetőjük a bibliam agya
rázat után, m ely Mt. 6 :6  
alapján a lelki életünk rend
jérő l szólott, három  kérdést ve
te tt fel előttük: olvastok-e bib
liát és hogyan, imádkoztok-e 
és hogyan, végül mit jelent 
szám otokra a tem plom bajárás? 
Erre Dezséry L. budapesti egye
tem i lelkész kísérlete  adott indí
tást, m elyet 1941-ben az egye
temi és főiskolai hallgatóink kö 
zött végzett (m egjelent a Keresz
tyén  Igazság 1941 dec. szám á
ban). Nem tudom, ennek nyom án 
történt-e a középiskolás diákság 
körében hasonló kísérlet, én mi
előtt m unkám at m egkezdeném  a 
kassai gyülekezet középiskolás 
ifjúság körében, m egpróbáltam  
ezúton is közelebb jutni ifjúsá
gunk m egismeréséhez s bem uta
tom a kísérlet eredm ényét abban 
a rem ényben, hogy akik olvassák, 
tanulságot m eríthetnek belőle. A 
43 diákot. 26 alsóst és 17 felsőst

a legnagyobb fokú őszinteségre 
és bizalomra kértem , m ielőtt v á 
laszoltak.

1. kérdés: Olvas-e bibliát és 
hogyan?

43 közül nem olvas bibliát — , 
néha, ritkán: 23, 
nem rendszeresen: 6, rend

szeresen, bibliai vezérfonal vagy 
naptár szerint: 14.

Elmondják mikor, hogyan, mit 
olvasnak. Túlnyom órészt este, ke
vesebben reggel. Van, aki m in
den héten  egyszer, vagy vasár
nap, „mikor eszembe jut", „talá
lomra felütöm és saját p roblé
máimra vonatkoztatom ", „bölcse
leti igazságot keresek". Ketten 
írják: a konfirm áció óta olvasom

HORVAY ANDRÁS
úri szabó

Kassa, Luther-u. 25
Elfogad ja v í tá s t és vasalást!

m elegnek látszó mosolyunk, jó 
m odorunk m ögött a legteljesebb 
m egnem értés, rideg nem törődöm 
ség; gőgös önm agunkba-zárkózás 
honol. Elromlott bennünk a lé
lek, nincs hitünk s ezért e ltávo
lodtunk legszorosabb testvéreink
től, gyülekezetünk tagjaitól is.

A mai élet: harc. De nem csak 
abban az értelem ben, ahogy azt a 
külső világ em berei használják. 
A bombák röpködése, az ágyúk 
bömbölése, a puskák ropogása 
egyszer csak el fog ülni, mert 
m inden külső háborúnak vége 
szakad egyszer. De a lélek hábo
rúja m indaddig tart, amíg Isten

le nem csendesíti bennünk. És 
nem fogja lecsendesíteni m ind
addig, tem plom unkat nem teszi 
immunissá a bom bák romboló ha
tásától, im ádságunkat meg nem 
hallgatja, amíg meg nem találjuk 
egymás kezét. Ha gyülekezetünk 
mnden egyes tagja valóban m eg
ismeri m inden testvérét, ha együtt 
leszünk, egymás kezét fogva, jó- 
ban-rosszban, nincs az é letnek az 
a csapása, am elyet el ne tudnánk 
viselni, m ert akkor nem e világ, 
hanem  az ö rökkévalóság  tö rvé
nyei lesznek reánk érvényesek!

SZIKLAY LÁSZLÓ

Ifjúságunk lelki képe
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rendszeresen. Családdal együtt 
ketten  olvasnak. C serkésztábor
ban m inden este közösen, azóta 
is olvasgat. Többen em lítik v e 
zérfonalként a Losungot, H arang
szót, Pro Christo: biblia kalauzt. 
Egy pontosan m egjelöli az olva
sott részt: Zsidókhoz írt levél 5 r.

2. kérdés: Imádkozik-e és ho
gyan? ,

A diákok nagy része rendsze
resen imádkozik. Hadd álljon itt 
néhány felelet: „Rendszeresen reg
gel-este", „lefekvéskor". Az alsós 
étkezés előtt és után. „Ha mó
dom van rá" (alsós), „minden fon
tosabb cselekedet előtt kérem  Is
ten segítségét", „ha különös k é 
résem  vagy hálám  van, napköz
ben is felkeresem ".

Egy felsős írja: „Ritkán imád
kozom, keresem  az Istent", „bib
liaolvasással együtt, csendesóra 
keretében", „munkám m egkezdé
sekor".

Az imádkozás m ódjára ezeket 
írják: „Legszívesebben úgy, ha 
saját szavaimmal történik", „fej
ből" (alsós), „lélekből, „bűnbá
nóan", „m indenekelőtt az Ürnak 
a Szendéikét kérem , hogy az Ö 
világosságában járva, igazán és 
szívből imádkozni tudjak. Imámba 
foglalom sokszor napi bajaim at s 
szám talan esetben m ár üzenetet 
és választ is kaptam ". Leggyakrab
ban a M iatyánkot, H iszekegyet, 
Luther reggeli és esti im áját em 
lítik, hrint kö tö tt imádságot.

Magyar Leszámítoló- 
és Pénzváltó-Bank

kassai fiókja 
F ő - u t c a 53
Telefon: 3 0 -6 0  és 30-61

3. kérdés: Mit jelent szám ára a 
tem plom bajárás?

V együk először az alsósok m eg
nyilatkozását. Többen: „A tem 
plomba azért járok, hogy Isten 
igéjét hallgassam ", „eleinte kény
szerből mentem, később azonban 
m egszerettem  s egy vasárnap sem 
mulasztom el most már, hogy ne 
m enjek", „Jézus levegye lelkem- 
ről a sok bűnt s m egtisztuljak", 
„lélekben felfrissülök az istentisz
telet után", „hogy lelki üdvössé
gem elnyerését elősegítsem", 
„ilyenkor átvizsgálom  m agam at 
s heti m unka után  Isten igéjét 
vágyom".

A nagyobbak így nyilatkoznak: 
„M egnyugvást és kiegyensúlyo- 
zódást", „önként m egyek a tem pj 
lomba, m ert mindig félek, ha 
nem m egyek el, hogy aznap hang
zik el a számomra rendelt ige", 
„azt hiszem néha csak megszo
kás", „meghallgatom  Istennek hoz
zám szóló ü z e n e té t. . .  ha nem 
m ehetek, pl. légoltalmi szolgálat 
miatt, üresnek érzem a hetet", 
„lelkiism eretem  azt parancsolja, 
hogy elm enjek", „iskolai fegye
lem nyom ására, ha o tt vagyok, 
nyugtalanságom  fokozódik", azért 
járok, m ert érzem, hogy szükség 
van legalább hetenként egyszer 
Isten üzenetére", „önként me
gyek, m ert szívesen hallgatom  
Isten igéjét, m ert így könnyeb
ben értem  Isten igéjét, m intha 
Bibliában olvasom".

„Templombajárásom  — m ond
hatom  rendszeres — , ahol nem a 
papot, hanem  az Ürnak igéjét 
igyekszem  m eghallani, m ely hoz
zám szól az ő szolgája által"! 
„M egkönnyebbülés, hogy ismét 
hallhatom  az Űr üzenetét, amit 
egy hétre  ad számomra". Az ösz- 
szes közt egyedüláll és m egdöb
bent a következő válasz: „Leg-
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többször a mi tem plom unkba csak 
„úgy" m egyek, m ert itt a mi 
tem plom unkban nem tudom  a jó 
Isten segedelm ét kérni . . De 
m ásutt tudja!? Rövidebb vála
szok: „Istenhez való ragaszko
dás", „Istennel találkozzam". „A 
tem plom bajárás egy hétre való 
erőgyűjtést jelen t számomra. Nem 
unszolásra, hanem  saját lelki
szükségletem  kielégítése m iatt já 
rok templomba"-.

Befejezésül hadd álljon itt egy 
alsós diák frappáns válasza : 
Templomba nem kényszerből, ha
nem szükségből járunk!!!

A feleleteket végigolvasva, több 
tanulságot m eríthet belőle: az 
ifjú, a nevelő és a szülő, ö rö m 
mel állapíthatjuk meg azt a 
tényt, hogy ez a kicsiny diákse
reg néhány igen öntudatos s 
m élységes keresztyén bizonyság- 
tétellel állott elő. Nem csak a fel
sős diák szájából hangzott el 
ilyen, hanem  meglepő, hogy a k i
sebbek is m ilyen m eglátásokkal 
és m ély hittapasztalattal rendel
keznek.

Tegyünk néhány összefoglaló 
m egjegyzést mi is a kérdésekkel 
kapcsolatban.

1. Nem ism eretlen dolog a bib
liaolvasás. Kezébe veszi ifjúsá
gunk. Érzi, hogy vezetésre van 
szüksége és ezt máshol nem ta 
lálja meg, m int a Szentírásban 
Sajnos, a többség nem rendszere
sen törődik a leikével! Kevés he
lyen tartanak közös, családi áhí
tatot. M egszerettetni velük az 
Igével való foglalkozást, hogy 
szelídséggel fogadják a beoltott 
Igét. (Jak. 129.)

2. ö rv en d e tes  tanulság, hogy 
az imádkozás a legterm észetesebb 
előttük. Itt is tovább kell nevelni 
őket az öntudatos imádkozó 
életre.

Nem érjük  el célunkat, ha csak 
betaníto tt és kész im ádságokat 
adunk át a gyerm eknek, bár k é t
ségtelenül szükség van rá, de 
csak addig, amíg saját szavaival 
nem tudja hitét és Istenhez való 
vágyódását kifejezni. (Imre La- 
BIBLIA 26
jós: K eresztyén vallástanítás.) A l
kalm at adunk arra az órákon és 
összejöveteleken, hogy az ifjú a 
maga kérését és hálaadását a sa
já t szavaival próbálja Isten előtt 
kifejezni és erre őt buzdítani kell.

Igazán imádkozó éle tet csak a 
Bibliával kapcsolatban lehet él
ni, tehát akkor, ha az Isten Igé
jét olvassuk., tanulm ányozzuk és 
abból Isten nekünk szóló üzene
tét m eghallva, arra  az im ádság
ban felelni igyekszünk.

Az imádság ne csak m agányo
san, hanem  közösségben tö rtén 
jék. Szülők, micsoda áldott ígéret 
van ebben az Igében: „Amit csak 
kérnek, m egadja nékik az én 
m ennyei Atyám . . .  ha ketten  kö- 
zületek egy akaraton lesznek a 
földön m inden dolog felől. M ert 
ahol ketten  vagy hárm an egybe
gyűlnek az én nevem ben, ott v a 
gyok közöttük" (Mt. 18 : 19—20.)

3. M ély és tartalm as választ 
adtak erre a kérdésre. Úgylátszik, 
a templomi istentisztelet áll va l
lási életük középpontjában. Egy 
esettől eltekintve m indnyájan for
ró vallom ást tesznek az Úr háza 
iránti szeretetről. Bízzunk ebben 
az ifjúságban, am elynek ajkán 
ott van a zsoltárírónak vallom á
sa: „Mily szerelm etesek a te ha j
lékaid, Seregeknek Ura! K íván
kozik, sőt emésztődik lelkem 
az Úrnak tornácai után, szívem és 
testem  ujjonganak az élő Isten 
felé". (Zsolt. 84 r. 2, 3 v.)

KRECSÁK KÁLMÁN, 
vallástan ító -le lkész .
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A napjainkban folyó óriási 
küzdelem  betűi értek  még csak 
hozzánk, hangjai — hála Isten
nek — még nem hallatszanak h a 
tárainkig. Nem tudhatjuk azon
ban, mit hoz reánk a holnap. 
„Jobb félni, m int m egijedni" — 
tartja  a m agyar szólás. A vigyá- 
zás és előrelátás talán túlzott, de 
nem fölösleges. Sok m illiót m en
te tt meg a pusztulástól.

A vallás- és közoktatásügyi 
m iniszter előrelátó rendelete alap
ján  iskolánkban is csak novem 
ber 3-án kezdődhetik a tanítás. 
Amidőn e súlyos iskolaügyi prob
lém a felett napirendre kell té r
nünk, ugyanakkor megszólal a 
tanítóm unkát végzők nagy cso
portja és jogosan teszik fel szü
lőkkel együtt a kérdést: Mi lesz 
gyerm ekeinkkel? Mi lesz, ha a 
kitűzött időben sem nyílnak meg 
az iskolák kapui? Feleletünk a ké r
désre: kevés szó, több cseleke
det. Mit tehet a szülő gyerm eke 
érdekében?

Erre a kérdésre pedig Jézus 
válaszol: „Vigyázzatok és imád
kozzatok!" — Engedjék meg 
kedves Szülők, hegy e sorokon 
keresztül m indenkihez eljiuthas- 
son a figyelmeztetés. Vigyázzunk 
és imádkozzunk! V igyázzunk 
ezekben a súlyos napokban gyer
m ekeink életére, m unkálkodására 
és lelkére.

A gyerm ek term észeténél fog
va dolgozni akar, hacsak nem té 
ríti el valam i külső behatás m un
kára irányuló figyelmét. Adjunk 
m unkaalkalm at, m ert az unalom 
a lélek  ellensége és sok rossz 
szándék előidézője. Valam ikép 
pótolnunk kell az iskolától távol 
eltöltött időt. Ne engedjük gyer
m ekeinket csavarogni vagy  o tt

hon tétlenül lustálkodni. Nem  jó 
gyerm ekeinknek hallani: „Űgy- 
sem kell iskolába menni, ráérsz 
„pihenni". Ezek és más kiszólá
sok ha most nem is, de később 
m egterm ik áldatlan gyüm ölcsü
ket.

M inden reggel kezdődjék im ád
sággal. Szoktassuk gyerm ekein
ket arra, hogy a lustálkodás m eg
öli a test rugalm asságát és egész
napi fáradtságot eredm ényez. Ne 
m úljék el nap reggeli torna nél
kül, M ár a kis I.— II. oszt. gyer
m ekeinktől is néhány testfejlesz
tő gyakorlatot követelhetünk  meg. 
G yerm ekeinkkel reggeltől estig so
kat beszélgessünk. Ne fáradjon 
bele a szülő m inden kérdésre ha
tározott, de nem elutasító felele
tet adni. M indent úgy beszéljünk, 
cselekedjünk, hogy -—• szám ítván 
a gyerm ek utánzó képességére — 
m indent majom m ódjára fog át
vinni saját életébe. A példaadás 
sok, szép szavakkal elm ondott ta 
n ítást felülmúl.

A kis testedzés után legfonto
sabb jó hideg vízben lem osni a 
kis elpetyhüdt izmokat. Ez ad a 
munkához erőt és felfrissíti a testet.

Aki rádióval rendelkezik, an
nak nyom ban el is kezdődik a 
napi foglalkozása. Kiki azt az elő
adást hallgassa, am elyik reá vo
natkozik. Talán lesz olyan nap, 
amikor nem találja  meg pl. egy 
kis II. osztálybeli tanuló a reá 
vonatkozó anyagot. Nem is lehet 
egy szűk negyedóra alatt m in
denkivel foglalkozni. A  rádió
iskola helyett lehet m ást is vé
gezni. Ha feladatot kapott gyer
m ekünk rádión keresztül, akkor 
azt, ha nem, akkor a szülő irányí
tása m ellett rendszeres napi m un
kát kell végezni.

Vigyázzatok és imádkozzatok!
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Legjobb, ha a nap úgy kezdő
dik, m int az iskolában. Kis imád
ság és kedves egyházi ének el- 
éneklése u tán  sok m inden követ
kezhet. Itt lép fel a szülő lelem é
nyessége és kisegíti, tanítgatja 
gyerm ekeit. Vázlatul csak néhány 
útm utatást.

Pl.: M ásolás a könyvből. Szóta
golva írás és olvasás. Értelmes 
olvasás. írásje lek  kihangsúlyozá
sa. (A szép, értelm es olvasás é r
dekében m indent kövessen el a 
szülő!) Kisebb költem ény vagy 
szebb kifejezés m egtanulása. 
Szorzótábla, illetve osztótábla gya
korlása. A kis szorzó- és osztó
tábla alapján építsék fel gyerm e
keink a nagy szorzó- és osztó
táblát. Tréfás számolási és m éré
si feladatok m egfejtése. Kis fela
datok fejben és írásban történő 
megoldása. Számsorképzés! A 
m értékekről tanultak  felújítása. 
Beszélgessünk sokat kis történelm i 
jelenetekről. (Honfoglalás, István, 
TV. Béla stb.) H alljanak gyerm e
keink színes földrajzi leírásokról. 
A djunk álatm eséket, erkölcsi ta 
nulságot leszűrő történeteket, 
vallásos elbeszéléseket, bibliai 
történeteket. Fogalmazást is ké
szíttessünk. Fontos, hogy a gyer
m ek teljesen  maga készítse el. 
M indig egyszerű, a gyerm ek éle
tében  lejátszódó kis élm ények 
képezzék a fogalmazás tárgyát. 
Ilyen címen írhatnak: M egetettem  
a nyulat. Babaruhát varrtam . 
Édesanyám  megszidott. Fát hoz
tam a tűzre. Többet nem hazudok 
stb. A m unkát előzőleg nem kell 
túlságosan agyontárgyalni. A  meg
írás u tán  annál jobban. Itt emlí
tem meg. Ellenőrzés nélkül nem 
ér foglalkoztatásunk semmit. Kü
lönös gondunk legyen a helyes
írásra. A hibásan írt szavakat kö
zös m egbeszélés u tán  javíttassuk

ki. ügyeljünk  arra, hogy a gyer
m ek m ondanivalóját mindig rö 
vid m ondatokba sűrítve fejezze 
ki. Ez később óriási fogalmazási 
pluszt jelent. Külön helyesírási 
gyakorlatokat végeztessünk. V á
logassunk helyesírásilag  nehe
zebb szavakat. Ezeket ügyesen 
m ondatokká kapcsolva, diktandó 
írassanak. Jó, ha ilyen gyakorla
tot több gyerm ek végez, m ert 
ilyenkor kifejlődik az ú. n. nemes 
verseny, am ely többet ér egy el
méleti oktatásnál. Sokat és fi
gyelm esen írjon és olvasson gyer
m ekünk. Lehet még földrajzi né- 
zeget.tetést is végeztetni. Itt is 
versenyszerűen. Lehet homokból 
hegyeket-völgyeket formálni, te 
lepüléseket létrehozni, stb.

Sokáig lehetne még útm utatást 
diktálni kedves Szülők. Hiszem, 
hogy m inden gyerm ekéért élő 
szülő tan u lság án á l vagy talá lé
konyságánál fogva meg fogja ta 
lálni azt az anyagot, amit napon
ta adagol m ajd gyerm ekeinek.

Vigyázzunk gyerm ekeink egész
ségére. Nem m egerőltetve, de 
kom oly napi m unkát adva m inden 
nap új céllal induljon kis növen
dékünk.

Ne feledkezzünk meg soha az 
ebéd előtti és utáni imáról. Csak 
akkor teszi, ha tőlünk látja. N é
m ely szülő azt követeli gyerm e
kétől, amit maga sohasem  csinál.

Ne engedjük válogatni a gyer
meket. Amit kaip, jó egészséggel 
fogyassza el. Sok főzeléket és

LESCH OTTÓ
vendéglő és étterem

Kassa, Fő-utca 54
Telefon: 28-40
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gyüm ölcsöt adjunk. Ebéd után k i
sebbek pihennek, nagyobbak já 
tékkal töltik idejüket. Délután is
m ét kezdődjék el a m unka. Most 
könnyebb term észetű tárgyak kö 
vetkezzenek. Tanítsunk meg egy- 
egy szép egyházi éneket. Inkább 
kevesebbet, de jót és jól énekel
jünk. Használjuk fel az ének be
gyakorlására a lefekvés előtti 
időt, amikor rendszerint a család 
m inden tagja szabad, ü ljö n  össze 
a kis család és szálljon Isten felé 
dicsérő, kérő vagy hálaadó im ád
ságunk énekeinkben is. ö rö k , el- 
rabolhatatlan  kincse lesz ez gyer
m ekeinknek.

Világi énekek közül a jó népi 
énekeinket adjuk. Ne slágereket, 
émelygős színházi, ú. n. „ked
venc" dalokat, hanem  az iskolá
ban már ízelítőül kapott kedves 
dalocskákat, kis kánonokat, am i
től épül a lélek.

A dhatunk délutánonként még 
golyókat, pálcikákat, színes lapo
kat, képeskönyvet, mesés-, vagy 
szépirodalmi könyvet, hasznos, 
oktató olvasm ányokat. Kedves, 
hasznos időtöltés lesz.

Rajzoljon, faragcsáljon, figyelje 
a nagyok m unkáját. Mind-mind 
építőleg hat a gyerm eki lélekre. 
Sok játék, futkározás vagy  séta 
következzék ezután, ügyeljünk  
gyerm ekeink barátaira! A  p a jtá 
sok csak a szülők által m eghatá
rozott időben látogathatnak el. 
Együttes já téko t k ísérjük  figye
lemmel. Zsarnokok ne legyünk!

Ha kell, fegyelmezzük is gyér-

B A R C S  S Á N D O R
cukrász

Kassa, Szathmáry Gy.-u. 36
Telefon: 37-78

m ekeinket. Szeretetteljes rászó- 
lás, intés, dorgálás vagy súlyo 
sabb büntetés. Legyünk követke
zetesek. Parancsainat vagy ké ré 
seinket elhangzásuk előtt jól gon
doljuk át. Egyszer kim ondott szót 
ne vonjuk vissza. így  lesz a szülő 
tekintély  gyerm eke szemében. Le
gyünk barátai is gyerm ekünknek. 
Ne sajnáljuk az időt, am it velük 
töltünk. Szem telenkedést soha, 
legkisebb árnyalatában sem sza
bad m egengedni.

Sok gonddal, fáradtsággal, de 
észszerűen átgondolt nap után 
„végre" elérkezik a lefekvés ide
je. A lvás előtt szálljon imánk és 
énekünk Isten trónusa elé, m eg
köszönve a sok elfelejtett jav a 
kat. Az ép kart, lábat, é tvágyat, 
látást, hallást, 1 nyugodtan átp i
hent étjszakákat. Kérésünk min
dig terjedjen ki hozzánktartó- 
zónkra, szeretett egyházunkra, 
hazánkra, harcoló hős katonáink
ra. Napi gondjainkat lehetőleg ne 
ültessük gyerm ekünk arcára. Meg- 
nyugodott, tiszta lélekkel m enjen 
gyerm ekünk pihenni, álmodozni.

Ilyenform án átgondolt nap után 
boldogan hajtja  majd szülő és 
gyerm ek álom ra fejét, m ert tud
ják, hogy nem tel el a nap ha
szontalanul. M egtették kötelessé
güket.

És nem fog a rest és könnyen 
m egalkuvó szülő fülébe csengeni
— mint egykor a tanítványokéba
— Jézus azon szava: „így nem 
bírtatok vigyázni!?"

Testvérek, kedves Szülők! G yer
m ekeink összekulcsolt kezével 
együtt átvigyázott és átim ádko
zott életek  sohasem  lehetnek m ed
dők, hanem családnak, egyház
nak, hazának jó gyüm ölcsöt te r
mő fáivá terebélyesednek.

IMOLAI ZOLTÁN 
evang tanító.
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Felelősség
a gyermekért

G yakran  nyílik  alkalm unk arra, hogy 
a gyerm ekekkel és az ifjúsággal sors
döntő kérdésekrő l beszélgessünk. A 
szülőkkel azonban és a gyülekezet 
p lénum ával ritkán  van alkalom  arra, 
hogy behatóan  tá rgya ljunk  a legégetőbb 
problém áról, a gyerm ekről.

V annak, ak ik  könnyen  elin tézik  a 
kérdés t azzal, hogy élelm essé kell te n 
ni a gyerm eket, hogy ,,m egéljen  a jég 
há tán  is" s ezzel csaknem  k im eríte tt
elek tek in tik  a nevelés összes p rob lé
m áját. Ha a gyerm ek a m aga é rd ek é
ben nagyszerűen  tud dolgokat e ltitkolni 
s ha  k ívánatosnak  m utatkozik, rem ekül 
tud hazudni is, a nevelés befejezettnek  
m ondható. C sakhogy az ilyen csak é lel
m essé nevelt gyerm ek lesz később a 
szüleit is k ijátszó  hálá tlan  tékozló fiú, 
h itünk  és em beri közösségünk szám á
ra az a hasznavehetelen  senki, akitől 
tartózkodnunk  kell, m ert szem élye sem 
miféle jók im enetelű  dologra nem  nyú jt 
b iztosítékot. Ki tudná ezekre a fe lü le
tes és csak külsőségnek élő ifjainkra 
egyházunk  és nem zetünk sorsát rá - 
bízni.ü

N em  jóhangzású  szólam okat szere t
nék  itt mondani, hanem  öntudatos reá- 
döbbenést szeretnék szavaim m al k iv á l
tan i arranézve, hogy ifjaink és gyer
m ekeink irán ti felelősség terén  á tá llí
tásra  van szükségünk. M eg kell szün
te tnünk  azt a lagym atag és az ese tle 
gesség jegyében  való eljárást, m ellyel 
ifjúságunk  gondozását eddig kezeltük.

T eljes felelősséghordozás csak akkor 
lehetséges, ha:

1. nem csak a szülők, hanem  gyüle
kezetünk  m inden felnő tt tag ja  példam u- 
ta tásszerűen  úgy  él s úgy  cselekszik, 
hogy az istenfiúság képe sugározzon 
életébő l és cselekedetéből a gyerm ek 
felé, v

2. a gyerm ek m indennapi életét, cse

lekvéseit, e lha tározásait naponként az 
Űr elé visszük im ádságunkban,

3. ne m agunk ak arju k  a nevelést te l
jes egészében elvégezni. Jegyezzük  
meg, hogy legfőbb nevelő Isten Szent
lelke, s így a R eátartozókat bízzuk egé
szen Reá.

Ha kom oly felelősséget érzünk nem 
zetünk és egyházunk jövő je  iránt, 
akkor nem  fogjuk halogatni tovább, 
hogy annak  a nem zedéknek é rd ek é
ben, ak ikre  jö v ő jé t bízzuk, vég reha jtsuk  
ezt az átállítást. Ha felelőségünk te ljes 
tudatában  ezt vég rehajto ttuk , akkor 
szégyenkezve fogunk tek in ten i a m últra 
és b izakodással a jövőre.

SEXTY ZOLTÁN

Pénzügyi helyzetünk
legutóbbi tavaszi értesítőnkben 
közölt beszámolóm óta örvende
tesen javult.

Elnökségünk a pénzügyi és ad ó 
ügyi bizottságokkal karöltve és 
néhány lelkes, áldozatkész egy
háztagunk közrem űködésével fe
lülvizsgálta és lezárta a régi adó
hátralékok ügyét, ezeket ponto
san szám szerűen is m egállapít
va. Az adóztatás és az adóbehaj
tás kérdését teljesen újonnan á t
dolgoztuk, új alapokra fektettük 
és különösen az adóefizetés mód
ját igyekeztünk egyszerűsíteni, 
m egkönnyíteni, úgy, hogy adóját 
m indenki nagyobb fáradtság és 
költség nélkül befizethesse, v i
szont az adóbeszedéssel is minél 
kevesebb költsége m erüljön fel 
Egyházunknak.

E célból bevezettük a postata
karékpénztári számlát és rendsze
resítettük  az egyházi adónak 
postabefizetési lappal történő le 
rovását.

N agyrészben ennek az átszer
vezésnek és rendezésnek tu la j
donítható. hogy az adófizetők ál-
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tálában pontosabban tesznek ele
get fizetési kötelezettségüknek, 
viszont az adó beszedése az egy
házi szervek részéről is kevesebb 
m unkával és elenyészően csekély 
költséggel jár.

Az adók befizetésének szabály- 
szerű m ódja a postabefizetési lap
pal történő lerovás. Azt az egy
háztagot, aki kötelezettségének 
így eleget nem tesz, m egintjük és 
a beszedési eljárást indítjuk meg 
ellene. Ez már term észetesen kö lt
séggel jár, elsősorban a késedel
mes adófizető terhére. Ha ez a 
beszedési eljárás sem vezetne 
eredm énye, úgy a m akacs nem 
fizetőkkel szemben a törvényes 
behajtás ú tjára  lépünk, akár vég
rehajtási, akár pedig közadók 
m ódjára történő behajtással.

ö rv en d e tes  tünet, hogy az adó
fizetők általában pontosan eleget 
tesznek fizetési kötelezettségük
nek, s kényszereszközök alkal
m azására eddig szükség nem volt. 
Ez m indenesetre arra mutat, hogv 
az új alapokra fek tete tt kivetési 
és befizetési módozatok, illetve 
eljárás beváltak.

Pénzügyi helyzetünk örvende
tes javulása azonban sem m ikép
pen sem jelen ti azt, hogy pénz
ben dúskálhatunk, s hogy egyház
tagjaink pontos fizetőkészségére 
továbbra is ne lenne szükségünk. 
K iadásaink em elkedtek. Ez köz
tudomású. Ezzel szemben az egy
házi adókat és egyéb hozzájárulá
sokat távolról sem em eltük abban 
a m érvben, am ily m érvben a köz
szolgáltatások, más oldalról v i
szont személyi és dologi k iadá
saink törvényszerűen em elked
tek. Ma is szigorúan ügyelnünk 
kell arra, hogy a legcsekélyebb 
összeget is m ire fordítsuk, m in
den fillérünk sorsát gondosan

kell m egbírálnunk, amit meg is 
teszünk.

Term észetesen továbbra is szük
ségünk van egyháztagjaink áldo
zatkészségére, de főleg és első
sorban az adók tekintetében lelki- 
ism eretes és pontos fizetőkész
ségükre. Ha ezt teljesítik, úgy 
Egyházunk érdekeit mozdítják 
elő, lehetővé teszik ügym enetünk 
zavartalan, zökkenésm entes fenn
tartását, e ltekintve azonban ettől 
saját érdekükben is járnak  el, ha 
pontosan fizetnek, m ert ezzel a 
m aguk részére is m egtakarítják  a 
beszedési, vagy esetleg behajtási 
eljárás költségeit.

Reméljük, hogy e soraink és 
kérésünk egyháztagjainknál m eg
értésre és m eghallgatásra ta lá l
nak, s hogy a jövőben sem lesz 
szükség arra, hogy ellenük be
szedési vagy behajtási úton jár
junk el.

Kassán, 1943. október hó 12-én.
Dr. FARKAS JÓZSEF, 

a pénzügyi b izottság elnöke.

— A 219. számú Alvinczy Péter 
fiúcserkész-csapat igen jól sike
rült kéthetes táborozást rendezett 
a Szádelői-völgyben. A  csapat 
18 taggal veft részt a táborozá
son. A két hét alatt m egtekintet
te a Szádelői-völgy környékét és 
portyázásai során Krasznahor- 
káig, sőt egészen Rozsnyóig elju
tott. A közbeneső vasárnapon 
délelőtt a Szádelői-völgy fensé
ges sziklatem plom ában szabad ég 
alatt istentisztelet volt, m elyen a 
csapat barátai és a gyekm ekek 
szülei is nagy számban vettek  
részt. A tábor vezetői Petrval- 
szky Antal, Csellár Gábor és Glósz 
Pál dícséretrem éltó teljesítm ényt 
m utattak be.
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C S É C S
A mai szepsi evangélikus leányegyház-szórvány úgy tekint erre a 

községre, mint a gyerm ek édes szülő anyjára. Alig két évtized e lő tt a 
csereháti járás m inden evangélikusa ide zarándokolt, hogy lerója ke- 
gyeletes háláját a M indenhatónak. Ez az ősi templom jelenleg a csécsi 
ref. testvéregyház tulajdonában van.

A mai csécsi ref. tem plom  a XIII-ik században épült, m it az is bi
zonyít, hogy az oldalfalán még ma is láthatók a régi falfestm ények, 
m iket a kilencvenes években az Országos M űem lékek Bizottságának 
utasítására szabadítottak meg* a vakolattól.

Csécs község a K anyapta-völgy északi perem én fekszik. A geoló
gusok szerint az egész Kanyapta- és Bódva-völgy m ocsaras terület volt 
és ezt a Drávam enti m ocsár tölgyerdőséghez hasonló tölgyrengeteg bo
rította.

Állítólag még ez évezred közepén a m ocsár és erdőség m iatt Kassa 
felé sem lehetett menni. A kassai országút ebben az időben — ami ma 
is m egvan — Szepsi—Jászó—Rúdnak és Semse felé vezetett. Hogy pe
dig ez így lehetett, bizonyítja Csécs sík határa, m elynél a legnagyobb 
m agaslat 205 méter.

Csécs község eredete a m ondák hom ályába vész, de az elm ondotta
kat ism erve, valószínűvé válik  az, hogy őslakói állítólag a Felföldről le
vándorolt erdőirtó telepesek voltak. Eredeti neve Szecs volt, ami vágást, 
vagyis erdővágást jelent.

Csécs község bizonyára a nehéz történelm i időkből is k ivette  ré 
szét. Ha nem is hivatkozhatunk hiteles történeti írásokra, mik bizo
nyára  valahol vannak is, elég néhány nevezetesebb történelm i esem ényt 
lelsorolnunk, amik a Kanyapta- és Bódva-völgyében történtek, máris bi
zonyítva van az, hogy ebből Csécs is kivette  részét. Ezek a következők: 
1312-ben Visontai Komplóthy, 1442-ben Giskra és Székely, 1449-ben és 
1453-ban Hunyadi, 1528-ban K atziáner, 1556-ban Pohan és Forgács, 1566- 
ban tatárok, 1567-ben Haszán bég, 1590-ben ismét tatárok, 1629-ben 
Bethlen, 1674-ben Spankau, 1678-ban Thököly, 1716-ban Bercsényi, 1741 - 
ben a nemesi felkelők hadai járják  a K anyapta- és Bódva-völgyet, ezután 
nem volt jelentősebb esem ény egészen 1919-ig.

Csécs ősi fölűesura a kihalt Pédery-család a Buhk nemzetségből, 
kik közül Lázár 1492-ben abauji alispán volt. Az újabb idők földesurai 
Szirmay, Koós, H orváth  és Göm öryek voltak, kiknek Csécsen szép kú 
riáik is voltak.

Csécs jelenleg jegyzői székhely, postája 1850-től, vasúti állomása 
1890-től van. Két temploma van, az egyik róm. katolikus, a másik refor
mátus. M indkét felekezetnek ottlakó lelkésze van, ezenkívül szép állami 
népiskolával rendelkezik.

M indezekből láthatjuk, hogy Csécs községnek is m egvan az ősi 
szép m agyar történelm i patinája.

1943. évi október 19-én. n e u p a u e r  g y u l a ,
egyháztanácsos.
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A  kassai magyar evangélikus egyház csécsi filiája
A csécsi leányegyházat a mai 

nem zedék hírből sem isme
ri. M ég az 1883. évi püspöki lá 
togatásról felvett jegyzőkönyv 
szól róla. Ekkor még megvolt. 
Rohamos pusztulása, am elynek 
kétségkívül sok oka van, létezé
sének feledésbe m erülése szomo
rú  adalék szórványban élő h í
veink m agukra hagyattatásának 
N agyon is jogosult tehát Túróczy 
Zoltán püspök úr erélyes állás
foglalása a tiszai egyházkerület 
idei gyűlésén a szórványok lelki 
gondozása érdekében. Lehet m on
dani, a tizenkettedik órában 
hangzott ez el!

A csécsi leányegyházat egyéb
ként ép a szórványokban élő 
szepsi, tornai, nagyidéi, jánoki, 
szőllőskei és csécsi egyházhíveink 
hitbuzgalm a és egyházszeretete 
hívta életre 1792-ben. A lkalm at 
adott erre az 1790-i országgyűlés, 
am ely visszadta a két protestáns 
egyház teljes önkorm ányzatát. 
Eleddig ilyen leányegyházak szer
vezését nem tű rte  a világi ha ta
lom. 1791 őszén Budán a ref., 
Pesten az ev. egyház zsinatot is 
tartott. Habár az ezeken hozott 
törvények királyi szentesítést 
nem nyertek, az egyházak szer
vezése többé akadályba nem ü t
között. Tehát a Kassától délre la 
kó egyházhíveink leányegyházba 
töm örülhettek  Csécs központtal. 
Hogy ez lehetővé vált, a szór
ványban élő h ívek búzgóságán 
kívül érdem e a 18-ik században 
még önálló kassai m agyar egy
háznak, amely védőszárnyai alá 
vette  a vidéki híveket. Szép fényt 
ve t e leányegyház m egszervezése 
a kassai m agyar gyülekezet egyház- 
szeretetére, ha tudjuk, hogy a II. 
Rákóczi Ferenc felkelésének le-

veretése óta ebben az elnemzetle- 
nítő korszakban maga is lassú 
sorvadásnak volt kitéve. De ér
deme a csécsi reform átus egyház 
testvéri tám ogatásának is, amint 
ez az alábbiakból kitűnik. Azt h i
szem, nem lesz érdektelen azokra 
nézve, akik egyházukat szeretik 
és a kassai egyház m últja iránt 
érdeklődnek, ha e jobb sorsra 
született, de elpusztult leány- 
egyháznak tö rténeté t a püspök
látogatási jegyzőkönyv közlésé
vel megismertetem.

Az 1883. évi Cancnica v'sita- 
tionalis jegyzőkönyvből. (26—29.
pont.)

A csécsi leányegyház 1792-ben 
július hó 22-én keletkezett. A k
kor u. i. a kassai m agyar egyház
zal a következő íro tt szerződés 
köttetett: Alább is megírt, egy
részről ágostai valláson lévő 
kassai m agyar Ecclesia, m ás
részről pedig u. a. valláson lévő 
a környékbeli ágostai valláson 
levőkkel egyesült csécsi fiira, 
adjuk tud tára és értésére m inde
neknek, akiknek illik, hogy mi
nekutána a Csécsi helvetica val
láson levő Csécsi Szentegyházba 
közisteni tisztelet felállíttatott, a 
kassai m agyar Ecclesiának tan í
tó ját a kántorral isteni tisztelet 
végett egyrészről Csécsbe k i
járni m egengedtük, m ásrészről 
pedig bevettük a következő 
m eghatározással: 1. Esztendőn
ként isteni tisztelet végett, sőt 
ha m egkívántatnék tem etni, es- 
kettetni, keresztelni, 12-szer k i
járhasson és ki is járjon. 2. A miért 
mi filiális Ecclesia a tanítónak 40 
m agyar forintokat, a kántornak 
pedig 20 m. forintokat a rendes 
stólán és a confessionális pén-
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zen kívül esztendőnként fizetni 
fogunk, am ely pénzt pedig csen- 
getyűbe szedünk, a m ater Eccle- 
sianak ajánljuk és hozzánk m uta
tott szívességéért adjuk. 3. Amely 
pénz három  offertoriumból, ú. m. 
karácsonyi, húsvéti és pünkösdi 
offertoriumból bejön és a hallga
tóknak önként való ajánlásokból 
a Prédikátor és Kántor fizetésé
ből felm arad, azt a filia a válasz
tandó saját inspectorának bölcs 
korm ányzására bízza és különös 
szükségére felhagyja. A mely 
pénzt ugyancsak a választandó 
C urator beszedi. Rendes és rend
kívül költséget az Inspector bölcs 
assignatió ja1) m ellett teszen, esz
tendő végén pedig a gyülekezet
nek m indenről hív számot ád. 
4. Ezen a flliatio és azzal mind
két részről járó kötelesség csak 
addig értetődik, míg az Isten a 
filiát annyira megsegíti, hogy 
maga m agának a filiában tanítót 
tarthat és kíván. 5. A prédiká
tort m indenkor vagy m agunk al
kalm atosságán, vagy magunk 
költségén ki hozzuk. 6. A prédi
káto r és kán tor iránt való kö te
lesség múlt Szent G yörgy havá
nak 10-ik napjától értetődik. 
Sig. Csécs 22 Julii 1792. Coram- 
me Samueli Szontag v. ministen' 
A. C. C.assov. Seniore . . .  A kas
sai m agyar gyülekezet részéről: 
Kis V itray Jósef Inspector m p, 
M ayer M átyás m agyar p réd iká
tor mp., Leitner Jakab mp., Leit- 
ner M ihály mp., Fried Zsigmond 
mp., Textoris János mp., Borcsa 
János mp., Lukács János mp., 
Árva Stansits H orvát Juliánná 
mp. Szirmay István mp., az emlí
te tt fiijának Inspectora. Császár 
M ihály mp., Kontsek András mp., 
Curator, Jo lsvay  Pál mp., v. cu-

*) U talványozása.

rátör, M engler György mp., Bod
nár György csécsi lakos mp.

A csécsi leányegyház külön 
templom, vagy .iskola birtokában 
nem lévén, az ottani helvét h it
vallású imaház használata irán t a 
csécsi helvét h itvallású egyház
zal 1792. évi április hó 11-én, he
lyesebben 1794. évi június 10-én 
a következő tartalm ú szerződés 
köttetett:

Tudván mi, hogy a hit és sze
retet legyen a keresztyénségnek 
m egism ertető bélyege, tudván 
mind azt, hogy elhatározta a jó 
Isten azt a régen k ívánt időt, 
m elyben az atyafiak  Zachariás 
p iófetiája  szerint (3 s. 10. v.) az 
ő szőllőtőkéje (a Krisztus) és az 
ő fügefájok (az Ecclesia) alá hív
hatták  egymást, mind pedig k i
nyílt szemekkel azt is látván, 
m eglehet jó lelkiism erettel, hogy 
a protestáns atyafiak m indkét 
részről azon egy Ecclesia társa
ságában éljenek, egy templomba 
járjanak, egyik a másik szolgá
latával élhessen, mivel mind a 
két rész egyenlőképen hiszi a 
kér. hitnek fundam entum it és a 
m elyekben egym ástól különböz
nek, azok a vallás fundam entu
m ára nem tartoznak, kikötvén 
m indazáltal ném ely cerem óniá
kat, m inéműek a fehér ing, viasz- 
gyertyák, képek, keresztek s 
egyebek, am elyeket m indkét fe
lek olyanoknak tartunk, am elye
ket vétek  nélkül elhagyni vagy 
m egtartani szabad, ezeket mind 
kikötvén, az együgyűebbeknek 
m egbotránkoztathatásoknak eltá- 
voztathatásáért néhai Tettes Szir
mai Szirmay István úr elm aradott 
kegyes özvegyének Tettes nztes 
Stansith Gradetzi H orváth Johan
na asszonynak búzgó kívánságára 
az itt Csécsben és a körülettünk 
nevezett szerint a nemes Szepsi
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városában lakozó lutheránus 
atyafiaknak kérésekre  is a luthe
ránus atyafiakkal a csécsi refor- 
m áta tem plom unkban való ma
gok prédikátoraik  által eső isteni 
tisztelet szabad véghez vitele 
irán t ilyen egyességre léptünk:

I. A mi illeti a préd ikátorok
nak magok alkalm aztatását: 1. 
A zokat a veszekedéseket csináló 
kérdéseket, am elyek a pro testán
sok között fenn forognak, a prédi
káto r prédikáló székre  sem 
egyik, sem másik ne hozza, a 
község közt ne hirdesse, m ert 
azok a község értelm ét felülm úl
ják. 2. Azokról a Contraversiák- 
ról, m elyek a sz. iskolákban dis- 
putáltatnak, szelídséggel szólja
nak, m indenkor m egmondván, 
hogy azok a fundám entum ra nem 
tartoznak, am elyekben egymástól 
különböznek. 3. A különböző 
m atériákban-) éljenek a szentírás 
szavaival, am ennyire lehet e l
hagyván az oskolai még pogá- 
nyoktól reánk  m aradt szókkal 
való élést. Egy szóval mind írá 
sokban, mind beszédekben, mind 
társalkodásokban egym áshoz és 
hallgatókhoz nagy szelídséggel és 
okossággal viseltessenek. Megkí- 
ván tatik  ez annál is inkább, m i
vel a reform átusok isteni tiszte
letére  a lutheránusok, a lu therá
nusokéra pedig a reform átusok 
szabadon járhatnak  és járnak  is.
4. Hogy ha pedig vagy egy, vagy 
más részen levő prédikátor a pré- 
dikálásban ezen kikötés ellen 
(amelytől Isten óvjon) botránkoz- 
tató igékkel és a versengésre a l
kalm at szolgáltatnak, akkor az 
Ecclesia által ezen rendelésre 
m inden szelídséggel m egintessen, 
ha pedig arra sem hajtana, a

“) írásm űvekben: p rédikáció  stb.

maga Superintendentiája által il
lőképpen m egfenyíttessen.

II. A mi illeti az Ecclesiát, kö
zönségesen és a hallgatókat fe
jenként: 1. M inden hónapban 
egy napon, többnyire vasárnap, 
midőn nemes Kassa városából a 
lutheránus m agyar prédikátor ki- 
hozattatik  vagy tem etésre is, mi 
csécsi reform átusok tem plom un
kat kinyitjuk, az isteni tisztelet 
véghez vitelére bebocsátjuk, ha
rangunkat, mint m agunknak 
szoktuk, m egvonjuk, feltartván 
m indazonáltal ezek irán t régi egész 
jussunkat, hogy idővel ebből 
semmi bajunk  ne legyen. 2. M int
hogy prédikátorunk kezében va
gyon templomunk kulcsa, ezekkel 
pedig magunk, kurátorunk, egy
házfink és m esterünk szolgálatjá- 
val szoktunk élni, tehát m ikor k i
hozatta tik az m agyar tiszteletes 
prédikátor Kassáról, ugyanezek 
által akarunk mind a templom, 
mind a harangláb m egnyitásában 
szolgálatot tenni, mind addig, míg 
az isteni tisztelet végben nem me
gyen. Ezen az okon az Ecclesia 
perselye m indenkor ki lesz té
tetve a templom ajtajában  annak 
segítségére való szabad adako
zásra. 3. Ha a Kassa városából a 
lutheránus m agyar prédikátor ki 
nem hozatik, tem etésre, eske- 
tésre, keresztelésre akárm ely 
helységből ide affiliált a tyafitól a 
m indenkor ott levő prédikáto
runknak egyházi szo lgálatokkal 
azon módon, amint ott szokott 
lenni és a m int a tö rvény 
h a g y ja  éljen és élhessen, a ren
des stólát, letevén. 4. Hogyha 
ezen 3-ik punctum  szerint az 
A ugustana Confession levő más 
helyen vagy itt Csécsben a refor
m átus préd ikátor által tem ettetne, 
eskettetne v. kereszteltetne, azon 
szolgálatot végző prédikátor hely-
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beli m atriculába beírja ugyan, 
hanem  esztendő végén állásban 
papjának is tudtára adja, hogy az 
is m atriculába bejegyezhesse. 5. 
Afféle más házasságban levő 
atyafiak  közül nem csak itt, ha
nem egyebütt is m indenki a maga 
vallásának fenyítése alatt éljen, 
félbért esztendőnként fizessen és 
a templom, papiak és iskola 
feltartására szokott m unkára, m i
dőn az egyházfi parancsolatját 
veszi, fél annyi szolgálatot tenni 
kötelesnek tartva m agát lenni, 
különben az Ecclesia törvénye 
szerint záloga véte tik  és ha ha
lo ttja  esik, dupla stólát fizet a 
tem etésért, a harangozástól is h a 
sonlóképen. Ha pedig fél szerint 
való fizetésben m agát az Ecclesia 
rendeléséhez tartja , rendes stólát 
fog fizetni és hogy a szükség úgy 
hozza, egész háznépével ingyen 
fognak harangozni. 6. Ha vagy  a 
reform átus hallgató az augusta- 
nust, vagy az augustanus a re 
form átust annak vallását, papját, 
cerim oniáit kinevetné, vagy  becs
telenséggel illetné, vagy pedig 
m agát czégéres vétkei m iatt az 
Ecclesia fenyítésére m éltóvá ten
né és ugyanazért az Ecclesiától 
kirekesztetnék, az ilyetén fenyí
ték  a la tt levőt sem egyikünk, sem 
m ásikunk az Ecclesia kábelébe be 
ne fogadja mindaddig, míg a fe
nyítése ideje el nem telik  és 
élete jobbulását példás életével 
nem bizonyította; sőt reform átus 
augustánussá vagy augustánus 
reform átussá ilyen állapotban ha 
akarna is lenni, az teljességgel be 
ne vétetődjön. 7. Ha m indkét részt 
illető állapot előadná magát, 
akkor elegyes ecclesiai gyűlést 
fognak tartani és egyes értelem 
mel végezni. M ely egyesség, va
lam int a szereteten épült: úgy 
egymás szeretetén gyarapodjék

végnélkül kívánjuk és m aradé
kainknak is a véghetetlen  sze- 
relmű Istennek oltalma alatt ezen 
rendelésünknek m egtartását hagy
juk, sőt ezen egy Istennek sze- 
retete  s kegyelm e alatt ennek 
m egtartására m agunkat és m ara
dékainkat le is kötelezzük m ind
addig, míg az A ugustana confes- 
sión levő atyánkfiái a m egírt mód 
szerint templomunkba tulajdon 
isteni tiszteletek végett járni k í
vánnak. M elynek hitelesebb vol
táért m indkét részről adtuk ezen 
kezünk aláírásával m egerősített 
levelünket Csécsben Szent János 
havának tizedik napján Ezerhét- 
százkilencvennegyedik esztendő
ben. E m ellett jegyzésre m éltó
nak ítéltük azt is, hogy ezen szö
vetség még 1792. esztendőben 
10-ik áprilisban esett m eg és 
ugyanakkor kezdődött az A ugus
tana Confessión levő atyafiaink
nak isteni tiszteletük reform ata 
Csécsi tem plom unkban, hanem  az 
az alatt tarta to tt Pesti és Budai 
synodusnak végzésétől vo lt fel
függesztve azon egyesülésnek 
írásba foglalása. De m inthogy 
ezen synodus m unkái s végzései 
némi okokból közönségessé nem 
lehettek, m agunk közt a feljebb 
írt Datum alatt m egegyesültünk, 
ugyanis 1794 esztendőben 10-ik 
Júniusban. Az A ugustana valláson 
levő kassai m agyar Ecclesiához 
affiliált csécsi és környékbeli 
A ugustana Ecclesia képében Á r
va3) Gradetzi Stansics H orváth4) 
Johanna mp., Szirm ay István em 

3) Özvegy.
4) A H orváth  Stansics, a Szirm ayak 

evangélikus ága, a Bánó és C hászár 
családok századokon á t h itbuzgalm uk
kal, hazaszeretetükkel, a m agyar ku l
túra ápo lásával m éltó képviselő i v o l
tak  a  felv idéki evangélikus szellem nek.
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lített Ecclesianak Inspectora mp., 
jólészi Chászár M ihály4) mp., Ma 
jer M átyás a kassai és csécsi A. 
C. levő Eclesia prédikátora mp., 
Kontsek A ndrás Curator, Lehocz- 
ky M árton mp., Jósvai Pál mp., 
Jósvai M árton mp. A nemes Helv. 
Conf. levő Csécsi Ecclésia képé
ben annak mostani C uratora ifj. 
Szekeres István mp. Esküdtársai: 
K erekes István mp., Fodor István 
mp. Egyházfiai: Büstei Fodor lát
ván, Czuczor M ihály a mostani 
csécsi Helv. Confession levő 
Ecclesiának prédikátora és az 
A bauji Szent társaság m éltatlan 
assesora5) mp.

A leányegyház kiválóbb világi 
férfiai, kik az egyház alapítása és 
fenntartása körül érdem et szerez
tek  m agoknok: 1792-ben Szirmay 
István4) egyházfelügyelő. 1795- 
ben Szirmay István sokoldalú el
foglaltságára való tekintettel m á
sodfelügyelő választato tt lucskai 
Bánó Imre4) szem élyében, aki az 
egyház élén számos éveken át 
buzgalommal működött. 1792-ben 
m egválasztatott egyházi gond
noknak Kontsek András, 1806- 
ban utódja la n g  Dávid. 1807-ben 
m ár ns. Szekeres István viseli 
a gondnoki hivatalt. 1829-ben 
Bartha János választato tt gond
nokul. 1852-ben átvette  a gond
noki hivatalt Kolbenhayer Samu, 
u tána 1865-ben ennek fia K. Ber
talan, 1878-ben Fink János szepsi 
lakos. 1870-ben foglalta el a fel
ügyelői állást Prihradny Artúr6) 
nagyidai földbirtokos.

A leányegyház tagjai foglalko
zásukra nézve földbirtokosok,

5) Az abaúji egyházm egye tanács- 
b írája.

ö) A keresztyén  em berbaráti te v é 
kenységéért köztiszteletben álló özv. 
báró Am elin G uidóné édesaty ja .

tisztviselők, iparosok és több
nyire földmívelők, ez utóbbiak is 
leginkább m agyarok. A  leány- 
egyház tagjainak száma7) 36 fi 
és 34 nő, összesen tehát 70 lélek. 
A hívek gyerm ekeiket rendesen 
azon ref. lelkész- kereszteli, halot
taikat temeti, akinek egyháza 
azon községben van, am elyben 
laknak, a házasulok is azok által 
eskettetik  m agukat. Szabadságok
ban van (?) az egyházhíveknek a 
csécsi reform áta egyházzal kö
tö tt szerződés szerint ezen szer
tartások teljesítésére a kassai lel
készt is kihozatni, de ők ezen sza
badsággal eddig nem igen éltek. 
Ellenben a csécsi és a kö rnyék
beli helvét h itvallású lelkészek
nek kötelességük az általuk vég
zett szertartásos cselekvényekről 
az adatokat anyakönyvezés v é 
gett a kassai anyaegyház lelké
szének beküldeni, ami azonban 
csak az utóbbi év  óta történt 
meg. Ezen adatok nyom án szüle
tett az 1882. évben a leányegy
házban 1 fiúgyermek, m eghalt 1 
fi és 1 nő, confirm áltatott 1 fiú.

Ezen egyháznak ingó vagyona 
a következő: 1. ö t  drb fehér csip
kés asztalkendő. 2. H ét drb 
abrosz. 3. Egy drb veres selyem 
kendő. 4. Egy drb k iv a iro tt ab
rosz. 5. Egy drb aranycsipkével 
szegélyezett fehér kendő, Sz. B. 
betűkkel. 6. Egy drb arannyal k i
varro tt fehér kendő. 7. Egy drb 
arannyal k ivarro tt selyem  abrosz. 
8. Egy aranyozott ezüst ostya
tartó (ciborium). 9. Egy aranyo
zott ezüst pohár. 10. Egy drb 
cinkanna, m elyre az 1806. évszám 
van vésve. Ezen ingótárgyak a 
csécsi helv. hitv. lelkészt lakás
ban egy ládában zár alatt ta r ta t
nak. Van továbbá a csécsi leány-

7) A püspöki lá togatás idejében.
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egyháznak ingatlan vagyona is. 
1. A szepsi határban egy drb Gát 
nevű szántóföld 1800 hr. sz. alatt. 
A szántóföld 100 D -ölnyi nagy
ságú. 2. U. a. a határban az egy
háznak 2382. hr. sz. alatt egy 400 
□ -ö les  parlag szőlője és a gond
nok által használtatik  50 kr.-nyi 
évi bérért. 3. A  m akranci h a tá r
ban van  az egyháznak 2688. hr. 
sz. alatt egy drb 756 D -öles szán
tóföldje. A szepsi és m akranci 
határbeli szántóföldek jelenleg 15 
frt bérért szepsi lakos Broda J á 
nosnál vannak haszonbérben. 
Ezen szántóföldek biztos h a tá rje 
lekkel vannak ellátva s legköze
lebb egy küldöttség lett k iküldve 
a földeknek m egbecsülése és a 
bér kedvezőbb feltételeinek m eg
állapítása céljából. Továbbá van 
az egyháznak 706 frt 21 kr. tő
kéje is, amely 1870-ben keletke
zett oly módon, hogy az egyház 
hívei az évi illetékek fizetése 
alól m agukat m egváltandó, egy- 
szersm indenkorra lefizettek, egy

bizonyos összeget. Ezen összeget 
az anyaegyház kezeli pénztárilag 
oly módon, hogy jövedelm éből 
az isten i tisztelet tartása végett 
Csécsre k ijáró lelkész fizetését, 
illetve költségét fedezi. Az anya
egyház a nevezett összeg á tv é te 
léről nyugtát állíttat ki, m ely a 
csécsi leányegyház felügyelője 
által őriztetik. A csécsi leányegy
háznak adóssága nincsen. A  szán
tóföldek jövedelm ét a maga cél
jaira fordítja, de az anyaegyház 
helybenhagyása mellett. Jövedel
m ének szaporítására nincs k ilá
tás, m ivel a hívek száma évről- 
évre csökken.

A lelkész kezénél lévő jegyző
könyvön és a gondnok által őrzött 
szántóföldekről szóló szerződésen 
kívül semmi levéltára nincs a 
leányegyháznak. Nincs tem plo
ma, paptaka, tem etője, iskolája. 
A gyerm ekek a helybeli reform á
tus iskolát látogatják, a h ívek a 
ref. tem etőbe tem etkeznek.

Közli: GÖMÖRY JÁ NO S.

Beszámoló a Bethesda 
Hajléktalanok otthona 
1943. évi működéséről

Ez az év jubileum i év. 10 éve 
annak, hogy felépítettük a Bethes- 
dát. Ez esztendő fölé is odaírhat
juk  a 65. zsoltár 12. versét: „M eg
koronázod az esztendőt jóvoltod
dal, és a te nyom dokidon kövér
ség fakad." Valóban csak arról 
tehetünk bizonyságot, hogy a mi 
gazdag A tyánk eláraszt minket 
jóvoltával. Évről-ővre mindig job
ban m egtapasztaljuk, hogy ne
hézségek, háború, szükség idején 
is Isten gondoskodik övéiről.

A létszám ez évben 20 gyerek 
és 12 felnőtt, k ik  közül 4 gondo
zó, de a többiek is — am ennyire

tehetik  — segédkeznek a m unká
ban. G yerm ekeink közül többen 
elhagyták a Bethesdát, lassan fel- 
nevelkedve elhelyezkedtek, vagy 
az otthoni körülm ények változása 
folytán hazam ehettek. A velük 
való kapcsolat azonban továbbra 
is megmarad. Sokszor felm erül a 
kérdés, vájjon érdem es-e ezt a 
m unkát folytatni? M ert bizony a 
m agvetés rem énységre folyik. 
Urunk arra  bíztat, hogy csak le
gyünk hűségesek, Ö maga végzi 
el a szíveken a m unkát igéje ál
tal. Így egy fiúnk a repülő altisz
ti iskolába került. Gyakori leve
lei sok öröm et hoznak. Meleg, 
őszinte ragaszkodás csendül ki 
belőlük. Látja a különbséget. Azt 
írja, hogy: „szívesen odaadnám  a
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reggelim et, csak résztvehetnék az 
áhítaton, pedig hányszor gúnyo
lódtam  rajta." — Sok örömöt ad 
az Űr vendégeink által is, akiket 
hozzánk küld, ez mindig nagy 
esem ény. Baráti körünk is egyre 
szélesedik, am elyik U runk szívé
re fekteti Bethesdánk ügyét. M i
den nap újabb m eglepetést tarto 
gat szám unkra, de Isten kegyel
me mindig elég! Tele van a szí
vünk ujjongó örömmel és hála
adással, hogy ezt szem lélhetjük. 
O lyan nagyon biztató a mai ige: 
„Aki hisz énbennem , az is cse- 
lekszi majd azokat a cselekedete
ket, am elyeket én cselekszem, és 
nagyobbakat is cselekszik azok
nál, m ert én az én A tyámhoz m e

gyek." Ján  14 : 12. Igen, az Ür 
egyre nagyobbakat cselekszik ve
lünk, s így erősíti a hitünket. 
Nem akarunk semmi m ásra néz
ni, csak egyedül Öreá, aki olyan 
hűségesen ellát m inden jóval és 
úgy beteljesíti ígéreteit. Azért te 
szünk b;zonyságot is róla. Olyan- 
öröm, ha valaki a postavevényre 
azt írja : „Bizonyságtételükön 
felbuzdulva én is kipróbáltam  az 
ajánlott hit ú tjá t és íme, hálával 
áldozom Istennek, hogy igaz. 
amit igér."

H álásan köszönünk m inden im ád
ságot és adományt, amit sokszor 
névtelenül is kapunk, de odafent 
bizonyára fel van jegyezve.

A szép szárnyán Isten felé.

Túrmezei Erzsébet és költészete
Irta és Sajókazán 1943 okt. 10-én tarto tt templomi hangversenyen 

elm ondta M ohr Gedeon lelkész.

Szokatlan dolog az, hogy Is
tent a széppel kapcsolatban k e 
ressük. Szent könyvünk és imád- 
ságos életünk tapasztalatai alap
ján  latent. A tyánknak hívjuk. H ív
juk Öt azután szentnek, irgal- 
masnak, jóságosnak, bölcsnek, 
m indenhatónak, m indentudónak. 
Csak szépnek nem szoktuk őt 
nevezni. Nem nevezzük őt így 
azért, m ert a szépség érzékeink 
világába tartozik és a láthatatlan  
Isten kiábrázolhatatlan.

És mégis, Isten nélkül szépség 
sincsen. Ha az emberi a lkat báját 
akarjuk  dicsérni, égi szépségről 
szólunk. Ha az ember lényét be
sugárzó lelki szépséget találunk, 
annak jelzője angyali, és eredete 
az Isten szeretetének, jóságának, 
kegyelm ének visszasugárzásában 
van.

Ami igazán szép, az Isten lé
nyéből való. Ezért szent kép az 
első kép, templom az első épü 
let, Krisztus alakja az első szo
bor, és ,,musica sacra" az első 
zene. És az első írás is szent 
könyv. Ahol ez az ősi összefüg
gés m egszakadt, ahol a művész 
és az Isten m eghasonlott, o tt a 
szépség örök m értékét veszíti el. 
A „1' art pour 1' art" ú tja  ka lan
dos út, m elynek végén nincsen 
semmi cél.

Az em ber célja, és a szép k iáb
rázolásának célja is m aga az Is
ten. A  szép ajándék Isten kezéből. 
Ha hű rendeltetéséhez, szárnyra 
kel és Istenhez vezet. Hozzá ve
zet a szó, az írás, a kép, a szobor, 
a zene, a templom, s Ő tőle te l
jességre jut.

Túrmezei Erzsébet költészete
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magasztos, áldott szárnyalás az 
Isten felé. Finom női lélek  vívó
dik benne, a sötétség árnyával, s 
ju t el a boldogsághoz: a fény 
Urához.

„Fény előttem , fény utánam !
Hordom  édes üdvösségem .
H irdetem  zengő dalokban,
Á rad -u jjong  földön, égen.
Fény előttem , fény utánam !"

Ez a tiszta, fénylő derűre ébredt 
ember nő. M égpedig olyan, aki 
egyedülálló, vagyis, akinek igen 
sok oka volna a zúgolódásra. Ezzel 
szemben nem szűnik meg m a
gasztalni az Isten végtelen szere- 
te té t és kegyelm ét, m ellyel te lje 
sen boldoggá tette. Az Isten ú t
ja csodálatos a férfinál épúgy, 
mint az ifjúnál, a leánynál épúgy, 
mint az asszonynál. Túrmezei Er
zsébet költészete azt m utatja  be 
csillogó üde színekkel, hogy az 
Isten kegyelm e az egyedülálló 
leány életében milyen lenyűgö
zően káprázatos diadalm enetben 
tör m agának utat.

Túrmezei Erzsébet 1912 február 
14-én született Tamásiban, Tolna 
m egyében, ahol édesatyja keres
kedéssel foglalkozott. Ö volt a he
tedik, legkisebb gyerm ek. Atyai 
nagyaty ja Bélák János, vala
mint ké t testvérbátyja, Túrmezei 
Sándor és János, evangélikus lel
készek, anyai nagyaty ja  pedig 
K orenika M iklós somogym egyei 
földbirtokos.

Túrmezei Erzsébetnél m ár egé
szen kicsiny korában m utatkozott 
a költői tehetség. Még elemi is
kolába sem járt, már voltak né- 
hánysoros versei, am elyeket két 
testvérbáty jának  m ondott tóiba. 
Egyszer vízkereszt táján  a tamási 
evangélikus leányegyház tanítója 
volt náluk s egy különös term é

szeti ' jelenségre, az égbolton fel
tűnő téli szivárványra hívta fel 
figyelmét. Azt kérdezte tőle:

— Tudna-e erről kis Bözsike, 
verset írni?

Estére kelve már készen is volt 
a vers, a kis ötéves leányka ve r
se, m elynek néhány sora így szól:

„Szivárványt láttam  tél idején,
M intha m ondaná: csak rem élj, rem élj! 
M intha m ondaná: csak h igyjetek! 
H onfitársak  csak rem éljetek!
H igy jé tek  azt, hogy m agyarok hazája  
M agyar kézben van, nem  taposhat rá ja  
Az ellenség lába!"

Később a család a gyerm ekek 
tan ítta tása  végett Sopronba köl
tözött. A háború után következő 
válságos időkben m inden vagyo
nuk elúszott. Nehéz esztendők kö
vetkeztek, az egykori önálló ke
reskedő Tam ásiban mint a H an
gya boltkezelője kereste kenye
rét. Túrmezei Erzsébet a gyer
m ekakcióval két hónapot Hol
landiában töltött. Az ott töltött 
hetek  élm ényeiből a hollandusok
nak a m agyar gyerm ekek iránt 
m utatott szeretetéről költem ényt 
írt. Ez a költem ény anny ira  m eg
nyerte  a tanügyi főhatóság te t
szését, hogy a serdülő leányka 
ingyenes helyet kapott a soproni 
állami leánygim názium  internátu- 
sában. Ebben az időben testvér- 
bátyjátó l és Túróczy Zoltán akko
ri ózdi lelkésztől olyan lelki in
dításokat nyert, hogy katolikus 
vallásáról á ttért az evangélikus 
vallásra. Édesanyja, aki előzőleg 
ugyancsak katolikus volt, hasonló 
elhatározásból evangélikus lett.

Túrmezei Erzsébet Sopronban 
érettségizett, ' m ajd a budapesti 
egyetem  hallgatója lett. Itt a Fébá 
diakonissza egyesület internátusá- 
ban lakott. Az egyesület klotild-
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ligeti konferenciáin szorgalmasan 
részt vett. Az itt nyert hatások 
v itték  oda egészen Krisztushoz s 
indították arra, hogy diakonissza 
legyen. A tanárnői oklevelet már 
m int diakonissza-jelölt szerezte 
meg.

Elsősorban úgy szólok róla, 
m int költőről. Tisztázzuk tehát, 
hogy mi is a költő? A karatlanul 
azok ju tnak  eszünkbe, akikről az 
iskolában tanultunk. Petőfi Sán
dor, A rany János, V örösm arty 
M ihály és az ő verseik. Vala-. 
m ennyien em lékezünk a felejthe
tetlenül szép sorokra. M elegség 
járja  át a szívünket, ha nemzeti 
ünnepen az ifjúság elszavalja: 
„Talpra magyar, hí a haza' , vagy 
ha eszünkbe ju t az A rany szép 
séges hősköltem énye: a Toldi vagy 
a V örösm arty dörgő szózata: „Ha
zádnak rendületlenül, légy híve, ó, 
m agyar!" Azonnal érezzük a költő 
és a költem énye, a verse együvé 
tartozik. Az a költő, aki verset 
ír. Ez igaz is. De hogy valaki ve r
set írjon, ahhoz az is szükséges, 
hogy gondolatai, érzései legye
nek és ezeket ki is tudja fejezni. 
H ányán vannak manapság, akik 
verseket faragnak. A  rím eik is 
szépek, telve csengéssel-bongás- 
sal, s mindez mégsem költem ény, 
m ert az érzés, a gondolat h iány
zik belőlük. De éppen olyan baj 
az is, ha valaki a m ondanivaló
ját nem képes kifejezni. M ajd 
szétvetik  szívét az érzések, ám, 
ezek hiába emésztik, gyötrik, még 
szavakba sem tudja öltöztetni, 
hát még leírni.

A  költő tehát az az ember, aki 
érzéseit, gondolatait élvezhető, 
gyönyörködtető alakban le tudja 
írni, hogy gondolatait mások is 
m egértsék, érzéseikbe m ások is 
beleélhessék m agukat. Ezzel kü l
detést tölt be a költő, m ert mind

azok számára, akik ugyanolyan 
lelki tusákon és válságokon es
nek át, m intát ad. Százan és szá
zan vannak olyanok, akiknek 
ugyanazokkal a sötét kétségekkel 
van meg a küzdelmük, akik nem 
bírnak szabadulni nyomasztó 
lelki állapotukból. A költő he
lyettük is m egvívja a harcot. Ki
csikarja a lelkében összecsapó 
ellentétes indulatoktól a győzel
met, a megoldást. Az igazán nagy 
költem ények lendülete magával 
ragad és az olvasóban jóleső fel
engedést hagy vissza.

Ez a költőnek küldetése és sze
repe. De mi a költőnőé? Hiszen 
mi most róla kívánunk szólni. 
Vagyis olyan nőről, asszonyról, 
vagy leányról, aki verset ír. Erre 
azt is m ondhatjuk, hogy a nőnek 
más a feladata, sem hogy verset 
írjon. G yerm ekeket kell nevelnie, 
háza tájáról kell gondoskodnia és 
övéit kell ellátnia. Szokatlan do
log az, hogy nő adja m agát vers
írásra. De így csak akkor beszél
hetünk, ha elfelejtjük, hogy a 
nőnek époly lelki válságai van 
nak, mint a férfinak, Sőt a nőnek 
sokkal gazdagabb az érzésvilága. 
Sokkal súlyosabban érzi meg é le
te viszontagságait és sokkal to
vább hordozza bánatát. M iért ta 
gadná meg Isten a nőtől, hogy 
ezekről az érzéseiről be is számol
jon? Hiszen ezt helyette  a férfi 
meg nem teheti. Nem teheti azért, 
m ert meg vannak a lé tért fo ly ta
tott egyéb súlyos gondjai, de meg 
azért sem, m ert a nő lelki v ilá
gába magát teljesen nem is tudja 
beleélni.

Ezért írnak külön küldetéssel a 
költőnők, K iváltképpen pedig 
azok, akik nem m entek férjhez, 
akiket a család m egnyugtató és 
egész é le tet kitöltő rendje nem 
kapcsol magába. Akik egyedül
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élnek, hitves és gyerm ek nélkül, 
sokkal fájdalm asabban érzik el- 
hagyatottságukat, m intahogy fe
lü le tes- szem lélettel egyáltalában 
gcndolnók. Egész létüket a család 
után  való vágyakozás tölti ki. 
Telve vannak céltalannak látszó 
életük m iatt gyötrő tépelődéssel. 
Szenvedés ez szám ukra s ebből a 
szenvedésből születik az ellen
állhatatlan  kényszer, hogy tollat 
ragadjanak.

Túrmezei Erzsébet verseit ugyan
ez a kényszer Íratta meg. Neki is 
sok a szomorúsága. Egyik versé
ben így kesereg:

„Az én  életem  a fekete  árnyak  
sö té tségétő l é jtszaka.
Bús fejem  felett balcsillagok járnak , 
nem  a rem énység csillaga.

Az én életem  a szüntelen bánat.
Lábam göröngyös rögu ta t tapos. 
H alovány  arcom  átkos árvaságnak  
halk  könnyeitő l harm atos."

Ez a fájdalom  hatja  át teljes 
való ját 1927-ben. Viszont tíz év
vel későbben, amikor emberileg 
szólva még ép úgy ta rt az á rv a 
sága, sőt rosszabb, m ert m ár tíz 
évvel ismét korosabb lett, — 
1937-ben egészen m egváltozott 
m ár a hangja. Ezt írja:

„Egy pillanat
a nyíl ú tja  az íjtó l a célig . .  .
A sáros földtől egész föl az égig . . .
Az em ber ú tja  az Isten  szívéig.
S ha pillanat,
pihenni, célt feledni nem  szabad.

Emberi nyíl v agyok  én,
Sebes íj, m egfeszített hú r repít:
É le t . . . H alál . . .
Egy pillanat,
Amíg a nyíl a célig eltalál.
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Szelve borút, ködöt
Isten felé süvítő  tiszta nyíl
A karok  lenni a  v ilág  fölött."

Ez a két idézet kellőképpen m u
tatja, m ilyen m élyreható változás 
m ent végbe őbenne. Az első v e rs
ben fekete árnyak, rem énytelen
ség húzzák a m élységekbe, a m á
sodikban már szó sincs a bizony
talanságról. Céltudatos, boldog 
határozottság csendül meg benne. 
Látjuk, időközben valami történt 
vele. Nem ő cselekedett, nem ő 
harcolt és diadalm askodott, ha
nem a női élet lelki alkatának 
term észete szerint engedett, en 
gedelm eskedett, befogadta azt, 
amit felkínáltak neki: a kegyel
met. Új terem téssé lett. Üj élet 
indult meg benne s ez az Isten 
m unkája volt.

Mi, keresztyének, a Szentírás 
bizonysága szerint (János 3:7) azt 
mondjuk, hogy újjászületett. S az 
ú jjászületés gyüm ölcse életének 
fáján az, hogy fény van előtte és 
utána. De amíg idáig eljutott, 
először köd volt előtte és köd 
volt utána. Am int az „Élet-ének" 
című költem ényében leírja, éve
ken át idegen nagy folyam  sodra 
ragadta m agával s ő tehetetlenül 
vergődött habjai között. A kkor 
még gond volt előtte és utána, és 
bűn volt előtte és vád volt utána. 
Míg végül elérkezik az üdvösség 
hegyéhez, a Golgotához, ahol 
Krisztust m egtalálja. A m egváltás 
elfogadásának áldása az, hogy a 
bűn, a gond, a köd fénnyé és zen
gő háladallá változik előtte és 
utána.

M egrázó ez az út, a m élységből 
a magasságba, a bűnből és a h a 
lálból a m egváltásig és a boldog 
életig. Az újjászületés előtt fáj
dalm asan panaszolja föl „Más va-
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gyök" című költem ényéban árva
ságát:

Tavasszal fáj nekem , hogy m ás vagyok, 
H ogy kom olyabb, busább, nagyobb, 
szom orúbb gyerm ek vagyok  annyi m ásnál. 
Szánna szíved, ha tavasszal látnál.

Pedig kívánom , akarom : 
de m int m egannyi furcsa rom, 
csak összeom lik m inden akarásom .
N em  vagyok  senki m ása s n incsen  másom.

H a m ásom volna, nem  lennék én árva, 
m ert m indig a rra  jönne járna, 
am erre  lábam  lép és lelkem  vágyik.
De nincs, ki a rra  vágynék , nincsen másik.

Ha m ása tudnék  lenni m ásnak én, 
nem  volnék bús, nagy és szegény,
N em  lennék akkor furcsa, á rv a  bolygó. 
N apsugár lennék, szüntelen mosolygó,

am ilyen annyi van  . . . egyform a mind . . , 
de m ind örömre, dalra int 
s tavaszra g y ú jtja  a vén törzsű  fákat, 
színesre csókolja a bús orcákat.

N apsugár lennék, m osolygó meleg.
És ha ta lálkoznék veled,
úgy m egörülnél a friss ragyogásnak.
De akkor én m ár m ása lennék m ásnak."

Ebben a költem ényben előtör a 
vágyakozás az élettárs után. Ügy- 
látszik, m intha ez a vágyódás 
lenne a költem ény egyetlen  a lap
hangulata és kifejezése ennek a 
vágyódásnak a költem ény egyet
len célja. Mégis a sorok között és 
különösen az utolsó sorban már 
m egcsillan a nagy találkozás sej
tése, am ikor valóban talál V ala
kit, akinek mása lehet: Krisztust!

Egyelőre azonban még tart a 
kilátástalan  küzdelem, m elyet szí
nes álm aiban önm agával vív. Bán
kódik, gyötrődik, de a megoldás

még messze van. Legfeljebb m eg
dorgálja magát, m int a „Hiába!" 
című költem ényében:

„Itt az ősz és zúg a szél már. 
Hamar, ham ar it t a tél már.
Hamar, ham ar itt a tél.
Csak álm odtál, még nem éltél.
C sak daloltál, csak rem éltél, 
s elm úlásról zúg a szél.

Egy nyaraddal kevesebb  nyár, 
egy  tavasszal kevesebb vár, 
egy  rem énnyel kevesebb.
T ovaűz már, űz a lelked.
Ami b án t is, dalba zenged, 
s azt hiszed, hogy jó neked.

Csak hiába! Daccal, dallal, 
egetrázó diadallal 
v ívhatod  bár harcodat, 
s bárha  m ondod: Ezt akartam , 
így  akartam ! Ö, zavartan  
elfordítod  arcodat."

S azután váratlanul m egjön a 
változás. Találkozik Jézussal. S 
erre a régiek mind elm úlnak é.s 
m inden ú jjá  lesz. Túrmezei Er
zsébetnek azok a legmegrázóbb 
költem ényei, am ikor erről a ta 
lálkozásról és átalakulásról ír. 
Régi é le tét a „Sírfelirat" című 
költem ényével zárja le:

„V olt va lak i: uno tt és fáradt, 
beteg, m erengő szüntelen.
C sak néha fogták  meg a lázak.
Nem ism ered?" — N em  ismerem.

„V olt va lak i: k erese tt egyre 
és soha sem mit nem  talált.
A zért v á lt egyre könnyesebbre, 
azért szerette  a halált, 
azért volt m inden álma, vágya 
a semmi és a végtelen!
M intha m ost is e lő ttem  állna .. . 
N em  ism ered?" — Nem ismerem.
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„M ost már halott. A sírkövére, 
kért, írj te  néhány  m ondatot.
Talán em lékszel a nevére  . . . 
Remélte, hogy m eghallgatod."

— .Jó. Ráírom: Én: aki voltam . 
M eghaltam . E lvégeztetett.
H alál voltam , jobb nekem  holtan, 
M egism ertem  az életet, 
a Krisztust. Éljen Ö helyettem . 
Testem, lelkem  reáhagyom .
Legyen 0  m inden m indenekben.
— Jó  lesz-e így?

„Jó lesz nagyon."

A m últtal való leszámolásra 
az erőt és az elhatározást az Is
ten Szentlelke adta neki, úgy szá
mol be a Szentléleknek rajta  vég
zett m unkájáról, m int aki érzé
kelte is a lelkében végbemenő 
csodálatos átalakulást. Ügy írja 
le ezt költem ényeiben, mint ki
törölhetetlen  élm ényt. Eljut az 
„Isten m űhelyébe" s azt mondja:

„O lyan jó  élni Isten m űhelyében, 
ott form áltatn i hűséges kezében 
kem ény vésővel, döngő kalapáccsal, 
szerető, szelíd, szent sim ogatással."

S m agát a változást is el
mondja:

„Én durva, faragatlan  kődarab, 
ki ott hevertem  annyi év alatt 
sötéten, félrevetve, 
hiú p róbákat dacosan nevetve, 
próbákat, hogy rajtam  farag janak ; 
én, aki meg akartam  én m aradni 
inkább csúnyán, sötéten, búsan,

torzan:
s boldogan várom  szent vésővonását, 
m ost itt vagyok a M ester m űhelyében 
hogy  m egalkossa bennem  k ép e-

m ását".

Eddig azonban úgy tűnhetik 
föl, hogy az újjászületés csak ál

dozatot, csak önm agának feladá
sát, szom orúságot és beletörődést, 
lem ondást és tűrést, m egüresítést 
jelent. A 16. zsoltár 11-ik verse 
alapján „Teljes öröm van Nálad" 
című költem ényében igazán ha j
szálvékony női tollal írt finom 
lélekrajzot nyú jt az új élet. áldá
sairól és gazdag ajándékairól.

„H ányszor hu llt a szivem re 
gyerm ekek  m osolya: 
v irágok  fehér szirma 
m ájus szellőiben.
Én visszam osolyogtam , 
de bús v o lt a  szívem  
és szom orú m aradtam  . . .
És szom orú m aradtam .

Ha rengő bölcső m ellett 
édesanya m osolygott, 
valam i szelíd, boldog, 
édes érzés fogott el, 
m int bim bók hasadásán, 
m int rügyek  fakadásán  .. .
C sak sugársuhanás 
sötét árnyak  között.
Titkos bánat födött 
és szom orú m aradtam  .. .
Es szom orú m aradtam .

V alaki neved  m ondta, 
va lak i ró lad  beszélt 
Or Jézus, és m osolygott.
Lényéből és szavából 
tiszta sugárzás, boldog, 
szelíd fényesség áradt.

' M egrem egett a lelkem, 
m int am ikor száradt, 
kopár le taro lt fából 
ú jra  k ih a jt az élet.
M osolya érin tésén  
Tefeléd m egindultam  
és színed elé hulltan  
m indenre rátaláltam : 
m osolyra és öröm re . ..
N em  föd m ár titkos bánat.
Teljes öröm  van Nálad!
Teljes öröm  van Nálad!
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Nem csupán nagy horderejű 
esem ényeken keresztül szólhat 
hozzánk az Isten. Elég egyetlen 
pillanatnyi élmény, egyetlen  gon
dolat, egyetlen érzés és ez is a 
hangulat lágyságát egész életre 
szóló elhatározássá acélosíthatja. 
Ilyen élm ények veszik körül a 
költőnőt. Egy alkalommal hang
szerkereskedés m ellett m egy el. 
O tt látja  a fényes k irakatban a 
hangszereket. Tűnődve áll meg 
egy pillanatra s elgondolkozik 
rajta, vájjon mi lesz a sorsa az 
egyes hangszereknek? M űvész, 
vagy  kontár kezébe kerülnek-e? 
Eszébe jut hogy nagy a hang
szerkereskedés künn az é le t
ben is, sok a hangszer, de 
a művész kevés. Az emberi 
lélek is ilyen finom hang
szer s az a kérdés, hogy a M ű
vész, vágy pedig kontárok kezé
be jut-e? Ijed ten  borzong bele, 
hegy saját lelkének eddig m ilyen 
hűtlen és rossz sáfára volt. En
gedte, hogy a lelkén kontárhan
gulat és kontárfájdalom  játsszék. 
De ezentúl elfeledi a régi dalt és 
rábízza magát teljesen az Űr m ű
vészkezére.

Ennek az elhatározásnak külső 
következm ényei is vannak. Nem 
m aradhat tovább is régi életkö
rülm ényei között. Leveti eddigi 
szokásait, elhagyja eddigi fogla
latosságát, elmegy, hogy a női h i
vatások legm agasztosabbját vá
lassza: diakonissza legyen. Elha
tározását valóra is váltja  és be
lép a budapesti Fébé diakonissza 
egyletbe.

A diakonissza-intézm ény n e 
mes és fenkölt szolgálata teljesen 
m agával ragadja. A szolgálat n e 
hezét nem érzi, csak az örömét. 
Nem fél többé, nem is aggodal
m askodik, m ert tudja, hogy Krisz

tus visel reá ezentúl gondot, m in
den időben. Az új életform a nem 
csak őt formálja át, hanem  vi
szonzásul ő is ad valam it a dia
konissza-intézm énynek. „A min
ta" című költem énye áttetsző tisz
taságában és harm atos üdeségé- 
ben állítja elénk a diakonissza lé
nyét. S így ez a költem ény mél
tán válhatott m inden egyes dia
konisszának valóban m intájává is. 
Ebből ism erjük meg igazán a fe
hér főkötős, szürke-, vagy fekete
ruhás diakonissza-testvér fárad
hatatlanságának és égi derűjének 
belső rúgóját:

„M indig m osolyog és szeretve szolgál. 
T ekin tetében  távo l fény  ragyog. 
Lényéből m ár a m enny nyugalm a árad. 
F! sohse fárad.

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

N incsen neve. Krisztus nevében  él. 
Krisztus kezének csendes eszköze. 
Krisztus lényének  visszasugárzása: 
hűséges mása.

ím, itt a minta. Áldó k é t kezed, 

én M esterem , vezesse hát. a vésőt, 
Fájjon, ha fáj, én kegyelm ed zengem. 
Készíts el engem!"

Túrmezei Erzsébet m egtalálta 
M egváltóját. S egyben önm agát is 
m egtalálta. Költői alkotásai ezen
túl tisztult kerekded egészet ad
nak. \M int költő  is k iforrott egyé
niség lett. Három kötetnyi verse 
szebbnél szebb képekben m utatja 
be a keresztyén életet, valam int a 
keresztyén egyéniség szerepét a 
társadalomban.
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A tahi diákkonferencia
Július első napjaiban mindig 

m egélénkül a MFTR Eskü-téri 
hajóállom ása. Ezen az éven is úgy 
volt. N agy tömeg állt félkettőkor 
a pénztárnál, s várta, m ikor kap
ja meg a jegyeket. V ájjon mit 
akar itt ez a sok diák? M ert hogy 
diákok, megismerhető. M egtud
juk, hogy a Tahiban tartandó 
evangélikus diákkonferencia részt
vevői.

Tahi? Evangélikus diákkonfe
rencia? Hát olyan is van? Van bi
zony. A  tahi tábor Tahi falu 
m ellett fekszik. A  Pro Christo 
D iákszövetség tulajdona. N a
gyon szép helyen fekszik, úgy
hogy amellett, hogy a diákságot 
Krisztushoz akarja  vezetni, kelle
mes nyaralást biztosít a városiak
nak. A konferencián résztvesznek 
az ország m inden részéből diákok. 
Kolozsvár, Sopron, Nyíregyháza, 
s még sok más város nevét ol
vashattuk a résztvevők névso
rában. Arról nem is szólva, hogy 
Kassáról is jö tt egy kis csapat.

Az idő Tahiban gyors szárnya
kon, vagy mai kifejezést hasz
nálva, repülőgépen szállt. Reggel 
felkeltünk, s észre se vettük, már 
este volt. Dehát mit csináltunk 
napközben, mit is kaptunk ott? 
A hitat és reggeli után (az étkezé
seknél sorbaálltunk, de ez bará t
ságosabb volt, m int amit háborús 
időben az üzletek előtt láthatunk), 
bibliaórára m entünk. Ebéd előtt 
még egy előadást s ism ertetést, 
m elyet a misszióról tarto ttak , 
hallgattunk meg. Délután, m iután 
visszatértünk a fürdéstől, követ
kezett a m indnyájunk által 
várva-várt eszmecsere, melyben 
m indenki élénken résztvett. A 
tárgy: M iként lehetek Jézus
Krisztus jó vitéze? volt. A tarta l

m as nap szép befejezése volt a 
tábortűz, m ikor m indnyájunk a j
kán felcsendültek a szebbnél- 
szebb m agyar népdalok. Egy rö 
vid áhítat következett még s a 
tábor elcsendesedett.

Reméljük, hogy jövőre, ha az 
Űr lehetővé teszi, hogy a konfe
renciát m egtarthassák, Kassáról 
is sokan jelentkeznek majd. Aki 
pedig egyszer is ott volt, az min
dig visszavágyik Tahiba.

Sz. p. K. E.

H Í R E K

— A lelkész! hivatal helye:
Kossuth Lajos-utca 3., I. emelet. 
H ivatalos órák: délelőtt 9-—12. 
Telefon: 35—96.

— A belmissz ói munka bár
m ely ága iránt érdeklődőknek a 
lelkészi hivatal nyújt felvilágo
sítást.

— Az adventi időszakban min
den kedden és pénteken este 6 
órakor ádventi esti istentisztele
tet tartunk  a templomban.

— Házasságkötések a „Tavaszi 
Értesítő" m egjelenése óta: Lacz- 
kó A lajos m űszaki vállakozó Pe- 
nák V aléria m agántisztviselőnőt, 
dr. Brecher Gábor m. kir. k ísér
letügyi asszisztens Binder M argit 
M ariannt, Kusnyír György MÁV 
fűtő Czupek Zsuzsannát, Szeley 
László cégvezető, a W iko-cég 
belső m unkatársa Benkovits Éva 
Irént, Kovács M ihály m. kir. re 
pülőőrm ester Petronyák Jolánt, 
dr. Deme Lajos középiskolai ta 
nár Zorics Vilma m agántisztvise
lőnőt, Rajnyecz M árton János 
vízvezetékszerelő W all Olga Jo 
lánt és Dolyák Á rpád Kondás 
Ilonát vezette o ltár elé.
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A fenti rajz b. e. G reguss G yula lelkész felállítandó sírem lékét m ula tja  be. Ezt az 
e lhuny t lelkész unokája , B inder T ibor készíte tte . A sírem lék táb lá ján  a név  és é v 
szám okon k ívül a következő k é t .bibliai vers lesz: „Uram Jézus, vedd m agadhoz az én 
lelkem et!" Csel. 7., 59. és „Jói vagyon, jó és hű szolgám, kevesen  voltál, hű, sokra 
bízlak ezután: m enj be a te  U radnak ötöm ébe." M áté 25., 21. A sírem lék fe lavatása 

f. évi novem ber hó 7-én, vasárnap  déli 12 órakor lesz.

— A keresztség szentségében 
részesültek: Lux László, Kuzma 
László, Kaltenbach Helga Erika 
M agda, Barkács Tibor, Lipka 
Olga Lídia, G erhard Ernőd Kál
mán, F lachbart Éva Katalin, Kis
kun (Korim) Kálmán, Gömöri 
M ariann Ágota, Kappel Béla Ká
roly, Gombos Erzsébet Rozália, 
Blaskó János M ihály, M ihalídesz 
Gea Eszter, Fekete Lívia Gab
riella, Zimmermann Günther Le
onhard, H enríczy György Ákcs, 
Bundschuh Lajos István, H laváts 
Szaniszló A ttila, Stollmann Anna 
M ária Erzsébet, Andó Júlia, Pa
tai Edit M arika, Keresztény Nóra 
Ágnes, Panhantz Katalin.

— Egyházközségünkben a tan 
ügyi korm ány m ásodik hitoktatói

állást szervezett. Erre az állásra 
a főtisztelendő püspök úr Kre- 
csák Kálmán kisújszállási misz- 
sziói segédlelkészt nevezte ki.

— Imolái Zoltánt, elemi isko
lánk tanítóját, egyházközségünk 
karnagyát és ne jé t az Űr leány- 
gyerm ekkel áldotta meg, aki a 
keresztségben M árta nevet k a 
pott.

— Hazslinszky Anna, buzgó 
egyháztagunk szülei em lékére 
300.— pengős alapítványt tett az
zal, hogy ennek az összegnek 
kam ataiból évről-évre egy Ínsé
ges sorsú nőtestvérünk részesül
jön segélyben.

— Az ősz folyamán Lúciabá- 
nyán és Szepsiben úrvacsoraosz
tással egybekötött istentiszteletet
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október 24-én és decem ber 19-én 
tartunk.

— Az evangélikus d ákszövet-
ség f. évi április hó 11-én Sexty 
Zoltán vallástanító-lelkész rende
zésében igen szép sikerrel mu
tatta  be Sexty Kálmán „A té
kozló fiú" című színjátékát.

— Fleischer Samu, buzgó egy
háztagunk, a Fleischer és Schirger 
cég vezető tisztviselője, egyéves 
frontszolgálata után hazatérve, 
hosszas szenvedés után elhunyt.

— Dr. Schulek Tibor tábori al- 
esperest és ne jé t az Isten fiú
gyerm ekkel áldotta meg. A kis 
Ágoston* Frigyes a lelkészpárnak 
hatodik gyerm eke.

— Fájdalmas gyász sújto tta  le 
egyházközségünk egyik patrícius 
családját. Az egykori egyházköz
ségi gondnok M aurer Gyula 
leánya M aurer Olga, életének 
70-ik évében hosszas szenvedés 
u tán  m egtért Terem tőjéhez. Egy
házközségünknek és nőegyle
tünknek ezt a buzgó tagját meleg 
részvét k ísérte  el utolsó földi 
útján.

— Gvám'ntézetünk. Dr. Förster 
Lajos gyám intézeti világi elnök 
vezetésével a gyám intézet á ldá
sos tevékenységet fe jte tt ki a 
múlt esztendőben. Ennek a lelkes 
és buzgó m unkának eredm énye
ként őt az egyházm egyei gyám 
intézet választotta meg világi el

HLAVÁTS ALAJOS
KASSA, FŐ-UTCA 48

KÉSZ BUNDÁK
í NAGYSÁGBAN 

MINDEN SZÍNBFN
< MINŐSÉGBEN

Ó R IÁ SI V Á LA S ZTÉ K  !
TELEFON:
Üzlet: 32-38 - Lakás: 37-85

nökének. H elyét a gyülekezeti 
gyám intézet vezetésében az évi 
rendes közgyűlés egyhangú lel
kesedéssel vitéz Ö ry Ferenc egy- 
háztanácsossal tö ltö tte  be. Az új 
elnök székfoglaló beszéde buzgó 
céltudatosságról te tt tanúságot. 
A gyám intézet ebben az eszten
dőben lúciabányai szórványunkat 
látta  el énekeskönyvekkel. A 
szórványgyülekezet vezetősége 
nevében Schwirián János h ittest
vérünk a következő sorokban 
m ondott köszönetét: „A szór
ványegyház híveinek m egküldött 
35 darab „Keresztyén Énekes
könyvet" hálásan m egköszönjük. 
A  h ittestvérek  körében nagy örö
met kelte tt ez a tény. N agy 
örömmel fogadták a könyvet. 
M élyebb h ité le tre  ösztönöz ben
nünket az a tudat, hogy már nem 
vagyunk elhagyott szórvány, h a 
nem öntudatos hívekből álló 
szórványegyház, m ely m ögött a 
hatalm as kassai egyházközség 
áll. — További m űködésünkben 
is kérjük a nemes Egyházközség 
meleg és érdeklődő pártfogását 
és hálánk újabb kifejezésével 
m aradunk m ély tisztelettel és 
Erős vár a mi Istenünk! — kö 
szöntéssel a lúciabányai evangé
likus szórványegyház hívei."

— Szórványunk a Tornán és 
környékén élő kedves h ittestvé
reinkkel, akiknek m egbízottjuk 
Forberger Vidor ny. körjegyző, 
ismét gyarapodott. Szeretettel kö
szöntjük e helyről is Szepsi és 
Lúciabánya m ellett tornai testvé
reinket is,

— Bittó Jánosné és Bohács 
Andrásné hittestvéreink  szomorú 
hírt vettek a harctérről. Eszerint 
honvédszolgálatot teljesítő férjük 
hősi halált halt. Isten gondoskodó 
atyai kegyelm e legyen velük és 
gyerm ekeikkel.
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— Ö'zv. Fodor Andcrné sz. vá-
radi Szakmáry Ida, buzgó lelkű 
testvérünket magas korban m a
gához szólította az Űr. Emléke, 
m int az Űr hűséges gyerm ekéé, 
él közöttünk. Gyászoló családja 
elhunyta alkalmából 200 pengőt 
adom ányozott az egyházközség 
céljaira.

— O'zv. Hsnesz Jczseíné az
Űr szent vacsorájával m egerő
södve szintén magas korban fe
jezte be m unkás életét. Példás 
szeretettel és gonddal nevelte fel 
gyerm ekeit és kedves unokái nö
vekedésében is gyönyörködhetett 
még. Elhunytét a Halla és Alexy 
családok gyászolják.

— Szendrei Pálmát, gyülekeze
tünk szeretett diakonisszáját, fáj
dalm as gyász érte. A sszonytest
vére  hunyt el váratlanul. Az elár
vult gyerm ekek és asszony nélkül 
m aradt család gondja hazaszólí
totta. Távozásával két és fél hó
napja nélkülözzük az annyira á l
dásos diakonissza-munkát. Az 
anyaház helyette  október 15-vel 
M átéffy Ilonka diakonissza test
vért küldte ki, aki m unkakörét 
m ár el is foglalta. Szeretettel üd
vözöljük.

— Augusztus hónapban kedves 
előadó vendégeket üdvözölhet
tünk Sarisaalo Ábel egyetem i ta 
nár, M olnár Rudolf lelkész és finn 
szárm azású neje személyében. A 
finnországi lutheránus evangé
liumi szövetség (Suomen Luteri- 
lainen Evenkelium iyhdistys r. y.) 
most Helsinkiből a következő 
kedves sorokkal kereste fel 
gyűl ékezetünket: „Nagy tiszteletű 
Lelkész Űr! — M olnár Rudolf 
lelkész és finn szárm azású fele
sége, m iután visszatértek magyar- 
országi kőrútjukról, lelkesen be
széltek arról a nagy szeretetrői, 
m ellyel ottan irányunkban, a finn

testvérnép kányában , viseltetnek. 
Látható bizonyítéka ennek a sze
rete tnek  az a pénzadom ány, me
lyet ők m agukkal hoztak s 
amelyhez az ö n  gyülekezete is 
figyelem rem éltó összeggel hozzá
járult (152.42 pengő), ö n ö k  ezt 
az összeget a háború viharában 
rom badőlt karjalai imaházak ú jjá
építésére adományozták. Mivel 
különösen Viipuri városának ú j
jáépítése igen sokba kerül, úgy 
gondoltuk, hogy ezt az összeget 
a viipuri imaház újraépítésére 
fordítjuk. F.z m ár a múlt háború
ban (1939) teljesen  leégett. — 
Hálásan m egköszönjük adom á
nyukat. Erősítse ez az adomány, 
mely a fajszeretet és a K risztus- 
szeretet illatát árasztja felénk, 
egyre inkább azokat a kö teléke
ket, m elyek összekötik a hívő 
M agyarországot a hívő Finnor
szággal. — A Finnországi Luthe
ránus Evangéliumi Szövetség."

— Egy kedves nőtestvérünk 
édesanyjával együtt 70 X 70 cm. 
nagyságú azsúrozott batiszt térí
tőt adom ányozott a lelkészi gyón- 
tató táska számára.

— Hladky János, ny. vasúti fő
tiszt, egyházközségünk tb. presbi
tere, életének nyolcvanadik évé 
ben Tátraszéplakon elhunyt. Te
metése nagy részvét m ellett 
N agyszalókon m ent végbe. Feltá
madunk!

— Bászel Jenő, Kassa sz. kir. 
város nyug. szám vevője, 71 éves 
korában elhunyt. Tem etése ápri-

Dr. FÖRSTER LAJOS
a M agyar Általános Kőszén bánya Rész
vénytársulat, a Szénárusító Részvénytársa

ság s belföldi kokszművek 
vezérképviselete 

fa-, szén- és kokszkereskedés

Kassa, Kazinczy-u. 2 - Tel.: 31-62
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lis 25-én volt a kassai köztem ető
ben. H alálával hűséges m agyar 
szív szűnt meg dobogni. K iterjedt 
rokonság gyászolja.

— Dr. Margitfalvy Sándor egy
háztanácsosunk legfelsőbb hely 
ről m. kir. postafőigazgatói kine- 
vezetést nyert. Ad multos annos!

— Lapzártakor értesülünk, hogy 
nemes Dr. Farkas Józsefné, az 
evangélikus diakonissza nőegylet 
elnöke tisztségéről lemondott. — 
Dr. Farkas Józsefné 1940 óta há
rom esztendőn keresztül állott 
páratlan  agilitással és ügyszere
tettel a nőegylet élén. Lemondá
sát sajnálattal közöljük.

— Fájdalm as részvéttel értesül;
gyülekezetünk Csajka Dezső Ist
ván életének 27-ik évében tör
tönt váratlan  elhunytáról. Csajka 
Dezső 1938 után Kassáról Buda
pestre távozott, m egszerezte a gé
pészm érnöki oklevelet és az 
egyik ottani gyárban helyezke
dett el. V áratlan halála az 1918- 
ban nem zethűsége m iatt elvérzett 
Stock Béla atyánkfia mellé ál
lítja. Ki volt Csajka Dezső? Azok 
közé a kassai fiatalem berek közé 
tartozott, akik a legnehezebb 
időkben, a cseh megszállás alatt, 
am ikor kockára és próbára kellett 
tenni m indent a legszentebb cél
ért: szívvel-lélekkel m agyarok
voltak és erejükhöz m érten dol
goztak ott a m agyar ügyért, ahová 
Isten állította őket. Am ikor a 
várvavárt m agyar felszabadulás 
hajnalpírja derengett, az első 
volt, aki jelentkezett a felszaba
dulás előtt. 1938 október 7-én 
m egalakult kassai M agyar Nem 
zeti Tanács ifjúsági gárdájába, 
hogy ott teljesítse a reábízott 
teendőket. A legbátrabb ifjak 
közé tartozott, aki nem törődött 
m agával, egészségével, m ert csak 
egyet tarto tt maga előtt: a ma

gyar kötelesség pontos teljesíté
sét. így  történt meg, hogy egy al
kalommal a cseh rendőrség le ta r
tóztatta, napokig hideg zárkában 
tarto tta  és ez alkalommal úgy 
bántalm azták, hogy ezután hosszú 
ideig betegeskedett és ennek 
nyom ait viselte halála napjáig. — 
Tem etése Kassán a köztem etőben 
meleg részvét m ellett ment végbe.

— Spielmann Ervin 1871-—1943. 
Ősi, evangélikus család sarja 
hunyt el ez év  áprilisában Spiel- 
mann Ervinnel. Röviddel halála 
előtt nyerte  el a m. kir, korm ány
főtanácsosi címet. A M agyar Le
számítoló és Pépzváltó Bank kas
sai fiókintézetének volt igazga
tója. A törhetetlen, gerinces, 
m egalkuvást nem ismerő ma
gyarságnak, a nemzeti ügyért 
m inden áldozatra kész, fáradha
tatlan és önzetlen hazafiságnak 
nemes m intaképe volt, akinek 
szerény, de m unkás élete sokak 
szám ára példa lehet. Kassán vé
gezte középiskoláit, kereskedelm i 
szaktudását a budapesti kereske
delmi akadém ián szerezte meg. 
Akadém iai képesítésének m eg
szerzése után mint önkéntes a 
cs. és kir. 6. tűzérezrednél szol
gált. Hadnagyi ranggal kerü lt ta r
talékba. 1902-től harm inc éven át 
volt kedves bankjának igazgatója^ 
M int ilyen, nagyjelentőségű v e 
zetőszerepet töltött be Kassa köz- 
gazdasági életében. De a város 
nemzeti és társadalm i életében is 
vezető szerepet vállalt. M inden 
m agyar kulturális egyesületnek 
lelkes tám ogatója volt. A meg
szállás idején is mindig nemzeti 
értékeink elszánt védelm ében 
látta életének legfőbb célját. 
N yugalom bavonulása után is 
mindvégig fiatalos rugalm asság
gal és érdeklődéssel folyt bele a 
közügyekbe. Egyházközségünk-
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nek számos éven át körül tekintő 
gondnoka volt. — Tem etése ápri
lis 24-én a Rozáliarsírkertben 
volt. Az egyházi gyászszertartás 
után dr, Pohl Sándor polgárm es
ter és Kassai Zoltán hírlapíró 
m ondottak búcsúbeszédet.

— Dr. Kőhalmy Brandót, egy
házközségünk presbiterét, a m. 
kir. állam rendőrség kassai kap i
tányságának főfelügyelőjét, az 
őrszem élyzet parancsnokát, é le
tének delén ragadta el a halál h i
vatásának helyéről és forrón sze
rete tt családjának köréből. A fel- 
szabadulással érkezett Kassára és 
itt részt ve tt a m agyar rendőri 
szervezet kiépítésében. Az őrsze
m élyzet tagjai úgy ragaszkodtak 
hozzá, mint édesatyjukhoz. És 
méltán, m ert ő m inden gondju- 
kat-bajukat szívén viselte és l e 
hetőség szerint orvosolta is. Rö
vid kéthetes, de gyilkos kór te- 
perte  le. N agy élniakarással szen
vedett betegágyán. Utolsó percig 
rem énykedett. De az Űr m áskép
pen határozott. Igen meleg rész
vét kísérte ki utolsó útjára a 
kassai köztemetőbe.

— A lelkészi hivatalba a Ta
vaszi Értesítő m egjelenése óta 
beérkezett adom ányok: Egy test
vérünk édesanyja em lékére 20 
P. Egy m ásik testvérünk kisfia 
keresztelése alkalm ából 50 P az 
egyháznak. Hubai István és neje 
Csobri Gizella szegény gyerm e
keknek 10 P Imolái M árta ke
resztelése alkalmából. Egy test
vérünk kislánya keresztelése al
kalm ából az egyház céljaira 20 P. 
Egy testvérünk édesatyja halálára 
10 P, szegényeknek 10 P az egy
ház céljaira. H orváth Gyuláné 10 
P az egyháznak, 10 P szegények
nek. Lux László és neje kisfiúk 
keresztelése alkalmából 20 P az 
egyháznak. Vitéz Sándor halottal

em lékére 30 P. Kapy Gyula a 
Tavaszi Értesítőre 20 P. Hazs- 
linszky Edéné és Lux Lászlóné 
10— 10 P a Bethesdának. Rónay 
László 40 P az egyháznak a front
ról való hazatérése alkalmából. 
N év nélkül 10— 10 P szegények
nek és Bethesdának. N év nélkül 
Spielmann Ervin halálára 10— 10 
P szegényeknek és egyháznak. 
N év nélkül egy prebiterünk 100 
P jótékonycélra. Binder Rezső és 
neje Greguss Jo lán  házassági év
fordulójuk alkalmából 50 P az is
kolának. G erhard Kélmán és neje 
kisfiúk keresztelése alkalmából 
10 P az egyháznak. N év nélkül 
10 P katonáknak bibliára. Flach- 
bart Gyula és neje 20 P az egy
háznak kislányuk keresztelése al
kalmából. Zimmermann A ladár 
Spielmann Ervin elhunyta alkal
m ával koszorúm egváltás címén 
30 P jó tékony célokra. Gömöri 
Jenő és neje 15 P kislányuk ke- 
reszteiése alkalmából. Dávid Ist
ván 5 P Tavaszi Értesítőre. Név 
nélkül három szor 10 P az egyház 
részére. N év nélkül kétszer 10 P 
a Bethesdának. N év nélkül 10 P 
az iskolának. Stoffán László 20 P 
az iskolának. Dr. Kőhalmy Brandó 
elhunyta alkalmából Poledniak 
Károly 100 P az egyház céljaira. 
Név nélkül egyik presbiterünk 
100 P jó tékony célokra. N év nél
kül 10— 10 P szegények és Bet- 
hesda javára. Szőke-család Í0 P 
Isten dicsőségére dr. Kőhalmy 
Brandó elhunyta alkalmából. V i
téz Sándor édesanyja halálának 
évfordulója alkalm ából jótékony 
célokra 30 pengő. — N év nél
kül hadikórházra 20 pengő. — 
Név nélkül 10 P Bethesda, Név 
nélkül 20 P jó tékony célokra. Mi- 
halidesz Béláné 5 P kislánya k e 
resztelése alkalmából. Zimmer
m ann Károly kisfia keresztelése



44 EVANGÉLIKUS ŐSZI ÉRTESÍTŐ

alkalm ából 20 P az egyházközség 
számára. N év nélkül egy presbi
terünk jótékony célokra 40 P. 
N év nélkül 20 P jó tékony cé
lokra. Fleischer Samu elhunyta 
alkalm ából id. O elschläger Lajos 
a Bethesda részére, Oelschläger 
István a cserkészeknek, vitéz 
Ő ry Ferenc a gyám intézet javára, 
Fiedler Pál a nőegylet céljaira 
50—50 P adományoztak. Ugyané 
célból Feix Sándor 20 P-t jó té 
kony célokra. Név nélkül hadi- 
árvaház céljaira 20 P. Lauft Márta 
és Géza 10— 10 P-t a Bethesdá- 
nak. N év nélkül egyik egyházta
nácsosunk 50 P-t a lelkészi 
könyvtár részére. Név nélkül egy 
nőtestvérünk férje em lékére 10 

.P-t az egyháznak. Két buzgó nő
testvérünk jó tékony célra 50 P-t. 
özv . Lévay Győzőné 5 P-t az 
egyháznak. Név nélkül 5 P a sze
gények és az egyház céljaira. 
Név nélkül szegények szám ára 10 
és 20 P. Aczél Vilmos 20 P-t az 
egyháznak. N év nélkül egy Isten
nél jól ism ert egyháztanácsosunk 
a szegényeknek 100 P-t. Keresz
tény  Sándorné 20 P-t a sajtó- 
alapra k islánya keresztelése al
kalmából. Békeffy Adolfné 20 P-t 
az egyház céljaira. N év nélkül 
szegényeknek 6 P. N év nélkül 
országos árvagondozás céljaira 
50 P. N év nélkül jó tékony célra 
20 P. Név nélkül végül a szegé
nyek és egyház javára 20—20 P. 
egyház javára  20—20 P. Földes 
20 P. N év nélkül a szegények és 
Gyula volt presbiterünk az eg y 
ház céljaira b. e. neje elhunyta 
alkalm ából 40 P-t, Stromp Lajos 
és családja Földes Gyuláné el
hunyta alkalm ából koszorúm eg
váltás címén a Bethesdának 30 
P-t, szegényeink szám ára név te
lenül egyszer 132 pengőt, egyszer 
10 pengőt és egyszer 35 pen

gőt adom ányozott 3 testvérünk. 
Isten áldása nyugodjék az adako
zókon és adományainkon.

—- özv . Dörner Károlyné testvé
rünk végrendeletileg 750 pengőt 
ju ttato tt egyházközségünk pénz
tárába az egyházközség és az is
kola céljaira.

— vitéz Öry Lajos egyházta
nácsosunk az iskola céljaira 500 
P-t adom ányozott.

— Április óta következő test
véreinket temettük: özv. Hazs- 
linszky Edéné sz. Szánik Anna, 
Bcgoly A ntainé szül. Szomsits 
M argit, Nagy Sándor csecsemő, 
özv. Gara Sándorné sz. W olf 
Anna, Tóth Józsefné sz. A ndrásy 
Terézia, Plvan A ndrás foglalko
zásnélküli, özv. Kriskó Jánosné 
sz. H orváth Zsuzsanna, Zeitler Bé
la ny. m agántisztviselő, W aw rek 
M ihály dohánykisárudás, Stan
dén  Tibor postaaltiszt, Schwartz 
József szeretetházbeli ápolt, Hin- 
gisz A urél M ihály csecsemő, dr. 
W einbrenner Nándor kir. tö r
vényszéki tanácselnök, tart. fő
hadnagy, Kelecsényi Éva csecse
mő, Stollmann Anna M ária Er
zsébet csecsemő, Zimmermann 
M ihályné sz. O elschläger Zsu
zsanna, Schimkó Károly szabó
mester, Ágfalvi Erika Éva cse
csemő, Tóth M ihály csecsemő, 
Szántó József ny. MÁV.- ellenőr.

— Földes Gyula egyházianá- 
csos előrehaladott korára való 
tekintettel az egyházban viselt 
tisztségeiről lem ondott. A buzgó 
egyháztanácsost és családját ok
tóber 13-án fájdalm as gyász é r
te. A családanya, a 43 eszten
dőn keresztül hűséges hitves, öt 
gyerm ek édesanyja: Földes G yu
láné rövid szenvedés után vissza
adta lelkét Terem tőjének.

— A reformáció megünneplése 
ez évben is a i estvér református



EVANGÉLIKUS ŐSZI ÉRTESÍTŐ 45

egyházzal karöltve a következő 
sorrendben lesz: O któber 25-én 
este 6 órakor az evangélikus 
templomban: Mit kíván tőled a
reformáció? — Az igének való 
engedelm ességet Igét hirdet dr. 
Szabó Lajos reí. lelkész. Előadás: 
„A kassai evangélikus egyház rö 
vid története", tartja  M ohr Ge
deon evangélikus lelkész. — O k
tóber 26-án, kedde este 6 órakor 
a református tem plom ban „Mit 
kíván főied a reformáció? — Is
m erd el a Soli Deo Glóriát!" Igét 
hirdet Mohr Gedeon. Előadás: „A 
kassai református egyház rövid 
története". Tartja: Dr. Szabó La
jos. — O któber 27-én, szerdán 
este 6 órakor az evangélikus tem p
lomban: „Mit kíván tőled a re 
form áció?— Evangéliumi m agatar
tást". Igét h irdet Stéphán László 
m. kir. főlelkész. Előadás: „Bor
nemissza Péter". T artja Dr. Schu- 
lek Tibor m. kir. alesperes. — 
Október 28-án, csütörtökön este 
6 órakor a reform átus templomi
ban: „Mit kíván tőled a reform á
ció? — M issziót". Igét hirdet 
Sexty Zoltán evangélikus vallás- 
tanító-lelkész. Előadás: „Czeglé- 
dy István". Tartja Dr. Szabó La
jos. — O któber 29-én, pénteken 
este 6 órakor az evangélikus 
templomban: „Mit k íván tőled a 
reformáció? — Im ádságodat és á l
dozatodat egyházadért". Igét h ir
det V ajthó István reform átus se
gédlelkész. Előadás: „A protes
tantizm us világhelyzete". Tartja 
Dr. Kondor Imre városi főlevél
táros. — O któber 30-án este 6 
órakor a ké t gyülekezet számára 
külön bűnbánati istentisztelet sa
ját tem plom ukban és előkészítés 
a másnapi úrvacsoravételre. — 
O któber 31-én délelőtt 10 órakor 
a református, V* 11 órakor az 
evangélikus templomban reform á

ciói istentisztelet az Ür szent va
csorájának kiszolgáltatásával. — 
Ugyanezen a napon délután 6 
órakor a Schalkház-szálló nagy
term ében protestáns nagygyűlés.

— A legutóbbi presbiteri ülés
jegyzőkönyvileg örökítette meg 
Szendrei Pálma diakonissza tes t
vér érdem eit és m unkásságáért 
legteljesebb elism erését fejezte ki.

— Rónay László számvevő egy
esztendős frontszolgálatáról visz- 
szatért. Az egyházban v iselt tiszt
ségéről lemondott. A pénztárosi 
teendők ellátását ideiglenesen 
Adam ovits János postatanácsos 
vállalta. A távozó számvevő el
évülhetetlen érdem eiről a leg
utóbb' presbiteri ülés jegyző
könyvileg em lékezett meg.

— Az egyházközségi elnökség 
új ügyrendet dolgozott ki. Ezt az 
egyháztanács részleteiben még az 
őszi ülés-szakban fogja le tá r
gyalni.

— Az egyháztanács elhatároz
ta, hogy b. e. Greguss Gyula lel
késznek a közgyűlésnek már ko
rábbi határozata értelm ében a 
köztem etőn lévő nyugvóhelyén 
sírem léket állít. Az új síremlék 
felavatása f. évi novem ber hó 
7-én. vasárnap déli 12 órakor 
lesz.

— A Luther Szövetség választ
m ányának elő terjesztését az 1943/ 
44-ik m unkaévre vonatkozóan a 
legutóbbi presbiteri ülés elfogadta. 
Eszerint okt. 17-én Dr. Schulek 
Tibor tábori alesperes „A családi 
élet válsága" címen tart előadást. 
— Okt. 24—31-én a reformáció 
hetében a reform átus egyházzal 
közösen ünnepli meg a reform á
ciót. -— Novem ber 18-án Dr. En
gel Rudolf egyházközségi fel
ügyelő tart előadást. — N ovem 
ber 21-én az evangélium i m unkás
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szövetség alakuló közgyűlése. — 
December 4—5-én a nőegylet ka
rácsonyi vására. — Budapestről 
felkért előadók erre az időszak
ra: Dr, Hankiss János állam tit
kár és Dr. Kékén A ndrás tb. es
peres, deáktéri lelkész. —- Január 
hóban Gömöry János e lőadása .— 
Február hóban Dr. R uttkay György 
előadása. — M árcius hóban Dr. 
Sziklay László előadása.

— Dr. Ruttkay György a kul
turális szakosztály elnökének in
dítványára vitaösszejövetelek  is 
lesznek, felkért vitabevezetővel 
és hozzászólóval. Az első ilyen 
összejövetel novem ber hó m áso
dik felében lesz.

—■ Vitéz Sándor édesanyja ha
lálának évfordulója alkalm ából 
jótékonycélokra 30 P-t adom á
nyozott.

SZERETETTEL KÉRJÜK KEDVES HIT
TESTVÉREINKET, hogy gyülekezeti la 
punk te rjesz tésé t tegyék  lelk iism ereti 
kötelességükké o lyan egyháztag jaink  
között, ak iknek  tudom ásuk, vagy  fe lte 
vésük  szerin t nem igen volt m ódunkban 
azt e lju tta tn i.

Liebe Glaubens
und Volksgenossen!

Eigentlich w ollte ich mich 
diesmal lieber ganz enthalten, den 
gewohnt bescheidenen Gruss und 
Beitrag für die deutsche Ecke der 
M itteilungen zu leisten, weil ich 
im Laufe des erst kurzen Bestan
des dieser auch von der deutschen 
Seite freudig begrüssten k irch
lichen M itteilungen, w iederholt 
die bedauerliche W ahrnehm ung 
habe machen müssen, dass selbst 
unsere lieben Glaubensgenossen, 
die sich der deutschen N ationali
tät zugehörig fühlen, — ein nur 
recht betrübend-geringes In te
resse für den Inhalt der deutschen

Ecke aufbringen, diesen Teil der 
H eftchen manchm al gar nicht ge
lesen hatten.

Ob solch gleichgiltige M itglie
der und Empfänger der M itteilun
gen etw a auch den ungarischen 
Teil des Inhaltes nur ebenso 
flüchtig überfliegen oder gar 
nicht beachten, entzieht sich  a ller
dings m einer Beurteilung und 
Kontrolle, doch scheint wohl auch 
hier vielfache Interesselosigkeit 
und kalte G leichgiltigkeit vorzu
liegen, die sehr zu beklagen und 
schlechthin nicht geeignet sind, 
die verschiedenen bereitw illigen 
M itarbeiter an diesem W erke der 
religiösen Herzens- und Seelen
verbindung, anzuspornen und auf
zum untern: in der Darbietung 
w ertvoller und nützlicher Arbeit 
eifrig fortzufahren.

Dass unsere deutschen G ottes
dienste m eist sehr m ager besucht 
werden, ist seit Jah r und Tag 
eine recht beklagensw erte Er
scheinung! Fast sieht es so aus, 
als ob m an sich schäm te, da
durch erkennen zu lassen, dafür 
V erständnis oder Sym pathie zu 
empfinden! Auch das m angel
hafte Interesse an den deutschen 
V orträgen, die im vorigen Jahre 
im Rahmen des innerm issioneilen 
W interprogram m s abgehalten w ur
den, und die mit dankbar anzu
erkennender Liebe und hervorra
gender Them enbeherrschung dar
geboten w orden waren, ist eine 
höchstbedauerliche Erscheinung, 
die hervorgehoben und getadelt 
gehört.

Ein idealer, befruchtender, för
dernder und verbindender Zu
stand könnte sich im religiösen Zu
samm enleben herausbilden, wenn 
auch jene M itglieder unserer 
evangelischen Kirchengeim einde 
ungarischer N ationalität, welche
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die deutsche Sprache beherrschen, 
(und das ist a nach m einer Beur
teilung bei uns zum überw ie
gend grösseren Teil der Fall) die 
deutschen Gottesdienste und V or
träge obenso gerne und regel
mässig besuchen würden, als die 
zum Deutschtum sich bekennen
den G laubensgenossen auch die 
ungarischen Gottesdienste, V or
träge und sontige V eranstaltun
gen regelm ässig zu besuchen 
pflegen und eine solche brüder
lich-religiöse V erbundenheit und 
Zusamm engehörigkeit, als eine 
Selbstverständlichkeit auffassen 
und zum A usdruck bringen.

Es soll mich aufr. freuen, m ei
ne vorstehende Betrachtung und 
wohlgemeinte A nregung einer 
verständnisvollen Aufhname und 
Beherzigung begegnet sehen und 
deren Ausw irkung auf unser ge
meinsames ungarisches-deutsches 
K irchenleben künftig in gestei
gertem  M asse beobachten, zu dür
fen, zur Ehre Gottes und zum 
W ohle und Segen Aller!

JULIUS SOHLMANN
II. K ircheninspektor

DR. VIKTOR MOHR
Anlässlich eines Aufenthaltes 

in Budapest statten w ir einen Be
such bei dem treuen M itarbeiter 
unseres Blattes Dr. V iktor Mohr 
ab. Er ist M ittelschulprofessor in 
Ruhestand, W ohnt in einem net
ten von einem duftenden Blumen 
und O bstgärtchen um gegebenen 
einstöckigen Haus auf der Ofener 
Seite der Haupstadt.

Lächelnd empfängt er uns im 
Garten. Er ist ein guter Sechziger 
von m ittlerer Gestalt. Gleich 
führt er uns hinauf in die W oh
nung, wo die liebe Ehegattin uns

herzlich willkommen heisst. Sie 
ist die gute Fee, die Muse ihres 
M annes. Ein harm onisches H ei
ratsleben ist zu fühlen in der 
N ähe dieses Ehepaares. Nach 
einer kurzen W eile nehm en wir 
Abschied. Doch beim W eggehen 
bitten w ir noch Beitrag für die 
Herbstnum m er unseres Blattes. Es 
w ird uns zugesprochen. Kaum 
sind wird aber bei der elektrischen 
H altestelle angelangt, da fällt es 
uns ein, dass wir im schönen 
W etter den M antel bei dem. Pro
fessor gelassen haben. Eilends 
geht man zurück u n d . . . man 
überrascht den Dichter. Er hat 
sich is die G artenlaube zurück
gezogen. Es kriecht zwischen den 
grünen Blättern ein lieblicher Son
nenschein hindurch und liebkost 
seine Stirn. Er arbeitet. Eine 
Hymne wird geschrieben von 
Gott, dem Allerhöchsten, wie sie 
hier w eiter zu lesen ist:

Erő, egészség a magyar gyümölcs !

GYÜMÖLCS-
különlegességek csakis a

G Ö M Ö R I
gyümölcs-vállalatnál

KASSA,  Lakatos-utca A
kaphatók.

M érséke lt á ra k  I — V id ék i m egren. 
detések a z o n n a l  eszközöltetnek*

C ég tu la jd onos: G A L L Ó  I S T V Á N  
Te le fon : 27-25

— Den ersten Sonntag im Mo
nat w ird vorm ittag um th l  1 Uhr 
der G ottesdienst immer in deut
scher Sprache gehalten. Gleichso 
findet den 2. und 4. Sonntag nach
m ittags um 3 Uhr deutscher Got
tesdienst statt.

— Jeden Donnerstag um W8
Uhr ist in der Kirche M orgen
gottesdienst in deutscher Sprache.
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HERR DER HIMMEL UND DER ERDEN . . .

H Y M N E
DER höher steht, als höchste Himmel sausen:
DU gabst den angestauten Zeiten Flucht,
Dass donnernd sie in Ewigkeiten brausen 
G edrängt von ungeheurer M assen W u c h t. . .
DU schafftest Raum den ungem essnen Kreisen,
Du schleuderst W elten dröhnend hin zum Gang,
DU gabst Gesetze — Rätsel aller W eisen —
Das Ewige w ährt denen nicht zu lang . . .

DU zündest Licht an aller W elten Enden
Und löschst die Schöpfung dann in rauhe Nacht,
W o Stürme toben . . . Sterne Lichter senden —
Ein Hauch regiert sie Deiner G o ttesm ach t. . .
DU schufst den M enschen, Forscher Deiner Pläne,
Dass er die Pforten bloss der W erke sieht,
Doch unentw egt die Lösung heiss ersehne,
W orüber ewig sich Dein Schleier z ie h t . . .

Gabst ihm nach Innen unbegrenztes Sehen,
Das bis zu Deinem W eltenthrone dringt,
Dort b ildert traum haft alles W eltgeschehen,
W ohin die Seele sich zum Lichte schwingt,
Zu m einer Sehnsucht himmlisch hehren Ende,
Zu m einer Schöpfung allerletzten Grund . . .
Voll Inbrust falte, HERR, ich meine Hände:
Es preist im Ahnen DICH mein Herz . . . Mein Mund . . .

Am 30-sten Juni, 1943.

Tischegebet
O Herr, gib deine segnende Hand
über W iese, Land und A ckerland
gib Sonne und Regen und W interhauch . . ,
den Früchten des Baumes, der Beere am Strauch.

Schirme vor H agelgew itter Zorn 
Das wogende Gras, das wallende Korn,
Nimm die Rinder der W eide, die Fische der Flut 
und das W ild im Gehölze in deine Hut, 
das Speise und Trank uns labe un nähre,
Gott segne die Mahlzeit, dem H errn sei die Ehre.

(INHABER)



Den Unzufriedenen
Butter, Butter, wollt ihr haben,
Und ihr lärm t und ihr krakehlt!
Denkt an die im Schützengraben,
Denen es an allem fehlt!
U eberlegt euch, liebe Leute,
Mal des V aterunser's Sinn'
..Brot" — so lau te t’s — „gib uns heute .. 
Doch von Butter steht nichts drin.

Denkt an die, die mutig streiten  
Unentwegt für's V aterhaus,
Schaltet in den grossen Zeiten 
Kleine A lltagssorgen aus!
Hebt den Blick zu allen jenen,
Deren Liebstes nahm der Tod,
Die nur mit dem Salz der Tränen 
N ässen heut' ihr täglich Brot!

W isst ihr nicht, dass lautes Klagen 
Noch den M ut der Feinde mehrt? 
Schweres habt ihr nicht zu tragen 
A n der Heimat sicherm Herd!
Statt zu schimpfen und zu fluchen,
Sage sich der Patriot:
Dem Besiegten schm eckt kein Kuchen, 
Doch dem Sieger — trocken Brot!



P A U S Z  T I V ADAR
túl. SZA K M Á R Y  K Á R O LY  

üveg- é — !' jnnagykereskedcs

KASSÁ
Központ: Fő-u. 19. I. em. Telefon 2423

Fiók 1. : Fő-utca 19. Telefon 2022 
„ 2. : Fő-utca 11. Telefon 2824
„ 3. : Fő-utca 71. Telefon 2799

Alapítva 1833

MOTOR GARAGE
GÉPJÁRÓMÜ JAVÍTÓ ÜZEM 

Kassa, ]ókai-utca 4
TELEFON: 32-16

KEMÉNY G É Z A
Kassa, Fő-utca 32—34

Telefon: 32-58 - Alapítva: 1854. évben

Női divat, kelmék, menyasszonyi ke
lengyék, zászlók, harísnyakülönlegesség, 
szőnyeg, linóleum és függöny.

Szitányi Béla
ANGOL ŰRISZABÓSÁGA

Kassa
KOVÁCS-UTCA 17 SZÁM

STOFFÁN LÁSZLÓ
fextilnagy kereskedő

Ka ssa, Fő-utca 9
T e l e f o n :  3 4 - 4 6

UHL MATH.
cég. tú l.: H E I D E C K E R  AL  A l O S N É
v i r á g k e r e s k e d ő

Kassa, Fő-u. 81. Tel. 35-16
Élő- és művirág, menyasszonyi csokor, 
koszorú Í z l é s e s  k i v i t e l b e n .
Vidéki megrendeléseket is elvállalok.

Vórkoly Miklós
rádió- és villamossági vállalata 

KASSA
Kossuth Lajos-utca 3 
Telefon: 45-96

VITÉZ SÁNDOR
könyv-, papír-, zenemű- 
és írószerkereskedés

Kassa, Fő-utca 75
Telefon: 27-46. - Alapítva 1885

Felelős k iadó: M ohr Gedeon, Kassa, K ossuth L ajos-u tca 3. szám. Telefon: 35-96. — 
Az értesítő  á ra  1.— pengő. — Ezt az összeget V árko ly  M iklós főgondnok üzletében 
(Kossuth L ajos-utca 3. stám ), F leischer és Sch irger-cég  pénztá ránál (Fő-utca 2. szám), 
k ite tt perselybe k é rjü k  beszolgáltatni. — A nyom daköltség  fedezésére felülfizetést 

köszönettel fogadunk. — N yom ta: „W iko" kő- és könyvnyom da, Kassa.


