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Evangelici utriusque confessionis.
Irta: Báró Radván»«ky Albert evangélikus egyetemes felügyelő.

Á hazánk vallásügyi törvényeiben használatos 
ezen kifejezés, mintegy kodifikált megpecsételésc 
annak a szerves összefüggésnek, amely a hazai 
protestáns egyházak között a reformáció idejétől 
fogva évszázadokon keresztül fennállott, mégpedig 
nemcsak azok külső sorsát illetőleg, de azon kö
zös kincsnél fogva is, amely, mint a reformáció 
öröksége, egyaránt bízatott a Gondviselés által 
mindkettőre s amely nem más, mint amelyről ne
vüket vették: az evangélium.

Az a tény, hogy a helvét hitvallású evangélikus 
nevezetet a református névvel cserélte fel utóbbi 
időben a testvéregyház s hogy a mi egyházunk 
nevétől, ha nem is egyházi törvényhozás, de a 
mindinkább tért hóditó gyakorlat által töröltetvén 
az ágostai hitvallású megjelölés, helyette csak az 
evangélikus maradt meg, amikép nem jelenti azt, 
mintha a reformációt a református testvérek csak 
a maguk részére akarnák kisajátítani,’’’épugy nem 
jelentheti azt sem, mintha mi az evangéliumot a 
magunk kizárólagos kincsének tekintenők. A név 
változása mellett a lényeg továbbra is megmaradt, 
mindketten az emberiségnek a reformáció által a 
maga tisztaságában visszaadott evangélium alapján 
állunk s vagyunk amik voltunk, egymással benső 
lényegünk és külső sorsunk szerint elválasztha
tatlanul összenőtt: evangelici utriusque confes
sions.

S ha egy az örökségünk, egy a sorsunk, mi 
sem természetesebb, minthogy meg kell lennie 
közöttünk a lelki egységnek, a lélekvaló egyetér
tésnek is, amely — hála legyen az Istennek — 
meg is van. Aki itt ellentéteket szit, aki itt diffe
renciákat támaszt és kiélez, ép oly mértékben árt 
a saját egyházának, mint a másiknak. Az evan
gélium oltárának két tartó pillére vagyunk. E két 
pillér egymástól való eltávolodása csak úgy ered

ményezheti az oltár leromlását, mint az oszlopok 
bármelyikének kikezdése, gyengítése. Maradjunk 
tehát továbbra is közös örökségünk, az evangélium 
diadala és közös sorsunk biztosítása érdekében, 
amiként eddig voltunk, egy telket hordozó két test: 
evangelici utriusque confessionis.

Különösen szükséges ez az evangéliumi világ
nézetnek más világnézetekkel szemben való meg
védése érdekében, a világnézetek ma erősen 
kiélezett harcában. Nem ok nélkül való dolog az, 
hogy a világ protestántizmusa a konfesszionális 
különbségek teljes megóvása és tiszteletbentartósa 
mellett ma interkonfesszionális protestantizmust 
védő szervezetekbe tömörül, nacionális és übema- 
cionális vonatkozásokban egyaránt.

Azért üdvözlöm nagy örömmel a Bethlen Gábor 
Szövetség munkáját, mert ebben a vonatkozásban 
a protestantizmus védelme tekintetében, igyekszik 
érvényre juttatni & hitvallásbeli különbségekben is 
megnyilvánuló evangéliumi lelki egységet a hazai 
két protestáns egy háztársadalomban. Azt az egy
séget, amelyet a hivatalos egyházak s közös pro
testáns bizottság és egyéb hivatalos szervek élet- 
rehivásával és mozgásban tartásával a közös pro
testáns patronage, a Protestáns Árvaegylet a sze- 
retetmunka terén, a Protestáns Irodalmi Társaság 
irodalmi téren dokumentál, hogy csak a legfőbbe
ket említsem. Kell is, hogy legyenek hivatalos és 
nem hivatalos szerveink, amelyek magukban 
erősitik a tudatot és a világ előtt is kifejezésre 
juttatják, hogy vagyunk és maradunk, miként 
eddig voltunk : evangelici utriusque confessionis.

A pünkösdi lélek adjon állandó ihletet a Magyar 
Protestánsok Lapja Írógárdájának és olvasótáborá
nak, hogy mindenkor kész legyen ennek az esz
mének a szolgálatában lelkesedni és alkotni: evan
gelici utriusque confessionis.



I s t e n  é s  H a z a
minden tisztalelkü ember lényét átható örök esz
ményének kiapadhatatlan lelki napsütése galvani
zálta át a magyar református társadalmat, a minap 
lezajlott országos nagygyűlésünkön. Akiknek meg
adatott, hogy előre élhessenek a lelkűkkel s a 
felsőbbséges emberi értelem magasságából előre 
láthassanak eljövendő idők proijiciójába, azok tud
ják már, hogy a magyar református társadalomnak 
az az ihletett lelki összetársulása az ősi Anya- 
szentegyházunk és Hazánk egy jobb, szebb törté
nelmi korszaka eljövetelének Ígéretével ajándékozott 
meg minket! Az embertömeg számszerüsége eltör
pül itt azok mellett a gyújtó, termékenyítő hit
tételek, felemelő nyilatkozatok, márványbafaragásia 
méltó gyűjteményes beszédek és az éggel ölelkező 
fenkölt érzések kórusában, melyek e két ünnep
napon a prófétáink szelleméből beharsogták a bús 
magyar Horizont tájait s amelyekből — úgy 
érezzük — Isten biztató lelke szólott hozzánk. 
Miként az igazhivő mohamedán mondja: „Korkma 
szönmez busefek larda jüzem al Szandjak!“ 
Kardacsi! (Ne félj! — testvér! — az arany fél
hold uralma nem fog lehanyatlani soha!) úgy a 
világ gonoszsága által minden emberi jogcím nél
kül porba sújtott és megalázott magyar fajunk is 
vallja Krisztus Urunkkal egyetemben, hogy „...a  
jóknak pedig örök Atyánk akaratából elkövetkezik 
a kiválasztása és meg fognak jutalmaztatni!“

Hosszú időre megtermékenyítette ez a két napos 
nagygyűlés a magyar református társadalom mun
kakészségét és alkotó erejét, melynek uj hajtásai 
bizonyára meg fognak mutatkozni idejében, az 
egyházunk és társadalmunk életében.

Vissza az örök életforráshoz: Istenhez! Meg
tisztuló lélekkel s a magyar faji és nemzeti éle
tünket újra megnemesitő hagyományok követésé 
hez: a magyar történelemhez!

*
A két napig tartó s impozáns méretek s külső

ségek mellett lezajlott református nagygyűlésről 
röviden az alábbiakban számolhatunk be.

A nagygyűlés alkalmából a legkülönbözőbb tár
sadalmi osztályok képviselői — nők férfiak egya
ránt — keresték fel az Iparcsarnokot.

Ott láttuk az elnöki emelvényen a református 
társadalom egyházi és világi vezérférfiait, köztük 
a Bethlen Gábor Szövetség elnökségéből: Ráday 
Gedeon gróf ny. belügyminiszter elnököt, Baltha- 
zár Dezső és Ravasz László püspök, Szász Károly 
v. b. 1.1. a képviselőház volt elnöke, Puky Endre 
képviselőházi alelnök, társelnökeit, Hegedűs Lóránt 
ny. pénzügyminiszter a Szövetség külügyi szak
osztálya elnökét és más kiválóságokat.

Az első nap ünnepségei közel kétóra hosszat 
tartott, az impozáns magatartásu, díszbe öltözött 
küldöttségek felvonulásával kezdődtek. Magában 
az Iparcsarnokban több mint tízezer ember szo- 
rongot. — A gyűlést megelőző istentiszteletet

Czeglédy Sándornak a nagygyűlést rendező Hit és 
Szolgálat elnökének magas szárnyalásu imája nyi
totta meg, aki után Janka Károly országgyűlési 
képviselő, a tiszántúli egyházkerület főjegyzője 
beszélt nagy hatással. Közének után Sebestyén 
Jenő, Viktor János és Vass Vince teológiai taná
rok beszéltek nagy érdeklődés mellett. — A köz
gyűlés résztvevői délután az irredenta szobrokat 
koszoruzták meg.

A nagygyűlés első napjának délutánján a fővá
ros különböző helyein voltak ünnepies istentiszte
letek. — A kálvin-téri templomban Ravasz László 
püspök a Bethlen Gábor Szövetség társelnöke 
imádkozott, majd felolvasott Pál apostolnak az 
efezusi g} ülekezethez intézett leveléből. Utána 
Raoul Allier a párisi hittudományi egyetem dékánja 
mondott ünnepi beszédet, melyet Kovács J. István 
v. kultuszállamtitkár, teológiai igazgató tolmácsolt. 
Az érdekes beszédnek tárgyát: „A francia protes
tantizmust megmentő lelki erők“ címen felsora
koztatott azon okok megvilágítása képezte, ame
lyek a németségben levő francia protestánsokat a 
múlt század nehézségein átsegítették.

Végül még Harsányi Pál gyomai esperes-lelkész 
tartott biblia magyarázatot.

A nagygyűlés második napján folytatódtak az 
ünnepségek. A régi képviselőházban dr. Hegedűs 
Lóránt mondott frenetikus hatás mellett ünnepi 
beszédet. A fasori templomban Ravasz László 
püspök Máté evangéliumának a tiz szűzről szóló 
példázatára alapította beszédét és gyönyörű alle
gorikus képekben beszélt a régebben alvó és most 
mindinkább felébredő református egyházról.

Az istentiszteletek után a főváros útvonalain 
fegyelmezett rendben vonuló hatalmas embertö
megből mintegy húszezer főnyi közönség gyűlt 
össze az Iparcsarnokban és környékén, ahol Bal
tazár Dezső püspök a Bethlen Gábor Szövetség 
társelnöke a nagygyűlést a következő szavakkal 
nyitotta meg :

„Békesség okából gyűltünk itt össze, nem 
pedig harcra. Határozottság és bátorság érzete 
hozott ide minket és ámbár a békességet jobban 
keressük, mint az elrejtett kincset, békességünk
nek igazságunkat áldozatul hozni sohsem voltunk 
hajlandók és sohasem leszünk. Mert úgy érezzük, 
hogy a mi igazságunk evangéliumi igazság és 
nemzeti igazság együtt.“

Utána Némethy Károly dr. a bpesti egyház fő
gondnoka beszélt nagy hatás mellett.

A nagygyűlésen ezután Sipőcz Jenő dr. polgár- 
mester a székesfőváros üdvözletét, Kemény Lajos 
igazgató lelkész a bpesti evangélikus egyházak 
üdvözletét tolmácsolták.

A francia és holland protestáns egyházak kikül 
dötteinek üdvözlő szavai után .Czeglédy Sándor 
egyházkerületi lelkészfőjegyző mondotta el mély 
gondolatokban gazdag ünnepi beszédét.
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A kétnapos naggyülés befejezéseképcn Gönczy 
Béla felolvasta a gyűlés határozati javaslatait, me
lyek szerint a református egyház a II. helvét hit
vallást és a heidelbergi kátét tekinti irányadónak, 
hitvallást tesz a nagygyűlés a magyar haza iránt 
érzett szent szeretetéről, minden érték felett álló 
értéknek tekinti a lelket és azt hangoztatja, hogy 
igazságos gazdasági rend nem épülhet fel az 
egyéni haszonhajhászásnak elvén és végül han
goztatja a református sajtó megalapozásának szük
ségességét.

Délután a Goudimel-énekkar ünnepi hangver
senyt adott az Országos Zeneművészeti Főiskolán, 
melyről lapunk külön rovatában fogunk részlete
sen beszámolni

Protestáns testvéreim !
Kiáltó szó hangzik végig a magyar pusztasá

gon. Protestáns magyarok halljátok ? Nektek kiál
tok. Ma még kevesen vagytok, akik halljátok, de 
azért visszakiáltsatok! Protestáns magyarok, akik 
halljátok a kiáltó szót, visszakiáltsatok ! Ebben a 
homályos derengésben hadd tudjam, hol vagytok? 
hol álltok ? Sokan vagytok ? Figyeltek ? Készen 
vagytok ?

Protestáns magyarok, meg van-e még az a régi, 
pogányul konok magyarságtok? Koppány Krisz
tus ivadékai, olyan erős-e még a magyarságtok, 
mint pogány ősötöké volt ? Vagytok-e annyira 
magyarok, mint amilyen protestánsok vagytok? 
Szeretitek-e egymás magyarságát annyira, mint 
ahogyan a Krisztust hiszitek ?

Azért kiáltok hozzátok protestáns magyarok, 
hogy próbát tegyetek. Nem e könnyebb a magyar
ságtok a keresztyénségteknél ? Érzitek-e azt, hogy 
protestánsnak lenni annyi, mint magyarnak lenni?

Tudjátok-e, hogy aki titeket bánt, az a magyar
ságot bántja, hogy aki titeket bántott, az mindig 
és mindenkor a magyarságot bántotta ? Es emlé
keztek-e, hogy mikor a magyarságot bántották, 
mindig ti éreztétek legelőbb és ti ütötettek vissza 
legelőbb? Tudjátok-e, hogyha ti nem lettetek 
volna, akkor már Magyarország sem lenne és 
akárhányszor megölhették Magyarországot, soha
sem halt meg, mert a lelke élt és ez a lélek ti 
voltatok protestánsok ? És tudjátok-e, hogy lélek 
nélkül a test megélhet ugyan, de az nem az az 
élet, amit Isten adott ?

Hallotok engem protestáns magyarok ?
*

Te csodálatos magyar fajta, protestáns magya
rok !

Kik megmaradtatok protestánsnak és magyar
nak, de drága ez a ti protestáns magyarságtok ! 
Négyszáz éve ütik a koponyátokat s ti megma

radtatok magyaroknak és protestánsoknak I Van-e 
nagyszerűbb fajta nálatok, kik nem hajtották meg 
a derekatokat, kik nem görbítettétek meg térde
teket, kik nem adtatok fel egy jottányit sem ab
ból, amit akartatok és hittetek ; kiknek a sok 
bajban nem az idegeik sorvadtak el, hanem a 
nyakuk vastagodott meg; kik nem váltatok lógós- 
fejü mártírokká, kik mennél jobban ütöttek, annál 
keményebben vágtatok vissza !

Négyszáz éve tart ez igy. Kemény apák kemény 
fiakat nemzettek, kemény fiák kemény unokákat. 
Mindegyik nemzedék magával hozta az apja ke
mény akaratát és szerzett hozzá uj akaratot, uj 
dacot. A férgese elhullott, meghajolt, megbékült, 
de a férgese már — nem protestánsokat nemzett.

Ezért vagytok ti protestánsok a legkeményebb 
derekú magyarok, a legmagyarabb magyarok.

De furcsák is vagytok azért protestáns magya
rok ! OÍyan kemény már a koponyátok, hogy nem 
érzitek, ha a fejetekre ütnek? Pedig ütnek benne
teket, — tagadhatatlan. Szinte ugv hangzik, mint 
a jégeső kopogása a háztetőn, — és ti meg sem 
moccantok ! Gondoljátok: láttunk mi már ennél 
különbet i s ! ?

Nem jól teszed pedig testvérem, mert ilyen se
reg még nem jött rád, mint most. Nem ágyúval 
lő rád, hanem parittyával és mire megunod a 
dolgot, veszed csak észre, hogy leette a sáska a 
vetésedet !

Vigyázz a vetésedre protestáns testvérem !
Pethö Ádám.

A píavcí híd felett . . .
A piaveí híd felett 
Robog a gyorsvonat:
A vízből árnyak raja száll 
Mellünkre, s fojtogat:
Egy- idős hölgy a folyóba 
Virágokat hajit,
Bent gyász, könny, fojtott zokogás,
És kint a nap vakít . . .

Nem szólunk . . . csupán könnyeink 
Csendes esője foly,
Nem szólunk . .  . csak szivünk dobog : 
Volt egyszer valahol . . .
Volt egy ország, melyet Hadúr 
Magyaroknak adott —
Oh, mi mélyre temettétek 
Piaveí habok . . .

Kiss Menyhért.

Gyorsírást, gépírást, helyesírást
a Belvárosi.Gyorsíró Iskolában tanuljon, Budapest, IV., Muzeum-körut 23—25, I. em. Telefon: J. 404 -0 7 .
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H m i P o n fh eo n u n k .
B o c s k a y  I s t v á n  ( 1 5 4 5 — 1606 .

A XVII. század elején Básta és társainak ször
nyű és véres rémuralmát a tengernyi bajától súj
tott magyarság — háborogva ugyan —, de az 
idegen zsoldosok fegyverével mégis féken tartva, 
ellenállás nélkül viselte. A kényszerű türelemnek 
végre is a vérig sanyargatott hajdúk vetettek vé
get, akik csapatokba verődve ellentállást kezdtek 
kifejteni a népet zsaroló és pusztító zsoldos csa- 
patokkat szemben. így kezdődött el a magyarság 
létéért és a vallás szabad gyakorlásáért megindí
tott az a harc, amelynek szerencsés és dicsőséges 
befejezése Bocskay István nevéhez fűződik.

Alig állott Bocskay a magyarság élére, ugy- 
szólva földből nőttek ki a csapatai; úgy, hogy 
képes volt diadalmasan felvenni a harcot Básta 
és Belgiójosó garázdálkodó osztrák hadaival 
szemben. A harc akkor tulajdonképen a németek 
ellen indult. A „német“ szót a magyarok akkor 
nem nemzetiségi, hanem politikai értelemben vet
ték. Német volt mindenki, aki Rudolf király kor
mányrendszerét támogatta s magyar mindenki, 
aki ellene fordult.

A sikerek nem is maradtak el. A bécsi udvar 
kénytelen kelletlen felvette a béketárgyalásokat 
Illésházy Isiván és Thurzó György közreműködé
sével Bocskayval, akit a fellelkesült magyarság 
időközben Erdély és a magyar felvidék fejedelmévé 
is választott. Bocskay szívesen hajlott a tárgya
lásokra, mert hiszen ő nem akart király lenni, de 
biztosítani akarta az egész nemzetének a teljes 
politikai és vallásszabadságot. Kívánságait 15 
pontba foglalta. Ezek között legelői állt a teljes 
vallásszabadság megadása a két protestáns fele
kezet számára. E főkövetelésből kifolyólag kívánta 
a lutheránusok elégetéséről szóló, valamint a hír
hedt huszonkettedik cikkely semmisnek nyilvání
tását, a katholikus püspökök számának csökken
tését, a protestánsoknak a püspöki szentszék jog
hatósága alóli felszabadítását, a jezsuiták kiutasí
tását, továbbá az adománylevelekből azon záradék 
kihagyását, hogy az adományos jószágairól a 
protestáns papokat és vallást kiűzni tartozik. 
Bocskay tehát a két protestáns vallásnak nemcsak 
egyszerű recipiálását akarta. Oda törekedett, hogy 
a régi állam ridegen katholikus jellege az uj vi
szonyoknak megfelelően módosittassék. Valósággá 
akarta tenni a vallásszabadságot. Bármilyen nehe
zére is e^ett az udvarnak — hosszas huzavona 
után — mégis határozott. így jött azután létre az 
úgynevezett hosszú háborúnak véget vető zsitva- 
toroki s vele a bécsi béke (1606), amelyek a val
lás teljes szabad gyakorlását biztosították a pro
testáns egyházaknak.

Bocskay István nem küzdött hasztalan. Kibékí
tette nemzetét a koronával, véget vetett a 15 évig

tartó háború szörnyű pusztításainak s Erdélyben 
a magyarságnak erős védbástyát teremtett. A ma
gyarok Istene megadta Bocskayban azt a vezért, 
akiben mindazon tehetség egyesült, amelyet nem
zetünk és egyházaink igaz ügyeinek diadalrajutta- 
tása megkívánt. Katona és államférfi volt egy 
személyben. Erős magyar és erős kálvinista ér
zelmű ember, de épen mert évekig kívül állt a 
felekezeti és társadalmi küzdelmeken, bizonyos 
elfogulatlansággal ítélte meg azokat. Egy párthoz 
sem tartozott, a pártélet apró szenvedélyeit és 
gyülölségeit nem ismerte. Talán épen ezért tá
madhatott benne a gondolat, hogy egypárttá 
egyesíti az egész nemzetet s adta kezébe az uj 
zászlót, melyre az állami önállóság s a vallássza
badság biztosítását irta.

Bocskay az általa teremtett békés állapot gyü
mölcseit nem sokáig élvezhette. A béke megkö
tése után rövidesen betegeskedni kezdett s 1606. 
december 29-én Kassán meghalt. A hajdúk kirá- 
lyát, a magyarok „Mózesét“, a megkinzásban 
megpihent ország mély gyásza kisérte el Gyula- 
fehérvárra, ahol a nagy fejedelmet örök nyuga
lomra helyezték.

I
S Z I V A R K A P A P 1 R  É S  H Ü V E L Y

Elsőrangú infernáíusok ős nevelőintézetek fiuk és leányok részére.
F r a n c ia o r sz á g  : Saint-Rafaél a francia Riviérán, az örök tavasz 

országának meseszép helyén, közvetlen a tengerparton (Nizza mellett).
Svájc: Lausanne és Montreux, a világhírű nevelővárosokban, a 

Genfi tó partján, 900 m magasságban (Lausanne világhírű egye
teme). Intenzív sportélet. Klimatikus gyógyhelyek.

A u sz t r ia :  Wien, az osztrák főváros gyönyörű villatelepén, a 
középponttól 15 percre villamossal.

M agyarország: Budapost és Hűvösvölgy, elsőrangú intézetek, 
fiú- és leányotthonok.

Mindegyik intézet felvesz egyetemi, közép- és polg. iskolai, ipar- 
művészeti, zeneiskolai, leánykollegtnmi, leánylyceumi, továbbképző, 
varrni tanuló stb. bennlakókat. Összes sportok, tanulmányi kirán
dulások. Bennlakó orvosnők. Szigorú felügyelet. Napi 5-szöri kitűnő 
étkezés. Saját sporttelepek. — Ellátási dij (bennfoglaltatik a tandij is) 
külföldön 120 P, Budapesten I00 P havonta. Más külön dij nincs. 
Külföldre mérsékelt tanulójegyek. A látogató szülők részére ugyané 
dijak mellett az intézetek dépandanceaiban kitűnő penziók. Köztiszt
viselőknek, szegénysorsuaknak, egyetemi hallgatóknak kedvezmé
nyek. A fiuinternátusok dija 10 százalékkal olcsóbb.

N y a r a l t a t á s l  c s o p o r t o k
Lausanneban (Svájc), Balatonszemesen és Hűvösvölgyben Havi dij 140 P.

Felvilágosítás, prospektus (válaszbélyeg) : Pestalozzi luternátus 
Iroda, Budapest, VII., Akácfa-utca 43. V. 32 (Lift).

LOHR MÁRIA (Kronfusz) S Ä Ä «



4. szám MAGYAR PROTESTÁNSOK LAPJA 5

h í r e k

Az örök  til takozás
soha meg nem nyugvó érzésével készülődött fel 
újra az egész élő magyarság a trianoni papir- 
rongy aláírása kikényszerítésének hetedik évfor
dulójára. Soha nemzet nemesebb és igazságosabb 
haraggal és fájdalommal nem fordulhatott egy egy 
történelmi emléknap felé, mint a gyáva erőszak
kal megcsonkított Magyarország társadalma 1920. 
junius 4-ikének évfordulóihoz. Ezen a napon, 
junius 4-én, a Társadalmi Egyesületek Szövet
ségébe tömörült összes magyar hazafias egyesüle
teinknek hivatalos képviselői, a közönséggel egye
temben kivonultak délelőtt a Szabadságtéren álló 
irredenta-szobrainkhoz és ott összekapcsolódó 
szívvel, messze hallatszó érces hang erejével a 
szónokok beszédein át harsogták bele a világ siket 
lelkiismeretébe, hogy a trianoni diktátumok az 
egész müveit emberiség szégyene fog maradni 
mindaddig, mig az emberi jogoknak ezt a meg- 
gyalázását a népkormányok felébredő jobb lelki
ismerete meg nem fogja változtatni 1 Ilyen szomorú 
Pünkösdön nem szállhat igazi béke érzése a sajgó 
magyar szivekbe, mert Trianon égbekiáltó igazság
talansága nem engedi megnyugodni, még a leg
nagyobb ünnepeinken sem, a szenvedő nemze
tünket.

Szerkesztőségünkből! — Sohasem tartottuk 
helyesnek, hogy véka alá rejtsük az olyan férfiúi 
erényeket, mint amilyenek a kijegecesedett köte
lességtudat, a nagyobb jelentőségű szellemi ráter
mettség, az egyéni szorgalom, a kiválasztott élet
pálya szeretete s az örök szép és hasznos életis
meretek folytonos gyarapításának nagyszerű kész
sége. Ezeket a megállapításainkat abból az alka
lomból szögezzük itt le, hogy e számunk megje
lenésével már időszerűnek tartjuk közölni a szives 
olvasóinkkal, hogy sikerült megnyerni lapunk 
állandó főmunkatársául a magyar hirlapirásnak 
egyik nagytudásu, régi hivatásos munkását: 
Enyedy Barnabást. Annál őszintébb örömmel kö
zöljük ezt, mert tudjuk, hogy Enyedy, a közel 
negyedszázados hírlapírói működése folyamán igen 
tekintélyes és nagyjelentőségű fővárosi és vidéki 
politikai napilapoknak s irodalmi, meg tudományos 
folyóiratoknak volt hasznos munkatársa. Pályája 
első felében több nagy tanulmányutat tett Olasz
országban, Németországban, Hollandiában, Fran
ciaországban, Spanyolországban, Észak-Afrikában, 
a közeli Levantén s úgyszólván az egész földközi

tengeri és adriamenti országok és népeik életét 
áttanulmányozta. Szerkesztőségünknek mindenké
pen nagy nyeresége Enyedy Barnabás állandó tő
munkatársi szolgálata, akinek nagy ismereteket 
reveláló, szabatos és színes magyar nyelven írott 
cikkeinek és bírálatainak értékéről lapunk olvasói
nak már eddig is volt alkalma meggyőződni.

Egyetemi magántanárok. A m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter jóváhagyólag tudomásul 
vette és megerősitette dr. Erdős Károlynak és dr. 
Révész Imrének a m. kir. „Tisza István“ tudo
mányegyetem református hittudományi karán az 
egyetemes, illetőleg a magyar protestáns egyház- 
történelemre egyetemi magántanárrá történt képe
sítését. E ténnyel mindkét férfiú az elérhető leg
magasabb tudományos képesítés birtokába jutott.

Evangélikus egyetemes egyházi közgyűlés 
lesz október 27 én Budapesten, amikor a Luthe
ránus Világszövetség végrehajtó-bizottsága is ülé
sezni fog.

A protestáns testvériségnek kedves megnyi
latkozása az a levélváltás, mely c napokban báró 
Radvánszkv Albert ev. egyetemes felügyelő és dr. 
Benedek Zsolt református egyetemes konventi 
tanácsos közt folyt A református egyetemes egy
háznak ezt a kiváló munkását a konvent a ne
gyedik fizetési osztályba léptette elő. Radvánszky 
báró az evangélikusok egyetemes felügyelője, aki 
minden alkalmat megragad a testvériség ápolására, 
meleghangú levélben köszöntötte dr. Benedek 
Zsoltot előléptetése alkalmából. Benedek konveti 
tanácsos válasza többek között a következőket 
tartalmazza: „Kitüntető megemlékezésében legyen 
szabad méltánylását látnom ama igyekezetemnek, 
mellyel az egyházaink közötti testvéries megér
tést és kölcsönös bizalmat előmozdítani igyek
szem. Minthogy Méltóságod minden ténykedését a 
megértésnek és bizalomnak ugyanez a szelleme 
hatja át, könnyű nekem Ígéretet tennem, hogy 
Méltóságod ezirányu törekvéseinek mindenkor hű
séges támogatója leendek.“

Országos Pedagógiai és Tankönyv Kiállítás.
A Nemzeti Muzeum dísztermében és kupolacsar
nokában junius 4-én nyílott meg az Országos 
Pedagógiai és Tanszer Kiállítás, melynek azt kell 
dokumentálni, milyen tudományos és gyakorlati 
irányelvek szerint és milyen szellemben nevelik 
ma az ifjúságot.

Erzsébet királyné szálló (IV, Egyetem-utca 5) 
a Belváros központjában van, ahonnét a főváros 
minden része a legkönnyebben elérhető. Autobusz- 
és villamosmegállók a közelben.

n i i U l l  IDEGEI IIE U E IE1E IM D F IIO II
The Linguaphone Institute, Kossuth £ajos u. 10, félem.
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Keresztyén Világmozgalom Európa-Konfe- 
renciája Budapesten. A „Keresztyén Mozgalom“ 
(Christian Endeavor Worlds Union) Világszövet
sége ez év nyarán, augusztus 8-tól 14-ig Buda
pesten tartja európai konferenciáját. Ennek a kon
ferenciának a keresztyén mozgalom erősödésének 
szempontjából óriási jelentősége van.

A szövetség célja az, hogy az ifjúságot mély 
és egyéni vallásos élményeken vezesse keresztül 
és ezzel nyissa meg a mai fiatalok érdeklődését 
a leggyakorlatibb szociális felfogás számára. Lát
nivaló, hogy a kor legidőszerűbb kérdését kívánja 
dűlőre juttatni a mozgalom s ebbeli törekvésében 
már eddig nagy sikerei vannak. Nálunk ugyan 
kisebb eredményeket mutathat fel a C. E. magyar- 
országi szervezete, a Bethánia-Egylet, de éppen 
ezzel a nemzetközi felvonulással akarnak a hazai 
akciónak lendületet adni. A C. E., tagjai között a 
legkülönbözőbb keresztyén denominációk tagjai 
foglalnak helyet s a legutóbbi számlálás idején 
több mint negyven nemzet keretében körülbelül 
hetvenezer C. E. alakulat állott fenn, hozzávetőleg 
öt-hatmillió működő taggal. Ebből egymaga Észak- 
Amerika miilón fölüli tagot jelent, Nagybrittánia 
és Írország negyedmilliót, Németország ötven
ezret, de a szervezet szerteágazott már az egész 
földkerekségre, Kínába, Japánba, Indiába, Ausztrá
liába is. Az alapitó, Clark É. Ferenc dr. bostoni 
lelkész, még életben van és tevékeny részt vesz 
a közel félévszázados mozgalom terebélyesité- 
sében.

Négy „európai konferenciát“ tartott eddig a 
C. E. és pedig 1904 ben London, 1905-ben Ber
lin, 1912 ben Krisztiánia és 1924-ben Hamburg 
székhellyel. A múlt esztendei londoni összejövetel 
világ-konferencia volt.

Az Európa-konferencia fővédőségét a Kormányzó 
ur Őfőméltósága fogadta el, mig a védnöki tisztet 
gróf Bethlen István miniszterelnök ur és Pesthy 
Pál, Walkó Lajos és Hermann Miksa miniszter 
urak vállalták el. A világkonferencia iránt a pro
testáns társadalom minden rétegében hatalmasan 
megnyilatkozó érdeklődésből arra lehet következ
tetni, hogy külföldről több ezer résztvevő fog ér
kezni a fővárosba, amely országunk és fővárosunk 
megismerése, tehát nemzeti propaganda szempont
jából bir nagy jelentőséggel, de kitűnő alkalmat 
fog nyújtani arra, hogy azoknak, akik legelső 
lelki pásztoraink; a püspökeinkben ma is „szu
perintendenseket“ látnak, megadjuk a 250 millió 
protestáns nevében öntudatos protestánsokhoz 
illően a választ.

A „Magyar Nemzeti Szövetség“ elnöksége pá
lyázatot irt ki a magyar ifjúság részére arról, ho
gyan gondolják el ők a történelmi nagy Magyar- 
ország visszaállításának feltételeit. A pályázat ter
mészetesen a mai európai helyzetet adja a tanul
mány alapjául és reális lehetőségek bizonyítékait 
kívánja. Annál meglepőbb tehát, hogy a beérke
zett pályamüveknek több mint egyharmada a több
nyire ismert tudósokból állott bírálóbizottság véle
ménye szerint még az önálló szakemberek pályá

zata esetében is komoly értékelésszámba jöhetett 
volna. A több mint kétszáz beérkezett pályamű 
között a bírálóbizottság egyhangú véleménye sze
rint legjobb a debreceni református főgimnázium 
8-ik osztályú tanulójának: Füsthy Lajosnak tanul
mánya, akinek ezért a jeles tanulmányi munká
jáért a Nemzeti Szövetség az első jutalomdijon 
kívül még külön 100 pengőt is adományozott. A 
második dijat e pályázaton Eigner Ferenc, az új
pesti reálgimnázium 8 ik osztályú tanulója nyerte 
el, — „Csak Veled, — Erdélyl‘\  cimü tanul
mányával.

Sárospataki volt diákok ötvenéves találko
zója. Sz^lánczy Bertalan gazdasági főtanácsos, 
Zsiday Dániel dr. orvos, Bakó István és Vas Mi
hály lelkipásztorok értesítik volt osztálytársaikat, 
akik 1877 junius havában Sárospatakon érettségi 
vizsgát tettek, hogy az almamater kebelén, ezév 
junius 21-én ötvenéves találkozót rendeznek.

A „János vitéz“ képeslevelezőlapokon. Meg
jelent Petőfi Sándornak „János vitéz“ cimü költe
ménye képeslevelezőlap sorozatban. A 12 darab
ból álló művészi lapsorozat Sándor Béla festőmű
vész, iparművészeti iskolai tanár falfestményének 
eredeti másolatai. Megrendelhető Csermendy Elemér, 
az iparművészeti iskola gondnokánál és if)' Pataki 
Mihály Budapest, VII., llka-u. 5. szám A 12 da
rabból álló képeslapsorozat ára 1*80 pengő. A 
szövetség tagjai és a lap olvasói 20%-os árenged
ményben részesülnek.

NAGYIM FÜRDŰPROPADAADA IRODA
Budapest, V, Ferenc József fér 6 (Gresham palefa). Tel. 241-20’

teljesen díjtalanul ad az összes bel- és 
külföldi gyógyfürdőkről s üdülőhelyekről 
orvosilag is szakszerű felvilágosítást

Karlsbad, F ranzensbad  és Marienbad stb. hivatalos képviselete.

CIGELKflI JÓDOS VIZEK 
ismét kaphatók.

Kitünően bevált:
Érelmeszesedés, golyva, női-, vér- és szembajoknál.
Magyarországi
vezérképviselet V, BÉLA-UTCA 4. Telefon

237—63.
mMUiimiiiiiMiiiimiiiimiiiiiiiiMimiiimimiiiimimiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiMiiiiM

|  Valódi

| ezüst evőkészíetek \
|  speciális üzlete

I Szigeti S'íándor és cFia |
|  cBudapest, V I, JYÍuzeum-körut 1?. szám. |
|  *-Alapítási év 1862-

ALrjegyzék kívánatra ingyen. 
ffiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT
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A PROTESTÁNS NŐK TÁRSADALMI MUNKÁJA.
A r Magyar Protestáns Nők Országos Szö

vetsége“ hivatalos átiratban üdvözölte lapunk 
szerkesztőségét, a protestáns társadalom egyesí
tése érdekében folytatott munkálkodásunkért és 
teljes készségét fejezte ki a'velünk való együtt- 
munkálkodásra. Sok szép gondolatot és okos tervet 
várunk ettől az érdemes protestáns nőegyesülettől.

A »»Keresztyén Leányegyesületek Nemzeti 
Szövetsége“ most első Ízben készül nagyszabású 
országos gyülekezetben megtárgyalni a legsürgő
sebb feladatait Debrecen városában fognak össze
gyülekezni négy napi tanácskozásra (1927. junius 
24—27 ig) a magyar protestáns leán\egyesületek 
hivatalos kiküldöttjei és tagjai, mintegy 450—500 an, 
a trianoni Magyarország minden részéből. Fehér 
lelkű, tiszta jellemű, áldozatos életű, nemes érzésű, 
ideális magyar leányok mindnyájan, kik nemcsak 
az egyházuknak hü és odaadó gyermekei, hanem 
a magyar művelődésnek és a honleányi köteles
ségtudásnak is munkás, hasznos életű, érett érté
kei. Szives és szeretetteljes fogadtatásukra mindent 
megtesznek Debrecen református és evangélikus 
társadalmának kijelölt vezetői, kik súlyt helyeznek 
arra, hogy ezek a kedves, müveit magyar uri- 
leányok kellemes emlékekkel gondoljanak majd 
vissza mindig erre az első debreceni országos 
összejövetelükre.

A „Magyar Protestáns Nők Országos Szövet
sége“ 1927. junius 10-én, pénteken d. u. fél 5 
órakor a Deák-téri ev. iskola dísztermében (IV., 
Sütő-u. 1. II. em.) tartja rendes évi és tisztújító 
közgyűlését, melyre a Nőszövetség tagjait és az 
érdeklődőket tisztelettel meghívja az Elnökség.

A Protestáns Nőszövetség ezúton is felkéri 
összes tagjait és a csatlakozott egyesületeket, 
fiókszövetségeket, hogy a Társadalmi Egyesületek 
Szövetsége által 1927. junius 5 én déli fél 12 óra- 
kor a fővárosi Vigadóban tartandó Trianon ellen 
tiltakozó nagygyűlésen minél számosabbon vegye
nek részt. A megjelenés nemzeti kötelesség.

Irodalom - MüOés^et - fpudomány.
Ünnepi hangversennyel fejezte be a rendező 

ség a fővárosban két napon át tartott országos 
református nagygyűlést. A Goudimel-énckkar 
nagyszabású Rach-hangversenye töltötte ki a 
programmot, melyben a halhatatlan zeneszerzőnek 
„Óh Krisztus! . . .  Te vagy életem! . . .“ cimii 
kantátéját Ákom Lajos az immár európai hirü 
fiatal orgonamüvész vezényelte, mindenkit meglepő 
gyakorlottsággal, noha őt, nagy orchesterek ve
zénylő szerepében, éppen a fiatalsága miatt, még 
csak kevesen hallották. A párbeszédes zenének 
ezt a mesteri alkotását Ákom Lajos a karmesteri 
szerepében minden jelentősebb fejezetnél igen ér
telmesen kihangsúlyozta és a leghalkabb intoná
ciókban is megkapó finomsággal színezte ki. Noha

a Goudimel-vegyes énekkar ekkora művészi fela
dat megoldására még nincsen eléggé kifejlesztve, 
a váltakozó fejezetek ütem-kapcsolataiban nem 
voltak nagyon kirivóak, melyet részben a szóló
énekesek kiváló előadásainak, fejlett ritmus-érzé
kének és a vezénylet minden részletre kiterjedő 
figyelmének köszönhette a hallgatóság. A szóló 
szerepekben Erdóssy Vilmosné, P. Budanovits 
Mária, Micsey Józsa, Szedő Miklós dr., Molnár 
Imre dr., Pauloiics István dr. és Szórótd Ferenc 
országszerte ismert operaénekesek tűntek ki, mig 
Hercz Ottó dr. kongeniális játékkal vezette a zon- 
gorakiséretet. Bach hires „Jer, lássuk a Szent 
Sirt . . .* cimü nagyszabású oratóriumát Árokháty 
Béla zeneszerző tanár vezényelte tele hévvel, a 
halhatatlan mester intencióinak teljes átértésével, 
beszédes és értelmes hansulyozásokkal Azok a 
vidéki derék, okos, de zeneileg kevésbbé képzett 
magyarok, akik ezt a magas művészi nívójú 
hangversenyt végighallgatták, de még olyan min
den legfinomabb emberi érzést és lélek-reveláció- 
kat is kifejezésre juttató orgonamüvészi előadást 
soha nem hallottak, bizonyosan hosszú hosszú 
ideig vissza fogják még élni önmagukban ezt a 
ritka, lélekemelő élményüket. A hangversenyt Har- 
sányi Pál gyomai református esperes szellemes, 
okos, szép s ami legfőbb: rövid beszéddel nyi
totta meg.

Hit és Nemzetvédelmi előadások könyve. — 
A Magyar Kálvin Szövetség által rendezett hit és 
nemzetvédelmi előadások egy tekintélyes része 
könyvalakban összegyűjtve megjelent. Mindazok, 
akik a mostani idők társadalmi és gazdasági ese
ményei iránt érdeklődnek, élvezettel olvashatják 
azt a munkát, mely a szociálista agitációról és 
ennek leküzdéséről, a szociálista mozgalom kelet
kezéséről és történetéről, a magyarországi földbir
tok reformról, ha komoly is, de a nagy-közönség 
által könnyen megérthető formában maradandó 
becsű dolgozatokat. A tiz ivre terjedő munka ára 
csak 2 Pengő s kapható a Bethlen Gábor könyv- 
kereskedésben, Budapest IX., Kálvin tér 7.

Az Arany János Társaság gyűlése. A nagy
kőrösi Arany János Társaság május 2G án tartotta 
a református főgimnázium nagytermében gyűlését, 
amelynek során Bárd Miklós költeményeit Koznia 
Ferencné szavalta, Lampérth Géza és Vargha 
Gyula pedig újabb költeményeikből olvastak fel. 
A közgyűlésen szerepelt a tiszteleti tagválasztás is.

A lapunkhoz ismertetés céljából beküldött iro
dalmi művekről helyszűke miatt csak a jövő szám
ban közölhetjük a bírálatainkat.

Wffiíi Páratlanul olcsón

zongorák. harw Rium ok
10 évi  jótál lás  és k é n y e l 
mes  rész le t f izetésmel lc t t

E H A L L  z o n g o r a t e r m e i b e n
B u d a p e s t ,  A n d r á s s y  u t  1 5



8 MAGYAR PROTESTÁNSOK LAPJA 4. szám

K ö z g a z d a s á g . SZÖVETSÉGI HÍREK.
Bernath Istvánt, Szövetségünk társelnökét, 

tudományos és a szakirodalom terén szerzett érde
mei elismeréséül a Magyar Tudományos Akadémia 
tiszteletbeli tagjai sorába iktatta,

Bernáth Istvánnak ezen megérdemelt kitüntetése 
csak régi, gazdag és nagyértékü munkásságának a 
Tudományos Akadémia által való elismerését jelenti.

Bernáth István azon kevesek közé tartozik, aki 
nemcsak tudományos, különösen közgazdasági 
vonatkozásban fejt ki maradandó értékű munkás
ságot, de tevékeny részt vesz a protestáns társa
dalom közügyeinek intézésében is.

Bernáth István puritán egyéniségét, a helyes 
gazdasági életre vonatkozó felfogását a „Tanul
mányok“ cimü könyvéből jellemezhetjük legjobban, 
ahol a következőket mondja: „csak erkölcsi ala
pokon épült gazdasági lét lehet közhasznú és 
boldogító“.

Bernáth István könyve tele a legszebb gondola
tokkal, melyet a közgazdasági életben sokan meg- 
szivelhetnének.

A gazdasági fejlődésnek és a vagyongyűjtésnek 
sikerei soknak elkápráztatják a szemét, de nem 
vezetnek boldogsághoz, lelki megelégedéshez, ha 
a tömegek étetének megrontása árán érik el azokat. 
Mit ér a gazdasági jólét, mit érnek a büszke alko
tások, ha egyesek előtörései százak, meg százak 
meggyengítését, alábuktatását jelenti? Szétbomlik 
a társadalom, a nemzet egymással farkasszemet 
néző tagozatokra, ha a gazdasági életet csupán a 
materiális törvények irányítják!

Erkölcsi rendnek kell érvényesülni a gszdasági 
életben is, hogy a gyengébbek is megélhessenek 
és méltó bért remélhessenek a munka és szorga
lom, az odaadás érdemei nyomán. Erkölcsi rend
nek és érzéknek kell korlátoznia a túlkapásokat, 
megvédeni, biztosítani a polgári erények sikerét a 

“kapzsiság rohamai ellen. Atyai oltalom alá kell 
venni az erőseknek százezreket, hogy ezek viszont 
cj*4ládtagokként együvétartozandóknak érezzék 
magukat. Ezek a gondolatok adtak irányt Bernáth 
István cselekedeteinek a gazdasági életben. Nel.

Központi Tanácsadó iroda. Szövetségünk szer
vezési szakosztálya Dr. Vida Gyula szakosztályi 
elnök javaslatára egyelőre Bpesten egy ingyenes 
„Központi Tanácsadó iroda“ felállítását határozta 
el, mely határozat a választmány által jóváha
gyást nyert. Az irodában működő bizottság Dr. 
Petrik Aladár bpesti ügyvéd elnöklete alatt már 
meg is kezdte a működését. — A Szövetség tag
jai bármilyen (pénzügyi, jogi, kereskedelmi, adó, 
stb.) irányú vitás ügyekben forduljanak tanácsért 
a fenti bizottsághoz, amely bizottságnak kiváló 
szakemberekből álló tagjai díjtalanul fognak az 
iroda utján felvilágosítást vagy tanácsot nyújtani.

„A Bethlen Gábor Ház“ alap javára a napok 
ban újabb adomány érkezett, a Tébe igazgatósá
gától, amelyik 400 pengőt juttatott ezen nemes 
célra.

Értesíti a Szövetség mindazon tagjait, akik tag
díjfizetési kötelezettségüknek mindezideig nem 
tettek eleget, hogy Budapesten és a közvetlen 
környékén lakó tagjainktól pénzbeszedő utján, 
vidéken lakó tagjainktól pedig postai megbízás 
utján fogjuk a jövőben a tagdijakat bevételezni.

Jelentkezési ívet csatolunk jelen számunkhoz és 
kérjük a t. tagokat, hogy tagok gyűjtésével járul
janak hozzá Szövetségünk fejlesztéséhez. Áz uj 
tagok jelentkezését igazoló iveket mielőbb kérjük 
visszaküldeni, hogy részükre lapunkat megküld- 
hessük.

1Q8EIIÍ PROTESTÁNS CÉCEK.
E rovatban foglalt hirdetés egyszeri közzétételi dija 
szavanként 10 fillér, vastagabb betűvel szedve 20 fillér.

B U D A P E S T :
Deli Pál kalapgyár Dob u. 16. Férfi és női kalap saját és 

külföldi gyártmány nagy raktára, javítások elfogadtatnak.
Scholtz Testvérek könyv- és papirkereskedés. IX., Ferenc 

körút 19/21.
Tömpe Károly építőmester, építési vállalkozó ács telep, épí

tési anyag kereskedés. Vll., Czobor u. 8 ’/83. Telefon: 
József 318-03 .

R É G I  B E L V Á R O S i  C É G !

KOVACSEVICS M IM I) Stessel Jíáníor és Társa
gyertya , szappan, illatszer, pipere és 
v egyészeti cikkek nagybani raktáraIV, P ető fi Sándor u. 3  (volt Koronaherceg-u.) 

az udvarban.

S zövetek  é s  b é lésá ru k , 
se lyem  é s  vászonáru ,

elí d í  t X

szőnyeg  - pap lan  - függöny stb. B U D A PE ST ,
Nagyobb bevásárlás esetén szövetségi tagoknak kívá

natra kedvező fizetési feltételek.
IV, KAMMERMAYER KÁROLY-UTCA 1. SZ. 
T el.: 279—18. Közp. városház (ezelőtt Sütő-utca)

Felelős kiadó a .Bethlen Gábor Szövetség* nevében 
dr. Vida Gyula ügyvéd (VII., Kertész-utca 18.)

Nyomatott Fráter és Társa könyvnyomdájában 
Budapest, VII., Akácfa-u. 13. Tel.: J. 406—20
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SZERKESZTŐSÉG: VH 
Megjelenik 

A .Bethlen GAboi 
A Szövetség tagjai

L ' l  /'X í c ^ y , ■

VL: Fráter i a Társa könyvnyomdája 
. Akácfa utca 13. Telefon: J. 404—20. 
*té.si díj egész évre 4 pengő 
így es szám ára 20 fillér 
ési dijak megegyezés szerint

Brassai Sámuel emlékezete.
H alálának  harm incadik  évfordulója a lkalmából.

Ama kivételes és felsőbbrendll magyar gondol
kozók között, kik a bölcselet elvont tudományá
ban az emberi lét rendeltetésének, céljának és ha
tásának tiszta értelmét világos logikai rendszerbe 
foglalták, korszakok méreteivel emelkedik ki az 
egykori egyszerű toroczkószentgyörgyi unitárius 
lelkész fia: — Brassai Sámuel. Az emberi érte
lem szinte határtalan fejlődési lehetőségének külö
nös kialakulása és fényes felragyogása volt ez a 
magyar fenomén, ki a kolozsvári unitárius kollé
giumban már tanuló korában feltűnt a természet- 
tudományi, matematikai és földrajzi ismereteinek 
gazdagságával. Nem sok idő kellett hozzá, hogy 
a korábbi jeles diák ugyanezeknek a szaktudo
mányoknak előadó tanárává emelkedjék, ugyan
abban a kollégiumban Életrajzírói azonban elfe
lejtettek rámutatni arra, hogy a szelleme kápráza
tos kivilágosodásában döntő hatásúvá vált életé
nek az az eseménye, hogy az 1848 iki nemzeti 
forradalmunk leküzdhetetlen varázsa őt is felcsa
logatta Pest-Budára, hol annak a kornak forrongó, 
friss eszmeáramlatai az ő szellemét is megtermé
kenyítették uj életszemléletekkel és ahol a kény
szerűségből magániskolákban vállalt megbízatásá
ban a kedvelt szaktantárgyain kívül más irány- 
kulturáknak tanítását is kénytelen volt vállalni, 
főként az irodalmat és történelmet. Az európai 
bölcselők sorából már az első, örökértékeket reve- 
láló müvének („Logika.“ 1858.) alaptételeivel s kö
vetkeztetéseinek felépítésével is kitűnik. „Csak 
egyetlen igaz, csalhatatlan tudomásunk van, az, 
hogy: — vagyunk 1 — létezünk!“ — hirdeti 
Brassai szilárd meghatározással. „Ez a létei s a 
vele összeforott tudás megszemélyesítve: az „én!“ 
A tudás állapota pedig: az öntudat. Ez adja érté. 
sünkre a „nem-én t“, az idegen jelenségeket. Az 
akarat által az énünk parancsol a nem-énünknek. 
Cselekedeteink belső rugója és végső oka a sza
badakarat, melynek tanácsadója a gondolkozás..“ 
Mily világos bölcseleti meghatározások ezek! De 
amidőn elérkezünk vele a földi lét végének meg
határozásához: „A halállal pedig a lélek vissza
tér oda, honnan kivállott: — az istenségbe!...“ 
itt már találkozik Ő, talán öntudatosan, az ember

« PVA*®£i_JKU8 #

földi létének Buddhától eredő tanitásával, mely 
szerint: test és lélek azonos rendeltetésű életjelen- 
séges s e földi lét egy kikerülhetetlen szükség- 
állapot, az igazi buddó-hivő tehát voltaképen a 
földi lét megszűnése után kezd élni, mert a lelke 
halhatatlan s időhöz és térhez nemkötötten akkor 
és ott folytatja az örökkévalóságba kapcsolódó 
életét, amikor és ahol az örök Isten rendelkezései 
szerint folytatnia kell!

Brassai egyenesröptü, határozott, individuális 
szelleme az idegen filozófusok hirdette rokonvo- 
natkozásu tételekkel szemben is változatlan és 
ronthatatlan maradt, mert, bár ismerte az angol, 
német, francia, arab és hindu bölcselőket, a szel
leme fejlődésének irányára egyikük sem birtszug- 
gesztiv és áthasonitó erővel. Örökbecsű alkotásai 
„A magyar mondat“ cimü nagy műve, továbbá 
„A magyar nyelv ellenőre“ címen szerkesztett és 
kiadott folyóiratának gyűjteménye, aztán Eötvös 
József bárónak „A XIX. század uralkodó eszméi“- 
ről irt beható részletes bírálata, nemkülönben a 
„Bankismerct“ címen megjelent első nagyszabású 
könyve, melyekhez ugyanilyen értékkel fűződnek 
az „összehasonlító Irodalomtörténeti Lapok " ban 
megjelent nagyszerű tanulmányai. Horatius szatí
ráinak magyarázóiról és Vergilius Aeneisének 
kommentátorairól Írott könyveinek bírálati anyaga 
pedig a magyar irodalomtörténet kincsesházának 
örök értékei fognak maradni, mindvégig Több 
mint fél évszázadra terjedő tudományos munkála
tainak hire messze idegen országokba eljutott s 
több nyelvbe átültetett főműveinek megismerése 
után személyes hírnevével egyetemben a magyar 
bölcseleti tudomány érdeme is újabb elismertetés
hez jutott.

Csodálatosan gazdag ismereteket átfogó elméjé
nek s varázslatosan ragyogó szellemének méltó 
jellemzéséhez csak olyan, az életének és tanításai
nak minden részletére kiterjedő tanulmányi irásmü 
volna méltó, melyből a gondolkozó nagysága mel
lett a gyöngéd érzésű, emberszerető, szelíd lelkü
letű, de izzó hazafiságu férfiúnak lelki képmása 
is hiven visszatükröződnék előttünk!

Enyedy Barnabás.
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„Az á rv ák  v irága.“
Az újpesti református egyháztanács legutóbbi 

ülésén Orosz István presbiter figyelemre méltó ja
vaslattal állott elő. Indítványánál abból indult ki, 
hogy a református egyházat külsőségeiben min
denkor a pompa nélküli egyszerűség jellemezte, 
hiven Kálvin tanitásaihoz, aki halála előtt is azt 
kívánta, hogy az ő temetésén ne legyen „semmi 
külső fény és pompa“ !

Kérdi, miért nem csinálhatnák meg ezt ugyan
így a magyar protestáns egyházak? Ezzel nem 
bántanék meg azokat sem, akik lelki szükséglet
nek tartják „kegyeletük lerovásának külső meg
örökítését.“ Mert kegyeletüket más formában is 
kifejezésre juttathatják s azt megörökíthetik.

„Amikor a halálra, a temetésre gondolunk, — 
mondta Orosz István indítványának megindokolá
sában — legtöbb esetben szinte elválaszthatatla
nul társul ahoz az árvákra gondolás is. De ha 
nem igy lenne is, lehetne-e szebb, felemelőbb és 
lehetne-e hasznosabb megörökitési formája a ke
gyelet lerovásának, mint az árvákkal kapcso
latban ?

Egy holland ref. családapa súlyos beteg volt. 
A család tagjait hónapokon át lekötötte az ő 
ápolása. Mikor tudomására jutott Magyarország, 
közelebbről a magyar gyermekek sok nélkülözése, 
arra kérte övéit, hogyha ő meghal, kérjenek ma
gukhoz egy magyar gyermeket. A család teljesí
tette a kívánságot és az a magyar kisleány, aki 
hozzájuk került, a legdrágább ajándékot kapta: a 
szívnek igaz, őszinte, nem képmutató, meleg sze-

Mit köszönhet a világ  a p ro te s ta n tiz m u sn a k ?
Jegyzet DR- RAFFAY SÁNDOR ev. püspök előadásából.

A Bethlen Gábor Szövetség tudo
mányos és irodalmi szakosztálya nyil
vános szakosztályi ülések keretében 
„A protestáns szellem hivatása a ma
gyar nemzet életében“ cimen rendezett 
tudományos értékű és igen nagy érdek
lődést kiváltó előadássorozatot. Az elő
adók különböző szempontokból foglal
koztak ezen minden protestánst egy
formán érintő és érdeklő kérdéssel. Az 
előadások közül néhányat már vázlato
san ismertettünk is. Ezúttal Raffay Sán
dor ev. püspök nagyértékü előadásából 
közlünk részleteket, mely a nagyszám
ban megjelent előkelő hallgatóságra 
igen nagy hatást gyakorolt.

Sokan félreértik a protestantizmus fogalmát, — 
mondotta többek közt. — Protestánsnak lenni 
nemcsak annyit tesz, mint azonosságot vállalni az 
1529-es speyeri birodalmi gyűlés tiltakozóival. Pro
testánsnak lenni annyit is jelent, mint vallást tenni 
valamiről : protestáns ember az, aki szilárdan ki
tart a maga meggyőződése mellett. Hirdetik azt 
is, hogy a protestántizmus alapjában forradalom 
volt, de hiszen minden változás, amely a világban 
végbemegy, a legnagyobbtól a legkisebbig tulaj
donkép forradalom, — forradalom maga az embe-

retetet. Lehet, hogy a gyermek is szeretetreméltó 
volt, de bizonnyal hiszem, hogy főokozója volt e 
szeretet megnyilvánulásának az elhunyt kedves 
iránti kegyeletérzés.

Nem egyszer mondtuk s mondjuk el a mi meg
csonkított hazánkról, hogy szegény, kifosztott, 
földretiport, elárvult stb. És amikor ezt külföldön 
meghallották, legelsőnek a protestánsok ŝ azok 
között a holland reformátusok siettek segítségünkre, 
gyermekeink segítésére.

Hangos a levegő a szegény árvák „jaj“-szavá
tól s az ő könnyeiktől sós a levegő párája, aki
ket a halál kifosztott, földretiport, talán teljesen 
elhagyott árvává tett. Itt járunk közöttük, de fü
lünk süket, szivünk érzéstelen irántuk; talán saj
náljuk őket, de ne nem segítünk rajtuk, ezt má
sokra bizzuk.

A halál és az árvaság gondolata karöltve jár- 
nak. Kifejezhetnők-e szebben, az örök szeretet 
nagy Istenének tetszőbb módon elhunyt halot
tunk iránti kegyeletünket, mintha elhunyt kedve
sünk iránti szeretetünk melegével egy árva gyer
meknek a könnyét szárítjuk fel?“

Határozati javaslatában Orosz István árva-alap 
létesítését indítványozza, olyképen, hogy ezen alap 
létesítését vegye az egyház kezébe, intézzen fel
hívást a hívekhez, az árvák ilyetén támogatására.

A koszorút megváltók egy-egy szalaggal átkö
tött pálmaágat kapnak, a szalagon az egyház pe
csétjével és ezzel a felirással: „Az árvák virága“. 
Az egyházi hivatalban könyvet fektet fel, melybe 
bejegyzendő: fejvonalra a halott neve, sorokba a

riség örök, uj nosztalgiája aziránt, hogy állandóan 
friss gondolatokat, meglepő alkotásokat hozzon 
létre. A reformáció a lelkek forradalma volt, uj 
életirány jelentkezése, a réginek, a legrégibbnek 
alapján. A protestántizmus egyetlen irányitója 
Krisztus evangéliuma, egyetlen Útmutatója maga 
a küzködő Krisztus, benne sem embervolta a lé
nyeg, hanem Istennel való egysége, amelyet egye
dül ő mondhatott el magáról. Azokkal nem tart
juk méltónak vitázni, akik odáig vetemedtek, hogy 
a protestántizmust — pestisnek nevezték. A pro- 
testántizmusnak semmi egyéb a lényege, mint az, 
hogy öntudatos kemény jellemű egyéneket adott 
a világnak. Tagadhatatlan hogy a protestántiz- 
musban nagyon sok a szubjektivitás. Én azonban 
kiforrott emberi jellemet az egyéniségnek bizonyos 
felfokozott mértéke nélkül el sem tudok képzelni. 
Mindig többre becsüli az ember a rakoncátlan, de 
eredeti észjárású gyermeket, mint azt, aki egy lé
pést sem tud tenni „majom útmutatás“ nélkül. A 
zseni is maga a szubjektivitás. Ebből ered, hogy 
a reformáció együtt jár a revolucióval, annak 
konstruktiv megfogalmazása szerint — a vallás- 
szabadság, a nemzeti szabadság hősei jórészt pro
testánsok. A reformáció nem történeti tény, amely 
be van fejezve, hanem történelmi folyamat, amely
nek alighanem sohasem lesz vége. A reformáció 
nem lezárt dogma — éppen ezért nem lehet le-
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koszorút megváltók nevei és az egyénenként adott 
összeg.

Orosz István ezen indítványa mellett nem me
het el egyikünk sem közönyösen. Mert az az in
dítványozónak mélyen érző jó szivéből fakadt, de 
meg olyan nemes célt kíván szolgálni, amelyre 
nagyon is rászorul a mi nyomorral küzdő, serdülő, 
árva protestáns ifjúságunk.

A protestáns társadalomnak kell kezébe venni 
ennek a nagyjelentőségű, vérünkbe vágó kérdés
nek mielőbbi rendezését. Meg kell mentenünk a 
háborús borzalmaknak támogatásra szoruló, szo
morú árváit, hogy Egyházunknak s Hazánknak 
öntudatos protestáns és dolgozó polgáraivá vál
janak.

Minden gondlatot, ami ezt a célt kívánja szol
gálni, örömmel üdvözlünk s lapunkban is szíve
sen propagálunk. Épen ezért szívesen köszöntjük 
Orosz István presbiter ezen gondolatát s mi is 
óhajtjuk, hogy ezen gondolat valóra váltásával 
árváink sorsában mielőbb javulás álljon elő.

Szabad  Jfazáóan
istennel élni — Jelenért!

J3ethlen Sábor.

A Soli Deo Gloria szövetség konferenciája, 
amelynek időpontja junius 19—23. között volt 
megállapítva, egy héttel később, vagyis junius 
26 —30-ig lesz megtartva.

kötni anyagi motívumokhoz, — mindég idomul a 
kor formáihoz, de a lényeget sohasem ejti el. A 
protestántizmus tehát [túlzás nélkül nevezhető a 
haladás eszközének. Kossuth Lajos szörnyű ereje, 
mellyel a hontalanság keserveit hordozta, a pro
testáns erő rezervoárból táplálkozott. Szabadsághő
seinket, Bocskaytól Kossuthig valami emberfeletti 
önzetlenség, altruizmus, vagyonnak és életnek a 
közért való feltűnő odaáldozása jellemzi. Nem ki
sebbítem azok érdemét — folytatta Raffay Sándor 
— akik más vallások keretei között hasonló tisz
teletreméltó munkát fejtettek ki politikában, mű
vészetben, közgazdaságban, de gondoljunk arra is, 
hogy épen Luther Márton volt az első, aki köve
telte a népnevelés rendszeres behozatalát. Ez az 
óhaj abból a másik kívánságból folyt, hogy a 
biblia olvasást általánossá tegyék. Sokszor hangoz
tatják, hogy a protestántizmus hanyatlóban van. 
Nos a római katholicizmus kétezer esztendő alatt 
kétszázhuszmillióra növekedett, a protestantizmus 
pedig négyszáztiz éven belül a száznyolcvanmillión 
felül tart, ez pedig csakugyan nem a romlásnak 
a jele. A protestántizmus alapelve, hogy sohase 
türelmetlenkedjék, önmagát becsülje meg, álláspontja 
mellett tartson ki. Meggyőződésem, hogy a pro- 
testántizmuz még csak ezután érkezik el a férfikor 
munkájához, mert eddig az ifjúság bajaival, küz
delmeivel volt elfoglalva.

H m i P cm fh eo n u n h .
Lórántfy Zsuzsanna (1600 — 1666.)

Bethlen Gábor halálával árvaságra jutott az er
délyi fejedelmi szék. Hosszas küzdelmek után ke
rült a fejedelmi székbe Lórántfy Zsuzsanna férje,
I. Rákóczy György, korának egyik legnagyobb, 
legkiválóbb és legszerencsésebb egyénisége. Rá
kóczy György bölcsessége mentette meg Erdély 
függetlenségét, hazánk többször megsértett alkot
mányát s a vallásszabadságot. Az ő kardja vívta 
ki a hires linczi békét (1045), amely újból bizto
sította a magyar szabad vallásgyakorlatot.

Rákóczy Györgynek küzdelmes, hányatott, har
cokkal teli életét nemeslelkü neje Lórántfy Zsu
zsanna édesítette meg A magyar protestáns nagy
asszonyok példányképe volt és marad minden 
időkig Lórántfy Zsuzsanna, aki Rákóczynak nem 
csak hűséges élettársa, de valóságos védangyala 
volt az országos harcok és bajok közepette.

Lórántfy Zsuzsánna nemzeti értékű lelki nagy
sága és kiválósága akkor vált örökéletüvé, mikor 
fiától, II. Rákóczy Györgytől megbántva, vissza
vonult sárospataki ősi kastélyába s jótékonyságá
val, a magyar tudomány, irodalom s iskolák tá
mogatásával hatalmasan előre lendítette az állandó 
harcok közt élő magyarság elmaradt kultúráját.

Lórántfy Zsuzsánna folytatni kivánta a férjével 
együttesen megkezdeti kulturmunkát s meg akarta 
valósítani dicső urának hatalmas tervét, amely az 
erdélyi oláhságot a protestáns hitre akarta áttéri- 
teni, azonban ennek épen a hatalomra áhitozók 
részéröl volt a legfőbb akadálya. Pedig ha I. Rá
kóczy György ezen grandiózus elgondolását — a 
reformátió terjesztését — Lórántfy Zsuzsánna 
akadálytalanul folytathatta volna, nem következett 
volna el Trianon, hanem Erdély bérceit ma csak 
magyar református nép lakná.

A reformáció terjesztésére irányuló munkássága 
mellett messze kiemelkedik Lórántfy Zsuzsánnának 
az a fel nem értékelhető tevékenysége, amellyel 
a magyar iskoláztatás ügyét felkarolta. Az ő és 
férje munkásságának eredménye volt a sárospa- 
taki főiskolánk megalapítása és felvirágoztatása. 
Lórántfy Zsuzsánna kezdeményezéséig a magyar 
tanulnivágyó ifjúság — főuraink s nemeseink 
gyermekei, — mind külföldre jártak tanulni. De 
mig mások külföldi hires iskolákba küldték ser
dülő gyermekeiket, addig Lórántfy Zsuzsánna itt
hon tanitatta; odahozta Patakra a külföld tudo
mányát. A Sárospatakon felállított felsőbb iskolába 
meghívta a magyar és külföldi tanárok kiválósá
gait. Ő hívta be Comenius Ámos Jánost is, aki 
négy év alatt a pataki iskolában saját pedagógiai 
rendszerét honosította meg, tankönyveket irt s a 
pataki iskolának olyan hírnevet szerzett, hogy rö
videsen külföldről is jöttek oda tanulni. Nem ok 
nélkül mondhatta azért Lórántfy Zsuzsánna a pa
taki deákokról: „Te látod Isten, mint az édes 
anya magzatait, az dajka az ő kicsinydedit, úgy
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igyekeztem nevelni Istennek és szegény hazánk
nak szolgáltjára.“

Férjének halála után a sárospataki várkastélyban 
visszavonultan élő özvegy folytatta a férjével 
együtt kezdett munkát. Fejlesztette, nagyobbitotta 
a pataki főiskolát s ápolta a tudományt és iro
dalmat. Visszavonultságában irta meg hires köny
vét „Mózes és Próféták“ címen, mely egyszerű 
antológia a protestáns vallás hitágazatairól s 
amellyel egyházunknak is maradandó értékű szol
gálatot tett. Jótékony és munkás életet 1666 ban 
bekövetkezett haláláig folytatta, példát szolgáltatva 
arra, hogy miként lehet valaki példáséletü hűsé
ges feleség és anya s egyben a tudománynak, 
irodalomnak hivatott mivelője s bőkezű támoga
tója. Talán úgy lehetne az ő hatalmas egyéniségét 
legtalálóbban jellemezni, hogy ugyanaz a hazáját 
és egyházát híven szerető egyéniség volt nőben, 
mint amilyen hatalmas súlyú volt más viszonylat
ban férfiben : Bethlen Gábor.

Elsőrangú infernátusoh és nevelőinfézeteh fiuk és leányok részére.
F r a n c i a o r s z á g :  Saint-Rafaél a francia Riviérán, az örök tavasz 

országának meseszép helyén, közvetlen a tengerparton (Nizza mellett).
S vájc  : Lausanne és Montreux, a világhírű nevelővárosokban, a 

Genfi tó partján, 900 m magasságban (Lausanne világhírű egye
teme). Intenzív sportélet. Klimatikus gyógyhelyek.

A u sz tr ia : Wien, az osztrák főváros gyönyörű villatelepén, a 
középponttól 15 percre villamossal.

M agyarország:  Budapost és Hűvösvölgy, elsőrangú intézetek, 
fiú- és leányotthonok.

Mindegyik intézet felvesz egyetemi, közép- és polg. iskolai, ipar- 
művészeti, zeneiskolai, leánykollegtnmi, leánylyceumi, továbbképző, 
varrni tanuló stb. bennlakókat. Összes sportok, tanulmányi kirán
dulások, Bennlakó orvosnők. Szigorú felügyelet. Napi 5-szöri kitűnő 
étkezés. Saját sporttelepek. — Ellátási dij (bennfoglaltatik a tandíj is) 
külföldön 120 P, Budapesten I00 P havonta. Más külön dij nincs. 
Külföldre mérsékelt tanulójegyek. A látogató szülők részére ugyané 
dijak mellett az intézetek dépandanceaiban kitűnő penziók. Köztiszt
viselőknek, szegénysorsuaknak, egyetemi hallgatóknak kedvezmé
nyek. A fiuinternátusok dija 10 százalékkal olcsóbb.

N y a r a l t a t á s i  c s o p o r t o k
Lausanneban (Svájc), Balatonszemesen és Hűvösvölgyben. Havi dij 140 P.

Felvilágosítás, prospektus (válaszbélyeg) : Pestalczzi luternátus 
Iroda, Budapest, VII., Akácfa-utca 43. V. 32 (Lift).

HA&YAR FQ&DDPRQPAGAIÍDA IRODA
Budapest, II, Ferenc József fér 6 (Gresham paleta). Tel. 241-20-

teljesen díjtalanul ad az összes bel- és 
külföldigyógyfürdőkről südülőhelyekről 
orvosilag is szakszerű felvilágosítást.

Karlsbad,  Franzensbad és Marienbad stb.  hivatalos képviselete.

h í r e k
A m i  l a p u n k .

Vannak tavak, melyekről nem tudni, hogy mi 
táplálja őket és hol van a lefolyásuk. Vannak holt 
vizek, hegyek közé ágyazott talmi tengerszemek, 
melyek színét ritkán fodrozza a szellő, melyekben 
kristálytisztán látni a barna feneket, melyekben 
élőlény nagy ritkán, ha moccan. A partján ked
ves, megszokott virágok hajtják fejüket a vizbe, 
ősszel elhervadnak, tavasszal kizöldülnek. A tó 
szenvtelenül, élettelenül nézi az eget századok, tán 
ezredek óta.

Vannak tavak, melyekben az élet lüktet. Erek 
táplálják. A nyári égre kék szemmel tekint, a téli 
égre rideg, acélos tekintettel. Ha szél szántja vé
gig, megborzong, ha vihar hasitja tükrét háborog, 
mint a tenger. Venne és körülötte dúsan fakad az 
élet. Akit arra visz az útja, fe keresi, hogy meg
pihenjen a partján és aki elhagyja, a belőle omló 
patakot követi, ameddig csak lehet.

Ilyen legyen ez a lap, a mi lapunk. Legyen élő 
tó, melyet ezernyi kis ér táplál s mely sok patak
nak válik bölcsőjévé. Legyen ez a lap minden 
protestáns gondolatnak gyűjtőhelye, minden pro
testáns lendületnek forrása, táplálója, istápolója. 
Legyen érzékeny minden iránt, ami az ő szférájá
ban történik, remegjen meg a legkisebb sugallatra 
s háborogjon félelmetesen, ha vihar közeledik. 
Merítsen belőle minden protestáns testvér, ha kell, 
megnyugvást, ha kell bizalmat, ha kell erőt, bá
torságot, elszánt akaratot Tekintse mindenki ma
gáénak, sajátjának, mindennapi kenyerének. Pt.

Darányi Ignác főgondnoki székének egyetlen 
jelöltje: gróf Teleki József. A dunamelléki re
formátus egyházkerület minapi rendkívüli közgyű
lése elrendelte a választást Darányi Ignác meg
üresedett főgondnoki helyére és a kerület közön
ségében az a vélemény alakult ki, hogy legcélsze
rűbb lesz, ha az uj kerületi főgondnok a rangban 
legidősebb három egyházmegyei gondnok: gróf 
Teleki József, gróf Ráday Gedeon és Benedek 
Sándor közül kerül ki. A magyar közéletnek ezek 
a jelesei szinte egyenlő eséllyel pályázhattak volna 
a kitüntető méltóságra, legutóbb azonban Benedek 
Sándor, a közigazgatási bíróság másodelnöke, az 
egyházkerület világi főjegyzője és a tolnai egy
házmegye gondnoka — hajlott korára, gróf Ráday 
Gedeon ny. belügyminiszter, a solti egyházmegye 
gondnoka pedig másirányu elfoglaltságára hivat
kozással bejelentették visszalépésüket. Ilyenformán 
az egyedüli jelölt gróf Teleki József v. b. t. t ,  a 
pesti egyházmegyének harmincöt év óta gondnoka, 
akinek megválasztása tehát minden valószínűség 
szerint egyhangú lesz. Az egyházmegyék espere
sei ebben az értelemben már tájékoztatták is a 
kerület összes presbitériumait. Illetékes helyről 
ezekhez az információkhoz még hozzáfűzik, hogy 
szegedi keltezéssel az egyházközségekhez felhi-
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vást küldöttek, gróf Bethlen István miniszterelnök 
főgondnokká választása érdekében. „A minisz
terelnök ur megválasztása — úgymond informá
torunk — minden református magyar embernek 
eleven gondolata és hő óhaja volt s hogy gróf 
Bethlen István neve e tekintetben a nyilvánosság 
előtt még csak szóba sem került, annak egyedüli 
oka az, hogy a miniszterelnök ur az előzetes kér- 
dezósködésekre — igaz fájdalmára az egyház 
minden fiának — határozottan és véglegesen 
nem-et mondott.u

Kitüntetés. Dr. Magoss György debreceni pol
gármestert, Szövetségünk debreczeni fiókjának 
társelnökét a Kormányzó ur Of Öméltósága a má
sodosztályú polgári érdemrenddel tüntette ki, 
amely méltó elismeréshez mi is őszinte szívből 
gratulálunk.

Ferenezi Zoltán dr. f  a Magyar Tudományos 
Akadémia és a Kisfaludy Társaság tagja, a Petőfi 
Társaság alelnöke, életének 70. évében váratlanul 
elhunyt. A tudomány fáradhatatlan munkásában 
a protestáns társadalom egyik legjobbját vesztette 
el, akinek agilitása, nagy tudása mindenkor öreg
bítette a Haza és Egyház javait.

Az első evangélikus rádió igehirdetés pün
kösd hétfőjén volt délelőtt. Az istentiszteleten 
Draskóczy Lajos nyug. theol. tanár prédikált.

Erzsébet királyné szálló (IV, Egyetem-utca 5). 
E régi jóhirnevü családi szálló a főváros legelő
kelőbb negyedében, a Belvárosban fekszik. 1 ágyas 
szoba 5-től 9-ig, 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

A Keresztyén Leányegyesületek Nemzeti Szö
vetsége ezévi kongresszusát junius 24—27-ig 
tartja Debrecenben. A debreceni rendezőség nagy 
buzgalommal készül erre a fontos találkozóra.

Gyónt emlékünnepségek Szarvason. Május vé
gén leplezték le fényes ünnepségek keretében, nagy
számú közönség jelenlétében azt az emléktáblát, 
amelyet a Szarvasi Öregdiákok Szövetsége helye
zett el a szarvasi régi főgimnázium falában Gyóni 
Géza emlékére. Az ünnepség az evangélikus 
templomban istentisztelettel kezdődött, melyen 
Szelényi János mondott ünnepi beszédet. Innen a 
közönség átvonult a régi szarvasi főgimnázium
hoz. A szarvasi dalárda éneke után Kemény Ká
roly ny. Máv. főfelügyelő üdvözölte a megjelent 
közönséget, majd Gyökössy Endre, a Petőfi-Tár- 
saság tagja, méltatta a tragikus sorsú poéta köl
tői munkásságát, eseményekben és drámai fordu
latokban gazdag életét. A beszéd után leplezték 
le Gyóni Géza emléktábláját, mely Bődy Kálmán 
szobrászművész kitűnő alkotása. A Szarvasi Öreg
diákok Szövetsége nevében Melich János dr. 
egyetemi tanár, a gimnázium felügyelője vette át 
az emléktáblát. A költő osztálytársai nevében Ke
mény Gábor dr. ny. főispán mondott emlékbeszé
det. A Himnusz eléneklése után a közönség a 
városon át kivonult a gimnázium tanulóifjúságá
val az Erzsébet-ligetben rendezett majálisra. Dél
után tartották meg a Gyóni Géza emlékversenyt, 
melynek atlétikai és tornaszámaiban az Öregdiákok

Szövetsége által adományozott Gyóni emlékpla
ketteket kaptak a győztes versenyzők. Ezután 
tartották meg az Öregdiákok rendes évi közgyű
lésüket, mely után a tanulóifjúsággal együtt köz
ebéd volt. Ugyanakkor tartották meg a gimná
zium volt növendékei 40, 25 és 10 éves találko
zójukat is.

A középiskolai tanulmányi versenyek eredmé
nyei. Most volt ötödik esztendeje csonka Magyar- 
ország középiskolái között rendszeresített tanul
mányi versenynek, melyben a jeles ifjaknak ma
gyar nyelvből, latin nyelvből, történelemből, föld
rajzból, matematikából, fizikából, rajzból és szép
irodalomból kellett minden * puska“ nélkül, ex 
abrupto, pályamüveket készíteni. Az idei verse
nyen győztes iskolák közül az első hat a követ
kező: /. budapesti ág. hitv. evangélikus gimn.
2. budapesti kegyesrendi gimnázium, 3. budapesti 
állami Verbőczy István reálgimnázium, 4. buda
pesti állami Kemény Zsigmond reáliskola, 5. buda
pesti áll. Bolyai reáliskola, 6. nagykanizsai ke
gyesrendi gimnázium. Az 1923—1927. évek orszá
gos középiskolai tanulmányi versenyén nyert egy
ségek összesítésével az eddigi győztes iskolák kö
zött az első tizenkettő sorrendje a következő:
1. budapesti ág. hitv. ev gimnázium (51 egység),
2. budapesti állami Verbőczy István reálgimnázium 
(47 egység). 3. budapesti kegyesrendi gimnázium 
(45. egység), 4. budapesti áll. Bolyai reáliskola 
(31 egység), 5. budapesti áll. Kemény Zsigmond 
reáliskola (27 egység), 6. budapesti áll. Berzsenyi 
Dániel gimnázium (23 egység), 7. nagykanizsai 
kegyesrendi gimnázium (21 egység), 8. budapesti 
álL Szent István reálgimnázium (20 egység), 
9. kaposvári áll. Somssich Pál reálgimnázium (19 
egység), 10. budapesti áll. Toldy Ferenc reális
kola (17 egység), 11. budapesti református gimn. 
(10 egység), 12. budapesti cisztercirendi Szent 
Imre gimnázium (1G egység). Ez a hivatalos ki
mutatás beszédesen bizonyítja, hogy a magyar 
protestáns ifjúság szellemi előhaladását valóban 
kiváló és lelkiismeretes tanerők művelik.

Uj középiskolai fin-internátus a fővárosban. 
A budapesti evangélikus főgimnáziumot a fentarió 
egyházi hatóság internátussal bővíti ki. E kiváló 
középiskolának ez az intézménye meg akarja 
könnyíteni azoknak az ifjaknak a nevelését, akik 
vidékről a fővárosba kívánnak feljönni a középis
kolai tanulmányok végzésére. Az internátus szep
temberben nyílik meg a Damjanich utca 28. számú 
házban. Az internátus élén a főgimnázium egyik 
tanára áll, aki a felvételt illető tudnivalókról csak
úgy, mint a főgimnázium igazgatósága is (VII., 
Vilma királynő ut 17—21. szám) szívesen szolgál 
részletes felvilágosítással.

Kópén li ágában rendezik a világ Kér. Ifj. Egye
sületei az első nemzetközi athlétikai versenyüket, 
szemben a nem-keresztyén szellemű sportvállalko
zásokkal. Az eddigi tervek szerint e júliusi nagy 
versenyre Magyarország Kér. Ifj. Egyesületei is 
egy képviselőt küldenek.
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Az Országos Református Tanáregyesület ju
bileuma. Az ország különböző részeiből több mint 
kétszáz tanár érkezett Kecskemétre a jubiláris 
tanárgyülésre, amely junius 8 án folyt le a Tisza 
István Kollégium dísztermében. Az Országos Re
formátus Tanáregyesület jubiláris közgyűlését 
Dóczy Imre elnök nyitotta meg. Megemlékezett 
Beethoven és Pestalozzi centenáriumáról, méltatva 
az oktatásra gyakorolt befolyásukat. Á nevelés 
munkáját egységes szellemnek kell áthatni — 
mondotta — hogy a nemzeti akarat élő ideál, a 
nemzeti kultúra nemzetfentartó erő legyen. Ravasz 
László köszöntötte ezután a jubiláló egyesületet. 
A magyar református egyház legáldottabb mun
kája négyszáz éven át az iskolák révén lett ered
ményessé s a magyar protestantizmus az iskolák 
révén tölthette be a nemzet életében hivatását: 
vezetésre alkalmas intelligencia nevelését és a 
szellemi kontinuitás fentartását. Szeretettel üd
vözli a munkának a vezérét, Dóczy Imrét. Nyúl 
Tóth Pál Kecskemét város közönségének nevében 
üdvözölte az egyesületet és Isten áldását kérte 
munkájára. Muraközy Gyula fejtette ki ezután, 
hogy a magyar református tanár láthatatlan pa
lástban járó testvére a lelkipásztornak. Egyik a 
szív, másik az agyvelő a nemzet testében. Maday 
Gyula az Országos Középiskolai Tanáregyesület 
üdvözletét tolmácsolta, majd a magyar Tanárok 
Nemzeti Szövetsége nevében Szöts Gyula üdvö
zölte a jubiláris egyesületet. Az üdvözlések után 
Papp Ferenc, a tanáregyesület főjegyzője tartotta 
meg felolvasását „Az európai középiskolák re
formjával kapcsolatban“ címmel. Utána Marton 
Sándor kecskeméti reálgimnáziumi tanár „Képek 
a kecskeméti kollégium történetéből“ címen tar
tott felolvasást, mely felölelte a kollégium törté
netét a megalapítás korától. A közgyűlésen a vá- 
lasztmányok és a szakosztályok előterjesztése 
után elhatározták, hogy az egyesület székhelye 
még hat évig Debrecen lesz, majd az elnök záró
szavaival a jubiláris közgyűlés véget ért.

A jezsuiták száma. A katholicizmusnak ez a 
harcos serege ma 20.000 katonát számlál. Ezzel 
a hatalmas szervezettséggel, mely mindig — ná
lunk is — az élen jár, nemcsak a hitetlenségnek, 
hanem a protestantizmusnak is sokszor kell talál
koznia. Ezért is meg kell csinálnunk az egységes 
protestáns társadalmi frontot.

CIG ElK H I JÓDOS VIZEK 
ismét kaphatók.

Kitünően bevált:
Érelmeszesedés, golyva, női-, vér- és szembajoknál.
Magyarországi w  R F -I A I I T ^ A  A. Telefon
vezérképviselet D C L M - U l x / M  T1, 237—63.

K Ö Z G A_Z_D ÁSÁS.
Gesztelyi Nagy László, a Duna-Tiszaközi mező- 

gazdasági Kamara igazgatója, a belügyminiszter fel
kérésére a tanyavilág közigazgatási bajainak or
voslása ügyében részletes javaslatot dolgozott ki 
és a néhány héttel ezelőtt megtartott tanácsko
zásnak is ő volt az előadója. Scitovszky Béla 
belügyminiszter most azért az odaadó, hasznos 
és közérdekű munkásságért, amely a magyar ta
nyavilág közigazgatásának megjavítására és e 
nagyfontosságu különleges magyar kérdés megol
dására irányitóul szolgált, Gesztelyi Nagy László
nak őszinte elismerését és köszönetét nyilvánította. 
A miniszter köszönetét külön leiratban tudatta 
Gesztelyi Nagy Lászlóval.

Az Országos Mezőgazdasági Kamara legutóbbi 
jelentésében olvassuk, hogy a pengőszámitás át
vétele óta miképpen alakultak Csonkamagyaror- 
szág különböző vidékein a földárak. Eszerint leg
drágábbak a földárak Czegléd környékén, Bács 
Bodrog és Békés megyében, ahol a jó minőségű 
szántóföld holdjáért 1600—2000 pengőt is megad
nak, mig Biharban 280—650 P. Szabolcsban 320 
P. Szatmárban 240—1000 P. között váltakozik a 
földek ára. A szőlőbirtokok ára is változó, legdrá
gább Jánoshalmán, ahol holdja 4000 Pengő.

Az „Országos Református Jóléti és Gaz
dasági Társulat“ a hittestvéreink gazdasági és 
kulturális jólétének emelésére törekszik. Tiszta 
jövedelmét a református nevelőintézetek, más sze- 
retet-intézmények s az egyház javára fordítja. Ha 
a hittestvérek minden ügyüket e Jóléti társulat 
utján kötik meg, sok-sok árvának és özvegynek 
könnyeit szárítják fel s sok beteg és szegény ma
gyar testvérünk bánatát oszlatják el. A Társulat 
intézőbizottágának tagjai: dr. Baltazár Dezső püs
pök, dr. Ravasz László püspök, Csikesz Sándor 
egyetemi tanár, dr, Benedek Zsolt konventi taná
csos, Gödé Lajos budapesti lelkész, Egerházy 
Lajos ügyvezető igazgató, székhelye pedig: Buda
pest, IX., Kálvin-tér 10, IX., Üllői-ut 1.

Valódi ezüst keresztelő i 
és u rvacsorai edények.
Szigeti Hándor és Fia
BidapEsf, IV, nnztum-hOrui II.

Alapítási év 1867.

Ezüst e v ő e s z k ö z ö k  
:: g y á r i  r a k t á r a . : :  

Kívánatra árjegyzék.

HU LOHR MÁRIA (Kronfusz)
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A PROTESTÁNS NŐK TÁRSADALMI MUNKÁJA.
A Protestáns Nőszövetség tisztújító közgyűlése. 

Nagy és előkelő közönség részvétele mellett folyt 
le pénteken délután a Magyar Protestáns Nők 
Országos Szövetségének évi közgyűlése a Deák
téri evangélikus iskola dísztermében. Az elnöki 
emelvényen Bethlen Istvánné grófné, Tortnay 
Cecil, Ráday Gedeonná grófné, Ravasz Lászlóné és 
Raffay Sándorné, Pálmay Lenke, Gregersen 
Lujza, a zsúfolt teremben a vidéki szövetségek 
és egyesületek küldöttségei foglaltak helyet. RalTay 
Sándor püspök imája után Ráday Gedeonná grófné 
elnöki megnyitóbeszédében köszöntötte a megje
lenteket, elsősorban Bethlen Istvánné grófnét. A 
megnyitó után Pálmay Lenke, tanitóképző-intézeti 
kir. főigazgató kegyelettel teljes szavakkal paren- 
tálta el özvegy Szilassy Aladárnét, az Országos 
Szövetség nemrég elhunyt elnöknőjét. Az évi be
számoló jelentést a szövetség főtitkára, Gregersen 
Lujza terjesztette a közgyűlés elé. Örömmel álla
pította meg, hogy a múlt évben rendezett női- 
munka-kiállítás várakozáson felül sikerült. Szép 
eredménnyel intézte a Nőszövetség a gyermekvé
delmi ügyeket. Előkészítés alatt áll a nemzetközi 
nőszövetség megalakítása. Sclioltz Oszkárné dr.-né 
a protestáns nőszövetség diákmenzájáról számolt 
be, amelyen háromszáz egyetemi hallgató étkezik. 
A pénztári számadást özvegy Fábry Edéné tér- 
jesztette elő, majd a költségvetés után következett 
a tisztujitás. Védnök lett: Bethlen Istvánné grófné, 
diszelnök: Ráday Gedeonná grófné, társelnökök : 
Ravasz Lászlóné, Józan Miklósné, Raffay Sán
dorné ; ezután megválasztották a szakosztályveze
tőket, a kiállitásrendező bizottságot és a többi 
bizottságokat, mig a nemzetvédelmi bizottság élére 
Pesthy Pálnét és Hubert Ottónét választották. Fő
titkár Gregersen Lujza lett.

A Baár—Madan református felsőbb leány- 
nevelő intézet nemsokára uj, méltóbb és meg
felelőbb székházba fog költözni Ez a régi, nagy
érdemű kultúrintézményünk a társadalom tovóbb- 
művelődésével mindenképen lépést akar tartani, 
épen ezért a tantermeinek és otthonának befogadó- 
képessége már évek óta nem felel meg a folyton 
növekedő igényeknek. Jtt van a legfőbb ideje már 
annak, hogy ezt a nélkülözhetetlen nőnevelő inté
zetünket végre európai nivóju otthonhoz segítsük 
hozzá, a szükséges tanszertárak berendezésével 
együtt, mert a magyar művelődés színvonalát 
emelő iskoláink fejlesztésére a társadalom tehetős 
embereinek és az államnak minden áldozatot meg 
kell hozni.

Az Evang. Leánykollégium díjai. A Deák-téren 
megnyíló /. kollégiumi osztályban: Beiratási dij 10 
P., üzemi dij 20 f. Tandíj egész évre evang. ré
szére 60,. ref 100, r. kát. 140, izr. 240 P. A 
deák téri pol. iskola II. III. és IV. oszt.-iban: 
Beiratási dij 20 P., üzemi dij 20 P., tandíj egész 
évre evang. részére 32, ref, 64, r. kath 96, izr. 
192 P. A Veres Pálné-utcában megnyíló V. kollé
giumi osztóban, melybe a IV. polg. fellépők al-

gebrából és francia nyelvből különbözeti vizsgát 
tartoznak ősszel tenni: Keiratási és felszerelési 
dij 30 P. Tandíj egész évre evang. részére 8 0 ,  
ref. 120, r. kath. 160, izr. 320 P. A Veres Paine- 
lyceum II. és III. ér folyamaiban, melyekbe V, és 
VI. középiskolai osztály után lehet fellépni, a dijak 
a kollégium dijaival azonosak A tandíj két rész- 
ben, szeptemberben és februárban fizetendő, a 
beiratási dijak felvételkor. Tandíjkedvezményért 
iskolánkban végzett evang. növendékek folyamod
hatnak. A kapcsolatos internátusba az összes fel
sorolt osztályok növendékei felvehetők, tehát úgy 
a kollégium, mint a Veres I’álné lyceum, mint a 
Deák-téri polgáriiskola tanulói. Az internátus 
beiratási dija 1 0 , tartásdija evang. és rét. nővén- 
dékeknek havi 1 0 0 , katolikusoknak 150, zongora
használati és orvosi dij évi 10—10 P.

Magyarországi
Beíegápolók és Ápolónők Orsi. Egyesülete
Tel. J. 422-24 VII. Dohány u. 74. Miksau sarkán

E ln ö k :  R A J N A I  B É L A  D r . m ü tó o rv o s .

Évente 1 0  hónapos ingyenes tanfolyamok 
betegápolónők részére.

Díjtalan közvetítés.

J Ä o ö e r n  t e s t g y ó g y á s z a t a
a  4 3  é v  ó t a  m ű k ö d ő

Budapesti Medico Mechanikai Zanderinfézet-
n e k  m i n d  s z é l e s e b b  t á r s a d a l m i  k ö r ö k b e n  ke l t i  fel 
a  k ö z ö n s é g  é r d e k l ő d é s é t  é s  b i z a l m á t .  M e g l e p ő  
e r e d m é n y e k e t  é r  el  k ü l ö n l e g e s  g y ó g y í tó  m ó d s z e r é 
r é n e k  a z z a l  a t a l á l m á n y á v a l ,  m e l ly e l  az  elödombo- 
rodó. ferde kinövésü  t e s t e k e t  rövid Idő a l a t t  kesk en y -  
nyé, szabályossá, sz é p p é  é s  p l a s z t ik u s s á  idomítja á t .  
R e u m á t ,  i s c h i a s t  is  k iv á ló  e r e d m é n n y e l  g y ó g y í t .  
E l lá t ja  a z  o r s z á g  ö s s z e s  b a l e s e t i  b e t e g e i n e k  u t ó k e 
z e l é s é t  a  l e g f e l s ő b b  fo k o n .  E z z e l  m e g b e c s ü l h e t e t l e n  
n e m z e t g a z d a s á g i  h a s z n o t  h a j t  a z  o r s z á g n a k  a  v i s s z a 
a d o t t  m u n k a k é p e s s é g  s  a  m e g k í m é l t  b a l e s e t i  j á r u 
lé k  r é v é n  K ü l ö n ö s e n  a  g y e r m e k e k  te s t i  f e j l e s z t é s é 
b e n  s  a f e ln ő t te k n é l  a z  i r o d a i  é le t  t e s t r o m b o l á s a i 
n a k  h e l y r e h o z á s á b a n  n é l k ü l ö z h e t e t l e n  a g y ó g y m ó d j a .  
Á l lam i  é s  k ö z s é g i  t i s z t v i s e l ő k e t  a z  O. T .  B. t e r h é r e  
a z  I.  é s  7. s z .  b l a n k e t t á k  b e m u t a t á s a  m e l le t t ,  v a l a 
m in t  t a n í t ó k a t ,  e g y h á z i  a l k a l m a z o t t a k a t  s  á r v a  g y e r 
m e k e k e t ,  e r k ö l c s i  t e s tü l e t e i k  a j á n l á s a  m e l le t t  i n g y e n  
k e z e l .  — A s z e l l e m i  é s  v a g y o n i  a r i s z t o k r á c i á n a k  

r é g ó t a  k e d v e l t  g y ó g y i n t é z e t e  a

Je d ic o  Mechanikai Zanderinlézet"
IV. S e m m e l w e l s z  u c c a  2

m e ly  Dr. MELHA ARMAND i g a z g a t ó - f ő o r v o s  é s  o r v o s 
n e j é n e k  v e z e t é s e  m e l le t t  m ű k ö d i k .
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úgy , h o g y  a „W /ener  Musik-Magazin“• t m é l tá n  l e h e t  a z  e g é s z  
z e n e i  v i lá g  a n t e n n á j á n a k ,  a  z e n e  v i l á g r á d ió já n a k  n ev ezn i .  
D e  a m i  e z e k e n  k ívü l  a  „ Wiener Musik-Magazin“- t  s z in te  
n é l k ü lö z h e t e t l e n n é  te s z i ,  ez  a  p é l d a  né lk ü l i  o lc s ó s á g a ,  
m e r t  a z  előfizetési ára egy egész évre, vagyis 12 füzetre 
csak 12 pengő, t e h á t  K ö z é p -  é s  K e l e t - E u r ó p á b á n  a  l e g o l 
c s ó b b  k o t ta k i a d v á n y .  Az év i  12 s z á m b a n  t e h á t  200 oldalra 
t e r j e d ő ,  m i n d e n  z e n e i  m ű fa j t  m a g á b a n  fo g la ló  v á l to z a to s  
é s  g a z d a g  k o t t a g y ü te m é n y t  n y ú j t  a z  e lő f iz e tő in e k .  M a 
g y a r o r s z á g i  k i z á r ó l a g o s  v e z é r k é p v i s e lö je  Letényi V ilm os ,  
B u d a p e s t ,  VI., K i r á ly -u tc a  102. T e l e f o n :  T .  2 3 5 — 72, ho l  
m i n d e n  a  l a p r a  v o n a t k o z ó  f e lv i lá g o s í tá s t  k é s z s é g e s e n  
ny ú j t  az  é r d e k l ő d ő k n e k .  — E g y e s  s z á m  á r a  P 5 0  p e n g ő .

SZÖVETSÉGI HÍREK.
Jelentkezési ívet küldtünk lapunk pünkösdi szá

mával minden tagunknak és előfizetőnknek s kér
tük, hogy rokonaikat s barátaikat nyerjék meg 
Szövetségünk nemes és nagyjelentőségű szervez
kedő munkájához s kérjék meg őket, hogy Szö
vetségünk tagjai sorába lépjenek be s támogassák 
ezután is Szövetségünket. Minden egyházát és 
hazáját szerető öntudatos protestánsnak eminens 
kötelessége, hogy céljainkat saját körében hatha
tósan s meleg szívvel propagálja. Gyűjtsön azért 
mindenki jelentkezési ivén legalább három tagot, 
mert ezzel nagyban elősegíti szervezkedő munkán
kat, melynek végső célja az egységes protestáns 
társadalmi front kiépítése!

mm pr o t e st á n s  céhek .
E rovatban foglalt hirdetés egyszer) közzétételi dija 
szavanként 10 fillér, vastagabb betűvel szedve 20 fillér.

B U D A P E S T :
Deli Pál kalapgyár Dob u. 16. Férfi és női kalap saját és 

külföldi gyártmány nagy raktára, javítások elfogadtatnak.
Scholtz Testvérek könyv- és papirkereskedés. IX., Ferenc 

körút 19/21.
Tömpe Károly építőmester, épitési vállalkozó ács lelep, épí

tési anyag kereskedés. Vll., Czobor u. 8 ’/83. Telefon: 
József 318—03.

M I N D E N K I  P É N Z H E Z  J U T ,
ha felesleges férfiruháit, bútorait, szőnyegeit, porcellán-, fayence- 
és üvegnemüit minden jókarban lévő más ingóságait .-. .•.

ROTTENBERG -nek eladja,
V I, P a u la y  E d e  u tc a  (S z e re c se n * u tc a )  46 .
T elefon: Lipőt 985—21.

Cég a megbizottját kívánatra házhoz is küldi. — Ugyanitt 
.•. .•. a fenti cikkek olcsón beszerezhetők.

Páratlanul olcsón

zongoráik harioonioinoli
10 évi jótállás és k én y el
m es részletfizetésm ellett

E H A L L  z o n g o r a t e r m e i b e n
B u d a p e s t ,  A n d r á s s y  u t  1 5

Felelős kiadó a „Bethlen Gábor Szövetség* nevében 
dr. Vida Gyula ügyvéd (VII., Kertész-utca 18.)

Nyomatott Fráter és Társa könyvnyomdájában 
Budapest, VII., Akácfa-u. 13. T el.: J. 406—20

Irodalom - MüOés êt - ípudomán .̂
A legnagyobb magyar nyelvtudós ünneplése.

— Ritka ünnepe volt a napokban a magyar tu
dományos világnak. Dr. Szinnyey József buda
pesti egyetemi tanár személyének szólt ez á nagy 
ünneplés, abból az alkalomból, hogy az ország 
határain túl messze földeken is ismert, igen érde
mes magyar tudós elérkezett az élete hetvenedik 
évéhez. Tudósokhoz méltó nagy figyelmességgel, 
tapintatossággal, diszkrét csendben, de annál na
gyobb körültekintéssel készülődtek kartársai és 
volt tanitványai Szinnyey József dr. ünneplésére, 
mert köztudomású róla, hogy ő a személyére 
vonatkozó ünnepeltetések előtt egész életében 
mindig kitért. Mégis, mire most elérkezett a het
venedik születésnapja, tiszteletére a Magyar Tu
dományos Akadémia nagytermében megjelentek 
az ország összes tudományos intézményeinek 
képviselői és ihletett érzéssel és a tudománya 
iránt való teljes hódolattal nyújtották át neki azt 
az igen becses emlékkönyvet, mely a kartár
sainak és tanítványainak erre az alkalomra irt 
legbecsesebb értekezéseit foglalja magában. Igazi 
ünnepi diszülésben méltatták Szinnyey dr. hervad
hatatlan érdemeit, aki közel félszázadot kitevő tu
dományos munkálkodásával a magyar nyelvtudo
mány nívójának az egész világon való elismerte
téséért talán mindenkinél többet tett eddig. Leg
nagyobb jelentőségű munkája „A magyarság ere
dete, nyelve és honfoglaláskori műveltsége“ cimü 
műve, de a tudósi hírnevét már a „Finn-Magyar 
Szótár“ megszerkesztésével elérte, majd a kétköte
tes „Magyar Táj-szótár“-ával, továbbá a „Finn 
nyelvtan“-ával és a „Finn-ugor nyelvhasonlitás“-ával 
csak méginkább öregbítette. Ezer meg ezer tanár 
került ki éretten az ő szaktudományi nevelése 
alól s ma nincs talán egyetlen magyar nyelvsza
kos középiskolai tanár sem, akinek nem Szinnyey 
lett volna a tanítómestere. A magyar nyelvtudo
mány fejlesztése körül szerzett kimagasló érde
meiért a Kormányzó ur Szinnyey József dr.-nak a II. 
osztályú polgári érdemrendet adományozta s szív
ből fakadó ünnepeltetéséhez úgy az országos 
„Bethlen Gábor Szövetség“, mint e lap szerkesztő
sége is a nagyrabecsülés és hódoló tisztelet igaz

Vérzésével csatlakozik.
9 A z  e g é s z  v i l á g z e n e i  m ű v e l t s é g é n e k  uj k i n c s e s 

t á r a  a  „Wiener Musik-Magazin" z e n e i r o d a lm i ,  h a n g v e r s e n y  
^ é s  s z ín h á z i  fo ly ó ira t ,  m e ly  a  h a l h a t a t l a n  m e s t e r e k  (B ach ,  

B e e th o v e n ,  B e r l io z ,  B r a h m s ,  C h o p in ,  D e l ib e s ,  D ’lndy ,  
G o u n o d ,  L isz t ,  L e o n c a v a l lo ,  M a s c a g n i ,  M o z a r t ,  P a g in in i ,  
P u c c in i ,  R e g e r ,  S c h u b e r t ,  S c h u m a n n ,  S u p p é ,  W a g n e r ,  
s tb . )  ö r ö k é l e tü  a lk o t á s a i  m e l le t t  köz l i  s z á m r ó l - s z á m r a  a  
m a  é iő  z e n e i  k iv á ló s á g o k  (B iron ,  d e  Fal la ,  G r a n i c h s t a e d t e n ,  
K á lm án ,  P a d i l l a ,  R e i t in g e r ,  S id n e y  s tb . )  l e g s z e b b  é s  leg 
n é p s z e r ű b b  a l k o t á s a i n a k  sz in e - ja v á t .  M in d e n  s z á m b a n  
76 oldalnyi kotta-mellékletként h o z z a  e g y -e g y  k la s z ik u s  
vagy  m o d e r n  z e n e s z e r z ő n e k ,  o p e r e t t , d a l -  é s  m o d e r n  
t á n c -  z e n e s z e r z ő n e k  v á lo g a to t t  m űve i t ,  n é m e t  é s  t ö b b n y i r e  
m a g y a r  s z ö v e g g e l .  N e m  k e rü l i  el  f ig y e lm é t  e g y e t le n  i s 
m e r t e b b  a v a g y  ú j o n n a n  f e l b u k k a n ó  z e n e i  t e h e t s é g  s e m ,
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Hirdetési dijak megegyezés szerint

Magyarok! — ne bántalmazzátok egymást!
Irta: HEGEDŰS LÓRÁNT.

. .  . Mondjunk meg egymásnak bátran minden 
igazat, őszintén, leplezés nélkül — m i: kálvinista 
testvérek!: — Nem volt még soha olyan korszak 
Magyarországon, amikor a nemzet ilyen szörnyű 
mélyre dobatott volna. Soha még ilyen erővel 
nem dühöngött az erkölcstelenség és soha a fertő 
ellen nem harcoltak ilyen kevés erővel. Mohács 
után nem következett ránk olyan szerencsétlenség 
mir t ma, mert egy olyan faj szállotta meg az 
országot, amely még soha államot alkotni nem 
‘udott. Most azonban öt hatalom marcangolt szét 
bennünket. A 48 és 49-iki szabadságharc a ma- 
gyár nemzeti dicsőség forradalma volt. A nemzet- 
rek volt egy Kossuthja, aki külföldön bevitte a 
köztudatba a magyar igazságot; most a világhá
ború, a kommunizmus, az ellenforadalom tiportak 
egymásután bennünket.
- De hol vannak a mostani összefogásunkból 
a világi kálvinisták? Szégyen talán magyar refor
mátusnak lenni? Én nem röstellem hirdetni Jézus 
evangéliumát. Harminc esztendőn keresztül csinál
tam magyar politikát, de eddig csak egy koszorút 
kaptam, nemrégiben Újpesten, ahol szegény, egy
szerű embereknek hirdettem Krisztus szeretetét és 
ezt a koszorút hallgatóim letették boldogult anyám 
sírjára. Azt kérdezem: hisznek-e abban, hogy a 
magyar reformátusok nélkül nincsen magyar fel
támadás? Ellenünk, kálvinisták ellen sokféle vád 
hangzott el az utóbbi időben. Valaki azt kérdezte 
tőlem levélben, hogy protestáns legyen-e vagy 
magyar? Én erre azt felelem: ki hivott fel ben
nünket arra, hogy válasszunk? . . . Nem kell vá
lasztanunk ! egyformán lehetünk jó protestánsok 
és jó magyarok. Nekünk egy vallásunk van: Jé
zus és az ő bibliája.

Ellenfeleink azzal a váddal is előhozakodtak, 
hogy a reformáció hozta be hozzánk a káromko

dást. Én erre azt felelem, hogy a protestantizmus 
nem lehet hibás abban, hogy az emberek károm
kodnak. A káromkodás ugyanis még a régi po* 
gánykorból származik. A német azt mondja: 
Donnerwetter! a mennydörgés isten volt a pogány 
germánoknál. A magyar ember a másik apja vagy 
anyja istenét azért emlegeti, mert a régi pogány 
magyaroknál mindenkinek megvolt a maga istene, 
így hát az a vádaskodás, hogy a káromkodás rut 
szokásáért a reformáció felelős, egészen alaptalan. 
\  másik vád az, hogy a protestánsok voltak a 
szabadságharcok vezetői Magyarországon. Erre 
nézve idéznem kell Angolország forradalmát, 
amelynek a mai Anglia egyik megteremtője, az 
angol nagyhatalom alapjainak megvetője, Crom- 
well, volt a vezére. Angliára tehát áldás volt a 
protestantizmus. De miért csináltak szabadsághar
cot Bocskay, Bethlen, Kossuth? Ide kell szá
mítanom Tisza Istvánt is, mert ő is szabadság- 
harcot csinált volna. Tisza kijelentette Czerninnek, 
hogy nem hajlandó szolgálni Ferenc Ferdinándot: 
„Királyom ellen is föl fogok kelni — úgymond — 
ha a nemzet alkotmányára teszi rá a kezét!"

A protestánsok az idegen uralkodóház ellen 
küzdöttek és nem a nemzet jogai ellen I

Bűn az, ha a magyar a magyart bántalmazza! 
Jó is volna, ha ezt tudomásul vennék a másik 
oldalon. Hagyjunk csak föl a térítéssel, mert 
mindnyájan pogányok vagyunk. Magunkat térítsük 
Jézushoz, de ne igyekezzünk elhalászni más egy
házak híveit. Nekünk, magyar kálvinistáknak, be 
kell tölteni hivatásunkat. A predesztináció tana 
igazolódott a világháborúban. Istennek vagyunk 
szerszámai és meg kell hajolnunk Isten paran
csolatai előtt. Bibliával a kezünkben elmehetünk 
a világ protestáns népeihez, mert a protestáns 
Amerikában a közvélemény uralkodik s ez a
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közvélemény mellénk áll, ha mi így közeledünk 
hozzá.

Legyünk büszkék arra, hogy magyarok és pro
testánsok vagyunk és ne engedjünk senkit hozzá
nyúlni dicsőséges múltúnkhoz!

Hogyan nevelik a nűkef Amerikában!
Irta: DEDINSZKY GIZELLA.

I.
A világ vezető nemzetei ma kétségtelenül az 

angol-szászok. Övék a jelen s jó időre a jövő is. 
Övék a hatalom, gazdagság s az általános kultúra. 
Rájuk figyel fel a világ, lopva kiséri mozdulásai
kat, mert az ő Ítéleteik döntők országok sorsára. 
Ez a figyelemkoncentráció sikerült, különösen 
háború után, sok kifosztott ország összeroppan- 
tásával. Ezek között vagyunk mi, magyarok is. 
De fel akarunk támaszkodni az elesettségünkből, 
s ezért kell, mint gyengébbnek, megfüröszteni 
akaratunkat a nagyok erejében, hogy újra munka
erőssé legyünk. Protestáns országok példája áll 
előttünk Angliában és Amerikában, hogy miként 
jutottak ők világuralmi hatalomhoz. Mint fiatalabb 
ország, ez utóbbi mammutméreteivel s páratlan 
fejlődési perspektívájával lep meg minden idegen 
szemlélőt.

Mint nőt, a nők engemet is nagyon érdekeltek 
az Uj-Világban, mert külön típust képviselnek. 
Az „amerikai nő“ ma fogalom. Fogalma hol a 
különcködő, hol a dolgozó nőnek. Ezekről az

Mit teltet a p ro tes tán s  em ber a politikai küzdelem  
m egnem esitése  é rd ek e lten ?

Részlet Dr. PUKY ENDRE országgyűlési képviselő, 
a Képviselőház alelnökének előadásából.

A Bethlen Gábor Szövetség tudomá
nyos és irodalmi szakosztálya által 
rendezett előadássorozat keretében az 
illusztris előadó azzal kezdte előadását, 
hogy a vallásos eszmék minő nagy be
folyással vannak a politikára, köze
lebbről pedig, hogy a protestantizmus 
minő befolyást gyakorolt a magyar 
társadalmi és közjogi fejlődésre. Majd 
igy folytatta:

Ha a protestantizmusnak hatása van a politikai 
életre, úgy az is kétségtelen, hogy a protestáns 
ember hatással lehet a politikai küzdelem meg- 
nemesitésére.

Ez a tétel természetesen azt a beismerést tar
talmazza, hogy a politikai küzdelem napjainkban 
elfajult. Anélkül, hogy ennek a magyar politikai 
élet szempontjából való bírálatába bocsátkoznám, 
annyit teljes tárgyilagossággal megállapíthatónak 
vélek, hogy szerte a kontinensen mutatkozik a 
politikai életnek eldurvulása, ami a pártharcok el
fajulásában nyilvánul. Egyformán áll ez a törvény

utóbbiakról kívánok pár megfigyelést közölni itt, 
mert részben ezek között éltem, részben mert ezek 
segítették Amerikát világhatalomhoz.

Hogy általában megérthessük az amerikai nőt 
és nőnevelést, vissza kell mennünk emlékezetünk
ben a régi időkbe, a bevándorlás kezdetére. Az 
első amerikai telepesek a hazájukban üldözött 
angol puritánok voltak. Az első bevándorlókat, az 
uj hazát keresőket, kemény munka fogadta ott. 
Átjárhatatlan őserdők és vad indiánok. Amerika 
kincsei az újonnan érkezők előtt feküdtek kiakná
zatlanul. Lázas munka indult meg az életért és 
kincsért s e küzdelemben minden munkabíró karra 
szükség volt, igy a nőére is. A nő a férfi oldala 
mellé állt s mellette verejtékezett. E vállvetett 
munkában pedig kiderült, hogy a nő munkája csak 
minőségileg más, de értékileg a férfiéval egyenlő. 
Ezt nemcsak felismerték, de el is ismerték s e 
határozott felismeréssel történt a nőnevelés három
száz esztendő óta a szabadlevegőjü, demokratikus 
Amerikában.

Lássuk csak, mi is az általános karakteriszti- 
kuma az amerikai nőnek? . . . Külsőleg: egészség, 
melynek kísérője a szépség, csinosság, jó modor, 
bátor, határozott fellépés. Lelkileg: az őszinteség, 
becsületesség s nagy jóakarat, egymás segítése.

Az amerikai lány nem fél semmitől és senki
től, Bátran lép az életbe, megküzdi azt kifogyha
tatlan energiával és előretörekvéssel. Lelke tele 
van állandóan tervvel az életre, melyek közül, ha 
az egyik nem valósul meg, előveszi a többit, sorra 
próbálja, mig sikert nem ér. Mert ott csak egy 
szégyen van : a sikertelenség. A sikert pedig nem 
görbe utón, hanem erős hittel és munkával bizto-

hozó testületek működésére és a politikai küzde
lem egyéb tereire, hol a szó és betű harcba lép. 
Általános panasz, hogy önzés, személyes érdekek, 
rut nyerészkedés, hiúságok és hatalmi vágyak 
lépnek előtérbe és szoritják hátra a valódi köz
érdeket. Az elvi harcok gyakran sülyednek a 
személyes gyűlölködésnek és torzsalkodásnak 
színvonalára. Lelkiismeretlenség lesz gyakran úrrá, 
amely visszaél értelmi fölényével, szónoki képes- 
sépeivel, az előnyös helyzettel és felelősségérzet 
nélkül cselekszik vagy bírál. Szomorú látvány 
sokszor az is, mint alkalmazkodik a változó tö
meghangulathoz a politikában mindenáron érvé
nyesülni akaró elvetlenség. A politikai élet porond
ján nem ritkán hangzik durva szó, sőt felháborító 
magaviselet botránkoztat meg. A törvényhozó 
testületek működése akadozik vagy meddővé vá
lik. Keresik ennek okát és kutatják ennek orvos
szerét. Akik mélyebben ragadják meg a kérdést 
és a baj gyökerét szeretné orvosolni, azok jelen
tős tervekkel állnak elő. Egyesek az általános vá
lasztói képviseleti rendszer helyett a közjogi, kul
turális és gazdasági korporációk képviseletét in
dítványozzák; mások, a türelmetlenebbek, dikta
túrát emlegetnek. Nem hiszem, hogy egyik is 
célhoz vezetne. Mert úgy hiszem, hogy a parla-
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sitják. Ahogy azt Carnegie, a szegény skót bá- 
nyászfiuból lett amerikai acélfejedelem mondja: 
„A derekas munkában van a boldogulás titka, de 
a munka szeretetének olyannak kell lennie, hogy 
nem szibad visszarettennie annak semmiféle faj
tájától. Az önbizalom, a saját erejébe vetett hit, 
célhoz röpíti az embert, akármilyen úton indul 
is el.“

A gyengeség fegyverei: a hazugság, fondorko- 
dás, bosszú, ismeretlenek az amerikai nő előtt s 
ezért olyan derűs a lelkűk, mint a meleg tavak, 
mint az áldó napsülés. Lelki fegyelmezettségüket 
jellemzi, hogy szomorúságuk nem tükröződik 
vissza külsőleg, de annál inkább örömük és élet
kedvük s ezért nem lehet látni haragos vagy ve
szekedő embert közöttük. Még munkás emberek 
között sem.

Az amerikai nőnek az előbbi vonásai teszik le
hetővé a kölcsönös megértésen alapuló házassá
got. A férfi erejét megkettőzi az a tudat, hogy 
egy becsületes, nyiltszivü nő az élettársa, kinek 
nincsen titka, akiben feltétlenül megbizhatik. Ezért 
adja meg az amerikai férj a legnagyobb szabad
ságot a feleségének. Viszont milyen felemelő ér
zés a nő számára az a tudat, hogy ő is komoly 
munkás, ki az élet bármilyen körülményei között 
keresetképes, egyenlő értékű társa férjének. Lp 
ezért minden lányt önálló munkára nevelnek. Azt 
Amerikában mindenki tudja, hogy dolgozni kell 
bármilyen munkát, csak értékes legyen úgy nz 
egyén, mint a köz számára. Így a munkának nem 
kell diplomához kötöttnek lenni. A családi állás 
vagy nagyon nem jön tekintetbe a pályamegvá
lasztásnál, csak a leendő pálya értéke s a ráter
mettség. Mindenki azt tanulja, amihez kedve van :

mentarizmus, mint as alkotmányos népképviselet 
formája, még sokáig marad a nemzeti reprezen
táció pótolhatatlan formája és a nemzeti önkor
mányzat letéteményese. Protestáns ember a nép- 
képviseleti elv alapján kialakult alkotmányosságot 
Isten ajándékának tekinti; aki az önkormányzat
hoz egyházban és társadalomban megingathatat
lan elvhüséggel ragaszkodik, nem teheti magáévá 
ezeket a terveket, különösen nem a diktatúra ter
vét, mely szöges ellentétben áll a protestáns világ
nézettel. Azonkívül nem is jelentenék ezek a baj 
gyökeres gyógyítását, mert nem orvosolnák a po
litikai küzdelem eldurvulásának általános és mé
lyen fekvő okait.

Nem, nem segít itt más, mint az evangélium 
szelleme, amelyet bele kell vinnünk a politikába.

Nem szabad a protestáns embernek elfelejteni, 
hogy nem a magunk kicsinyes földi érdekeiért, 
hanem Istenért és Istennek élünk, j^mint az evan
gélium tanít a bűnnek a bűnöstől való elválasztá
sára, úgy a protestáns ember sem hirdethet har
cot személyek, hanem csak hibás elvek és hely
telen rendszerek ellen. Az evangéliumi szellemű 
protestáns politikusnak épen olyan szent kell le
gyen a parlamenti szónokló hely, mint a lelkész
nek a templomi szószék.

kertészkedést vagy doktorságot, kalaposságot vagy 
tanítóságot, újságírást vagy ápolóságot, 'de vala
mit feltétlenül megtanul. A legjobb módú lány is, 
mig férjhez nem megy, soffőrködik, clubban dol
gozik, árusít, ad-vesz, ügynökösködik, hivatalba 
jár, de dolgozik! Ennek a nagy önállóságra való 
nevelésnek megvan a veszedelme is, mégpedig az, 
hogy sok leány nem akar férjhez menni I Ez ná
lunk még furcsán hangzik, pedig úgy van. Sőt, 
nem egy esetben a férjhezmenés, az anyai hiva
tás nem is tölti be egészen a nő életét. És igen 
sokszor lehet hallani, különösen az egyetemet 
végzett lányoktól, hogy férjhezmenés előtt még 
önállóan akarnak dolgozni, körülakarnak nézni a 
világban, függetlenül akarnak élni. Ez a kijelentés 
nem puszta frázis vagy leplezése a nem jelentkező 
kérőknek, hanem reális alapú elhatározás.

Ha egy üzletbe bemegy az ember, sohsem 
tudja, hogy a csinos, finom modorú kiszolgáló 
lány rászorultságból vagy pusztán munkaszeretet
ből ált e a pult mellé ? Nem lehet tudni, hogy 
nem a saját autóján érkezett-e a munkahelyére 
vagy nem végzett-e egyetemet?

Az önálló munkára való nevelésnek nagy segí
tőtársa a speciális érzés fejlesztése, ami annak 
tudatát jelenti, hogy nem vagyunk egyedül a vi
lágon, hanem egy nagy közösségben, társadalom
ban élünk, mint annak hasznos tagja Másokkal 
dolgozni együtt és nem ellenük, segíteni őket és 
nem visszatartani, örülni társam sikerén és nem 
irigyelni, magasabbrendü érzések hosszas nevelés 
és fejlődés eredményei És most gondoljunk a 
szomorú hazai viszonyokra, milyen megdöbbentő 
képek tűnnek elő! Itt nevelésre van szükség, 
mégpedig vallásos és szociális nevelésre. Elsősor-

Napjainkban a lelkek áhitozása a hit és a val
lás vigasztalása után erőteljesebben kezd nyilvá
nulni. A vallásosság ébredésének, a protestáns 
öntudat erősödésének, a szeretetmunkára való ön
kéntes jelentkezéseknek és az áldozatkészségnek 
tömeges és beszédes példáit látom. Vájjon a po
litikai élet lépést tart e a szépen kivirágzó benső 
egyháziassággal ? Vájjon a mélyebb vallásosság 
hatalmába veszi-e a politika berkeit is? Mert az a 
veszedelem fenyeget, hogy az egyháziasan gon
dolkozó és vallásosabban érző társadalom nem 
találja meg kontaktusát a politikával és szakadék 
mélyül közöttük, ami pedig nagy bajoknak lehet 
okozója. Ezt megelőzni mindnyájunk legfőbb ér
deke és kötelessége, akiket az a nézet hevít, hogy 
csak az őszinte vallásosság, mély hit és tiszta er
kölcs gránittalpazatán épülhet fel Istennek tetsző, 
embertársaink javát szolgáló nemzeti politika. Ez 
azután már egyformán áll az összes vallásfeleke
zetekre. Őszinte szeretettel kell csatlakoznunk a 
vallási türelem és felekezeti megértés jegyében 
azokhoz — tartozzanak bármely vallásfelekezet
hez — akik a közös nagy ellenség : a hitetlenség 
ellen közös frontba állanak és akik együtt vallják, 
hogy a politikai élet megnemesitéséhez az ut az 
evangéliumi igazságok érvényesítésén át vezet.
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ban a nőt kell kiemelni a szűk [látókörből hogy 
ne legyen csak a saját bajával törődő, csigaéletet 
élő, rosszindulatú teremtmény, hanem magasabb- 
rendü, harmonikus életű harcosa a társadalomnak.

A szociális érzésnek nevelését nagyban fejlesz
tik sportokkal. A sport nemcsak a fizikai egész
séget. tehát a szépséget biztosítja, de közös mun
kára, egymás jogainak tiszteletére, társaséletre ne
vel. A sportélet meg sehol sem olyan fejlett, mint 
Amerikában. Mindenki sportol kis korától vagy ha 
erre nem kínálkozik mód, úgy naponta legalább 
1—2 órát gyalogol.

Az egyesületi élet már az egész apró emberpa
lántáknál kezdődik. Hat-hét éves gyerekeknek már 
clubjuk van, elnököt választanak, szavaznak s 
megtanulják egymás véleményét és jogait tisztelni. 
Az erős sport és szociális nevelés végigvonul az 
egyetem befejezéséig, ahol már minden szervezett: 
osztályok sport, jótékony és kultúrintézmények, 
elnökkel, különféle tisztséget viselő tagokkal, club
házzal Összejövetelekkel. Minden választás olyan 
fegyelmezetten és csendben történik, hogy alig 
hiszi el az ember a gyűlés végén, hogy túlesett 
a nálunk szokásos zajosan kezdődő s viharos me
netű választásokon.

(Következő számunkban folytatjuk)

fi m i  P a n f h e o n u n h .
Szegedi Kiss István (1505—1572).

Ugyanabban az időben élt mint Melius Juhász 
Péter. Abban az időben, amikor a történelmünk 
— a bennünket ért romboló állami katasztrófák 
és nemzeti szerencsétlenségek folytán, telve van 
vérrel, gyásszal, pusztulással. A Mohács mezején 
lejátszódott nagy nemzeti katasztrófa után évtize
dek teltek el, mig a letiport, megbontott nemzet 
kezdett eszmélni. — Nyugat felől megindult uj 
eszmeáramlat hozzánk is eljutott s lelkes és bátor 
hirdetői révén csakhamar terjedt s vigasztalásul 
szolgált a hazája sorsán kesergő magyarságnak. 
Külföldön járt magyar ifjú tudósok járják szélié
ben és hosszában az országot s terjesztik a lelki 
megnyugvást s a nemzet újjászületésében megerő
sítő hitet. Ezek a lelkes itju tudósok a reformatio 
első harcosai megbecsülhetetlen szolgálatot tettek 
a hazájuknak. Mert ha nem is sikerült feltámasz- 
taniok az egységes Magyarországot, de lelkes 
apostolkodásukkal megmentették, sőt tovább fej
lesztették a magyar kultúrát.

Melius mellett Szegedi Kiss István volt korának 
egyik leglelkesebb reformátora. Krakkóban kezdte 
tanulmányait, de Wittenbergben fejezte be, ahol 
Luther és Melanchton buzgó tanítványa volt.

Mikor hazajött, hitének hirdetéséért állandó és 
súlyos üldöztetéseknek volt kitéve. Még a törökök 
is elfogták s fogságba vetették, ahonnan súlyos 
váltságdíjért váltotta ki egy buzgó protestáns asz-

szony Mező Ferencné. Alig tért vissza a fogság
ból máris uj igehirdető körútra ment. 1563-ban 
Ráckevén találjuk, ahol haláláig lelkipásztorkodott' 

Szegedi Kiss István talán a legtudományosabb 
koponya, a reformátorok között. Nagy, tudomá
nyos munkásságot fejtett ki; müveit külfüldön is 
kinyomatták és szívesen olvasták. Munkálkodása 
nehéz és veszélyes volt, de nagy siker koronázta. 
Számtalan követőre talált, akik nyomdokain 
haladva munkásságukkal maradandó emléket 
biztosítottak maguknak a protestantizmus törté
netében.

Karol! Gáspár (1529—1591).
Nevét minden protestáns ismeri. Ő volt az első 

aki a teljes bibliát magyar nyelvre fordította. Is
koláit külföldön, a német és helvét főiskolákon 
végezte. Testestől-lelkestől kálvinista volt, aki a 
más protestáns mozgalmakat elitélte. így pld. he
vesen küzdött az Erdélyben mind jobban terjedő 
unitarizmus ellen. — Lelkipásztori működése alatt 
a Kálvin tanainak megértésén és elmélyítésén fá
radozott.

Ezt azzál vélte legjobban szolgálni, ha a hívők
nek magyar nyelven olvassa s magyarázza a Bib
liát. — Neki is fogott 1586 ban a biblia lefordí
tásának. Valószínűleg több munkatársa is volt 
e nagy munkájában s ennek köszönhető, hogy 
1590 ben Vizsolyban három nagy kötetben meg 
s jelent a Biblia teljes magyar szövegű fordítása. 
— Ezen munkájával Károli Gáspár örök időkre 
beírta nevét a protestáns egyház legnagyobbjai 
közé. Ezt a bibliát használják azóta a magyar 
protestáns egyházak. Természetesen azóta szám
talan újabb és újabb kiadásban látott napvilágot, 
amelyekben ugyan újabb és újabb stiláris változ
tatásokat eszközöltek, mégis mindenkor kegyelet
tel ragaszkodtak annak megszokott, habár elavult 
stílusához.

A magyarnyelvű biblia megjelenésének három
százados évfordulóján fényes ünnepséget rendezett 
(1890) a protestáns társadalom, amelynek kereté
ben leplezték le Gönczön Károli Gáspárnak, a leg
nagyobb református esperesnek a szobrát.

miiimmiiiiiiimmiiimiiiimmiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiin

|  Valódi 1

| ezüst evőkés \
|  speciális üzlete

|  Szigeti S'íándor és cFia j
|  Budapest, VI-, űííuzeum-körut 17» szám . |
1 *Alapítási éo 1862-

|  c/írjegyzék kívánatra ingyen.
iTiimiiimiiiiiiiimiiiimiimiiiiiiiiiHiiiimiiiiiiiiiiiiiiimmiimiiiiiimmiiiiimiiimíT



6. szám MAGYAR PROTESTÁNSOK LAPJA »

H I B í C K
Protestáns vilagesemenjek színhelye lesz újból 

a magyarok fővárosa ez évnek augusztus, szep
tember és október hónapjaiban. Augusztus máso
dik felében tartja a Keresztyén Mozgalom Világ- 
szövetsége („Christian Endeavor Movement“) itt

( Budapesten a nemzetközi tanácskozásait, szeptem
ber 4.-étől 13.-áig pedig a Protestáns Egyházak 
Presbiteri Világszövetsége, mig október havában 
a világ Luteranus Egyházainak Központi Végre
hajtó Bizottsága tartja meg itt az egész föld 
kerekségére kiható fontosságú tanácskozásait. Az 
egyes önálló konferenciák programmjáról annak 
idején a lapunk részletes ismertetést fog nyújtani 
a közönségnek.

Antal Géza püspök avatta fel az iijkoniaromi 
református templom alapkövet. Szép ünnepség 
játszódott le a napokban Ujkomáromban. Antal

Í Géza, a dunántúli református egyházkerület püs
pöke, aki nagy lelkesedéssel szervezte meg rövid 
egy-két esztendő alatt az ujkomáromi református 
egyházat, maga végezte el az uj templom alap
kövének felszentelését. Az ünnepi istentiszteleten 
Györy Elemér pápai teológiái professzor prédikált, 
majd a díszközgyűlésen, ahol a kultuszminiszter 
képviseletében Jalsoviczky Károly min. tanácsos 
is megjelent, Antal Géza püspök mondott beszé
det és megköszönte a kultuszminiszternek a temp- 
lomépitéssel kapcsolatban tanúsított támogatását.

Pesthy Pál igazNágügyminiMzter beszéde az 
árvák iránti kötelességekről. Az Országos Pro
testáns Arvaegylet a napokban tartotta évi rendes 
közgyűlését a Deák-téri polgári leányiskolában. A 
közgyűlést Raffay Sándor imája nyitotta meg, 
majd Pesthy Pál igazságügyminiszter, az Arvaegy
let elnöke mondott beszédet. A családi élet szere- 
tete képesíti az embert — úgymond — kötelessé
geinek pontos teljesitésére. Ezért mindenkinek első 
emberbaráti feladatai közé tartozik, hogy azoknak 
segítségére legyen, akik nélkülözik a családi élet 
melegét, akik korán elvesztik szüleiket. Az árva
gondozás elsőrendű társadalmi cselekedet s mind
azok akik az árva gondját felveszik, érdemesek a 
nemzet őszinte hálájára és mély tiszteletére. Ez
után Brocskó Lajos az Arvaház igazgatója terjesz
tette elő jelentését, amelyből kitűnik, hogy a Pro
testáns Árvaegylet) az árvaház fenntartója, hatvan-

I nyolc éve működik. Nagymagyarországon kétszáz 
árvát tudott gondozni a Protestáns Árvaház, jelen
leg a neveltek száma százhúsz árva. Az árvaház 
az idei nyáron is hatvan gyermeket üdültet Ze- 
begényben. Az árvák segítésére a Kormányzó Ur 
felesége tavaly mintegy nyolcmillió koronát, a 
népjóléti miniszter fenntartási és egyéb dijakban 
kétszázhetvenhatmillió, a Bethlen Gábor Szövetség 
az általa rendezett Protestáns Bál bevételéből 12 
millió koronát, a református egyház hárommillió 
koronát adott, egv Amerikába szakadt hazánkfia, 
dr. Szoboszlay Gyula orvos a múlt évben negy

venötmillió, az idén pedig hatvanötmillió koronát 
küldött a magyarországi protestáns árváknak. 
Ezenkívül több kisebb adomány is érkezett pénz
ben és fütő- valamint élelmezési anyagokban. Az 
árvaház két zeneakadémiai hangevrsenye harminc- 
hárommilliót jövedelmezett. Az igazgató felolvasta 
ezután Ravasz László püspök üzenetét. A közgyű
lés Pesthy Pál zárószavaival ért véget.

Székely felírat a hösök emlékművére. Horog 
nagyközség elöljárósága Urmanczy Nándortól 
kért feliratot a dorogi hősi halottak most készülő 
emlékművére. Urmánczy Nándor a következő 
feliratszöveget küldötte meg az elöljárósághoz: 
Hőseink emléke — Mindaddig égesse, — Vérezze 
lelkünket, — Rabságban mig hagyjuk — Mint 
csenevész fattynk — Szent magyar földünket!

Erzsébet királyné szálló (IV, Egyetem-utca 5). 
100 modern kényelmes szoba. Elismert jó konyha. 
A protestáns családok találkozóhelye.

\
SZÍ VAR IC APAPÍR ÉS HÜVELY

pel 0  ^
^ U L H Á ^

/
Elsőrangú internálok ős neuelőiitézetek Ilik és leányok résiére.
F r a n c i o o r s i á i : Saint Rátáéi a francia Riviérán, az őrök tavasz 

országénak mcseszép helyén, közvetlen n tengerparton (Nizza mellett).
S v á jc  : Lausanne t t  Bontreux, a világhírű ne ve lő váró sokban, a 

Genfi tő partján, WlO m magasságban (Lausanne világhírű egye
teme). Intenzív sportélet. Klimatikus gyógyhelyek.

A u sz tr ia :  Wien. az osztrák főváros gyönyörű villatelepén, a 
középponttól 15 percre villamossal.

M ag y a  r o m á i  Budapost és Hűvösvölgy, elsőrangú intézetek, 
fiú- es leányotthonok.

Mindegyik intézet felvesz egyetemi, közép- és polg. iskolai, ipar- 
művészeti, zeneiskolai, leánykollegtnmi, leánylyceumi, továbbképző, 
varrni tanuló stb. bennlakókat Összes sportok, tanulmányi kir*n- 

I dul.tsok. Bennlakó orvosnők. Szigorú felügyelet. Napi 5-szörl kitűnő 
étkezés. Saját sporttelepek. — Lliatasl díj (bennfoglaltatik a tandij Is) 
kű földön 120 P. Budapesten 100 P havonta. Más külön dij nincs. 
Külföldre mérsékelt tanulóiegyek. A látogató szülők részére ugyané 
dijak mellett az intézetek dépandanceaiban kitűnő penziók. Köztiszt
viselőknek, szegénysorsuaknak, egyetemi hallgatóknak kedvezmé
nyek. A fiuinternátusok dija 10 százalékkal olcsóbb

N y a r a l t a t á s i  c s o p o r t o k
Lnusanneban (Svájc), Balatonszemesen és Hűvösvölgyben Havi dij 140 P.

Felvilágosítás, prospektus (vélaszhélyeg) : Pestalozzi luternatus 
írod«*, Budapest, VII., Akácfa utca 43. V. 32 (Lift).

PIAOYAR FÜRDÖPROPAGAHDA IRODA
Budapest, V, Ferenc Jó ise l tér 6 (Gresham palela). Tel. 241-20-

teljesen díjtalanul ad az összes bel- és 
külföldi gyógyfürdőkről s üdülőhelyekről 
orvosilag is szakszerű felvilágosítást 

K a r l sb ad ,  F r a n z e n s b a d  és M a r ie n b a d  s tb .  h iv a ta lo s  ké p v ise le te .
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A PROTESTÁNS NÖKJÁRSAOALMI MUNKÁJA.
Uj evangélikus leánykollégium. Evangélikus

hittestvéreink közművelődési munkálataiban nem
sokára egy uj kultúrintézményt fognak megnyitni 
és átadni a rendeltetésének. Egy uj leánykollé
giumot szerveznek a Deák téri polgári leányiskola 
kiépitéseképen, melynek az lesz a főfeladata, 
hogy a protestáns leányokat minden hasznos élet
ismeretet felölelő általános műveltség nívójára ké
pezzék ki. A háztartási-, neveléstani- és lélektani 
ismereteken kívül a világnyelveket (angol, német, 
olasz, spanyol, francia stb.), a gazdag magyar 
hímző, csipkeszövő, batikoló, népművészeti alko
tásaink sttlusában uj munkák megtervezése s mű
vészi kidolgozására törekvő női kézimunkát és a 
tanárnőképzéshez szükséges különlegesebb tudo
mányos ismereteket is fognak nyújtani a növen
dékeiknek, a hivatalos tantárgyakon kívül. Az uj 
leánykollégium képesiteni fog minden főiskolára, 
továbbá a legtöbb közhivatali pályára és különbö
zeti vizsgával az egyetemre is. Ez az uj intéz
mény nem lesz versenytársa a „Veress Pálné fel
sőbb Leánynevelő Intézet “-nek, sőt az újabb 
tudományos és gyakorlati hasznú ismeretek taní
tásával inkább kiegészíti a modern nőnevelés ke
retében, mellyel ez a két magasabbfoku evangé
likus leányintézet önálló hatáskörrel, de vállvetve 
csak még elismertebbé fogja tenni társadalomszerte 
az evangélikus nők művelődési szolgálatainak ér
demét. Az uj leánykollégium igazgatójává Dr. 
Böhm Dezsőt, a kiváló pedagógust és zeneszerzőt 
választotta ki az egyház igazgatótanácsa.

Protestáns főiskolás leányok országos kon
ferenciája. Debrecenben a Keresztyén Leányegyesü
letek Nemzeti Szövetsége országos konferenciát 
tartott az ország főiskolás leányhallgatói számára. 
Az első nap előadói közt volt Révész Imre dr., a 
tiszántúli református egyházkerület lelkészfőjegy
zője. Vasárnap Debrecen protestáns templomaiban 
ünnepi istentisztelet volt. A nagytemplomban Bal
tazár Dezső dr., tiszántúli püspök, a Bethlen 
Gábor Szövetség társelnöke mondott mélyenszántó . 
gondolatokban gazdag beszédet.

S z a b a d  g a z á b a n

isten n el élni — cIstenért!
Bethlen Báb or.

Páratlanul olcsón

zongorák. I m i n k
10 évi jótállás és k én y el
m es rész letfizetésm ellett

E H A L L  z o n g o r a t e r m e i b e n
B u d a p e s t ,  A n d r á s s y  u t  1 5

Irodalom - MiWés^ef - ípudomány.
A Református Nagygyűlés Emlékkönyve. — 

A nemrég lezajlott első református nagygyűlés 
rendezősége elhatározta, hogy a kétnapos orszá
gos ünnepség előadásairól, az összes jelentősebb 
beszédekről, a nagyszabású művészi hangverseny
ről, továbbá a közönség felvonulásáról és a nagy
gyűlésnek az egész társadalomra gyakorolt hatá
sáról, fényképfelvételekkel díszített külön emlék
könyvet fog kiadni. Az emlékkönyvre vonatkozó 
minden kívánságot Bereczky Albert református lel
kész, a „Hit és Szolgálat Mozgalma“ főtitkárához 
Tahitótfalu-ha. (Pest m.) kell megküldeni.

„Luther Lelke“ címmel jelent meg Dr. Szígethy 
Lajos történelmi arcképsorozata, rövid essay-kben, 
melyet az evangélikus társadalom elhunyt kiváló 
egyéniségeiről irt s amelynek első kötete már 
majdnem teljesen elfogyott. A könyv jövedelmé
ből a szerző az Országos Evangélikus Tanáregye
sületnek eddig már körülbelül hétmillió koronát 
juttatott. A napokban megjelenik a mű második 
kötete, amelyben dr. Szigethy Lajos az evangé
likus egyház kiválóságai közül ezekkel foglalko
zik: Wimmer, Pálfi, Gyurátz, Wallaszky, Győry, 
Zvonarius, a Perlakyak, Balassa, Schedius, Bőhm, 
Hazslinszky, Vajda, Petőfi, Bajza, Gyóni, Papp- 
váry, Mikszáth, Pákh, Benczúr, Görgey, Prónay- 
nemzetség, Kossuth, Mária Dorottya. A mű ára 
3 P., megrendelhető a szerzőnél (Budapest, I., 
Csap-u. 5.) és a Luther Társaság könyvkereske
désében.

Hegedűs Sándor: „Vörösbőrű romantika.“ (In
dián történetek.) A szerzőnek, ki hosszabb ideig 
volt tanulmányúton Észak- és Középamerikában, 
az Atlanti-óceántól a Csendes-óceánig húzódó ősi 
indián területeket személyesen bejárta s ezeknek 
a személyes élményeinek közvetlen megfigyelései 
alapján irta meg ezeket az érdekfeszitő történeteket 
magában foglaló könyvét. A nagymüveltségü azték 
nép felbomlott egykori óriási birodalmának külön
böző részein élő indián törzsek izgalmas kaland
jait örökítette meg Hegedűs Sándor megragadó 
élethűséggel, ebben a könyvében, melynek külön 
értéke a szerző szabatos, szép magyar nyelvezete 
s mely kapható a szerző címén a „Pesti Hírlap“ 
kiadóvállalatánál is, néhány pengőért.

„Hozzátok szólok!“ — Gergelyffy Gábor dr. 
marosszéki székely magyar iró ezzel a címmel 
bocsátotta közre válogatott költeményeinek első 
kötetét, mely a napokban került ki a sajtó alól. 
Gergelyffy Gábor nevét már minden irodalomba
rát ismeri, mert a múlt esztendőben egy modern 
társadalmi szinművével a Terézköruti Színházban és 
az Újpesti Színházban komoly, maradandó emlékű 
sikert aratott s finom cizelálásu költeményei te
kintélyes budapesti és vidéki lapokban azóta is

jjjjl LOHR MÁRIA (Kronfusz) kelmefestő ős vegytisztító
Gyár ás k ö z p o n t: V ili., B aross-u . 85 1
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elég slirüen megjelentek. Ebben az első vers-köte
tében Gergelyffy-t már uj kvalitásaiból ismerheti 
meg az olvasó. Mély, tiszta érzés, a lélek örömé
nek könnyed szárnyalása s színes lelki élmények 
lágyan ölelkező tiszta hangokkal csendülnek ki 
lírai költészetének kellemes muzsikájából, önkén
telenül elárulja magáról, hogy legfőbb célja az 
olvasóközönség gyönyörködtetése s ezt a könye- 
dén folyó, csengő bongó rimelésü költeményeivel 
el is éri. Szép kiállítású kötete minden nagyobb 
könyvkereskedésben is kapható, vagy magánál 
a szerzőnél, VI., Mozsár-utca, kerületi kapitány
ság, I. emelet.

Kész prédikációk füzetekben. — Bogdán Gyula 
kispest-vekerletelepi református lelkész, ezzel a 
címmel: „Mii m ond . . . ? — havonkint megjelenő 
prédikációs füzeteknek sorozatát indította meg a 
napokban. A hozzánk beküldött első füzet mellé 
csatolt felhívás szerint a szerzőnek e prédikációs 
füzetekkel az a célja, hogy a templomoktól távol 
lakó tanyai, vagy szétszórt hegyközségi lakosok
nak pótolja az istentiszteletek és prédikációk köz
vetlen átélésének hiányát. „A templomi igehirde
tést kivánja bevinni a legtávolabb lakó hívek csa
ládjaiba is — miként magáról mondja a szerző 
— „és azokat a lelkészi és polgári egyéneket 
akarja megszólaltatni — mint Írja — „akiknek 
Isten lelket s népies Írásra készséget adott!- — 
A havonkint megjelenő füzeteknek ára egész évre 
1 pengő, füzetenkint pedig 10 fillér.

A z e g é sz  v i lá g  zen ei m ű v e lts é g é n e k  uj kincses
tára a „Wiener Musik-Magazin‘ zeneirodalmi, hangverseny 
és színházi folyóirat, mely a halhatatlan mesterek (Bach, 
Beethoven Berlioz, Brahms, Chopin, Delibes, D‘lndy, 
Gounod, Liszt, Leoncavallo, Mascagni, Mozart, Pagmini, 
Puccini, Reger, Schubert, Schumann, Suppé, Wagner, 
stb ) örökéletü alkotásai mellett közli számról-számra a 
ma élő zenei kiválóságok (Bírón, de Falla, Granichstaedten, 
Kálmán, Padilla, Reitinger, Sidney stb.) legszebb és leg
népszerűbb alkotásainak szine-javát. Minden számban 
76 oldalnyi kotla-mellékletként hozza egy-egy klaszikus 
vagy modern zeneszerzőnek, operett , dal- és modern 
tánc-zeneszerzőnek válogatott műveit, német és többnyire 
magyar szöveggel. Nem kerüli el figyelmét egyetlen is
mertebb avagy újonnan felbukkanó zenei tehetség sem, 
ugy.bogya„Wiener Musik-Magazin'1 A méltán lehet az egész 
zenei világ antennájának, a zene világrádiójának nevezni. 
De ami ezeken kivül a „Wiener Musik-Magazin"-t szinte 
nélkülözhetetlenné teszi, ez a példa nélküli olcsósága, 
mert az előfizetési ára egy egész évre, vagyis 12 ßizetre 
csak 12 pengő, tehát Közép- és Kelet-Európábán a legol
csóbb kottakiadvány. Megrendelhető a lap magyarországi 
kiadóhivatalában, VI., Király utca 102. Telefon : T. 235 -  72. 
Egyes példányszámok ára pengő P50.

BUDATÉTÉNYBEN szövetségünk egy tagjánál, kertes 
villában egy szobä kiadó magános ur vagy hölgy részére. 
Cim a szerkesztőségben.

M I N D E N K I  P É N Z H E Z  J U T ,
ha felesleges férfiruháit, bútorait, szőnyegeit, porcellán-, fayence- 
és üvegnemüit minden jókarban lévő más ingóságait .-.

R O T T E N B E R G - n e k  eladja,
VI, Paulajr Ede utca (Szereceen-utca) 46. 
Telefon: Lipót 9 8 5 -2 1 .

Cég a megbízottját kívánatra házhoz Is küldi. — Ugyanitt 
* f®nti cikkek olcsón beszerezhetők. . \  .•,

K ö z g a z d a s á g .
Szobrot Darányi IgnácnakI
A Gazdasági Egyesületek Országos Szöveti ebé

nek junius 23 án tartott ülésében Somssich László 
gróf, az „OMGE“ elnöke, elnöki megnyitójában 
a következő emlékbeszédet mondotta a nemrégen 
elhunyt Darányi Ignác dr.-ról:
Tisztelt Igazgatóválasztmány és Végrehajtóbizottség!

Legutóbbi választmányi ülésünk óta súlyos csa
pás érte mezőgazdasági közéletünket.

Darányi Ignác dr. elköltözött az élők soréból s 
vele letűnt az a vezércsillag, amely évtizediken 
át világította be agrár égboltunkat

Darányi Ignác nemes alakja, noha az utolsó 
években már nem vett részt a politikában, sza
munkra fogalom maradt. Bölcsessége, higgadtan 
leszűrt élettapasztalata sok nehéz esetben segített 
ki bennünket súlyos helyzetünkből. Egyesüleiüt k 
büszkén vallhatja, hogy élete utolsó idejéig ál
landóan tevékeny részt vett közérdekű ir.ui hát
ságában.

Puritán egyszerűsége, szerény fellépése s nyá
jassága lebilincselt mindenkit, akit munkakörebe 
vont.

Működését a tervszerűség jellemezte; inté: ke
dései, törvényei sohasem voltak ötletszerűik, ha
nem mindig okszerű összefüggésben voltak a helj - 
zettel s bennük a messzelátó állaniférfiu céltuda
tossága érvényesült.

Legnagyobb ereje abban rejlett, hogy egy intéz
kedést sem tett anélkül, hogy tervezetét a gazda
társadalom érdekképviseleti intézményeinek \eze- 
tőivel meg ne beszélte volna. így találta meg 
mindig a helyes utat, amelytől azután semmi aka
dály sem téritette le. Gyakran leküzdhetetlen ne
hézségek merültek fel akarata kereszlülvite c előtt. 
Ilyenkor önérzetesen vetette fel a velem V8gy nél
külem kérdését s a hatalmonmaradás dicsősége 
sem bírta őt reá, hogy legjobb meggyőződése 
ellenére engedjen. Ez a gerincessége vivta ki szá
mára a gazdák osztatlan bizalmát s azt hiszem 
bízvást mondhatom, hogy sohasem volt földn ü 
velésügyi miniszter, ki annyira össze lett volna 
forrva a gazdatársadalom minden rétegével, mint 
épen Darányi.

A mezőgazdasági kultúra fejlődésének száz meg 
száz alkotása fűződik az ő nevéhez, számtalan 
népjóléti intézkedés dicséri benne az alkotót.

Erős szociális érzés jellemezte kormányzati in 
tézkedéseit, anélkül hogy bármikor is osztálypo
litikát űzött volna, mert sohasem engedte meg, 
h°gy egyik birtokkategória vagy mezőgazdasági 
foglalkozási csoport a másik sérelmére szerezzen 
előnyöket, mindig csak a termelés nagy egyetemes 
érdeke lebegett szeme előtt s ettől az elvtől sem 
a napi, sem a pártpolitika, sem a népszerűség 
kérdése nem téritette el soha.



MAGYAR PROTESTÁNSOK LAPJA 6. szám8

így vívta ki magának a mezőgazdasági „Nagy
jaink“ között az őt joggal megillető helyet s em
léke élni fog mindenkor úgy a legnagyobb birto
kos, mint a legkisebb s legszerényebb mezőgaz
dasággal foglalkozó egyén lelkében.

Kötelessége a magyar gazdatársadalomnak, hogy 
hálás elismerésének külső jelekben is kifejezést 
adjon. Itt, ebben az egyesületben, melyhez a meg
boldogult olyan közel állott, vetem fel a Darányi 
emlékét megörökítő szobor felállításának eszméjét 
és remélem, hogy amint sor kerül a kivitelre, a 
gazdatársadalom kicsinye, nagyja kegyeletes ér
zéssel fog hozzájárulni egy szobormű létesítéséhez, 
amely mindvégig hirdesse annak a férfiúnak a 
nagyságát, ki a mezőgazdaság és a nemzet ja
vára annyi hasznosat és maradandót alkotott.

Áldott legyen emléke!
A  M agyar és Közös K özlekedési V állalatok

hivatalos, teljes menetrendkönyve, a Vasúti Útmutató nem
zetközi nyári nagy kiadása megjelent. Tartalmazza egész 
Középeurópa vasutainak, az összes hajó-, autó-, légi- és 
magyarországi postajáratok menetrendjeit és díjszabását. 
Minden adat feltétlenül megbízható és pontos. A propa
ganda-rész gyakorlott és lelkiismeretes kézre vall. A szer
kesztőség érdekesen, lendülettel és mégis tömören megirt 
cikkekben ismerteti magyarul és németül Magyarország 
városait, fürdő- és üdülőhelyeit, természeti szépségeit, a 
Balatont nemcsak plasztikus, hü leírások alakjában, hanem 
kiterjeszkedve minden helyi érdekességre, néprajzi törté
neti vonatkozásokra, úgy hogy ez a rész hasznos, isme
retterjesztő és egyúttal vonzóan érdekes olvasmány. Ára: 
3 20 P. Kapható úgy a városi, mint a vasúti könyvárusok
nál, menetjegyirodákban, dohánytőzsdékben és utcai 
árusítóknál.

„ Wiener Musik-Magazin“
Előfizetési ára egész évre 12.— P  
Egyes szám ára 1.50 P

Magyarországi kiadóhivatal:

Lelényi Vilmos, Budapest, VI. Király-u. 102 Teleton: x . 235-72

líiHEIIÜ PRBTESTáRS CÉGEK.
E rovatban foglalt hirdetés egyszeri közzétételi dija 
szavanként 10 fillér, vastagabb betűvel szedve 20 fillér.

B U D A P E S T :
Deli Pál kalapgyár Dob u. 16. Férfi és női kalap saját és 

külföldi gyártmány nagy raktára, javítások elfogadtatnak.
Scholtz Testvérek könyv- és papirkereskedés. IX., Ferenc 

körút 19/21.
Tömpe Károly építőmester, építési vállalkozó ács telep, épí

tési anyag kereskedés. Vll., Czobor u. 8'/83. Telefon: 
József 318-03.

SZÖVETSÉGI HÍREK.
A »B eth len  G ábor Ház" tá rg y so rsjá ték  sorsje

gyeinek húzását megtartották. A húzás alkalmával a 
következő számok nyerlek:

Négyüléses túraautó, vagy cséplőgép garnitúra 100,000.000 
kor. értékben A 60827. Egy teljesen felszerelt motorkerékpár
30.000. 000 kor. értékben, tí 17370. Ebédlőberendezés
30.000. 000 kor. értékben, A 62677. Uj zongora 30,000.000 
kor. értékben, B 66624. Hálószoba 10,000.000 kor. érték
ben A 991. Vetőgép 10,000.000 kor. értékben B 10668.
5 drb. arany cigarettatárca egyenként 5,000.000 kor. ér
tékben B 40520, 9525, 87827, 70535, A 14490. 20 drb. 
kerékpár egyenként 1,500.000 kor. értékben A és B 79861, 
62713,46514. 00799,55244,23861, 4832, 76875, 75043, 3753.
20 drb. arany női karkötőóra egyenként 500 000 kor. ér
tékben A és B 65001, 60013, 8205, 54564, 18174, 68010, 
17925, 81778, 23838, 3022. 20 drb. ezüst cigarettatárca 
egyenként 500.000 kor. értékben 47244, 45i 43, 86094, 
84885, 25864, 93777, 2030, 98122, 32575, 95091. 10 drb. 
borona egyenként 500 000 kor. értékben A és B 34099, 
32345, 64U6, 26936, 72817. 100 drb. különböző kisebb 
arany és ezüst tárgyak egyenként 200 000 kor. értékbén * 
A sorozat 717-el végződő számok. 900 drb. különböző 
ezüst és használati tárgyak egyenként 100,000 kor. érték
ben B 318, A 719, B í>24, B 348, A 978, B 472, B 056,
B 860, B 672, végződő számok.

Az 1927. augusztus 15-ig át nem vett nyereménytár
gyak nem adatnak ki s azok a Bethlen Gábor Szövetség 
által a jótékony célra fordittatnak.

Rodern lestgyógyászala
a 43 év óta működő

Budapesti Medico Mechanikai Zanderiníézet-
nek mind szélesebb társadalmi körökben kelti fel 
a közönség érdeklődését és bizalmát. Meglepő 
eredményeket ér el különleges gyógyító módszeré
rének azzal a találmányával, mellyel az elődombo
rodó. ferde kinövésü testeket rövid idő alatt keskeny- 
nyé, szabályossá, széppé és plasztikussá idomítja át. 
Reumát, ischiast is kiváló eredménnyel gyógyít. 
Ellátja az ország összes baleseti betegeinek utóke
zeléséta legfelsőbb fokon. Ezzel megbecsülhetetlen 
nemzetgazdasági hasznot hajt az országnak a vissza
adott munkaképesség s a megkímélt baleseti járu
lék révén. Különösen a gyermekek testi fejlesztésé
ben s a felnőtteknél az irodai élet testrombolásai
nak helyrehozásában nélkülözhetetlen a gyógymódja. 
Állami és községi tisztviselőket az O. T. B. terhére 
az 1. és 7. sz. blanketták bemutatása mellett, vala
mint tanítókat, egyházi alkalmazottakat s árva gyer
mekeket, erkölcsi testületeik ajánlása mellett ingyen 
kezel, -  A szellemi és vagyoni arisztokráciának 

régóta kedvelt gyógyintézete a

Jed ico  Heckanikai Zanderiníezef"
I / .  Semmelweisz ucca 2

mely Dr. MELHA ARMAND igazgató-főorvos és orvos
nejének vezetése mellett működik.

„Dorisk<-féle MotSOllkÓ-parfÖm a legjobb és legtartósabb.
Kérje minden gyógyszertárban és drogériában. Csak „Doris“ signaturával ellátott a valódi.
K ész íti: D o r i s  illa tszergyár, B udapest, IV, R eá ltan o d a  ucca 11

Felelős kiadó a »Bethlen Gábor Szövetség" nevében 
dr. Vida Gyula ügyvéd (VII., Kertész-utca 18.)

Nyomatott Fráter és Társa könyvnyomdájában 
Budapest, VII., Akácfa-u. 13. Tel.: J. 406—20
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A BETHLEN GÁBOR SZÖVETSÉG“ HIVATALOS KÖZLÖNYE

SZERKESZTŐSÉG: VTL, Wesselényi utca 52. szám 
Megjelenik egyelőre kéthetenként 

A .Bethlen Gábor Szövetség* tulajdona 
A Szövetség tagjai a lapot díjtalanul kapják

FelelŐB szerkesztő

D?- VIDA GYULA

KIADÓHIVATAL: Fráter és Társa könyvnyomdája 
Budapest, VŐ., Akácfa-utca 13. Telefon: J. 40<J — ‘20. 

Előfizetési dij egész évre 4 pengő 
Egyes szám ára 2<> fillér 

Hirdetési dijak megegyezés szerint

A z e l e m é r i  t a l á l k o z á s .
Irta: BARLA SZABÓ JÓ Z S E F  dr., országgyűlési képviselő, egészségügyi főtanácsos.

A világ nemzetei között azok a legszerencsé
sebbek, melyek országának határait a földrajzi 
viszonyok alakítják gyűrűszerű egységbe s emel
lett népüknek is megvan a faji és felekezeti egy
sége. Ahol e szerencsés feltételek mellett nincs 
meg a társadalmi béke, az a nemzet nem az 
életet, hanem az elpusztulást érdemli meg. A mi 
hazánk, az ezeréves Magyarország a világnak 
geográfiaiig egyik legszebb egységes országa volt, 
de csak a magyar faj államalkotó ereje, a nyugat 
népei közt is kiemelkedő vezetőképessége tudta 
sok fajtájú és mindenféle felekezetű népeit együtt 
tartani.

A béke idején előfordulhatott, hogy a sokfelé 
tagolt magyar társadalom egyes részei érvényesü
lési törekvéseikben itt-ott surlódtak, sőt össze is 
ütköztek. Ha ez a súrlódás az alkotni vágyó, 
nyugvó energiák feltörése s a fejlődés visszatart- 
hatatlan megnyilatkozása volt, az-esetben nem is 
igen volt elitélhető. A boldog és sebektől mentes 
béke idején még azt is megengedhettük, hogy a 
fejlődés küzdelmének gyönyörködtető hullámcsa
pásai helyett a megtisztult helyzetet némelyek 
egyéni harcokkal zavarositották.

Ma szerencsétlen helyzetünk a magánszórako
zásokat, az egyének át nem gondolt játékait nem 
engedi meg. Főbenjáró bűnt követ el és lelkében 
nem magyar az, aki mai szerencsétlen helyzetünk
ben a magyar társadalmi és felekezeti békességet 
megzavarni merészeli. Ha valami még talpra ál
líthat bennünket, az csak a teljes összetartás és 
az összedolgozó harmonikus munkálkodás lehet. 
Ennek a jegyében j fiiéi történni minden cseleke- 
detünknek. A ki/ittlr/’ff  cselekszik, azt iparkod
nunk kell a céltudatos magyar jövő érdekének 
megnyerni. Aki a magyar élniakarás, érvényesülés 
elemi szabályainak nem veti magát alá, azt a ma
gyar társadalomnak ki kell magából vetni.

Ez elgondolások igazságaként hat ránk a zele

méri találkozás. A magyar géniusz két hatalmas 
megtestesülése, egyházainak küzdő munkára elkö
telezett két büszkesége magyar kézszoritásra jött 
össze. Máskor is gyönyörű aktus lett volna ez a 
találkozás. Ma szimbólum ez a valóság! Jelképe 
a mindent legyőző, összefogó erőnek és remény 
élniakarásunk, küzdelmeink eredményessége te
kintetében. Ahol a magyar egyházak vezető funk
cionáriusai ilyen példaadást mutatnak, ilyen áldo
zatot tudnak hozni a nemzetért, azt meg kell be
csülni és azt a magyar életben mindnyájunknak 
követnünk kell

Ez a találkozás gyönyörű áldozat volt a nem
zet életéért. A magyar társadalom e két hatalmas 
egyénisége : Baltazár püspök és Vass nagyprépost 
első sorban egyházuk eljegyzettei voltak. Minden 
megnyilatkozásuk izig-vérig a magyar erő mun
kája volt, de ezek színét mindig cgyhrzűk rajongó 
szeretete adta meg. Mindkettő legyőznetetlen har
cos, Istentől megáldva a legékesebb tulajdonsá
gokkal. Mindegyik hatalmas testi erő gyönyörű 
fizikai és lelki orgánumokkal. Mindegyik férfi a 
szó legnemesebb értelmében, nagy egyéniség és 
az emberek millióinak példát mutató, tündöklő 
jellem. Mindegyik több, mint nagyszerűen kulturált 
fej, mindegyik az alkotó magyar zseninek a meg
testesülése. Ékesszólása mindegyiknek elragad, 
lenyüpjr és a szív gyökeréig hat, mint a templom 
büszkr-iCgének', az „öreg“ harangnak vasárnapi 
szava. Mindegyik magyar szív, szinmagyar lélek 
fajunk értékes tulajdonságainak összesürüsitésével. 
De mindegyik egyházának törhetetlen, kérlelhetet
lenül ragaszkodó hive; legyőzhetetlen vezérek 
nagy szellemük gazdag fegyvertárával.

Volt idő, hogy ez a két vezér, a magyarságnak 
ez a két büszkesége egymással szembe került. A 
küzdelem találkozása fájdalom volt a magyar 
lélekre. Szerencse, hogy a küzdelem találkozásá
ban nem ütköztek össze, mert az a titánok harca
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lett volna. Mert a magyar őserőnek e két megnyi
latkozása reáismer a testvérre és áldozatul odadobja 
a magyar békéért, a nemzet nyugalmáért harci ere
jét. Hogy ez megtörtént, áldassék érte azUr neve.

Gyönyörű és nagy szolgálatot végző ez az ál
dozat, mert főpapoktól jön. Az egyház hűséges 
vezéreit ugyanaz a talár, a magyar testvéri szere
tet palástja borítja be. Ezt a két harcos vezért is 
ugyanaz a minden áldozatra kész magyar érzés, 
magyar lélek kapcsolja találkozásra, barátságra, 
mint amely megbecsülő szeretetbe hozta össze a 
letiport magyarság két apostoli lelkű egyházi ve
zérét : Ravasz László és a boldog emlékű Pro- 
hászka Ottokár püspököket.

Figyeljünk a zeleméri példára. Nyomorúságunk
ban ne azt keressük, ami elválaszt bennünket 
magyarokat, hanem azokat — Baltazár és Vass 
példáját — kövessük, akik összehoznak bennünket 
fajunk szeretetében s a nemzetünkért végzett mun
kában. Ha pedig valaki magyar és magyar közt 
a széthúzás, felekezeti gyűlölködés magvát hintené 
s az ellentétek keresésén, szitásán akarna építeni, 
azt a magyar társadalom lökje ki soraiból. Ez 
nagy veszélyünkben, a lét és nemlét határán 
nemzetünkkel szemben erkölcsi kötelességünk.

Hogyan nevelik a nőket Amerikában!
Irta: DED1NSZKY GIZELLA.

II.
Lássuk most milyen típusúak az amerikai is

kolák s mit ígérnek azok a nők, kik ilyen kitünően 
állják meg helyüket az életben ?

A fentebb elmondottakból következik, hogy a 
nőnevelés régtől fogva egyenlő fontosságú volt a 
fiuneveléssel. Amikor nálunk még arról folyt a 
vitatkozás, hogy szükséges-e egyetlen felsőbb 
leányiskolát felállítani, akkor már Amerikában ré
gen egyetemre jártak a nők. Együtt dolgoztak 
tanulmányaik során vállvetve a fiukkal s később 
az életben is megnyílt előttük a legtöbb pálya.

Mindenfoku iskolánál igen nagy számuak az ál
lamiak mellett a magán vagy alapítványi iskolák. 
Az államiakban minden fokon koedukáció van, 
mig a magániskolák nemek szerint tagoltak.

A kislány ép úgy, mint a kisfiú 5—6 éves ko
rában a 8 osztályú elemi iskolába kerül. E felett 
áll az egységes tipusu „high scool“ vagy közép
iskola, mely 4 évfolyamú s aminek sikeres elvég
zése ad jogot a Collegekbe vagy egyetemekre való 
belépésre.

Az állami elemi és középiskolákban sehol nincs 
tandij, sőt díjtalan az iskolai könyvek használata 
is. A magán iskolákban pedig, amelyek mindig 
internátussal kapcsolatosak, annál nagyobb a tandij

NEM ÖRÖK A HALÁL!
Tegnap még Neked is nyíltak a virágok,
Tegnap még T ied  volt csók, könny, szerelem, 
Tegnap még a nótád húzták a cigányok  
S a serleget ma búcsúra em elem . . . !

Isten Veled l
Még itt cseng a fűlemben utolsó szavad,
Még látom kezed vidáman inteni . . .
És nem vagy itt már . . .  Mind szent emlék marad 
Áldozatul sírodra hinteni.

Isten V eled !
Kinos óh és nehéz Hozzád beszélnem így,
Élőnek a csendes, tiszta Halotthoz.
Üszkös, dúlt oltárrá lett a baráti frigy,
Rajt' hivó tűzekkel a Távozóhoz • . .

Hívő hittel hívlak 1 . . .

S ahogy az éjjel reám száll toppal 
S a lelkem  megtelik lassan T eveled : 
Szobám ajtaját halk ,,kopp-kopp<‘-pal 
V alaki veri . . .  T e  ? Igen 1 T e vered I

Menned kell ? Bocsátlak,
De hű hittel várlak :
Óh, jöjj el máskor is a zúgó viharral, 
A  zizegő széllel, áldó Zivatarral, 
Virágos tavasszal . . . I

A pro testan tizm us helyzete és teendői 
a többi m agyar egyházzal szem ben,

Irta : SZTEHLO KORNÉL.

Kissé különösnek látszik, de fel kell tennem a 
kérdést, mi is tulajdonképen az a protestantizmus ? 
Ezt a kérdést, amint a lapokban olvastuk, nem 
régen egy politizáló róm. kath. püspök vetette fel 
egy katholikus gyűlésben. Szerinte a protestantiz
mus se nem ló, se nem szamár, hanem olyan 
öszvérféle valami. Ezen elmésnek lenni akaró jel
lemzéssel azt akarta mondani, hogy a protestan
tizmus egy tökéletlen alkotás, melynek pozitív 
tartalma nincs. Szerintünk a kiindulási pontja hely
telen, mert úgy tekinti a protestantizmust, mint 
felekezetet, holott a protestantizmus sem nem fe
lekezet, sem nem hitvallás.

A reformáció folytán keletkezett vallásfelekeze
tek ugyanis, amelyek a róm. katholikus egyháztól 
elszakadtak, nem képezik és nem fedik a protes
tantizmus fogalmát. A protestantizmus több, mint 
vallásfelekezet, a protestantizmus világnézet, amely 
a felekezeti korlátoktól menten uralkodik az ösz- 
szes vallásfelekezetek felett, A római katholikus 
egyház hiába hirdeti, bőgy ő a Péter sziklája, 
mert a protestantizmus erre a sziklára is ráült és 
hatalmasan bevilágít abba a sötétségbe, melybe a 
róm. kath. egyház beburkolódzott.

A protestantizmus alapelvét Jézus szegezte le, 
amidőn János apostol szerint azt mondotta: ÉnE N Y E D Y  Z O L T Á N .
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és ellátási dij. Szinte hallgatólag kialakult az előbbi, 
a szegényebbsorsuak, az utóbbi a tehetősek szá
mára. Ennek nem pusztán a jobb tanítás a háttere, 
hanem hiúság is, mert jobbhangzásu, ha valaki 
magániskolában végzett, mint államiban. Az okta
tás jellege intézetenkint változó és egyéni, miután 
a legnagyobb szabadság van a tantárgyak és azok 
anyagának megválasztásában. Azáltal, meg, hogy 
az oktatás nem egységes, a minőség is tág hatá
rok között változik, vannak rossz, jó, jobb és ki
tűnő iskolák. A magániskolák üzleti alapon állnak 
s a fizetendő összegbe belekalkulálják a hírnevet 
is. Így az elsőrangú magániskolák évi bennlakási 
és tandija 1500 dollár körül mozog, a mi pén
zünkben 95—100 millió — s még ehhez járulnak 
a különféle mellékdíjak, melyek 120—130 millióra 
is felszaporitják a kiadást. Igaz, hogy az ilyenfajta 
intézetek berendezése, felszerelése ideális és fény
űző. Mint kitűnő iskolák, az egyetemek előkészítői 
s meg is különböztetik magukat a többi végbizo
nyítványt adó középiskoláktól. „College Prepara
tory School“ vagy „egyetemi előkészitő isko'a“ 
címet viselnek. Jó ajánló levél, aki ilyen iskolá
ban végzi tanulmányait, ép úgy, mint ahogy be
mutatkozásnál megjegyzik, ha valaki Cambridge 
vagy Yale egyetemeken végezte diplomáját.

Az intézetek élén áll a headmaster, az igazgató, 
kinek jövedelme az intézet hírével nő vagy esik. 
de akár igy, akár úgy lordul a sorsa, jövedelme 
ritkán kevesebb, mint 10.000 dollár, azaz 700

vagyok az ul, az igazság és az élet, de létezett 
ez az elv, mióta emberek gondolkodni és a 
földi lét és a tulvilági dolgok felől töprenkedni 
kezdtek. Az, aki a fétis imádással felhagyott és 
helyébe szellemeket állított fel istenekül, az a szel
lemimádó, aki a szellemek imádásától elpártolt és 
egy Istenhez imádkozott és végre az a Jézus, aki 
a haragvó és büntető Jehova helyett az egész 
emberiséget, mint gyermekeit átölelő Istent ismer
tette meg a világgal, valamennyien az utat keres
ték az igaz Istenhez és az igazságot keresvén, 
protestáltak a tévhit, a babona és a sötétség el
len. Hogy az emberiségnek végnélkül kellett bo
torkálni, mig Jézus Krisztus neki az Istenhez ve
zető utat megmutatta, nem változtat a lényegen, 
protestánsok voltak és ma is protestánsok azok, 
akik a Jézus által megmutatott utón haladva, az 
igazságot keresik és a tévedés és babona ellen 
küzdenek.

A protestantizmus eszerint az a világnézet, 
mely a tévelygés ellen küzd és a földön a felvi
lágosodást terjeszti. Ez az irány, ez a törekvés 
az ember lelkületének integráns része, ez nem fog 
elmúlni, mig emberek élni és gondolkodni fognak 
a földön. A vallásfelekezetek elmúlhatnak, de a 
protestantizmus örökké meg fog maradni.

A világon minden szellemi és anyagi lét az 
evolúció (fejlődés) törvényének van alávetve. A 
felvilágosodás maga nem mint egy kész befejezett 
egész ugrott be a világba, hanem mint halvány, 
derengő fénysugár kezdte útját és lassan, szinte

millió korona. Az egyetemek Presidentjei vagy 
elnökei bankári jövedelmet élveznek. Átlagban 
20 — 30 000 dollár, 1—2 milliárd az évi keresetük. 
Természetes, hogy ezek kivételes állások s a 
„carrierek gyöngyének“ nevezik.

Az amerikai oktatás inkább nevel az életre, 
mint a mienk. Az emlékezőtehetség fölösleges 
megterhelését kerüli Az az elv: „hogy nem az 
a képzett ember, akinek az emlékezete iskolázott, 
hanem aki végez valamit.“ A puszta ismeretgyüj- 
tést a leghaszontalanabb dolognak tartják. Ezért 
keresik a gyakorlattal való szoros kapcsolatot s 
érvényesítik azt az alapelvet, hogy az egészség 
rovására sohse tanuljon az, aki nem bírja, mert 
a nemzet szempontjából többet ér az egészséges, 
műveletlen ember, mint a müveit, de beteges és 
satnya.

A gyakorlatiasság elve főként a természet- 
tudományok tanításában érvényesül. Az elv: Ma
gad próbálkozz és cselekvéssel tanulj! (Try for 
yourself and learn by doing!) A cél tehát az, 
hogy a tanuló mindenre maga jöjjön rá, hogy ő 
fedezze fel a természeti törvényszerűségeket s a 
tanár meg irányítsa. Tankönyveket, — amennyire 
lehet — nem használnak. Könnyű ennek az elv
nek a megvalósítása az alsó és középfokú isko
lákban, de a felsőfokú szakjártasság, az elmélyü
lés, bizony sokszor elmarad.

Említésre érdemes, hogy az egyes iskolák el
végzése nincsen pontosan időhöz kötve, mint ná-

észrevétlenül haladt tovább az idők árjában, mig 
végre napjainkban egy hatalmas folyammá válto
zott, amely erejével előbb-utóbb elsöpör mindent, 
ami útjában van. Egy kiváló angol iró. Hartpole 
William Lecky a felvilágosodásról irt történetében 
kimutatja, hogy nem egyes emberek tanításai, nem 
felülről a tömegekre gyakorolt nyomás alakították 
át az emberiségnek évszázadokon át megdönthe
tetlennek hitt nézeteit, hanem a világosságra törő 
korszellem. Az emberekben nevetségessé vált az 
ördögben és a boszorkányokban való hit, mely 
1200 éven keresztül az emberek meggyőződésé
ben élt és sok ezer ártatlan embernek legkínosabb 
halálát okozta.

Mily lassan terjed és hódit a felvilágosodás 
szelleme, bizonyítja az, hogy a reformátorok egy
általában nem foglaltak állást az ördögben és a 
boszorkányokban való hit ellen. Luther Márton 
kutatásaiban elmélyedve és a gonosz ellen küzdve, 
izgatottságában mindenütt ördögöket látott és 
vvartburgi dolgozószobájában ma is mutogatják a 
tintafoltot, amelyet az előtte megjelent ördög felé 
dobott tintatartóval okozott

Luther helyeselte a boszorkányok elégetését és 
ebben a nézetben osztozott vele Kálvin is, a bo
szorkányok üldözése pedig legnagyobb fokát érte 
el Skótországban, amikor ott a presbyteriánus 
egyház uralomra jutott.

De ezen eltévelyedések dacára, nem lehet meg
tagadni a reformátoroktól, hogy ők a felvilágoso
dás ügyét nagyban előmozdították, meri Luther
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lünk. A szorgalmas és tehetséges tanuló háma- 
rabb végezhet, mint lustább társa. Például: a 8 
osztályú elemi iskolát elvégezheti egy törekvő ta
nuló 6 év alatt, tehát 12 éves korában kerülhet 
a 4 éves középiskolába és 16 éves korában a 
felsőfokú tanintézetekbe. Ezek is 4 éves kurzu
sokból állanak, úgy hogy egy eminens tanuló 19 
éves korában diplomát is szerezhet. Az ilyen am
biciózus tanulók azután nem is állnak meg ennél 
a foknál, hanem tovább búvárkodnak laboratóriu
mokban vagy könyvtárakban s ezért vezet Ame
rika a felfedezések és kutatások terén.

Amerika egyéni érték és munkaképesség szerint 
fizet! Senkinek nincs biztos állása. Még az egye
temi tanár is, ha nincs bizonyos időre szerződése, 
akármelyik év végén felmenthető az állásától. Igen 
sokszor egyes állások jövedelme is személyhez, 
azaz annak értékéhez kötött. Az utód lehet, hogy 
csak félannyi jövedelmet kap.

Az állások bizonytalansága s az értékelésnek 
e formája, természetes, hogy erős versenyre kész
teti az embereket. A versenynek megvan a maga 
nevelőértéke.

Miután annyi értéke volt Amerikának, azért 
tudta őket csatasorba állítani a munka frontján, a 
haza szolgálatába. Dolgoztatta őket úgy az egyén, 
mint a köz javára. A munkaláz meg mind na
gyobb rétegeket vonzott. Eltűntek a Pató Pálok 
és ingyenélők s megteremtették ők — Munka
országot.

Márton bátor fellépésének és Kálvin szívósságának 
köszönhető, hogy az emberiség abból a sötét szel
lemi rabságból, amelybe a középkorban sülyedt 
volt, felszabadult.

A felszabadító eszme a gondolat szabadsága 
volt. Itt azonban jól kell ügyelnünk, hogy a sza
badságot a szabadossággal, mely sem tekintélyt, 
sem határt nem ismer, össze ne tévesszük. A sza
bad gondolat eltévelyedése jelentkezik azon tanok
ban, amelyek a materializmus, az atheizmus a 
communizmus felé vezettek. A racionalizmus, me
lyet a francia enciklopedisták egy Voltaire, Rous
seau hirdettek, alkalmas volt ugyan a középkori 
kényuralom leküzdésére, de károsan hatott a né
pek valláserkölcsi életére. Hibájuk az volt, hogy 
csak az észhez szóltak, a kedély és az érzelem 
világát pedig teljesen elhanyagolták. Ezen irány
zatok végeredményben osztályharcra vezettek, 
amelynek alapelve az emberi önzés tulhajtása volt. 
Jézus azon fenkölt tanítását: Oszd meg azt ami 
a tied azzal, akinek nincs, oda változtatták át: 
ami a tiéd, az az enyém így pusztult a jog, az 
erkölcs, a tekintély.

De a szabad gondolat ezen eltévelyedését mi 
protestánsok a leghatározottabban elitéljük. Ami 
az atheizmust illeti ugyanis, abból, hogy én ma
gamnak az Istenről és a világról más képet alko
tok, mint egy középkori szerzetes, nem követke
zik, hogy én istentagadó vagyok. Ha ezek felett 
a dolgok felett elmerengek és a mindenségben 
mindenütt mutatkozó nagy titkokat, a természet

m i P a n fh eo n u n k .
H eltai Gáspár (1520—1575.)

Méliusz Juhász Péter, Károli Gáspár korában 
élt s a magyar reformátorok erdélyi csoportjának 
volt lelkes és tudós képviselője Heltai Gáspár. 
Nemzetiségére szász eredetű volt, aki külföldön 
Wittenbergben végezte tanulmányait. Heltai is 
Melanchton tanítványa volt. Mikor hazajött, Heltai 
is fáradhatatlan hirdetője lett az uj evangélium 
tanainak. Munkásságát nagy siker és elismerés 
honorálta. Lelkészi működését Kolozsvárott kezdte 
meg, előbb mint evangélikus lelkész, de rövidesen 
a Kálvin irányú reformáció tanítását tette magáévá. 
Később még az unitárizmus tanaival is megbarát
kozott.

A reformációt abban az időben szolgálta, mikor 
Erdélyből a kálvinistákat Ferdinánd király kitiltotta s 
már-már ugylátszott , hogy a folyton tért vesztő 
katholikus egyházzal szemben is, a lutheránus 
vallás lesz a kizárólag uralkodó egyház. De Kál
vin hívei sem hagyták szó nélkül ezen törekvése
ket, felvették a harcot. Számuk egyre szaporodott 
s mikor Heltai és Dávid Ferenc, aki akkor még a 
lutheránusok superintendense volt, csatlakoztak a 
mozgalomhoz, mely a vallás szabadgyakorlását kö
vetelte. Heltaiék csatlakozásával olyan nagy jelen
tőségre vergődött ez a mozgalom, hogy 1564-ben a 
kálvinisták is elnyerték a teljes egyenjogositást.

bámulatos csodáit látom és azt a végső okot ke
resem, amely a természet rendjét megteremtette, 
nem tagadni fogom az Istent, hanem áhítattal le
borulok nagysága előtt és midőn ezt teszem, nem 
istennek tetsző dolgot vélek cselekedni, amelyért 
jutalmat várok, hanem reményt és vigasztalást 
találok abban, hogy az a teremtő, aki ezt meg
csinálta, jól rendezett be mindent és azért, mert 
léte világit, mint az égő nap, melybe szemünk 
be nem tekinthet, nincs okom kétségbe vonni.

így vagyunk az erkölcsi és jogi követelmények
kel is, amelyekkel szemben álláspontunk a leg
szigorúbb conservatizmusnak hódol. És épen azért, 
mert a gondolat szabadsága könnyen tévelygé
sekre nyújt alkalmat, szükségesnek véljük, hogy 
a vallás gyakorlata céljából egyházi kötelékeinket 
fentartsuk. Annak elhatározását, hogy ki mit higy- 
jen és mit kell tanítani, nem lehet a nagy töme
gekre bízni. Az embert gyermekkorától kezdve 
nevelni és vezetni kell, hogy megmaradjon a 
Krisztus által hirdetett igazság utján. Éhhez kell 
az iskola, a lelkész és a gyülekezet, ez teszi szük
ségessé a vallásfelekezet keretjét.

A róm. kath. egyház ama dogmája ellen, hogy 
az egyház hit dolgában csalhatatlan és hogy nem
csak feltétlenül el kell hinni azt, amit az egyház 
tanít, hanem halálos bűnt követ el, abban aki ab
ban kételkedik és mint eretnek, halállal lesz bün
tetve, — a reformátorok tiltakoztak és kijelentet
ték, hogy a hit dolgában más tekintélyt nem is
mernek el, mint a szentirást. (Folytatjuk.)
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Heltai azonban nemcsak mint tudós lelkipásztor 
s hitének hatalmas védelmezője szolgálta a refor
mációt, hanem mint korának egyik legkiválóbb Írója 
és mint első könyvnyomtatója.

Még 1550-ben megalapította Kolozsvárt a ha
marosan híressé vált nyomdáját, amelynek segít
ségével s egyébb örökéletü irodalmi munkálkodá
sával nemcsak a reformációnak, de a fejlődő ma
gyar irodalomnak s könyvnyomtatásnak is felbe
csülhetetlen szolgálatot tett.

Heltai Gáspár irói munkássága két csoportra 
oszlik. Az első csoportba tartoznak az egyházi 
vonatkozású munkái, különösen a biblia fordításai. 
Heltai is leakarta teljes egészében fordítani a bib 
liát, de ez neki csak részben sikerült s annak is 
csak egy része látott nyomtatásban napvilágot. Ide 
tartoznak Heltainak az u. n. vegyes egyházi 
iratai is.

Legértékesebbek Heltainak a második csoportba 
osztott világi munkái, ezek között a „Száz fabula“, 
melyeket Aesopusból és máshonnan gyűjtött egybe. 
Hires továbbá a „Cancionale” cimü énekgyüjte- 
ménye, amely különösen értékes a régi epikus 
költészet tanu’mányozóira nézve, mivel igen 
becses adatokat tartalmaz s valósággal nélkülöz
hetetlen forrásmunkát képez. Irt még Heltai egy 
történelmi irányú müvet is „Chronica az magya- 
rocnac dolgairól“, amely azonban csak a szerző 
halála után nyert kinyomtatást.

Heltai Gáspár, a tudós pap, iró és könyvnyom
tató egyike a magyar reformáció legképzettebb s 
leglelkesebb hirdetőinek, akinek működése nagy
ban hozzájárult ahhoz, hogy Erdély rövidesen a 
reformáció várává alakult, amelynek későbbi ki
váló fejedelmei mindenkor megvédték a vallás 
szabad gyakorlatát. De egyben egyike a legérde
mesebb s a legmagyarosabb izü régi íróinknak, 
akinek neve a magyar irodalom fejlődése történe
tében is örökké emlékezetes marad. Úgy egyházi, 
mint világi munkáit is abban az időben sokáig 
olvasták. Nyomdája pedig még félszázadon át vi
rágzott s igen nagy szolgálatot tett a magyar 
kultúrának.

h í r e k
I Meghalt gróf Degenfeld József- |

A tiszántúli rcf. egyházkor, főgondnoka, gróf 
Degenfeld József, kedden este a debreceni egyetem 
belgyógyászati klinikáján 80 éves korában tüdőgyul
ladás következtében meghalt. Degenfeld József gróf 
a magyar református egyház életében évtizedek 
óta vezető szerepet játszott és puritán egyénisé
gével, úgyszintén nagy tudásával a magyar refor- 
mátusság egyik vezéralakja volt. A református 
egyháznak az utolsó évtizedekben lefolytatott min
den nagyobb mozgalma nagyrészben az ő nevéhez 
fűződik. Az egyházi élet vezetésében kiváló sze
repet vitt, ezenkívül a politikai életten is jelen
tékeny személyiség volt. Tizennyolc évig volt fő
ispán és több cikluson keresztül országgyűlési 
képviselő. Halála nagy veszteség a magyar refor- 
mátusságra. Degenfeld József temetése valószínű
leg vasárnap lesz Debrecenben, az egész magyar 
közélet kitűnőségeinek és a magyar református 
egyház vezetőinek jelenlétében. Degenfeld József 
gróf Tisza István grófnak nagy bátyja volt, ameny- 
nyiben Tisza Kálmán, „a generális“, Degenfeld 
József nővérét vette feleségül.

ProíeNtanH világkonferencia a külföldön. A 
schweizi Lausanne városban ez év julius végétől 
augusztus végéig a világ valamennyi protestáns 
egyházának nagyszámú hivatalos képviselői ta
nácskozásra gyülekeznek össze tudományos, fele
kezeti és társadalmi feladatok eg> engetésének meg
oldására. E világkonferencián a magyar protestáns 
egyházak is, több kiváló vezéremberrel, kép
viseltetni fogják magukat.

ItfkolatárHak 25 éven találkozója. A csurgói 
református főgimnáziumban 25 évvel ezelőtt érett
ségi vizsgát tett diákok julius 2 -án egybegyűltek 
és megcm’ékeztek iskolatársaikról, köztük az elhalt 
sup auspiciis regis avatott Szeremley Császár 
Lóránd dr.-ról Kalocsay Endréről és elhalt taná
raikról. Az életben levő 18 öreg diák közül meg
jelent : Pintér Jenő kir. táblai biró Pécs, Bőhm 
Kamii dr. őrnagy hadbíró Szeged, Halka Sándor 
ref. esperes Erdőcsokonya, Kiss Lajos rendőrta
nácsos Sopron, Gebauer Béla dr. MÁV főtisztvi- 
selö Budapest, Kaszás józsef dr. ügyvéd Csurgó, 
Csilléry Endre földbirtokos Középhardpuszta, Bosz- 
nay István állomásfőnök Beleg, Tóth Sándor ref. 
lelkész Zseliczkisfalud, Siposcsényi János körjegyző 
Csököly, Németh László állampénztári főtiszt Szé
kesfehérvár es Laszka Gyula tanár Vác. A talál
kozó társasebéddel végződött melyről üdvözölték 
a nyugalomba vonult és most szülőföldjén, az el
szakított Erdélyben élő volt tanárukat, Bodola 
Lászlót.

IIHl OHR  MARIA (Kronfusz) B511jj

Valódi ezü st k e resz te lő i 
és u rv acso ra i edények .
Szigeti liándor és Fia
BBdaptst. Ili, H i u n - k i n t  11.

A la p í tá s i  év  1867.

Ezüst e v ő e s z k ö z ö k  
:: g y á r i  r a k t á r a . : :

K ív á n a t r a  á r j e g y z é k .
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Református tanítók gyűlése. Az ORTE nagy
választmánya a minap Balatonalmádiban tartotta 
meg összejövetelét, hogy hivatalos ügyei elintézése 
után megállapíthassa az államsegéllyel épült üdü
lőháza felavatásának ünnepét. A felavatás e hónap 
28-án lesz és azon a püspökökön kívül részt 
vesz Bethlen István gróf miniszterelnök is, akinek 
igen nagy érdeme van a tanítói üdülőház létesí
tésében. Az értekezleten Dobó Sándor elnökölt. 
Molnár János főtitkári jelentéséből örömmel érte
sült a tanítóság arról, hogy az elmúlt tanévben 
657 millió koronát gyűjtöttek össze jóléti intézmé 
nyék szolgálatára és az elnökség, noha egy évvel 
ezelőtt két fillér pénzkészlettel vette át az ügyek 
vezetését, egyévi működés után már 44 000 pen
gővel folytatja áldásos tevékenységét..Sólyom Fe
renc pénztáros helyett Nagy Sándor debreceni ta
nítóra bízta a választmány a pénztár vezetését. 
Végül elfogadták Kovács József javaslatait a jóléti 
intézmények fejlesztéséről.

A budai Luther-Szövetség közgyűlése. Az 
Attila-utcai iskolában tartotta meg évi közgyűlését 
a Budai Luther-Szövetség Masznyik Márton dr. 
elnöklésével. Dévény Károly alelnők a választmány 
jelentését, Korcsek Zsigmond ellenőr az évi zár
számadást ismertette, majd Masznyik Endre dr. 
ny. teológiai tanár foglalta el az elnöki széket 
nagyszabású beszéddel. A szövetség uj tisztikarába 
a többi között disztagokul megválasztották: Her- 
mann Miksa kereskedelemügyi minisztert, Kaas 
Albert báró dr. egyetemi tanárt, az Országos Lu
ther-Szövetség elnökét, Kovács J. Istvánná dr.-nét, 
született Schulek Irént, Pap Eleket, a Magyar 
Nemzeti Bank alelnökét Radvánszky Albert báró 
evangélikus egyetemes egyházi és iskolai felügye
lőt, özv. Rudnay Józsefnét, született Veress Szi
lárdét. Elnök Masznyik Márton dr. ny. igazgató
főorvos lett, alelnök pedig Scholtz Oszkár dr. 
evangélikus egyetemes levéltáros és iglói Szontagh 
Antal dr. ny. miniszteri tanácsos.

Amerikai kisebbségvédő bizottság érkezett 
Erdélyből Budapestre. A vallási és nemzeti kisebb
ségek védelmére alakult Newyorki Világszövetség 
nyolc tagja, mely a békeszerződések óta szüntele 
nül a kisebbségek sérelmeit tartja számon és a 
magyarság iránti rokonszenvét többször kimutatta, 
július 15-én, pénteken Budapestre érkezett. A bi
zottság vezetője John H. Lathrop dr. hires amerikai 
unitárius lelkész, aki a legutóbbi román válasz
tások ideje alatt bizottságával Erdélyt beutazta és 
személyesen győződött meg a magyar nép sérel
meiről. A lelkes magyarbarát fogadtatására az 
unitárius egyház ünnepies gyűlést tartott a Koháry- 
utca 4. sz. alatti templomban.

Erzsébet királyné szálló (IV, Egyetem-utca 5). 
A magyar középosztály kedvelt találkozóhelye, 
amiért is a legjobb hírnévnek örvend. Jó konyha. 
Éttermét „János vitéz“ falfreskók díszítik!

Csak „VASÚTI UTMUTATÓ“-f kérjen, ha megbíz
ható és olcsó menetrendet akar]

Modern fesigyógyászata
a 43 év óta működő

BDdapesti nedlco H a n i k a i  Zanderintézef-
nek mind szélesebb társadalmi körökben kelti fel 
a közönség érdeklődését és bizalmát. Meglepő 
eredményeket ér el különleges gyógyító módszeré
rének azzal a találmányával, mellyel az elődombo
rodó. ferde kinövésü testeket rövid Idő alatt keskeny- 
nyé, szabályossá, széppé és plasztikussá idomítja át. 
Reumát, ischiast is kiváló eredménnyel gyógyít. 
Ellátja az ország összes baleseti betegeinek utóke
zelését a legfelsőbb fokon. Ezzel megbecsülhetetlen 
nemzetgazdasági hasznot hajt az országnak a vissza
adott munkaképesség s a megkímélt baleseti járu
lék révén Különösen a gyermekek testi fejlesztésé
ben s a felnőtteknél az irodai élet testrombolásai
nak helyrehozásában nélkülözhetetlen a gyógymódja. 
Állami és községi tisztviselőket az O. T. B. terhére 
az 1. és 7. sz. blanketták bemutatása mellett, vala
mint tanítókat, egyházi alkalmazottakat s árva gyer
mekeket, erkölcsi testületeik ajánlása mellett ingyen 
kezel, -  A szellemi és vagyoni arisztokráciának 

régóta kedvelt gyógyintézete a

J e é o  Mechanikai Zanúerinfézet"
U .  S e m m e l w e i s z  u c c a  2

mely Dr. MELHA ARMAND igazgató-főorvos és orvos
nejének vezetése mellett működik.

Elsőrangú inísrnáfusoh és neuelőiníézetek fiuk és leányok részére.
Franciaország: Saint-Rafaél a francia Riviérán, az örök tavasz 

országának meseszép helyén, közvetlen a tengerparton (Nizza mellett).
Svájc: Lausanne ós Montreux, a világhírű nevelővárosokban, a 

Genfi tó partján, 900 m magasságban (Lausanne világhírű egye
teme). Intenzív sportélet. Klimatikus gyógyhelyek.

A u sztr ia : Wien, az osztrák főváros gyönyörű villatelepén, a 
középponttól 15 percre villamossal.

M agyarország: Budapost és Hűvösvölgy, elsőrangú intézetek, 
fiú- és leányotthonok.

Mindegyik intézet felvesz egyetemi, közép- és polg. iskolai, ipar- 
művészeti, zeneiskolai, leánykollegtnmi, leánylyceumi, továbbképző, 
varrni tanuló stb. bennlakókat. Összes sportok, tanulmányi kirán
dulások. Bennlakó orvosnők. Szigorú felügyelet. Napi 5-szöri kitűnő 
étkezés. Saját sporttelepek. — Ellátási díj (oennfoglaltatik a tandij is) 
külföldön 120 P, Budapesten I00 P havonta. Más külön dij nincs. 
Külföldre mérsékelt tanulójegyek. A látogató szülők részére ugyané 
dijak mellett az intézetek dépandanceaiban kitűnő penziók. Köztiszt
viselőknek, szegénysorsuaknak, egyetemi hallgatóknak kedvezmé
nyek. A fiuinternátusok dija 10 százalékkal olcsóbb.

N y a r a l t a t á s i  c s o p o r t o k
Lausanneban (Svájc), Balatonszemesen és Hűvösvölgyben Havi dij 140 P.

Felvilágosítás, prospektus (válaszbélyeg) : Pestalozzi luternátus 
Iroda, Budapest, VII., Akácfa utca 43. V. 32 (Lift).

Vas-, Gép- és Házfarfási Ipari kiállítás, Rádió kiállítás 
1. N em zetközi R eklám kiállitás

V Á R O S L I G E T I  I P A R C S A R N O K  — F Ő V Á R O S I  C S A R N O K  
a u g u sz tu s  18-tól szep tem b er 15-ig.
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A PROTESTÁNS NOK TÁRSADALMI MUNKÁJA.
A protestáns nők országos nöimunkuk ialli- 

tása. A Magyar Protestáns Nők Országos Szövet
sége az idén már a negyedik országos nőimunka 
kiállítását rendezi meg. A kiállításra vonatkozó 
tudakozódásokat Budapest, Vili., Üllői-ut 24. sz. 
alá kell küldeni. Szeptember folyamán a kiállítás
ról részletes tájékoztatót bocsátanak ki. Sztrókay 
Istvánná, Fáy Aladárné dr.-né és Okolicsanyi Zol
tánná dr.-né szervezik a kiállítást. ,

Mit fognak tanítani az uj evangélikus leány* 
kollégiumban ? Lapunk a két legutóbbi számában 
minden külön felkérés nélkül részletesen foglalko
zott egy uj evangélikus leánykollégium életrekel* 
tésével. Néhány lelkes barátunk információja alap
ján megírtuk e közleményünkben, hogy a szerve
zés alatt álló uj leánykollégium magasabb nivóju 
és általános társadalmi műveltséget nyújtó iskolája 
lesz a protestánsoknak, hol több szaktantárgy 
mellett a világnyelveket s a gazdag magyar himzö 
és csipkeszövő népművészetünket is tanítani fog
ják. EnéUül tudniillik magasabbrendö nőnevelést 
nem lehet szolgálni! A nevezett uj kollégium 
igazgatója most arról értesít bennünket, hogy ná
luk „fő az irodalom és művészeti tárgyak tanítása, 
a világnyelvek közül pedig csak a német és angol 
nyelv tanítását rendelte el a miniszter, de más vi
lágnyelveket nem taníthatnak !“ Az egész világon 
megcsodált, igen gazdag kompozicióju magyar 
népművészetünk tanitásáról irt utalásunkra pe.lig 
azt jegyzi meg dr. Bőhm Dezső igazgató, hogy 
az olybá tünteti fel ő előtte a dolgot, mintha az 
uj kollégium ipari iskola lenne. Amidőn ezekben 
helyreigazítjuk előbbi közleményünk apró tévedé
seit, azt is közöljük az olvasóinkkal, hogy az uj 
leánykollégium u n. „alsó tagozatát” az evangé
likus polgári leányiskolából, a „felső tagozatát" 
pedig a Veres Pálné lyceumból fogják megalkotni. 
Végül informátorainknak azt a tévedését is hely
reigazítjuk itt, mintha a nevezett igazgató ur „ze
neszerző" is volna. Meggyőződésünk szerint dr. 
Bőhm Dezső ur pedagógiai működésének érdemeit 
minden müveit protestáns ember elismeri s emel
lett nem is szükséges más irányú kulturtevékeny- 
ségét kiemelni.

lÓREIIÁ PROTESTÁNS CÉGEK.
E rovatban foglalt hirdetés egyszeri közzétételi dija 

szavanként 10 fillér, vastagabb betűvel szedve 20 fillér.

B U D A P E S T »
Dell Pál kalapgyár Dob u. 16. Férfi és női kalap saját és 

külföldi gyártmány nagy raktára, javítások elfogadtatnak.
Scholtz Testvérek könyv- és papirkereskedés. IX., Ferenc 

körút 19/21.
Tömpe Károly építőmester, építési vállalkozó ács telep, épí

tési anyag kereskedés. VII., Czobor u. 81/83. Telefon: 
József 318 -03 .

Irodalom - Mütfés^et - fpudomány.
A pro tes tan tizm us M agyarországon .

Egy régóta érzett hazafias és protestáns szük
ségletnek tett eleget a Bethlen Gábor Szövetség, 
amidőn az Internationaler verband zur Verteidigung 
des Protestantizmus berlini főtitkárának, dr. Ger
hard Ohlemüllernek kezdeményezésére és taná
csára az egyetemes magyar protestantizmus törté
netét és jelentőségét S. Szabó József kiváló egy- 
háztörténészünkkel, a debreceni refoimátus főgim
názium nagynevű igazgatójával meghalta s azt 
vitéz dr. Horváth Béla székesfővárosi tanácsjegyző, 
a Bethlen GáborSzövetség választmányénak, valamint 
külügyi bizottságának tagja által német nyelvre 
lefordittatván, a közelmúlt napokban sajtó alá ren
dezte.

Nyelvünk elszigeteltsége fol\tén ugyanis a nagy 
külföldi országok protestánsai közül csak egyes 
kiválasztottak tudósok, történészek, egjes clöretólt 
személyek ismerték — ha ismerték — az egyete
mes magyar protestantizmust, de a tömegeknek, 
a millióknak — bízvást mondhatjuk — sajnos 
igen-igen halvány ismereteik vannak felőlünk. Váj
jon ha — akár csak a protestantizmus utján is 
— az ántánt nagy protestáns birodalmai (Anglia 
és az Egyesült államok) jobban ismertek volna 
bennünket, vájjon ha az ottani erős protestáns 
közvélemény a magyar protestantizmus kellő 
ismerete alapján a Trianont előkészítő időkben 
jobban pártunkra kelt volna, vájjon akkor ránk 
köszöntött volna-e a békediktátum oly végzetes 
kegyetlenséggel ?

A hazánkban azóta járt protestáns kiküldöttek, 
papok, bizottságok föltárták ugyan a helyzetét a 
megszállt területek szenvedő magyar protestánsai 
nak, hálásak is vagyunk érte, de ez még mindig 
igen kevés arra, hogy a világ protestánsai egyha
zunk s kultúránk jelentőségét és történelmét széles 
körökben megismerjék. Ezenkívül nem szabad ne
künk magyar protestánsoknak abba a hibába es
nünk, hogy a segitséget mindig a külföldtől vár- 
juk. „Segits magadon : az Isten is megsegít“ — 
közmondás igazsága sohasem igazolódott be job
ban, mint a mi esetünkben. A magyar protestánsok 
sorsának irányítását a saját kezünkbe kell vennünk 
s magunknak kell arról gondoskodni, hogy a kül
föld helyes információt kapjon rólunk s igazsá
gainkról helyes tájékozódást.

Ez a mindenekfölött álló cél lebegett a Bethlen Gá
bor Szövetség szeme előtt, amidőn e mü német nyel
ven való kiadását elhatározta, amelynek terjeszté
sét a berlini Evangelischer Bund vállalta el. (Ma
gyar nyelvű bővített kiadás októberben jelenik 
meg.)

Bár az illusztris szerző személye és nagy tudása 
már maga is garancia e mü tartalmának minde
nekfölött álló kifogástalansága iránt, mégis egy
részt a „több szem többet lát“ elvénél fogva, 
másrészt az esetleges későbbi szemrehányásokat
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elkerülendő, a Bethlen Gábor Szövetség helyesnek 
látta a kéziratot református, evangélikus és unitárius 
szakférfiakból álló szakértő bizottság véleménye 
alá bocsájtani, mielőtt a mü fordításra és nyom
dába került volna. S csak miután a mü e több
oldalú szigorúan tárgyilagos bírálaton keresztül 
ment és helyesnek találtatott, rendeztetett sajtó 
alá.

A mintegy 4V2 Ívnyi terjedelmű munka 4000 
példányban a napokban jelent meg. Ára Magyar- 
országon L50 P lesz. Kapható a Szövetség iro
dájában.

Tartalmára vonatkozólag legyen szabad közöl
nünk a neves szerző saját véleményét: ,,Mint 
ismertető és propaganda mü tudomásos mérleg 
alá nem állítható, tudományos allűrökkel nem is 
lép fel, de igenis hogy a müveit német protestáns 
közönséget helyesen és kellőképen tájékoztassa 
múltúnkról és jelenünkről.“

A mü hét fejezetre oszlik s az egész Magyar- 
ország protestantizmusát tárgyalja a következő 
fejezetekben :

I. A protestantizmus elterjedése,
II. A protestantizmus szervezkedése,
III. A protestantizmus diadalmas küzdelmei,
IV. A protestantizmus elnyomatása,
V. A protestantizmus újraéledése,
VI. A protestantizmus a világháború előtt,
VII. A protestantizmus a világháború után.
A mü célja tehát egyedül a magyar protestan

tizmus megismertetése a külföldön, azaz a mü 
csak történelmi és helyzetképet nyújt és semmi
kép sem foglalkozik dogmatikával. Nem célja te
hát vitába bocsájtkozni sem egymásközt, sem 
pedig más keresztyén felekezetekkel. Ami a múlté, 
az a történelemé. Ma a nemzet előtt uj célok le
begnek s e célok elérésére egyrészt az egész ma
gyar keresztyén társadalomnak össze kell fogni, 
másrészt a keresztyén társadalom minden tago- 
zottságának meg kell tenni a magáét, a sa
ját utjain, a saját összeköttetései igénybevételével, 
a saját propaganda eszközei alkalmazásánál arra, 
hogy a számos külön erőtényező egy célt mun
kálja : a magyar nemzet régi dicsőségben való 
feltámasztását.

A magyar protestantizmus a maga szerény 
anyagi, de magas szellemi eszközeivel ime megtett 
és megtesz mindent a magasztos cél érdekében. 
Kívánjuk és reméljük, hogy a tehetősebb katho- 
likus társadalom is a közös célért ugyanily inten
zitást fejtsen ki, ugyanekkora, vagy legyen bár 
még több eredménnyel. Ebben számíthatnak a ma
gyar protestánsok loyális és lelkes közreműkö
désére.

o -r ^ U j kottatár a m agyar zenei közönségnek.
A jcülönböző zenei kiadványok tömkelegéből előnyösen 

(  £v*N®ÉU>c'',i*:'erne*ked'l{ a »Wiener Musik-Magazin" cimü zenei folyó- 
V* VYtrat, mely minden számában 16 oldalnyi kottamellékletben

nemcsak a világszerte ismert legkiválóbb klaszikus zenei 
nagymestereknek, de a modern operett-, dal- és tánc- 
zeneszerzőknek legszebb válogatott műveit is közli szám- 
ról-számra. Különös gondossággal kutatja a zenei közön
ség kedvenceit s a felbukkanó uj zenei tehetségeket, 
kiknek legújabb alkotásait elsőként igyekszik megszerezni 
és közölni a folyóirat előfizetőinek nagy gárdájával. Emel
lett a „ Wiener Musik-Magazin" egész Közép- és Kelet- 
Európa legolcsóbb kottakiadványa, mert az előfizetési ára 
egész évre, vagyis 12 vastag füzetre csak 12 pengő. Meg
rendelhető a lap magyarországi kiadóhivatalában, VI., 
Király-utca 102. Telefon : T. 235-72. Egyes példányszámok 
ára pengő T50.

K ö z g a z d a s á g .
Milyen lesz a mindennapi kenyerünk? . . .

édes-e? . . . savanyu-e? . . . korpás-e? . . . erre 
kérdések kérdésére most adja meg őszinte vála
szát — az áldott magyar földi Most folyik or
szágszerte az aratás s a földmivelésügyi minisz
tériumhoz beérkezett hivatalos jelentések szerint 
jó acélos búzában 72—75 kilós átlaggal kevés 
hijján kerek 20 millió métermázsára számítanak 
a szakkörök. Rozsot ötödfél millió m.-mázsánál 
többet várnak a gazdák és a kereskedők. Ilyen 
arányban várják a törökbuzát (tengeri) zabot s a 
világnak Szabolcs megyében termő legfinomabb 
burgonyáját. Most már csak a magyar termelők 
és terménykereskedők becsületérzetén múlik az, 
hogy a mindennapi kenyerünk az ősztől fogva 
milyen lesz!

,,Dorisu-féle M o t S O U k Ó - p a r f Ö m  a legjobb és legtartósabb.
Kérje minden gyógyszertárban és drogériában. Csak „Doris“ signaturával ellátott a valódi.
K ész íti: D o r i s  illa tszergyár, B udapest, IV, R eá ltan o d a  ucca 11

Felelős kiadó a „Bethlen Gábor Szövetség" nevében 
dr. Vida Gyula ügyvéd (VII., Kertész-utca 18.)

Nyomatott Fráter és Társa könyvnyomdájában 
Budapest, VII., Akácfa-u. 13. Tel.: J. 406—20



Tom csányi s z l ó  l e l k é s z  urnák  
B u d ap est/,I ,V i l l á n y i  ut/ 1 ,

A „BETHLEN GÁBOR SZÖVETSÉG“ HIVaT aLOS KÖZLÖNYE

SZERKESZTÓSEG: VD., Wesselényi-utca S2. s íim  
Megjelenik egyelőre kéthetenként

Felelős szerkesztő

A
A .Bethlen Gábor Szövetség* tulajdona I)«t VIDA GYULA
Szövetség tagjai a lapot díjtalanul kapják

KIADÖIUVATAL: Fráter és Társa könyvnyomdája 
Budapest, Vll., Akácfa-utca 13. Telefon: J. 406 -  20. 

Előfizetési dij egész évre 4 pengő 
Egyes szám ára 20 fillér 

Hirdetési díjak megegyezés szerint

A protestantizmus feladata. (
Irta: Dr. BALTAZÁR DEZSŐ református püspök.

A protestantizmus feladata alanyiiag a reformá
torok éleiében, tárgyilag a reformációban adatott 
elénk. A reformátorok élete a Jézus által Istennel 
szerzett benső személyes közösség szent eredmé
nyeit mutatja. A reformátorok életében annyira 
souverain a Jézus egyedüli közbenjárósága Isten 
és ember között, hogy a hitélet fejlődésének 
ezen a magaslatán az egyháznak, mint idvességre 
vezérlő szervnek, mint tanító, nevelő, fegyelmező 
eszköznek a jelentősége jó részben elhomályosul, 
mint ahogy Jézus tanításaiban és célkitűzéseiben 
is igen mögöttes hely jutott az egyháznak, mint 
a világban kialakult lelki közösségnek. A reformá
torok a reformáció számára már mint történelmi 
eredményt- mutatják fel, szervezik által és hozzák 
működésbe az egyházat, egy cseppet sem keve 
sebb igényt biztosítva neci, mint a római egyház. 
Az igényt determinálnunk kell s nem szabad a 
római egyház mintája után oda tévedni vele, hogy 
az idvesség egyedüli tényezőjévé nagyítsuk, ha
nem az igény okos keretei között maradva, annak 
egyetemességét, egész világra kiható, minden em
berre kiterjedő általánosságát épen olyan katholi 
kumnak tekintjük, mint a római katholikus egy
ház a maga egyházának jelentőségét.

A protestáns egyházak közös programmja s 
egyúttal létjogosultsága is az, hogy a hitet, az 
erkölcsöt, az életszabélyokat és szervezetet az 
evangélium tisztasága s egyedül irányozó tekinté
lye alapján és nyomán állapítják meg és alakítják. 
A tiszta és elegyitetlen evangélium tanítása, hir
detése, átélése az a szent kapocs, amely a pro
testantizmust világegységgé teszi. A szervezetet 
másodlagosnak tartjuk és az evangélium folytonos 
reformáló hatásának alája engedjük és vetjük. 
Épen mivel a szervezetet nem helyezzük a tan 
felé és mivel a szervezetnek, tehát a látható egy
háznak nem tulajdonítunk a biblia felett álló te
kintélyt, innen van, hogy a protestáns egyházak 
mint nemzeti egyházak alakultak ki. Lelkiségük
kel hozzáidomultak az egyes nemzetek geniuszá 
hoz s a nemzeti élet intenzív fejlesztésében mesz- 
sze túlszárnyalták a római egyházat.

A római egyháznak nem nemzeti hitárokhoz 
szabódik az ambíciója és feladata. Yilágfelelti ura
lomra törekvésében egész tei meszelés, hegy ne ír. - 
zetközivé lesz, ami természetesen nem azt teszi, 
mintha a tagjai nem lehetnének jó hazafiak. Sőt, 
amikor a romai pápaság hatalmának tultengése 
és a pápák világpolitikájának oktalanságai a római 
katholikus nemzeti társadalmakat az elé a dilemma 
elé állította, hogy választaniok kellett egyhazuk 
és hazájuk iránti hűségük között, nagy általános
ságban és kevés kivételtől eltekintve, az utóbbit 
választották.

A protestáns egyházak soha nem állítják hívei
ket, tagjaikat ilyen kinos választás elé. Az Istenhez 
egy közbenjáró: az Ur Jézus Krisztus vezeti 
őket, az a „fén> es hajnali csillag“, akinek „országa 
nem ebből a világból való“. Nem ebből a világból 
való országa tehát az ebből a világból való orszá
gokkal nem ütközhetik össze. A hazához való hű
ség és az evangéliumhoz s az evangéliumi egy
házhoz va'ó hűség, a kötelességek összeütközésének 
két malom köve közé soha sem szoríthatja a pro
testáns embert. Keresztyén hitünk tisztaságának a 
fölénye ebben is kitetszik a római kath. egyház 
tagjainak hite felett. Ebből azonban nem az kö- 
vetkézik, hogy a fölényeskedés és büszkeség szá
mára gyüjtsünk belőle tőkét, hanem az, hogy hi
tünknek életünkhen megbizonyositott eredményei
vel, mint áldásokkal hazánk életének szellemi és 
erkölcsi színvonalát minél magasabbra emeljük s 
az állami életet alkotó erők hatását az örök evan
géliumi igazságok megszentelő tüzén keresztül 
várjuk.

Minden előnyös helyzetből, tehát a protestántiz- 
mus lelki helyzetének fölényéből is az következik, 
hogy türelemmel és szeretettel tekintsük, sőt se
gítsük azokat, akik a látható egyház és a haza 
érdekeinek összeütközésekor a lelki vértanuság 
fájdalmán szomorkodnak és hogy azt, ami őnáluk 
a nemzeti követelmények feltétlen szolgálatában 
hiányzik, mi pótoljuk azzal az áldozatos szolgá
lattal, aminek történelmi bizonyságai minden or
szág életében a legfényesebb lapokra vannak felírva.
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A protestáns lelkűiét.
Hazánk megcsonkított helyzetével együttjár, a 

protestánsok számának megcsökkenése. E két 
szomorú tény, egyes köreinkben bizonyos csügge- 
dést és kislelküséget eredményezett és azért sokan 
vannak közöttünk, kik elveszítették régi, lendüle
te? protestáns kezdeményező bátorságukat és 
nagyra hivatottságuknak öntudatát Pedig ép az a 
tény, hogy kisebbségben vagyunk, ösztönözhetne 
arra, hogy amit számban vesztettünk, azt pótol
juk szellemi erővel. Mert bármely kisebbség kép
viselte szellemi irány, csak akkor tudja létjogo
sultságát bebizonyítani, eszméit győzelemre vinni 
és ezzel élete célját elérni, ha ez irány munkásai 
át vannak hatva sajátos hivatásuknak páratlan, 
senki más által nem végezhető nagyszerű fela
datáról

Bizonyos, hogy a protestáns szellemű alkotások 
nélkül nemzeti kultúránk szegényesebb és színte
lenebb volna és közéletünkből hiányozna az az 
előrehajtó hatalmas erő, amely a protestánsok 
önálló és szabad leikéből fakad és serkentő, ter
mékenyítő hatásával nemzeti életünk örökös meg
újhodását és reformálását munkálta. Erre képesí
tette őket a protestáns lelkűiét, amely komolyan 
gondosan készül elő minden lépésre és tennivaló
jának minden mozzanatát lelkiismeretes mérlegelés 
tárgyává teszi, hogy vájjon megfelel-e az evangé
liumi követelményeknek. Nem ismer közbejárót, a 
Teremtőerők ősforrása, azaz Isten és az emberek 
között, hanem közvetlenül szerez isteni inspirátiót, 
ahhoz a munkájához, hogy a földi élet megszen-

Jánusz-arcom*
Az arcom Jánusz-arc. Merev, hideg,
Ha kunt járok az élet-forgatagba’, 
Lehullnak róla álmok és hitek,
N ím  emberarc ez. Fából van faragva . . .

Két ködös szemet hurcol ő magával,
S e két szem nem néz, nem lát és nem él, 
E két szem jóllakott a léha mával 
S nincsen öröm már, mi beléje fér!

Az arcom Jánusz-arc. Boldog, nevet,
Ha bent járok, bent álmodó m agam ba'. . .  
Viszi a két lámpát, a két szemet 
S reménymezőkre világít, kacagva!

Két boldog szemmel írja a sötétet,
Fényútat épít életrengetegbe . . .
És ilyenkor a sebhellyel tetézett 
Kérgesült szívem lágy bölcsővé szépül, 
Mintha benne a Jövő szenderegne !

A G Y AG FA LVí H í GYI ISTV ÁN .

telődésén dolgozzék. És ekkor nem is hátráltatja 
őt semmiféle előítélet és e világi tekintély. Felsza
badult lelke önállóságát nem veszélyezteti véges 
érdek. Isteni igazsága elméjét merész röptűvé is 
teszi és bátran nekivág uj szokatlan utaknak. Hi
vatásának öntudatában és az evangéliumból meg
erősödött bizonyossága megingathatatlanná teszi 
meggyőződését és egyben ösztönözi arra, hogy 
síkra szálljon érte és teljes odaadással küzdjön 
annak elismertetéséért és győzelméért. Az ősere 
deti közvetlen ihlet szüli azt az erős hitet és 
kezdeményező szellemet, amely minden értékesebb 
reformmozgalom megindításának alapja és ha 
megvan a kellő tehetsége akkor a reformmozga- 
lom irányításában a vezérséget is kezébe ragadja.

Erre az isteni inspiratióból eredő protestáns lel- 
kületre van most is szükség, ha nemzeti életün
ket megreformálni és az értékes nemzeti élet kia
lakulásán dolgozni akarunk. A háború és a forra
dalmak romboló hatása következtében közéletünk 
erkölcsi színvonala ijesztően sülyedt és életünk 
megszentelődésétől messzebb vagyunk mint régeb 
ben. Egész nemzeti életünk és kultúránk megúj
hodásra és reformálásra szorul és honnan merít
sük ehhez az óriási munkához az erőket, ha nem 
a teremtő ősforrásból?

Megismerve a protestáns lelkűiét e sajátosságát, 
kiemelhetjük, hogy ily lelkületű férfiakra nagy 
szükség van. Ők fogják megindítani a küzdelmet 
az értékesebb nemzeti élet kialakulásáért és hősies 
kitartásuk lesz egyik legfontosabb legnagyobb biz
tosítéka a reformmunka komolyságának és állan
dóságának.

A pro testan tizm us helyzete és teendői 
a többi m agyar egyházzal szem ben,

Irta: SZTEHLÓ KORNÉL. (Folytatás.)

Ezen állásfoglalásuk külső formát nyert a 
Speyeri birodalmi gyűlésen, amikor a protestáns 
rendek ünnepélyesen tiltakoztak a római katholikus 
egyház követelései ellen. így keletkezett a protes
tantizmus, mint negációja a katholicizmusnak.

A felvilágosodás utjának nagy zökkenője állott 
be abban az időben, midőn a katholikus egyház 
Konstantin korában a római pápa fenhatósága 
alatt megalakult és amikor ez az egyház egyedül 
üdvözítő egyháznak jelentette ki magát. Ezzel szá
zadokra el volt vágva a felvilágosodás útja, mig 
végre a klasszikus irodalom tanulmányozása és a 
tudományok művelése következtében magában a 
római katholikus egyház köreiben felébredt annak 
a tudata, hogy nem mind igaz az amit az egyház 
tanit. Egy Kopernikus, egy Galilei felfedezései 
megingatták a bibliának, a világ teremtéséről való 
tanítását. Hozzájárult ehhez, hogy a csodákban 
való hit mindinkább gyengült az európai közvé
leményben Ehhez a hithez különben a róm. kath. 
egyház még ma is csökönyösen ragaszkodik és 
midőn az értelmes ember mosolyogni kénytelen
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Azonban az élet problémái rendkívül bonyolul
tak és azért azok végleges megoldásuknál más 
lelkületű más életfelfogásu és más világnézetű 
emberek közreműködésére is nagy szükség van. 
Másfajta nem protestáns lelkületüeknek is meg
van e téren a maguk munkakörük és hivatásuk, 
amit viszont Ők tudnak sikeresebben betölteni. Ez 
igazság megóv bennünket minden egyoldalú felfo
gástól és türelmetlenségtől. Bizonyos, hogy csak 
egymás sajátosságait megbecsülve, közös erővel, 
vállvetett munkával dolgozhatunk nemzetünk elő
rehaladásán. Lechnitzky Gyula.

fi mi PcmtheonunU.
Szenczi Molnár A lbert ( 574—1633)
A hires bibliaforditónak Károli Gáspárnak tanít

ványa és kortársa vo't. Egyike volt azon tudo
mányszomjas szegény magyar diákoknak, akiket 
a tanulnivágyás külföldre hajtott s dacára a nagy 
nélkülözéseknek nem vesztek el a külföld forga
tagában, hanem tudományukkal becsülést szerez
tek a magyar névnek.

Szenczi Molnár is tiz évig látogatta Wittenberg, 
Strassburg, Heidelberg hires iskoláit, előbb mint 
diák, később már mint tudós tanító s rengeteget 
nélkülözött. Nyugtalan vére s tudásszomja végig 
barangoltatta vele Schweizot, Olaszországot, majd 
1599-ben hazajött, de mikor nem tudott álláshoz 
jutni, újból kiment külföldre s folytatta theologiai 
tanulmányait. Közben elsajátította a könyvnyom
tatás technikáját s mint nyomdai korrektor és ne
velő végigbarangolta Németország városait.

némely csodák felett, a mosolygásra csak azt jegy
zik meg. hogy az csak olyan legenda, a néptől 
azonban megkiváják, hogy ilyen legendákban 
higyjen.

Hogy ezt a cs 'dákban való hitet a római egy
ház még ma is komoly *n kezeli, kitűnik a múlt 
év őszén a Budapesti Hírlapban közölt esetből 
Bellarin jezsuita, aki a XVI. században élt és aki 
Kalocsán is megfordult, boldoggá van avatva, de 
még nem szent. Kalocsán azonban őrzik ködmö- 
nét, mely legújabban csodákat mivel. E napokban 
egy, az orvosok által feladott tüdőbeteg néhány 
imát mondott el a ködmön felett és meggyógyult. 
Elhisszük neki, de a kalocsai jezsuiták ezzel be 
nem érték, jelentést tettek erről Rómának és kér 
ték a csodát tévő Bellarmininek szentté avatását. 
És Róma komolyan vette a feljelentést. Szakértő
ket küldött ki az eset megvizsgálására. No, ha ez 
a szentté avatás majd sikerül, meg lesz oldva 
Magyarországon a tuberkulózis gyógyításának 
kérdése.

Sok ilyen esetet hozhatnék fel, de nem célom 
a csodákban való hitet támadni. Csak mint a fel
világosodás útjában álló tényeket hoztam fel a 
legendákat.

A múltra visszatekintve, az európai műveltséget 
abban az időben, midőn a magyarok Szent István

Erre az időre esik irodalmi munkásságának 
megkezdése. Legelső müve egy latin szótár volt, 
mely később göröggel bővülve első görög magyar 
szótárunk lett.

Igen éitékes Szent Dávid király 150 zsoltára c. 
müve, amely csakhamar hivatalos énekeskönyve lett 
a refoimátus hazai egyháznak. Zsoltárai nemcsak 
mii is élnek, de dallamaikkal a magyar költőinyelv
nek, változatos témáival a verstechnikánk fejlődé
sének adtak nagy lendületet. Ez a müve száznál 
több kiadást ért el.

Az eddig nyomorgó Szenczi Molnárra ezután 
jobb napok köszöntöttek. Müvei nemcsak erkölcsi, 
de anyagi eredményeket is jelentettek. Frigyes 
rajnai választófejedelem és Móricz hesseni gróf 
vették pártfogásukba. Ezalatt készítette el a Biblia 
uj, javított fordítását, továbbá latin nyelven irt 
magyar nyelvtanát, mely különösen nagy elisme
résben részesült. — Nagy sikere és tudós hire 
hazáját is bejárta. Hivták is haza, de csak nehe
zen határozta el magát a hazatérésre. Csak 1613- 
ban tért rövid időre haza, de az otthon dúló kü
lönböző háborúk miatt csakhamar újból németor
szági lakós lett. Ekkor hivták meg az oppen- 
heimi főiskola tanárául, amelynek nemsokára rek
tora lett.

Tanársága alatt készítette el Skultetius Pos- 
tillainak (egyházi beszédek) fordítását s ekkor irta 
hires Imádság könyvét (1620) és a Keresztyén 
religióra és igaz hitre való tanítást (1624), amely 
kissé nehézkes nyelven ugyan, de szerencsésen 
ültette át nyelvünkre Kálvin alapvető müvét az 
Institúciókat.

alatt a kereszténységet felvetették, kizárólag a ke
resztény katholikus egyház képviselte. Ez az 
egyház épen a keresztes háborúkat megelőző szá
zadokban a legsötétebb züllés képét mutatta. Ért
hető tehát hogy szegény őseink hit és erkölcs 
dolgában kénytelenek voltak beérni azzal a mű
veltségi fokkal, amelyet az egyháztól ajándékba 
kaptak. E'.en tényállás mellett bámulatos az a 
bölcseség, az a nemes, fenkölt gondolkodás és 
erkölcs, amely Szent István tetteiben és különö
sen a fiához irt intő szózatában megnyilatkozott. 
A XX ik század fejedelme sem Írhatná meg szeb
ben ezeket az intéseket, mint azt Szent István 
tette. Az Árpádház királyai közül leginkább köny
ves Kálmán tűnt ki. mint a felvilágosodás bajnoka. 
Lecky fentidézett müvében azt állítja, hogy Mon
taigne nevű francia bölcsész, aki a XVI. század 
ban élt, volt az első aki boszorkányok létezését 
tagadta és ezt nagy érdemül tudja be Montaig- 
nenek.

Szegény anglius! Persze fogalma sem volt 
arról, hogy a barbár Magyarországban létezett 
egy Kálmán Király, aki már 500 évvel előbb 
egyik törvényében lapidaris rövidséggel kijelen
tette : „de Strygis qui non sunt, nulla fiat quaes- 
tio.“ (A boszorkányokról, melyek nincsenek, szó 
se legyen.)
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De nemsokáig tartott a nyugodt élete, a harminc
éves háború borzalmai temérdek bajt. és szenve
dést zúdítottak reá. Kapóra jött Bethlen Gábor 
fejedelem meghívása (1625) akinek kérésére vég
leg hazajött és megtelepedett Magyarországon. 
Előbb Kassán élt majd Erdélybe költözött, ahol 
nagy irodalmi tevékenységet fejtett ki. Utolsó 
nyomtatásban megjelent müve: „A legfőbb jóról“ 
(1630), azért nevezetes, mert a példák elbeszélé
sénél alkalma nyílt kísérletet tenni a prózai iroda
lom kifejlesztésére.

Szenczi Molnár Albert egyike a református 
egyházi és világi irodalom legtehetségesebb mű
velőinek. Munkássága inkább átdolgozó volt — s 
ezen téren korának egyik legnagyobb Írója — 
mint eredeti iró. Működése igen jó hatással volt 
a magyar nyelv és irodalom fejlődésére. Különö
sen az úgynevezett szükségpotló müvei (pl. Zsol
tárai) a nemzet közkincsévé lettek. — De igen 
értékesek nyelvészeti munkái is, amelyek tudomá
nyos értékűek is s a magyar nyelv alapismereté
ről tanúskodnak.

Csak „VASÚTI UTMUTATÓ'M kérjen, ha megbíz
ható és olcsó menetrendet akar!

Páratlanul olcsón

zongoráit, liarmooiomoH
10 évi jótállás es k ényel
m es részletfizetésm ellett

E H A L L  z o n g o r a t e r m e i b e n
B u d a p es t ,  A ndrássy  ut 1 5

A későbbi királyok közül különösen Mátyásnak 
köszölhető hogy Migyarhonban a közművelődés 
nem maradt oly alacsony fokon, mint Európa nyu
gati államaiban. A művelődésnek ez az állapota 
kétségtelenül elkészítette azt a talajt, amely a mo
hácsi vész utáni korban a protestantizmus befo
gadására oly alkalmasnak mutatkozott. A kedvező 
benyomást azonban csakhamar ellensúlyozta az 
ellenreformáció, amely Pázmány Péter alatt oly 
veszes eredményeket ért el a Habsburg ház poli
tikájának segítségével

A M igyarorszagba is behozott jezsuita rend 
egyenesen a protestantizn us kiirtását tűzte ki cél
jául. Eszközei megválasztásánál ugyan az egyház 
conservativ gondolatával ellentétes állást foglalt el 
és felforgató anarckista eszközökhöz nyúlt, azzal 
indokolván eljárását, hogy a cél szentesíti az esz
közöket. Megengedhetőnek tartotta a királygyil- 
kossagot is, amiről Mariana nevű jezsuita egy 
könyvet is irt. A hamis eskü, a hamis vádtól sem 
riadt vissza, ha célját el akarta érni. Ezen rette
netességek miatt végre a XVIII.-ik században ural- 
kodó fejedelmek fordultak a rend ellen. Még a 
kegyes életű Mária Terézia is megszüntette a 
rendet és 4 millió koronát érő vagyonát egy is
kola alap dotálására fordította. De mindhiába, a 
jezsuiták visszakerültek és ma is van gimnáziumuk

h í r e k
Érezted-e

protestáns testvérem, ki magadat kálvnistának, vagy 
lutheránusnak vagy unitáriusnak vallód, érezted-e 
már azt a nagy összefogó abroncsot, mit protestáns vi
lágnézetnek nevezünk? Érezted- e és tudod- e, te kálvi
nista testvérem,hogy kálvinista mivoltod a te saját kü
lön vallásod törvényének utolsó lapján nem szűnik 
meg, mert ez az utolsó lap a lutheránus testvér 
törvénykönyvében is bennfoglaltatik ? És te, luthe
ránus testvérem, tudod e azt, hogy a te törvény- 
könyved utolsó lapját az unitárius testvér is ol
vassa a maga könyvében?

Érzed-e testvérem, hogy a te saját külön kál
vinista, lutheránus, unitárius lelkiségedet a te saját 
külön egyháztestvéreiden kivül mások is megértik; 
hogy a te külön hited, a te külön vallásod nem 
élesen körülhatárolt összesége a lelkekben élő 
isteni öntudatnak; hanem olyan, mint a szivárvány 
valamelyik színe, mely úgy olvad át a többi szinbe, 
hogy különválasztani nem is lehet ? Tuda
tában vagy-e annak, hogy nem a te külön vallá
sod az, mely mintegy el nem múló égi szivárvány 
áll fölötted és az egész világ emberisége fölött, 
hanem az egyetemes protestantizmus az az égi 
hid, mely népek tengereit szívja magába és emeli, 
ragadja az abszolút magasság, az Isten felé?

És tudnád e külön-külön színeire bontani a szi
várványt? Vagy szivárvány lenne a szivárvány, ha 
csak egy színben tündökölne ?

Ha nem tudnád testvérem, hát tudd meg, hogy

Kalocsán. Divatba jött, különösen főúri körökben 
a jezsuiták nevelését és tanítását, mint valami 
tökéletes dolgot magasztalni és előkelő családok 
Kalocsára küldték fiaikat. Minket a kérdés ezúttal 
a felvilágosodás szempontjából érdekel, azért érde
mesnek tartom Horváth Mihály katholikus püspök 
Ítéletét rólunk közölni, ki Magyarország történel
mének V. kötetében, 232 s következő lapjain eze
ket Írja a jezsuiták tanítási rendszeréről: „Az elé- 
gületlenség tanítási rendszerükkel még maguk az 
egyháziak részéről is nyilatkozott. Barkóczy Fe
renc egri püspök tanredszerüket nyilván kárhoz
tatta. Hasonlókép járt el Eszterházy Károly váci 
püspök . . . Sem a rendszer, sem a módszer nem 
vala oly termékenyítő, hogy az ifjúságot öngon
dolkozásra ébresztette volna. A tanárok rendsze
rint tollba mondották száraz előadásaikat, miket 
azután a tanoncoknak könyv nélkül kell vala be- 
tanulniok. A tudomány egyáltalában az emlékező
tehetség lomtömegévé vált ezen módszer mellett, 
kivált miután a gépileg betanult kéziratok tartalma 
is felette gyarló vala. A theológia egy sovány 
casnistikánál, a bölcsészet egy haszontalan szőr- 
szálhasogatásnál nem birt feljebb emelkedni. A 
történelem a háborúk elbeszélésén kivül majdnem 
kizárólag a fejedelmek és udvaraik életével foglal
kozott. (Folytatjuk.
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ha kálvinista, vagy lutheránus, vagy unitárius vagy, 
hát protestáns is vagy; tudd meg, hogy minél 
erősebb vagy a te hitedben, annál jobb protestáns 
vagy és tudd meg, hogy csak azáltal lehetsz pro
testáns, ha a te külön hitedben hivő vagy. Amint
hogy a virágot is a szirmok teszik virággá és mi
nél szebb az egyes szirom, annál szebb a virág 
is. De mondhatom e a rózsáról, hogy szép, ha 
nincsen szirma, vagy mondhatom-e egyetlen szi
romról, hogy rózsa ?

Mondhatom-e egy láncszemről, hogy lánc, vagy 
mondhatom-e valamire, hogy az lánc, ha nincs 
láncszemekből alkotva ? Pedig az a lánc, amely az 
emberiséget körülfogja ; az a lánc, mely az alan
tast, a nem istenit gúzsba köti; melyik nélkül a 
gondolat, az eszme, az igazság soha nem szár
nyalt volna olyan fennen, olyan égbetörően, mint 
ma: az a protestantizmus és láncszemei ti vagy
tok: te kálvinista, te lutheránus, te unitárius test
vérem. És minél erősebbek vagytok ti láncszemek, 
annál erősebb a lánc

Testvérem, mikor ezredmagaddal dicséred az 
Urat a te templomodban és szent büszkeséggel 
énekeled a zsoltárt; mikor hitedet, energiádat 
szinte pattanásig fesziti az ihlet, a meggyőződés, 
az akarat; ne bizakodj el és egy percre se felejtsd 
el, hogy sok ezer templomban, sok millióan ép
pen igy, vagy hasonlóan dicsérik a te Uradat, kik 
talán kálvinisták, talán lutheránusok, talán unitá
riusok, talán más néven neveztetnek, de mindany- 
nyian protestánsoknak valják magukat. Ne felejtsd 
el, hogy a te eklézsiád bármilyen nagy. bármilyen 
erős; csak egy csöpp a nagy protestáns tenger
ben és tekints a múltba nézz körül és gondolkozz 
a jövőn.

Majd rájössz aztán arra, hogy ha az a protes
táns tenger nem lenne, a templomodban is lassan 
elhalna a zsoltár, elmúlnék a dicséret elnémulnának 
a harangok.

Tudod-e testvér, hogy miért kell jó protestáns
nak lenned ? ____  Pét hő Ádátn.

A tiszáninneni reformátusok fogondnoka a fele
kezeti békéről. A tiszáninneni református egyház- 
kerület a napokban rendezte ezévi közgyűlését. 
A közgyűlés tagjai között nagy részvétet keltett, 
hogy az egyházkerület püspöke, Révész Kálmán 
dr. betegsége miatt akadályozva volt a megjele
nésben. Dókus Ernő főgondnok mellett ezért Cziáky 
Endre rangidős esperes látta el a társelnöki teen
dőket, ugyanő imádkozott bevezetőül, majd Dókus 
Ernő mondott igen érdekes megnyitóbeszédet.

Lelkes szavakkal emlékezett Rothermere lord 
akciójára és javaslatára elhatározta a közgyűlés, 
hogy a lord fellépésének emlékét jegyzőkönyvben

megörökítik és üdvözölni fogják. A közelmúltban 
tartott nagygyűlés — folytatta a főgondnok — 
bizonyságot tett amellett, hogy a reformátussóg 
Magyarország életében olyan tényező, fog maradni, 
amellyel számolni kell. Fölemlítette Dókus Ernő 
a protestáns egyházak nagy jóltevője, tíaldáay 
Antal báró hagyománytételének félszázados jubi
leumát, kegyeletes szavakkal emlékezett Darányi 
Ignác, Szilassy Aladárné és Prohászka Ottokar 
haláláról.

— Prohászka Ottokár — mondta a főgondnok 
— a felekezeti béke megszemélyesítője volt, soha 
nem tekintette azt, ki milyen templomban imádja 
Istenét, csupán az érdekelte, hogy a magyar em
ber kifogástalan jellemű és hűséges hazafi legyen. 
Kérem a Mindenhatót, állítson sok Prohászka 
Ottokárt a nemzet vezetőinek sorába, mert akkor 
nem lehet erő, amely képes volna megbontani a 
felekezetek egyetértését és a történelmi egyházak 
zavartalan fejlődését.

A közgyűlés melegen ünnepelte Dókus Gyulát 
és Meczner Bélát negyvenéves közszolgálati jubi
leumuk alkalmából.

Ezután a távollevő püspök jelentését olvasták 
fel. A püspöki jelentés után Kcrészy Barna dr. 
egyházkerületi főügyész számolt be az egyházke. 
rülcti birtokok bérbeadásáról. Enyedy Andor nagy
szabású beszámolót terjesztet elő a kerületben 
folytatott belügyi missziói munkáról. Marton János 
professzor a sárospataki főiskola ügyeit ismertette, 
majd Cziáky esperes imájával bevégződött az egy
házkerület évi közgyűlése.

— Protestáns világkonferencia Svájcban. A na
pokban ünnepies keretek között nyitják meg a 
svájci Lausanneban azt az egyhónapos világkon
ferenciát, melyet a különböző protestáns felekeze
tek tudományos, egyházi és társadalmi feladatai
nak letárgyalására hivott össze a Hit és Rend 
szervezete. A világkonferencián a többi között 
Csonkamagyarorszóg protestánsait Ravasz László 
dr. dunamelléki, Antal Géza dr. dunántúli refor
mátus püspökök és Raffay Sándor dr. bányake
rületi evangélikus püspök, báró Kaas Albert egyet, 
tanár a Bethlen Gábor Szövetség társelnökei és 
Boér Elek egyetemi tanár is képviselni fogják.

Az igazi protestáns s z í t . Nyilas Károly hejő- 
papi földbirtokos, a református egyház tagja, mint 
onnét jelentik, saját költségén gyermekotthont lé
tesített. Ezzel biztosította, hogy a házonkivüli 
munkával elfoglalt szülők gyermekei most ott az 
egész nyáron elhelyezést nyernek.

Erzsébet királyné szálló (IV, Egyetem-utca 5). 
Elsőrangú családi szálló. Közkedvelt étterem, mér
sékelt polgári árak.

d o r i s -f é l e  MOTSOUKO-PARFÖM A l e g j o b b  é s  l e g t a r t ó s a b b .

Kérje minden 
gyógyszertárban 
és drogériában.

K észiti : D O R I S  illa tsz e rg y á r , 
B u d ap es t, IV, R e á lta n o d a  u cc a  11. sz .

Csak „DORJS" 
signaturával el

látott a valódi.
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— A ceglédi református egyház ünnepe. Mint
Ceglédről jelentik nekünk, az ottani református 
egyház maradandó jelekkel akarja emlékezetessé 
tenni azt a kivételes alkalmat, hogy az egyház- 
község ebben az esztendőben életének immár 
ötödik századába lép. Nagystílű gyülekezeti házat 
szándékoznak épiteni, amelyben elhelyezést talál
nak az összes egyházi hivatalok, vasárnapi isko
lák, ifjúsági- és leányegyesületek, nőegylet, ének
kar. A jubileummal kapcsolatban ülik meg a ceg
lédi vezetőlelkész, Takács József kormányfőtaná
csos, dunamelléki egyházkerületi lelkészfőjegyző 
pappá avatásának ötvenedik és ceglédi beiktatá
sának negyvenedik évfordulóját, valamint Nagy 
Sándor tanító szolgálatának félszázados fordulóját. 
Ugyancsak az ünnepségekkel egyidejűleg leplezik 
le az egyház néhai nagynevű lelkipásztorának, 
Dobos Jánosnak az arcképét is, A jubileum előre
láthatóan szeptember 16 tói 18-ig játszódik le.

A z 5. e u r ó p a i  k e r e s z ty é n  s z ö v e t s é g i  k o n f e r e n 
c ia  jelentkezései nagy számmal indultak meg. Minthogy 
a jelentkezésnek csak a rendezőbizottság által szétküldött 
űrlapokon lehet megtörténnie, mindenki, aki résztvenni 
óhajt, forduljon legsürgősebben a bizottsághoz (Budapest 
V(II, Gyulai Pál ucca 9.), mely a szükséges tájékoztatást 
és a jelentk zésre szolgáló űrlapot mindenkinek postafor
dultával megküldi. Hogy egyébként a konferencia vezető
sége Magyarországról minél többek számára lehetővé te
gye a részvételt, belföldiek részére a jelentkezési határidőt 
julius 31.-re tolta ki.

Akik a konferenciára külföldről jönnek, azok a magyar 
vízumot utólag Budapesten is megszerezhetik, mert akik
nek útlevelük egyébként rendben van, azokat a magyar 
halárrendőrség a konferencia tagsági igazolványának fel
mutatása mellett akadálytalanul átengedi.

A konferencia féláru vasúti igazolványa augusztus 1-től 
2l ig érvényes és a máv. on kívül a Szeged—Csanádi, 
a Győr—Sopron—ébenfurti vasutakra, a Magyar Folyam 
és Tengerhajózási r. t. és az Első Dunagőzhajózási Tár
saság hajóira is érvényes. Igazolványhoz azonban csak 
olyanok juthatnak, akik a konferencia jelentkezési diját 
lefizetik.

A legszélesebb körök várják nagy érdeklődéssel a kon
ferencia főelőadóját, Modersohn Ernő lelkészt, kinek ko
moly keresztyén iratai már Magyarországon is széles 
körben elterjedtek. A magyar konferencián az áhítatokat 
egy másik nagyon kiváló keresztyén iró, Kroeker Jakab 
lelkész tartja. Több Ízben beszél a glasgowi Kelly Jakab 
is, ki a C. E. mozgalomnak és a vasárnapi iskola ügynek 
egyformán kiváló vezető embere. A konferencia előadói 
közé tartoznak még Monsky Miksa bécsi lelkész Pollock 
János belfasti (Írország) lelkész, Schürmann Gusztáv, a 
német mozgalom igazgató lelkésze, azonkívül a magyar

evangéliumi mozgalom legkiválóbbjai és 15 különböző 
európai nemzet vezető emberei.

A konferencia rendezősége a mindenfelől érkező óhaj
nak megfelelően a konferencia jelentkezési diját 2 pengő
vel 12, illetve 6 pengőre leszállította azáltal, hogy a há
romnyelvű énekeskönyv és a budapesti kalauz átvételét 
nem tette kötelezővé. Akik a 12 pengő jelentkezési dijat 
fizetik, szállást, reggelit, konferenciai kézikönyvet s az 
összes gyűlésekre és ünnepélyekre, valamint a kiállításra 
belépőjegyül szolgáló jelvényt megkapják. A 6 pengő je
lentkezési dij befizetői a konferenciai kézikönyvre és a jel
vényre tarthatnak számot.

A kimszöntmiklósi református reálgimnázium 
internátusa. A kunszentmiklósi református Baksay 
Sándor reálgimnázium az idén bővíti internátusát, 
úgy hogy szeptemberben már 52 tanuló nyer el
helyezést a kellően felszerelt internátusbán. Az 
évszázados iskola újabban szépen fejlődött, amit 
részben jó és olcsó internátusának és konviktusá- 
nas köszönhet. A tanulók tanári felügyelet alatt 
vannak és külön tanulmányi vezetésben is része
sülnek. Az internátusi és konviktusi dij havi 52 
P; csak a konviktusért havi 36 P-t, az internátusi 
tanulmányi vezetésért havi 10 P-t fizetnek, amely
ben bejáró tanulók is részesülhetnek. Felvétel 
iránt a kérelmet augusztus 1-ig az iskola igazga
tóságának a címére kell küldeni.

A  vidék és  k ü lfö ld  n a g y  é r d e k lő d é s e  a  v a s  és 
r é k l á m  k iá l l í t á s  i r á n t .  Szent István hetében, augusz
tus hó 18-án nyílik meg a vasipari és reklám kiál ütés 
a Városligeti Kiállító Csarnokokban. A kiállítások iránt 
úgy belföldön, mint külföldön rendkívüli érdeklődés mu
tatkozik. Tömegek fogják megtekinteni a nagyszabású 
kiállításokat. A kereskedelemügyi miniszter lehetővé telte, 
hogy a külföldi konzulátusoknál, vagy menetjegyirodák
nál jelentkező látogató csoportok korlátlan számban féláru 
vasúti kedvezményt kapjanak. A külföld számos vasutigaz- 
gatósága jelentékeny jegykedvezményt biztosított s lehe
tővé van téve Bécstől a Dunai hajókon a féláru ideutazás. 
A kiállítások az idegenforgalmat rendkívül felfogják len
díteni, amit Budapest kereskedelme jelentékenyen meg 
fog érezni. Az iroda (V., Vadász ucca 31) készséggel szol
gál minden felvilágosítással.

Emlékezés egy evangélikus gályarab-lelkészről.
A zalai evangélikus egyházmegye Nagy Lajos 
szentantalfai esperes lelkész és Berzsenyi Jenő dr. 
egyházmegyei felügyelő elnöklésével Mencshelyen 
közgyűlést tartott. Az ünnepi istentiszteletet Novák 
Elek egyházmegyei főjegyző és Menyhár István 
keszthelyi lelkész szolgáltatták. A közgyűlés kere
tében kegyeletesen emlékeztek meg az egyház
megye hajdani gályarab lelkészéről, Zsedényi 
Istvánról.

Vas-, Gép- és Háztartási Ipari kiállítás, Rádió kiállítás 
I. N em zetközi R eklám kiáliitás

V Á R O S L I G E T I  I P A R C S A R N O K  — F Ő V Á R O S I  C S A R N O K  
a u g u sz tu s  18-tól szep tem b er 15-ig.
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— Az alsóborsodi református lelkészek értekez- 
ete. Diósgyőrből jelentik: Az alsóborsodi refor
mátus egyházmegye lelkészei az itteni református 
templomban gyüléseztek, Pósa Péter cserépfalui 
lelkész elnöklésével. NdJházy Bertalan diósgyőri 
lelkész tartott igen érdekes előadást a magyar 
kálvinista egyház és a magyar munkásság viszo
nyáról. A református egyház — úgymond — ke
resi az összekötő kapcsokat, melyek a munkássá
got szorosabban fűznék magasabb szférák felé és 
minden segítségre kész, hogy a munkásság helyet 
foglalhasson a magasabb egyházi alakulatok társa
dalmában is. Az előadást követő hozzászólások 
közül kiemelkedett Farkas István esperes beszéde, 
melyben az alsóborsodi reformátusság vezetője 
arról tett bizonyságot, hogy a magyar munkás
ságért a református lelkészi kar mindent meg fog 
tenni. Több adminisztratív ügy elintézése u án a 
lelkészek, családtagjaikkal együtt, L'lafüredre rán- 
dúltak ki.

A győri evangélikus egyházmegye gyűlése. A
győri evangélikus egyházmegye Nemeth Karoly 
esperes és Csem;z István g-izdasági főtanácsos 
elnöklésével közgyűlést tirtott, amelyen beszámol
tak arról, hogy a gyülekezetek bevétele kétszáz
hetvenezer pengőt tett ki. Önkéntes adományok 
címén 14.500 pengő folyt be. Építkezésekre és 
beszerzésekre 87000 pengőt fordítottak. Kovács 
Zsigmond egyházmegyei tanfelügyelő jelentésében 
dicsérettel emlékezett meg az egyházmegye isko
láinak munkásságáról.

A makói református egyház ünnepe. Makóról 
Írja nekünk: A makói református egyház szep
tember elején nagy ünnepélyt rendez, amelynek 
keretében felavatják az egyház által tavaly alapí
tott Bithlen István gróf polgári fiúiskolának most 
elkészült iskolaépületét, valamint a makói ref. 
ótemplom részére öntetett 27 mázsás Horthy ha 
rangot, amely a kormányzó arcképét viseli. Az 
ünnepélyre küldöttségileg hívják meg gróf Bethlen 
István miniszterelnököt, Balthazár Dezső tiszán
túli református püspököt s politikai és egyházi 
élet számos előkelőségét

Megalakult a szombathelyi református egyház.
A szombathelyi reformátusok Kovács Gyula tör
vényszéki tanácselnök vezetésével megalakítottak 
az önálló egyházközséget és megválasztották an- 
nak tisztikarát, valamint a presbitereket is. A 
szombathelyi reformátusok eddig az evangélikus 
egyh ízközségbe voltak belekapcsolódva, amelyből 
most a hívek számuk megnövekedése következté
ben kiválnak Az alakuló közgyűlés külön lelkészi 
állást is fog szervezni és megindítják a mozgalmat 
a templom építésére.

A -Wiener .Husik Magazin“ zenei folvórat 
ki i lóhivat ilának lapunk mai számában lévő hír
ei ;té-ere felhívjuk olvasóinknak szives figyelmét.

M e g h o s sz a b b í to t tá k  a S z l g l l g e t —b a la to n p a r t l  
tá b o r o k  es  k o n fe r e n c iá k  j e le n t k e z é s i  id őpon tjá t .  
Amint lapunk is már többször közölte a Keresztyén Ifjú
sági Egyesületek Nemzeti Szövetsége, augusztus 2—9 kö
zött nemzetközi, 9 -1 5  fiú és cserkész, valamint vezetői, 
17—21 felekezetközi, 23—28 ig országos református kon
ferenciát rendez. A 16 oldalas, képekkel illusztrált meghí
vót minden lelkész és tanító megkapta Csonkamagyaror- 
szágon és örömmel értesülünk róla, hogy e na^y jelentő
ségű és páratlan szép helyen tartott gjülésebre szép 
számmal érkeznek a jelentkezések. Mivel azonban a mi 
magyar visszonyaink között julius 18-ig sok helyen a je
lentkezéseket nem tudták lebonyolítani, (főleg faluhelyen, 
ahol az ifjúság a legnagyobb aratási munkák közepén 
van) az országos Központ meghosszabbította a jelentke
zések időpontját a következőképen: a fiú-, cserkész- és 
vezetőképző táborra jelentkezni lehet augusztus 1-ig, fele
kezetközi konferenciára augusztus 10 ig; református orsz. 
konferenciára aug. 15-ig A fiú táborban teljes részvételi 
dij 14 pengő, felekezetközin 10 pengő s az országos re
formátuson 12 pengő. Meghívó még kérhető s jelentkezés 
küldendő: Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége,Bu
dapest IX , Üllői ut 29. II. Augusztus 1. után azonban min
den küldemény (pénz, levél) a következő címre küldendő: 
Töltéssy Zoltán K I. E. Tábor Szigliget Zala megye.

M indenki p én zh ez  jut, ha felesleges férfiruháit, bú
torait. szőnyegeit, porcellán- s üvegnemüit és minden jó- 
karban levő m&s ingóságait R o tte n b e rg -n e k  eladja, VI., 
Fau'ay Ede ucca (Szerecsen ucca) 46. Telefon: Lipót 
98)—21. Cég a megbizottját kívánatra házhoz is küldi. 
Ugyanitt antik bútorok, fali csillárok, szőnyegek, nagy 
álló- és fali órák, férfi és női ruhanemüek, bőröndök és 
több más közszükségleti tárgyak olcsón beszerezhetők.

III LOHR MARIA (Kronfusz) jgStfaSg...

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i M i i i i i m i m m i i i i i m i i i i i i i i i i i i i

Valódi

| ezüst evőkészletek
speciális üzlete

| S z i g e t i  S í á n d o r  é s  c F ia
\ ^Budapest, VI, J Y lu z e u m - k ö r ú t  1f. szám • 

(Alapítási év 1862' 

cÁ r j e g y z é k  kívánatra ingyen.

! „ Wiener Musik-Magazin“
ze n e i h a v i f o ly ó i r a t

m in d en re n d ü  z e n e i m ű fa jb ó l m in d en  s z á m á b a n  
16  o ld a ln y i  k o t t a m e l l é k l e t e t  n y ú j t .

A z  ö s s ze s  z e n e isk o lá k b a n  ta n k ö n y v k é n t h a s zn á lh a tjá k .  
M in den  k la s s z ik u s  é s  m o d ern  ze n e i m ű fa j t  je lö .e l .  U j tá n 
co k  é s d a lo k  p a r t i tú r á ja .  V ilá g s ze r te  ism e r t s  a  le g ú ja b b  
s z e r ze m é n y e k e t k ö z li .  U j  z e n e i  te h e tsé g e k e t s z ó la l ta t  m eg . 

F lő f iz c té s i  á ra  e g é s z  é vre  1 2 .— P  
E g y e s  s z á m  á ra  1 .50  P

K o ttá in a k  n a p i k e r e s k e d ő i  á ra  so k s zo ro sa n  
f e lü lm ú l ja  a z  e g é s z  é v i  e lő f ize té s  c se k é ly  ö s s ze g é t .

j Magyarországi k iadóh iva ta l :

betenyi Vilmos. Budapest. VI. K lríly-o. 102 Ttlc'in : T. 235.72 |



8 MAGYAR PROTESTÁNSOK LAPJA 8. szám

A PROTESTÁNS NŐK TÁRSADALMI MUNKÁJA.
Református papnők gyűlése. A tiszáninneni ref. 

egyházkerület papnői most tartották alakuló köz
gyűlésüket. A lelkésznék szövetségének céljait Ré 
vész Kálmán tiszáninneni püspök felesége ismer
tette, majd Forgács Gyuláné és gesztelyi Nagy 
Béláné tartottak előadást.

A Magyar Protestáns Nők Országos Szövetsége
1927. október hónap második felében rendezi 4-ik 
országos nőimunkakiállitását. Célja bemutatni: 
mivel foglalkozik a magyar asszony. Akik ezen a 
kiállításon részt óhajtanak venni, vagy munkájukat 
értékesíteni kívánják, forduljanak a szövetség ve 
zetőségéhez, Budapest, Vili., Üllői-ut 24. sz.

Irodalom - Mihtés^ef - ípudorrvánj?.
A Kazinczy Kör, amely Zemplén vármegyében 

működik, az irodalmi pályázatára beérkezett mun
kák lelett a napokban döntött. A novellapályázat 
diját nem kapta meg senki, a versenyzők közül 
csak Borzovai Lengyel Gyula ref. lelkész „Sikolt 
a nád“ c. elbeszélését dicsérték meg.

Waovar Hír. flHami Vas-, acél- és Gépgyárai!
Igazgatóság:

B u d a p e s t ,  X . K ő b á n y a i-u t 1 9 -2 1 .
G y á r a k : B u d a p e s t e n  é s  D ió s g y ő r ö t t .

G y  á r t m á n y o k :
Különféle hengereli áruk és vasúti felépítményi 
anyagok Acél- és vasöntvények, vízvezetéki 
önfötívascsövek; kereskedelm i öntvények Jo b 
bágy-féle íölfőkályhák. Gőzmozdonyok, loko- 
mobilok és motorok, gőzkazánok, lehengerlők, 
utcaseprőgépek, lakókocsik, vizhordó- és ön- 
íözőkocsik. Traktorok, teherautom obilok, tűz
oltóautók, autóbuszok, autó nobil öntöző- és 
pótkocsik. Cséplőgépek és egyéb m ezőgazda- 
ság i gépek, H idak, daruk és m agasépítési 

vasszerkezeíek Szab  vasléíraállványok.

#  evanséukus

\ _KÖNYV"!

Elsőrangú infernáfusoh és nevelőiníézefeh fiuk és leányok részére.
F ranciaország: Saint-Rafaél a francia Riviérán, az örök tavasz 

országának meseszép helyén, közvetlen a tengerparton (Nizza mellett).
Svájc : Lausanne és Montreux, a világhírű nevelővárosokban, a 

Genfi tó partján, 900 m magasságban (Lausanne világhírű egye
teme). Intenzív sportélet Klimatikus gyógyhelyek.

Auaztria : Wien, az osztrák főváros gyönyörű villatelepén, a 
középponttól 15 percre villamossal.

M agyarország : Budapost és Hűvösvölgy, elsőrangú intézetek, 
fiú- és leányotthonok.

Mindegyik intézet felvesz egyetemi, közép- és polg. iskolai, ipar- 
művészeti, zeneiskolai, leánykollegtnmi, leánylyceumi, továbbképző, 
Varrni tanuló stb. bennlakókat Összes sportok, tanulmányi kirán
dulások. Bennlakó orvosnők. Szigorú felügyelet. Napi 5-szöri kitűnő 
étkezés. Saját sporttelepek. — Ellátási dij (bennfoglaltatik a tandíj is) 
Waiföldön 120 P, Budapesten I00 P havonta. Más külön dij nincs. 
TCülföldre mérsékelt tanulójegyek. A látogató szülők részére ugyané 
dijak mellett az intézetek dépandanceaiban kitűnő penziók. Köztiszt
viselőknek, szegénysorsuaknak, egyetemi hallgatóknak kedvezmé
nyek. A fiuinternátusok dija 10 százalékkal olcsóbb

N y a r a l t a t á s i  c s o p o r t o k
Lausanneban (Svájc), Balatonszemesen és Hűvösvölgyben Havi dij 140 P,

Felvilágosítás, prospektus (válaszbélyeg) : Pestalozzi luternátus 
Iroda, Budapest, VII., Akácfa-utca 43. V. 32 (Lift).

SZÖVETSÉGI HÍREK.
Adomány a Bethlen Gábor Ház alap javára. A na

pokban érkezett meg Szövetségünkhöz Biharvár- 
megye alispánjának átirata, amely szerint a vár
megye törvényhatósági bizottsága a felállítandó 
Bethlen Ház alapja javára 80 pengőt adományozott.

Tagjainkhoz! Lapunk kapcsán küldöttünk a t. 
tagtársaink és előfizetőinknek Szövetségünkbe való 
belépésre vonatkozó jelentkezési iveket. Midőn 
ezúton újból felkérjük a t. tagtársainkat, hogy 
legalább 2 3 uj taggal igyekezzenek emelni Szö
vetségünk taglétszámát, egyben tisztelettel arra is 
kérjük a kedves tagtársainkat, hogy ezen mun
kálkodásuknál tapasztalt fogadtatásról s az elért 
eredményről szeptember hó elejéig Szövetségünket 
értesíteni szíveskedjenek.

I S M  PRDTESTálS CÉHEI.
E rovatban foglalt hirdetés egyszeri közzétételi dija 
szavanként 10 fillér, vastagabb betűvel szedve 20 fillér.

B U D A P E S T :
Deli Pál kalapgyár Dob u. 16. Férfi és női kalap saját és 

külföldi gyártmány nagy raktára, javítások elfogadtatnak.
Scholtz Testvérek könyv- és papirkereskedés. IX., Ferenc 

körút 19/21.
Tömpe Károly építőmester, építési vállalkozó ács telep, épí

tési anyag kereskedés. Vll., Czobor u. 8 /83. Telefon: 
József 318—03.

Rodern lesfyyógyászafa
a 43 év óta működő

Budapesti Medico Mechanikai Zanderintézet-
nek-mind szélesebb társadalmi körökben kelti fel 
a közönség érdeklődését és bizalmát. Meglepő 
eredményeket ér el különleges gyógyító módszeré
rének azzal a találmányával, mellyel az elődombo
rodó. ferde kinövésü testeket rövid idő alatt keskeny- 
nyé, szabályossá, széppé és plasztikussá idomítja át. 
Reumát, ischiast is kiváló eredménnyel gyógyít. 
Ellátja az ország összes baleseti betegeinek utóke
zelését a legfelsőbb fokon. Ezzel megbecsülhetetlen 
nemzetgazdasági hasznot hajt az országnak a vissza
adott munkaképesség s a megkímélt baleseti járu 
lék révén Különösen a gyermekek testi fejlesztésé
ben s a felnőtteknél az irodai élet testrombolásai
nak helyrehozásában nélkülözhetetlen a gyógymódja. 
Állami és községi tisztviselőket az O. T. B. terhére 
az 1. és 7. sz. blanketták bemutatása mellett, vala
mint tanítókat, egyházi alkalmazottakat s árva gyer
mekeket, erkölcsi testületeik ajánlása mellett ingyen 
kezel, -  A szellemi és vagyoni arisztokráciának 

régóta kedvelt gyógyintézete a

J e d ito  Mechanikai Zanderiníézef
I í/. S e m m e l w e i s z  u c c a  2

mely Dr. MELHA ARMAND igazgató-főorvos és orvos
nejének vezetése mellett működik.

Felelős kiadó a .Bethlen Gábor Szövetség* nevében 
dr. Vida Gyula ügyvéd (VII., Kertész-utca 18.)

Nyomatott Fráter és Társa könyvnyomdájában 
Budapest, VII., Akácfa-u. 13. Tel.: J. 406—20
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i® m m m  un
A .BETHLEN GÁBOR SZÖVETSÉG“ HIVATALOS KÖZLÖNYE

SZERKESZTŐSÉG: VB., Wesselényi utca 62. asám 
Megjelenik egyelőre kéthetenként 

A .Bethlen Gábor Szövetség* tulajdona 
A Szövetség tagjai a lapot díjtalanul kapják

Felelőt szerkesztő

D5: VIDA GYULA

KJADÖHIVATAL: Fráter és Társa könyvnyomdája 
Budapest, VO., Akácfa-utca 18. Telefon: J. 408—20. 

Előfizetést dij egész évre 4 pengő 
Egyes szám ára 20 fillér 

Hirdetési dijak megegyezés szerint

A j e l l e m  i r á n y t ű i .
Irta: nagymegyeri vitéz RAICS KÁROLY altábornagy, a honvédség protestáns egyházszervezetének fógondnoka.

Amig valamely eszme helyességétől a nemzet 
minden rétege egyaránt át van hatva, addig rend* 
szerint igen sok idő elmúlik.

Ez a megállapítás különösen az ugynezelt kon
zervatív maradiságra hajlandó népekre vonatkozik, 
mint amilyenek mi is vagyunk. Nehezen engedjük 
magunkat a megszokott kerékvágásból kizökken* 
teni; nehezen látjuk be valamely újnak a célsze
rűségét a régivel szemben. Ha azonban az a be
látás meggyőződésünkké vált, akkor fokozott buz- 
gósággal igyekszünk mulasztásainkat pótolni.

Tagadhatatlan, hogy ma válságos időket élünk, 
ilyenkor pedig az időnek elpazarlása a válság 
mértéke szerint esik latba. Amig dolgozó karjaink 
gúzsba vannak kötve, addig gondolkodó agyunk, 
tettre kész lelkünk és érző szivünk titkos kohói 
minden megbilincselő szándékkal szemben hozzá
férhetetlenek. Az ideálok ezekben a titkos műhe
lyekben születnek meg, nevelődnek, fejlődnek, 
alakulnak, erősödnek, kovácsolódnak és edződnek 
törekvéssé, tetté. Ezen titkos műhelyek hivatott 
munkásai a lelkészek. Ezekben az elrejtett műhe
lyekben kell nekik a nép belső erejének kiműve
lésén, a népiélek újjászületésén dolgozniok. A nép 
lelkét az eszmények befogadására kell alkalmassá 
tenniük, ahol pedig az eszmények már megvannak, 
ott ápolni, erősíteni kell azokat. Miért? Mert az 
eszmények a jellem iránytűi, melyek szilárdan mu
tatják azt az irányt, melyben a magyar léleknek 
fejlődnie, tökéletesednie kell.

Az eszményeket mindenkor elérhetetlen távol
ságokban képzeljük el, miért is mint lehetetlensé
geket szeretjük kezelni, melyek többnyire csak a 
rajongók, az álmodozók célkitűzései lehetnek. 
Amilyen könnyen szokták ma az emberek a le
hetetlenséget valamire kimondani, éppen olyan 
előszeretettel bújnak ki ennek a cégére alatt még 
olyan elemi kötelességek alól is, melyek a haza- 
fiság legtermészetesebb alkatelemei. Igen I a nép 
lelke a mai anyagias korban az eszmények befo
gadása iránt különösen elfásult és közönyös lett. 
Mert nem arról van szó, hogy az eszményeket 
elérjük, hanem hogy bármilyen csekély fokban 
azokat megközelítsük. Ehhez tehát a nép lelkét 
megfelelően elő kell készítenünk.

Minden nemzetnek okulnia kel) az ő múltjának 
történetéből. Ez a nemzeti ideálok termőföldje. 
Ezt a földet szakadatlanul művelni, porhanyósi- 
tani kell, hogy a föld életerői kihasználhatók le
gyenek. Nemzeti ideáljaink tanulságai, példái a 
legalkalmasabbak a nép lelkének megművelésére, 
újjászületésére. A nép lelke is olyan, mint a föld, 
melyet ha rendszeresen megművelnek, jó aratást 
ígér ha ellenben parlagon hagynak csak dudvát 
terem, csak a gaznak lesz a melegágya, melyet a 
szél a szomszéd szántóföldre is elhord.

Nemzeti ideáljaink példáinak, tanításainak kö
vetése a nép lelkének megművelése körül azonban 
csak emberi munka, miként a szántás, vetés, bo- 
ronálás, acatolás a föld termőképességének eme
lése körül. Még égi táplálékra is van szükség, 
hogy a földben rejlő erőforrások megnyíljanak és 
a beléje vetett magot többszörös hozamra képessé 
tegyék. Ugyan mi pótolja az emberi lélek műve
lésének a nap melegségét és az eső áldást hozó 
hatását? A legmagasabb ideál: a Krisztus, aki az 
ut, az igazság és az élet I E nélkül nincs boldo
gító melegség, rügyfakasztó és kalászba szöktető 
erő. EnélkÜl önmagát éli ki a lélek minden ne
mesebb eszmény híján dudva és bogáncs képében. 
Rettenetes látkép és mélyen a jövőben szinte alig 
elképzelhető torzalakulása az általános viszonyok
nak, amelyekből csak szenvedés és boldogtalan
ság árad ki.

Mi tehát mindebből a tanulság?
Nem elég az emberi ideálok követése, az isteni 

ideál, a Krisztus szolgálása nélkül. Igazi művelt
ség csak ott van, ahol Krisztusi szeretet, világos
ság és melegség hatja át az emberi lelket, mert 
ez kelti életre mindama szunnyadó erőket, melyek 
a lélek legnagyobb értékét, a jellemet kialakítják.

Elismerem, hogy ez a munka ma, ebben az 
elfásult, anyagias, önző világban felette nehéz. Ez 
azonban egy okkal több a leirt szellemben létesí
tendő fegyelmezett összetartás munkálásához. Az 
erők csak eme közösen ható áldásthozó eső be
folyása alatt egészülhetnek ki. Ez a legnagyobb 
kullurmunka. Csak ilykép lehet Széchenyi szerint 
a magyar nemzetet az emberiség feldicsőitésének 
részesévé tenni!
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Akartok-e?
SOLTÉSZ ELEMÉR protestáns tábori püspök beszéde 

a margitszigeti vitézavatáson.

Vitézek! Amikor tekintetem átöleli ezt az ünnepi 
díszben, ünnepi csendben várakozó sokaságot, 
amely a maga néma mozdulatlanságában mintha 
a Szentlélek ajándékainak befogadására állana 
készen; amig a lelkem megfürdik e napsugaras 
képnek erőt, méltóságot, dicsőséges múltat, Ígére
tes jövőt sugárzó szépségeiben: egész valómat 
akkor is, eddig is egy gondolat- foglalkoztatja. Ez 
a gondolat átszövi hétköznapi munkámat, ünnepi 
áhítatomat, megtöri pihenésem áldott csendjét, 
fölriaszt édes álmomból; de ugyanez a gondolat 
elnémítja keblemben az egyéni élet kicsinyes ag
godalmait, apró cseprő panaszait, lecsillapítja a 
testi-lelki szenvedések fájdalmát, megfékezi a csa
lódások, nélkülözések, veszteségek miatt jajongó, 
a megalázó jelen és a bizonytalan jővő miatt el
keseredésre hajló s z í v  reményvesztett kétségbe
esését. Ez a gondolat — jól tudom — nemcsak 
az enyém, hanem a tietek is és minden igaz ma
gyarnak el nem felejthető gondolata : Mi lesz ha
zánkkal, nemzetünkkel ?

És erre a lelkünket betöltő, földi üdvösségünket 
vagy kárhozatunkat hordozó kérdésre szent hi
tünknek csak ez lehet a felelete: Az lesz, amit 
Isten akar! De meggyőződéssé, életelvvé edződött 
hitünk azt is tudtunkra adja, hogy a mindenható, 
szent és láthatatlan Isten e látható, bűnös és el
múló világban gyarló eszközök, arasznyi létü embe
rek által viszi véghez a maga örökkévaló akaratát.

Azt kérdem hát ma tőletek, vitézek: Akartok-e 
hazánk, nemzetünk jövőjének kialakításánál esz
közök lenni Isten kezében ? Alázatos, de öntudatos, 
magatokban tehetetlen, de Isten kegyelme által 
mindenre képes eszközök. Akartok-e előljárni az 
egyéni, családi jólétet, nemzeti erőgyarapodást, 
tisztességet biztositó, becsületes, építő munkában, 
mint ahogy előljártatok a harcoknak pusztulást, 
halált, de ugyanakkor dicsőséget, halhatatlanságot 
szerző mezein? Akartok e, mint kiváltságos rend 
vitézei, földi hivatástok kitűnő betöltésében példa- 
adóan vitézkedni hazánk, nemzetünk javára, utolsó 
órátokig ?

Akartok-e lenni e nemzet alvónak, erőtlennek 
látszó testében az éltető, zajtalanul, de ellen
állhatatlan erővel ható kovász; a parányi, de 
idővel terebélyes fává növekvő mustáimag; a ne
mes oltóág, amely a nemzetfa csonka törzséből 
uj, életerős hajtásokat sarjaszt uj, boldogabb, vé
get nem érő létre? Akartok-e?

Mert ezt várjuk tőletek, ezt reméljük Isten által; 
erre mutatnak, mutassanak mindenkor követendő 
utat elöljáróitok; ezért kérjük rátok a Mindenható 
gazdag áldását buzgó imádságban. Ezt várja, ezt 
kívánja tőletek Vezéretek, akinek emésztő godjait, 
égő tusakodásait, rendíthetetlen hitét, törhetetlen 
reménységét, nappali munkáját, éjszakai nyugo
dalmát, szeretteit, családja tagjait áldja meg az 
Isten mind a két kezével 1

Tépett vitorláju, roncsolt bordázatu, viharvert 
gálya hőslelkö parancsnoka, szegény Csonkaország 
lelki testi erőkben gazdag, Istentől áldott Kormány
zója: fény nevedre, áldás életedre!

Magyar szívvel*
Nem ér íelkemíg a magyar ütés!
— A magyar ököl lágy bársonydarab! — 
A magyar harag nékem napsütés,
Magyar düh foga belém nem harap!

De cirógatás sem ér Íelkemíg,
Ha idegen ujj nyúl felém puhán,
Lelkem elbújik akkor félve, mint 
Ijedt csiga az érintés után!

Magyar legyen az ököl és tenyér!
Magyar legyen a bánat és öröm!
Magyar a száraz fekete kenyér,
S magyar a gond, amivel megtöröm!

Idegen pompa, fény ha rám vetül,
Én elfordulok és tovább megyek,
Sehol, soha nem leszek egyedül: 
Magammal viszem magyar könnyemet!

AGYAGFALVI HEGYI ISTVÁN.

A pro testan tizm us helyzete és teendői 
a többi m agyar egyházzal szem ben,

Irta: SZTEHLÓ KORNÉL. (Folytatás.)

Ha néha megemlité is a népek életét, az 
csak azért történt, hogy a szabadságra törekvést, 
az alkotmányos n emzeti jogok védelmét súlyos 
lázadásnak, a nemzet legdicsőbb fiait, kik annak 
jogai mellett a kényuralom ellen küzdöttek, bün- 
tetésreméltó gonosztevőknek ábrázolják . . .“

De hát talán azóta megváltoztak? Nem való
színű, mert amidőn rendfőnökük a pápával a rend 
visszaállítása felől tárgyalt és a pápa bizonyos 
reformokat követelt, a rendfőnök azzal utasította 
el a pápa ajánlatatát: „Sint ut sunt, aut non sint“. 
Legyenek úgy, amint vannak vagy ne legyenek.

Hogy a protestánsok iránti gyűlöletük nem fo
gyott még, bizonyítja a következő újabb eset. A 
Kalocsából hazatérő kis gróf hallván mamájától, 
hogy egy roformátus templom beavatásánál meg 
akar jelenni, elszörnyüködve felkiálltott: „Mama 
az nem lehet, nem tudod, hogy az nagy bűn?!“ 
A mama csititására akis gróf váltig, azt hajtogatta, 
igen is nagy bűn, mert ezt neki a páterek meg
mondották. A kis grófból később főispán lett.

Ezek után áttérek azon kérdésre, mi a teendőnk 
a kultúrpolitika terén, milyen állást kell nekünk

X
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H u s z o n k é t  n e m z e t  p r o t e s t á n s a i n a k ,
más néven az Európai Keresztyén Szövetségi Unió
nak nemzetközi konferenciáját nyitotta meg Buda
pesten augusztus 9-én este, a Városi Színházban, 
e konferenciának lelkes magyar rendezőbizottsága 
nevében idősebb Szabó Aladár dr. Budapest-József • 
városi református lelkész, a magyar protestáns 
mozgalmak egyik legérdekesebb vezérférfia, több- 
ezer főnyi közönség jelenlétében. A hatalmas 
teremben széle?, hosszú drapériákról olvashatták 
le az itt egybegyülekezett ideális keresztények a 
konferencia eszményi jelmondatait: — „Királlyá 
Krisztust koronázzátok I Jöjj Krisztushoz, ő vár! 
Krisztus minden mindenekben 1 Krisztusért és az 
egyházért !“

Előbb imádkoztak, majd belekezdtek a tiszta 
telkeknek egekig emelkedő, édes áhítatával az 
„Erős vár a mi Istenünk! . .  .“ kezdetű zsoltárba. 
Egyszerre négy nyelven harsant fel e zsoltár nyo
mán az ének: „Erős vár a mi Is ten ü n k ...“ 
„Eine feste Burg ist unser Gott . . „A safe
strong-hold our God is still . . „C’est un rem- 
part que notre Dieu . . melyet a többezer főnyi 
nemzetközi közönség a rendezőbizottság által ki
adott angol, német, francia és magyar szövegű 
zsoltárokból énekelt, jó összhanggal.

A konferenciát kitünően szervezték meg, meg
felelő nyomtatványok utján gondoskodtak arról, 
hogy a külföldi delegátusok is teljes tájékozást 
nyerjenek. Hat füzetet osztottak szét különböző 
nyelvek szövegével a konferencia tagjai között és 
ezek a füzetek nemcsak a tárgysorozatot és a

elfoglalnunk az állammal és más vallásfelekezetek
kel szemben?

A kultúrpolitikának mindig az adott viszonyok
kal kell számolni. Ott kell és az ellen kell küzde- 
nünk, ahol erre szükség van. Kultúrpolitikánk 
pedig mindig a védekezés politikája volt, a pro
testantizmus Magyarországban sohasem támadott.

Az első kérdés tehát az, szükség van-e a mai 
viszonyok között a védekezésre ?

Ha az utolsó években hazánkban jelentkező, 
kétségtelenül igen élénk katholikus mozgalmat 
nézzük, azt látjuk, hogy a katholicizmus itt min
denképen tért akar nyerni. A többé-kevésbé be
vallott, bár sok helyről letagadott a cél, a „regnum 
Marianum“ a r. kath. vallás uralmának visszaállí
tása Magyarországon. Most azt akarják elérni, a 
nemzetiségi eszme, az irredentizmus kihasználá
sával, amit a Habsburgok alatt az absolutismus 
pártolásával a katholikus vallás érdekében kihasz
náltak. A jelen intenció kétségtelenül a veszélye
sebb, mert hazánkban nincs magyar ember, aki 
az országnak a Szent Korona határain belül való 
visszaállításával nem rokonszenvezne.

Magától értetődik, hogy ez a rokonszenv mind
annak a követelésnek a teljesítését, amelyet az 
„ecclesia militaens" érvényesíteni akar, meg nem 
ndokolja.

konferencia Útmutatóját jelentik, hanem tartalmas 
ismertetést nyújtanak azokról a hitéleti világpro
blémákról is, amelyeknek tárgyalását maga elé 
tűzte a keresztyén szövetségi konferencia.

Külföldiek részére egy kis külön szótárt is ké
szítettek, hogy a legszükségesebb magyar kifeje
zések birtokában legyenek. A konferenciának ezzel 
az ügyes előkészítésével példát szolgáltattak arra, 
miként kell idegeneket Budapestre hozni és őket 
itt fogadni I

A kormányzó képviseletében VValkó Lajos dr. 
külügyminiszter, a kormány részéről Ángyén Béla 
dr. igazságügyi államtitkár, az evangélikus egyház 
nevében Kapi Béla dunántúli püspök, a református 
konvent képviseletében Victor János dr. budapesti 
teológiai tanár jelent meg. A fővárost Édes Endre 
dr tanácsnok képviselte. Az elnöki tisztséget id. 
Szabó Aladár dr. református lelkész, a nagymüvelt- 
ségü, több nyelvet beszélő, régi kiváló protestáns 
vezéríérfiu töltötte be, mig körülötte a sajtó kép
viselőin kivül Pollock János, az Európai Keresz
tyén Szövetségi Unió tiszteletbeli elnöke, Kelly 
James, az Unió elnöke, Sartorius Ernő, a Keresz
tyén Ifjúsági Egyesületek európai vezértitkára, 
Sauvin Ernő európai főtitkár, Hegedűs Lóránt dr. 
ny. pénzügyminiszter, Podmaniczky Pál báró dr. 
evangélikus lelkész, a magyarországi elnök és 
Csia Sándor dr. MÁV. igazgatófőorvoshelyettes, 
főtitkár foglaltak helyet.

Az elnök üdvözölte a megjelent előkelőségeket, 
előbb magyarul, majd angolul, németül és franciául.

Az a nagy mozgalom, melyet a legújabb időben 
a róm. katholikus egyház hazánkban kifejt, feltű
nően élénk. Katholikus napok és gyűlések a leg- 
félreesőbb falukban, amelyeknek eddig nevét sem 
ismertük, nagy pompával és a katholikus érdekek 
hangoztatásával, nagy számban tartatnak meg. 
Különböző egyesületek és szövetségek keletkeznek 
a társadalom minden rétegeiben katholikus célok 
előmozdítására. A mozgalom még a bálozásokra 
és táncmulatságokra is kiterjed, minek jellemzé
séül felhozzuk, hogy mig évek előtt egy katholikus 
bál volt Budapesten, ezidén a farsangban tizenegy 
katholikus jellegű bál és táncmulatságon táncoltak 
katholikus célok javára.

Hogy mi tulajdonképen ezen mozgalom valódi 
célja, azt egy-két nyilatkozattól eltekintve, an ely 
a regnum Marianum visszaállítását hangoztatja a 
hírlapok közléséből nem tudjuk, de miután ne
künk protestánsoknak mégis érdekünk megtudni, 
mennyiben irányul ellenünk ez a mozgalom, egy 
nem oly régi competens forráshoz fordulunk, mely 
a katholicizmus sérelmeit elpanaszolván, világot 
vet erre a mozgalomra.

1920 ban „a katholikusok némely sérelmeinek 
orvoslása“ címén megjelent a múlt évben meghalt 
Tomcsányi Lajos S. J. páternek egy füzete, 
amelynek kinyomatását az esztergomi egyházme-
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Utána Walko Lajos külügyminiszter a kormányzó, 
dr. Ángyán Béla államtitkár a magyar kormány 
üdvözletét tolmácsolta. Dr. Édes Endre tanácsnok 
azt kérte a jelenlevő külföldiektől, hogy támogas
sák Magyarország kulturális újjászületését. Kapi 
Béla evangélikus püspök beszédében hangoztatta, 
hogy a nemzeti különbségeket át kell hidalni és 
megtalálni a szeretetben való egyesülést. Báró 
Podmaniczky Pál fölszólalása után Szabó Aladár 
a magyar sajtó érdeklődését köszönte meg, amely 
a lehető legjobb benyomást keltette a Budapesten 
megjelent huszonkét nemzet delegációjának körében.

Az Európai Keresztyén Szövetségi Unió szer
dán délelőtt kezdte meg érdemleges konferenciáját 
és pedig a külföldiek számára a Zeneművészeti 
Főiskola hangversenytermében, a magyarajkuak 
— csonkaországbeliek és a megszállott területek
ről jöttek — részére pedig a Vigadó nagytermé
ben. Mindkét helyen egy és ugyanarról a tárgyról 
folytak az előadások 1 „Megmentésünk 1.. .“ gyűj
tőcím alatt.

A konferenciát mindkét helyen istentisztelet ve
zette be. A magyar gyűléseken Kecskeméthy Ist
ván dr. kolozsvári ref. teológiai tanár megnyitója 
után Szőnyi Sándor ceglédi reálgimn. tanár, Mo
dersohn Ernő németországi ref lelkész és Mon- 
sky Miksa bécsi lelkész beszéltek.

Délután egyidőben négy helyen volt előadás a 
nemzetközi egyházi konferencia közönsége szá
mára, hol idősebb Victor János, Wetzig Károly, 
Street M. Johanna kisasszony, Attila Pál tamperei 
finn lelkész, Achenbach Pál német missziói titkár, 
illetve Muraközy Gyula kecskeméti ref. lelkész és 
Wisswede Pál német prédikátor tartottak előadást.

gye censora elrendelte, amely tehát a hivatalos 
egyház álláspontját ismerteti a nyilvánossággal. 
Az ezen füzetben foglaltakat bátran elfogadhatjuk 
azon követelések minimuma gyanánt, amelyek 
minket protestánsokat is érdekelnek.

Lássuk sorra ezeket a sérelmeket:
I. Tomcsányi tagadja az egyháznak adományo

zott javak állami eredetét és sérelmesnek tartja, 
ha azokhoz az állam hozzányúlni merne. A páter 
Deák Ferencet is erősen támadja, hogy ezt állítani 
merte, azt ugylátszik nem tudta, hogy Verbőczy 
is a szent korona jogán, tehát állami alapon ke
letkezettnek mondja az egyházaknak adott javakat. 
A kérdés különben nem aktuális, a protestáns kö
zös bizottság sohasem sürgette a secularizációt, 
habár az, ha valahol, Magyarországon jogilag na
gyon is megindokolható, dehát a kérdés a földbir
tokreformmal egyelőre nyugvóra tért.

II. Tomcsányi az 1848. XX. törvénycikk alapján 
követeli az uralkodó vallás visszaállítását. Gúnyo
san aposztrofálja a protestánsokat azzal a felhí
vással: „Nos hát protestáns testvérek hajtsuk 
végre az 1848. évi XX. t. c. rendelkezéseit“. Sze
rinte azok végre vannak hajtva, mert a teljes val
lásszabadság biztositva van a protestánsoknak, 
állami segélyben is részesülnek. Miért lármázzák 
hát tele az országot panaszaikkal? Nekik nincs a

Este Budapest székesfőváros pompásan sikerült 
összejövetelt rendezett az Európai Keresztyén 
Szövetségi Unió külföldről és a megszállott terü
letekről jött résztvevői számára. Hét órára zsúfo
lásig megtelt a Vigadó nagyterme, a vendége
ket Édes Endre dr. tanácsnok üdvözölte meleg 
szavakkal.

Elsőnek Ketty James, az Unió európai elnöke 
köszönte meg a főváros vendéglátását, majd Por
tugália nevében Alfredo da Silva, Németország ré
széről Schürmann Gusztáv, Románia nevében K. 
Tompa Artur dr., Észtország megbízásából Koljo 
lelkész, Írország kiküldöttei részéről Pollock János 
szólt, Anglia üdvözletét Bagnall lelkész, Csehor- 
szágét Hochmann lelkész, Ausztriáét Rindlichba- 
cher Traugott adta át. A további szónokok vol
tak ; Gröndahl (Svédország), van Kol (Hollandia), 
Lassahn Gusztáv (Lengyelország), Rev. F. T. Mi
les (Ausztrália, Sneddon (Skótország), Snaerhaus 
(Norvégia), Ritter (Svájc), Boot (Wales), Schuma
cher (Szerbia), Attila Pál (Finnország). A magyar 
rendezőbizottság részéről Podmaniczky Pál báró 
dr. mondott beszédet, majd az illusztris közönség 
hangversenyt hallgatott végig. Ebben közreműköd
tek: a Törekvés-dalkör Kiss Károly vezetésével, a 
Laurisin zene- és énekcsoport, a Baranyai-trió, 
Laurisin Lajos, a Magyar Kir. Operaház tagja és 
többen mások, akik valamennyien magyar szer
zeményeket adtak elő. Szünetben a főváros meg
vendégelte a külföldi résztvevőket. Ugyancsak 
szerdán este a konferencia magyarajku tagjai szá- 
mára szeretetvendégség volt az Állami Gépgyár 
dísztermében. A befejező előadásokat pénteken 
tartották meg az említett helyeken.

panaszra e tekintetben semmi okuk, de itt az ideje, 
hogy mi emeljünk panaszt s mi követeljük, hogy 
hajtsák már végre az 1848. XX. t. cikket s tény
leg adják meg nekünk katholikusoknak mindazt, 
amitől bennünket jogtalanul megfosztottak s amit 
a törvényre támaszkodva visszakövetelhetünk. 
Tomcsányi ugyanis abból, hogy későbbi törvények 
az ősi szent vallást felekezetié degradálták, ezt 
pedig az 1848. t. cikk nem tette, egy logikai buk
fenccel azt következteti, hogy a későbbi törvény
cikket sértették meg, a katholikusok tehát ezen 
törvénycikk alapján követelhetik az uralkodó val
lás visszaállítását.

Ehhez a viccnek beillő okoskodáshoz azt hisz- 
szük nem kell kommentár.

A IV. fejezetben felsorolja a páter, a hatholi- 
kusokra nézve sérelmes törvényeket. Ezek a há
zasságjogi, anyakönyvi és a gyermekek vallásáról, 
az izraelita vallás recepciójáról és a felekezetnél- 
küliségről szóló törvények, az uzsoratörvény, me
lyet a liberális kormány már 1877 ben hatályon 
kívül helyezett és a törvény a törvényesen bevett 
vallásfelekezetek viszonyosságáról. Ezeket a tör- 
vényeket a katholikus vallás elleni tőrdöféseknek 
mondja Tomcsányi és mind eltöröltetni kívánja 
és ez á kívánság képezné tulajdonképen a mái 
katholikus mozgalom végcélját (Folytatjuk.)
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fl mi Ponfheonunh.
Kopácsi István.

A XVI század reformátor vezérei mellett — 
akikről már megemlékeztünk — azokról is szóla- 
nunk kell, kik az első magvetői voltak a protes- 
tántizmusnak, kik az üszkös, véres, romokban 
heverő országot apostoli működésűkkel újból épít
getni kezdték s acik veszéllyel nem törődve bátor 
hirdetői voltak az uj evangéliumnak. Annak az 
uj evangéliumnak, amely a vásári árusok prédá 
jává züllesztett hittételek helyett, az eszményi 
tiszta hit és erkölcs hirdetésével rázták fel a mo-

Í bácsi vész vérözöne után letargikus állapotban 
levő magyarságot.

Az elsők között a legnagyobb, legértékesebb 
működést fejtett ki a végtelen jóságáról és tiszta 
életéről .szent öreg“ nek elnevezett Kopácsi Ist
ván. Reformátori munkálkodását Sárospatakon 
kezdte s rövidesen Patak és környéke az uj esz
méknek hódolt.

Eredetileg a pataki Ferencrend főnöke volt, de 
midőn Wittenbergben megismerte a reformátorok 
által hirdetett uj eszméket, maga is lelkes após 
tola lett az uj evangéliumnak. — Működése sok
irányú volt. Nem csak az uj eszmék lelkes hirde
tője s tudományos harcosa volt, de a kultúra fej 
lesztésében is maradandó emléket hagyott hátra. 
Különösen mngyar nyelvű iskolák felállításával 
szerzett nagy érdemeket. — Megszervezte a nagy
bányai egyházat és iskolát is ahonnan Perényi 
Gábor hívására tért vissza Patakra, hogy az ál
tala alapított, de hanyatlani kezdő iskolát fellen
dítse. Nemcsak sikerült átszervezni a pataki isko
lát, de át is alakította azt főiskolává. Mint a főis
kola lelke és irányítójának igen sokat köszönhet 
neki a fejlődés kezdetén levő magyar kultúra.

Az ő nevéhez fűződik az első protestáns zsinat 
(1545) tartása, melyet Erdődre hivott össze. Ha
lála előtt két évvel részt vett még a Zemplén me
gyei egyházak képviseletében a tarczali zsinaton 
(1561), amely a praedestinatió tanát tárgyalta. — 
Áldásos működése közben érte a halál Sárospata
kon 1563 ban.

Csak „VASÜTI UTMUTATÓ'Tkérjen. ha megbiz- 
haíó és olcsó menetrendet akarl

fip tu fu ffn  Páratlanul olcsón

f g | |  zongorák, harmoniumoh
t í W f j l  10 év i  jó tá l lá s  é s  k é n y e l -  

 ̂ m e s  ré sz le t f i z e té s  mel l et t

E H A L L  z o n g o r á i  é r m é i  b e n
B u d a p e s t ,  A n d rá ssy  u t  1 5

h í r e k
K á n i k u l a .

Az idei nyárnak a legaktuálisabb témája a 
melegről való elmélkedés. Mert már régen szen
vedtünk annyit a melegtől, mint az idén. A me. 
legben a beteg ember még betegebb lesz, az 
egészséges könnyen fárad, ingerlékennyé, idegessé 
válik s a szervezet nagy mértékben kimerül. Tu
dományos kísérletek bizonyítják, hogy 25—30 fok 
Celsiusnál az ember szellemi képességeinek egy 
részét elveszti, s hat mine fokon felül úgy szellemi, 
mint testi ereje rohamosan csökken. Az ember 
szervezete egy bizonyos fokig a legképtelenebb 
nehézségeknek is képes ellenállni, de vannak ha
tárok, amelyeknek átlépése nagyon csökkenti a 
munkabírást s a teljesített munka értékét. A me
leg főként a tüdőre hat. A tüdő oxigént választ 
ki a levegőből és ezt átadja a vérnek, amelyből 
viszont szénsavat és vízgőzt von el, melyet aztán 
átad a levegőnek. A tüdő akkor működik a leg
jobban, ha a külső hőmérséklet 15—18 fok Cel- 
siussal alacsonyabb, mint a test belsejének hőmér
séklete. Az emberi test hőmérséklete körülbelül 
36 fok. Ha egy meleg napon a levegő eléri ezt, 
a tüdő mind képtelenebb lesz oxigént elvonni a 
levegőből s mind több és több szénsav gyülemlik 
fel a vérben. Könnyebb mérgezés áll be, melynek 
könnyen észrevehető tünetei a lassúság, feledé- 
kenység és álmosság. Úgy látszik, hogy mikor 
azt mondjuk, borzasztó ez a meleg, sokkal komo
lyabb dolgokat mondtunk, mintsem gondolnánk.

Uj. Horthy Miklós esküvője. Augusztus 4 én es
küdött örök hűséget ifj. Horthy Miklós Károlyi 
Consueló grófnőnek, Károlyi Imre gróf, császári 
és királyi kamarás leányának.

A polgári esküvő a Károlyi palotában történt, 
hol dr. Sipőcz Jenő polgármester adta össze az 
ifjú párt

Az esketés után háromnegyed tizenkét órakor 
a násznép a Szilágyi Dezső téri református temp
lomba indult.

A templom pompázó fehér virágdíszben fogadta 
az érkezőket. A templom hajója ekkorra már 
zsúfolásig megtelt a meghívott előkelőségekkel.

A násznépet a templom főkapujában Haypál 
Béla fogadta.

A násznép a templom vörösmárvóny kereszte- 
zésü utjánál sorakozott fel. Az esketési szertartást 
Soltész Elemér ' tábori püspök végezte, aki nagy
hatású és szárnyaló beszédet intézett a fiatal 
párhoz.

DORIS-FÉLE MOTSOUKO-PARFÖM A l e g j o b b  é s  l e g t a r t ó s a b b .

Kérje minden 
gyógyszertárban 
és drogériában.

K é s z í t i : D O R I S  llla tsz e rg y á r , 
B u d a p e s t, IV, R e á lta n o d a  u c c a  11. sz .

Csak „DORJS* 
signaturával el
látott a valódi.
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Kelety Dénes, a magyar államvasutak elnökigaz
gatója, a Bethlen Gábor Szövetség társelnöke, — 
hosszú évtizedek maradandó értékű munkája után 
nyugalomba vonult. Ez alkalomból a Kormányzó 
ur Kelety Dénesnek az elsőosztályu érdemkejesztet 
adományozta. Á kitüntetéshez mi is őszinte szivből 
gratulálunk.

A Konvent világi elnöke. Degenfeld József gróf 
halálával megüresedett a ref. egyetemes konvent 
világi elnöki széke, melybe D ók us  Ernő, a tiszán- 
inneni ref. egyházkerület főgondnoka kerül. Az 
egyetemes konvent elnöke ugyanis nálunk minden
kor a legidősebb egyházkerületi főgondnok s igy 
Degenfeld gróf helyére most automatikusan Dókus 
Ernő következik, kinek megválasztása a magyar 
reformátusok legszélesebb körében általános örö
met kelt.

Vitézzé avatás. Leel-Őssy Árpád berekböször
ményi lelkészt, a hadbavonult 40 theologus diá
kok egyikét a Margitszigeten legutóbb megtartott 
vitézavatáson a Kormányzó ur vitézzé avatta.

Reíormátns esperesi beiktatás Ujfehértón. A na
pokban iktatta be Ujfehértón a középszabolcsi 
református egyházmegye újonnan választott espe
resét, Porzsolt Istvánt. A rendkívüli közgyűlésen 
ott voltak: Degenfeld Pál gróf egyházmegyei 
gondnok, Kállay Miklós rőispán, Mikecz István 
alispán, Ujfalussy Dezső nyugalmazott főispán, 
Kovách Elek dr., Szesztay Zo'tán dr., Révész Imre 
dr., Kun Béla dr., S Szabó József és Nánásy An
dor dr., Kálnoki-Bedő Sándor, Erdőhegyi Lajos 
országgyűlési képviselők, Szabó Lajos eddigi espe
res és negyven lelkipásztor, s az egyházmegyének 
számos világi tagja. Az ünnepség a templomban 
folyt le, melyet zsúfolásig megtöltöttek a vendé
gek s a gyülekezetnek tagjai. Veress Károly 
nyirturai lelkész prédikált. Szabó Lajos esperes 
értékes beszéddel iktatta be Porzsolt Istvánt, aki 
megtartotta székfoglaló beszédét. Az uj esperest 
számos testület üdvözölte. Délben az ujfehértói 
egyház 250 terítékes ebédet adott.

Uj református igazgatótanitó. Zindra Teofii ne- 
mesdédi református tanítót a dunántúli egyház- 
kerület püspöke, Antal Géza dr., kiváló munkás
ságának elismeréséül igazgatőtanitónak nevezte ki.

Holland prédikátor a józsefvárosi [református 
istentiszteleten. Julius végén Decker holland lel
kész vezetésével nagyobb holland társaság érke
zett Budapestre. Decker lelkész a Kálvin-téren 
prédikált, még pedig magyar nyelven, mig Van 
der Weerd Rudolf református lelkész a Mária 
Terézia tér 8. szám alatt prédikált^ Beszéde után 
Dam Péter közjegyző beszélt.

Az evangélikusok sérelmesnek találják a mis
kolci jogakadémia megszüntetését. A hegyaljai 
evandélikus egyházmegye csütörtökön Diósgyőrött 
közgyűlést tartott Lichtenstein László felsőházi tag 
elnöklete alatt. Az elnök megnyitó beszédében 
rámutatott arra, hogy az 1848. évi xX. törvény
cikket még ma sem hajtották végre és ezenkívül 
még újabb sérelem is érte az evangélikusokat 
azzal, hogy az Eperjesről Miskolcra költözött nyil
vános jogú evangélikus jogakadémiát meg akarják 
szüntetni. Már pedig ez szerinte a törvénycikk 
flagráns megsértése és ezzel szemben a küzgyülés, 
de az evangélikus közvélemény is a legerélyeseb
ben tiltakozik. Nem lehet beszüntetni ezt a jog
akadémiát, azt az intézményt, ahonnan olyan 
emberek kerültek ki, mint Thököly Imre és 
Kossuth Lajos. Nemes Károly diósgyőri lelkészt, 
egyházmegyei főesperest ünnepelte azután a köz
gyűlés abból az alkalomból, hogy most töltötte 
be lelkészkedésének 40 esztedős jubileumát és a 
kormányzó harmadosztályú érdemkereszttel tün
tette ki.

Egyházmegyei közgyűlések. A mezőföldi refor
mátus egyházmegye julius 27-én tartotta évi ren
des közgyűlését Székesfehérváron, a dunántúli 
egyházkerület legnépesebb egyházának városában 
Medgyaszay Vince esperes és Lipcsey Lajos gond
nok elnöklésével. A közgyűlésen megjelentek még 
Szász Károly, Bibó Dezső, Akócs János, Simon 
Sándor világi, Kutassy Ferenc, Miklós Géza, Öllé 
Sándor, Babay Kálmán egyházi tanácsbirákon 
kívül az egyházak több világi és lelkészi képvi
selője. A közgyűlést megelőző napon a bizottsá
gok üléseztek, lelkészi értekezletet tartottak s az 
egyházmegyei fegyelmi bizottság tartott ülést. Este 
pedig az egyházmegyei tagok vacsorája alkalmával 
a fejérvári református dalárda gyönyörű hazafias 
dalokat adott elő. A közgyűlést szerdán reggel a 
templomban Medgyaszay Vince esperes lélekemelő 
imája után Lipcsey Lajos gondnok szép beszéd
del nyitotta meg. Az esperesi jelentést, mely -az 
egyházmegye egyévi életéről nyújtott hü képet, 
Vargha Kálmán főjegyző olvasta fel. A közgyűlés 
Kutassy Ferenc és Szűcs Dezső lelkészeket legfel
sőbb kitüntetésük alkalmából meleg ünneplésben 
részesítette. Örömmel vette tudomásul a közgyűlés, 
hogy a lefolyt évben az egyházmegye kerületén 
a születések és a tankötelesek száma az előbbi 
évhez képest gyarapodott. A gyűlés befejeztével 
társasebéd következett.

A soproni felső evangélikus egyházmegye Harka 
községben. Zergényi Jenő dr. egyházmegyei fel
ügyelő és Scholtz Ödön volt nemzetgyűlési kép
viselő, esperes elnöklésével tartotta ez évi rendes

Vas-, Gép- és Háztartási Ipari kiállítás, Rádió kiállítás 
ÍMT* I. N em zetközi R eklám kiállitás

V Á R O S L I G E T I  I P A R C S A R N O K  — F Ő V Á R O S I  C S A R N O K  
au g u sz tu s  18-tól szep tem b er 15-ig.
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közgyűlését. Hanzmann Károly soproni lelkész 
javaslata alapján teljesen újjászervezték az egy
házmegyei gyámintézetet. A közgyűléssel kapcso
latos ünnepi istentiszteleten Danielisz Róbert, 
Hanzmann Károly, továbbá Ziermann Lajos kor
mányfőtanácsos, lelkészek működtek közre, a 
soproni ifjúsági egyessület harsonakara pedig Mühl 
Aladár tanító vezetével játszott.

Darányi Ignáe adománya a Mezőgazdasági Mú
zeumnak. Néhai Darányi Ignác végrendeletének 
rendelkezéseit most hajtja végre az elhunyt csa
ládja. Ebből tudtuk meg, hogy a néhai kiváló 
vezérférfiunk sok értékes emlékét hagyta örökül 
a „Magyar Mezőgazdasági Muzeum“-nak, melyet 
ő alapított. A királytól nyert kitüntetéseit, továbbá 
díszpolgári okleveleit, könyvtárának egy részét, 
fényképeit s egyéb emléktárgyait mind e múzeum
nak adományozta, melyeket dr. Hóman Bálint, a 
Nemzeti Muzeum főigazgatója, már át is adott a 
nevezett intézetnek.

A debreceni református egyházmegye lelkészeinek 
értekezlete. Mint Derecskéről jelentik, a debreceni 
református egyházmegye lelkészegyesülete ott tar
totta meg értekezletét legutóbb F. Varga Lajos 
esperes elnökletével. Az értekezletet megelőzőleg 
tartott istentiszteleten Dankó Sándor esztári lelkész 
mondott előimát, Zitás István szentpéterszegi lel
kész prédikált. Az értekezlet előadói voltak ; Szász 
Imre dr. monostorpályi lelkész és Fekete Gyula 
egyházkerületi belmissziói lelkész.

A TU- és reklám kiállítás kedvezményei. Feltűnést fog
nak kelteni azok a kedvezmények, amiket látQga óinak az 
augusztus 18 án megnyíló vas, reklám és rádió kiállítás 
nyújt. Kétezer pengő közlekedési, balesetbiztosítási, fürdő 
és hotelkedvezmény jár a kiállítás minden látogatójának. 
Az olcsó Polgári Bútor Bemutató két teljesen berendezett 
szobáját a közjegyző előtt kijelölt két belépőjegy szeren
csés tulajdonosa ajándékba kapja. Vidékről és külföldről 
nagy csoportokban jelentkeznek a látogatók. Kiállítási 
Iroda: Városligeti Iparcsarnok. Telefonok: Vaskiállilás: 
239—39. Reklámkiállitás 289-88.

Gyermekhalandóság. Harmincegy nemzetnek az 
egy éven alul elhalt gyermekhalálozási statisztiká
jában a negyedik helyen állunk ml. Első Chile 
27’4 százalékkal, második Észtország 25'2 száza
lékkal, harmadik Románia 21 százalékkal, negye
dik Magyarország 17*6 százalékkal, ötödik Porosz- 
ország 13 százalékkal, hatodik Franciaország 9'7 
százalékkal.

Ötven esztendős a Református Világszövetség.
Edingburgban most ünnepelte fennállásának ötven
éves jubileumát a Református Világszövetség, 
melyre az angol, skót és ir résztvevőkön kívül az 
európai kontinentális egyházak részéről is igen 
sokan jelentek meg.

Mibe került a háború? A magyar felsőházban 
báró Hazai Samu volt honvédelmi miniszter fel
említette beszédében, hogy saját számítása szerint 
a volt osztrák-magyar monarchiának a háború 
százmilliárd aranykoronájába került, beszámítva a 
nemzeti vagyonban okozott károkat is.

A mezőföldi reformátns egyházmegye ezévi ren
des közgyűlését Székesfehérvárott tartotta meg. 
Medgyasszay Vince esperes mondotta a bevezető 
imát, a világi elnöki beszédet pedig Lipcsey Lajos 
dr., Székesfehérvár helyettes polgármestere, ez 
egyházmegye gondnoka tartotta. A közgyűlést 
megelőző napon a lelkészi értekezlet, a bizottságok 
tanácskozása és az egyházmegyei fegyelmi bíróság 
ülése folyt le.

M indenki pénzhez jut, ha felesleges férfiruháif, bú
torait, szőnyegeit, porcellán- s tivegnemüit és minden jó
karban levő más ingóságait Roticnberg-nek eladja, VI., 
Paulay Ede ucca (Szcrecsen ucca) 46. Telefon: Lipót 
935—21. Cég a megbízottját kívánatra házhoz is küldi. 
Ugyanitt antik bútorok, fali csillárok, szőnyegek, nagy 
álló- és fali órák, férfi és női ruhanemüek, bőröndök és 
több más közszükségleti tárgyak olcsón beszerezhetők.

mm p r o t e s t á n s  c é g e k .
E rovatban foglalt hirdetés egyszeri közzététoli dija 
szavanként 15 fillér, vastagatb betűvel szedve 3u fillér.

B U D A P E S T »
Deli Pál kalapgyár Dob u. 16. Férfi és női kalap saját és 

külföldi gyártmány nagy raktára, javítások elfogadtatnak.
Scholtz Testvérek könyv- és papirkereskedés. IX., Ferenc 

körút 19/21.
Tömpe Károly építőmester, építési vállalkozó ács telep, épí

tési anyag kereskedés. VII., Crobor u. 8 /83. Telefon: 
József 318-03.

R o d e r n  l e s i g y ó g y á s z a i a
a 43 év óta működő

Budapesti Nedico W a n ih a i  Zanderintézet-
nek mind szélesebb társadalmi körökben kelti fel 
a közönség érdeklődését és bizalmát. Meglepő 
eredményeket ér el különleges gyógyító módszeré
rének azzal a találmányával, mellyel az elődombo
rodó. ferde kinövésü testeket rövid Idő alatt keskeny- 
nyé, szabályossá, széppé és plasztikussá idomítja át. 
Reumát, iechiast is kiváló eredménnyel gyógyít. 
Ellátja az ország összes baleseti betegeinek utóke
zelését a legfelsőbb fokon. Ezzel megbecsülhetetlen 
nemzetgazdasági hasznot hajt az országnak a vissza
adott munkaképesség s a megkímélt baleseti járu
lék révén Különösen a gyermekek testi fejlesztésé
ben s a felnőtteknél az irodai élet tesfrombolásai- 
nak helyrehozásában nélkülözhetetlen a gyógymódja. 
Állami és községi tisztviselőket az O. T. B. terhére 
az I. és 7. sz. blanketták bemutatása mellett, vala
mint tanítókat, egyházi alkalmazottakat s árva gyer
mekeket, erkölcsi testületeik ajánlása mellett ingyen 
kezel. -  A szellemi és vagyoni arisztokráciának 

régóta kedvelt gyógyintézete a

. Pledico Mechanikai Zanderinfézef"
IV. S o m m e lw e ls z  u c c a  2

mely Dr. MELHA ARMAND igazgató-főorvos és orvos
nejének vezetése mellett működik.
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I B. Vozáry Erzsébet I a pápai református tani-
1.. .........  i 1 tonőkepző intézet nyug.

tanárnője, a magyar tanítás és magyar nőnevelés 
hivatott lelkű fáradhatatlan munkása, életének 

•!' 49. évében, hosszú szenvedés után julius 23-án 
este Farnoson jobblétre szenderült. Temetése julius 
2ö-én délután ment végbe q 

Lelkésznek konferenciája. A Solti református egy
házmegye papnéi mintegy ötverten a napokban 
tartották Dunavecsén értekezletüket, amelynek ke
retében tárgyalt indítványok közül különösen élénk 
visszhangot keltett az az indítvány, hogy a refor
mátus papnénak szembe kell szállani a mostani 
botrányos divattal, erkölcstelen táncokkal és szó- 
kásokkal. A papnék testületé hajlandó tisztes 
egyenruha viselésére is, ha ezzel a romlott erköl
csöket javíthatja. Előadást tartott Kovács Ferencné, 
Lukács Imréné és Olasz Sándorné. Az értekezlet 
táviratban üdvözölte a lelkésznék szövetségének 
elnökét, Ravasz László püspök feleségét.

UKU®;1)

Elsőrangú internálások és nevelőintézetek fiuk és leányok részére.
F ra n c ia o r s z á g :  Saint-Rafaél a francia Riviérán, az örök tavasz 

országának meseszép helyén, közvetlen a tengerparton (Nizza mellett).
S v á jc : Lausanne és Montreux, a világhírű nevelővárosokban, a 

Genfi tó partján, 900 m magasságban (Lausanne világhírű egye- 
temp). Intenzív sportélet. Klimatikus gyógyhelyek.

A ú a z t r i a : Wien, az osztrák főváros gyönyörű villatelepén, a 
középponttól 15 percre villamossal.

M agyarország: Budapost és Hűvösvölgy, elsőrangú intézetek, 
fiú- és leányotthonok.

Mindegyik intézet felvesz egyetemi, közép- és polg. iskolai, ipar- 
művészeti, zeneiskolai, leánykollegtnmi, leánylyceumi, továbbképző, 
varrni tanuló stb. bennlakókat. Összes sportok, tanulmányi kirán
dulások, Bennlakó orvosnők. Szigorú felügyelet. Napi 5-szöri kitűnő 
étkezés. Saját sporttelepek. — Ellátási dij (bennfoglaltatik a tandíj is) 
kiMfütdcn 120 P, Budapesten I00 P havonta. Más külön dij nincs. 
Külföldre mérsékelt tanulójegyek. A látogató szülők részére ugyané 
dijak mellett az intézetek dépandanceaiban kitűnő penziók. Köztiszt
viselőknek, szegénysorsuaknak, egyetemi hallgatóknak kedvezmé
nyek. A fiuinternátusok dija 10 százalékkal olcsóbb.

, N y a r a l t a t á s i  c s o p o r t o k
Lausanneban (Svájc), Balatonszemesen és Hűvösvölgyben. Havi dij 140 P.

Felvilágosítás, prospektus (válaszbélyeg) i Pestalozzi luternátus 
Iroda, Budapest, VII., Akácfa-utca 43. V. 32 (Lift).

Valódi ezüst keresz te lő i 
é s  u rvacso ra i edények.
Szigeti Itándor ős Fia
Budipesf, IV, MiiiEBin hörof 11.

Alapítás! év 1867. 

Ezüst e v ő e s z k ö z ö k  
:: g y á r i  r a k t á r a . : :

Kívánatra árjegyzék.

K ö z g a z d a s á g .
A magyar református társadalom gazdasági szer

vezkedése. Nem véletlen, nem is hangulat, hanem 
a tények felismeréséből folyó logikai szükségesség 
érlelte meg nálunk is azt a meggyőződést, hogy 
a nemzeti álláspont ideáljai csak egy gazdaságilag 
erős és gazdaságilag is jól szervezett nemzeti tár
sadalom kebelében valósíthatók meg maradék nél
kül. Ez az egyre jobban érvényesülő felfogás 
hívta életre az Országos Református Jóléti és Gaz
dasági Társulatot, amely céljául tűzte ki, hogy a 
gazdasági élet egész területén megszervezze a 
református társadalmat és igy segítségére legyen 
a létért való küzdelemben. A társulat a többter
melés, a gazdasági ismeretek terjesztése, az áiu- 
ellátás és biztosításügy területén fejt ki általános 
nemzetgazdasági szempontból is figyelemreméltó 
munkásságot. A társulat vezetőcégében a hazai 
református társadalom legelőkelőbb reprezentánsai 
foglalnak helyet. A társulat központi irodája: IX., 
Kálvin-tér 10. Az érdeklődőknek szívesen szolgál 
részletes felvilágosítással.

A szőlők állása Magyarországon. A szőlők to
vábbra is szépen fejlődnek Magyarországon. A 
peronoszpóra ugyan helyenként terjed, kártétele 
azonban nem számottevő s általában véve a moly
kár is kevésbbé tapasztalható mint a múlt évben. 
Kecskeméten, Győrszentmártonban és Kajár köz
ség környékén jégverést jglentettek, ettől eltekintve 
azonban a terméskilátások a károktól megkímélt 
szőlőkben jó közepesnek Ígérkeznek. A borok 
ára minőség szerint Malligand fokonként 2—10 
fillér, literenként pedig 64—200 fillér között mo
zog. A borkereslet lanyha, a borkészlet fogytán 
van vagy sok helyen már nincs is.

Az európai borpiac helyzete. Nagyobb változások 
az európai piacon nem voltak. Franciaországban 
átmeneti lanyhaság után újból szilárd irányzatot 
mutat a piac, ugyancsak Spanyolországban is 
Tekintettel arra, hogy az olasz vasúti tarifaenged" 
mények még nem lépnek életbe, az olasz bor 
versenye csökkent. A középeurópai piacok helyzete 
változatlan. Csehszlovákiában a gyenge termés 
ellenére nem emelkedtek az árak, főleg a görög 
borok versenye folytán. Jugoszláviában, Romániá
ban elcsendesedett a kereskedelmi élet. Magyar- 
országon a nagy meleg folytán nagyobb vételek 
nem történtek és a kereskedők és termelők egy
aránt várakozó állásponton vannak.

S z a b a d  ttfaz&ban
Jsíenn el élni — cIsten ért!

J3ethlen Sábor.

HU LOHR MÁRIA (Kronfusz) Gyár és k ö zp o n t: Vili. J a r o s s - u .  85 I lii
Felelős kladő a .Bethlen Gábor Szövetség" nevében 

dr. Vida Gyula ügyvéd (VII., Kertész-utca 18.)
Nyomatott Fráter és Társa könyvnyomdájában 
Budapest, VII., Akácfa-u. 13. Tel.: J. 406—20
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A „BETHLEN GÁBOR SZÖVETSÉG“ HIVATALOS KÖZLÖNYE

SZERKESZTŐSÉG: VI]., Wesselényi utca 53. ssárn 
Megjelenik egyelőre kéthetenként 

A .Bethlen Gábor Szövetség* tulajdona 
A Szövetség tagjai a lapot díjtalanul kapják

Felelős szerkesztő

DE: V1DA GYULA

KIADÓHIVATAL: Fráter s Társa könyvnyomdája 
Budapest, VÉL, Akácfa utca 13. Telefon : J. áOd -20. 

Előfizetési díj egész évre 4 pengő 
Egy es szám ára 20 fillér 

Hirdetési dijak megegyezés szerint

A Magyar Presbiterek országos nagygyűlése. 
Az Orsz- Református Lelkész-Egyesület közgyűlése.

A Presbiteri Világszövetség nemzetközi konferenciája.

11

Magyarország fővárosának kozmopolita arcula
tába az idei, nagyon ígéretes ősz beköszöntése- 
képen, újból erőteljes magyar néprajzi vonásokat 
föstött bele a Vidék szinmagyar népének csoportos 
felrajzása. Melyik az a szinmagyar rétege a társa
dalmunknak, amelyik ezt az erős hatásváltozést 
— ad oculos demonstrandum — meg tudja érzé
keltetn i?...

Számottevő nagy embertömegekben csak a pro
testánsok lehetnek ezek, kik a Duna Tisza közén, 
a Tiszavidék mentén s a mai ideiglenes politikai 
országhatárok közelében élnek egységes tömegek
ben s akik 410 esztendő óta, a vallási reformáció 
elfogadásával, nyílt és tudatos fogadalmat tettek 
maguknak a magyar lelkűk, magyar hagyományaik 
s magyar népszokásaik megőrzésére. Ezért mond
ják az ő vallásukat nemzeti vallásnak, ezért őszin
tébb és magyarabb magyarok a protestánsok, mert 
nem tisztelnek idegen egyházfejedelmeket, csak a 
maguk jellemes fajának veeérféríiait.

A májusban lezajlott nagysikerű országos refor
mátus gyűlések s az Európai Keresztény Szövet
ségi Unió nak augusztusban megtartott nemzetközi 
konferenciája után most ismét felgyülekeztek 
Budapestre az ország összes református egyház
megyéinek presbiterei, közel 2000 férfiú, Egyhá
zuknak és Hazánknak leghívebb, legodaadóbb, 
leghazafiasabb, tehát a legértékesebb erkölcsi ve- 
zérférfiai. A második Országos Presbiteri Érte
kezletet tartották meg ők, az egyház lelkészé vezér
karával egyetemben, akik a maguk országos Lel
készegyesületének külön közgyűlését is most 
tartották meg Budapesten. Ezt a két hatalmas 
protestáns egyházparlamenti nagygyűlést egészí
tette ki világeseménnyé a Presbylerek Világszövet

ségének budapesti konferenciája, melyre a világ 
minden részéből ismét huszonkét ország protestáns 
nemzeti egyházainak megbízottjai érkeztek ide.

A három önálló egyházi szervezet külön-külön 
megtartott gyűléseinek és istentiszteleteinek egy
ugyanazon időben történt példás megrendezése 
külön elismerésre méltó érdeme a rendezőségnek, 
kik közül a rendkívüli hozzáértést, gyors és biztos 
agymunkát s ezenkívül rendkívüli figyelmet, gon
dosságot, tapintatosságot s ritka úri előzékenységet 
igénylő, irányitó főrendezői munkából a legnagyobb 
részt Cstkesz Sándor egyetemi tanár, Erdős Károly 
dr. teológiai igazgató, Gödé Lajos püspöki lelkész, 
Kiss Ernő esperes, idősebb Szabó Aladár dr., vitéz 
Komáromy János, Hetessy Kálmán dr., Fiers Elek, 
Janka Károly lelkészek (ez utóbbi országgyűlési 
képviselő) s az ő gárdájuk élén Baltazár Dezső 
dr. és Ravasz László dr. püspökök vették ki, a 
maguk fáradtságával legkevesebbet törődve.

Szeptember 1-én kezdődött az „Országos Rejor- 
mátus Lelkész-Egyesület11 konferenciája, mely há
rom napon át tartott. Aztán szeptember 5-én köz
gyűlést tartottak, 6-án pedig hajókirándulást ren
deztek Tótfaluba, Visegrádié, Vácra és vissza a 
lelkészek és családi hozzátartozóik A négy buda
pesti református templomban prédikáltak közülük 
Juhász László esperes, elnök, Fass Vince dr. 
teológiai tanár, Csikesz Sándor egyetemi tanár, 
Muraközy Gyula lelkész, iró, Takaró Géza new- 
yorki esperes, iró, Enyedy Andor lelkész, Czeglédy 
Sándor esperes, alelnök és Hetessy Kálmán dr. 
lelkész, mig a gyűléseken önálló előadásokkal 
szerepeltek Csikesz Sándor, Erdős Károly dr., 
Sütő Kálmán, Egerhízy Lajos, Ferenczy Gyula dr.. 
Kántor József, Buday Gergely, Kállay Kálmán dr.,
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Fiers Elek, id. Szabó Aladár dr., Vasady Béla dr., 
Marton János, Victor János dr., Hetessy Kálmán 
dr., Joó Gyula dr., Erdős József dr. és Juhász 
László.

A magyar presbiterek nagygyűlésén a pesti 
Vigadó dísztermében igen jelentőséges egyházi és 
társadalmi helyzetképet nyújtó, nagyszabású meg' 
nyitó beszédet mondott Baltazár Dezső dr. püs
pök, mig a délutáni nagygyűlésen egész erkölcsi 
epopeát és nemzeti hitvallást nyújtó ünnepi beszé
det mondott Ravasz László dr. püspök. A protes 
táns egyházi és társadalmi intézmények és szövet
ségek nevében hivatalos üdvözlő beszédeket mon
dottak Némethy Károly dr. b. t. t., Dókus Ernő, 
Benedek Sándor dr., Teleki József gróf (az uj fő
gondnok). Hetessy Kálmán dr., Csikesz Sándor, 
Borsos Károly és Dobó Sándor etnökök, mig a 
magyar országgyűlés nevében Puky Endre dr., a 
képviselőház alelnöke, a Székesfőváros nevében 
Némethy Béla dr. tanácsnok, a „Bethlen Gábor 
Szövetség" nevében pedig Hegedűs Lóránt dr. 
publicista, ny. miniszter mondottak nagyériékü 
bészédeket.

Mindenkinek lelkét magával ragadta az orszá
gos gyűlések budapesti és vidéki résztvevőinek 
nagytömegű felvonulása a Szabadság téren álló 
irredenta szobrokhoz. Három budapesti református 
templom udvaraiból indult el, különböző útirányé-

A pro testan tizm us helyzete és teendői 
a többi m agyar egyházzal szem ben.

Irta: SZTEHLÓ KORNÉL. (Folytatás.)

A közös bizottságnak egy további teendője lenre 
még a gyermekek vallásáról szóló 1894. 32. t. c. 
megváltoztatásának sürgetése.

Az 1910. év óta közzétett statisztikai adatokból 
kitűnik, hogy a protestánsok száma magyarorszá- 
gon egyre fogy, mig a római katholikusok szapo
rodnak 1900 ban a r. katholikusok száma kitett 
38*7 százalékot, amely szám 1910 ben már 49 3 
százalékra szaporodott, az evangélikusok száma 
7 5 tizedről 71 tizedre fogyott.

A fogyatkozás oka abban keresendő, hogy a 
protestánsok a vegyes házasságnál a törvény által 
megengedett reverzálisok folytán állandóan vesz
teségben vannak. A statisztikai évkönyv 1896-tól 
1915-ig a gyermekek vallására vonatkozó meg
egyezéseknél 11686-al több esetben történt a meg
egyezés a róm. katholikus egyház javára, mint 
amennyi akkor volna, ha a megegyezések mindkét 
fél javára egyenlő számban történtek volna. A 
veszteség ezen 20 évi időszakban a reformátusok
nál 3773 esetben, az evangélikusoknál 4441 eset-

kon, a többezer főnyi tömeg, szitáló esőben. Min
den vidék küldöttsége, fegyelmezett rendben, né
gyes sorokban, külön jelzőtáblák alatt vonult, egy- 
egy lelkész vezetése mellett, a hosszú menetben. 
A jelzőtáalák egyszeriben megmagyarázták a kö
zönségnek, hogy egy egy csoport melyik vidékről 
jött fel az ünnepélyekre. Nemcsak a csonkaország
beli polgárokat lehetett ott látni közöttük, hanem 
a megszállott területeinkről is sokan eljöttek, igy 
a beregi-, nagykárolyi , bihari-, bodrogközi-, 
abauji-, szatmári- és más egyházmegyék kötelékei
ben élő magyar véreink közül. A menet élén há
rom lelkész: Bélteky Lajos, Hetessy Kálmán és 
Porzsolt István nemzetiszinü selyempántlikákkal 
átkötött magyarszövegü nagy bibliát vittek a ke
zükben. Majdmindenik ember arcából bensőséges 
mély áhitatnak érzése sugárzott ki „Kelet“, „Dél“» 
„Észak“ és „Nyugat“ beszédesen ható irredenta 
szobrainál a küldöttségek bünbánatos, de biza
kodó dalokat énekeltek és százharminc részben 
határszéli, részben megszállott területi községek 
magyar földjéből hozott' mezei virágok csokraival 
koszoruzták meg az örök magyar tiltakozásnak 
jelképes szobrait.

Külön fejezete volt az egyidőbe szövődött ün
nepélyeknek a Presbiteri Világszövetség nemzet
közi konferenciája. A magyar rendezőségből az 
érkező külföldi delegátusok elé többen felutaztak

ben m ilvánul. Csonka Magyarországon is állandó 
a veszteség a legújabb kimutatások szerint. így 
az 1922-ben közzétett statisztikai évkönyv szerint 
1919 ben a róm. katholikusok nyeresége 710, 
1920-ban 421, 1921-ben 346, 1922-ben 304, a 
reformátusok vesztesége 1919-ben 242, 1920-ban 
7>>, 1921-ben 13, 1922-ben 31, az evangélikusok 
vesztesége 1919 ben 309, 1920-ban 184, 1921-ben 
191, 1922-ben 173 esetben jelentkezik.

Az 1895. évi 32. t. cikket megelőző időben a 
vegyes házasságból származó gyermekek vallása 
nem volt a szülők közötti megegyezés tárgya. Az 
1863. évi t cikk szerint a gyermekek nemük sze
rint követték a szülök vallását, az ezzel ellenkező 
téritvényt a törvény érvénytelennek jelentette ki. 
1895-ben a kormány rosszul alkalmazott liberaliz
musból és abban a reményben, hogy ezzel az 
egyházpolitikai törvén} ek elleni támadás gyöngülni 
fog, engedett a kath. clerus kívánságának és tért 
nyitott a vegyes házasságból származó gyermekek 
vallásáról való alkunak és lélekfogdosásnak. Eb 
ben a harcban mi protestánsok hátrányban va
gyunk, mert nem rendelkezünk azon lelki kény
szerekkel, amelyekkel a katholikus pap hívére 
hatni tud.
• A katholikus pap, amidőn a vegyesházasságra 

lépő nőt a reversalis követésére ösztönzi, a kegy-
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Bécsbe s onnan a Magyar Folyam és tengerhajó
zási-R. T. egyik legszebb nagy hajóján érkeztek 
meg szombaton a magyar fővárosba. Itt az Eötvös- 
téri kikötőben már diszes előkelő közönség várta 
őket, lelkes beszédekkel üdvözölték a vendégein- 
két, kiknek tiszteletére a Gellért-szálló nagy ter
meiben gazdag diné t adtak. A külföldi presbite
reket Horthy Miklós kormányzó ur őfőméltósóga 
külön hosszú kihal gatáson fogadta s klasszikusan 
szép beszédet intézett hozzájuk.

Misnap aztán megkezdődött a kilenc napra 
tervezett konferenciájuk, melynek során a keresz
tyén világ legaktuálisabb tudományos és egyház
igazgatási kérdéseit tárgyalják meg, külön szakta
nácskozásokon, melyek e lapszámunk megjelené
sekor is még tovább tartanak. A diszes és emlé
kezetes ünnepségek sorozatát Klebelsberg Kunó 
gróf kultuszminiszter által, a gyűlések résztvevői 
tiszteletére rendezett vacsora és Bethlen István 
gróf miniszterelnök által adott fényes estély zárták 
le, ahova a gyűlések résztvevőinek kiválóságai 
voltak hivatalosak. Mindkét alkalommal igen érté
kes és nagyjelentőségű beszédek hangzottak el, 
amelyeket azonban — helyszűke miatt — csak a 
jövő számunkban fogunk bővebben ismertetni.

Szabad  Jtazában
Jelennel élni — cIstenért l

Jdethlen Sábor.

szerek megvonásával és a tulvilági rettenetes bün
tetésekkel fenyegeti meg azt a gyönge teremtést 
és midőn a vőlegény látja, hogy a házasság létre 
nem jön — ha ebben a dologban nem enged — 
beadja a derekát. Egyenlő törvény csak ott igaz 
ságos, ahol egyenlők a törvény által rendezendő 
viszonyok. A statisztika meggyőző számai bizonyít
ják, hogy itt a viszonyok nem egyenlők, a tör 
vényhozónak tehát. nem szabad lehetőséget adni 
az egyenlőség kihasználására. Az 1868. évi Lili. 
törvénycikk biztosította a vallási békét, igazságos 
is volt. Nékünk protestánsoknak tehát komoly 
feladatunk ezen törvény visszaállítását kisürgetni.

Még egy nagy feladat lenne, ez a protestáns 
egyházak közti Únió létesítése. Én az unióba az 
unitáriusokat is befoglalnám, de ha nagyobb dog
matikai eltérés miatt ez mégsem lehetséges, a re
formátus és az ág hitv. evang. egvházak egyesí
tésének Nagvarországon számbavehetü akadályát 
nem látom. A trianoni béke folytán a protestánsok 
száma Csonka Magyarországban megfogyott, a 
reversalisok foiytán á létszám évről évre fogy, 
szükségünk van tehát arra az erősödésre amelyre 
az unió folytán számíthatunk. Nincs is semmi ér
telme annak, hogy minket, protestánsokat a hu
szadik században theológiai szőrszálhasogatások 
egymástól elválasszanak Mindkét egyházunk szer-

A lausannei világhonlerencia eredményei.
Dr. RAVASZ LÁSZLÓ református püspök nyilatkozata.

— Három hétig tartott ez a „csodálatos és 
vakmerő“ gyűlés, melynél különösebbet, ellent- 
mondóbbat alig látott századok óta a világ. Mi 
csoda bátorság kellett három-négj száz teológust 
összeg\üjteni és leültetni egymásn.éllé, hogy eddig 
vitatkozzanak, amíg egy véleményre jutnak.

— Aki a pszihológiát ismeri, tudja, hogy a 
vitatkozás a közvéleményeket erősíti. Aki az egy
ház szellemtörténetét ismeri, tisztában van vele, 
hogy a hitvallások mindig differenciáltak, mert 
mindig azt emelik ki, amiben egyik csoport a’mát 
siklói különbözött. Aki a bölcsészet történeté, 
ismeri, az előtt nem kell bizonyítani, hogy nyelv» 
történelem, egyház, mint valami óriás szellem 
hegyrendszer választja el az embereket. És mégis 
— bár a kongresszus tagjai, vezetői pszihológusok, 
egyháztörténészek és filozófusok voltak, megpró
bálták, hgy „az Alpescket planirozzák." ,a szeget 
kalapácsütéssel húzzák ki* és a különbségből ha
sonlóságot hozzanak elő

— Már eleve vigasztaltam őket azzal, hogy 
a keresztény anyaszentegyházban a szakadásokat 
ezerötszáz esztendő alatt csinálták meg s igy 
mégha nem is vesszük ^alapul azt az általános 
törvényt hogy sokkal könnyebb elrontani valamit, 
mint megjavítani, sőt esetleg még több időre kellene 
számítanunk, — még akkor is ezerötszáz eszten
dőnk van arra, hogy feladatainkat elvégezzük. 
Helytelen dolog volna azt kívánni, hogy mi ezer
ötszáz esztendő munkájával három hét alatt Lau-

kezete demokratikus alapon nyugszik, alkotmá
nyaink, az egyházi törvényhozás, közigazgatás, 
törvénykezés terén jóformán azonosak, mi választ 
el egymástól ? Legfeljebb egyéni érdekek, amelyek
nek a nagy célra való tekintettel háttérbe kell vo- 
nulniok. Ar múltban nemzetiségi ellentétek akadá
lyozták az uniót. Ez az akadály most megszűnt 
Nincs tehát értelme annak, hogy az unió létesíté
sét ellenezzük.

M'dőn egy alkalommal gróf Tisza István alatt 
az unió szükségét szóba hoztam, igazat adott 
nekem. Báró Bánffy Dezső pedig őszintén beval 
lotta, hogy ő szívesen pártolja az uniót, mert 
ezzel csak a kálvinista egyház nyerhet és ettől 
tartanak a lutheránus vezetőink is, de én azt 
mondom, ne azt nézzük, melyik felekezet nyer, 
vagy veszt, hanem azt, hogy a protestantizmusra 
az unió határozott nyereség Addig is azonban, 
mig az uniót megcsináljuk, közeledhetünk feléje 
azzal, hogy a gyakorlati keresztyénség munkáit 
reformátusok és evangélikukok közösen végezzék. 
Félre a kálvinista és a lutheránus szövetségekkel, 
csináljunk belőlük protestáns szövetségeket az 
egész vonalon. így majd könnyebben vehetjük fel 
a versenyt a katolikusokkal, akik a gyakorlati 
kereszténység munkálását tőlünk tanulták és máris 
ebben túltesznek rajtunk. (Vége.)
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sanneben végezzünk. De azért mégis kidéi ült egy 
pár nagy igazság.

— Például az, hogy e kísérlet minden tisztele
tet megérdemel azért mert — megpróbálták. In 
magnis et voluisse sat est — és kétségtelenül 
nagy szellemtörténeti dátum, hogy ilyen célzattal 
a legkomolyabb és leghivőbb emberek elzarándo
koltak Lausanneba és munkához láttak. Másik 
óriási eredménye volt a konferenciának az, hogy 
a különböző világu emberek között személyes 
kapcsolatot teremtett. Az a tény, hogy Thyatira 
metropolitájával az amerikai egyházak elnöke he
teken át benső megbeszélést folytatott, néger püs
pökök, skót professzorokkal barátkoztak, kinai és 
japán prelátusok szemtől-szembe mondották az 
igazat nyugatnak és Európának, német tanárok 
francia lelkészekkel közös imádkozással merültek 
el — mindez nem lehet jelentéktelen erre a szét
tépett, gyűlölködő világra né.zve, amelyben annyi 
gonoszság és annyi tragédia származott abból, 
hogy sok ember nem akarta megismerni és nem 
tudta szeretni a másikat.

— De volt még egy harmadik haszna is a kon
ferenciának. Megvilágosodott, hogy minden kü
lönbség mellett, mondh .tlanul nagy, óriási reali
tások vannak, amelyek mindnyájunkat egységbe 
fűznek. Krisztus személye, az evangélium olyan 
tündöklő erővel emelkedett fel és mindenki meg
érezte azt az elszakíthatatlan szálat, amelyik a 
másikkal egybefüzi azért, mert Krisztussal kap
csolja egybe.

— Kezdett valami abból is derengeni, hogy a 
tanbeli különbségek me lett vannak nagy ideál- és 
programmközösségek és hogy ezek erősebbek 
lehetnek majd egykor a tanbeli különbségeknél. 
Nemcsak az történt, hogy megtaláltuk azt, ami 
egybekapcsol és nem kerestük azt, ami elválaszt, 
hanem rájöttünk arra is, hogy az, ami elválaszt, 
bizonyos körűimé íyek közt erős kapocsként fűz 
egybe. Ezt pedig Lausanne nélkül nem lehetett 
volna megérezni. De egyszer arról is bizonyos 
sejtelmünk támadt, hogy nem is azok az igazi 
különbségek, amelyek a dogmákban, a szimbólu
mokban fejeződnek ki, hanem amelyek a világné
zetben és vallásos típusban jelentkeznek. Kiderült, 
hogy az intellektualisták — minden vallás terüle 
téről, nagyon éles dog natikai különbségek mellett 
is — édestestvérek — azok a szenzualisták is, 
vagy a vizualisták is. Kidéi ült, hogy az orthodoxia, 
bármely egyház hiveiről legyen is szó: ugyanazon 
sereg és a racionalizmus bármely mezben, bár
minő dogmatikával — mégis csak egy nép.

— Uj áramlások indultak meg, meghasonlások 
és kapcsolódások és mint egy bűvös palackban 
a zavargó folyadék játékából a tudós alkimista 
szemében, az összekevert gondolatokból uj leüle
pedések, rétegződések és koincidenciák képe tárult 
fel a sze nlélődő előtt. Éppen ezért, minél kevésbé 
naivan nézte valaki a kérdést s látszólag minél 
szkeptikusabb volt vele szemben, annál inkább 
láthatta meg igen messziről induló és igen messze 
kiható kapcsolódások és alakulások uj lehetőségeit.

— Végül nem utolsó hatással volt a konferencia 
résztvevőire az a tapasztalás, amit valószínűleg 
mindenki megérzett, bár kevesen vallanak meg : 
mi a világot akarjuk egységesíteni és bizony na
gyon sokszor nem vagyunk egységesek hitünk 
cselédeivel, vagy pedig saját lelkünk és gondolat- 
világunk tényezőivel sem.

— A lausannei kezdésnek eredménye lesz —
volt Ravasz püspök rezultátuma _ bármilyen
lehetetlennek látszik: credo, quia absurdum est.

(.Magyarságból.)

H m i Pcmfheormnfo.
Stöckel Lenért (1500-1560).
A XVI. században nyugatról mind erőteljesebben 

terjedő reformáció ujitó szelleme épen azoknak a 
lelkületére volt nagy hatással, akik a nagy egyházi 
romlás és t^spedés közepette sem vesztették el az 
igazság, szabadság és az eszmények iránti fogé
konyságukat. Hatása alatt csak azok maradtak 
meg az ó-egyházban, akik kényelmesebbnek tar
tották a régi kerékvágásban haladni s féltek a 
felvilágosodottságot, uj gondolkodást s erkölcsöt 
hirdető szabad szellem fuvallatától.

Stöckel Lénárt épen azok közé tartozott, akik 
meg nem fölemlíthető bátorsággal álltak az uj 
eszme szolgálatába. Bártfán és Kassán kezdte 
iskoláit, majd Wittenbergben tanult sokáig, ahol 
úgy Luther Márton, mint Melauchton Fülöp szere- 
tétét és barátságát is megnyerte. Németországban 
tartózkodása alatt igen jó hírnevet szerzett magá
nak, úgyhogy megbízták az eislebeni iskola veze
tésével, melyet egy évig el is látott. Innen haza
térve, a bártfai iskola élére került s annak nagy 
szaktudással való kitűnő vezetésével olyan jó hír
nevet szerzett, hogy messze földről jöttek tanulni 
a bártfai iskolába. Még igen sok katolikus ifjú is 
látogatója volt Stöckel iskolájának, amely pedig 
ebben az időben nagy szó volt, hiszen egy „eret
nek“ által vezetett iskoláról volt szó. Húsz évig 
vezette nagy tudással s fényes eredménnyel az 
iskolát.

Emellett részt vett Stöckel a felvidék társadal
mának egyházpolitikai mozgalmaiban is. O készí
tette el Kassa, Eperjes, Lőcse, Szeben, Bártfa 
városok megbízásából a „Hitvallás" cimü tiltakozó 
iratot, melyet tiszta lutheri szellemben szerkesztett 
s Ferdinánd király elé terjesztett, hogy az öt fel
vidéki város uj, igaz hitéről bizonyságot tegyen 
s hogy azzal meggyőzze Ferdinándot a lutheri 
tanok helyességéről. Stöckel főként azt akarta el
érni a „Hitvallás“-sal, hogy a protestáns hiten 
levőket a zaklatástól mentesítse. Törekvését idő
legesen siker koronázta.

Nemes és kitartó munkájának volt az ered
ménye, hogy rövidesen az egész felvidéken hatal
mas tért hódított az uj vallás. Stöckel, a felvidék 
protestánsainak vezére, azonban nem élvezhette 
sikereit, mert férfikara delén — alig volt 60 éves 
— meghalt.
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Isten szuverénitása.
Ezzel címmel tartotta dr Kovats J- István ny. 

államtitkár teológiai igazgHtó magasszamyalásu 
előadását a szigligeti Keresztyén Ifjúsági Fg\ esti- 
letek ref. országos konferencián, aug. hó 24-én.

Lelket gyönyörködtető előadását azzal kezdte, 
hogy amint semmi sem véletlen a világon, úgy 
nem véletlen az sem, hogy ma a világ sorsát 
protestáns nemzetek intézik. Nem véletlen, hogy 
a világ mai sorsát a föld kél legnagyo' b nen zete, 
az Angol és a vele rokon Egyesült Államok ala
kítják es intézik.

„Ha a protestántizmus alapvető tulajdonságait 
vizsgáljuk — mondotta Kováts J. István dr. — 
kétféle szempontot állapíthatunk meg: az egyik 
Isten absolut hatalma. Nem mondjuk azt, hogy 
más felekezetek nem hirdetik Isten hatalmát, de 
oly erővel és oly tisztán egyik sem fejezi ki, mint 
épen a protestántizmus tanítja, hogy „egyedül 
Istené a dicsőség.“

„A másik szempont a protestánizn usban az 
ember absolut bűnös volta. A protestánizmusnak 
ez a két tanítás a fokuspontja “

Ezek után rátért a szuverénitás fogalmának a 
megmagyarázására. rS:uveréneknek nevezik az 
emberek a földi életben a nemzetek élén álló 
u-alkodókat.szuverenitásnák pedig az uralkodásukat. 
Isten szuverénitása jelenti az Ó egyedüli ural- 
kodását.“

Ez az Isteni szuverénitás két szempontból 
különbözik a földi szuverénitástól. Először: amíg 
a földi szuverenitásnál az uralkodó valakitől örökölte 
ezt a jogot, Isten az ő  szuverénitását senkitől, 
hnnem önmagától vette. Másodszor; amig a földi 
szuverénitás korlátok közé szorított Isten szuverén 
hatalma korlátlan.

Az isteni szuverénitásnak három legfontosabb 
tulajdonsága van, első az, hogy senkitől sem szár 
mázott, hanem önmagától való, épen ezért senki 
a világon el nem veheti. Ezzel szemben a földi 
szuverénitás mástól származott, s igy magában 
hordja azt, hogy elvehető. Második tulajdonsága 
az isteni szuverénitásnak, hogy örökkévaló, mig a 
földi szuverénitás időhöz van kötve, mert legjobb 
esetben születéstől a halálig tart. de az Isten 
szuverén hatalmának se eleje se vége. Harmadik 
tulajdonsága, az isteni szuverénitásnak, hogy kor 
látlan, a földi, többfeleképen korlátolt szuverénitással 
szemben.

Isten egyedüli hatalom! Betölti az egész világot! 
— fejezte be beszédét Kováts J. István dr. — 
Ezzel a hatalommal melléiendelten (coordinaltan) 
nincsen se égen, se földön semmi más hatalom. 
Ő egyedül minden mindenkiben és mi csak por
szemek vagyunk ebben a nagy mindenségben. 
A mi egész életünk Isten dicső'égét kell, hogy 
szolgálja, s az (3 szuverén tervének mi csak esz
közei lehetünk.

Mindez csak rövid összefoglalása annak az egy 
órás gyönyörű előadásnak, amelyet Kováts J István 
dr. tartott, de ez csak egy a sok közül, mely a táboro
zásokkal egybekötött konferenciákon elhangzott.

H I R í C K
Lord Rothermere levele dr. Raffay püspökhöz.

Főtisztclendő dr, Raffay Sándor püspök urnák
Budapest.

Főtisztelendő Uram!
A legszivélyesebben sietek önnek köszönetét 

mondani leveléért. Semmi sem tett rém mélyebb 
benyomást, mint az a sok levél, amelyek mind
egyike kifejezi a magyar népnek az igazság mel
letti helytállásában kifejtett meg nem törhető egy- 
sege.sségét és lelkesedését. Ezek a levelek úgy az 
egyes személyeknek, mim a politikai, vallásfeleke- 
zeli, ipari, társadalmi és tudományos rétegek m n- 
den sorából érkeztek.

Meg vagyok győződve, ht g> ezen egységesség- 
gd az önök reményeinek diadala biztositva van 
es valóban nagyon hálás vagyok, hogy ha ezen 
ü.:)ben és egy jövendőbeli háború által okozandó 
katasztrófának elhárítása tárgyában én is valamit 
tehetek.

Van szerencsém a legmélyebb tisztelettel kö
szönteni. r Rdhetmcre.

Az erdélyi magyar reformátusok parlamentje.
K >:el fel miliő magyar református nevében tartotta 
meg évi közgyűlését a romániai magyar reformá
tusok választott vezetősége, ami lyre felfigyelt 
egész Erdély magyarsága, hiszen 1923 óta most 
hangzott el először a püspöki jelentés, melyben 
Makkay Sándbr püspök kifejtette nagyvonalú kul- 
turprogrammját.

— A református egyház mindenekelőtt reformá- 
tus egyház — mondotta a püspök, — egyedül 
heh es és lehetséges magatartásunknak a más fajú 
és más felekezetű testvéieinkkel való egyetértési és 
békés munkát tartjuk

Majd beszámolt az erdélyi reformátusok népe
sedési statisztikájáról, amely kielégítő, mert a szü- 
le’é-ek száma GOOO-rel felülmúlja évenként a ha 
láloznsok számát. — Az egyház anyagi helyzete 
a legsúlyosabb és ennek fájdalmas következmé
nyei érezhetők. Elhetározták anyagi okok miait a 
I tires székelyudvarhelyi református főgimnázium 
bezárását is, amit megilletődve vettek tudomásul 
a kollégium hivei.

A tüdobaj nálunk is naponta veszedelmesebb 
méreteket ölt. A haláleseteknek köiülfcelől 40 szá 
zaléka kimondottan tüdővész kö\ etkezrrénj e. Mi 
is mcgszivlelhi tnénk a németországi törvényjavas
latot mely szerint 18 éven aluliaknak tilos alko
holt kiszolgálni, 16 éven aluliaknak pedig nem 
lehet nikotin tartalmú dohányt eladni.

I Q  A  S  A N D Ó R  protestáns ékszerész. 
^  Budapest, IV. Kossuth Lajos uoca 20.

Astórla szállóval szemben.

É k s z s r ,  e z ü s t n e m ü  é s  s v á j c i  ó r a  raktár. 
Saját javító műhely.

— E  la p ra  h iv a tk o z ó k n a k  IO°/0 á re n g e d m é n y . —
Cégünk 1008 óta áll fenn.
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Áttérések a rom. kath. egyházból a protestán
sokba. A Zágribban német nyelven megjelenő 
„Morgenblatt“ szerint Gudurica községben a leg
utóbbi áttérések után annyi protestáns van, hogy 
külön istentiszteletet kell tartani a számukra. 
Mióta ez a kis község fennáll, az első protestáns 
istententisztelet augusztus 15 én volt. Hódit az 
evangélium ereje

A tiszai evangélikus egyházkerület augusztus 
24-iki közgyűlése a miskolci jogakadémia ügyé
ben a következő határozatot hozta: A leghatáro
zottabban tiltakozik az egyházkerület közgyűlése 
azon miniszteri rendeletek ellen, amelyek az 
1790/91. évi XXVI. és az 1868 évi XXXVIII és 
Lili. t.-cikkekben biztosított jogokba ütköznek. 
Sérelmét a közgyűlés bejelenti az evangélikus 
egyházegyetem előtt is, tárgyalás és hozzájárulás 
végett, a kultuszminiszter, a miniszterelnök és — 
szükség esetén a kormányzó ur figyelmét is kül
döttség utján hivja föl s a rendeleteknek mint 
törvénybe ütközőknek, visszavonását követeli. A 
küldöttségnek az lesz a szerepe, hogy fölvilágosítsa 
a kormányt arról hogy a bécsi és a linzi béke
kötéseket a kölföldi hatalmak is biztosították, alá
írták s ilyenformán a kultuszminiszternek az egy
házakkal szemben gyakorolt kultúrpolitikája nem
zetközi szempontból is káros lehet. Addig is, 
amig a kultuszminiszteri törvénytelen rendeletek 
visszavenásával a helyzet orvoslást nyer, meg- 
hagyja az egyházkerületi közgyűlés az elnökség
nek, hogy az első évre fölvehető hallgatók létszá
mának egyharmadára való csökkentését ne vegye 
tudomásul, mert az az 1926. évi XXV. törvény
cikk megkerülését jelenti és az 1868. évi LIV. 
törvénycikket támadja meg, a rendeletet ne hajtsa 
végre és utasítja a jogakadémia dékánját, hogy az 
1927—28. tanévben a jogakadémiára való felvé
telt az eddigi keretekben eszközölje. Egyben meg
állapítja az egyházkerület, hogy amennyiben a 
kultuszminisztérium kilátásba helyezett bármilyen 
megtorló lépést tenne a jogakadémia ellen, jogai
ért a legnagyobb elszántsággal és hithüséggel fog 
szembeszállni és az esetleg kitörő kultúrharcért a 
történelem előtt elhárít magától minden felelőssé
get. — A határozati javaslat végül felhívja a kul
tuszminisztérium protestáns államtitkárát, hogy a 
protestáns szempontokra hathatósabban ügyel
jen fel.

Bénulási járvány Romániában. A legutóbbi hetek
ben a gyermekek között a bénulás tüneteivel föl 
lépő járvány tört ki. A legutóbbi orvosi jelentések 
szerint a betegség okozója épugy ismeretlen, mmt 
annak ellenszere. A halandóság arányszáma mint
egy tizenöt százalék. A betegség teljes vagy rész 
leges bénulással jár A betegek száma meghaladja 
a 130-at és azok tiz éven aluli gyermekek Csu
pán Három olyan beteg van, akik húsz esztendő
nél idősebbek.

Amit még adóba sem lehet lefoglalni. A pénz
ügyminiszter • hivatalos összeállítást adott ki az 
adók kezelésére vonatkozó törvényekről és szabá
lyokról. Eszerint a mezei gazdálkodóknál az adó 
tartozásokra még akkor sem lehet lefoglalni az 
általuk művelt, de legfeljebb 12 hold szántóföld 
megműveléséhez szükséges vetőmagvakat, igavonó 
jószágot, félévre szükséges takarmányt, szalmát és 
almot, továbbá gazdasági eszközt és trágyát, ha 
abba az adós beleegyezne. Ugyancsak nem lehet 
elárvereztetni március 15-től a gazdák lefoglalt 
igavonó jószágait és gazdasági eszközeit, ha a 
gazda azokat használni kívánja és az igavonó jó
szágok élelmezéséről gondoskodás történt.

A szegény gyermekek közül a főváros a nyári 
szünidő alatt körülbelül tizenegyezret nyaraltatott. 
Hogy ez milyen nagyjelentőségű, akkor értjük 
meg, ha tudjuk, hogy ezek közül 1160 gyermek
nek gyenge a tüdeje.

Fény és árnyék. A múlt évben Amerikában a 
takarékbetétek összege 480 millió dollár gyarapo
dást mutat. Mióta az alkoholtilalom életbelépett, 
a gazdasági élet és a jólét fellendült. Nálunk el
törölték a kávéházi zárórát és evvel a napilapok, 
mint kulturténnyeldicsekesznek. Remélhetőleg nem 
az a kulturember, aki a kávéházi levegőt reggelig 
kibírja 1

Bécsben egyre több a felehezetnélküliek száma.
Természetesen a legtöbben a római katholikus 
egyházból válnak ki. Ne csodálkozzunk ezen, mert 
néhai I. Ferenc József császár unokája is szocia
lista lett és szakszervezetbe lépett.

Jó üzlet Amerikában az alkoholcsempészés. A kincs
tárnak egy alkoholcsempész ellen indított perében 
kiderült, hogy a nemrégiben két évre elitéit keies- 
kedő az utolsó négy évben az alkoltilalmi tör
vény megszegésével 6 mi lió dollárt keresett.

Ötvenmillió ember él Amerikában úgy, hogy sem
miféle egyházhoz nem tartozik s nincs hitvallása. 
Hollandiában az ilyeneket „wild“-nek, vadnak ne
vezi a népnyelv. Van még a keresztyér.ségnek 
misszióji nemcsak az igazi vadak közölt is.

Hogyan nevelik Hollandiában az iszákosokat. Az
amsterdami rendőrség uj módszerrel igyekszik az 
iszákosokat az erény útjára visszavezetni. Ha a 
rendőrség az utcán egy részeget talál, úgy annak 
másnap levelezőlapot kézbesít. A levelezőlapon a 
rendőrség udvarias formában tudtul adja az éjsza
kai kaland szenvedő hősének, hogy ezúttal a kü
lönösebb kellemetlenség elkerülése végett eltekin
tettek az őrizetbevételétől. Fölhívják ellenben a 
részeget, hogy máskor jobban vigyázzon az alko
hol fogyasztásánál és sürgősen keresse fel az al
koholisták számára felállított tanácsadó hivatrlck 
egyikét. A levelezőlapot — a részeg ember fele
sége címére küldik el.

IIHl OHR  MARIA(Kronfusz) l ! ^ a g . , , | | | |



A PROTESTÁNS WÖK TÁRSADALMI MUNKÁJA.
Diákmenza. A dunatnelléki református t/gyhaz- 

kerütet Kí>zte!ek-utcai székházéban a közel napok
ban újra megkezdi áldásos működését a Protes
táns Diakmenza, melynek élén Ráday Gedeonné 
grófné elnök, R ivasz Lászlóné, Raffay Üándorné 
s i  >'. t \ M kiósné ileln >kók, Gregersen Luiza főtitkár 
allanak s fejtenek k jótékony munkát. Nemsokára 
megint kinyiinak az egy elemek, főiskolák kapui, a 
vidéki házak szeretetben felnevelt diáklányai es 
fiai feljönnek a fővárosba, hogy tudásszomjukat 

■ kielégítsék s m ijdan hivseggel használják azt fel 
a haza és egyházuk javára. Milyen megnyugtató 
érzés a gyermekeiket feltő szeretettel eleresztő 
szülőknek az, hogyha tudják, hogy van a fővá 
rosban egy hajlék, ahol szerény keretekben bár, 
de jól és olcsón- nyernek gyermekeik ellátást s 
amellett melegszívű emberek igyekeznek otthonossá 
tenni a helyet és pótolni a pótolhatatlan otthon 
melegét, szeretetét. Mert a mi Diakmenzánk veze 
tősége valóban mindent megtesz, hogy pótolja 
ifjúinknak az „otthont“ s meleg szeretette! bánik 
a sokszor gyáinlitásri is szoruló leányokká 
fiukkal. A szerető gondoskodást azonban korlátok 
közé szorítja az anyagi erők hiánya Ezért nem 
is képes ami D. ik menzánk minden hoz'.afordulót 
ellátni. A protestáns társadalom kötelessége tehát 
ennek erőteljes támogatása. Nyíljanak meg azért a 
tehetős és jóérzésü emberek szivei s juttassák el 
aJományaikat akár lapunkhoz, akár közvetlenül 
a Diákmenza vezetőségének. Soha neme-ebb cé ra 
nem juttathatják el adományaikat, mintha ezt az 
önzetlenül dolgozó s nagv szociális feladatokat 
betöltő alakulatot támogatják

Csak „VASÚTI ÚTMUTATÓ“ f kérjen, ha megbíz
ható és olcsó m^hetrendet akar!

Ha é n e k e l,
Ha h eg e d ű i,
Ha zo n g o ráz ik ,
Ha lánco l, rendelje meg a

WIENER HUSIK MAGAZIN
zenei havi füzetet 
16 oldal k o ttáv a l.

Pliiideii zenei műfajt, klasszlhuitól a legmodernebbig, meglalíl benne.
A m o s t  le g n é p s ze rű b b  „ A y , A y, A y  . . . “ cím ű  s p a n y o l  j 
s ze re n á d o t m á r  h ó n a p o k k a l  e z e l ő t t  h o z t a .  I

E l ő f i z e t é s i  á r :
I év re  12 P , v* évre  6*50 P, eg q e s  szám  1 5 0  P.

I Magyarországi kiadóhivatal:

b itn y i  Vilmos. Budapest, VI. Király a. 102 w  t . « » . , »  |

K ö z g a z d a s á g .
A borpiac jelenlegi helyzete. A legutóbbi jelentés 

óta a borpiacban nagyobb- változás nem állott be. 
Egyes helyeken a meglevő készletek piacra való 
dobásával a borárak némileg estek, ez azonban 
csak átmeneti dolog. Középeurópai államokban 
nagyobb változás nem észlelhető. Bulgáriában nagy 
termés várható, amelyet 320.000 q ra becsülnek. 
A kereslet igen élénk, főleg ausztriai kereskedők 
körülbelül 30 millió liter borra tettek a földmiveles- 
ügyi kormánynak, megvételre ajánlatot

Hazánkban az utóbbi időben beálló sok esőit** 
és a nagy szárazság következtében rohan.osan érni 
kezdett szőlők repedeznek s így a rothadás all elő. 
ami, ha az idő nem változik, kényszerszüretek 
megejtévére fogja a gazdákat kényszeriteni, vagy 
pedig az amúgy is csekélynek Ígérkező bortermés 
igen nagy része elfog pusztulni Nálunk a borkeres
kedők szeretnék a 40 filléres literenkénti árat a gaz
dákra ráerőszakolni, amely árat azonban sehol sem 
fogadjak el a termelők.

ÁUatteoyéutési vándorgyűlés Balassagyarmaton-
Az O.szalui M gy.»r Gazdásági Kgyesület állat 
tenyésztési és állategézségügyi szakosztálya Nógrád 
és Hont vármegyék gazdasági egyesületével karöltve 
szeptember 24-én es 25 én, Balassagyarmaton, 
tanulmányi szemlékkel kapcsolatosan állattenyés?- 
lé-i vándorgyűlést rendez. Miután a tanulmányi 
s/.e.nléken a jelei tkezés sorrendje a méivadó, a 
részvétel szándékot mielőbb, de legkésőbb szept. 
10 ;g az OMGE titkári hivatalával kell közölni.

A postatakarékpénztárnál emelkedtek a betétek.
A magyar király i Postatakarékpénztár Í927. júliusi 
forgalmi kimutatása szíriül a takaieküzletben a 
betétek összege 397.805 pengő 7 fillérrel haladta 
túl visszafizetések összegét. A betétek állománya 
ezzel július \égén 24,606.903 ptngő 59 fillért tett 
ki. A csekk- és kliringüzletben a betétek összege 
33,056 950 pengő 80 fillérrel volt kisebb a vissza
fizetések összegénél. A csekkszámlatulajdonosok 
számában beállott csökkenést a követelés — illetve 
törzsbetéthiány, nemkülönben a Postatakarékpénz
tárral szemben tartozást felmutató számláknak 
hivatalból történt beszüntetése idézte elő.

* Páratlanul olcsón

zongoráit. harnuniumoK
10 év i  Jó tá l l á s  éa í n y e i 
men  r é s z ’e t j i z e t e s m c l l e ' t

E H A L L  z o n g o r a t e r m e i b e n
B u d a p e s t ,  A n d r á s s y  u t  1 6

d o r i s -f é l e  M0 ' SOUKO-PARFÖM a l e g j o b b  é s  l e g t a r t ó s a b b .
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i i  i i  i n  i  i i  1 1 1 1 1

Kérje minden 
gyógyszertárban 
és drogériában

K é s z í t i : D O R I S  illa tsz e rg y á r , 
B u d ap es t, IV, R e á lta n o d a  u cc a  1 1 . sz .

Csak „D0RJS* 
slgnaturával el

látott a valódj
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lrodalom - Müvtés^ef - ípudomán^.
„A bethleni Bethlen-család története“ Mindjárt az 

uj irodalmi szezon elején a magyar történeti iro
dalomnak egyik leghivatottabb művelője, lJr. Luki- 
nich Imre egyetemi tanár, a Nemzeti Muzeum 
Széchenyi Könyvtárának igazgatója, egy igen jelen- 
tőséges Írásművei lepi meg a magyar közönséget. 
Nevezetesen most kerül ki a sajtó alól „A bethleni 
Bethlen-család történe]e“ cimű legújabb könyve, 
melyben ez a nagytudásu polihisztor nemcsak a 
címben foglalt ősi törzsokös Bethlen-családnak 
életét ismerteti a XII. század közepétől máig, 
hanem egyben Erdély történelmének legjelentősebb 
és legérdekfeszitőbb eseményein is átvezeti az 
olvasóit. A könyv előállításnak úgyszólván tökéletes 
művészetével készült nagyszabású díszmunkában 
a családi vonatkozásokkal szoros időrendi kapcso 
latban bőségesen ismerteti az erdélyi nemzeti feje
delmeink udvari életét, Erdély diplomáciai és fegy
veres küzdelmét a magyarellenes osztrák császári 
házzal az Unió létrehozásának okait, Tinódi Lantos 
Sebestyén életét Bonyhán, továbbá a Rákócziak 
tevékeny fejedelmi életét s az egyik Bethlen-ősnek 
találkozását gróf Zdnyi Miklóssal Ám e gazdag 
történelmi korképek széles kereteiben lenyűgöző 
szemlétetet nyújt a könyv Erdély széles roppant 
gazdag népművészetéiül is. 350 képmellékletében, 
remekbe sikerült rézmetszetek művészi másolataiban 
egész múzeumát mutatja be e könyv az ősi magyar 
motívumokkal ékesített székely-magyar építészetnek, 
a régi magyar úri lakóházak jellegzetes karcsú 
bolthajtásos ablakaival, díszes vasrácsaival, árkádi s 
toronykilátóival, a kastélyokba beépített házi 
kápolnák művészi díszítéseivel, igen becses kézi 
faragásu szószékeikkel, a templomok baldachinos 
családi imapadjaival s egyéb archaikus ritkaságaival, 
melyek mind mind az ősi székely-magyar tervező 
és díszítő művészet eredetiségéről és gazdagságáról 
beszélnek ki az olvasóhoz. Ezt a 450—500 oldalra 
tervezett nagyértékű díszművet az Athenaeum 
irodalmi r. t adja ki. a „Bethleu Gábor Szövetség“ 
közreműködésével, melynek a jövedelme a Szövetsé
günk jéléti és kulturcéljait is szolgálja. A finom 
vászonkötésben, 350 művészi értékű illusztrációval 

legjelent díszmunka árá 48 pengő, mely 4 pengős 
tavi részletekben is fizethető s rendeléseket egj- 
szerü levelezőlapokon is felveszi a Bethlen Gábor 
Szövetség központi irodája, VII. Wesselényi-utca 
52. fszt. 5.

aÓNEVÜ PROTESTÁNS CÉGEK.
E rovatban foglalt hirdetés egyszeri közzétételi dija 
szavanként 15 fillér, vastagabb betűvel szedve 30 fillér.

B U D A P E S T :
Scholtz Tesfvérek könyv- és papirkereskedés. IX., Ferenc 

körül 19/2 L.
Tömpe Károly építőmester, építési vállalkozó ács telep, épí

tési anyag kereskedés. V)l., Czobor u. 8 /83. Telefon : 
József 318-03.

SZÖVETSÉGI HÍREK.
A Bethlen Gábor Szövetség Gyulai Fiókja a Gön- 

döcs kerti nagyteremben Gyulán, szeptember hó 
11, én a békés-bánáti református tanítói kar tisz
teletére, felerészben az országos református tanitói- 
egylet üdülőháza javára és felében a gyulai sze- 
génysorsu tanulóifjúság felruházására jótékonycéiu 
kulturestélyt rendez. Felkérjük tagjainkat, hogy 
a jótékony kulturestélyt támogatni szíveskedjenek. 

Kérelem a tagjainkhoz. Felkérjük mindazon tag 
jainkat akik tagdijaikkal hátralékban vannak, hogy 
azt postai utón mielőbb beküldeni szíveskedjenek. 
Tagdíjban fizetei dő az 1925. és 1926. évekre 
5—5 pengő, az 1927. évre 6 prngő. A tagdij 
ellenében nemcsak különböző előnyöket élveznek 
tagjaink, de lapunkat teljesen díjtalanul kapják.

Tagjainkhoz! Lapunk kapcsán küldöttünk a t. 
tagtársaink és előfizetőinknek Szövetségünkbe való 
belépésre vonatkozó jelentkezési iveket. Midőn 
ezúton újból felkérjük a t. tagtársainkat, hogy 
legalább 2 3 uj taggal igyekezzenek emelni Sző 
vétségünk taglétszámát, egyben tisztelettel arra is 
kérjük a kedves tagtársainkat, hogy ezen mun
kálkodásuknál tapasztalt fogadtatásról s az elért 
eredményről szeptember hó közepéig Szövetségünket 
értesíteni szíveskedjenek.

R É G I  B E L V Á R O S i  C É G !

K O M EVICS M I M I I
IV, Petőfi Sándor u. 3 (volt Koronaherceg-u.)

az udvarban.•

S zö v e tek  é s  b é lé sá ru k , 
se lyem  é s  v ászonáru , 

szőnyeg  - pap lan  - függöny stb.
Nagyobb bevásárlás esetén szövetségi tagoknak kívá

natra kedvező fizetési feltételek.

Valódi ezüst keresztelő i 
és u rvacsora i edények.
Szigeti ffándor Fia
Bidapesf, IV, Huzeam-fcöruf 11.

Alapítási év 1867. 

Ezüst e v ő e s z k ö z ö k  
:: g y á r i  r a k t á r a . : :  

Kívánatra árjegyzék.

Felelős kiadó a .Bethlen Gábor Szövetség* nevében 
dr. Vida Gyula ügyvéd (VII., Kertész-utca 18.)

Nyomatott Fráter és Társa könyvnyomdájában 
Budapest, VII., Akácfa-u. Í3. Tel.: J. 406—20
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Budapott"
1« VllJAogrl u t  1« 12. SZÁM.

A „BETHLEN GÁBOR SZÖVETSÉG“ HIVATALOS KÖZLÖNYE

SZERKESZTŐSÉG: VII., W esselényi utca 52. s»ám 
Megjelenik egyelőre kéthetenként 

A .Bethlen Gábor Szövetség" tulajdona 
A Szövetség tagjai a  lapot díjtalanul kapják

Felelős szerkesztő

DL VIDA GYULA

KIADÓHIVATAL: Fráter és Társa könyvnyomdája 
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K O S S U T H  L A J O
Irta: Dr. BÁLLÁ ANTAL

Kossuth emléke megtisztulva került ki az idők 
forgatagából és születésének szászhuszonötödik 
évfordulójáig éltető eszmévé magasztosult. Vannak 
nagyembereink szép számmal: Rákóczi Ferenc, 
aki egy etikai elv kedvéért lemondva óriási vagyo
náról, száműzetésbe megy; a nagy Széchenyi, a 
reformmozgalom megindítója, Deák Ferenc „a 
haza bölcse“ ; mind más korban, más viszonyok 
között, más dimenzióban voltak nagyok. Ma 
Kossuth Lajos az egyetlen magyar történe’mi nagy
ság. akinek emléke előtt a külföld meghajol, akinek 
nevével a trianoni Ítélet megváltoztatásáért folyó 
küzdelmünkben a küldföldre mehetünk. 67 után, 
a félállamiság korában a magyar föld nem bírta 
el Kossuth nagyságát. Fel kellett emelni másod- 
harmadrangú egyéneket, hogy az igazi Kossuthot 
a nemzet ne lássa, őt magát le kellett degradálni 
romantikus, ábrándos, gyakorlatiatlan nemzeti hőssé, 
aki a szertelen s a reálpolitikai meggondolással 
össze nem egyeztethető aspirációkat képviselt. Ma 
a világháború vérzivatara után a pártpolitikai 
salaktól megtisztulva ő él egyedül tovább. Mi tehát 
az az örökkévaló, nem devalválódott, s a nemzet
közi viszonylatokban is máig csorbítatlan érték, 
amit ő jelent?

Kossuth csodálatos, mindvégig diadalmas pályá 
ján három korszakot különböztethetünk meg. 
1841-től kezdve a magyar nemzet az ő vezérlete 
alatt eltemeti a feudalizmust és az ősi intézmé
nyekből meghagyva mindazt ami jó és a kor 
szellemével összeegyeztethető, megvalósítja a mo
dern Magyarországot. A konzervatív és haladó 
princípiumot bámulatos józansággal tudta össsze- 
egyeztetni. Az uj Magyarország, a dicső, vértelen 
forradalom vívmánya ellen feltámadtak a retrográd 
erők. A magyar nemzet szintén Kossuth vezérlete 
alatt nemcsak a nagyhatalom Ausztriát, hanem 
bérenceit, az ellenünk feltámadt nemzetiségeket is

leverte. A magyar szabadságmozgalmat vad csorda- 
hadak letiporták, de a magyarság mint a kor ha
ladó gondolatának képviselője beleírta nevét a 
világtörténelembe, s felbecsülhetetlen értékű erkölcsi 
tőkét kovácsolt magának.

Kossuth pályájának második szakaszán a ma
gyar ügy máig csodált propagandistája és agitátora. 
Uralkodók, államférfiak, mint a magyar nemzet 
képviselőjével vele tárgyalnak. Belevitte a magyar 
ügyet az európai népek köztudatába. Ma már 
tisztán látjuk, hogy a Deák Ferenc és munkatársai 
soha tető alá nem hozzák a 67-es kiegyezést, ha 
azt meg nem előzi Kossuth propagandája; mert 
a külföldi nyomás nélkül Magyarország soha fel 
nem szabadul.

Kossuth Lajos pályájának harmadik szakaszán 
a lehiggadt gondolkodó, a világpolitika kérdéseibe 
elmerült állambölcs. És talán mint ilyen a legna
gyobb. Nem ismerünk a világtörténelemben poli
tikust, aki olyan tisztán látott volna előre, »ki a 
jelen adottságaiból olyan bámulatosan tudott volna 
következtetni a jövőre. Évtizedekkel előre látta, 
hogy a Habsburg- és a H >henzollern-császárság 
az első világtörténelmi nagy összecsapásban össze 
fog omlani, és a kettős cézárizmus magával 
rántja a mélységbe Magyarországot. Azt is látta 
előre, hogy a cári önkényuralomból, mindent el- 
rohasztó orosz csinovnikrendszerből születik meg 
a világ legförtelmesöbb forradalma, amit ma bol- 
sevizmus néven ismerünk.

Kossuth a félnemzetből, a félóllamiságból egész 
nemzetet, tökéletes államiságot akart teremteni. 
Ezért csak ő lehet T rianon utón. az eszménykép. 
Nincs olyan ádáz rosszakarat, amely Kossuthot 
elhomályosíthatná. Bármerre menjünk az országban, 
mindenütt az ő ércbeöntött alakja bukkan elénk. 
Beszéljünk olasszal: egy nagy magyar emberre 
emlékszik, Kossuthra. Beszéljünk franciával: em-
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lékezni fog, hogy egykor Magyarország Kossuthtal 
az élén egy elnyomó idegen hatalom ellen küzdött. 
És beszéljünk angollal: tudni fogja, hogy Kossuth 
Lajos az ő nemzetének Burke Edmundda), Pitt el, 
Canninggel egy sorba állítható szónoka.

Politikai hagyatéka szinte összehasonlíthatatlan 
értékű nemzeti kincs, mert megérteti velünk a 
jelent és irányt mutat a jövőre. Ma nem Széchenyi 
sötét, lemondó pesszimizmusára, hanem Kossuth 
optimizmusára van szükségünk, aki az abszoli- 
tizmus legreménytelenebb napjaiban ekként nyilat
kozott: „Nemzetem nem veszhet el a csapások 
súlya alatt“. Ezért Magyarország a trianoni ron
csokból nem támadhat addig uj életre, amig át 
nem hatja Kossuth Lajos szelleme. Rákóczival 
együtt ő a nemzeti öncéluság gondolatának leg
nagyobb képviselője. Politikai elgondolásán sem 
esett csorba, mért szó szerint beteljesedett a 
történelem logikája, melyet Írásaiban annyit emleget. 
A viszonyok fejlődése, a trianoni bukás a legna
gyobb magyar államférfiunak, történelmünk leg- 
grandiózusabb alakjának adott igazat s a világ, 
történelem itélőszéke felmentette őt.

Szabad hazában
M énnél élni — is ten ért!

JBethlen Sábor.

Ilyen vagy Te poéta barátom...
Irta: Ifj. LATINÁK JENŐ.

Van egy költő barátom, ki elérte a komoly 
férfikort, de müvei a könyvolvasó közönségtől 
halálraitéltettek. Ám csak látszat szerint I Eljön 
még az ő ideje. Szellemi kincs nem múlhat ki. 
Élnie kell — isteni akarat szerint. Nem műked
velő akarnokról van szó. Ó nem poézis gazdagon 
áldott tehetségéről S a közönség nem törődik 
vele; és ő még kevesebbet törődik a közönséggel. 
De élni kell! Még egy irodalmárnak is kell élni, 
ha erre érdemesnek tartja a földi létet. Jaj neked, 
ha nem tudsz magadon seg teni! A társadalomtól 
nyugodtan éhen veszhet. Miért nem ? Miért ne 
hagynának egy költőt éhenpusztulni ? — Hasznos 
talán? Nem! semmire sem használható. Csak 
poézist termel. De nem poézis, hanem könnyű 
szórakozás kell. A költők álmodozók. Reális embe 
rekre van szükség. Rekorder vagy világbajnok kell. 
Ezeké a lelkesedés. Ezért hagyják magukat tíz
ezrek agyontapostatok Mi haszna egy szegény 
költő-ördögnek, még akkor is ha az Isten kedvence. 
Húsz-harminc évvel előbb lép be a Nirvana biro 
dalmába . . . felőrlődik a tényéktől, melyeket nem 
értett meg . . .

Elég legyen! Nem vagyok olyan mint a közön-

Cegléd ünnepe.
A napokban ülte meg fényes keretek közt 

Cegléd város református és evangélikus egyháza 
alapításának négyszáz esztendős évforduláját. A 
meleg és bensőséges ünnepélyen nagy és előkelő 
közönség vett részt. Pénteken és szombaton a 
kecskeméti egyházmegye tartotta meg közgyűlését, 
melyen a felekezeti jogakadénrák ellen kiadott 
rendelettel szemben foglalt állást. Szombaton ma
gas nivóju műsoros estély volt, melynek kiemel
kedő pontja volt Hegedűs Lóránt beszéde, amely
ben a gyermekszeretetre tanitotta a hallgatóit.

Az ünnepi közgyűlésen Takáts József református 
és Törteli Lajos evangélikus lelkészek közösen 
elnököltek.

Nyíltan vallomást teszünk ez alkalommal — 
mondotta Takáls megnyitó beszédében, — hogy 
mi reformátusok és evangélikusok testvérek va
gyunk. Csakis külsőségekben lehet köztünk 
külömbség. De a többi keresztyén egyház tag
jaival is testvéreknek érezzük magunkat. — Be
széde végeztével Takáts „ Szózat a minden keresztyén 
közösséghez Cegléd reformálásának négyszázadik 
évfordulóján“ címmel deklarációt olvasott fel, 
amelyet a ceglédi református és ágostai evangélikus 
egyház az összes keresztyén felekezethez intéz négy
százéves jubileuma alkalmából. A deklaráció hang
súlyozza, hogy a magyar protestánsok önérzettel 
tekinthetnek vissza a történelemre, amely bizony
ságot tesz a felől, hogyan küzdöttek, véreztek 
tiszta szent eszmékért, hogy állottak meg, meg
tépve és üldöztetve is rendületlenül az idők fo

ség. Felkerestem barátomat, úgyis mint költőt, 
hogy néhány egyszerű szóval mondjak köszönetét 
legújabb könyvéért, mellyel oly élvezetes örömet 
szerzett. Rövid akartam lenni — és gyorsan tá
vozni. De hamarosan szívélyesen beszélgetésbe 
méhedtünk. Fel-alásétáltunk a tó partján. Tavaszi 
este volt. Bárányfelhők mögül Világlott a hold 
Eszembe jutott, hogy vasút hely ett gyalogosan is 
visszaballaghatok falumba. Mellékesen megjegyez 
tem: „a mai éjszaka sétára való“. Költő barátom 
felajánlja, hogy elkísér egy darabon. Nem — 
felelem — kisérj haza s aludj nálam. „Jó“ — 
fe’elte. S ezzel elintéztetett.

Egy ócska konflison kidöcögtünk a város vé
gére A mezők között ballagtunk tovább. Emlék
szem még. Úgy éreztem, mintha egy forrás csobo
gott volna lelkemben, a meleg nyári éjszakán. 
Baloldalt a fás hegygerinc húzódott, a hold fehér 
fénye kiálló sziklák közzé font fehér glória-fényt. 
Jobboldalt húzódtak a vö’gy lankás mezei. Az 
országút a távol homályába veszett Egy kis vörös 
fény pislogott a horizont határán, mintha ott lenne 
a világ vége. Langyos és világos volt az éjszaka. 
Nem siettünk. Vitatkozással rövidítettük az utat .. 
A költő higgadt és bHcs volt, mint Aristoteles 
tanítványaival a peripatetikus iskolában Lykeiosszent 
ligetében. Néha kinyújtotta a kezét, mintha a föld
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lyásában. A protestánsok törvényhozó és béke- 
szerző fejedelmei és államférliai biztositói voltak 
a magyar nemzet alkotmányos életének és szabad
sági tiszteletben tartásának. A két ceglédi gyüle
kezet kijelenti, hogy „a dicső ősök példáját kö
vetve, az evangélium örök igazsságát megtartva, 
hitének tisztaságát bármilyen körülmények között 
megőrzi; négyszáz év történelme által megszentelt 
egyházához való hűségét megtartja.“ A gyerme
keknek hithüségben való nevelését, az egyházak 
kötelékébe tartozó minden szülőnek szent köteles
ségévé teszi, Isten és a magyar haza szeretetét 
imádságba foglalja és azokért életét sem tartja 
drága áldozatnak Kijelenti még a deklaráció, hogy 
a legklasszikusabb vallástörvény: az 1848: XX. 
t.-c. egészen betöltve még most sincsen, sőt 
a magyar protestantizmus újabb sérelmeket is 
kénytelen elszenvedni. Jogai és a haza iránt tanú
sított nagy szolgálatai tudatában mindkét egyház 
harcolni fog a valóságban is megnyilvánuló egyen- 
jogositásért

Ezt a harcot sem Cegléden, sem másutt, nem 
békebontással és nem más felekezet kárára, hanem 
békés és törvényes utón kívánja megharcolni.

Raf/ay  Sándor püspök, Cegléd szülöttje szólalt 
fel először a deklarációhoz és ezeket mondotta:

— Nem a múltban való eltnélázás érzületét 
hoztam ide, hanem a felelősség tudatát, melyet 
kell, hogy minden protestáns ember teljes mérték
ben rnagávé tegyen és tiszteletben tartson . . . 
Elhoztam az evangélikus anyaszentegyház Őszinte 
baráti érzületét és amikora ti kiváltságos tehetségű 
püspökötöknek, Ravasz Lászlónak testvéri kezet 
nyújtok, azt az óhajomat fejezem ki, hogy ezt a

két kezet ne válassza el soha semmiféle félreértés. 
Raffay püspök ezután odament Ravasz Lászlóhoz, 
melegen kezet szorítottak és arconcsókolták egymást.

R.ivasz László meg ndult hangon válaszolta:
— Meg kell vallanom, hogy soha olyan erős a 

két egyház nem volt, mint amikor együtt haladt- 
Jól esett éreznem kiváló barátom Raffay Sándor 
kézsz irhásában két egysorsu testvérnek érintkező 
és egymást átkaroló lelkét. Híven, őszintén, fogadás 
tételszerüen viszonzom a köszöntést és kézszoritást 
minden magyar református nevében. Meg vagyok 
arról győződve, hogy egy ilyen kézszoritás felér 
egy nyert csatával. Kz a lélek hassa át mind a két 
egyház lelkészeit, mert ez a lélek Istennek lelke 
Ebben a gyülekezetben is minden ifjú ember 
szánja el magát arra, hogy különb legyen, mint 
amilyen apja és ősei voltak és minden apa, min
den anya tegyen fogadást arra, hogy olyan lesz, 
amilyennek fiait vagy lányait szeretné látni.

A mély hatást keltő ünnepi nyilatkozat után 
Dobos.Sándor, a ceglédi református egyház főgond
noka javaslatot terjesztett elő egy gyülekezeti ház 
építésére: az indítványt egyhangúlag elfogadták. 
Törteti Lajos evangélikus lelkész mondott rövid 
záróbeszédet, megköszönve a két püspök atyai 
intő szavait.

Kelszólalt még Benedek Sándor, a közigazgatási 
bíróság alelnöke. Zsengellér Gyuláné, a ceglédi 
ref. nőegylet elnöknője és Sárkány Gyula polgár- 
mester a város nevében. Nagy tetszéssel fogadták 
Szilágyi Imre prépost-plébános köszöntőjét és a 
ceglédi főrabbi üdvözlő szavait.

Az ünnepség végetértével a zsúfolásig megtelt 
nagy Templom közönsége a Himnuszt énekelte el.

a MindensSg fájának érett gyümölcse lenne, melyet 
le akar szakítani . . .

Közben egy falusi csapszékbe értünk, s szom
júság csillapítás után folytattuk utunkat Éjfélután 
értünk haza.

„— Végre megérkeztetek. Aggódva vártalak 
benneteket“ — fogadott jó anyám.

A költő néhány napig vendégünk maradt. írjak 
valamit kinézéséröl? Hát nem olyan, amilyennek 
könyvei után képzelitek. Nem olyan, amilyennek 
a festők vászna mutatja. Költészetéből könnyedség, 
báj, szelíd csacsogás, szentimentálizmus sugárzik 
felénk. A költő pedig komor, halgatag, alakja robosz
tus, mint valami kézműves: kovács vagy lakatos. 
Makk egézséges ember benyomását teszi. Könyvei 
szokatlanok, sajátságosán eredetiek, feltűnők. A 
költő unalmas, szürkén mindennapi. Csak a szemei 
varázslók. Ruhája tükrös, elhanyagolt. Nadrágja 
térdén sajátkezével felvarott foltok szörnyüiködnek. 
A tudás, a gondolat — s ami mindennél több — 
emberség gazdagságával szemben büszkén viselt 
szegénység szomorkodik. Elszorul a s z ív . Ez a 
költő, akinek egy tucat kötete jelent meg, több 
közülök örökbecsű mü, nélkülöz, szenved s öltö
zete olyan, mint egy hazátlan csavargóé. Ez a 
költő — egy titkos király I — kit az utókor majd 
mint félistent tisztel szegénységet, magányt, kö

zönyt, polgári megvetést tűr, csak azért, mert 
tehetségesebbnek született, mint n ások. Csak azért, 
mert zseninek született.

— Keressen magának jövedelmezőbb, több 
megbecsüléssel járó foglalkozást — mondják bizo
nyára sokan. De nem tud. A teremtés ura ren
delte, hogy költő legyen szomorú sorsa . . . S 
igy tovább kell szenvednie rongyos ruhájában 
éhséget, nyomorúságot, megnemértést, s gazdag 
aranymágját rakosgató polgárok megvetését. A 
teremtés nevében !

Beszéde szomorú a társadalomra:
— Nyolc-tiz, ha nagyon jól megy tizenkét 

pengőt fizetnek egy költeményemért. Egy hosszabb 
műért, melyen napokig dolgozom lázas idegörlésben 
húsz pengőt kapok. Hogyan éljek ebből emberhez 
méltó módon ? És mégis hü maradok hivatásomhoz. 
Mert mindenek ellenére boldogít Tudom, hogy az 
úgynevezett „jó társaság“ bolondnak, korhelynek 
és naplopónak tart. Hol lesznek ök — és hol 
leszek én!

Költö barátom a Földön a szerencse az ur. S 
te kihasznált, meghajszolt, agyonsanyargatott 
embervirág a szerencsések megnemértésének áldo
zata vagy. A Holnap napja mégis neked ragyog . . .  
a Jövö a Te utadat egyengeti . . a haló pora
idban majd egy világ áldoz sírod körül . . .
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Az amerikai magyarok irredenta ünnepe.
Cleveland, 1927. szeptember 10.

Nagy idők előtt állunk! Uj N ap! Uj Magyar 
É'et! Feltámadás!

A felénk nyújtott kezet meleg testvéri és baj
társi kézszoritással szorítjuk meg s örömmel és 
büszkeséggel valljuk a magyarhoni evangélikuso
kat a mi bajtársainknak. Ezeréves történelmünk
ben most harcoljuk meg a legszentebb és legdi 
esőbb harcot. Soha nem történt még meg — 
most megtörténik — hogy a müveit világ minden 
országában harcolunk és harcolnak idegen bará
taink a magyar igazságért, Magyarország feltáma
dásáért És mindezt nem gyilkoló szerszámokkal, 
hanem az igazság fegyverével!

Nagy győzelem előtt állunk! Közeledik a dicső
ség napja! Hajnalhasadást látok! A Feltámadás 
napjának már látom a dicsőséges fényét. Feltá
madunk ! Uj életet nyerünk! Előre hát! Istenért 
és Hazáért!

Fizikai összeroppanásom miatt elkellett halasz- 
tanunk a Liga zászlójának felszentelését; de van 
reményünk arra, hogy egy hónapon belül a zászló
szentelés meg fog történni. Á magyar irredenta 
munka, itt Amerikában, halad előre. Megállítani 
ezt már nem lehet, mig a magyar területi egység 
befejezett tény nem lesz és ameddig az igazság 
napja nem fog újra fényesen tündökölni Magyar- 
ország egén.

Milyen hatást keltett a kiküldött magyar nem- 
zetiszin szalag az itt élő testvéreinkre ? . . . Mikor 
először kibontottam a postacsomagból a szalagot 
és azt egy meleg üdvözlő csók után a szivemhez 
szoritottam éppen az irodámban volt egy Erdély
ből kiűzött, református magyar tanár. Amint meg
látta a nemzeti színeinket és a szalagon elolvasta 
az „Erős várunk a mi Istenünk“ és „Hazádnak 
rendületlenül légy hive, ó, magyar“-1, „vigyázz“- 
állásba vágta magát és tisztelgett a gyönyörű 
nemzeti trikolór előtt — a magyar Anyaföldnek 
és kedves magyarhoni protestáns bajtársainknak 
szóló érzéssel. Szeméből megeredtek a könnyek 
és akadozó szavakkal mondotta: „Ügyvéd ur !. . .  
ez alatt a nemzeti jelvény alatt harcoltam!“ . . . 
Többet nem tudott mondani. Csak állt és tisztel
gett tovább és szemeiből csurogtak a drága, köny- 
nvek. Majd később megkönnyebbülve mondotta: 
„Ez alatt a szin alatt harcolunk tovább — Ma 
gyarországért, Erdélyért, a magyar feltámadásért!"

Ezek a magyar könnyek már megszentelték a 
szalagot! S amit a magyar könnyek megszentel
tek, az diadalt fog aratni!

A múlt vasárnap egyházam lelkésze vakáción 
volt. Én végeztem az istentiszteletet. A prédiká
cióra való készülődésemben már valami különös 
erőt éreztem magamban, noha egy test alig rop
panhat jobban össze, mint amilyen betegségtől 
meggyötört voltam én a legutóbbi hónapokban. 
Valami varázserő dolgozott bennem. Alapigének a 
Mózes első könyve, 45-ik részének 3-ik versét 
vettem fel: „Én vagyok József; él-e még az én 
atyám?“. Prédikációmnak tárgya az ember, a ma
gyar nép és az amerikai magyarság isteni hivatása 
volt. Elkészültem a prédikációval, noha, mint 
mondottam, testem össze volt roppanva. Varázserő 
dolgozott bennem. Vasárnap reggelre készen volt 
a prédikáció.

Elvittem magammal a templomba a nemzeti 
szalagot, abban a dobozban, amiben azt kézhez 
vettem. Istentisztelet előtt felvittem azt a szószékre. 
Mikor prédikációmban az amerikai magyarság 
isteni küldetéséről beszéltem, mikor azt a kérdést 
tettem fel:

Él-e még a mi édes Magyar Anyaföldünk? — 
elővettem a csomagot, kivettem belőle a szalagot 
s annak egyik ágát az egyik karomra, másik ágát 
a másik karomra tettem, karjaimat kitártam és 
mondottam: „íme, az édes magyar Anyaföld él, 
felénk nyújtja két kitárt karját, Isten és a Haza 
nevében és ezekben a gyönyörű színekben küldi 
nekünk meleg anyai csókját. Istenért és Hazáért 
hiv minket, isteni küldetésünk elvégzésére!“

Minden szem a szalagra vetette tekintetét. Meg
álltam egy percre, mert az Isten dicsőítésére ösz- 
szejött hivek most már a Haza felé irányították 
könnyes szemeiket. Tisztes, őszfejü emberek és 
nők — még mindig jó hazafiak! — kezeikbe te
mették fejüket és úgy zokogtak. Ez a spontán 
megnyilvánulása a hazaszeretetnek olyan nagy 
hatással volt rám, hogy bizony, megakadt a tor
komon a szó. Majdnem verseny alakult ki, hogy 
ki tud jobban könnyezni — az Istenért és a 
Hazáért!

És a mi kedves és lelkes ifjaink, akik itt szü
lettek és a magyar nyélvet már csak törve, aka
dozva beszélik, de akiktől még mi öregek is lec
két vehetnénk a magyar hazafiasságból: a lei- 
keim ! Ezeknek az arcán is legördültek a magyar 
hazaszeretetnek beszélő drága könnyei! Ok is 
velünk lelkesedtek.

Mi vagyunk a Józsefek! él e még a mi édes 
Anyaföldünk? Élnek-e még a mi magyar testvé
reink ? A gyorsan lüktető amerikai magyar s z ív , 
a lihegő amerikai magyar kebel, a hazafiasság 
lángjába borult amerikai magyar irredenta-lélek és 
a záporként hulló arr erikái magyar irredenta-kön} - 
nyék félreérthetetlenül megmondották a választ:

d o r i s - f é l e  MOTSOUKO-PARFÖM a l e g j o b b  é s  l e g t a r t ó s a b b .
........................minin..... innnnnnnnnnni.......nnnnninni

Kérje minden 
gyógyszertárban 
és drogériában.

K é sz íti: D O R I S  illa tszergyár, 
B udapest, IV, R eá ltan o d a  ucca  11. sz .

Csak „DORJS" 
signaturávai el
látott a valódi.
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Él és élni fog az édes magyar Anyaföld! Él
nek és élni fognak a mi kedves magyar testvé
reink !

A magyar Anyaföld örökké élni fog! Magyar 
testvéreink kezéből kivesszük a koldusbotot! El 
még a mi édes magyar Anyánk és élni fog!

Istentiszteletünket egy szivből jövő imával zár
tuk be. Az imánkban megemlékeztünk a szenvedő 
magyar testvéreinkről. Akadozva ugyan, de lelkes 
hazafias érzéssel zártuk be imánkat e szavakkal:
,.Szánd meg Isten a magyart, 
Kit vészek hányának; 
Nyújts feléje védő kart, 
Tengerén kínjának.

Balsors, akit régen tép, 
Hozz reá vig esztendőt, 
Megbünhődte már e nép 
A múltat s jövendőt! . .

Istentiszteletünk bevégtziével ifjúságunk mm az 
ajló felé ment, hanem a szószék felé, a magyar 
nemzetiszin szalaghoz! Az ifjúságot követték az 
öregek. Úgy mentek ők a szalaghoz, mintha va-

f lami szent ereklyéhez zarándokoltak volna. Ked
ves kis kezek és remegő öreg kezek gyengéden 
megfogták megsimogatták a szalagot. Talán egy 
kettő meg is csókolta ezt.

Az amerikai magyarság felbecsülhetetlen erköl
csi erő. Isteni küldetése van. Mint hajdan Józsefet 
Egyptomba küldte az Ur, úgy küldte a magyar
ságot is Amerikába, azzal az isteni hivatással, 
hogy amikor bekövetkeznek a szűkös esztendők, 
amikor eljönnek a szenvedések napjai, akkor ez a 
nép, az amerikai magyarság, felemelkedvén hiva 
tásának magaslatára, megmentésére siessen az 
igazságtalanul összeroppantott magyar Anyaföld
nek és koldusbotra juttatott magyar népnek. Ennek 
a szent hivatásának az amerikai magyarság eleget 
fog tenni. Birinyi K. Lajos.

Páratlanul olctón

zongorák, harmoniomok
10 évt  j ó tá l l á s  é s  k é n y e l 
m e s  r é s z le t f i z e t é s  mel l e t t

E H A L L  z o n g o r a t e r m e i b e n
B u d a p e s t ,  A n d ráasy  ut 1 B

R É G I  B E L V Á R O S i  C É G !

KOVACSEVICS NILENKO
IV, P etőfi Sándor u. 3 (volt Koronaherceg u.) 

az udvarban.

S zö v e tek  é s  b é lé sá ru k , 
se ly em  é s  v á sz o n á ru , 

sző n y eg  - p ap lan  - függöny  stb.
Nagyobb bevásárlás esetén szövetségi tai oknak kívá

natra kedvező fizetési feltételek.

H mi Ponfheonunh.
Kálmáncsehl Sánta Márton.
Gyulafehérvári kanonok volt már, amikor őt is 

megihlette az uj vallás szelleme. Rövidesen egyike 
lett a leglelkesebb kálvinista reformátoroknak, aki 
gyujtóhatésu beszédeivel -Erdélyben is hatalmas 
eredményeket ért el. A krakkói egyetemen tanult 
s Erdélyben, mint katholikus lelkész működött 
eleinte, de a segesvári hitvita alkalmával (1552) 
már mint az uj vallás lelkes hive vett részt. — 
Erdélyi szereplése után Magy aioiszagta jött ki s 
Munkácson és Beregszászon hirdette lelkesen az 
uj hitet. — Beregszászon zsinatot is tartott ahol 
a rokonnézetü társaival elvetettek a fültegyónás 
tanát; s ugyanakkor megerősítették az úrvacsora 
uj kiszolgálási módjamk korábban ellogadott tarát 
s újból kimondották, hogy a reformálással kap
csolatban lerombolt oltárakat nem kell újból felé
píteni.

Pár év múlva már Debrecenben találjuk ezt a 
nyers, és türelmetlen, de igen népszerű szónokot 
Itt bár erősen hódított nz uj eszme, de azt az 
erőszakos újítást, amellyel Kálméncsehi a temp
lomokból az oltárokat, szentképeket stb. egyszerűen 
kidobatta, még nem tudták helyeselni a debreceni 
konservativ lakosságból alakult hatóság tagjai, 
úgyhogy Kálmáncsehinek Debrecenből rövidesen 
távoznia kellett.

Az elűzött Kálmáncsehi újból visszatért Erdélybe. 
— Kolozsvárott telepedett meg, ahol igen nagy 
buzgósáiígal terjesztette az uj hite t. — De nem 
tudott itt megmaradni. Valami húzta, vitte vissza 
az alföld nagyvárosába: Debrecenbe ahol most 
már — évek múltán — annyira gyökeret vert az 
uj hit, hogy most már nem kifogásolták a nagy 
purifikátornak a teljes egyszerűség felé hajló 
működését. Itt is fejezte be áldásos működését s 
halálakor az egész város osztatlan szeretete kísérte 
sírjához azt az Ízig vérig magyar reformátort, 
akinek nevéhez fűződik n protestá s vallásnak 
„nngyar vallásként“ elnevezése.
MiiiHiiiiimimiiMMiimmiiiHiiiMHiMiiimMiiiiiMiMiiiimimmitiMiiMiiiiiiiiHiiiirr

Valódi

| ezüst evökés |
speciális üzlete f

|  Szigeti cfíándorés c |
|  Budapest, V I , JYCuzeum-körút 1?. szám  |  * 

(Alapítási év 186?. 

cÁrjegyzék kívánatra ingyen.
miiiiimiiimmiimiiiiiHmmmiiiiiimmmmmimimmimmmmmmiiiiimiiimii

LOHR MARIA(Kronfusz) kelmefestő és vegytisitiíó
Gyárhközpont:Vitt,Baross u 85
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K ossuthot,

a magyar nép szabadságvágyának, hazaszereteté
nek s polgárjogainak ezt a gyönyörű eleven em
beri kiteljesedését, százhuszonöt évvel ezelőtt adta 
nekünk a magyarok Istene. Elviharozhatnak e 
világ népei fölött még nagyobb viharok és törté
nelmi kataklizmák is, mint eddig, — Kossuth 
Lajos univerzális szelleme töretlen fénnyel és 
mindig uj élniakarást sugárzó erővel fog ráhatni 
a szabadságszerető, jogtisztelő s tiszta erkölcsű 
népek életfolyására. Trianon! . . . Népszövet 
ség! . . . yankee-imperiálizmus! . . . s más mai 
erőszakos hatalmi szövetségek és alakulatok mind
mind csak halavány történelmi emlékekként ma
radnak meg már, amikor Kossuth isteni sugallatu 
apostoli tanitásai még m ndig gyújtó, felvilágositó 
és cselekvésre indító erővel fognak hatni a népek 
józan értelmére.

A mai számunk vezércikkét is ennek az örök 
történelmi fárosznak, a magyar és protestáns 
Koásuth Lajos emlékének szenteltük, egyik igen 
kiváló publicistánk és történettudósunk: Dr. Balta 
Antal tollából, ki ezt a fényes szellemű, megra
gadó erejű cikkét a „Pesti Hírlap“ egyik számában 
is megjelentette.

Takács József és Nagy Sándor jubileuma. A ceg
lédi református egyház közönsége a négyszázéves 
egyházalapitási ünnepségek kapcsán meleg szere
tettel üdvözölte ősz lelkipásztorát Takács Józsefet 
negyvenéves lelkészi és Nagy Sándor ny. igazg • 
tanitóját ötvenéves tanitói működése alkalmából. 
Takács Józsefet Kiss Zsigmond esperes üdvözölte, 
majd leleplezték az arcképét — Nagy Sándor 
hosszú munkálkokásának értékes eredményeit Kiss 
Gyula igazgató-tanitó méltatta lelkes szavakkal.

Református egyházmegyei közgyűlés. A solti ref. 
egyházmegye Kunszentmiklóson tartotta meg őszi 
közgyűlését Kerecsényi Zoltán esperes és Ráday 
Gedeon gróf, ny. miniszter, az egyházmegye gond
nokának elnöklésével. Az esperesi jelentés szerint az 
egyházmegye lélekszáma közel hatvanháromezer. 
Az egyke pusztításait az egyházmegye területén 
még ezidáig megfelelő határok közé lehetett szori- 
tani. A kultuszm'niszter ismert jogakadémia rende
leté ellen a közgyűlés élesen tiltakozott.

Antal püspök adománya. Pápáról jelentik: Az 
itteni református gyülekezet tudvalévőén első lel
készének hívta meg Antal Géza doktort, a dunán 
túli egyházkerület püspökét. A beiktatás október 
2T‘án lesz. A püspök Pápán legutóbb tett láto
gatása alkalmával bejelentette, hogy a pápai 
reformátusok templomalapjára ezer pengőt ado
mányoz.

Uj rádiópalotát építenek. A rádióközpont Buda- 
pesten a Főherceg Sándor-utcában nagyobb telhet 
vásárolt. Ott hatalmas épületet emel, ahol el fogja 
helyezni az előadótermeket, az irodákat és minden 
a rádióval kapcsolatos hivatalt. ;

Uj lelkészek. A técsői református gyülekezet 
Izsák Imre vajáni lelkészt hivta meg paróchiája 
betöltésére. A győri evangélikus egyházközség 
második lelkészi állását Turóczy Zoltán ózdi lel
késszel töltötte be, kinek hely éré Marcsek János 
tokaji lelkészt választották meg Ózdra. Hegyi 
Sándor eddigi budapesti, Calvin-téri segédlelkészt 
a ceglédi reformátusok hitoktató lelkészüknek vá
lasztották meg.

A Lutheránus Világkonvent végrehajtóbizottsága 
október végén s november elején körülbelül két
heti tanácskozásra Budapestre jön össze. A luthe
ránus egyház külföldi vezéregyéniségei résztvesz- 
nek az egyetemes közgyűlésen s velünk ünnepük 
meg a reformáció emlékünnepét is.

Az Erdélyi Helikon irodalmi társaság nagydiját 
Makkay Sándor dr. püspöknek „Magyar ía sorsa“ 
c. Adyról írott munkája nyerte el.

Lelkészváiasztás Keszthelyen. A Keszthelyen 
augusztus 28 án megejtett lelkészválasztáson az 
Amerikába távozó Csontos Béla helyére a gyüle 
kezet egyhangú közfelkiáltással Németh Károly 
somogyszobi lelkészt választotta meg.

A felekezeti jogakadémiák elsorvasztását célzó 
kultuszminiszteri rendeletek ügyében állást foglalt 
a kecskeméti ref. jogakadémia kormányzóbizott
sága is. A legérélyesebben felemeli tiltakozó sza
vát a kultuszminiszter eljárásával szemben, amely 
amellett hogy sérti a jogakadémia, Kecskemét 
törvényhatósági joggal felruházott város és a ma
gyarországi református egyház érdekeit, azonkívül 
megtámadását jelenti a magyar református egyház 
alkotmánybiztositotta jogainak és magának a ma
gyar alkotmánynak is. Minthogy nem tételezhető 
fel, hogy a kultuszminiszter ezzel a rendelkezés 
sei alkotmánysértést kívánt volna elkövetni, nem 
marad hátra más feltevés, mint az, hogy az ide
vonatkozó tételes jogszabályok tekintetében téve
désben van. A határozat végül kijelenti, hogy a 
kormányzóbizottságnak nem áll módjában, hogy a 
kultuszminiszter óhajának eleget tegyen.

Balatonalmádiban a reformátusok templomot kí
vánnak építeni. Horváth Gyula dr. a százmillióba 
kerülő telek árába ötven milliót ajándékozott, ötven 
milliót pedig előlegezett a gyűjtés befejezéséig.

Darányi Ignác szobra. A belügyminiszter tnelen
gedte hogy a Magvar Gazdaszövetség Darányi 
Ignác, a szövetség volt tiszteletbeli elnöke szob
rának felállításához és az érdemeit méltató emlék
könyv kiadásához szükséges anyagi eszközök 
részbeni megszerzése céljából egy éven át postán 
továbbitandó gyüjtőlapokkal az ország egész terü
letén pénzbeli adományokat gyüjthessen.

„Nem azért haltak meg fiaim!“ Lord Rother- 
mere, hazánk nagy barátja előtt az elmúlt héten 
tisztelgett a Párizsban járt magyar képviselők cso
portja, akiknek nevében Jókai-Ihász Miklós képvi
selő üdvözölte őt. Bucsuzásul Rothermere megin- 
dultan mondotta: „Nem azért haltak meg fiaim a 
háborúban, hogy a trianoni béke állandóvá té
tessék.“
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Négy román gyereknek állami iskolát épít egy 
tiszta magyar község. Körülbelül kétezer magyar 
lakik a teinesmegyei Végvár községben, akik két 
tanerős református felekezeti iskolát tartanak fenn. 
Néhány évvel előbb a temesvári tanfelügyelőség 
állami román nyelvű iskolát létesített a községben. 
Az állami iskolának négy román tanitványa van, 
akiket a temesvári állami áivaházból rendeltek ki 
falura. Eddig egy megfelelő bérházban volt az 
iskola nemrégiben azonban a temesvári tanfelü 
gyelő felhívta a községet, hogy záros határidőn 
belül építtessen állami iskolaépületet, akkorát, 
hogy abban a tanítónő is lakást nyerjen. A köz
ségben egyetlen román ember sem lakik. Az ár
vaházból kihozott négy romángyerek miatt súlyos 
százezrekre menő terhet rónak a magyar kisgaz
dákra.

Az a] gödöllői református iskola alapkőletétele.
A magyar reformátusság egyik legexponaltabb 
gyülekezete augusztus végén tette le ünnepélyes 
keretek között az építendő 5 tantermes iskola 
alapkövét. Az ünnepélyen Malis Márton szadai, 
Balia Árpád rákosligeti, ifj. dr. Szabó Aladar gö
döllői lelkész, a rákosszeetmihályi református 
énekkar és Hátszegi Vera tanuló működtek közre, 
melyen vitéz Endre László főszolgabíróval az 
élén Gödöllő népe felekezeti különbség nélkül 
nagy számmal megjelent. Az alapkőben elh< lye- 
zett Biblia s az elhangzott beszédek egyaránt ki 
fejezésre juttatták az egyháznak azt a törekvését, 
hogy az építendő iskolában határozott református 
szellemben óhajtja az újabb generációt is nevelni.

Hogyan gyilkol az egyke? Egy egyház lap 
megdöbbentő adatokat közöl arról, hogy milyen 
ijesztően fogy a belsősomogyi iskolákban a ref. 
tankötelesek száma. 1922-ben ez a szám 3184 
volt, a következő évben már csak 267G és 192G-ban 
már csak 1855. Ha ez igy megy tovább, egy 
emberöltő múlva nyoma sem lesz ott a kálviniz- 
musnak.

Szanatóriumot építenek Hódmezővásárhelyt a csont
tuberkulózisban szenvedők részére. Hód mező vásár 
hely városa beadványt intézett a népjóléti minisz 
terhez, amelyben azt kéri, hogy állami segiti-éggel 
támogassa a városnak azt a tervét, hogy Hódmező
vásárhely közelébee lévő úgynevezett Kakasszéki 
tó mellett szanatóriumot építhessen a csonttuber
kulózisban szenvedő betegek részére. Hódmező
vásárhely városának felterjesztését a népjóléti 
miniszter jóakarattel fogadta és igy a szakértő 
döntés után fölépülhet a szanatórium.

Nyíregyháza város képviselőtestülete elhatározta 
az ev. templom tornyának harangjáték szerkezettel 
való felszerelését A játékot tizenkét kis harang 
szolgáltatja A harangokat kivülre erősitik úgy, 
hogy láthatók és játék közben megfigyelhetők 
lesznek Az érdekes szerkezet építése kezdetét 
vette.-A harangjáték vallásos hangulatot ébresztő 
dallamot zendit meg minden óraütés után és 
nagy mértékben hozzá fog járulni a közönség 
zenei érzékének finomításához.

A protestantizmus hódítása Oroszországban. Az
egyik német egyházi lap közlése szerint a protes 
táns mozgalom nagy méreteket ölt ott az orosz 
nép körében. Idáig 800 s/.crvezett állandó gyüle
kezet a mozgalom eredménye 10.000 lélekszám- 
mal. A hivatalos szovjetkormany ugjan még min
dig ellenséges indulattal v'seltetik a keresztyén 
vallással szemben, a mozgalom azonban fokozódó 
erővel növekszik

Rothermere lord nagy adománya. 100 000 pen
gőt adományozott az ínségben elő magyar mene
kültek szamara lord Rothermere s ezzel a fényes 
cselekedetével újabb hálára kö elezte nemzetünket.

Színes emberfajtákat akar kiálitani a budapesti 
állatkert igazgatósága az állatkcrtben ügy, hogy 
mindegyik a maga megfelelő környezetébe jusson, 
igy az eszkimót a jegesmedve, az arabot a teve, 
a hindut az elefánt társaságában. A néprajzi isme
retek megszerzésének vannak sokkal emberségesebb 
és keresztyén népekhez illőbb módjai.

Irodalom - MüOés^et - fpudomán^.
„A bethleni Bethlen-család története“ címen

előző szamunkban közien.ény jelent meg, amely
ben a mü leírásán kívül a következő k foglaltattak : 
„Ezt a nagy ériékü diszmüvet az Atheneum iro
dalmi r t. adja ki, a Bahlen Gábor Szövetség 
közreműködésével, amelynek a jövedelme a Szö
vetségünk jóléti és kulturcéljáil is szolgaija/ A 
közlemény ezen beállítása té\es mert volt ugyan 
tárgyalás arról, hogy a Szövetség tagjai s a lapunk 
olvasói bizonyos előnyökben részesüljenek, de 
ezen megállapodás a Szövetség és a fenti intézet 
között nem jött létre.

Épen azért arra kérjük a t. olvasóinkat, hogy 
mindenkitől kérjenek Szövetségünktől kiállított s 
hivatalos pecsétünkkel ellátott igazolványt, ha a 
múlt számban megjelent cikk alapján, vagy annak 
felmutatásával a fenti műre a Szövetség nevében 
előfizetőket gyűjtenek, mert ilyenre Szövetségünk 
részéről senki sem nyert felhatalmazást.

Szövetségünk kiadásában S. Szabó József‘ „A 
protestantizmus Magyarországon* citnü munkája 
jelenik meg a napokban, amellyel kapcsolatban 
kiadást nyer az elmúlt télen a Szövetség által 
kiváló e őadók közreműködésével rendezett előadás 
sorozat anyaga is.

Ezen műre az előfizetések gyűjtése már folya
matban van. De erre csak azok gyűjthetnek, akik 
a Szövetség hivatalos pecsétjével ellátott előfizetési 
iv birtokában vannak. Helyszűke miatt ezen mme 
vonatkozó részletes ismertetésünket a jövő szám
ban közöljük I

I ^  A  S  Á N D Ó R  protestáns ékszerész
^  Budapest, IV. Kossuth Lajos ucca 20.

Astória szállóval szemben.
É k s z e r ,  e z ü s t n e m Q  é s  svájci ó r a  raktár.

Saját javitó műhely.
— E lapra hivatkozóknak 10°/0 árengedmény. —

Cégünk 1002. óta áll fenn.
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A PROTESTÁNS NŐK TÁRSADALMI MUNKÁJA.
Harmincöt év a református nőnevelés szolgálatában.

Bensőséges meleg ünnepséget rendezett a szatmári 
református felső leány- és kereskedelmi iskola 
igazgatónőjének, Demjénné Molnár Ilonának 35 
éves tanári és 30 éves igazgatói jubiluma alkal
mából. A fenntartótestület és a református egyház 
névében Boros Jenő lelkész mondott üdvözlő sza
vakat, a növendékek pedig művészi dombormű 
plakettel lepték meg, mely a jubiláns mostani és 
35 év előtti arcképét élethűen örökíti meg.

A kőszegi leánygimnázium átszervezése. A leány-
középiskolai törvény a leányok számára háromféle 
középiskolát szervezett Leánygimnáziumot, líceu
mot, és kollégiumot. A törvény alapján az ország
ban egyelőre lesz, hat leánygimnázium, három 
kollégium és huszonöt líceum. A kőszegi evangé

l i k u s  leánygimnázium líceummá szerveződik át. 
♦Kőszegen az átszervezés folyó évi szeptember 
Jlavában az l. és V. osztályokban kezdődik meg. 

^Ennek következtében az ötödik osztályban meg
szűnik a latin nyelv, amely csak fakultativ tan
tárgy lesz és azok tan alják, akik akarják. A latin 
helyett a német és francia nyelv tanítása lesz in
tenzivebb és uj tantárgyként fog szerepelni a mű 
vészettörténet. A leányliceum nyolc éves tanulmá
nyát szintén érettségi vizsgálat fejezi be, amely 
egyetemre és főiskolákra képesít.

A szatmári református egyházmegyei papnék 
egyesülete. Fejérgyarmati jelentés szerint a szatmári 
református egyházmegyében is megalakult a pap
nék egyesülete. Elnök lett Sipos Józsefné, az 
egyházmegye esperesének felesége, alelnökök: 
Szabó Jánosné és Kosa Zsigmondné, titkár Kézy 
Ignácné. Jegyzővé Boda Ferenc segédlelkészt 
választották. Az egyesület csatlakozni fog a Refor
mátus Papnék Országos Szövetségéhez. — A vasi 
közép egyházmegyében is megalakult a papnék 
szövetség Elnök: dr. Tirtsch Gergelyné Kőszegről 
lett, titkár: Rónai B. Gyuláné Uraiujfaluról.

aÓNEVÜ PROTESTÁNS CÉGEK.
E r o v a t b a n  f o g l a l t  h i r d e t é s  e g y s z e r i  k ö z z é t é t e l i  d i j a  
s z a v a n k é n t  1 5  f i l l é r ,  v a s t a g a b b  b e t ű v e l  s z e d v e  3 0  f il lé r .  

B U D A P E S T :
Scholtz Testvérek könyv- és papirkereskedés. IX., Ferenc 

körút 19/21.
Tömpe Károly építőmester, építési vállalkozó ács telep, épí

tési anyag kereskedés. VII., Czobor u. 8 IS3. Telefon . 
József 318-03.

Oláh István férfiszabó, IV., Kecskeméti-utca 4. I. em. 
Gärtner Ágoston villamossági vállalata, V.. Wurm-utca 3. 

Telefon: 293—33. Szerelés, izzólámpák, villamossági 
cikkek javítása.

Pilát Pál Magyarország aranykoszorus hegediikészitő mes
tere, VI., Liszt Ferenc tér 10.

Reményi Mihály, a magyar királyi zeneművészeti főiskola 
házi hangszerkészitője, Király-utca 58.

Matéter Géza női és férfi divatkereskedő, IV , Petőfi 
Sándor utca 7.

Felelős kiadó a .Bethlen Gábor Szövetség* nevében 
dr. Vida Gyula ügyvéd (VII., Kertész-utca 18.)

SZÖVETSÉGI HÍREK.
Felhívjuk vidéki tagjaink figyelmét arra, hogy a 

tagok kényelmi szempontjából október elsejével 
megkezdjük a tagdijaknak postai megbízás utján 
való beszedését. Kérjük tagjainkat, hogy a tag
díjaikat annál is inkább fizessék be, mert Szövet
ségünk zavartalan ügymenetét csak úgy tudjuk 
biztositani.

Kérjük tagjainkat, hogy a szétküldött taggyüjtő- 
jelentkezési iveket szíveskedjenek Szövetségünkhöz 
beküldeni, amennyiben tagfelvevő bizottságunk 
folyó hó 30-án, pénteken, tartja ülését.

K ö z g a z d a s á g .
Guriai döntés a részvénytársaság igazgatósági 

tagjainak felelősségéről. A magyar királyi Curia 
konkrét esetből kifolyóig kimondotta, hogy a 
vétkes igazgatósági tag ellen a károsult részvényes 
vagy hitelező keresettel léphet fel, még pedig 
saját jogán, közgyűlési határozat nélkül is. Az az 
igazgatósági tag, aki a törvénnyel vagy alapsza
bályokkal ellenkező intézkedésével kárt okoz, a 
károsulttal szemben általánosságban kártérítési 
felelősséggel tartozik.

Hova tervezik a Duna-Tisza csatornát? Hosszabb 
idő óta foglalkoztatja az ország népét a Duna- 
Tisza csatorna terve. Már külföldi tőkepénzesek 
is ajánlkoztak a csatornaép tésére, azonban a kor
mány előbb felül akarta vizsgáltatni a terveket. 
Ez a felülvizsgáló bizottság most elkészült jelen
tésével és legközelebb dönt róla a kormány. Hir 
szerint a csatorna tiszai torkolata a bizottság 
javaslata szerint nem Csongrádon, hanem Szol
nokon lenne.

Csak „VASÚTI ÚTMUTATÓ M kérjen, ha m egbíz
ható és olcsó m enetrendet a k a r!

H a  é n e k e l ,
Ha hegedül,
H a  z o n g o r á z i k ,
Ha láncol, rendelje meg a

WIENER HUSIK MAGAZIN
zenei havi füzetet 
16 o l d a l  k o t t á v a l .

Mindeu zenei műfaji, klasszikustól a legmodernebbig, megtalál benne.
A most legnépszerűbb „Ay, Ay, Ay . . . “ című spanyol 
szerenádot már h ó n a p o k k a l  e z e l ő t t  h o z t a .

E l ő f i z e t é s i  á r :
I é v r e  12 P ,  V2 é v r e  6*50  P ,  e g y e s  s z á m  L 5 0  E.
Magyarországi kiadóhivatal:

Lefényi Vilmos. Budapest, VI. Király a. 102
Nyomatott Fráter és Társa könyvnyomdájában 
Budapest, VII., Akácfa-n. 13. Tel.: J. 406—20

. ,____ . _ _  .
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A .BETHLEN GÁBOR SZÖVETSÉG- HIVATALOS KÖZLÖNYE

SZERKESZTŐSÉG : VH.. Wesselényi utca 52. szám 
Megjelenik egyelőre kéthetenként

Felelős szerkesztő KIADÓHIVATAL: Fráter ( a Társa könyvnyomdája 
Budapeat, VO., Akácfa-utca 13. Telefon: J. 406-20.

A .Bethlen Gábor Szövetség* tulajdona 
A Szövetség tagjai a lapot díjtalanul kapják

D i  VIDA GYULA
Előfizetési dij egész érre  4 pengő 

Egyes szám ára 2o fillér 
Hirdetési dijak megegyezés sserint

A  k e r esz ty én ség  é s  a Ívereszt.
Irta: HEGEDŰS LÓRÁNT.

A magyar sors szörnyű pörölycsapásai alatt 
fölserked lassan a nemzet vallási élete. Három 
csalhatatlan jele van ennek. Az egyik, hogy a 
széles tömegekre támaszkodó sajtó helyet ad 
vallási kérdéseknek, a másik, hogy a világi elem 
részt kér az egyházi ügyekből, a harmadik, hogy 
lassanként elmúlik a felekezetiesség, mert ez a 
gyom szokta megölni a vallás tiszta mustármagját. 
A nyáron is úgy a protenstáns, mint a katolikus 
egyház magyar* hívei több érdekes nagygyűlést 
tartottak. Kívánatos, hogy ezeknek mély hullám
zása átjárja a lelkeket, még óhajtandóbb azonban, 
hogy az a néhány sértő hang, amely még ma is 
a fülébe cseng különösen a politikai világnak, 
teljesen elnémuljon. Cikkem célja épen az, hogy 
eUeledtesse a disszonanciát.

Minden vallásnak kötelessége, hogy azt higyje 
magáról, hogy ő az egyedül üdvözítő. Ezt nem 
csak a katolikus vallás hirdeti, hanem a protestáns, 
a zsidó és a mohamedán is. Ha nem tartaná ezt 
valamely vallás, nem volna többé vallás, hanem 
filozófiai szakiskola. Ebből az következik, hogy 
mihelyt valamely országban több vallás van, — 
és nálunk is igy van, szerintem elsősorban klima
tikus viszonyainknál fogva — minden vallásnak 
hozzá kell ahhoz szoknia, hogy önmagát térítse 
és ne a többit, vagyis mindenki a sajái lelki üd
vösségével legyen elfoglalva és ne a szomszéd- 
asszonyéval. Ha ezt a szabályt megtartják, épül 
a vallásos élet és a nemzet vallási békéje is. Ez 
nemcsak a vallási életben van igy, hanem minden 
társadalmi lerakodásban.

Ha az olvasó nem utasítja vissza ezeket a 
régen forralt gondolataimat, akkor egy lépéssel 
tovább mennék. Megátalkodott nézetem az, hogy 
enyhíteni kell a felekezeti súrlódásokat. Ezért hir
detem azt, hogy az ó* és uj testamentumot egy-

mással szembehelyezni nem leHet. Másodszor 
szeretném, ha a keresztény felekezetek nem azt 
keresnék, ami elválasztja őket egymástól, mert 
azok külsőségek, hanem azt, ami közelebb hozza 
őket. Nem megyek messze. Semmiesetre sem 
vállalnám azt a nagyon megtisztelő felhivást hogy 
próbáljuk a vallásokat magukat egymáshoz kö
zelebb hozni. Ez túlmegy az emberi erőn. De, 
hogy akkor, amikor külsőséget lehet eltávolítani 
cs helyette bensőséget kapni, miért ne mozdul
junk, azt nem tudom. Ezért vagyok amellett, 
hogy ahol lehetséges, a református keresztyén 
egyházak is tegyék fel a keresztet azért, mert ez 
az egész világon igy van. Amerika öss2 es pro
testáns templomain messzire ragyog villanyos 
fénnyel a kereszt. A csufolkodóknak nem ülök 
a székébe, — mondom azoknak, akik ettől semmit 
sem várnak, vagy épen zavartól félnek. A kakas 
a magyar kálvinista templomokon Svájcból szár
mazott, ahonnan egész liturgiánk jött. A  francia 
Svájcban ma is megvan a kakas az összes kato
likus templomokon és miután Csiky Lajosnak 
elfogadott teológiai könyvei szerint a kereszt föl
tétele nem ütközik protestáns dogmába, ez tisztán 
az egyes magyar presbiteri protenstáns egyházak 
dolga, a presbitérium elhatározhatja és fölteheti. 
Ebből semmiféle veszekedés nem lesz, hiszen a 
régebben fennlévő vallási jelvényt (csillagot vagy 
keresztet) senki sem akarja levenni. Viszont 
állítom, hogy ha egyetlenegy protestáns magyar 
templomon fenn lesz a kereszt, azt sem meri 
onnan többé senki eltávolitani.

Még tovább mennék. Pázmány Péter kora óta 
disputálunk azon, hogy a kereszténységet magyarul 
„keresztény“-nek vagy „keresztyén“-nek nevez
zük-e A nevezetes az, hogy Pázmány Péter annak
idején keresztyénnek irta a szót, tehát úgy ahogy
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ma a protestánsok hirdetik. Főtiszteletű és nagy
tiszteletű lelkész urak! Nem méltóztatnak azt 
gondolni, hogy amikor a két keresztény felekezet 
közé egy y-t közbe ékelünk, ez nagyon hasonlit 
ahhoz, amikor a hufnousion és homoiusion ,.i“ 
betűjén szabdalták egymást őseink a pogány 
világ nagy gyönyörűségére ? Mi szükség erre a 
disputára ? Szerintem a keresztény vagy keresz
tyén szó kérdése csak magyar fonetikus alapon 
oldható meg, ez kiejtés dolga és nem a dogmáé. 
Miután pedig akár a Magyar Tudományos Aka
démia, akár a Kisfaludy Társaság megállapíthatja 
azt, hogy a szánkban levő nyelvnek a ,keresztény“-1 
könnyebb kiejtenie, mint a „keresztyénit, nem 
tudom, miért, akarjuk mindenáron ezt a különb
séget erőszakolni katolikusok és protestánsok 
között, hiszen az igazi vallásosság erősségét nem 
ilyen külsőségek döntik el az embernél. Ellen
kezőleg.

Azonban, hogy mindent megmondjak, ez még 
nem elég. Épen mert protestáns vagyok, szeret 
ném a katolikus egyház őrtállóit felhívni arra, 
hogy ők maguk intézkedjenek egy más dologban 
Már megint kezdődik egyes templomokban a pol
gári házasság lealázása és a vegyes házasság al
kalmával divatos lélekhalászás. Ez tűrhetetlen. 
Először is lealacsonyítja a magyar állam jogát, 
másodszor pedig épen ott, a házasságkötés pilla

natában, tehát mikor uj szeretet születnék a vi
lágra, beviszi a szerető felek közé a gyűlölködést 
Nem szeretném,, ha — amint igen nagy hajlam, 
van rá — a három protestáns felekezet, a refor
mátus, evangélikus és unitárius harci riadót fújna. 
Bízzuk a magyar katolikusság józanságára, hogy 
ezt a keresztet leveszi rólunk és mind kereszté- 
nyék maradunk.

Rev. W. Teeuwissen.
Az elmúlt vasárnap szép és megható ünneplés 

színhelye volt a régi képviselőház. Körülbelül öt
száz Szibériát járt hadifogoly adott egymásnak 
találkozót, hogy szívből fakadó meleg szeretettel 
és hálával üdvözölje Rev. W. Teeuwissen ameri
kai ref. lelkészt, aki a Szibériában eltöltött kese
rűséggel teli évek alatt mindig szerető barátja volt 
a sok szörnyű megpróbáltatáson átesett magyar 
véreinknek.

A jóságos arcú, szemüveges Teeuwissent, lel
kes éljenzéssel és az ünneplés módján is kiérző 
szeretettel ünnepelték a volt hadifoglyok, akik kö
zül sokan a családjaikat is elhozták, amikor 
Hegedűs Lóránt kíséretében megérkezett a gyűlésre.

Az ünnepélyt az elnöklő Hegedűs Lóránt a kö
vetkező szavakkal nyitotta meg:

„Teeuwissen lelkész ur, aki a szibériai hadi
foglyok önzetlen, tisztaszivü gyámolitója, segítője 
volt, eljött Magyarországra, ahol most mindnyájan 
foglyok vagyunk, a béke foglyai. Ebből a börtön-

EmléK.
Irt»: GALLOWICH JENŐ.

Emlék, amelyet eltemettem régen mélyen, a 
mikor csendesen leszáll az éjszaka és az égen 
széjjelteregeti csillagos fátyolét, lelkemben ébre
dezni kezd.

Nesztelenül, akár egy árnyék, vagy kriptából 
kikelt kisértet jő felém és úgy lep meg a nagy 
csöndben, mint egy az éjszakában felcsendült fáj
dalmasan gyönyörű dal vagy messze távolban 

f, zengő harangszó, melynek riadt kongatása teme
tésre szól.

Lángoltam, csalódtam. Lelkem virágbaborulását 
behavazta a tél és ami egész világom, életem 
volt tegnap, az ma már mind csak emlék.

Behunyom két szemem, csak a lelkem él és 
fájdalmas rezdülésén át ezerszeresen érzem, hogy 
az emlék, amelyet eltemettem régen, mélyen, 
betölti egész lelkem. ,

Kicsordul mindkét szememből a könny vala
hányszor felém kisérteni jön a drága fájó emlék: 
egy fehér ruhácska, kicsi topánka és egy gjürött 
selyem szalag. . .

Eltűnt aj  idealizmus.
Szenvedés az élete annak, aki nem képes meg

alkudni az élettel, hanem elhatározásaiban csupán 
szive tiszta és nemes érzéseit követi. És mégis 
felemelkedett lelkek az egyén lelki életét kívánják 
tovább is élni, mert a szenvedésben is találnak 
fájó, szomorú boldogságot és elkerülik azt a tarka, 
léha vásári hadat, amely csakis állati ösztönének 
él, válogatás nélkül habzsolja fel a kínálkozó 
apró örömöket és leéli az egész életét anélkül, 
h >gy csak egyszer is tudatára ébredne annak, 
hogy lelke van.

Bizonyos, hogy kemény tülekedés, vad birkózás 
ma az élet, amelyből kiveszett minden romantika. 
Pedig ez volt poézise az életnek, amely ragyogás 
nélkül olyan, mint a tavasszal a virág nélkül 
maradt fa.

Idegéletet élnek az emberek, kiölnek lelkűkből 
minden érzést, annyi emelkedett gondolat, hatal
mas cselekedet alkotóját, amely szilaj viharokat, 
de kitörő örömöket, édes és boldog nyugalmakat 
is teremtett a lelkekben. Életberendezkedésében a 
ma emberének kényelmetlen és fölösleges valami 
ez, amit elűznek, megcsufolnak, de legalább is 
megmosolyognak.

________  ' ■ ■ .-.-i-_l _____
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bői ki akarunk jönni. Trianon nemcsupán a terü
leti épség, a nemzeti és országhatárok szempont
jából igazságtalanság: Trianon az igazi Antikrisz- 
tus, merénylet a kereszténység ellen. Nem túlzás 
állítani, hogy Jézust szolgálja az, aki Trianon el
len küzd. Sajnos, ha körülnézünk az országban, 
azt látjuk, hogy a magyar lélek még nem kész a 
föltámadásra. A magyar lélekből kiölték a föltá
madás gondolatát, pedig egy nemzet nem akkor 
hal meg, amikor legyőzik, de ha nincs elég hite 
a föltámadásban.“

Hegedűs Lóránt beszéde után az amerikai lel
kész csoportról-csoportra járt és megható közvet
lenséggel, szeretettel beszélgetett el a volt hadi
foglyokkal, akik közül nem egyre oly sok év 
után is egészen jól emlékezett és maga elevenitett 
fel nem egy szomorú epizódot a fogság idejéből.

A kormány, illetve a honvédelmi miniszter ne
vében Csaszkóczy Emil ezredes mondott hálás 
köszönetét azért a nagyszerű emberbaráti mun
káért, amellyel a magyar hadifoglyokat segítette, 
majd Halik Miksa dr. királyi közjegyző tolmácsolta 
a szibériai magyar hadifoglyok szeretetteljes üd
vözletét.

Szűnni nem akaró taps fogadta Teeuwissent, 
amikor felállóit, hogy megköszönje az üdvözlése
ket. Beszéde alatt felragyogott a hadifoglyok sze
mében a visszaemlékezés fénye s megható volt 
látni azt a hatást, amelyet az amerikai lelkész 
szavai keltettek, amelyet Victor János dr. teológiai 
tanár tolmácsolt.

„Nagy a boldogság számomra — mondotta Ref. 
Teeuwissen, — hogy ismét köztetek lehetek Most 
is csak azzal biztatlak benneteket, amivel annak
idején a siralmak földjén, hogy ne adjátok át

E-des, tiszta leányszivekben él még a romantika 
És a fehér virágos leányszobákból nem is fogja 
azt kiverni soha az élet. Holdvilágos nyári éjsza
kákon, amikor millió csillag ragyon az égen, a 
szétterpeszkedő sötét hársak alatt virágillatát 
hordja széjjel a hajnali szellő és a mélységes 
csöndben egyszerre felcsattog szerelmes éneke a 
fülemülének, nyiladozó leányszivekben ezerszeres 
erővel rezdül meg az érzés. Fájón-édesen bol
dogan . ..

Az élet legtisztább, legnagyobb örömei, mély
séges gyönyörei abból támadnak, ha két érző 
lélek szive dobban össze. Hatalmas érzésben 
fonódnak össze a lelkek és élik az ember benső 
igazi boldog életét, amely örökké tart, mivel ez 
nem az idegek pillanatnyi élete, hanem lélekből 
támadt.

A trubadúrok kihalnak és eltűnnek a várkis- 
asszonyök . .'. 'A z  álom nélküli pihenést keressük 
és a kényelmet, futó örömöket, ha azok csak 
pillanatig tartanak is.

És a férfi nyers önzésében nem is sejti, hogy 
életének legboldogabb ragyogását öli meg, amikor 
a tiszta, fehér leánylélekből erőszakkal kitördös 
minden ideálismust, amely pedig annak egyetlen 
és legdrágább kincse. Gallowlch Jenő,

magatokat kétségbeesésnek és küzdjetek minden 
megpróbáltatás ellen. Isten meghallgatta imámat: 
megnyitotta az utat a hadifoglyok előtt, az otthon 
felé. Legyetek ezért hálásak a gondviselésnek.

Amikor a magyar kormány első kiküldöttje 
megérkezett Szibériába, — folytatta Teeuwissen — 
akkor egy magyar zászlót hozott magával. Én 
ezt a lobogót — úgymond a lelkész megindult 
hangon — elhoztam magammal, itt van most is a 
kezemben és megtanultam a magyar jelmonda
to t: „Nem, nem, soha!“

A lelkesedésnek szinte leírhatatlan vihara tom
bolt, amikor beszéde végén meglobogtatta hallga
tósága felé a kabátja alól elővett nemzeti lobogót 
és amikor beszédét a magyar irredenta jelszóval, 
a „Nem, nem, sohá“-val fejezte be.

Hegedűs Lóránt záróbeszédében nagy hatás 
mellett igy szólt:

„őszintén mondjátok meg, nem jobban töltöt- 
tük-e az időt a mi mosolygó, vidánikedélyü bará
tunkkal mint ahogy azok mulatnak, akik félmez
telenül táncolnak a bárokban. Szégyeljék magu
kat, inkább himlőt viseljenek az arcukon, mint 
az ucca ledérbélyegét. Ne lábficamokat, hanem a 
Teeuwissen lelkészhez hasonló sziveket tanuljunk 
megismerni az amerikaiaktól.

Az ünnepen dr. Ravasz László református 
püspök és dr. Sebestyén Jenő theológiai ta
nár imádkozott. A volt tíadiloglyokhoz Töltéssy 
Zoltán ref. lelkész is szólott. Rácz Tilda művészi 
készséggel énekelt, Szathmáry Margit pedig Hu- 
bay „Csárdajelenet“-ét játszotta hegedűn nagy 
lendülettel és sok gazdag színnel.

Carlyle a vallás lényegéről.
Irta: ZSOLDOS BENŐ, budapesti kir. Ítélőtáblái bíró.
Annak a sajátszerű filozófus léleknek, kiben az 

angol irodalomtörténet egyik legeredetibb nagysá
gát dicsőiti a müveit világ s aki idestova félszáz 
évvel ezelőtt, 1881. február 5 én hunyta le szemeit 
örök álomra Chelocában: Thomay Carlyle-nek 
évekkel ezelőtt nehány kiadatlan levelét tette 
közzé az egyik angol folyóirat. Ezeket a leveleket, 
melyek erősen átható sugarakat vetitenek egy 
mélységes gondolkodó lélek bensőbb rejtekeibe : 
a párisi Saint Simon-Társasághoz intézte Carlyle 
az 1830 és 1831. években. Tehát abban az idő
ben, mikor javában irta az ő „Sartor Resartus“-át, 
ezt az utánozhatatlanul jellegzetes psychologikus 
regényét.

Thomas Carlyle sehogy sem tudta jó szemmel 
nézni a Saint Simonistáknak azt a törekvését, 
hogy magukat vallásalapitók gyanánt tüntessék 
fel, tanításaikat pedig a vallás köntösébe igye
kezzenek beburkolni. Egyik ilyen kiadott levelében 
keményen ki is kél ez ellen s visszautasitja a 
Saint Simonisták bárminemű jogát ahhoz, hogy 
közösségüket egyháznak nevezzék. Mert hát, a 
mint mondja, a saint simonizmus talán lehet egy 
vallásnak gyarló utánzata, de vallásnak semmi 
esetre sem tekinthető. Azt Írja Carlyle, hogy ő
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minden vallásban idáig egy kétségtelen elemet 
ismert, mely az egésznek essenciája, ez pedig a 
bizonyos szimbólum, vagy jelképes ábrázolás, mi 
által az Istenség érzékelhetőleg mutattatott ki. 
Amennyiben pedig a mi Isten-szimbolumunk mos
tantól fogva az ő saját nagy világegyeteme, evan
géliumunk pedig a már lejátszódott „Emberiség 
Története“, úgy az ilyen vallás nagyon tökélet
lenül neveztetik Saint-Simonizmusnak, hiszen ez 
minden gondolkodó szellem vallása volt a leg
utolsó fólszázadig (p. o. a Goethéé, vagy Schilleré, 
Lessingé, vagy figyelembe veendő itt a Jacobi, 
Herder stb bölcsészeié.) Ámde baja, az ilyen val
lásnak a liturgiája még egészében elkészítésre vár, 
a homiliái pedig szerteszéjjel szórva, mint nyo
morult morzsák és töredékek abban a hullámzó 
óceánban, melyet mi Irodalomnak nevezünk.

Ha aztán a vallás — fejtegeti Carlyle — a tár
sadalomnak egyedüli köteléke és élete, úgy az 
egyedüli igaz kormányzat is egy Hierarchia lenne. 
Sőt akár a Hierarchia, akár mondjuk a Heresi- 
archia áll fenn most és legyen majd a jövőben: 
a mi igazi kormányzóink ebben a korban távolról 
sem a Capet ek és a Guelfek, hanem olyan kiváló 
tehetségek, mint Voltaire, Hume, Smidt, Helvetius 
és a többi hasonló főpapok az ő ezernyi segéd
lelkészeikkel, akikkel szembeállítva „az összes ki
rályok, miniszterelnökök és hadvezérek csak holmi 
sekrestyések és templomi szolgák, akik valóban 
egészen őrült nagyságú béreket húznak és a mun
kájukat tökéletlenül végzik.“ — Vehetjük észre 
ugyebár, hogy a sok dologban radikális gondol- 
kozásu Carlyle ezen a téren sem tagadja meg 
önmagát.

Sokáig érezte, — úgymond az egyik levélben — 
hogy egyedül az egyesülésben állhat fenn kellő
képen a vallás, — hogy egy mély, misztikus, 
mérhetetlen rokonszenv, mellyel az ember visel
tetik embertársa iránt, valódi lényege a vallásnak, 
— hogy tényleg a szentek közössége, kikről a 
hitvallás beszél, — nem ámítás, hanem földi 
sorsunknak legmagasztosabb ténye.

Hogy ezidőszerint nem áll rendelkezésünkre 
egyetlen olyan elfogadott vallás sem, mely sze
meinket kinyitná, hogy lássunk, hogy lesz és kell 
lennie vallásnak minden időben: ebben nem fog 
kételkedni egyetlen földi halandó sem, aki érzi 
magában az unimpeired, az ujjáteremtett emberi 
lelket, mert ugyanaz a Mindenható, a kit mi 
Istennek nevezünk, még közöttünk és bennünk 
van.

*

Nem azért tettem közzé most Thomas Carlyle- 
nak ezeket posthumus szellemi morzsáit, mintha 
talán jogunk lenne azok alapján magát Carlyle t 
valamelyes vallásreformátor, vagy legalább is ilyen 
hajlandóságokkal biró filozófus színében tüntetni 
fel, — csupán felhasználtuk itt ezeket a töredéke
ket, mint szükséges kiegészítő részecskéit annak 
a nagy fényességű mozaik lapnak, amelyben egész 
nagyságában elénk tükröződik egy rendkivüti 
szellem egész lelki világa . . .

H m i P o n fh eo n u n b .
Geleji Katona István.

Nevét az unitárismussal folytatott s nagy tudo
mányos felkészültséggel vívott harcaival tette 
először ismertté. Senki olyan kitartással nem tá
madta az unitarizmust abban az időben, mint 
Katona, aki féltette az erdélyi ref. egyházat a szét
szakadástól. — Tudományos értékű „Titkok 
titka“ c munkájával a Szentháromságot azon 
kor tudományos színvonalán és felfogása szerint 
annyi éles elmével, széles ösmerettel védelmezte, 
hogy e tekintetben Pázmány Péterrel is kiálja a 
versenyt — Van még egy érdekes műve a 
„Váltság titka“, amelyben „a zsidóknak, pápisták
nak, luteránus atyafiaknak és egyebeknek ellen
kező vélekedéseit*' igyekszik mégcáfolni. Ezen 
munka úgy kitűnő nyelvezete, mint tudományos 
színezete miatt abban az időben igen elterjedt és 
szívesen olvasott munka volt.

Mint református lelkipásztor, nemcsak egyháza 
megszervezése terén fejtett ki maradandó emlékű 
értékes munkát, de a papi uralom megszilárdításán 
is szorgosan munkálkodott. Rákóczy György meg
bízásából Katona hívta össze 1646-ban Szatmár
németibe a Nemzeti zsinatot, amelyen nemcsak az 
erdélyi, de a tiszáninneni és tiszántúli egyházak 
kiküldöttei is megjelentek. Sőt maga a fejedelem 
is résztvett.

A zsinat arról is nevezetes, hogy a puritán 
és independens mozgalommal szemben, erős 
konzervatív álláspontot foglalt el s a papi
uralomra törekvő püspöki rendszert még jobban 
megszilárdította. Legalább is ez a szellem vonul 
át a zsinat által hozott XXX. végzésen, amelyben 
a tiszáninneni, tiszántúli s erdélyi református egy
házak unióját megerősítették. — Nevezetes az a 
zsinat még arról is, hogy ezen választották széjjel 
az addig együttesen történő fiú és leány oktatást 
s állítottak fel külön leány iskolákat.

Katona mint lelkipásztor is hatalmas karriert 
futott meg, mint Erdély református püspöke fejezte 
be eredményekben gazdag életét.

Csak „VASÚTI UTMUTATÓ"-f kérjen, ha megbíz
ható és olcsó menetrendet akar!

I Valódi

| ezüst evökészletek
j speciális üzlete

\ S z i g e t i  c l 'íá n d o r  é s  c F ia
\ ^Budapest, V I, (Muzeum-körut 1 szám. 
j (Alapítási év 186

(Árjegyzék kívánatra ingyen.
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H Í R E K
G ödöllőn

megint mellőzés érte a protestáns egyházakat. 
Ha ez az eset a rendezőség hibájára volna vissza
vezethető, akkor könnyen és simán napirendre 
lehetne térni a történtek felett. De sajnos nem igy 
van. Itt egy, a történelmi protestáns egyházak megki- 
sebbitését, megalázását célzó tervszerű munkásságot 
kell megállapítani akkor, amidőn lépten nyomon 
találkozunk olyan cselekedetekkel, amelyek a val
lási egyenjogúság arculcsapását jelentik. Ezúttal 
még nem tesszük vizsgálat tárgyává azt, hogy a 
jezsuiták vagy a hivatalos katolikus egyház 
utasítására vagy tudtával történnek e a vérünket 
arcunkba szöktető kellemetlenségek Ezúttal csak 
a protestáns lelkészekhez intézünk kérdést.

Quousgue tandem . . .? meddig tűrik némán 
tovább ezt a gyülekezetek tagjaiban is súlyos 
lelki harcokat kiváltó lekicsinylő támadásokat? Ezt 
nem lehet néma tűréssel és tiltakozással elintézni. 
Ugyanolyan fegyverekkel kell válaszolni, amilyenek
kel megtámadtatunk, Ez minden lelkésznek nem
csak egyházával szemben tartozó kötelessége, de 
a protestáns egyházaknak egyenesen létérdeke is.

Ha harcot akarnak odaát, ám legyen, mi Alijuk 
a harcot, de akkor az 1848. XX. t.-c.-ben biz
tosított jogaink alapján egyenlő fegyverekkel 
küzdj ünk.

Többen nyilatkoztak ezen zászlóavatási afférral 
kapcsolatban, küztük Dr. Baltazár Dezső tiszántúli 
püspök, a konvent és zsinat lelkészelnöke, aki a 
következőket tartotta szükségesnek megállapítani:

— A gödöllői eset természetes folyománya a 
jezsuiták elhatalmasadott befolyásának, amely a 
magyar nemzeti társadalom egységét a katolikus 
prerogativák túlzásával szét akarja szakítani Róma 
internacionális érdekeiért. És annak a szervilizmus- 
nak, amely a kálvinizmus jellemével és történelmi 
hagyományaival ellentétben, érthetetlen okokból 
kész feláldozni azokat a hadállásokat, amelyekből 
őseink olyan szépen és dicsőségesen védték 
századokon keresztül a magyar alkotmányos sza
badság és lelkiismereti szabadság áldásait.

— Nagyon szomorú, hogy az általam különben 
igen nagyrabecsült és szeretett kultuszminiszter 
ur nem a sértők tényeire, hanem a sértettek fel- 
jajdulására keres és talál elitélő szavakat.

S. Szabó József a debreceni református kollé
gium tudós igazgatója a napokban ünnepelte 
tanári működésének harmincöt éves jubileumát. 
Ezen alkalomból tanárai, tisztelői igen nagy szám- 

♦ban keresték fel s meleg ünneplésben részesítették. 
Mi is őszinte és meleg szívvel gratulálunk.

U] református teológiai tanár. ifj. dr. Szabó 
Aladár gödöllői ref. lelkész szeptember 22-én tette 
le a magántanári vizsgát a sárospataki ref. teológiai 
Akadémián az egyháztörténelmi szakcsoportból. 
Ugyanekkor „A praesbiterium kialakulása a magyar 
ref. egyház életében“ cimen próbaelőadását is 
megtartotta.

Ravasz László és Raffay Sándor püspökök a buda
foki u] református templom felszentelésén. Hosszú 
esztendők fáradságos munkája után, a budafoki 
református egyházközség az elmúlt vasárnapon 
átadhatta hivatásnak ;iz uj templomot. Az ün
nepi alkalomból megjelent a város közönsége 
körében Ravasz László dunamelléki református 
püspök és Raffay Sándor bányakerületi evangélikus 
püspök is. A püspököket igen sokan kisérték ki 
Budafokra, köztük: Soltész Elemér protestáns 
tábori püspök, Benedek Sándor, a közigazgatási 
bíróság másodelnöke, Csécsy-Nagy Imre altábor
nagy és sokan mások. Az uj templom előtt dr. 
Záborszky Nándor polgármesterrel élén a buda
foki városi tanács togadta a püspököt. Mocsy 
Mihály esperes mondott bevezető imát, Benkő 
István rákospalotai lelkész prédikált, a felszentelő 
imádságot pedig Ravasz püspök tartotta. A testvér 
evangélikus egyház részéről Raffay Sándor püs
pök mondott köszöntőt a gyülekezethez és annak 
lelkészéhez Demjén Istvánhoz.

Autál Géza püspök beiktatása a pápai első lel
kész! állásba. Október 2-án délelőtt iktatták be 
ünnepélyes formák között Antal Géza dunántúli 
református püspököt a pápai elsólelkészi állásba. 
A beiktatást Jakab Aron, a pápai egyházmegye 
esperese végezte. Antal püspök beköszöntő prédi
kációjában kegyelctes szavakkal méltatta pápai 
lelkész elődjeit, köztük Dévai Biró Mátyást 
Sztárai Mihályt. Sélyei Istvánt, Tóth Ferencet, 
azután beszédében ráirányította a gyülekezet 
figyelmét az egyház feladataira. Különösen a 
szegénygondozás, az árvák és elhagyottak istápo- 
lásának kérdését állította oda megoldandó probléma 
gyanánt. ,,A kereszténységnek eleve alapfeltétele 
volt, hogy az Ínségeseken segítsünk, most egész 
erővel vissza kell térni a nemes példára “ Végül 
a püspök áldást kért a kormányzóra az országra, 
az egyházakra, a társadalomra. A nőnevelő intézet 
énekkarának száma fejezte be az ünnepélyes 
istentiszteletet, amely után presbiteri diszgyülés volt.

Uj református teológia a megszállott Erdélyben.
Kolozsvárról jelentik: A királyhégómelléki uj 
református egyházkerület hitéleti programjának ki
építése egész erővel folyik. Ezt a programmot 
szolgálná a tervbevett uj teológiai akadémia is, 
amelyet valószínűleg Máramarosszigeten fognak 
felállítani, az itt beszüntetett református liceum, 
illetve jogakadémia épületében.

IIIIl OHR  MÁRIA(Kronfusz) ggtWS„UH
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A dunántúli református egyházkerület közgyűlése
Székesfehérváron a napokban zajlott le Antal 
Géza püspök és Balogh Jenő volt igazságügy
miniszter, egyházkerületi főgondnok együttes el
nökletével. Antal Géza püspök, miután elparen- 
tálta az egyház halottait, beszámolt a belső so
mogyi egyházmegyében végzett körútjáról. Az 
egyházlátogatási szemleuton — mondotta — 
szomorú benyomást hagytak lelkemben a pusztító 
somogyi betegség, az ..egyke“ tünetei. Most is 
magam előtt látom a gyermektelen utcákat, a 
gyermektelen iskolákat és szomorúan gondolok 
arra, hogy a színtiszta magyar faj önmagát 
Ítélte pusztulásra. Minthogy az ,.egyke“ főképen 
közgazdasági okokból keletkezik, csak megfelelő 
törvényhozási intézkedésekkel tudnánk vissza
szorítani, bár nem szabad lemondanunk arról, 
hogy az egyház rendelkezésére álló*valláserkölcsi 
fegyvereket szintén harcba vigyük e nemzetpusz- 
titó betegség ellen. A néppel való közvetlen fog
lalkozás, az igazi lelki pásztorkodás mutatkozik 
itt egyedül célrevezetőnek, mert ha a gyülekezet 
és a lelkész között megszűnik a személyes kap
csolat, elhidegülnek a hívek, üresekké lesznek a 
templomok és az igehirdető élete csalódásokkal. 
teli szánalmas vergődéssé válik. Megemlékezett 
ezután Antal Géza a Lausanneban és a Buda
pesten megtartott protestáns világgyűlésekről, 
amelyek a megértő együttműködés lehetőségét és 
szükségességét hangoztatták. Nagy érdeklődést 
keltett Balogh Jenő főgondnok beszéde, aki a fele
kezetek közötti egyetértést hangsúlyozta.

A dunántúli evangélikus egyházkerület Kapi Béla 
püspök és dr. Mesterházy Ernő felügyelő elnök
lete alatt szeptember 22-én tartotta rendes köz
gyűlését Nagykanizsán. Istentisztelet után dr. Mes
terházy felügyelő nagyszabású beszéddel nyitotta 
meg a közgyűlést. Az elnöki megnyitó alapján a 
közgyűlés sürgönyileg üdvözölte lord Rothermeret. 
a miskolczi jogakadémia dolgában p.edig elfogadta 
dr. Zergényi Jenő kormány főtanácsosnak, a sop
roni felső egyházmegye felügyelőjének határozati 
javaslatát, amelyben azt a bizalmát fejezi ki a 
közgyűlés, hogy a közoktatási kormány rideg 
álláspontját enyhítve, ősrégi törvényes jogainkat 
elismerve, módot talál arra, hogy rendelkezéseit 
újabb mérlegelés tárgyává teszi. A püspöki jelen
tésnek főleg az a része szerepelt a közgyűlésen, 
amelyben a püspök az evangélikus egyháznak az 
államhoz és a kultuszkormányhoz való viszonyát 
ismerteti. A közgyűlésnek kiemelkedőbb tárgya 
e püspöki jelentés után nem volt. A jövő évi 
közgyűlés Sopronban lesz.

Az első Horthy-harang. A makói református 
egyház a hívek áldozatkészségéből egy uj 26 
mázsás harangot öntetett, amely most készült el 
s s Kormányzó engedélyével Horthy-harangnak 
nevezik el. A hatalmas harang már meg is érkezett 
Makóra és felavatása október 5-én volt, egybe
kapcsolva a református egyház újonnan épült 
,,Bethlen“ polgári fiúiskolája felavatásával.

A dunántúli evangélikus egyházkerületi Gyámin- 
tézet szeptember végén Nagykanizsán tartott köz 
gyűlése iktatta hivatalába uj világi elnökét, Virt- 
sologi Rupprecht Olivér felsőházi tagot.

A budapesti leánykollégium I. és V. osztályának 
s vele kapcsolatban a polgári iskola és Veres 
Pálné lyceum még át nem alakult osztályainak 
tanévét dr. Raffay Sándor püspök nyitotta meg a 
Deák-téri diszteremben. Az érdeklődőkkel s 277 
növendékkel telt teremben dr. Zimmermann Ágos
ton isk. felügyelő üdvözölte a megjelenteket. 
Majd a püspök fejtette ki egyéni nevelésre törekvő 
programmját, végül Böhm Dezső dr. igazgató, az 
intézet vezetője vette fel az évi munkát

Reverzális adás. A hivatalos statisztika szerint 
a vegyesházasságkötésből származó reverzális kö
tések alkalmából a róm. katholikusok 2, az evan
gélikusok 27, az unitáriusok 2, a görögkeletiek 4, 
az izraeliták 6 vesztességgel, a reformátusok 80 
nyereséggel zárták az első negyedévet az 1927-ik 
esztendőben.

A leánykereskedelem ellen küzdő egyesületek
nagy kongresszusra gyűltek össze Londonban, 
mely alkalommal több nagyfontosságu határozatot 
hoztak, melyek mind az erkölcsvédelem fokozott 
kifejlesztését célozzák. E határozatokat a kongresz- 
szus a nemzetek szövetsége elé terjeszti, hogy 
ezen keresztül az egyes országok törvényhozó 
testületéinek is legyen módjuk foglalkozni velük. 
A magyar egyesület most rendezte be uj leány
védelmi otthonát a Ferry Oszkár-utcában, melyet 
néhány hét múlva már át is adnak rendeltetésé
nek s ezzel bizonyára nagy lépéssel fog a magyar 
leánykereskedelem elleni küzdelem előre jutni.

I G A Z S  Á N D Ó R  protestáns ékszerész 
Budapest, IV. Kossuth Lajos ucca 20.

Astória szállóval szemben.
É kszer ,  ezüstnemQ é s  svájci ó ra  raktár. 

Saját javító műhely.
— E lapra hivatkozóknak 70% árengedmény. —

Cégünk 1902. óta áll fenn.

d o r i s -f é l e  MOTSOUKO-PARFÖM A l e g j o b b  és  l e g t a r t ó s a b b
iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiimiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiii ___

Kérje minden 
gyógyszertárban 
és«drogériában.

K é s z í t i : D O R I S  il latszergyár, 
B udapes t ,  IV, R eá l tan o d a  ucca  11. sz.

Csak „DORIS" 
signaturával el
látott a valódi.
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A PROTESTÁNS NŐK TÁRSADALMI MUNKÁJA.
Szilassy Aladárné emlékünnep. A Lórántífy Zsu

zsanna Egyesület mull vasárnap d. e a dunamelléki 
egyházkerület székházának dísztermében, alapító
jának és elnökének, Szilassy Aládárnénak emlé
kére, ünnepet rendezett. Emlékbeszédet Gödé La
jos püspöki másodlelkész mondott. Csűrös István, 
a Diakonissza-kórház lelkészének imája és a gyü
lekezeti ének után az egyesület tagjai közgyűlést 
tartottak, a melyen Ravasz Lászlónét választották 
meg elnökké, diszelnokké Ráday Gedeonná gróf- 
nét, alelnökké Szászy Béla dr.-nét. A választ
mányba a közgyűlés Huszár Aladárnét és Bánffy 
Györgyné bárónét hívta meg.

A Protestáns Diákmensa újból megkezdte a nyári 
szünet után áldásos működését. Az ünnepélyes 
megnyitás október 2  án volt nagy közönség jelen
létében. A vezetőség áldozatkész buzgalma ugyan 
teljesen biztosítja a Menzának zavartalan műkö
dését, de nagyszámú, tehetséges szegény diák
jaink közül sokan még azt a keveset is nehe
zen tudják nélkülözni, amit Menzánknak önkölt
ség címen dijakban fizetnek. Epen ezért az áldo
zatkész protestáns társadalom nyúljon szive sze
rint a zsebébe s juttasa el az adományát a veze
tőséghez, hogy mennél több arravaló ifjúnak tud
jon ingyenes ellátást nyújtani — Bisdat,qui cito dat!

A Magyar Protestánsnok Országos Szövetsége
október 21. és 26. közölt a Vigadóban tartja IV-ik or
szágos nőimunkakiállitását. A kiállítás ezúttal is 
felöleli a szépművészet, iparművészet, házi. és 
népipar összes ágait, melyek külön-külön csopor
tosítva fogják bemutatni, hogy mivel foglalkozik a 
magyar asszony ? Mire fordítja idejét és mennyire 
haladt Ízlésben, tudásban, a nemzeties irány mű
vészi fejlesztésében ?

Leánykonfereneiát, szeretetvendégséget, közgyű
lést tart a Budapesti Keresztyén Leányegyesület 
október 9 —11-ig a Ref. Főgimnázium dísztermé
ben, Lónyay ucca 4c., II. em. melyre minden 
keresztyén leányt és az ügy iránt érdeklődőket 
szeretettel meghív. Programm: I Közgyűlés okt. 
9 én, vasárnap, d. e. 11 órakor. II. Szeretetvén- 
dégség okt. 9-én, vasárnap, d. u fél 6  órakor. 
Előadást tart dr. Csia Sándorné („Mit üzen a leá
nyoknak a jelenlegi és a jövendő otthon ?M) Bib
liai magyarázatot tart: Balogh Vilmos. Hegedűn 
játszik: Szathmáry Margit Énekel: Ujvárossy 
Margit. Zeneszámokat kiséry : Czeitler Etelka. III. 
Konferencia. Okt. 10 —11., hétfő és kedd este fél 
7 órakor. Előadást tartanak : Fiers Elek és Se 
bestyén Andor: „Mit vár a ref. gyülekezet a 
leányegyesülettől és mit kíván leányaitól ?“ Biblia
magyarázatot tártának : Novák Olga, Haypál Béla.

Szabad Jtaz&ban
Jelennel élni — Jelenért l

J3ethlen Sábor.

SZÖVETSÉGI HÍREK.
A tagfelvevo bizottság szeptember 30 án tartotta 

rendes ülését dr. Lázár Ferenc kir közjegyző, 
felsőházi tag, a Szövetség társelnökének elnöklete 
alatt, amikor százhúsz uj jelentkezőt- vettünk fel 
Szövetségünk tagjai sorába.

A szakosztályi elnökök a napokban tartották 
az évi münkaterv összeállításával kapcsolatos ülé
süket Kilényi Lóránt dr. táblabiró, a Szövetség ügy
vezető alelnökének elnöklete alatt. A szakosztályi 
elnökök által kidolgozott munkaterv igen nagy 
perspektívát nyújt a Szövetség ez évi munkássága 
s fejlődési lehetősége tekintetében.

A Tudományos és Irodalmi Szakosztály október 
5 én tartotta első értekezletét, amikor Lechniczky 
Gyula tanár, szakosztályi titkár terjesztette be ja- 
vaslatát a rendezendő tudományos és irodalmi tár
gyú előadásokra vonatkozólag. A szakosztály úgy 
határozott, hogy havonként egy tudományos 
vagy irodalmi tárgyú előadást fog ez idén ren
dezni. Az előadások száma összesen nyolc 
lesz. Elhatározta ezenkivül a szakosztály, hogy 
vidéki városokban és Budapesten nagyobbn.e- 
retü ünnepségeket is fog ez idén rendezni. 
A részletes program kidolgozására a szakosztály 
a titkárt kérte fel. A szakosztály legközelebbi ülése 
október 1 2 -én (szerdán) d. u. 6  órakor lesz a 
Szövetség helyiségében.

JÓNEVÜ PROTESTÁNS CÉGEK.
E rovatban foglalt hirdetés egyszeri közzétételi dija 
szavanként 15 fillér, vastagabb betűvel szedye 30 fillér.

B U D A P E S T «
Scholtz Testvérek könyv- és papirkereskedés. IX., Ferenc 

körút 19/21.
Tömpe Károly építőmester, építési vállalkozó ács telep, épi 

tési anyag kereskedés. VII., Czobor u. 8i/d3. Telefon 
József 318 -0 3 .

Oláh István férfiszabó, IV., Kecskeméti-utca 4. I. em.
Gärtner Ágoston villamossági vállalata, V., Wurm-ulca 3. 

Telefon: 295—33. Szerelés, izzólámpák, villamossági 
cikkek javítása.

Pilát Pál Magyarország aranykoszorus hegedükészitö mes
tere, VI., Liszt Ferenc tér 10.

Reményi Mihály, a magyar királyi zeneművészeti főiskola 
házi hangszerkészítője, Kiráiy-ulca 58.

Malétar Géza női és férfi divatkereskedő, IV., Petőfi 
Sándor utca 7.

Páratlanul olcsón

zongoráit, hsrmcniumoli
10 évi  Jótál lás  é s  k é n y e l 
m e s  ré sx le t f l z e t és r a e í l e t t

E H A L L  z o n g o r a t e r m e i b e n
B u d a p e s t ,  A n d rá s s y  u t  1 B
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K  Ö Z G A_Z_D A S ' Á G.
A Faksz. épitéshitele. Ismeretes, hogy az ország

gyűlés által a nyári szünet előtt letárgyalt az a 
törvényjavaslat, amely a Faksz. által nyújtandó 
építési hitelek kérdését rendezte, folyó évi augusz
tus lÓ-én hirdetettetett ki. A törvény életbelép
tével elhárulván azok a jogi természetű akadályok, 
amelyek ezeknek a hiteleknek az engedélyezését 
meggátolták, a Faksz. mindazokban a közégekben, 
amelyek a május hó 25 én kiadott II. számú kör
levél rendelkezéseinek eleget tettek, folyó évi 
augusztus hó 1 2 -én megindította a hitelek enge
délyezését.

Augusztus hó 12-től szeptember hó 13 ig ösz- 
szesen 743 községben történt meg a hitelek enge
délyezése. A jelentkezők közül 7456 egyén része
sült összesen 8,757 980 pengő értékű anyaghitelben.

Ezenkívül még körülbelül 300 községből hozzá
vetőleg 4000 egyén jelentkezett a hitetre, akik 
részére a Faksz. a hitelengedélyezést ezideig 
kizárólag csak azért nem tudta megejteni, mert 
ezeknek a községeknek az elöljárósága többszöri 
sürgetés dacára nem terjesztette fel a Faksz.-hoz 
a hitelengegélyezéshez elengedhetetlenül szükséges 
jetentést és iratokat.

A Faksz. szeptember 7 én kiadott IV. számú 
körlevelével szabályozza most azt a kérdést, hogy 
a hitelbenrészesültek a szükséges építési anyagokat 
miképen szerezhetik be.

A Faksz, ugyanis — mint az ismeretes — nem 
készpénzben folyósítja az engedélyezett hitelt, 
hanem a hitelbenrészesültek a rendelkezésükre 
bocsátott hitelösszeg erejéig építési anyagokat 
szerezhetnek be. Az engedélyezett hitelösszeg 
2 0 %-a azonban az építési költségekre és az épí
tési anyagok fuvarozási költségeire is felhasználható 

\  Az anyagbeszerzés a Faksz. IV. számú köriévé 
Tanek rendelkezései szerint kétféle módon történik, 

^még pedig vagy a hitelbenrészesitett által szabadon 
választott kereskedőnél vagy a Faksz. anyagtelepén. 
A kereskedők részére az utalványt az anyag 
kiszolgáltatására, a községi elöljáróságok állítják 
ki. Az anyag ellenértékét azonban az illető keres
kedő részére a Faksz. fogja a folyósított hitel
összeg erejéig, a községi elöljáróságoknál benyúj
tandó számla ellenében, közvetlenül kifizetni. Saját 
nayagtelepeire természetesen maga a Faksz. állítja 
ki az utalványt.

A Faksz a legtöbb községére nézve egyes keres
kedőkkel az anyag kiszolgáltatására szerződéses 
megállapodást létesített. A szerződéses kereskedő 
mérsékelten megállapított áron köteles jóminőségü 
építési anyagot a hitelbenrészesülteknek kiszol
gáltatni. .

A hitelbenrészesültek nincsenek ugyan arra köte
lezve, hogy a szükséges építési anyagokat a 
Faksz.-szál szerződéses viszonyban álló keres
kedőnél szerezzék be, mert jogukban van azt

ott beszerezni, ahol az reájuk nézve a legjobbnak 
látszik, a Faksz. csupán azt Eöti ki, hogy a szer
ződéses kereskedők egységárainál magasabb áron 
vásárolni ne lehessen.

Az ez évben folyósításra kerülő hitelekből 
beszerzendő épitési anyagokat legkésőbb 1928. évi 
március hó 1-ig kell a hitelbenrészesitetteknek 
beszerezniök. A háznak fellépitését pedig 6  hónap 
alatt tartoznakaFaksz. hitelben részesitettekbefejezni.

A Faksz.-nak a IV. számú körlevelével a falusi 
kislakásépitési akció beszervezése ezzel teljesen 
befejezést nyert. S bár a Faksz. törvény kissé 
késői megjelenése folytán az épitési idény ez év
ben nem kívánatos módon megrövidült, mégis 
alapos remény van arra, hogy már ebben az év
ben is több ezer ház fog felépülni a Faksz. hite
lekből és hogy ugyanannyi ezer magyar falusi csa
lád fog egészséges, saját, uj otthonhoz jutni.

A Faksz. a jövő években évente kétszer, még 
pedig a kora tavasszal és a nyár derekán fogja a 
hiteleket lefolyósitani. Akik a jövő év tavaszán 
kívánnak építkezni, azoknak folyó évi október hó 
15 e és 30 a. között kell a községi elöljáróságoknál 
jelentkezniök.

WaByarHir.flHami Uas-.flcfel-és Gépgyárak
I g a z g a t ó s á g .

B u d a p e s t ,  X . K ő b á n y a i-u t  1 9 - 2 1 .
G y á r a k : B u d a p e s t e n  6 s  D ió sg y ő r ö t t .

G y á r t m á n y o k :
Különféle hengereli áruk és vasúti felépítményi 
anyagok Acél- és vasönfvények, vízvezetéki 
önföffvascsövek; kereskedelmi öntvények Job
bágy féle íölfőkályhák. Gőzmozdonyok, loko- 
mobilok és motorok, gőzkazánok. Ufhengerlők, 
ufeaseprőgépek, lakókocsik, vizhordó- és ön- 
íözőkocsik. Traktorok, íeherauíomobilok, tűz
oltóautók, autóbuszok, automobil öntöző- és 
pótkocsik. Cséplőgépek és egyéb mezőgazda- 
sági gépek. Hidak, daruk és magasépítési 

vasszerkezeíek Szab. vasléíraállványok.

R É G I  B E L V Á R O S i  C É G !

KOVAtMKIS I l l f f i l í
IV, Petőfi Sándor u. 3 (volt Koronaherceg-u.) 

az udvarban.

S zö v e tek  é s  b é lésá ru k , 
se lyem  é s  vászonáru , 

szőnyeg  - pap lan  - függöny stb.
Nagyobb bevásárlás esetén szövetségi tagoknak kívá

natra kedvező fizetési feltételek.

Felelős kiadó a »Bethlen Gábor Szövetség" nevében 
dr. Vida Gyula ügyvéd (VII., Kertész-utca 18.)

Nyomatott Fráter és Társa könyvnyomdájában 
Budapest, VII., Akácfa-u. 13. Tel.: J. 406—20
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A .BETHLEN GÁBOR SZÖVETSÉG“ HIVATALOS KÖZLÖNYE

SZERKESZTŐSÉG: VII., W esselényi-utca 52. sí 
Megjelenik egyelőre kéthetenként 

A .Bethlen Gábor Szövetség* tulajdon«
'  A Szövetség tagjai a lapot díjtalanul kapják

ám
Felelős szerkesztő

D?: VIDA GYULA

KIADÓHIVATAL: Fráter ( a Társa könyvnyomdája 
Budapest, YU., Akácfa-utca 13. Telefon: J. 400 —20. 

Előfizetési dij egész évre 4 pengő 
Egyes szám ára 20 fillér 

Hirdetési dijak megegyezés szerint

A protestáns életfelfogás vezető eszméi.
A protestáns szellem sajátos eszméinek taglalá

sánál rendszerint ki szokták emelni, hogy e szellem 
kialakulásán nemcsak az evangélium újra felismert 
értékei dolgoztak, hanem az egyéniség a szabad
ság, a demokrácia és a haladás eszméinek világias 

|  értelmezése is. De ekkor gyakran megfeledkeznek 
arról, hogy az eszméknek is megvan a maguk 
története. A felvilágosodás százada más jelentő-

Í séget tulajdonított nekik, mint a XIX. század. A 
legújabb kor szellemi mozgalmai is megváltoztatták 
életfelfogásunkat és ezért ez eszméknek irányitó 
hatása is más, mint régebben. Könyvet lehetni Írni 
ez eszméknek a protestánsok történetében játszott 
szerepéről, de jelen esetben, csak a leglényegesebbre 
szorítkozva, ráakarok mutatni ezeknek jelenlegi 
követelményeikre.

1. Az elmúlt században az egyénnek folytonosan 
szembe kellett szállnia a szabad fejlődését gátló 

, tényezőnkéi. Az akkori kor lenyűgöző korlátáival 
• szemben, az egyéniség jogaiért harcoltak. Most 

már az egyéniség felszabadultnak érezteti magát 
és autonom személyiséggé való fejlődését nem 
akadályozzák azok a korlátok, amelyek a régebbi 
századok embereinek életét úgy elkeserítették. Sőt 
ellenkező veszély fenyeget. Ennek következtében 
most az egyéniség érdekeinek tiszteletben tartása 
mellett inkább a közösség elvét kell hangsúlyozni, 

f mert a divatos egyénieskedés kezdi elfelejteni azt 
a tényt, hogy az egyén a közösség nélkül nem 
lehet el, hogy kölcsönösen feltételezik egymást és 
közöttük a fejlődést fokozó kölcsön hatások tör
vénye uralkodik. Ez igazság felismerése miatt a 
XX. században világfelfogásunkat a közösségi 
eszme hatja át. Most már tudjuk, hogy minden 
egyéniség csak nemes közösségben fejlődhetik ki 
személyiséggé és megfordítva a közösségnek nemes 
közösséggé való fejlődése az egyéniségnek személyi
séggé való válását sürgeti. E gondolat megmutatja 
nemzet nevelői is kultur politikai kötelességünket 
a társadalom megszervezése terén. Az egyéniség 
jelszava helyett a személyiség lett a vezető esz
ménk, mert ez már a közösség elvét figyelembe 
veszi.

2. Módosul a szabadság eszméjének jelentő
ségéről szóló felfogásunk is. Kanttól kiinduló filo
zófiai iránynak az erkölcsi szabadság eszméje

jelentette az absolut elvet. De már nála s még 
inkább Fichténél és a legynagyobb magyar filozó
fusnál Böhm Károlynál észrevehető az, hogy a 
szabadság eszméje egy sokkal nagyobbra mutat: 
nevezetesen az ember teremtő öntudatára és 
világalkotó hivatására.

Ez igazságot különben már Pál apostol ismerte. 
Amikor arról beszél, hogy az ember Isten munka
társa, akkor lényegében ugyanazt mondja. Való
ban, a nemzeti közösségben és annak nemes 
kultúrájában, magunk előtt látjuk, hogy az ember 
mint alkatja meg az igazságnak, szépségnek és 
szentségeknek halhatatlan világát és mint koronázza 
meg földi országát a nemzeti eszmények ragyogó 
értékeivel. Hogy e hatalmas munkát az ember 
elvégezheti azt a közösségek hatványozott alkotó
erejének köszönheti. Az egyes ember gyarlósága, 
tehetségének korlátolt volta és véges lényüsége 
miatti gúnynak hangzana az Isten munkatársáról 
szóló büszke elnevezés. De a közösségnek az 
egyes egyének életétől független közszelleme és 
és kultúrája az ott uralkodó fejlődést előmozdító 
kölcsönhatások következtében már indokolja az 
ember teremtő jogosultságát. Élet felfogásunk 
szempontjából az ember teremtő öntudaténak felis
merése nagyobb jelentőségű, mint az erkölcsi sza
badság eszméje. Ennek az utóbbinak formalisz- 
tikus természete a nemzet nevelés számára is ke
vés útbaigazítást tudott adni. Mig a teremtő mi
voltunk öntudata értesít uj nemesebb világot al
kotó képességeinkről és arra ösztönöz, hogy a 
mainál különb és nemesebb világot alkossunk meg. 
Eddig az avangélium sok követein énye és fenséges 
célkitűzése sokak előtt szinte más világ számára 
valónak látszott. Most az uj alkotó életfelfogás 
és teremtő öntudat inkább neki mer vágni annak 
a feladatnak, hogy a keresztyénség elveit a maga 
teljességében a gyakorlati életbe átvigye, a kul
túra világát úgy megalkossa, hogy ezen elvek 
szerint folyhasson le az élet, nem pedig a vallásos 
erkölcs követelményeivel ellenkező módon.

3. Protestáns világnézetünkben nagy szerepet 
játszik a demokrácia eszméje. De érezzük, hogy 
ki kell egészítenünk a világnézetünket a szociális 
eszmével. A szociális kérdés megoldása most már 
sürgős. Az embereket nyomortól, az egézségtelen
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azt fogják mondani, hogy: ne akarjuk mi min 
dénáron a katholikusokat utánozni. Ezt nem is 
tesszük. De viszont Krisztus keresztjét magának 
egyik felekezet sem sajátitharja ki. Itt nem katho- 
likus keresztről, hanem Krisztus keresztjéről van 
szó. Krisztus Urunk pedig mindannyiunkért egy
formán szenvedett, az ő keresztje tehát minden 
hithű keresztyénnek egyaránt örök és szent szim- 
boluma. És ha feltesszük templomaink tornyára 
Krisztus keresztjét, ezzel csak közeiéit jutottunk 
Krisztushoz, anélkül, hogy ezzel a cselekedetünk
kel katholikus testvéreinket a legcsekélyebb mér
tékben is utánoztuk volna.

Katholikus testvéreink Krisztus keresztjéről 
„kereszténynek“ nevezik magukat. És itt önkény- 
telelenül is felvetődik a „keresztény“ és „keresz
tyén“ szavak közötti különbség kérdése. Volt al
kalmam hallani katholikus részről olyan megjegy
zéseket is, hogy Krisztus Urunkat nem „kereszty “-re, 
hanem igenis „keresztire feszitették, tehát az 
egyedüli igaz és jogos a „keresztényu elnevezés és 
nem tudják megérteni, hogy mit akarunk mi pro
testánsok voltaképen azzal az „y“ al. Az igaz, 
hogy Krisztus Urunkat kereszt re feszítették, de 
hogy nevünket innen nyertük volna, az nem áll. 
Mert, ha ez a következtetés helytálló volna, akkor 
pl. német testvéreinket ma nem „Christ“-qknek, 
hanem „Kreuzer“-eknek hívnák.

A keresztyén szó a szláv „krstjan“ ból szárma
zik. így lett aztán a krstjan-ból krisztyán, illetve: 
keresztyén. A reformáció előtti időkben még ma
guk a katholikus papok is ezt a formát használták 
irataikban. Csak jóval később, a reformációt kö
vető évszázadban kezdték használni a keresztény 
elnevezést. Hogy ez a szó honnan származik és 
ki használta először, még ma sem tudják, de annyi 
bizonyos, hogy nem más, mint egyszerű kitalálás.

küzdelmet a nö igazi hivatásáért, a férhezme- 
netelért.

De ezek csak a kivételek, elenyésztően kisebbik 
része a nőknek. A felületesen szemlélő azonban 
csak ezeket látja és ebből következteti a nőkre 
vonatkozó összes téves megállapításait. A tövis- 
koszorús mártír, a régi nő, az örök nő, a glóriás 
asszony marad továbbra is a férfi igazi oltárképe.

A hang, az öltözködés, a viselkedés, minden 
mozdulat egy-egy darab lélek. Egész egyéniségét, 
legrejtetebb érzéseit, akaratát, gondolatait, lelkét 
tükrözi vissza minden embernek a külseje.

Mélységes megértéssel kell fogadni azokat is, 
akik a háború után annyira megváltozott helyzet
ben a világ lármás színpadán ma kifestett orcával 
a vad kánkánt járják. Természetes emberi jogai
kért harcolnak ők is, csak más utakon és más 
eszközökkel. Amikor fáradtan és kimerültén haza
kerülnek utálattal tapossák el az aranyszopókás 
cigarettát. Ha lemosták arcukról a festéket, szo
morú sírással gondolnak a háború által tönkretett 
életükre.

Efallowich Jenő.

Aki pedig kitalálta, az valószínűleg nem ismerte 
a keresztyén szó eredetét, s igen tévesen úgy 
okoskodott, hogy a keresztyén szó nyilvánvalóan 
a kereszt-bői származik, s azt csak az emberek 
helytelen kiejtése változtatta át keresztyénre. Igaz 
ugyan, hogy a magyar nyelvnek könnyebb kiej
teni a keresztény szót, de csupán ezen könnyebb 
kiejtés miatt, igazán nem volt érdemes a keresz
tyén szót a maga eredeti mivoltából kiforgatni.

Megdől tehát az az állítás, mintha a keresztyén 
szó a reformáció szülötte volna, s mintha azt a 
protestánsok hozták volna divatba csak azért, 
hogy ezzel névbelileg is elkülönitsék magukat a 
katolikusoktól. Ezzel szemben a tény az, hogy 
éppen mi protestánsok vagyunk azok, akik nem
csak hitünket, de nevünket is megőriztük a maguk 
régi, eredeti és tiszta mivoltában

Lorsch Lajos.

fi m i P cin fh eon u n k .
I. Rákóczi György.

II. Ferdinánd trónralépésével teljes erővel ki- 
tört a protestánsok üldözése. Először csak a 
csehek ellen irányul Ferdinánd vallásrendelete és 
csak ott kezdődött meg az erőszakos visszatérítés, 
lassan azonban a térités üldözésé fajult és elter
jedt egész Európában. Európa protestánsai fegy
vert fogtak, hogy hitüket és annak szabad gyak- 
korlását megvédjék. így tört ki az a véres háború, 
amelyet harminc éves háború címen ismer a tör
ténelem. Harminc esztendeig szünet nélkül villo
gott a kard s ömlött a piros vér. A gyermekek 
harci zaj közben születtek s ágyudörgés és fegy
verek ropogása között serdültek férfiakká.

Ez a háború, amelynél rémesebbet nem jegy
zett fel a történelem, javában dühöngött akkor 
amikor I. Rákóczi Györgynek — hosszas küzdelmek 
után — sikerült elfoglalnia Erdély fejedelmi székét.

Alig választották meg fejedelemnek, felismerte 
a nagy háború veszélyét s erősíteni igyekezett 
pozícióját. Szövetségesek után nézett. Először a 
svédekkel, majd a franciákkal szövetkezett. Mikor 
pedig már megfelelő nagyságú hadsereget is össze
gyűjtött s mivel látta, hogy Magyarországon nem
csak a vallásszabadság, de az ősi alkotmány is 
veszélyben forog, bevonult Magyarországba. Tette 
pedig ezt az előbb említetteken kívül főként azért, 
mert attól tartott, hogy ha nem veszi fel a harcot 
a bécsi udvarral, ha tétlenül nézi a magyar jogok 
letiprását, a bécsi kormány Erdélyben is megveti 
a lábát. Ezzel pedig elveszett volna a magyarság 
s a vallásszabadság utolsó mentsvára is.

Magyarországon nagy lelkesedéssel fogadták 
Rákóczit. A Nagykállóból kibocsátott kiáltványára 
az egész Felvidék ellenállás nélkül meghódolt. 
A siker olyan mérveket kezdett ölteni, hogy a 
bécsi udvar kénytelen volt békét kérni. így jött 
létre 1645 ben a linzi béke, amely újból biztosítja 
Magyarországon a vallás szabad gyakorlatát.
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I. Rákóczi György nemcsak mint hadvezér, de 
mint fejedelem is kiváló volt, akinek uralkodása 
alatt Erdély hatalmi állása kifelé megszilárdult, 
befelé pedig a nyugodt gazdasági élet fokozta az 
általános jólétet. Nem volt ugyan olyan nagy 
tehetség, mint előde, Bethlen Gábor, de az 6 tet
teit is a nemes törekvés és jóakarat jellemzik. 
Feleségével, Lórántfty Zsuzsánnával együtt igen 
sokat áldozott az egyházakra, a tudományok fej
lesztésére és az iskolákra. Különösen a sárospataki 
főiskola köszönhet nagyon sokat Rákóczinak.

A linzi béke után, melyet rövidesen követett a 
harminc éves háborút befejező westfáliai béke 
(1648), nem sokáig élt, mert közvetlen a westfáliai 
béke megkötése előtt elhunyt. Neve, mint korának 
egyik legkiválóbb egyéniségéé és a vallásszabad
ság megvédelmezője, örökké élni fog.

JÓNEVÜ PROTESTÁNS CÉGEK.
E rovatban foglalt hirdetés egyszeri közzétételi dija 
szavanként 15 fillér, vastagabb betűvel szedve 30 fillér.

B U D A P E S T «
Scholtz Testvérek könyv- és papirkereskedés. IX., Ferenc 

körút 19/21.
Tömpe Károly építőmester, építési vállalkozó ács telep, épi 

tési anyag kereskedés. Vll., Czobor u. 81/83. Telefon 
József 318-03.

Oláh István férfiszabó, IV., Kecskeméti-utca 4. I. em
Gärtner Ágoston villamossági vállalata, V., Wurm-utca 3. 

Telefon: 295—33. Szerelés, izzólámpák, villamossági 
cikkek javítása.

Pilát Pál Magyarország aranykoszorus hegedlikészitö mes
tere, VI., Liszt Ferenc tér 10.

Reményi Mihály, a magyar királyi zeneművészeti főiskola 
házi hangszerkészítője, Király-utca 58.

Maléfer Géza női és férfi divatkereskedő, IV., Petőfi 
Sándor utca 7.

Páratlanul olcsón

zongorák, harmoniumok
10 év i  j ó tá l l ás  é s  k é n y e l 
m e s  r é s z l e t f i z e t é s m e l l e t t

E H A L L  z o n g o r a t e r m e i b e n
B u d a p e s t ,  A n d r á s s y  u t  1 6

Valódi ezü st k e re sz te lő i 
és u rv acso ra i edények.
Szigeti Ifándor ti Fia
Budapest, IV, RuzEum-hOmt 11.

Alapítási év 1867.

Ezüst e v ő e s z k ö z ö k  
:: g y á r i  r a k t á r a . : :  

Kívánatra árjegyzék.

H Í R E K
A  katholikua nagygyűlés

impozáns méretben és keretben zajlott le, ame
lyen részt vett a magyar katholikus társadalom 
szinejava. A több napig tartó nagygyűlés lefolyá
sának nyugodt komolyságát katholikus szempont
ból nem zavarta meg semmi, mert hiszen a nagy
gyűlés rendezősége politikumot nem engedett az 
ünnepség programmjába belevinni. De mi protes
tánsok megint kaptunk egy kis Ízelítőt! . . .

Gróf Zichy János elnöki megnyitója eleinte tár
gyilagos hangon emlékezett meg a protestáns és 
katholikus részen a közelmúltban történt kisebb 
incidensekről, amelyek szerinte a destrukció akna
munkájára vezethetők vissza. De azután ő is bele
esett abba a hibába, amelyben a jezsuiták szen
vednek. A destruktió elleni küzdelemben — úgy
mond Zichy — nem a nyers erőnek, hanem az 
erkölcsi értékeknek lesz szerepük, tehát a destruk
ciót nem a hadseregek és az államok rendőrségei 
fogják legyőzni, hanem az etika, amely nem a 
liberális világnézetből született meg. Ha az összes 
keresztények ettől a gondolattól volnának telítve, 
nem lennének közöttük meddő és sivár testvér
harcok. Akkor nem kiáltanának át Debrecentől 
Esztergom felé s nem kellene úgy visszakialtani 
a kálvánista Rómába, mint ahogy azt Bangha 
páter megcselekedte.

Ezek mind szép és komoly szavak. De elfelejtik 
a katholikusok, hogy sohasem a protestáns rész
ről indult ki a támadás, mert mi mindig csak 
védekezünk a most folyó modern ellenrefoi mádé
val szemben. Hogy ez igy van bizonyítja az, hogy 
akkor is, mikor tárgyilagosnak igyekezett Zichy 
maradni, akkor is beszéde további folyamán dur
ván megbántotta a protestáns egyházakat azzal, 
hogy a református egyház fejét Baltazárt, „super- 
intendensnek“ titulálta. Pedig nagyon jól tudja 
Zichy gróf épugy, mint minden más katholikus, 
hogy a protestáns egyházaknak is püspökeik van
nak. Nem lehet azért csodálkozniok odaát, ha 
ilyen „békés“ hangokra hasonló módon felelnek 
a mi részünkről. Ez a hang nem való volt és 
valahogy nem illett bele a katholikus nagygyűlés 
komolyságába, Zichy gróf részéről pedig ilyen 
sértő kitételnek használata — Ízetlenség volt.

Gróf. széki Teleki József v. b. t. t., a dunamei-
léki egyházkerület újonnan megválasztott főgond
noka hivatalba való beiktatása október 2 2 -én 
szombaton d. e. 10 órakor volt Budapesten a Kál
vin-, téri templomban. Dr. Ravasz László püspök 
imája és bibliaolvasása után gróí Ráday Gedeon 
főgondnok helyettes nyitotta meg a közgyűlést. A 
főgondnokválasztásról jelentést tett Benedek Sándor 
főjegyző. Az uj főgondnok eskütétele után üdvözlő 
beszédet Takács József főjegyző mondotta, amely 
után az uj főgondnok megtartotta székfoglaló 
beszédét.
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Darányi Ignác a dunamelléki református egyház- 
kerület volt főgondnoka emlékkünnepe október 
21-én pénteken d. e. 11 órakor volt Budapesten 
a Kálván téri templomban. Ez alkalommal Ravasz 
László dr. püspök imája után dr. Hetessy Kálmán 
kecskeméti lelkész prédikált.

A budapesti Lelkész Társaság, október 7 én pén
teken este tartotta az első összjövetelét a Refor
mátus Theológia Ráday-olvasótermében. Szabó 
Miklós hitoktató lelkész bibliamagyarázata után 
dr. Ravasz László püspök számolt be az elmúlt 
nyáron végzett külföldi útjairól, illetve munkáiról.

A tiszai evangélikus egyházkerület, amelyet 
Trianon az összes magyarországi protestáns egy
házkerületek közül a legérzékenyebben csonkított 
meg, őszi közgyűléséből táviratilag üdvözölte a 
békerevizió hatalmas szószólóját Rothermere lordot. 
Hogy ezt az Árva megyétől a Brassó megyei 
csángó magyar vidékig tértfoglaló egyházkerületet 
milyen nagymértékű csapás sújtotta a békeszerző, 
déssel, mutatja az, hogy békében tiz esperessége 
volt és csupán két esperesség, százhetvenhét egy
házközsége közül csupán tizenöt maradt meg, 
elvesztette az ősi evangélikus kultúrával ékes Sze- 
pes, Gömör, Sáros vármegyében fekvő valamennyi 
polgári iskoláját, teológiai akadémiáját, öt főgim
náziumát, árvaházát, teológiai otthonát, nagyhírű 
kollégiumi könyvtárát, amelyeken kívül számos 
más kultur- és szeretetintézménye ennek az egy
házkerületnek az erőszakos elcsehesitő politika 
martalékául esett. Nem csoda, hogy ez az egy
házkerület is bizakodó reménységgel üdvözölte a 
világhíressé lett angol ujságvezért. Az üdvözlő 
sürgönyre, amely fájdalmas érzéssel utalt az alig 
elviselhető veszteségekre, a nemes lord az egy
házkerület püspökének, Geduly Henrik egyetemes 
egyházi lelkészelnöknek címére a következőkben 
válaszolt:

Főtisztelendő Geduly Henrik urnák, a tiszai 
egyházkerület püspökének.

— A legmélyebb rokonszenvvel fordulok az ön 
gonoszul megcsonkított egyházkerülete felé. Való
ban rendkívül nehéz olyan egyháznak helyzete, 
amelynek kerülete négyötöd részét, számos törté
nelmi nevezetességű várossal együtt elszakították 
és idegen hatalom igája alá hajtották. Boldog va
gyok, hogy a müveit világ figyelmét sikerült fel
hívnom arra az igazságtalanságra, amely alatt 
Magyarország szenved és szilárdan megvagyok 
győződve, hogy a felszabadulás napja már nincsen 
nagyon messze. Biztosíthatom Főtiszteletüségedet, 
hogy addig nem fogok felhagyni fáradozásaimmal, 
amig azokat siker nem koronázza. Tisztelettel va
gyok kész szolgája: Rothermere.

Az evangélikusok nagy napjai Budapesten. Az
evangélikusok nagy napjai október végén kezdőd
nek Budapesten. Sorrend szerint e hó 27-én az 
egyetemes közgyűlés, 31-én — a református egy
házzal — a reformáció emlékünnep, november 
9-én és 10-én pedig, a tervek szerint, az Első 
Országos Evangélikus Nap tog lefolyni. Ezeknek

az ünnepélyes összejöveteleknek különös jelentő
séget ad az a körülmény, hogy megjelennek a 
magyar nemzet körében a Lutheránus Világkonvent 
Végrehajtóbizottságának tagjai is. Ez alkalomból 
Budapestre jönnek: Morehead dr. amerikai egye- 
térni tanár, az amerikai evangélikus egyház alel- 
nöke, J. Ihmels dr., Szászország püspöke, Boe, 
az amerikai norvég egyház elnöke, Jörgensen dán 
egyetemi tanár, Perssohn svéd lelkész és Pech- 
mann báró, a bajorországi evangélikus egyház el
nöke. A magyar evangélikusok az illusztris kül
földi vendégekhez méltó fogadtatást készítenek 
elő. A Lutheránus Világkonvent Végrehajtóbi
zottságának tagjai egész sor üenepségen vesznek 
részt.

Tiszáninnení reformátusok közgyűlése. Miskolcról 
jelentik, hogy a tiszáninnení református egyház- 
kerület október 25-én tartja meg őszi rendes köz
gyűlését Révész Kálmán dr. püspök és Dókus 
Ernő egyházkerületi főgondnok, az egyetemes kon- 
vent világi elnökének vezetésével. A kerületi köz
gyűlés előtt 24-én alakul meg a tiszáninnení Kál
vin Szövetség, 26-án pedig belmissziói tanfolyamot 
tartanak.

Az alsóborsodi református egyházmegye köz
gyűlése. Miskolcról jelentik: Az alsóborsodi refor
mátus egyházmegye őszi közgyűlésén egyhangúlag 
a régi tisztikart választották meg. Farkas István 
esperes jelentése után az egyházmegye újonnan 
megválasztoit tanitói tettek esküt. Bottlik István 
báró, egyházmegyei gondnok mondott ezután 
beszédet, amelyben rámutatott arra, hogy a kálvi- 
nizmus sorsa mindenkor összefüggésben volt a 
magyar nemzet sorsával. Ugyanaz az erő, mely a 
kálvinizmust fenntartotta, tartotta fenn a nemzetet 
is és ebből az erőből remélhetjük az ország 
szebb jövőjét. A közgyűlés ezután elhatározta, 
hogy a legnagyobb áldozatok árán is felállítja a 
sárospataki református internátust.

A budapesti theol. akadémia évnyitó ünnepélyén, 
leleplezték Dr. Szőts Farkas és Dr. Priizsinszky Pál 
egykori profeszorok arcképét.

A Magyar Református diákok „Soli Deo Gloria“ Szövetségé
nek bécsi tanulmány utjai R e fo r m á tu s  f ő i s k o lá s  l e á n y -  é s  
f i u d iá k o k  r é s z é r e  5 n a p o s  t a n u l m á n y  u t a t  r e n d e z  a  „S o l i  
D e o  G lo r ia *  S z ö v e t s é g  B é c s b e .  R é s z tv e h e t  r a j t a  f e n t ie k  
k ö z ü l  m i n d e n k i ,  a k i  a „ R e fo r m á tu s  D i á k m o z g a l o m “ e lő f i 
ze tő je .  I n d u lá s  B u d a p e s t  K e l e t i - p á l y a u d v a r r ó l ,  o k t .  29-én  
r e g g e l  8 ó ra i  s z e m é ly v o n a t t a l .  T a l á l k o z á s  a  K ele t i  p á l y a 
u d v a r  s z e m é ly  p é n z t á r a  e lő t t  7 ó r a k o r .  A t a n u lm á n y ú t  
v e z e tő je  S z ő k e  Im re  l e lk é s z  é s  M á té ffy  B é la  t a n á r j e lö l t .  
Női v e z e tő r ü l  k ü lö n  g o n d o s k o d u n k .  V i s s z a é r k e z é s  B u d a 
p e s t r e  n o v e m b e r  2 - á n  e s te .  R é s z v é te l i  k ö l t s é g e k : f iuk  
r é s z é r e  28  P , ,  l e á n y o k  r é s z é r e  34  P .  Az á r k ü l ö n b ö z e t e t  a 
l e á n y o k n á l  a  k ü lö n  s z á l lo d a i  s z o b á k  á r a  t e s z i .  A ré szv é te l i  
d í j b a n b e n n f o g l a l t a t i k  a z  ú t i k ö l t s é g  B u d a p e s t r ő l  B é c s b e  é s  
B é c s b ö l  v i s s z a  B u d a p e s t i g  a v i z u m d i ja ,  n é g y  é j s z a k a i  s z á l 
l á s  é s  é r k e z é s .  E ls ő  é tk e z é s  s z o m b a t  e s t i  v a c s o r a  B é c s b e n ,  
u to l s ó  a  s z e rd a i  e b é d  a  g y ő r i  á l l o m á s o n .  E z e n k ív ü l  m i n 
d e n k i  4  p e n g ő t  s z á m í t s o n  v i l l a m o s k ö l t s é g e s r e  é s  b e l é p t i 
d i j a k r a .  A t a n u l m á n y ú t r a  j e l e n t k e z n i  l e h e t  a  m e g h o s s z a b 
b í t o t t  h a t á r i d ő k i g :  o k t ó b e r  25. k e d d e n ,  dé l i  12 ó r á ig ,  
ú t lev é l  é s  r é s z v é te l i  díj  f e j é n e k  b e k ü l d é s é v e l .  Az o s z t r á k  
v í z u m o t  a  S z ö v e t s é g  s z e r z i  m e g .  J e l e n tk e z n i  l e h e t  a  
S z ö v e t s é g  k ö z p o n t j á b a n  B u d a p e s t ,  IX. K á lv in - té r  7. II. e m .  5.
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A PROTESTÁNS NŐK TÁRSADALMI MUNKÁJA. Irodalom - MüOés?et - ípudomány
A IV. országos noimunka kiállítás. A Magyar 

Protestáns Nók Országos Szövetsége nagybányai 
Horthy Miklósné fővédnöksége, gróf Bethlen Ist
vánná, gróf Ráday Gedeonná, Ravasz Lászlóné, 
Raffay Sandorné, Józan Miklósné, Pesthy Pálné és 
Petri Pálné védnökségével nőimunka kiállítást ren
dezett a pesti Vigadóban. A Vigadó négy külön
termét szebbnél szebb nőimunkákkal megtöltő ki
állítást a sajtó képviselőinek történt bemutató után 
október 2 1 -én délelőtt l t 1/* órakor nyitotta meg 
ünnepélyes külsőségek közt nagybányai Horthy 
Miklósné. — A kiállításra nemcsak a fővárosból, 
de az ország minden részéből igen nagy számmal 
érkeztek kiállítók, akik munkájuk legjavával ver
senyeznek a sikerért. Szinte elkápráztatja a sze
met az a sokszínű, művészi kivitelű kézimunka, 
amely szakértő és művészi Ízléssel csoportosítva, 
napokig kellemes és gyönyörködtető látványossága 
lesz a müértő és érdeklődő közönségünknek A 
szebbnél-szebb kiállítási csoportok közül különösen 
kiemelkedik Páy Aladárné „Hunnia“ Klöplicsipkc 
gyűjteménye, amelynek egyik másik darabja igazi 
remekmű. Ugyancsak nagyon szépek Jankó Jenny 
(Tótkomlós) magyaros motivumos csipkéi és a 
Klotild egylet selyembe dolgozott csipkéi. Kitűnik 
a csipke-csoportban még Szontágh Anna csetneki 
csipke készítményei és Bikfalvy Hella színes hor
golt darabjai. A háziszőttesek között a Protestáns 
Nőszövetség csoportja a legszebb. A bőrmunkák 
közt kiemelkedik Platthy Irén készítménye, az 
aquarell- és olajfestmények közt Magyary Kossá 
Aninó, Glock Klári, Edvi-Illés Panni, Kammer Ma
riska művészi rátermettségre valló képei gyönyör
ködtetnek. Szépek még Longhy Erzsébet és Futó 
Anna porcellán és majolika égetett festései. A vi
déki kiállítók között feltűnést keltett a veszprémi 
Evangélikus Leányegylet magyaros motivumu fa
faragásaival, Wittig Rezsőné (Szeged) magyaros 
motivumu színes térítőivel. A sikerült rendezés 
nehéz munkáját Sztrókay Gézáné, Gregersen Lujza 
és Mirkovszky Gézáné végezték. A kiállítás október 
20 án estig marad nyitva. Megtekinthető minden
nap reggel 10 órától este 7 óráig. Belépődíj 50 
fillér, d. u. 3 órától 1 pengő.

Az evangélikus papnék országos konferenciája.
Az evangélikus egyetemes közgyűlés napjaiban, 
október végén ülnek össze második konferen
ciájukra az ország luteránus lelkésznői is. A gyű
lés előkészületei nagy arányokban folynak és az 
idei konferenciát — Kapi Béla püspök feleségével 
és Novák Rezsőné dunántúli titkárral élükön — a 
dunántúli egyházkerület papnéi rendezik meg. 
Október 26-án este a Deák-téri templomban val
lásos hangverseny lesz, amelyen az előadói tisztet 
Kapi Béla dunántúli püspök vállalta. Másnap, okt. 
27-én folynak le a tulajdonképpeni megbeszélések.

dr. Ravasz László: Tudom, kinek hittem. (Be
szédek, cikkek, prédikációk.) Ravasz László dr. 
szellemének legújabb terméke ez a könyv, amely 
három részből áll. Az elsőrész: A pitvarban: 
előadásokat, értekezéseket tartalmaz a közélet 
számos mezejéről; a második rész cime: A szen
tek szentjében; ebben a részben sorakoznak egy
másután az igehirdetés szónoki remekművei; a 
harmadik részben; melynek PNagy alkalmak“ a 
cime, a szerzőnek külörfböző nevezetesebb alkal
makkor elhangzó klasszikus szépségű beszédei 
találhatók. Kétségkívül nem mind egyenlő értékűek 
a könyvben közölt beszédek, cikkek, de közölük 
a leggyengébb is művészi értékű, viszont a leg
több beszéde klasszikus becsű. Legjelemzőbb vo
nása a munkáinak, különösen az igehirdetési 
részekben: az evangéliumi hit és erő. Továbbá a 
művészi szépség, amely eszközévé lesz az evan
géliumnak. — A munka a Studium kiadása, s éra 
fűzve 1 2  pengő, kötve 16 pengő.

Képes Luther Naptár. A napokban jelent meg a 
néhat Hetvényi Lajos soproni evangélikus lyceumi 
vallás tanár által alapított „Képes Luther Naptár“ 
1928 évre szóló kiadványa A gazdag és változatos 
tartalmú naptár túlnő a rendes naptárok kere
tén és értékes tartalmával nem egy kellemes órát 
nyújt az olvasójának. Azonkívül sok olyan hasznos 
tudnivalót is nyújt, amely a napi életben nélkülöz
hetetlen. Kapható a „Luther Naptár" szerkesztő
ségében : Sopron, Kossuth Lajos ut 3 sz. Ara: 
1 pengő 60 fillér.

I Q  A  "T S  A N O O R protestáns ékszerész 
^  Budapest. IV. Kossuth Lajos ucca 20.

Astórin Mállóval szemben.

É k sz a r ,  e z ü s tn e m ü  é s  svájci ó ra  raktár. 
Saját javító műhely.

— E lapra hivatkozóknak /0% árengedmény. —
Cégünk 1'08. óta Ül fenn.

R É G I  B E L V Á R O S I  CÉ G!

KOVACSEVICS MILEKKÓ
IV, Petőfi Sándor-u. 3 (volt Koronaherceg*u.) 

az udvarban.

S z ö v e te k  é s  b é lé s á ru k ,  
se ly em  é s  v ászo n á ru ,  

s ző n y eg  - pap lan  - függöny stb.
Nagyobb bevásárlás eseten szövetségi tagoknak kívá

natra kedvező fizetési feltételek.

Ilii LOHR MÁRIA (Kronfusz)
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K  Ö Z G A_Z_D A S Á G.
Kedves Szerkesztő Lram !
Engedd meg, hogy írásban is közöljem Veled 

azt a szomorú jelenséget, amely protestáns gazda
sági életünkben immár többizben, mondhatni rend
szeresen előfordul.

A Bethlen Gábor Szövetség megalakulásakor 
nyomatékosan hangsúlyoztuk, hogy a protestán
soknak minden téren, igy gazdasági vonatkozások
ban is támogatniok kell egymást. Mig örömmel kell 
elismernem, hogy egyes helyeken (Budai Evan
gélikus Egyház, Bethesda Kórház s tb ) különös 
figyelmet fordítanak arra, hogy amennyire csak 
lehet, protestánsokat segítsenek munkához, addig 
nagyon szomorú jelenség, hogy nagyobb építke
zéseknél különösen vidéki építkezéseknél, ezt a 
körülményt teljesen figyelmen kívül hagyják.

Én természetesen csak a magam szakmájába 
vágó sérelmeket tudom felsorolni, de nincs ki
zárva a dolog, sőt valószínű, hogy ezen sérelmek 
általánosak.

A Vállalkozók Lapjának szeptember 21-iki szá
mában 19 ik oldalon közzé van téve a nyíregy
házai evangélikus egyház bérpalota építkezésére 
megtartott zárUörü versenytárgyalás eredménye. 
A versenytárgyalás nem volt nyilvános, igy csak 
azok tehettek ajánlatot, akik erre felszólítva lettek.

Szomorú dolog az, hogy csak akkor ismerik 
címeinket, ha templom, kórház, szegényügy stb.-re 
adakozásra szólítanak föl.

Ugyancsak a Vállalkozók Lapja szeptember 
21-iki számában egy versenytárgyalás van kiírva 
a debreceni református felső leánynevelő intézet 
részére, amely kiírásból a villamosberendezési 
munka teljesen ki van hagyva.

Nagyon hálás lennék, ha kérdést intéznél la
podban az illető egyházkerületekhez, hogy mi az 
oka a protestáns építkezéseknél protestáns vállal
kozók mellőzésének.

Nagyon kívánatosnak tartanám a Bethlen Gá
bor Szövetség közgazdasági osztályának oly irá
nyú kibővítését, mely lehetővé tenné szabad fog
lalkozású protestáns testvéreink szélesebb körű 
érvényesülését. Ezen munkában én magam is szí
vesen felajánlanám közreműködésemet, természe
tesen nem a magam, hanem a közös ügy érde
kében.

Kérlek, légy szives a fenti ügynek egy kis időt 
szentelni, amiért előre is hálás köszönetét mondva 
maradok igaz hived, baráti üdvözlettel

Vozáry Pál gépészmérnök.
*

Amit a levélíró inkriminál — szomorú — de 
meg kell állapítani, hogy ez nem szórványos je
lenség. Bennünk protestánsokban úgy látszik még 
nem fejlődött ki az egymástsegités kötelező ér
zése. Pedig ugyszólva minden téren érezzük, hogy 
milyen szükség van erre, igy pld. az egyes mun
kálatokra pályázáskor. Hányszor érezzük, hogy 
nem protestáns vállalkozásoknál milyen nehéz, sőt 
a legtöbbször eredménytelen a protestáns vállal
kozók érvényesülési törekvése. Épen azért midőn 
a Vozáry levelet az abban foglaltak külön kom
mentározása nélkül leközöljük, csupán helyeselni 
tudjuk a levél azon alapelgondolását, hogy min
den protestáns szerv és egyén tartsa elsőrendű 
kötelességének, hogy az élet minden fázisában 
támogassa azt, aki bizalommal hozzáfordul.

SZÖVETSÉGI HÍREK.
Reformáció Emlékünnep. Mint az előző években, 

úgy az idén is ünnepélyes formák közt rendezi 
meg Szövetségünk a Magyar Kálvin és Országos 
Luther Szövetségekkel együtt a pesti Vigadóban 
és a régi Képviselőház nagytermében a Reformáció 
Emlékünnepét. Tekintettel a nagy érdeklődésre, 
közöljük tagjainkkal s olvasóinkkal, hogy a nagy 
torlódás elkerülése végett és hogy mindenki he
lyet kapjon, úgy a pesti Vigadó, mint a régi Kép
viselőházba való belépésre jegyeket bocsátunk ki. 
A jegyek a részletes programmal együtt f. hó 26- 
tól a lelkészi hivatalokban és Szövetségünk irodá
jában (d. e. 8 —1-ig) vehetők át. Belépési dij nin
csen s a jegyeket is díjtalanul adjuk. Már most 
közöljük azt is, hogy ha a fentemlitett két helyiség 
nem elegendő az érdeklődők befogadására, akkor 
úgy a Kálvin-téri, mint a Deák-téri templomokban 
is tartunk ugyanezen időben reformációi emlék
ünnepet.

Az egyházak képviseletében beszélni fognak : 
Biró Lajos unitárius lelkész, Csiky Gábor unitá
rius lelkész, dr. Raffay Sándor evaegélikus püs- 
pök, dr. Ravasz László református püspök. Világi 
részről beszélnek ; báró Kaas Albert dr. egyetemi 
tanár, gróf Ráday Gedeon ny. miniszter. A fel
szólaló külföldi vendégek: dr. Ihmels drezdai püs
pök, dr. Morehead, a Lutheránus Világszövetség 
végrehajtó bizottságának elnöke. Szerepel még a 
Goudimel és Lutheránia egyházi énekkar dr. Lajtha 
László, illetve Kirchknopf Gusztáv vezetésével. Az 
orgonán Ákom Lajos orgonaművész játszik. Szö
vetségünk tagjait és lapunk olvasóit ezúton hívjuk 
meg az ünnepségekre. Külön meghívót nem bo
csátunk ki.

d o r i s - f é l e  MOTSOUKO-PARFÖM a l e g j o b b  é s  l e g t a r t ó s a b b
i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

K é r j e  m i n d e n  

g y ó g y s z e r t á r b a n  

é s  d r o g é r i á b a n .

K é s z í t i : D O R I S  il la tszergyár, 
B udapest ,  IV, R eá l tan o d a  ucca  11. sz.

C s a k  „ D O R J S "  

s i g n a t u r á v a l  e l 

l á t o t t  a  v a l ó d i .

Felelős kiadó a .Bethlen Gábor Szövetség" nevében Nyomatott Fráter és Társa könyvnyomdájában
dr. Vida Gyula ügyvéd (VIL, Kertész-utca 18.) Budapest, VII., Akácfa-u. 13. T el.: J. 406—20



T o « - * * n y i  lA M z lö  m . h é l k t s z  

I . T l l U t ^ l  u t  1 ,
urnák

ÉVFOLYAM. BODAPBST, 1927. NOVEMBER 6. 15. SZÁ M .

A „BETHLEN GÁBOR SZÖVETSÉG“ HIVATALOS KÖZLÖNYE

SZERKESZTŐSÉG: VII., Wesselényi utc» 52. szám 
Megjelenik egyelőre kéthetenként 

A .Bethlen Gábor Szövetség* tulajdona

Felelős szerkesztő

DB- V1DA GYULA
A Szövetség tagjai a lapot díjtalanul kapják

K1ADÖIUVATAL: Fráter '«  Társa könyvnyomdája 
Budapest, Vll., Akácfa-utca 13. Telefon: J. 408—20. 

Előfizetési dij egész évre 4 pengd 
Egyes szám ára 2ü fillér 

Hirdetési dijak megegyezés szerint

ünnepségek a reformátió évfordulóján.
Négyszáztiz esztendeje annak, hogy a pápák 

által az emberiség lelkére rárakott bilincseket szét
törte a reformátió szelleme s a középkor sötétsé
git széjjelfutta a haladas, az öntudatra ébredés 
folyton terjedő világossága Az a 95 tétel, ame
lyet a felvilágosodás apostola Luther Márton, ki
szegezett a wittenbergi vártemplom kapujára fel - 
rázta a lelki rabságban sínylődő emberiséget s a 
pápák világuralmi törekvéseivel szemben helcdö- 
rögte a meghökkent és csodálkozva eszmélő em
beriség lelkiismeretébe, hogy üdvözölni csakis 
Isten kegyelméből a Jézus Krisztus érdemeiért 
lehet! S nem a pápák pénzért árusított bűnbo
csátó céduláinak megvétele által.

Mint a dermesztő téli fagy után, ha jön a ta
vaszi enyhe fuvallat, olvadt fel az emberiség lel
kén a fásultság jégkérge, hogy helyet adjon a 
bizakodásnak, az igaz Istenfélésének és hogy uj
jongva üdvözölje a teljes lelkiismereti szabad
ságot.

Luther, Kálvin, Melanchton s a többi nagy re
formátorok tanításainak rövidesen meg volt az 
áldásos következménye. Az igaz hit, a lelkiisme
reti szabadság hite, gyorsan terjedt szerte a vilá
gon s megtanította az embereket újra hinni és 
remélni egy szebb és boldogabb kor eljövetelében.

Ennek a négyszáztiz év előtt elindított nagy, 
vallástreformáló mozgalomnak emlékére ünnepli 
október 31.-ét a világ valamennyi protestáns egy
háza. Az egész világ valamennyi protestáns 
templomában megkondulnak ezen a napon a hivó 
harangok s hirdetik a reformátió diadalmas 
útját! . . .

Nálunk Magyarországon az egész országban 
és Budapesten is több mint harminc helyen ün
nepelték protestáns egyházaink a reformátió év 
fordulójának emlékünnepét. De mindegyik ünnep
ség közül kiemelkedett az a hatalmas méretű, 
impozáns ünnepség, amelyet a Bethlen Gábor 
Szövetség Budapesten a pesti Vigadóban és a 
régi Képviselőházban október 3 L én este 6  órai 
kezdettel megrendezett.

A pesti Vigadó hatalmas termeit zsúfolásig 
megtöltötte a protestáns társadalom minden réte
géből megjelent közönség. Ott látjuk a felsőház 
képviseletében dr. Néniethy Károlyt és dr. Lázár

Ferencet. Puky Endre képviselőházi alelnök ve
zette az országgyűlés protestáns .tagjait. A kor
mányt Petri Pál »kultuszminiszteri államtitkár, a 
székesfővárost Folkusházy Lajos alpolgármester 
képviselte. Megjelent még Juhász Andor a Curia 
elnöke, báró Szterényi József ny. minister, Halász 
Lajos kir. főügyész báró Radvánszky Albert 
egyetemes felügyelő, Szeszlér Hugó fQjfapitányhe- 
lyettes, herceg Hohenlohe Egon, vitéz Rates Ká
roly altábornagy, Csordás Elemér tiszti főorvos. 
Megjelentek a lutheránus vdágeonvent Budapesten 
időző végrehajtó bizottságának tagjai is: dr. 
Morehead elnök. dr. lhmels Szászország evangé
likus püspöke, Perssott svéd egyetemi tanár.

Az ünnepélyt dr. fíarla Szabó József egészség- 
ügyi főtanácsos, országgyűlési képviselő, a Bethlen 
Gábor Szövetség társelnöke nyitotta n eg rövid 
beszéddel, utána Persson svéd professor, Gusztáv 
Adolf népének üdvözletét tolmácsolta a magyar 
protestáns társadalomnak Ezután Ravasz László 
dr. református püspök tartotta meg ünnepi beszé 
dét, amelyben többek között a következőket mon
dotta :

— A lelkünk megtelik szétfeszitő érzésekkel és 
igazságokkal, — mondotta — tömegek, országok 
és világrészek felett étzeng a reformáció igazsága 
és örök üzenete, mintha a történelemnek szívdo
bogása volna. Egybekapcsolódunk c  pillanatban a 
múlttal, jelennel és jövendővel. Minden protestáns 
ember lelkében élő valóságnak kell lennie a refor- 
mációnak. Ezen a földön magyarság és protestan
tizmus egyet jelentenek. Újra meg újra öntuda
tunkká kell válnia annak, hogy ami a magyarsá
got ebben az országban támadta, hátratette, ki- 
pusztítani akarta, az a protestantizmusnak is el
lensége volt. És mindaz, ami ebben az országban 
a nemzeti eszmét előbbre vitte, közvetve segítette 
a protestantizmust is, még akkor is, ha különben 
egy világ választotta el. Érdemes volna-e ebben 
az országban magyarnak lenni, — a Bocskayak, 
Bethlenek, Thökölyek és Rákócziak lelke nélkül ? 
Érdemes volna e magyarul beszélni — az Arany 
Jánosok, a Petőfi Sándorok, a Jókaiak, a Mik- 
száthok lelke nélkül ? Érdemes volna-e, hogy ezen 
a földön magyar dal sirjon. ha nem zengene a 
kurucdalban a magyar lélek?
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— De a protestantizmus jelenti azt a követel
ményt is, hogy minden magyar lelkében elevenné 
váljék a múlt. Nincsen olyan protestáns ember, 
akinek valamely őse az idők során ne szenvedett 
volna, vannak protestáns emberek, akikből annyira 
kihalt a múlt, hogy egy gyenge pillanatban képe
sek odadobni őseik hitét, reverzalist adrak, le
mondanak nevük történelmi jellegéről és megta
gadnak egy szenvedésteljes múltat. Az lehet, hogy 
mi tűrjünk, hallgassunk, de az nem lehet, hogy 
mi feledjünk, hogy mi átpártoljunk! Fel kell em
líteni ezt, mert most nagy küzdelem folyik a ma
gyar történelem átírásáért azért, hogy Lipót csá
szár legyen a hős és ne Rákóczi, hogy kiderüljön, 
hogy a reformáció és a protestantizmus csak egy 
szégyenletes kalandja volt a magyar Géniusznak 
és ami ezzel üsszefügg, mindaz destrukció, torzí
tás sötétségben botorkálás, kínzó átmenet, amely
től már egyszer meg kell szabadítani a magyart. 
Vigyázzanak: a legrettenetesebb játék egy nemzet 
ideáljait megölni! A protestantizmus az egyéniség 
nagy elvét hozta, nagy kockázatát vállalta és azt 
mondta: anpyit ér nekem a világ, amennyi sze
mélyes hit van bennem. A protestantizmus nem 
politikai okokból születet, vallásos életmentési ak
tus volt. Tehát ma sem csupán tiltakozás, grava- 
minális politika, nem is érzékenykedés és szaka
datlan rekrimináció. A Biblia kenyér, nem cifra
ság, nem ráadás, nem ékszer. Ha az a kemény 
harc, amelyet köznyelven felekezeti békének szok
tunk nevezni, csak annyi volna, kik üljenek a mi- 
niszteri székben, mennyi legyen ennek vagy annak 
az államsegélye, a keresztet kivül-e, vagy belül 
viseljük, ez igazán olyan játék volna, amely nem 
érné meg a fáradságot. A kérdés az, hogyan tu
dom ezt a szegény, rongyolt, szürke életet Krisz
tussal ujáteremteni ? Nem hiszem, hogy komoly 
lélek ne hallaná itt egy rettentő zivatar földalatti

Akinek leánya nincs, annak  volt eg y szer anyja.
Mindenkit egyaránt kell, hogy érintsen a nőkér

dés nagy problémája, mert akinek leánya nincs, 
annak volt egyszer anyja. És én úgy érzem, va
lahányszor az élet nehéz utján, keresztje alatt le
roskadt asszonyt felemelem, hogy mindannyi
szor egy marék friss virágot helyezek az anyám 
sírjára.

A pusztuló drága életek közül csak egyet is 
megmenteni, milyen nemes emberi kötelesség A 
világháború utáni uj élet pedig tele van ilyen 
pusztuló életekkel. Az Én, a Te, az Ő leánya 
életével, akik valamennyien arra születtek, hogy 
rövid Útjukat nemesi hivatásban, boldogságban 
járják le és akik ma elhullanak, mint a vihar 
által kitépett virág.

Pedig az élet a virágbaborult föld utolsó fűszá
lának is megadja a lehetőséget hivatása teljes be
töltésére és rövid életének zavartalan kitöltésére. 
Csinált társadalmi dogmákkal erőszakosan meg
akadályozni az élet útjait csak ideig-óráig lehet, 
mivel összeomlik egyszer még az is, amit acélpil-

dübörgését: a hitetlen kapitalizmus küzd a hitet
len kommunizmussal és mint két óriás harapott 
egymásba ez a két szörny és egész világunk reng 
párbajuktól. E nagy ellentétben kielégítő feleletet 
egyedül Krisztus ád : sem az egyéné, sem a közé 
a vagyon, hanem Istené, aki rábízza a közre, 
hogy az egyéneknek jusson és rábízza az egyé
nekre, hogy a köznek is jusson. Azt is mondja: 
ne lopjam el azt, amit Isten küld kedvenceinek: 
az Ínségeseknek, a szegényeknek. Igenis, olyan 
világban élünk, ahol egyesek dőzsölnek akkor, 
amikor ezrek ártatlanul elpusztulnak. Ezt látni 
kell, ezt meg kell mondani I Az uj kor elején a 
protestantizmus teremtette meg a kapitalista rend
szert, de a szerző ösztönhöz puritán erkölcsöt 
párosított. Menjen vissza a protestantizmus, vál
lalja bátran ezt a programot! Ne vessük egymás 
szemére, melyik típus a konzervativ és melyik a 
forradalmi, — némelykor inkább teremt forradal
mat a gonosz ancien régime, a konok maradiság, 
viszont nem minden szabadelvüség üdvös, mert 
van a sátánnak is szabadelvüsége és progressziója! 
Ez pedig már az egész kereszténység kérdése. 
Jól rendezett társadalomban pöröljünk azon, hogy 
együtt szenteljük e a zászlót, hogy minek tartjuk 
egymás papját, hogy embernek, vagy más egyéb
nek véljük-e egymást . . .  — ma azonban ilyesmi 
egy megfeledkezett világ rettentő fényűzése és 
játéka. Együtt menekülünk, vagy együtt halui k ! 
— fejezte be Ravasz László beszédét, akit per 
cekig tapsolt és éljenezett az ünneplő közönség.

A Goudimel énekkar szép éneke után, melyet dr. 
Lajtha László tanár vezetett Raffay Sándor evan 
gélikus püspök kezdett ünnepi beszédébe. Fejte 
gette, hogy a feiekezeli békesség megóvása érde
kében szót emel. Hiszen az idei katholikus 
nagygyűlésen szintén megértést kívánó kijelentések 
történtek. A protestánsok — folytatta a püspök

léiekre építettek, ha annak nem gránitkő az alapj i. 
A természet kimozdithatatlan erejére kell építeni 
a jövő uj utait, máskülönben recsegve-ropogva 
omlik össze minden, ami az élet ellen van.

Tele van a lelkünk lánggal lobogó hatalmas 
érzésekkel és azoknak a zavartalan kiélése a leg
nagyobb emberi boldogság. Béklyókba verni erő
szakosan ezeket az érzéseket, hasonló ahhoz a 
színes szikratüzhöz, amelyet kívülről lokalizáltak, 
visszafolytottak ugyan, de amely aztán annál 
félelmetesebben pusztít belül és elhamvasztja az 
emberi élet összes legdrágább értékeit. Csak az 
idő előtt tönkrement váz marad vissza ideig-óráig, 
amig egyszer az is összeomlik, ha csak hit, vagy 
más nagy hivatások nem tartják fenn benne 
az erőt. Es ez millió és millió elpusztult leány élet.

Az érzések nagy tüze adja a férfinek is az erőt 
az élet nagy küzdelmeire. Minél hatalmasabb a 
lelkében az érzés, annál kifejezőbben alakul ki 
egyénisége. Az erő, tehetség, bátorság, tehát az 
életnek az a sokféle színes fegyvere, amelynek 
segítségével diadalmasan érvényesül az életben. 
A társadalomban való elhelyezkedése és munka-
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— élni akarnak, magukat sem elnyomatni, sem 
megsemmisíteni nem engedik. Aki létükben tá
madja meg őket, azokkal az ember legtermésze
tesebb jogán harcba szállnak. De harcot senki és 
semmi ellen nem kezdenek, csak a gonoszok es 
hitetlenek és hazátlanok ellen. A nagy katholikus 
püspök Pannonhalmát és Debrecent összekötő 
aranyhidja köddé foszlik ha csupán ünnepi szó
noklat marad Mit ér az aranyhid, ha nem járnak 
rajta ? Volt már nekünk egyszer egy igazi arany- 
hidunk, amelyen a felekezetközi békesség géniusza 
járt: a Lambruschini-féle excepció volt ez. mely 
a vegyesházasságok megítélésében a vegyeshá- 
zisságokat elkerülni nem tudó magyar közéletre 
Krisztus lelkének egy parányi fénysugarát vetette 
ra. Ezt az aranyhidat a Corpus Juris Canonici 
lerombolta. Mig ez a hid újra fel nem épül, addig 
a békességről való minden álmodozás hiábavaló. 
Egyetlen önérzetes ember sem tűrheti el, hogy 
tisztes házasságát, melyet az Isten és az állam 
törvényei szerint megkötött bárki emberfia bármi 
címen ágyasságnak az ebből a tisztes viszonyból 
izármizó gyermekeit pedig törvénytelen fattyaknak 
merészelje nevezni. Itt van a felekezetközi viszo
nyunk sajnálatos betegségének kórokozó bacillusa. 
Ez élesíti ki az ellentéteket, ez távolítja el a szi
veket, ez termi meg a gyermekes zászlóafiérokat.

— Most ebből az ünnepből azt az üzenetet 
küldjük a mi római katholikus testvéreinkhez — 
akiket a túlzók és konkolyhintők ellenére is igaz 
magyar szívvel testvéreinknek tartunk és neve
zünk : — nézzenek rá a magyar nemzet címeres 
pajzsára és véssék lelkűkbe, segítsék beoltani a 
köztudatba, amit ez a címeres paizs beszél. Két 
angyal tartja e pajzsot, Isten angyalai — jaj en
nek a pajzsnak, ha bármelyik angyal abbahagyja 
nemzetőrző szent munkáját. Ez a két angyal a

vállalása szolgálja aztán azt az egyetlen emberi 
célt, hogy erkölcsi és anyagi eszközöket gyűjtve, 
minél kényelmesebben, zavartalanabbá, szebben 
és tökéletesebben élje ki lelke összes, igaz ér
zéseit.

Életének pillanatától kezdve a temető kapujáig 
erre törekszik minden élet és ha előre tudatában 
lenne annak, hogy ezt sohasem éri el, gondolko
zás nélkül dobná el a föld minden teremtménye 
az életét. Hazug tehát régi nagy bölcseknek az a 
megállapítása, hogy mindenkiben legnagyobb az 
életösztön és nem a boldogság utáni vágy. Leg
hatalmasabb vágy érzéseink minél tökéletesebb, 
nemesebb, zavartalanabb teljes kiélése és csakis 
azért drága előttünk az élet, mivel reményt, alkal
mat és módot nyújt ennek elérésére.

A csinált, mesterségesen felépített társadalmi 
dogmák közül a férfit ma csupán csak az érinti, 
amely a becsület kérdésével függ össze. Felül
emelkedik minden egvéb dogmán, mohón felfalja 
az élet összes kínálkozó örömeit, kiéli zavartalanul 
érzéseit és a jóllakott ember közönyével halad el 
a nőkérdés nagy problémái mellett. Arra, hogy 
nővére van, egyszer anyja élt, aki nő volt és

katholikus és protestáns hiten levők táborát áb
rázolja s a nemzet ellen való bűn volna, ha ez a 
két angyal egymástól elfordulna, vagy egymást a 
nemzet pajzsától elűzné. A nemzet életérdeke, 
hogy ez a két angyal a paizs fölött testvéri kezet 
fogjon egymással. Ezt az egyetértést ezt a test
véri cgyütlmunkálkodást akarják a magyar protes
tánsok.

A beszéd végén Rafláy püspököt szűnni nem 
akaró óvációkkal halmozták el. A Goudimel ének
kar újabb száma után Csiky Gábor unitárius 
lelkész imádkozott

Az ünnepély elején és a szünetek közt Ákont 
Lajos orgonamüvész brilliáns játéka gyönyörköd
tette az ünneplő közönséget s intonalta a Hym- 
nuszt, amelynek égbeszálló hangjai utón oszlott 
széjjel az ünnepség közönsége.

A régi képviselőház is szorongásig megtelt az 
ünnepi közönséggel, ahol a „Te Benned bíztunk 
eleitől fogva* kezdetű közének elhangzása után 
báró Kaas Albert egyetemi tanár mondott rövid 
elnöki megnyitóbeszédet.

Jörgensen dán professzor szólalt ezután fel, 
amelyet magyarul dr. Viktor János teológiai tanar 
tolmácsolt. Nagy örömömre szolgál — mondotta 
a professzor — hogy a messze északról, onnan, 
ahol Andersen irta a meséit ahol Finsen feltalálta 
a napsugár gyógyító hatását eljöhettem ebbe az 
országba. A két ország természete egészen külön
böző, egyben azonban egyeznek: mindkettő ha
talmas volt valamikor s most a sok háború követ
keztében erősen megfogyott mindkettőnek a terü
lete Egy nép ereje azonban nem függ az ország 
határától, nem függ a statisztikától, a nép ereje 
az emberek leikétől függ. És az, hogy egy nem
zetnek milyen a lelke, a nemzetek vallásától függ.

A dr. Kirchnopf Gusztáv igazgató lelkész által

hogy már csak anyja iránt való kegyeletből is 
kell, hogy a lelkét érintse a szenvedő, az élet nehéz 
utjain fájdalmában leroskadt asszony sorsa, a 
legkevesebbet gondol. A nő csak akkor érdekli, 
ha kedvére van. Kilöki, ha nem hajlik a szavára, 
de kilöki akkor is, ha reá mosolyog, csak valami
vel később.

Az uj élet uj útjainak másoknak kell lennie. 
Reá kell végre eszmélnünk, hogy a társadalmi be 
rendezkedéseknek olyanoknak kell lenniük, amely 
biztosítja a nő boldogságát is. Törvény kell, amely 
megakadályozza azt, hogy a leghitványabb férfi 
is kitördelhesse a leány lelkének minden ragyo
gását és aztán ha megunta, elvethesse. A megél
hetés és gondtalan biztos jövő eszközeit kell ki
építeni a leánynak épen úgy, mint a férfinek. A 
kenyeret talált nő épen úgy kiverekedi magának 
a boldogságot, akár a férfi.

Lelkünk másik fele, egész életünk egyetlen 
nagy boldogsága, sorsunk, mindenünk a leány, 
megérdemli azt, hogy minden igaz férfit érintsen 
a nőkérdés nagy problémája, mert ha nincs is 
leánya, mátkája, nővére, vagy hitvese, volt egy
szer anyja . . . GallowicJt Jenő.
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vezetett Lutheránia énekkar gyönyörű éneke után 
dr. Imre Sándor ny. kultusz államtitkár, egyetemi 
tanár mondta el nagy tetszésnyilvánítások között 
ünnepi beszédét.

Imre Sándor ünnepi beszédében a protestantiz
mus mai feladatait fejtegette. A protestantizmus 
mai feladatai — mondotta — ugyanazok, amelyek 
a reformáció idején voltak. A reformáció szellemét 
három szóval lehet jellemezni: ezek pedig az 
igazság, a szolgálat és a szabadság szelleme. Az 
igazság szelleme az egyént parányiságának felis
merésére és rendeltetésének keresésére kötelezi és 
az igaz keresztyén ember a munkát hivatásnak 
tekinti. A szabadság szelleme pedig biztosítja az 
emberek egymás iránti megbecsülését. Erre az 
összefogásra, a közös célok keresztülviteléhez so
hasem volt nagyobb szükség, mint ma.

A szűnni nem akaró tapsok után újból a Luthe
ránia énnekkar következett, amelynek befejeztével 
Biró Lajos unitárius lelkész mondott imát. Az ün
nepség az „Erős várunk az Ur Isten“ énekkel 
zárult be.

Protestáns egység.
Mikor protestáns egységről szólunk, nem az 

foglalkoztatja gondolatainkat, hogy talán a protes
táns felekezetek unióját hozzuk létre, már csak 
azért sem mert minden egyes protestáns felekezet- 
nek csakúgy, mint a róm. katholcizmusnak, meg 
vannak a maga reális sőt absolut értékei. Olyan 
értékek ezek, melyek épen akkor kristályosodnak ki 
messze ragyogóan, ha saját körünkben fejlenek ki. 
Ámde ez nem zárja ki, sőt parancsoló szükséggé 
teszi, hogy ezen megtalált és kikristályosodott 
értékek egy magasabb s minden felekezeti korlátot 
lebontó egységben a krisztusi egységben talál
kozzanak. Vagyis világosan különösen hazánkban 
de másutt is akkor tudnak a protestáns felekezetek 
megfelelni történelmi hivátásuknak, ha saját körük
ben fejlesztik ki onnét felülről nyert s hitvallásaik
nak megfelelő értékékeiket, s azután barátságosan 
kezet szorítanak, feltárják rejtett kincseiket s azt 
mondják: most pedig menjünk előre Isten országa 
s Magyar Hazánk építésére, a hitetlenség s a bűn 
elleni harcra együttesen értékeinket fel nem adva 
inkább egyesítve.

Legyen szabad e theoretikus fejtegetések után 
a protestántizmus gyakorlati egységére egy pél
dát felhoznom. E sorok Írója hosszabb időn át 
pásztorolta a lipótmezői áll. elme- és ideggyógyin
tézet, valamint az Uj Szt. János kórház ref. 
vallásu betegeit s ápolóit. Gyönyörű és felséges 
munka volt ez, mely számomra nagy és felséges 
áldást jelentett. De valósággal akkor éreztük az 
Ur kegyelmének áldó erejét csodás valóságában, 
mikor karácsony, husvét, s pünkösd alkalmával 
baráti szeretetben együtt érkeztünk meg Varsányi 
Mátyás ág. ev. lelkipásztori testvéremmel s akkor 
a ref. és ág. ev. hívőknek együttesen tartottunk 
isteni tiszteleket olyformán, hogy ha ő prédikált

én osztottam az úri szent, vacsorát s megfordítva. 
Kérdem, amit ott a szenvedők között baráti szere
tetben és Krisztusi hitben megtudtunk csinálni sa
ját és híveink lelki gyönyörűségére, vájjon nem 
lehetne-e, sőt nem kellene e sokesetben megcsinál
nunk minden alkalmas időben mindenütt, ahol az 
Ur erre áldott alkalmat nyújt. Bizony meg kel
lene különösen ma, mikor oly igen hasonló szeren
csétlen nemzetünk sorsa a széthulló oldott kévéhez-

Es hogy nem csupán protestáns egység, de magyar 
egység is lehet ott hol a különböző lelkipász. 
torok össze tudnak s össze is akarnak fogni, azt 
élénkén illusztrálja az a tény, hogy a háború 
alatt mikor Verespatakon, Erdélynek a magyarság 
szempontjából ezen kétségenkivül, exponált helyén 
jártam, csodálattal láttam, hogy ott nincsen ma- 
gyar gyűlölet, sem az oláhot nem nézték le, mert a 
református, az unitárius a róm., a gör. katholikus és a 
gör, keleti pap jóbarátök voltak s az ő nyájaikat 
egymás megbecsülésében és haza szeretetben 
nevelték.

Fejlesszük tehát értékeinket, nyújtsunk testvér
kezet egymásnak, mi protestánsok s akkor a 
katholikusok közül is többen hozzánk fognak 
csatlakozni közös nagy hivatásunkra, magyar 
hazánknak építésére. Monoszlói Kúthy Béla.

református lelkész.

H m i P a n fh eo n u n h .
B ornem issza Péter ( 535 1585)

Másképen Abstémius Péternek hívták. O volt 
az első püspöke a Duna baloldali vidékén még 
külön nem vált protestánsoknak. Luther szellemé
ben működött.

Bornemissza Péter előkelő főúri családból szár
mazott, de akinek családja és annak vagyona 
1541 ben, amikor a törökök végig dúlták az or
szágot, elpusztult Tanulmányait Kassán kezdte, 
majd visszatért szülővárosába, Pestre, hogy azután 
Bécsbe költözzék, ahol tanulmányait befejez'e. 
Bécsi tartózkodása alatt is már a retoimátoick 
tanításának hatása alatt állott s szállásán m m 
egyszer tartott vallásos összejöveteleket amikor a 
reformáció szellemében prédikált. Mikor kitudódott 
Bornemisszáról, hogy ő is a reformáció hive, 
katholikus ellenfelei őt is börtönbe juttatták. De 
onnan rövidesen kiszabadult. Ekkor külföldié ment. 
Hosszú évekig járta a német, olasz és francia 
városokat és minden alkalmat felhasznált arra, 
hogy tudását bővítse. Mikor nyolc esztendő múltán 
hazájába visszatért, már kész tudós volt.

Tudását, szónoki készségét a reformáció szol
gálatába állította. Alig volt idehaza, már érezhe
tővé vált téritői működése: a Duna innenső part
ján mindjobban terjedt a reformáció. Ez szemet 
szúrt a katholikus főpapoknak, akik — miden 
Bornemissza egy ízben Bécsben járt — elfogatták. 
De a fogságból megszökött, Beckó várában húzó
dott meg egy ideig, majd birtokára, Rárbőkra 
költözött, ahol tudományos munkásságnak szentelte



MAGYAR PROTESTÁNSOK LAPJA 515. szám

idejét. 1570-ben a mátyusföldi protestánsok püs- 
pökévé választották s mint ilyen Galgócon, Semptén 
és Szereden lelkészkedett.

Tudományos és irodalmi munkássága révén, 
korának legértékesebb egyéniségei közé tartozik, 
akinek tudása hatással volt a fiatal Balassa Bálint 
szellemének fejlődésére, akinek apjánál hosszabb 
ideig mint udvari pap és nevelő működött. Fő 
müvei a következők: „Énekek háromrendben“, to
vábbá „Részek az Evangéliumokból“ és „Sophoklcsz 
Elektrájának“ fordítása, J^árbokon . fejezte be két 
nagybecsű könyvét a „Prédikáció“ és a „Keresztyéni' 
tudományokról“ cimtl munkáit.

Bornemissza Péter azok közé a tudományosan 
képzett reformátorok közé tartozott, akiknek ra
gyogó szónoki készségén és tudományos képzett
ségén az ellentelek minden meghiusitási törekvése 
hajótörést szenvedett. Nagy érdeme a Duna bal
oldalán a reformáció terjesztése és a protestáns 
egyház megszervezése.

H Í R E K
K ossuth  Lajos szo b rá t

fogja november 6  án a hálás magyar nemzet vi 
lágraszóló ünnepségek között leleplezni. Hosszú 
évtizedek, a világháború, a nagy összeomlás kel
lett ahhoz, hogy megérjük azt, hogy az ország 
szivében is álljon a nagvok legnagyobbikának 
szobra a magyar nemzeti Géniusz dicsőséges hir 
detésére.

A protestáns társadalom képviseletében a Bethlen 
Gábor Szövetség is hatalmas küldöttséggel vesz 
részt az ünnepségen, hogy Kossuth szobrára lete
gye a büszkeség és kegyelet koszorúját. Arra a 
szobotra, amely nemcsak a nemzeti Géniusz, de a 
felvilágosodás, haladás, a protestáns szellem dia
dalmas csillogását is jelenti.

Ott lesz a szobornál az ünneplő Magyarország
nak több mint kétezer küldöttsége, az egész euró 
pai diplomácia, Amerika képviselete annak jeléül, 
hogy Kossuth szelleme ma is töretlen fénnyel 
csillog s a külföldön ma is hirdeti a magyar élni- 
akarást ! . . .

Mikor lapunk ez a száma napvilágot lát, már 
csa í órák választanak el bennünket a szobor le- 
lep ezési ünnepségeinek megkezdésétől. Délelőtt 
1 1 órától legalább d. u. 3  ig is el fog tartani, mig 
az ünnepi beszédek elhangzanak s mig a kétezer 
küldöttség elhelyezi koszorúját az uj szoborra.

November 6  án állani fog fehéren a szobor — 
Horvay János szobrászművész alkotása — s da
cosan hirdetni fogja, túl a megcsonkított haza 
hitárain is, hogy amely nemzetnek ilyen fiai szü
lettek, mint Kossuth Latos, annak nem lehet el
csüggedni, mert ez a nép élni fog s újra erős — 
o yan erős lesz, hogy azt többé „a pólók kapui 
sem dönthetik meg!“

aki október 27. én váratla
nul Budapesten elhunyt, 

néhai dr. Bartók György, Erdély püspökének öz
vegyét, Ravasz Lászlóné dr. né édesanyját, októ
ber 2 0 .-én délután félnégy órakor kisérték utolsó 
útjára a kerepesi úti temető halottasházából. A 
gyászszertartáson a többi között megjelent: Ra
vasz László dr. püspök és családja, Bartók György 
dr. szegedi egyetemi tanár s a Rurtók-nemzetség- 
nek még számos tagja, továbbá: Raffay Sándor 
dr bányakerületi ev. püspök és felesége, Soltész 
Elemér protestáns tábori püspök és felesége, Petri 
Pal dr. és Szászv Béla dr. államtitkárok, Benedek 
Zsolt dr. konventi tanácsos és felesége, Ilosvay 
Lajos dr. a Magyar Tudományos Akadémia má
sodelnöke, Tóth István dr. kultuszminisztériumi 
miniszteri tanácsos. Kováts J. István dr. teológiai 
igazgató, Ravasz Árpád királyi főigazgató és so
kan mások. A búcsúztatót Csűrös István teológiai 
tanár mondotta, a budapesti teológiai akadémia 
ifjúsága pedig gyászdalt énekelt. A simái Sebes
tyén Jenő dr. teológiai tanár áldotta meg a ha
lottat.

A Dunamelléki Református Egyházkerület október 
ho 2 1 . én és 2 2 .-én tartotta ez idei őszi közgyü 
lését. Ez a közgyűlés a szokásos nagyvonalú ke
retek közül is kiemelkedett, mert azon iktatták be 
magas tisztségébe gróf Teleki József v. b. t. t. t, 
az ujonan megválasztott főgondnokot. A közgyű
lés hivatalos megnyitása után Ravasz László püs
pök imája és bibliaolvasása következett, majd az 
egész egyházkerületi közgyűlés a Kálvin-téri 
templomba vonult át, ahol az elhunyt főgondnok, 
dr. Darányi Ignác ny. miniszter emlékének áldoz
tak. A délután folytatott közgyűlésen Ravasz 
László püspök terjesztette elő évi jelentését. A 
rendkívüli érdeklődéssel kisélt előterjesztésben a 
püspök mindenekelőtt az egyház halóttait. Dará
nyi Ignácot, gróf Dcgenfeld Józsefet, Szilassy Ala- 
dárnét búcsúztatta el, majd megemlékezett a ke
rület többi veszteségéről. Azután köszöntötte az 
uj tisztviselőket, elsősorban gióf Teleki József 
egyházkerületi főgondnokot, a jubiláló Takács 
József egyházkerületi lelkészfőjegyzőt és Nagy 
Sándor igazgató-tanitót. Gróf Teleki József ünne
pélyes beiktatása után a folyó ügyeket tárgyalta 
még le a közgyűlés.

A protestáns közös bizottság uj világi elnöke.
A protestáns egyhazak érdekeinek együttes kép
viseletére hivatott Protestáns Közös Bizottság a 
napokban ülést tartott a Deák téri iskola tanács
termében. A bizottság ülését Geduly Heniik püs
pök, elnök nyitotta meg. Báró Radvánszky javas
latára uj világi elnökké egyhangúan Dókus F.rnő 
tiszáninneni református egyházkerületi főgondnokot, 
a konvent világi elnökét választották meg

Brassai Sámuel emléke. A Dávid Ferenc Ifjúsági 
Egyesület Brassai Sámuel, a nagy magyar poli
hisztor halálának harmincéves fordulója alkalmá
ból október 2 1 -én délután 5 órakor a budapesti 
unitárius templomban Brassai ünnepséget rendezett.

| Bartók Byörgynét, |
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Az Evangélikus Lelkész Egyesület közgyűlése.
A Magyarhoni Evangélikus Lelkész Egyesület 
ezévi rendes közgyűlésén Paulik János elnöki 
megnyitójában hangoztatta, hogy aggasztó köz
szellemünknek az az irányzata, amely mostanában 
annyiszor talál ürügyet a protestáns egyházakba 
való beütésekre és amely még a történelmi jogo
kat sem respektálja. Felpanaszolta, hogy egyetlen 
lutheránus pap sincs az országgyűlésben. A gö 
döllői esetnél a protestáns egyházak papjait sta
tisztákká degradálták, pedig a római katholikus 
szónok sem jelent meg polgári öltözékben. Igen 
fájdalmas érzéseket keltett a Luther-szobor ellen 
megindított akció is. A nagyhatású beszédet a 
közgyűlés nevében Duszik Lajos köszönte meg, 
majd Raffay Sándor szólt hozzá az elnöki meg
nyitóhoz.

Harc az „egyke“ ellen. Október 25-én tartotta 
ezévi rendes közgyűlését a tiszáninneni református 
egyházkerület Révész Kálmán dr. püspök és Dó- 
kus Ernő kir. Kamarás elnöklésével. Révész püs
pököt melegen ünnepelte belépéskor a közgyűlés 
abból az alkalomból, hogy hosszabb betegségéből 
szerencsésen felépült. A közgyűlésen elhatározták, 
hogy a sárospataki teológiai internátusnak száz- 
ötvenezer pengős és a sárospataki főgimnázium 
internátusának négyszázezer pengős állami köl
csönnel való megépítését megkezdik. Enyedy An
dor lelkész terjesztette elő az egyke leküzdése 
ügyében indítványát. Sokat tehetnénk, úgymond, 
mindenekelőtt az anyák felvilágosításával és a 
magzatelhajtás büntetésének szigorításával. Az 
egyke egyáltalában nem „református betegség“, 
amint Franciaország példája is mutatja. Az egy
háznak hitélet, lelki és erkölcsi tekintetben és a 
hívők szociális érdekeinek felkarolásával lehet az 
egyke baján segíteni. Nincs jobb gyógyszer erre 
a bajra, mint a helyes szociális politika. Enyedy 
Andor határozati javaslatát elfogadták. A közgyű
lés teljes elismerését nyilvánította Csontos József 
nyugalombavonuló sárospataki ref. főgimnáziumi 
igazgató iránt s üdvözölte ifj. Szabó Aladár dr 
gödöllői lelkészt, a sárospataki teológia uj magán
tanárát. Határozatot hoztak a munkásság széles
körű lelki gondozásáról is. Végül Juhász László 
esperes mondott köszönetét az elnökségnek több- 
na os fáradhalatlan munkájáért.

A tiszántúli egyházkerület közgyűlése október
végén volt Debrecenben Baltazár Dezső dr. püs
pök és Szomjas Lajos ny. főispán elnöklésével. 
A közgyűlés keretében gyászünnepélyt tartottak 
Degenfeld Schomburg József grófnak, az egyház- 
kerület néhai nagynevű főgoadnokának emlékére, 
amely alkalommai az emlékbeszédet Sz Kun Béla 
dr. egyetemi tanár felsőházi tag, mondott. Az 
emlékünnepre az összes egyházkerületek képvise
lőket küldöttek.

A közgyűlésen Baltazár Dezső püspök szóvá- 
tette azt az elaboráüimot, amelyet Glattfelder csa- 
nádi püspök juttatott el a kultuszminiszterhez. 
Baltazár szerint ez az elaborátum az igazságtól 
messze eső állításokat tartalmaz, amelyek alkal

masak a felekezeti béke még meglevő alapjait is 
felforgatni, továbbá az állam és az egyházak közti 
viszonyba is belevinni a kultúrharc mérgét. A pro
testánsok szeretnék hinni, hogy az elaborátumban 
foglalt állítás gyökeres tévedések eredménye, nem 
pedig szándékos gáncsvetés a protestáns egyhá
zak igényeinek teljesítése elé, amelyeket az 1848. 
évi XX. te. alapján az állammal szemben a viszo 
nosság és egyenlőség alapján támasztanak. A pro
testánsok tanulmányozták ezt a kérdést és köve
telik, hogy az országgyűlés vegye kezébe a dol
got. A megoldást azonban csak akkor fogadják 
el, ha az ellenkező állásponton levő feleknek köl
csönös betekintést engednek az adatok összessé
gébe és az ügy elintézése a nyilvánosság ellenőr
zése mellett történik.

Balihazár beszéde után az ülés elhatározta, 
hogy Degenfeld József gróf halálával megüresedett 
főgondnoki széket Horthy Istvánnak, a Kormányzó 
fivérének ajánlják fel.

Az evangélikus egyetemes közgyűlést október
26-án tartották Budapesten az evangélikus egy
házi és világi társadalom számos bel és külföldi 
előkelőségének részvétele mellett. Báró Radvánszky 
Albert egvetemes felügyelő nyitotta meg a köz
gyűlést. Üdvözölte a luteiánus világgyülés jelen
lévő végrehajtóbizottsági tagjait, majd az evangé- 
likus egyházkerületek együttes fellépésének fon
tosságát hangoztatta, amelynek révén az egyház 
érdekei hatásosabban megvédelmezhetők. A kü
lönböző felekezetek békéjéről beszélt ezután és 
kifejtette, hogy nemcsak a kultúrharc szüne
telése, 1 anem a vállvetett munka is szükséges. 
Nagy ovációval fogadta a közgyűlés az elnöknek 
Rothermere lordról mondott dicsőítő szavait, amely 
után Radvánszky báró németre fordította beszédét 
és a világgymlés végrehajtóbizottságának jelenlevő 
tagjaihoz fordult s kérte őket, hogy befolyásukat 
érvényesítsék a magyar igazság érdekében*. A kö
zönség a német üdvözlő beszédet állva hallgatta 
végig és melegen ünnepelte a vendégeket.

Morehaed professor az amerikai evangélikusok 
kiküldöttje és Ihmels szászországi püspök köszön
ték meg az üdvözlést. — Geduly Henrik püspök 
felszólalása után dr. Kntliy Dezső egyet, főtitkár 
terjesztette elő az administratori jelentést. Rásó 
Lajos dr. egyházi ügyész a Glattfelder-féle memo 
randummal foglalkozott.

A javaslatot vita követte, amelyben résztvett 
Kaas Albert báró, Duszik Lajos miskolci lelkész 
és Kapi Béla püspök.

Utána Szelényi Aladár dr. terjesztette elő a so
kat tárgyalt rádióügyet. A jogügyi bizottság véle
ménye az, hogy a rádiónak evangélikus templomba 
való bevezetését mindenképpen időszerűnek tartja

Ezután az egyházi tisztviselők nősüléséről, a 
reverzális-kérdés rendezéséről, a lelkészi korpótlék
ról, a magyarázatos biblia kiadásáról tárgyalt a 
közgyűlés. Majd a Nógrád vármegyében mindjob
ban terjedő egykéről és a fogházi istentiszteletek
ről tettek javaslatokat.
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Evangélikus nap. Az országos Luther Szövetség 
november 9. és 10-én Budapesten „Evangélikus 
napot“ rendez, melyen minden gyülekezetnek 
képviseltetnie kell magát. A rendezőség arra kéri 
az érdeklődőket, hogy a lelkészi hivatalban mielőbb 
jelentsék be, kik óhajtanak az első országos evan
gélikus napon részt venni. Ez esetben a rendező 
segnek módjában lesz idején a gondoskodni féláru 
vasúti jegyről és elszállásáról.

A Bethlen Gábor Ifjnsagi Kör (A magyar prot. 
egyet, és főisk. hallgatók egyesülete) f. h. 9. én 
tartotta ez évi alakuló közgyűlését. A régi veze
tőség élén Dr. Karsay Zoltánnal és Fráter György- 
gyei már a múlt évben, a Kör 25. évében sike
resen buzgolkodtak azon, hogy a Kör eredményes 
működést fejtsen ki. Az őszi megalakulás a meg
kezdett ut kiépítését célozza, teaestélyeket, vita- 
délutánokat, vidéki kiszállásokat, külföldi utakat 
tervez a magyar prot. társadalom bevonásával Biza- 
lommal kérjük a prot. társadalom tehetőseit és ada 
kozó kedvűit, hogy adományaik, esetleg alapítvá
nyaik révén tegyék lehetővé, hogy a Kör az eddi
ginél is nagyobb mértékben minél több arra érde
mes és rászoruló tagját tudja segíteni. Az ez évi 
elnökség névsora a következő: elnök: ifj. Lukács 
Ödön, társadalmi alelnök: Zsilinszky Antal, iro*

I g a z g a t ó s i g :
B u d a p e s t, X . K ő b án y a i-u t 19 -21 .

G yárak : B u d ap es ten  é s  Diósgyőrött

G y á r t m á n y  o k :
Különféle hengerelt áruk és vasúti felépítményi 
anyagok Acél- és vasönlvények, vízvezetéki 
öntöttvascsövek ; kereskedelmi öntvények 3ob- 
bágy-féle töltökalyhák. Gőzmozdonyok, loko- 
mobilok és mótorok. gőzkazánok. Ufhengerlők, 
utcaseprőgépek, lakókocsik, vizhordó és ön
tözőkocsik. Traktorok, (eherautomobilok. tűz
oltóautók, autóbuszok, autorrobil öntöző- és 
pótkocsik. Cséplőgépek és egyéb mezőgazda
sági gépek, Hidak, daruk és magasépítési 

vasszerkezetek Szab. vaslétraállványok

iimimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiMiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimmiiiiimiimimiiiiiiiiiiiiiMiiM 

Valódi ,

I ezüst evökészle tek  |
speciális üzlete

| Szigeti S'íándor és cTia I
1  Budapest, V I, <Muzeum-körut 17 . szám- § 

(Alapítási év 1861. =

cÁrjegyzék kívánatra ingyen,
niniiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiniiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iniiiiiiin

dalmi a. e : Elekes György, pénzügyi a. e .: ifj. 
Móritz Dénes, segélyügyi a. e .: Tóth István, 
külügyi a. e .: Héder Lajos, zeneügyi a. e .: Har- 
matzy Simon Béla, sportü. a. e .: Simon András, 
főtitkár: Harry György, főpénztáros: Filiszár 
János, főjegyző: Steiner Lajos, ellenőr: Leöwy 
Ferenc, könyvtáros: Bartha Károly.

Az Országos Ág.-Ev. Tanítóegyesület közgyűlése.
Az Oiszágos Ag-Ev. Tanítóegyesület október vé
gén tartotta évi közgyűlését Körmenden az ev. 
egyházközség dísztermében. Krug Lajos elnök 
beszédében üdvözölte Kapi Béla püspököt, aki 
válaszában melegen emlékezett meg a tanitósóg 
munkájáról. Ezután Major Samu és Somogyi Béla 
tartott előadást, majd elhatározták többek közt, 
hogy részt vesznek a Kossuth-szobor leleplezési 
ünnepén.

A nagykörös! Arany János Társaság őszi első 
felolvasó ülését október 22.-én tartotta. Ez alka
lommal Debreceny István szatmári lelkész és 
Mikó Ernő budapesti zenetanár, rendes tagok ol
vastak fel. Ugvanezen a napon, mint Arany hah - 
lánik évfordulóján este 8  órakor a városi szálloda 
emeleti éttermében serleg-avató társasvacsora volt 
Ezen az ünnepi beszédet Szász Károly, a társaság 
t szteletbeli tagja tartotta.

JÓNEVÜ PROTESTÁNS CÉGEK.
E rovatban foglalt hirdetés egyszeri közzétételi dija 
szavanként 15 fillér, vastagabb betűvel szedve 30 filler

B U D A P E S T I
Scholtz Testvérek könyv- éa papirkereskedés. IX., Ferenc 

körút 19/21.
Tömpe Károly építőmester, építési vállalkozó ács telep, épi 

tési anyag kereskedés. VII., Czobor u. 81/83. Telefon : 
József 3 1 8 -0 3 .

Oláh István férfiszabó, IV., Kecskeméti-utca 4. I. em.
Gärtner Ágoston villamossági vállalata, V., Wurm-utca 3 

Telefon: 295—33. Szerelés, izzólámpák, villamossági 
cikkek javítása.

P'lát Pál Magyarország aranykoszorus hegediikészitő mcs 
tere, VI., Liszt Ferenc tér 10.

Reményi Mihály, a magyar királyi zeneművészeti főiskola 
házi hangszerkészítője, Király-utca 58.

Maiéter 6éza női és férfi divatkereskedő, IV., Petőfi 
Sándor utca 7.

R É G I  B E L V Á R O S i  C É G !

KOVACSETO M E M O
IV, Petőfi Sándor-u. 3 (volt Koronaherceg uT 

az udvarban.

S z ö v e te k  é s  b é lé s á ru k ,  
se ly em  é s  v á sz o n á ru ,  

s ző n y eg  - p ap lan  - függöny  stb
N a g y o b b  b e v á s á r lá s  e se tén  s z ö v e ts é g i  ta g o k n a k  k ív á 

n a tra  k e d v e ző  f i z e té s i  fe lté te le k .
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A PROTESTÁNS KÜK TÁRSADALMI MUNKÁJA.
Evangélikus papnék konferenciája. Az evangé

likus egyetemes egyház közgyűlésével egy időben 
tartotta konferenciáját illetve alakuló ülését az 
Evangélikus Papnék Országos Szövetsége, a du
nántúli egyházkerület püspöke, Kapi Béla felesé
gének vezetésével. Megnyitó imát Kiss István 
püspök felesége, megnyitó beszédet pedig Kapi 
Béláné püspökné mondott, majd a szövetség meg
alakulása következett. Főtitkárrá Blatniczky Pálnét 
a cinkotai főesperes feleségét, titkárokká Kemény 
Lyjosnét, Irány Kamilnét, Novák Rezsőnét és 
Marcsek Jánosnét választották. Pénztáros Kirchknopf 
Gusztávné dr. né, jegyző Labosa Lajosné lett. Az 
első konferenciai előadást Deák János egyetemi 
tanár felesége tartotta „A papné Krisztus szolgála
tában“ címmel. Fábián Imréné a lelkésznék gya
korlati teendőire mutatott rá. A közös étkezésen 
délben jelen volt Ihmels szászországi püspök fele
sége is, akit a magyar papnék nagy ünneplésben 
részesítettek. Délután .folytatódott a konferencia., 
Novák Rezsőné a papné olvasmányairól és lelki 
életéről értekezett. Kovács Andor főesperes fele
sége „Különbségek a falusi és városi papné hiva
tásában“ címmel beszélt. Raffay Sándor dr. püspök 
felesége mondott záróimát, majd Kapi püspök 
gyönyörű beszédét hallgatta meg a lelkésznék gyü
lekezete. Este a lelkésznék és az egyetemes 
közgyűlés publikuma a dohány-utcai Pósch ven

déglőben ünnepi lakomára gyűltek össze. 
v ) Református leánykonferencia. A Református Kö
zépiskolai Missziói Tanács „Az Erő“ szerkesztő- 
sédével egyetértve, november G án, vasárnap reg
gel 9 órai kezdettel a Ref Theológia diszterrnében 
konferenciát rendez a középiskolák felső osztá
lyaiba járó református leánydiakok számára. Köz
reműködnek Pap Géza missziói titkár, Szabó 
Miklós vt. lelkész és Novák Olga vallástanárnő. 
Minden lcánydiákot szívesen lát a konferencia 
vezetősége.

Karácsonyi vásár a Fasorban. A fasori Luther 
Szövetség és Nőegylet nagyméretű karácsonyi vá
sárját ez évben december 3. és 4;én, szombaton 
és vasárnap rendezi meg a fasori gimn. díszter
mében. Jelentkezések és megbeszélések az egye
sületek elnökségénél, valamint a fasori lelkészi hi
vatalban.

SZÖVETSÉGI HÍREK.
Ssakosztályi ülések. Szövetségünk jóléti szak 

osztálya november ll-én  (pénteken) d. u. 6 óra
kor tartja programmösszeállitó első ülését. — A tu
dományos és irodalmi szakosztály november 10-én 
(csütörtökön) d. u fél 7 órakor tartja harmadik 
ülését. Tárgya: az irodalmi estélyek programmjá- 
nak megállapítása. Kérjük a szakosztály tagjait, 
hogy az üléséken teljes számban jelenjenek meg.

A Protestáns Bál előkészítő bizottsága nov. 7-ik 
napjának délutáni 7 órájára hivta össze a rendező
bizottság alakuló ülését. Az ülés — a bálbizottság 
megalakításán kívül — megválasztja az ügyvezető 
elnököt s egyben a bálelnök személyére tesz ja
vaslatot.

j,A protestantizmus Magyarországon“ címen Szö
vetségünk kiadásában tudományos értékű díszmunka 
jelenik meg, amelynek anyagát az egyházi és világi 
protestáns társadalom tudós kiválóságai müveiből 
állítottuk össze. A gazdag illusztrációval ellátott, 
valódi aranyozással s félbőrkötésben megjelenő 
ca: négyszázoldalas díszmunkára Szövetségünknél 
is lehet előjegyzést eszközölni. Ára 50 pengő, amely 
havi 5 pengős részletekben is fizethető.,

Kérelem tagjainkhoz. A Szövetség felkéri ezúton 
is mindazon tagjait, akik a tagdijakkal hátralékban 
vannak, hogy azt — a lapunk zavartalan szétkül
dése végett — mielőbb beküldeni szíveskedjenek.

Ha öleién ésgaidasóoosan
f ű t e n i  a k a r ,

csak

, I D E A L *
fo ly to n ég ő

k á l y h á t  vegyen.

HlfTTER 1110S
hiííesíi/ériink vasuzlefében kapható 

I, Roham u. és Pauler u. sarok.

B G í Ä  2  s  A N  D  O  R protestáns ékszerész 
Budapest, IV. Kossuth Lajos ucce 20.

Astória szállóval szemben. S 3  zon gorák , i a m i i m k  d k
É k s z e r ,  e z ü s tn e m ü  é s  s v á jc i  ó r a  raktár. 

Saját javitó műhely.
J H I I A I  10 év i jó tá llá s  és  k é n y e i-  

m es r é sz le tf iz e té s  m ellett
— E lapra hivatkozóknak W°/0 árengedmény. —- E H A L L  z o n g o r a t e r m e i b e n

Cégünk 1902. óta áll fenn. B u d a p e s t ,  A n d r á s s y  u t  1 5

IIIIl OHR MARIA (Kronfusz) Gyár és k ö zp o n t: I Í I I L 1 B aross-ú . 85 j |j J
Felelős kiadó a .Bethlen Gábor Szövetség" nevében Nyomatott Fráter és Társa könyvnyomdájában

dr. Vida Gyula ügyvéd (VII., Kertész-utca 18.) Budapest, VII., Akácfa-u. 13. Tel.: J. 406—20
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KIADÓHIVATAL: Fráter I s  Társa könyvnyomdája 
Budapest, VII., Akácfa utca IS. Telefon: J. 400—20. 

Előfizetési dij egész évre 4 pengő 
Egyes szám ára 20 fillér 

Hirdetési dijak megegyezés szerint

SZERKESZTŐSÉG: VII., W esselényi-utca 52. szám 
Megjelenik egyelőre kéthetenként 

A .Bethlen Gábor Szövetség* tulajdona 
A Szövetség tagjai a lapot díjtalanul kapják

Felelős szerkesztő

D!L VIDA GYULA

ragyogó fehéren áll immár a magyar nemzeti 
géniusz nagyságának örök hirdetőijeként: Kossuth 
Lajos szobra.

Azon a ragyogóan szép, napsugaras őszi va
sárnapon egy meggyötört nemzet bizakodó — 
reménykedő tekintete pihent még a magyar sza
badságmozgalmak lánglelkü vezérének, a nagy 
államférfiunak varázslatos alakján.

Véres küzdelmeken, forradalmakon, tragikus 
összeomláson keresztül megvalósult Kossuth La
jos ideálja : a független Magyarország. S a meg
csonkított, de függetlenné vált ország népe nagy 
fiának, a negyvennyolcas eszmék megtestesítőjének 
emlékműve előtt meghajtotta lobogóját, s a kül
földi államok ünnepélyes formák között nyilvánítot
ták hódolatukat.

Oly jól esett látni ez ünnepen a külföld nagy 
protestáns államainak képviselőit Látni azt, hogy 
vannak még hatalmak, akik ismerik és becsülik 
Kossuth Lajos népét s akiknek támogatásából 
erőt és egy szebb jövőhöz reményt meríthet a mi 
megcsonkitott hazánk ! . . .

II

. . . Megkoszorúztuk büszkén, boldogan Kossuth 
Lajos emlékművét. Elhozta kegyelete jelét a vidék, 
a város, a hegyek, a folyók és a síkságok népei 
Letették koszorújukat az egyesületek, hatóságok, 
a szegények és a gazdagok. Elhangzott a prot. egyhá
zak képviselőinek a magyar géniuszt dicsőítő szava. 
„Ott volt mindenki* — irta a kath. Rákosi Jenő — 
„hivő és hitetlen, jó és gonosz, igaz és hamis és 
aki nézte gyönyörködött abban, hogy ime egyszer 
mégis együtt vagyunk mindnyájan, találkozunk 
egy gondolatban, egy érzésben, amely hatalmasabb 
a mi gyöngeségünknél. Aki nem volt ott, az ezen 
a napon nem létezett, ha egyén, ha párt, ha fele
kezet, ha egyház ! . .

Igaza van Rákosinak. És mégis volt olyan valaki, 
nem egyén, nem testület, hanem annál sokkal több: 
Egyház, a római katholikus hivatalos egyház, 
amelyik nem jelent meg a legnagyobb magyar 
emlékének szentelt hazafias ünnepségen.

Pedig az ott jelen volt sokezer katholikus ma
gyar testvérünk szivében is fájdalmas megdöbbe
nést keltett ez a durva kegyeletsértés. Nekünk 
protestánsoknak sohasem jutott eszünkbe az, 
hogy Kossuthot magunknak kisajátítsuk, mert ő

csak vallás szerint kizárólag a miénk, egyébként 
mindnyájunké, ezé az szegény, száz bajjal sújtott 
magyar nemzeté I Minekünk nem jutott eszünkbe, 
hogy abból kázust csináljunk, mert a protestáns 
Kossuth szobránál katholikus ember mondta az 
ünnepi beszédet. Még azt sem kívántuk, hogy 
Kossuth Lajos protestáns mivolta az ünnepségen 
valamiképen külön is kidomborodjék, mert most 
nem egyházi ünnepségről, de az egész magyar 
nemzet ünnepéről volt szó . . .

Azt mondogattak, hogy azért nem jött el a 
katholikus hivatalos egyház az ünnepségre, mert 
„nem kapott meghívót". Ez a naiv és szánalmas 
mentegetőzés azóta illetékes hivatalos helyről ha
tározott megcáfolást nyert. De itt nem is lehet 
szó kimagyarázásról. Ez a megtörtént tény igen 
szomorú jelenség és ha a ,,felekezeti béke“ szám
láján volna elkönyvelhető, úgy eltennők ezt a ke
serű tapasztalást is a katholikus egyház részéről 
bennünket ért többi sérelem mellé. De ez nem az 
egyik egyháznak ügye a másik egyházéval. Ez 
sokkal több annál, mert ezzel a sértéssel a katho
likus magyarság nem azonosítja magát. Ezzel a 
kegyelettelen cselekedetével a magyar nemzetet, 
Kossuth Lajos nemzetét sértette meg a katholikus 
egyház. Ez pedig elégtételt kiván, mert különben 
letörölhetetlen, örök szégyen marad a katholikus 
egyháznak az a cselekedete, amellyel ezen egye
temes, nagy nemzeti ünnepen távoltartotta magát 
s ezzel megtagadta azokat a nagy eszméket ame
lyeket Kossuth Lajos hirdetett!

*
Az ünnepségeket a nemzeti színházban tartott 

díszelőadás zárta be. Hegedűs Lóránt hatalmas 
történelmi szinjátéka: Kossuth került színre.

Kossuth alakja, amelyet az illusztris szerző 
annyi szívvel, oly forró hittel és oly geniális lel
kesedéssel elevenít meg, lenyűgözte a nézőközön
séget. Azok a jelenetek, amelyekben a történelem 
titokzatos erőinek szárnycsapásai suhognak, a lel
kek mélyéig megmarkolnak bennünket. Az egész 
történeti színjáték, amely az uj történelmi tragédia 
felé haladó legkomolyabb törekvések sorába tarto
zik, messze túl emelkedett a lefolyt Kossuth ün
nepségek által kölcsönzött aktuális varázson s azzá 
magaslott, amivé Írója szánta: Kossuth Lajos mo
numentális emlékévé!. . .

M á r v á n y b a  f a r a g v a
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Vitéz Horthy Istvánt je lö lté it a tiszán tú li 
refo rm átus egyházkerü let fögondnokául.

Degenfeld József gróf halála óta betöltetlen a 
magyar protestantizmus legnagyobb szervezetének, 
a tiszántúli református egyházkerületnek főgond
noki széke. A rendkívüli fontos egyházi pozíció 
betöltésére igen sok kiváló közéleti férfiú került 
kombinációba. Legutóbb az egyházkerület közvé
leménye egyhangú bizalommal foglalt állást a 
probléma olyan megoldása mellett, hogy vitéz 
Horthy István nyugalmazott lovassági tábornokot, 
az egyházkerület heves-nagykunsági egyházmegyé
jének gondnokát jelöljék a kerület főgondnoki 
méltóságára.

Az ünnepies felkérés november 16 án történt 
meg a református egyetemes konvent elnöki fo
gadótermében. Baltazár Dezső dr.-nak, az egyház- 
kerület püspökének és a konvent lelkészelnökének 
vezetésével nagyobb küldöttség jelent meg, amely
ben a többi között résztvettek: Szomjas Gusztáv, 
ny. főispán, országgyűlési képviselő, egyházkerü
leti főgondnokhelyettes. Sass Béla egyetemi tanár, 
Révész Imre dr. egyházkerületi lelkészfőjegyző, 
Szentpéteri Kun Béla dr. felsőházi tag, egyetemi 
tanár és Pappszász József dr. földbirtokos, egy
házmegyei gondnok.

Vitéz Horthy Istvánt a terembelépésekor éljen-

Eszmény volt eg y szer a nő.
Vad nekiiramodás ma az élet és apró örömök 

kergetése. Szilaj kurjongatás lett a dal és ahol 
egykor örömtüzek gyultak, kiégett emlékek hamuja 
sötétlik. Ami nagy és szép volt, elszállt, mint il
lata a hervadó virágnak és olyan lett az élet, mint 
a letarolt erdő.

Csipkerózsika és á királyfi bűbájos legendája 
csak mesében él. Rómeó és Julia történetét szín
házakba bámulni járunk, titokban zokogjuk vissza 
a múltat, melyben a férfiú lovag, a nő pedig esz
mény volt.

Egyetlen kegyetlen ökölcsapás ma az élet, 
amelyben ezer sebet kap a lélek, amelynek csak 
könnye van, fölemelkedni és megpihenni nem tud. 
Rigyogást csak az lát, aki az égre néz, boldog
ságban az hisz, aki álmokban él. Vásári portéka 
lett a s z ív , üldözött a lélek, kiveszett az érzés és 
üres lett az élet, akár a vihartépett fa, melynek 
sárba hullott minden virága.

A régmúlt, az más volt. Egekbe emelte az em
bereket a lelkek ereje. A dal a szivek zenéje volt, 
amely az ég felé szállt, akár a fohász. Könnye 
akkor is támadt a leánynak, de ami akkor a sze
mekben csillogott, a mámoros boldogság öröm
könnye volt. Eszmény volt a nő, mérhetetlen volt 
ereje a szerelemnek és a háborúban elesett férfi 
ajkán a leány nevével halt meg.

Drága kicsi Csipkerózsa eltévedve ma is itt jár 
a földön. Érző lelke kutatva keres, drága kincse
ket rejt a szive és két áldott fehér keze tele bol*

zéssel fogadta a küldöttség, amelynek nevében 
Baltazár Dezső dr. püspök üdvözölte vitéz Horthy 
Istvánt:

— Az egyházkerület alkotótagjai értekezletükön, 
úgymond a püspök, egyhangú lelkesedéssel álla
podtak meg abban, hogy megüresedett főgondnoki 
székünk históriai nevezetességű pozícióját Excel- 
lenciádnak ajánlják föl. Kérjük, hogy nagy törté
nelmi jelentőségre emelkedet nevével, a Horthy- 
névvel és kiváló egyéniségének súlyával ezt a 
széket földisziteni méltóztassék. Kérjük, legyen a 
nagy elődnek méltó utóda, szomorúságunkban vi
gasztalónk és legyen az egész magyar református 
egyháznak is védője. Egyházunk jól felfogott ér
dekében és a magyar nemzet javára is óhajta
nánk ezt.

Vitéz Horthy István a püspök éljenzéssel foga
dott szavai után kijelentette, hogy köszönettel fo
gadja az egyházkerület részéről nyilvánult meg
tisztelő bizalmat, bár érzi, hogy Degenfeld József 
gróf egyénisége és példája igen suiyos teherrel 
nehezedik rá. Reméli, hogy — nagy elfoglaltsága 
ellenére — Isten segítségével meg tud felelni a 
bizalomnak.

Mint értesülünk, az egyházkerületi közgj ülés az 
uj főgondnokra a szavazást már el is rendelte, 
azonban a kérdés személyi része vitéz Horthy 
István nyilatkozata után eldöntöttnek tekinthető.

(B. H.)

dogsággal, örömökkel. Tiszta és vonzó, mint az 
orgonavirág, amelyen a hajnal harmata csillog és 
hajló, karcsú, akár a nád, mely a szellő érintésére 
is reszket. Odaadása a lélek odaadása, amely csak 
igaz lelkeket fog meg, amint más bánatát is csak 
az érzi át, aki maga is szenved és vigaszt nyúj
tani az képes, aki maga is vigaszra szorul. Szeme 
ragyogása, ajka mosolya, bársonya két karjának, 
keblének hamva azé, aki kívánja, aki akarja. Tün
dérszárnyakon a boldogságot hozza és a legtisz
tább örömöket, amikor két hüs kezével simogatva 
magához szorítja a drága férfi fejét.

Akinek lelkén sebet szakított az élet, szenvedő 
szomorúságában bizalmatlan önmagával szemben 
is, csalódott leikével úgy hiszi, hogy az önzés és 
érdek által megrontott levegőben részére már csak 
utszéli kóró terem és éppen ezért nem akarja 
meglátni fehér lelkek tiszta kivirágzását sem. És 
ezért kerüli el a fétfi a leányt, aki pedig megál
modott nagy boldogságát hozza magával.

A lélek rettentő sebeit egyedül a tiszta szerel
mében odaadó nő csókja gyógyítja meg, az élet 
őkölcsapásai alatt leroskadt férfit felemeli az asz- 
szony, aki szent, mert szerelmes pazarlásában ki
fosztja önmagát, hogy párjára szórja lelkének min. 
den ragyogását.

Tündöklő tisztaságát, szerelmét, odaadását, gyön
gédségét, mindent, mindent . . .

És nem érdemli-e meg minden hódolatunkat az, 
aki életünk egész boldogságát adja és ugyanakkor 
önmagát feláldozza.

Gállowich Jenő.
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A nemzeti egység
címmel a „Bethlen Gábor Szövetség“ tudományos 
és irodalmi szakosztálya nyilvános szakosztályi 
ülések keretében ezévben kezdődő előadássoroza
tot tart.

A Bethlen Gábor Szövetség meg van győződve 
arról, hogy a magyar protestantizmusnak és vele 
együtt nemzetünknek jövője attól függ, mily mér
tékben tudjuk megvalósítani a protestánsok közölt 
az egységet és a nemzet körében a nemzeti egysé
get. Az egység megteremtése érdekében egy elő
adássorozatot rendez és tervbe veszi az előadá
soknak és ilyen célú tanulmányoknak könyvalak- 
ban való kiadását.

A nemzeti egység azt jelenti, hogy a nemzet 
tagjai között megvan az együttérzés, egyetértés 
és összetartás- Bennük él az egymásra utaltság
nak és összetartozandóságnak a tudata. Áthatja 
őket a közös nemzeti szellem A közös nemzeti 
műveltség pedig biztosítja közöttük a kölcsönös 
megértést. Jellemzi az együttműködés készsége 
és a szervezkedni tudás erénye. Erős bennük az 
egy közös célra való nemzeti törekvés fegyel
mezett akarata és kitartó a nemzeti eszményekért 
való együttdolgozás szándéka- Közös a nemzeti 
értékeknek a megbecsülése, a nemzet jobb jövő
jébe vetett hit és e jobb jövőért való áldozatkész 
érzület, a nemzeti hivatásért önzetlenül is dolgozni 
kész lelkűiét.

Kiemeljük még, hogy az egység nem jelent 
egyformaságot, hanem az egyéni jellemző sajátsá
gok megőrzése mellett egymást kiegészítő, terv 
szerű együttműködést.

A nemzeti egység megteremtése érdekében 
megindítandó mozgalom mindig az egész magyar 
nemzetet tartja szem előtt, tehát a trianoni hatá
ron till élő testvéreinket is és kutatja azon mód
szereket és megakarja alkotni azon intézményes 
biztosítékokat is, amelyek az együvétartozandóság 
érzését és tudatát fokozzák, a nemzeti szellem 
irányitó, inspiráló erejét növelik és a nemzeti egy
séget az áldozatkész lelkületekben kifejlesztik.

A Bethlen Gábor Szövetség tudatában van 
annak, hogy csak a nemzeti élet összes közössé
geinek tervszerű munkájának gyümölcse lehet a 
nemzeti egység és azért felhívja a többi szerveze
teket, hogy foglalkozzanak behatóan azzal a prob
lémával : Mi az ö sajátos hivatásuk a nemzeti 
életben és mit tehetnek a nemzeti egység megte
remtése érdekében.

Az első előadást november végén tartja dr. 
Puky Endre, a képviselőház alelnöke, a Szövet
ség társelnöke „A nemzeti egység jelentősége“ 
címen. Ezt követőleg Darányi Kálmán, ny. főis
pán, orsz. gyűl. képv. felolvasást tart „A nemzeti 
egység etikája s az egység eszményei“ cimen. Az 
előadások helyét és idejét külön is fogjuk tagjaink
kal és előfizetőinkkel közölni. Az előadások belé- 
pődij nélkül tartatnak.

f l  m i P o n fh e o n u n k .
Hontér János  (1498 — 1549).

A „Barcaság“ reformátora Brassóban született, 
ahol a tanulmányait is megkezdte. Brassóból 
Bécsbe, Baselba ment tanulni. Egyetemi tanulmá
nyait Krakkóban fejezte be, ahol később, mint 
„magister“ tanított is. Magyarországba 1533 tá
ján tért vissza. Eleinte tanítással foglalkozott, de 
a külföldön magába szívott uj eszmék nem hagy
ták pihenni. Hirdetni kezdte az uj vallást s mikor 
a hívek szaporodtak, 1543-ban Brassóban meg
szervezte az evangélikus egyházat. — Tanításai 
igazolására irta meg néhány barátjával a „Refor
matio Eclaesiae Coronensis ac Totius Barcensis 
Provinciáé“ c. munkáját, melyet Melanchton is 
kiadott egy általa irt előbeszed kapcsán s melyet 
Luther Márton is jóváhagyott.

E könyv hatása alatt egész Brassó vidéke, a 
Barcaság is a reformatióhoz csatlakozott, miután 
annak elveit Brassó város hivatalosan is magáévá 
tette s intézkedett, hogy a templomi képek s egy 
kivételével az összes oltárok eltávolíttassanak a 
templomokból.

A könyvnek sikere s az annak nyomán mind
jobban terjedő reformátió Fráter Györgynek is a 
tudomására jutott s Hontér Jánost az országgyű
lés elé citálta, hogy felelőségre vonja. Hontér 
azonban nem ment el az országgyűlésre. A bíbo
rosnak azonban kellően megfelelt az „Apologia Re- 
formationis“ c. munkájával.

A szervezési munkálatok továhb folytak. Hon
tér fáradhatatlanul dolgozott az egyház kiépítésén. 
1544-ben elkészítette az iskolai rendtartást, mely- 
lyel megalapította Brassóban a főiskolát. Még 
ugyanezen évben Brassó város első papjává is 
választották. Az általános tudás emelésére nyilvá
nos nagy könyvtárt is szervezett, nyomdát alapí
tott, amely félszázadnál hosszabb ideig működött.

A tudományok ápolásában ő maga járt legelői, 
ahol szintén szakadatlanul dolgozott. Értékes mü
veinek száma harmincra tehető. Ezek közül — a 
fentieken kívül — külön említést érdemel a lelké
szek részére készített Agendá-ja, melyet 1547-ben 
adott ki.

Hontér páratlan kitartással, nagy szervezői 
kézséggel és tudással folytatott működésének kö
szöni létét az erdélyi evangélikus egyház. — Szá
zadok múltak azonban el, mig az utókor lerótta 
háláját a nagy szervezővel szemben. — Először 
1857 ben szülőházát emléktáblával jelölték meg, 
majd szüle ésének négyszázéves évfordulóján 
(1898) szobrot is állítottak emlékének.

Páratlanul olcsón

S j  zongorák, ItarmoniumoN
ö S M l l  10 év i Jótállás és k én y el-  

r  m es ré sz le tfize té s  m ellett
E H A L L  z o n g o r a t e r m e i b e n
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h í r e k
Tisza István

halálálának kilencedik évfordulóján a hazaszeretet 
és férfias bátorság e mártírjának sirjához elzarán
dokolt a megbecsülő emlékezet. Ézidén Dr. Ravasz 
László református püspök vezette Gesztre az Em 
lékbizottság küldöttségét, aki a nagy halott geszti 
sírboltjának megnyíló ajtaja előtt lélekbe markoló 
beszédet mondott. Beszédében többek közt a kö
vetkezőket mondotta:

Milyen jó, hogy az összeomlás utáni magyar 
történelemnek láthatatlan, de legfőbb alakja a ha
lott Tisza István 1 Milyen jó, hogy nekünk két 
Tisza Istvánunk van, egy látható, aki küzdött, 
elbukott és meghalt s egy láthatatlan, aki él és 
győz. Milyen jó, hogy a látható vezér csak átme
net a láthatatlanra és az utóbbi annyira nagyobb 
az előbbinél, hogy alakját felszívja, áthatja, kien
geszteli és megnöveli. A magyar ujjáébredés nagy 
misztériumát nem lehet máképen megérteni, csak 
úgy, ha észrevesszük benne a láthatatlan Tisza 
Istvánnak müvét, reá ismerünk szellemujjainak 
nyomára. Micsoda nagy jótétemény az, hogy a 
nemzet lelkét legmélyebb bukásában a Tisza Ist
ván tragédiájának fensége, erkölcsi szépsége mé
lyítette el és komolyitotta át. Milyen nagy dolog, 
hogy államférfiaink Íróasztala mellett az ő víziója 
magasodik fel, mint példa és eszmény. Mily mér
hetetlen sok lelket acéloz meg a kötelességteljesi- 
tésnek az a szuggesztiv heve, amely Tisza István
ból, az októberi forradalom hideg halottjából árad. 
Ártatlan halála a legszebb magyar apológia. Iga
zunkat senki sem tudja úgy világgá kiáltani, mint 
az ő hallgatag, sugárzó árnyéka. Milyen jó, hogy 
ezeken az őszi délelőttökön itt megjelenhetik a 
magyarság színe és köszöntheti a legnagyobbat, 
akit századunk adott, a vezért, az inspirátort, a 
példát, a legférfiasabb magyart és a legmagyarabb 
férfit, Tisza István szellemalakját.

Itt említjük meg azt is, hogy az Országos Tisza 
István Emlékbizottság elhatározta, hogy szobrot 
állít Tisza Istvánnak. Herczeg Ferenc fogalmazá
sában felhívást intézett Tisza István emlékének 
tisztelőihez, hogy az ércszoborra adakozzanak. A 
gyűjtést maga az Emlékbizottság nyitotta meg 
tízezer pengős adakozásával.

Házasság. Kapi Béla dunántúli evangélikus püs
pök és felesége bonyhai Hegedűs Katinka Vilma 
leánya és magasi Magassy Sándor, a soproni 
evangélikus liceum tanára, a szombathelyi evan
gélikus templomban november 15 én esküdtek 
egymásnak örök hűséget. Nagy és illusztris kö
zönség előtt maga az örömapa, Kapi püspök adta 
össze a fiatalokat s megható szavak kíséretében 
áldotta meg őket.

Dr. Bánóczy Sándor fogorvos, kórházi főorvos 
november 12-én tartotta esküvőjét Hattala Jolánka 
Hattala István és Koratpatfintzky Stetánia leányá
val a fasori református templomban. Az ifjú pár

hoz dr. Nagy Sándor lelkész, püspöki titkár intézett 
gondolatokban gazdag beszédet.

A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek szövetségének 
református ága Dobos Károly négyéves amerikai 
tanulmányújáról hazaérkezett lelkészt választotta 
meg országos titkárává.

Dr. Kovács I. István — Doumergue francia köz- 
társasági elnöknél. Nagy fénnyel folyt le a párisi 
egyetem szabad protestáns teológiai fakultásának 
ötvenéves jubileuma, amelyen a Sorbonne rektora, 
Charléty elnökölt és amelyre huszonkét egyetem 
és theológia küldte el képviselőit a világ legtávo
labbi részeiből. A budapesti és sárospataki refor
mátus theológiai akadémia üdvözletét dr. Kovács 
J. István ny. államtitkár, teológiai igazgató tolmá
csolta. A külföldi delegátusok számára Charléty 
rektor nagyszabású fogadóestét rendezett, este 
pedig a francia köztársaság elnöke, Doumergue 
fogadta a delegátusokat. Dr. Kovács J. István 
meglátogatta a strassburgi egyetemet is, ahol elő
adást tartott és prédikált, továbbá a montpellieri 
független református theológiai fakultást is, ahol 
dr. Pruzsinszky Pálról tartott előadást, aki a fa
kultás tiszteletbeli doktora volt.

Dr. Nagy Sándort, aki Kis Ödön halála óta a 
püspöki adminisztrációi titkári munkakört betöltötte, 
az egyházkerületi közgyűlés ez állásában véglege
sen megerősítette. Dr. Nagy Sándort erre a fontos 
állásra nemcsak szakképzettsége és kiváló munka
ereje, hanem a hívekkel való szeretetteljes bánás
módja is praedestinálja.

PálÓCZi Horváth István Örkényi földbirtokos, el
hunyt hitvestársa síremléke fölé templomot építte
tett 1 2 0 0  millió korona költséggel.

Szilády Áron szobrának leleplezése. Múlt vasár
nap leplezték le a kiskunhalasi református egyház 
néhai nagynevű papjának, Szilády Áronnak szob
rát, melyet a város, a református egyház és a 
református főgimnázium volt növendékeinek áldo
zatkészsége hozott létre. A szobor Szentgyörgyi 
István alkotása. Többezer főnyi közönség jelenlé
tében déli félegy órakor a diákénekkar Hiszekegy-e 
és dr. Thuróczy Dezső polgármester bevezető 
szavai nyitották meg az ünnepet, majd Pataky 
Dezső halasi református lelkész, Szilády Áron 
utóda mondott beszédet. Közben lehullott a lepel 
a szoborról. Dr. Ravasz László dunamelléki refor
mátus püspök beszélt ezután: Az egyházkerület 
mindig büszkeséggel gondol történelmének arra a 
korszakára — mondotta — amikor egyik vidéki 
gimnáziumának tanári karában ott láthatta az egész 
magyar irodalomtörténetnek egyik legnagyobb 
magyar alakját, Arany Jánost s amikor olyan 
irodalmi egyéniségek voltak a dunamelléki egy
házkerület lelkészei között, mint amilyen Szász 
Károly volt, a későbbi püspök. Szilády Áron nagy 
tudományos értéke mellett egy életen át hűségesen 
foglalkozott, nagy harcokat vívott és fényes győ
zelmeket aratott magyar református intézmények 
megalapításával, megerősitésével és megvédelme- 
zésével.
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A Baltazár alapítványnak, melyet a tiszántúli ref. 
egyházkerület kezel, már 140 ezer pengő tőkéje 
van.

A Soli Deo Gloria Diákszövetség november 5 én 
és 6  án nagyszabású konferenciát tartott Debre
cenben. A konferencia fővédnöke dr. Baltazár 
Dezső püspök volt, az elnöke pedig Kiss Ferenc 
egyetemi tanár.

Horthy Szabolcs, a hevesnagykunsági egyház
megye gondnoka, szolnoki főispán, kormányzónk 
testvérbátyja, a háború alatt nem élt felmentési 
jogával, önként vonult be katonának, a galíciai 
harcokban azonban hősi halált halt. Holttestét ok
tóber végén hazaszállitották s Kenderesen a család 
sírboltjában helyezték örök nyugalomra.

Az unitárius egyház és Románia. Kolozsvárról 
jelentik: Az unitárius egyházi főtanács most tar
totta kétnapos ülésezését Ferenczy Géza főgondnok 
elnöklésével, aki megnyitó beszédében rámutatott 
arra, hogy az egyház intézményei elismerésének 
és méltánylásának tárgyában kapott Ígéretek to
vábbra is Ígéretek maradnak, mert az egyház sem 
az államsegitség sem a hitvallásos iskolák nyil
vánossági jogának általános elismerését máig sem 
kapta meg Az ülés résztvevőinek nagy lelkesedése 
közepette jelentette be, hogy az unitárius magyar 
iskolák fönntartása érdekében megindult akció si
kerrel járt, mert önkéntesen vállalt áldozatkészség
gel az erdélyi magyar unitáriusok biztositani fog
ják egyházi és iskolai intézményeik fönntartását. 
Elhatározták, hogy mindazok, akiknek havi fizetése 
a 4000 leüt nem éri el, fizetésük félszázalékát, az 
5000 leu fizetésüek havi 350 leüt, a 10.000 leu 
fizetésüek havi fizetésükből 700 leüt, a 15.000 
leu fizetésüek havi 800 leüt, a 2 0 . 0 0 0  leu fizeté
süek havi 3400 leüt és az ezen felüli fizetésüek 
Ferenc József püspökkel együtt havi egyházi jö
vedelmük egynegyed részét ajánlják föl az egyházi 
és iskolai intézmények céljaira. A bejelentést a 
gyűlés résztvevői nagy lelkesedéssel fogadták.

Kossuth Lajos evangélikus főfelügyelő volt. Keve. 
sen tudják az országban, hogy Kossuth Lajos 
egyetlen tisztséget viselt Magyarországon önkéntes 
számkivetése alatt. Ez a tisztség a nógrádmegyei 
sámsonházai evangélikus egyház főfelügyelői tiszte 
volt, amelyre az egyház 1871-ben választotta meg 
s amit Kossuth 1871. április 6 -án az egyház ak
kori lelkészéhez, Vladár Jánoshoz intézett gyönyörű 
levélben köszönt meg. Ezt a levelet az egyház 
legbecsesebb ereklyéi között mai napig is őrzi.

A világ Vége egy angol lap „pontos“ számítása 
szerint 1934 ben fog bekövetkezni, amikor a Jor- 
dán folyó közelében nagy repedés támad a földön, 
a tenger ezen át betódul a föld izzó központjába 
és az igy fejlődő gázok szétrobbantják a földgo 
lyót. Érdekes, hogy mindig akadnak újabb és 
újabb „pontos“ számítók, akik ezt a dátumot meg 
akarják jósolni. Pedig a Szentirás világosan meg 
tanít minket arra, hogy Isten erre vonatkozó ter
vét nem akarta velünk közölni s mi nem tudhat
juk, „mikor jő el a mi Urunk“ . . .

Uj református iskola Hylregyhásán. Nagy ünnep 
ség keretében avatták föl az uj nyíregyházai re
formátus iskolát és a Kálvineum uj tornatermét. 
Az ünnepségen résztvett Ravasz László, Baltazár 
Dezső, Geduly Henrik püspökök tiszteletére az 
ünnepély után bankett volt. Délután ünnepséget 
rendeztek, amelyen Mikec István alispán üdvözlő 
szavai után Geduly Henrik, Ravasz László és 
Baltazár Dezső püspökök mondottak hatásos be
szédeket.

Ax Evangélikus Nap tavaszra marad. Az Orszá
gos Luther Szövetség választmánya báró Kaas 
Albert elnöklete alatt tartotta ülését Budapesten. 
Az igazgatói jelentés beszámolt a november 10-ie 
tervezett Evangélikus Nap előkészítéséről. A jelent
kezések oly nagy számban történtek, hogy a no
vemberi késő időszakban a tömeges elszállásolás 
olyan nehézségekbe ütközött, miért is a bizottság 
azt tavaszra elhalasztotta.

B é o t  ta n u lm á n y ú t. A Soli Deo Gloria szöve'ség  
fényesen siket ült tanulmányutat rendezett Bécsbe 20 fő
iskolás résztvevővel. Tavasszal Németországba rendez a 
KIÉ nemzeti szövetséggel együtt református diák tanul
mányutat. Előzetes jelentkezéseket már most elfogad a 
szövetség központja, Budapest, Kálvin tér 7. II. em. 15. 
A németországi ut költségei nem fogják a 100 pengőt 
meghaladni.

Kálvin szülőházának felépítése. A francia Protes
táns Történelmi Társulat a világ protestánsaihoz 
fordult az elmúlt években, hogy Kálvinnak szülő
házát, mely Noynban a világháborúban elpusztult, 
közadakozásból felépítsék. A terv, amelynek a 
megvalósításához a szegedi gyülekezet is hozzá
járult filléreivel, most már megvalósulóban van. 
Nemrég helyezték el Kálvin születése napján az 
épület alapkövét ünnepélyes keretek között, a vi
lág minden részéből megjelent református kikül
döttek jelenlétében. Kálvin szülőházát teljesen a 
régi stílusban építik fel s múzeummá alakítják. 
Lesz benne egy istentisztelet tartására alkalmas 
hely is a noyoni protestánsok számára.

A szarvasi evangélikus főgimnázium százhúszon- 
Ötéves. A szarvasi evangélikus főgimnázium fenn 
állásának százhuszonötödik évfordulója alkal
mából a Szarvasi öregdiákok Szövetsége ünnepé
lyes összejövetelt tartott, amelyen Raffay Sándor 
püspök elnöklésével nagy számban vettek részt a 
tagok*, köztük Gombos Lajos egészségügyi főtaná
csos (Cegléd) és Melich János egyetemi tanár 
alelnökök, Hoitsy Gedeon, Székely Nuszbek Sán
dor ügyészségi alelnök, Kemény Gyula titkár és 
még igen sokan. Raffay Sándor püspök emelkedett 
szellemű beszédben emlékezett meg az ősi iskoláról 
és méltatta a nagymultu intézet nemes kultur- 
munkáját. Elhatározta a szövetség, hogy Benka 
Gyulának, az iskola negyvenhat esztendőn át volt 
tanárának és igazgatójának szobrot állít s ebből a 
célból érintkezésbe lép a főgimnázium felügy elő 
bizottságával. Az emlékművet, amelynek tervét 
nagy tetszéssel fogadták, az intézet volt növen
déke: Reviczky Hugó szobrászművész készíti.
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Protestáns katonai istentiszteletek lesznek az 
idei télen újra a magyarországi reformátusok 
Abonyi-uccai székházának zsinati termében. 
(Abonyi-ucca 21. bejárat a Szabó József uccáról). 
Az istentiszteletek október 23-án megkezdődtek.

Áttérési statisztika Németországban. Statisztikai 
kimutatások szerint Németországban protestánsból 
katbolikussá lett 1923. évben 7245. 1924. évben 
G953. 1925. évben 6938. Katholikusból protes
tánssá lett 1923-ban 9547, 1924-ben 10.880,
1925-ben 13.591. Beszélő bizonyságok ezek, hogy 
a protestántizmus a mai nehéz helyzetben sem 
vesztette el vonzóerejét — sőt fokozta azt!

A debreceni nagytemplom cukorból készített má
sát kapja Rothermere lord Katona Imre cukrász
segéd évekig elálló cukorból elkészítette a nagy
templom művészies mását, amelyet annak idején 
a kiállításon első díjjal jutalmaztak. Katona az 
érdekes kis műremeket elküldi Rothermere lordnak 
és ez ügyben érintkezésbe lépett a revíziós ligával.

A m u n d s e n  em lék e i.
Szomorú intimitások a sarkkutatás hátteréből. — A nagy 

sarkkutató hattyúdala.
Árosa, 1927. november 12.

Egy nagy érdeklődésre számottartó mű hagyta 
el a világ könyvpiacot. A sarkok hőse, Roald 
Amundsen elégikus hangon jelenti be most meg
jelent müvében — Mein Leben als Polarforscher 
— hogy sarkkutató pályafutását lezártnak tekinti. 
Ez a hir bizonyára nem lesz nagy meglepetés. 
Hiszen az Északi sark felé irányított érdeklődés 
felzaklatott hullámai eltűntek, mióta a kutatások 
reklám, spekuláció s egyéni hiúságok kielégí
tésének kicsinyes mohóságába kerültek.

Ezt látta, tudta, érezte Amundsen s bizonyára 
ez tüzelte most kiadót: munkájában arra, hogy a 
vádakozásnak nem előkelő, hanem kegyetlen fegy
vereivel számoljon le azokkal, akik csak saját sze
mélyükért s nem magasabb tudományos célokért 
küzdöttek. A nagy kutató pályafutásának talán 
más irodalmi befejezését várhattuk volna, mint 
amely e könyvben .öröklődött meg. Hiszen nem 
más ez, mint leszámolás. Patetikus, szenvedélyes 
hangú leszámolás egykori munkatársakkal. Az ősz 
tudós nem kíméli saját testvérbátyját, ha az igaz
ságról van szó. Kegyetlenül leleplezi a Norge sarki 
utjának egyik vezetőjét, Nobile ezredest, honfitár
sát, a norvég légtársaság elnökét Rolf Thommensent 
és Hammert, a dán hajózás főnökét.

Ez utóbbiról már előzőleg megállapította Amund
sen, hogy szerencsétlen gondolat volt őt, Hammert 
a sarki légiut vezetőjévé emelni. Most pedig egye
nesen anyagi tönkretételével vádolja meg. E vád 
még súlyosabb lesz, mikor saját testvérbátyja ellen 
emeli ezt. Ez egy 100 ezer koronás követeléssel 
kergette csődbe a sarkok hősét. Anyagi tönkre
menetele után pénz és barátnőikül Amerikában 
próbált szerencsét Amundsen. Itt találkozott a

Az italmérési illeték leszállítása és az italmérési 
engedélyek korlátozása. Az országban sok helyen 
panaszok merültek fel, hogy az illetékes pénzügyi 
hatóságok az italmérési illetékeket túlságosan 
magas összegekben állapítják meg, ami a vendég
lősöknek és korcsmárosoknak fogyasztás szem- 
pontjánól veszteséget jelent. Úgyszintén nagyon 
sok a panasz azért, hogy igen nagy mértékben 
szaporítják az italmérési engedélyeket. Most egy 
országos mozgalom indult meg a vendéglősök és 
korcsmárosok között, hogy ipartestületeik utján a 
pénzügyminiszterhez felterjesztésben sorolják fel 
ezirányu panaszukat.

Stájerországban az evangélikusok lélekszáma 
1898 ban 12.000 volt 6  lelkésszel, 1 vikáriussal, 
6  szervezett gyülekezettel. Most, 1927-ben, jóllehet 
Stájerország a békekötéskor két erős gyülekezetei 
elveszített, a lélekszám 34.000, van huszonnégy 
lelkész, nyolc vikárius, huszonegy szervezett gyü
lekezet.

dollármilliomos Ellsworthal. Az 1925 ös sikertelen 
repülő próbálkozás után jutott arra a gondolatra, 
hogy egy Nobilétől épített olasz katonai léghajót 
vásárol. Amundsen és Ellsworth 15 ezer angol 
fontért megveszik a léghajót, Nobilét 40 ezer 
arany lira honoráriumért a léghajó vezetőjének 
szerződtetik. A norvég légitársaságot pedig a hi
vatalos előkészületek vezetőjévé teszik. Hogy 
Nobile a sark átrepülését saját gondolataként hir
deti a valósággal ellenkezőnek tartja Amundsen. 
Ő már sok évvel megelőzőleg foglalkozott a gon
dolattal. 1909 ben tervezte az Északamerikából 
Észak-Alaszkába való repülést. E tervérek kivite
lével 1909-től öt Ízben próbálkozott. Tehát Nobile 
állítását fantasztikus hazugságnak nyilvánítja a 
szerző.

Nobile — mint Amundsen könyvében Írja — 
a legképtelenebb követelésekkel lépett fel, jóllehet 
csak mint fizetett léghajóvezető volt szerződtetve. 
„Ismételten szigorúan rendre utasítottam — Írja 
Az egész vállalkozás majdnem meghiúsult Nobile 
kétszínű viselkedésén, ki bizonyára az olasz kor
mány nyomása alatt egyedül Olaszországnak 
szánta az Északi sark átrepülésének dicsőségét. 
Nobile minden eszközzel elakarta érni e célt." — 
Az olasz legénység derekasan szolgált, de bebizo
nyította, hogy e fél trópusi nép alkalmatlan sarki
kutatásra.

A valóságban nem is Nobile, hanem a norvég 
Rieser-Larsen vezette a Norgét. Háromszor men
tette meg a derék léghajós a Norgét és személy
zetét attól a veszélytől, mely Nobile ezredes köny- 
nyelmü manővereinek a következménye lett volna. 
— A legnagyobb meglepetés az Északisark felett 
érte a kutatás norvég és amerikai vezetőit. 
Amundsen és Ellsworth magukkal vitték nemze
tük lobogóit/mely megállapodás szerint — a sze
rénység kedvéért — kis méretű volt. A sark felett 
Nobile meglepetésszerűen egész rakomány zászlót 
csomagolt elő. Pillanatok alatt zászlókkal boritott



16. szám MAGYAR PROTESTÁNSOK LAPJA 7

repülő cirkuszkocsivá változott a Norge képe. 
Amundsen igy Írja: Nobile gyermekes öröme, 
melyet hiú beképzeltségében afelett érzett, hogy 
ő is ledobhatott valamit, nevetséggé formálta 
bosszúságunkat.

A sarki felfedező ut 75 ezer dollár deficittel 
zárult. Ez összeget Amerikában tartandó előadá
sokkal akarta Amundsen megkeresni. Ám őt meg
előzte Nobile, ki széltében hosszában azt a va
lótlanságot szónokolta, hogy a Norge terve Musso
linitól származik. Jóllehet maga a Duce egy nyi
latkozatában Amundsent nevezte a „kutatás 
atyjának“.

Sok-sok kellemetlen megállapítást tartalmaz még 
a könyv Nobile kapitánnyal szemben. Például: 
Nobile, aki megtiltotta a norvégoknak, hogy ün
nepi ruhájukat magukkal vigyék az alaszkai le
szállás után azonnal olasz ezredesi diszegyenru- 
hájában parádézott. Majd titkos újság cikkeket 
küldött olasz lapoknak, mellyel is megszegte szer
ződését.

Könyvének utolsó soraiban megtört hangon bú
csúzik az ősz tudós. — Egy nagy karrierü férfi 
hattyúdalának tarthatod e sorokat. Múló szenti- 
mentálizmus, vagy lelki meghasonlás visszhangja 
ez? A jövő adja meg a feleletet.

Ifj. Latinak Jenő.

A P ro te s ta n t Bál ism erkedési 
tea-esté lye.

Folyó hó 18 án pénteken este tartotta a Ren- 
dezőbizottség a bál első ismerkedési tea-estélyét 
a Bristol szállóban, melynek termeit előkelő úri 
közönség töltötte meg. A jókedvű társaság pom
pás hangulatban a késő éjjeli órákig maradt együtt. 
A rendező bizottság élén ifj. gróf Teleki József 
bálelnökkel december 7-én rendezi második tea
estélyét. A jelenlevők közül a következőket sike
rült feljegyeznünk.

Asszonyok: Bállá Károlyné, ifj. Darcinl Gyuláné, 
Miskolczy Gusztávné, Zsirossy Béláné, özv. Orilek 
Ernőné, dr. Haller Károlyné, Vollerisch Alfrédné, 
özv. Jakabfalvy Aladárné, dr. Némethy Károlyné, 
Bilicz Sándorné, dr. Rásó Lajosné, pákei Vida Gyu
láné, özv. Dedinszky Sándorné, Szaulbeti Lajosné, 
Eöttevényi Olivérné, Kecskeméthy Dánielné, dr. 
Kovács Nagy Sándorné, Hinek Miksáné, Davido- 
vics Györgyné, dr. Bírta Sándorné, dr. Mosonyi 
Kálmánná, özv. Hettsch Ödönné, Szőke Endréné, 
Marsek Ernőné, Aczél Ádámné.

Leányok: Bállá Irénke, Miskolczy Babi, Z irossy 
Magda, Zsirossy Klára, Murányi Rózsika, Kármán 
Gitta, Kármán Margit, Haller Illuska, Vollerisch 
Olga, Némethy Livia, Rásó Judith, Dedinszky 
Baba, Muzsnay Tusi, Muzsnay Iby, Eöttevényi 
Edith, Kovács Nagy Irmus, Hinek Nusi, Pildner 
Ilus, Foldberger Lenke, Kapocsfay Baba, Szőke 
Baba, Marek Gitta, Aezél Kata, Bilicz Livia, Pi- 
perkovics Ilonka.

A PROTESTÁNS NŐK TÁRSADALMI MUNKÁJA.
A Lorántfy Zsuzsanna Egyesület 1 0 0  0 0 0  pengő 

értékben szép telket szerzett Budapesten, melyen 
székházat épít. Itt helyezi el mindazokat a fontos 
intézményeket, melyek az egyesület céljait mun
kálják, igy a fiatal leányok megmentésére irányuló 
internátusát is.

Uj református leánymunka kezdődött Budapesten 
a LorántfTy Zsuzsánna Egyesület kebelében, 
amelynek a célja az, hogy az Egyesület munká
jának fejlesztése mellett olyan leányköröket alakít
son szerte az országban, amelyekből később az 
Egyesületnek munkásai, áldozatra s szolgálatra 
kész tagjai fejlődjenek. Az uj leánykori munka 
nagy súlyt helyez a gyakorlaton kívül az elméleti, 
azaz az u. n. lélekformáló részre. Az uj leánykori 
munkák előadói: Dr. Szemere Béláné, Novák 
Olga, Obornyák Erzsébet és Dr. Sebestyén Jenő.

A nők veszedelme. Hivatalos adatok szerint az 
utóbbi időben növekszik a halandóság a fiatal 
nők körében. Ennek okát abban keresik, hogy 
a nők is hódolnak a dohányzás szokásának és 
hogy a nők modern ruházata nem ad védelmet 
a hideg és nedves hónapokban. Ezt a megállapí
tást a Wissenschaftlicher Nachrichtendienst tette. 
Hasonló megállapításra jutott Bécs város egész
ségügyi hivatala is. A hivatal megjegyzi, hogy 
később valószínűen még inkább fog nőni a halá
lozás, mert a dohányzás káros hatása csak több 
év múlva nyilvánul meg erősebben.

Sza b a d  Jtazában
Jelennel élni — Jelenért!

J3efhlen Sábor.

I Q  A  TP S Á N D O R  protestáns ékszerész 
Budapest, IV. Kossuth Lajos uoca 20.

Astória «»állóval szentben.

É k s z e r ,  e z ü s t n e m ü  é s  s v á j c i  ó r a  raktár.
Saját javító műhely.

— E lapra hivatkozóknak 10°/é árengedmény. — 
Cégünk 1902. óta áU fenn.

R É G I  B E L V Á R O S I  C É O !

KOVACSETO MILEMÁ
IV, Petőfi Sándor-u. 3 (volt Koronaherceg-u.) 

az udvarban.

S z ö v e te k  é s  b é lé s á ru k ,  
s e ly em  é s  v á sz o n á ru ,  

s ző n y e g  - p ap lan  - függöny  stb
N a g y o b b  lie v d sá r lá s  e se tén  s z ö v e ts é g i  ta g o k n a k  k ív á 

n a tra  k e d v e ző  f i z e té s i  f e l té te le k .
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K ö z g a z d a s á g . SZÖVETSÉGI HÍREK.
Földgáz Lilafüreden. A most folyó fúrás ered

ményeként Lilafüreden 262, méter mélységben 
bőséges földgázra bukkantak. A földgázt szakértő- 
bizottság vette vizsgálat alá, amely azt kutatja, 
hogy a gáz ipari célokra felhasználható e. Tüzelő
anyagban, mesterséges és természetes hajtóerők
ben szűkölködő szegény országunkban megbecsül
hetetlen érték volna a földgáz.

Gyűlések a hadikölcsönök valorizációja érdekében.
A valorizációs törvényjavaslat által előidézet nyug
talanság arra késztette az állam magánhitelezőit, 
hogy sorozatos gyűléseken kívánják az államtól 
a hadikölcsönök valorizációját. Népes népgyülés 
keretében tartotta meg az érdekeltség egyik érte
kezletét, amelynek eredményeként határozati ja
vaslatot fogadtak el arra vonatkozólag, hogy a 
kormányt a hadikölcsönkötvények legalább részle
ges valorizációjára bírják. Ezen mozgalom ered
ménnyel is járt, mert a napokban megjelent mi
nisten nyilatkozat szerint — egyelőre segély for
májában — támogatáshoz jutnak a hadikölesön 
tulajdonosok De ezt a segélyt külön igényelni 
kell.

JÚ N G V Ü  P R O T E S T Á N S  C É G E K .
Az egyetemes protestáns érdekek szolgálatára indítottuk 
meg lapunkat. Ezt istápoljuk akkor is, ha állandóan kö
zöljük a nevesebb protestáns budapesti és vidéki cégek 
neveit. Ezzel elősegítjük azt, hogy ha valamelyikünk pro
testánsnál óhajt vásárolni vagy rendelni, mindjárt kéznél 
legyen^egy útmutató. Az alábbi névsor egyelőre kis töre
déke á protestáns cégeknek, de reméljük, hogy azok 

névsorát lapról-lapra kibővíthetjük.

E rovatban foglalt hirdetés egyszeri közzétételi dija 
szavanként 20 fillér, vastagabb betűvel szedve 40 fillér.

B U D A P E S T :
Báthory József szücsmester, II., Zsigmond-utca 4. szám. 
„Fébé“ ev. diakonissza anyahází nyomda mindennemű 

nyomtatványt vállal. Damjanich-utca 28/b.
Scholtz Testvérek könyv- és papirkereskedés. IX., Ferenc 

körút 19/21.
Tömpe Károly építőmester, építési vállalkozó ács telep, épí

tési anyag kereskedés. Vil., Czobor u. 81/83. Telefon: 
József 318-03 .

Oláh István férfiszabó, IV., Kecskeméti-utca 4. I. em. 
Gärtner Ágoston  ̂villamossági vállalata, V., Wurm-utca 3. 

Telefon: 295—33. Szerelés, izzólámpák, villamossági 
cikkek javítása.

Pilát Pál Magyarország aranykoszorus hegedükészitő mes
tere, VI., Liszt Ferenc tér 10.

Reményi Mihály, a magyar királyi zeneművészeti főiskola 
házi hangszerkészítője, Király-utca 58.

Maiéter Géza női és férfi divatkereskedő, IV., Petőfi 
Sándor utca 7.

A „Bethlen Gábor Szövetség“ gyulai fiókja októ
ber 31-én rendezte ez ősz folyamán 2-ik kultur- 
estjét. A kulturesten közreműködtek Budapestről: 
Szűcs Ernőné, vitéz Görgey József, Edvi Illés 
István, Kiss Pál; Békéscsabáról: dr. Kultsár Sán
dor és Kimer Gusztáv; Gyuláról dr. Konrád Ernő, 
dr. Kovalszky Róbert, Tátrai Károly és a Ref. 
vegyes és férfi énekkar. Az estély úgy erkölcsileg, 
mint anyagilag fényesen sikerült, A tiszta bevétel 
450 P, a Gyulán épülő evang. templom javára 
adatott, A tél folyamán, nov. 1—márc. 31-ig 
minden héten pénteken ingyenes előadásokat tart 
a gyulai fiók az „Újvárosi Kör“ nagytermében. 
Ezenkívül a tél folyamán egy nagyszabású kul- 
turest rendezését vette tervbe a központ kiküldöt
teinek közremöködésével.

Jóléti szakosztály folyó hó 11-én tartotta ülését 
dr. Nagy Zsigmond elnöklete alatt. Az elnök által 
előterjesztett évi programm biztató reményt nyújt 
arra, hogy a jóléti szakosztály működése konkrét 
eredményekkel fogja a Szövetség jótékony céljait 
szolgálni. A programm folytatólagos megvitatására 
november 24-én délután félhatkor újabb szakosz
tályi ülés lesz a Szövetségben, melyre az érdeklődő 
tagokat ezúton is meghívjuk.

A tudományos és irodalmi szakosztály november 
10 én dr. Kilényi Lóránt üv. alelnök elnöklete 
alatt tartott ülésen véglegesen megállapította az 
ezévi tudományos előadás sorozatának tételeit. 
Összesen 8 előadást rendezünk 1927. novembertől 
1928. áprilisáig. Az előadásokat kitűnő közéleti 
nagyságok és a tudomány kiválóságai fogják 
tartani. Ugyanezen ülésen elhatározta a szakosz
tály, hogy irodalmi estélyeket és matinékat fog 
tiz vidéki városban rendezni, amelyeken való részt- 
vételre országos nevű tudósokat, Írókat és művé
szeket kér fel. Az év folyamán ezenkívül Buda
pesten is tart három nagyszabású művészi matinét 
a zeneakadémia nagytermében.

LOHR MÁRIA(Kronfusz) Gyár és HBzponl: l/lll » Baross-u. 85 jIli
Felelős kiadó a vBethlen Gábor Szövetség* nevében 
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Hirdetési dijak megegyezés szerint

Szociálpolitikai feladataink.
Irta : SIDÓ ZOLTÁN dr.

Azt a problémát, hogy miként működhetnek 
zavartalanul össze egymással a társadalom egyes 
osztályai, amelyek oly nagy különbözést mutatnak 
fel egymással szemben gazdasági, kulturális stb 
tekintetben nevezzük társadalmi kérdésnek.

Ezek a különbségek az egyes társadalmi osztá- 
lyok között a legrégibb idők óta fennállanak 
ugyan, de soha sem mutattak fel oly nagy ellen
téteket, mint a modern gyáripar kialakulása óta. 
A gyáripar a mezőgazdasági lakosság egyrészét a 
városokba tömöritette, még pedig a nyugati nagy
iparos országokban kezdetben oly hirtelenséggel, 
hogy a városok alig voltak képesek megfelelő 
lakhelyet biztosítani a betódult munkásságnak. 
Innen támadt az a nagyfokú zsúfoltság a lakások
ban, amely a XVIII. század végén és a XIX. 
század elején ez országokban mutatkozott. 
Az a vágy pedig, hogy a vállalatok minél olcsób
ban termeljenek arra vezetett, hogy minél olcsóbb 
munkaerőt igyekeztek alkalmazni. így terjedt el 
már a XVIII. század végén a gyermekmunka a 
gyárakban. Az angol kormány által megtartott 
hivatalos ankét megállapította, hogy még a bá
nyákban is lehetett négy éves gyermekeket lalálni, 
8 —9 évesek alkalmazása pedig a mindennapi 
esetekhez tartozott. Mikor a XVIII. század máso 
dik felében Manchester városban az akkor Angliába 
behurcolt pestis járvány igen nagyszámú áldozatot 
szedett, a város tanácsa felszólította a tiszti orvost, 
hogy tegyen javaslatot, miként volna megakadó- 
lyozható a jövőben a járványos betegségek nagy
mértékű elterjedése. A tisztiorvos 1784-ben terje
delmes jelentést készített erről a tárgyról, amely 
még ma is egyike a legkiválóbb szociálpolitikai 
munkálatoknak. Konstatálta benne, hogy a járvá
nyoknak szokatlanul nagy elterjedése a lakosság 
széles rétegei testileg legyengült állapotának tud
ható be, ennek a legyengülésnek pedig egyik leg
főbb oka, hogy már kora gyermekkorukban mun
kába állítják a gyermekeket 15 —1G órás munka
idővel, ami annyira aláássa szervezetüket, hogy 
minden járványos betegségnek kész prédáivá vál
nak. Azt javasolja ennélfogva, hogy tiltsák meg 
a 1 0  évesnél fiatalabb gyermekek ipari foglalkoz
tatását.

Az említettekhez hasonló állapotok nemcsak 
egészségi, hanem kulturális tekintetben is annyira 
kedvezőtlen állapotokat teremtettek a szegényebb 
néposztályok körében, hogy az egyes humánusan 
gondolkozó államférfiak figyelmét csakhamar ma
gukra irányították. így indult meg először Angliá
ban, majd a többi országokban is a munkásvé
delmi, azaz szociálpolitikai törvényhozás és alakult 
ki úgy a tudományos, mint a gyakorlati szociál
politika.

A szociálpolitika célja az, hogy a kultúra áldá
sait lehetőleg minden ember száméra biztosítsa. 
A társadalmi együttműködésnek pedig Ijpoeiál- 
politika a legelterjedtebb eszköze. Szociéfpilitikai 
tevékenységet fejthet ki elsősorban az állam, a vá
rosok, az egyházak vagy egyháztársadalmi szer
vezetek, az egyesületek, a munkaadók, vagy ma
gának a munkásságnak a szervezetei.

Az egyházak, vagy egyháztársadalmi szerveze
tek részéről folytatott szociálpolitikai tevékenység 
terén Angliában, Amerikában és Hollandiában főleg 
a protestánsok részéről látunk nagyarányú munkát, 
mig nálunk a római katholikusok keresztényszo- 
ciálista szervezetein kívül más ilynemű munkát 
nem találunk, minthogy e téren a protestáns egy
házak részéről úgyszólván semmi sem történt.

Minthogy a szociális kérdés az a legégetőbb 
probléma, amely a nép legszélesebb rétegeit leg
közvetlenebbül érinti, az a körülmény, hogyha 
valamely egyház a társadalmi kérdéssel szemben 
közönbösséget tanúsított, lassankint arra vezethet, 
hogy az egyház és az ipari munkásság között a 
kapcsolat egyre lazábbá válik. Eminens érdeke 
hazai protestáns egyházainknak is, hogy a ke
resztényegyházak módjára szociálpolitikai program- 
mot dolgozzanak ki. Ebben az irányban már több 
Ízben hangzottak el nálunk is javaslatok, de vég
rehajtásra soha se került a sor, minthogy teljes 
részvétlenségbe fulladtak. Éppen ezért, úgy látszik, 
még mindig nincs itt az idő, hogy a magyar pro
testáns egyházak hivatalosan hirdessenek ilyen 
programmot. Ilyen körülmények között még min
dig az előkészítésnek az időszakát éljük és már 
azt is nagy eredménynek tekintenénk, ha az elő
készítés munkája komolyan és megszakítás nélkü
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folynék. Talán nem csalódom, ha az ilyen munka 
hiányának okát abban keresem, hogy nincs nálunk 
egyetlen olyan szervezet sem, amely gazdája 
lenne ennek a kérdésnek. Éppen ezért a követke
zőket javasolom:

Állítsanak fel hazai protestáns egyházaink külön- 
külön vagy együttesen egy olyan bizottságot, 
amely az egyházak vagy az általuk javaslandó 
egyháztársadalmi szervezetek részére programmot 
dolgozzon ki, azt megvitassa, az egyházakkal el
fogadtassa, szóval egy ily programnak az életben 
való megvalósítására az utat egyengesse.

Úgy vélem, hogy az eddig nálunk történt kísér
letek meddősége arra vezethető vissza, hmgy so
hasem volt állandó szociálpolitikai szervük a ma
gyar protestárs egyházaknak és meg vagyok győ 
ződve róla, hogy a mig ilyen állandó szervet nem 
állítunk fel, minden egyéni munkánk továbbra is 
hiábavaló lesz.

A budapesti református preshylerium
november 18-ikán tartotta nagy érdeklődés mellett 
gyűlését. Ünnepélyes színezetet adott a gyűlésnek 
az a körülmény, hogy ugyanezen összejövetel 
keretében történt meg néhai Hegedűs Sándor, az 
egykori kereskedelmi miniszter, a Magyar Pro
testáns Irodalmi társaság alapitója s a dunántúli 
egyházkerület volt főgondnoka arcképének lelep
lezése is.

Az ünnepi emlékbeszédet Ravasz László dr. 
ref. püspök, a Bethlen Gábor Szövetség társelnöke

oA  leány .
A leány kenyere, a leány boldogsága. Az élet 

egyre változó viharaiban küzdő férfi, akármerre is 
veti a sors, talpraáll. De menthetetlenül elpusztul 
a leány. Anyagi alap nélkül a leány sorsa ingo
ványbán épül, amelybe belevész. ha magára ma
rad, vagy amikor éppen a férfi akarja.

Éppen ezért a nőkérdés nagy problémájának 
egyetlen megoldása a nő állandó, biztos megélhe
tésének biztosítása. E nélkül egész élete iránytű 
nélkül tengerre vetett sajka, amely a fenyegető 
zátonyok és szirtek között összetörik, vagy melyet 
eltemet az első hullámcsapás.

Bámulatos az a könnyelműség, amellyel eddig 
a nőkérdést kezelték. A szülő csupán a fiú állandó 
megélhetésének biztosítását tartotta kötelességének, 
de egyáltalán semmit sem törődött leánya sorsá
val. A letűnt évszázadok maradi felfogása élt 
benne, megadni a leánynak a legszükségesebb 
műveltséget és aztán a Teremtőre bizni egész éle
tét. A leány rendeltetése a férjhezmenés és majd 
csak hoz a véletlen valakit, aki azután további 
sorsáról gondoskodik. Egyetlen egy komoly lépés, 
cselekedet sem történt arranézve, hogy állandó, 
nyugodt és biztos megélhetését biztosítsák a leány
nak arra az esetre is, ha az elképzelt véletlen be 
nem következik.

tartotta, aki mély gondolatokkal teli beszédét a 
következő szavakkal fejezte be:

Hegedűs Sándorban az erdélyi magyar refor
mátus embernek a képét látjuk, aki papicsaládból 
indult el és aki az ország egyik legmagasabb pol
cának egyikére érkezett. Annak az erdélyi lélek
nek volt ő képviselője, amely valahogy komolyabb 
és tragikusabb, zaklatottabb és sietősebb, vigyá- 
zóbb és prófétikusabb, mint az alföldi, ez a nyu
godt, tempós, plasztikus lélek. Annak az erdélyi 
embernek volt a typusa, akinek a lelke érzékeny, 
mint a seizmográf, mert arra volt beállítva, hogy 
távoli ismeretlen földrengéseknek az előjelét előbb 
érezze meg, mint más. Mint az óraketyegő, úgy 
járt a szeme, mert mindenünnen léphetett elé ve
szedelem, mert minden pillanatban készen kellett 
lennie. A magyar középosztály érdekes képviselője 
ő, a kis kolozsvári szegény diák, aki magyar ke
reskedelmi miniszteri székbe emelkedik és aki 
szorgalmával és hűségével nagy vagyont tudott 
szerezni. 0  annak a modern magyar embernek a 
képe, aki újságíróból lesz államférfiuvá és aki 
államférfiul pályafutása alatt szakadatlanul meg
marad írónak és megmarad publicistának. Már a 
táblabirói vonások eltűnnek belőle, a modern 
magyar tükrözött ki belőle, bizonyos európai, sőt 
amerikai vonásokkal.

Mindezek alapján hozzánk mindennél közelebb 
áll. Munkatársunk és vezérünk volt egy időben, 
nevéhez alkotások fűződnek, alakját hü barátság 
őrzi sok szívben; emlékét történelmünk fényes 
lapjára irta fel. Ez a hely méltó arra, hogy az ő 
földi képmásának vonásait őrizze addig amig e

A jól, de legtöbbször rosszul sikerült szeren
csétlen házasságoknak is ez volt az egyetlen oka. 
A legelső jelentkezőnek odalökték a leányt, akinek 
szerencséjének kellett tartania azt, hogy a bizony
talan jövőtől megmenekült és akadt eltartója. Pe
dig igen nagy ára van mindig ennek az elalku- 
vásnak. Lelkét, tiszta, igaz érzéseit kellene elte
metnie annak, aki szeretet, vagy őszinte vonza
lom nélkül egész életre eladja magát.

De még a házaséletben is legtöbbször keserve
sen kénytelen a leány elviselni súlyos következé
seit annak, hogy nem adtak kezébe soha olyan 
eszközöket, amelyek segítségével megélhetését és 
önállóságát biztosíthatná. Ennek tudatában hány 
férfi él vissza a nő szomorú helyzetével! Tudja, 
hogy a leány védtelenségében teljesen ki van 
szolgáltatva és puszta megélhetése kényszeríti rá, 
hogy mellette maradjon és ennek tudatában a nőt 
a szenvedések olyan kálváriáján kergeti át, hogy 
a legtöbb áldozat idő előtt belehal.

A legszerényebben megalapozott jövővel a leány 
már egész életére biztosítja élete nagy boldogsá
gát. A nyomor utjain járó kisértés, a leselkedő 
csábítás megszűnik. A megélhetés nehéz gondja 
nem kergeti máshoz, csak ahhoz, akit maga vá
laszt és akit leikéből szeret. Inkább vár, de életét 
nem alkudja el senkinek egy darab kenyérért. Az 
anyagi erővel rendelkező leány keresete gazdag
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falak állnak és amig cl nem múlik a művész 
vonása.

Hulljon le a lepel Hegedűs Sándor képéről 1 
Egy pillanatra visszagondolva az ő küldetésére és 
az ő szolgálatára, áldjuk Istent, aki őt nekünk 
adta és tőlünk az Ő dicsőségébe átalvitte.

Egyékként az Ülésnek legfontosabb tárgya az 
1928. évi költségvetés tárgyalása volt melyet 
Némethy Károly főgondnok terjesztett elő. A költ
ségvetésnek 560.000 pengőben előirányzott össze
gét a presbitérium egyhangúlag elfogadta.

Tervbe vette a presbitérium egy művészi ének
kar felállítását s intézkedett, hogy a kőbányai egy
házrész a szükségelt telek birtokába jusson. Az 
összeülendő zsinat megválasztandó tagjaira történt 
leszavazás után, jóváhagyta a presbitérium az an
gyalföldi egyházrész építkezési terveit. Végül a 
folyó ügyeket intézte el.

Győry Vilmos emlékezete.
A győri evangélikus ifjúsági egyesület novem

ber 2 0 .-án tartotta nagyszabású emlékünnepét 
Győry Vilmosnak a lelkész-költőnek és műfordító
nak emlékezetére. Ugyanekkor a győri evang. 
egyház épületén emléktáblát helyezett cl

Az ünnepi díszközgyűlésen a városi és megyei 
előkelőségeken kívül resztvettek a keresztyén egy
házak képviselői is Délelőtt 11 órakor kezdődött 
az ünnepély dr. Vélsz Aladár egyesületi elnök 
megnyitó beszédével. Ezután Rákosi Jenő mon
dott ünnepi beszédet, mellyel igen nagy hatást 
váltott ki a hallgatóságban. Az evangélikus ének
kar után, amely Győry Vilmos két megzenésített

hozomány, amely mindennap uj kérőt vonz. Es a 
keresetéből is megélni tudó leánnyal szemben férfi 
retteg attól, hogy vele szemben a legcsekélyebb 
hitványságot is elkövesse, mivel tudatában van 
annak, hogy a leány, ha annak tudatára jön, 
bármikor visszaszerzi teljes függetlenségét és el
hagyja, mert érzi és tudja, hogy kap bármikor 
mást, aki nálánál talán sokkal érdemesebb és 
nem kénytelen egész életét leélni megalázó szen
vedésben.

A leány gyenge, törékeny, mimóza lélek, egy 
darabja lelkűnknek. Gyengesége következtében 
sokszorosan reá van szorulva nagy szeretetünkre 
és védelmünkre. Születésének pillanatában köte
lesek vagyunk jövőjéről lelkiismeretesen gondos
kodni, ha csak nem akarjuk a prostitúció legnyo
morultabb és legszánandóbb áldozatává odalökni, 
már pedig prostituált még akkor is, ha lelke és 
szive ellenére megy férjhez.

A nőkérdés nagy problémája megoldásának 
egyetlen alapja hogy az állandó, szerény, de biz
tos megélhetéshez jutott leány kiverekszi egész 
élete nagy boldogságát és maga pofozza le az 
ucca aszfaltjáról azt a leányt, aki élete uj utjain 
kimerészkedik az éjszakába . . .

Gallo wich Jenő.

költeményét adta elő nagy sikerrel, Kapi Béla 
evangélikus püspök mondotta el emléktábla avató 
beszédét, amikor többek között a következőket 
mondotta:

A szív embere volt elejétől egész végig és 
költészete is tulajdonképen nem más, mint az ő 
szivének őszinte és igaz megnyilatkozása. Ez ma
gyarázza azt, hogy költészetében a szubjektív ér
zések mellett a családi vonás a legerősebb. De 
nem látnánk meg Győry költészetét igazi jelentő
ségében, ha nem gondolnánk arra, hogy őnála ez 
nemcsak nemes szórakozást jelentett, ő ezt hiva
tásának vette. Győry Vilmos volt az az igazi pap, 
aki a prófétaság szent hevületével prédikált és 
tanított. Vájjon miben van Győry jelentősége ? 
Költészetének a tisztaságában, nemes idealizmusá
ban. Jöhettek és jöhetnek nagyok, akiknek fénye 
elhomályosítja az ő fényét, de amig az irodalom
nak szentséges oltára van, melyen örök tüzek lo
bognak, addig ennek az oltárnak mindig lesz egy 
tenyérnyi kicsi helye, melyen Győry Vilmos tiszta 
költészete oltárgyertyaként ég és világit.

Beszéltek még a Luther Társaság nevében dr. 
Kovács Sándor egyetemi tanár, az orosházai ev. 
egyházközség képviseletében Kálmán Rezső lel
kész, a bpesti evang. egyházközség részéről Ke
mény Lajos igazgató lelkész. Az emléktáblát dr. 
Dukasits Vilmos kir. táblai tanácselnök, egyház
felügyelő vette át, melyen a következő felírás ol
vasható: Innen indult el élete útjára 1838. január 
7.-én Győry Vilmos ev. lelkész, költő és műfor
dító. „Hatalma nincs a romboló időnek azon, mit 
ilyen szellem alkotott.“ Állította a győri evang. 
Ifjúsági Egyesület 1927.

A koszorúk letétele után az ünnepély véget ért.

H  m i  P c m f h e o n u n h .
B a l a ss a  Bál int  (1557—1594.)

Nevét inkább mint az első nagy lírikusét ismer
jük, pedig ezenkívül nemcsak vitéz katona, de 
a reformátió terjedésének hatalmas patronusa is 
volt.

Első nevelését édes anyjától Sulyok Annától 
nyerte, akit a reformátióval szemben tanúsított 
jóindulatáért a „protestantizmus dajkájának“ is ne
veznek. Az ő nyugodt s felvilágosodott gondolko
dása kedvezően befolyásolta a fiatal Balassa szel
lemének fejlődését, de igen jó befolyással volt reá 
Bornemissza Péter, a reformátió termékeny tollú 
s nagytudásu Írója, aki a Balassa családnak ud
vari papja is volt Bornemissza révén nemcsak 
protestáns szellemben, de az akkori idők szelle
mének megfelelően, humanisztikus kiképzésben is 
részesült.

Alig serdült fel Balassa, Eger várába költözött, 
hogy hazáját mint katona szolgálja. Egri tartóz
kodásának az ad elsősorban jelentőséget, hogy itt 
ismerkedett meg Losonczy Annával, akinek hatása 
alatt irta szebbnél-szebb, borongós költeményeit.
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Őmiatta csapott fel dacos haragjában Békésy 
Gáspár katonájának s részt vett a Báthory István 
tieni harcokban, amikor fogságba került. A fejeáe- 
fem azonban megkegyelmezett neki, udvarába is 
logadta, sőt annyira megkedvelte, hogy mikor a 
lörökök — akiknek Balassa sok borsot tört az orruk 
alá — kiadását kérték, Báthory ezt megtagadta.

De a fejedelem udvarában sem maradt meg. 
Valami űzte, hajtotta. S mikor a törökökkel megint 
kellemetlensége támadt, Lengyelország felé vette 
útját. Útközben azonban Sárospatakon hosszasab
ban megpihent. Itt tartózkodása alatt fordította le 
Aeneas Sylvius elbeszélését. Innen tovább bujdo- 
kol Krakkóba, ahol újból vidámabb napok köszön
tének reá. 1577-ben azonban újból itthon találjuk. 
Ekkor már Eger lovaskapitánya s Rudolf király 
felesküdött embere. — Ekkor újból összekerül a 
közben férjhez ment Losonczy Annával s most 
már úgy látszik meghallgatásra talált. Ekkor Írja 
boldog és diadalmas hangú verseit. — Ez az 
állapot ugylátszik azonban nem tarthatott soká, 
mert 1584 ben feleségül veszi Dobó Krisztinát. 
A házassága azonban szerencsétlen volt és igen 
sok bajt és kellemetlenséget okozott a nyugtalan- 
vérü főurnak. Kibujdosott Lengyelországba. S csak 
1591-ben tér vissza, amikor ott találjuk Eszter
gom ostrománál, ahol halálosan megsebesül. — 
Holteste Hibbén van eltemetve.

Balassa egyike volt azon főuraknak, akik a re- 
formátióval megbarátkoztak, sőt birtokaikon az uj 
vallás részére nemcsak teljes szabadságot biztosí
tottak, de azuj vallás terjesztőit mindenkor hatal
mas pártfogásukba vették.

Balassa a féktelen szenvedélyek lírikusa, a köl
tői kifejezések annyi szépségével és erejével, hogy 
Kisfaludy és Csokonai fellépéséig senkisem léphet 
nyomába. Hazafias költeményei nincsenek, de van 
néhány vitézi éneke s azok jellemzően mutatják 
a XVI. század daliáinak sajátos lelki világát és 
erkölcsi eszményeit.

Kiváló a vallásos lírában is. Itt a korabeli pro- 
testáns költészet irányát követte. Neki is vannak 
igen szép zsoltár átdolgozásai. Ezekkel is messze 
meghaladta kortársait.

Munkái közül legértékesebbek, szerelmi költe
ményei, a „Julia dalok“.
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f PALÁGYI GYULA R.-T. I
FA-, VAS- ÉS RÉZBUTORGYÁR, 
BERENDEZÉSI VÁLLALAT

|  Iskolák, iníernáfusok, szállodák, |
üzletek, lakások síb. teljes |

b e r e n d e z é s e  |
. ' . K ö l t s é g v e t é s  dí j t a l an. ' .  |

1 BUDAPEST, VII., ANGOL-UTCA 33. |
Telefon; József 411— 04. |
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h í r e k
Református napilap

indítására történtek komoly kezdeményező lépé
sek, miként arról előkelő egyházi körökből és 
egyházi lapjainkból értesülünk. — A gondolat 
minden református részéről csak a legjobb szívvel 
és meleg üdvözléssel találkozhat. Feltétlenül hiányt 
fog pótolni. Csak az a kérdés, hasznára fog-e 
vállni az egyetemes és közös protestáns ügynek, 
ha kiemeltan református napilap lesz az indítandó 
újság, avagy pedig újabb éket s elhatárolódást 
fog-e jelenteni a másik két protestáns magyar 
egyházzal szemben.

Mi azt hisszük: igen. Nem fogja az indítani 
szándékolt lap azt az egyetemes protestáns érde
ket szolgálni tudni, amely végeredményben magyar 
és nagyfontosságu protestáns érdek is. Lehetnek 
a lap szellemi irányitói a legkiválóbbjai a refor
mátus világnak, mégis lesznek okok és körülmé
nyek, amelyek exponáltabb vezetést kívánnak s 
amelyek pedig — minden jó szándék mellett — 
a közös protestáns társadalmi front meglazitáí áia 
vagy esetleg teljes felbomlására fognak vezetni.

A református lapalapitási tervvel kapcsolatban 
már arról is hirt adhatunk, hogy egy protestáns 
irányú politikai napilap megalapítására már hó
napok óta folynak tárgyalások — más oldalon is. 
Ahol az egyetemes protestáns érdekeket tartják 
szem előtt. Ezek a tárgyalások — mint értesülünk 
— olyan előrehaladt stádiumban vannak, hogy a 
legelőkelőbb egyházi és világi nagyjaink aláírásá
val ellátott felhívás kibocsátása csak napok kér- 
dése.

Nem volna-e azért helyes és megfontolandó: az 
elérni szándékolt cél s a remélt eredmény szem
pontjából ez a körülmény ? Nem volna-e a pro
testáns egyházak szempontjából helyes és kívá
natos, hogy ne haladjunk külön utakon már most 
a kezdeten ? Nem volna-e helyes és politikus, ha 
először olyan protestáns napilappal próbálkozna a 
magyar protestáns társadalom, amely biztosítaná 
bizonyos közös érdekű kérdésekben az egységes 
fellépést. De talán a lap rentabilitása szempontjá
ból is kívánatos volna, hogy egyszerre ne két lap 
induljon ugyanazon végső céllal. — Meg kellene 
próbálni a két külön haladó mozgalomnak közös 
nevezőre való hozását.

Halálozás. Súlyos csapás érte Kuthy Dezőt, az 
evang. egyet, egyház főtitkárát, Szövetségünk Kül
ügyi Szakosztályának elnökét, akinek édesapja, 
novemberben Monoron, életének 89-ik évében 
elhunyt.

A szombathelyi ref. egyházközség megalakítása.
A szombathelyi reformátusok Kovács Gyula tör
vényszéki tanácselnök vezetésével megalakították 
az önálló egyházközséget és megválasztották annak 
irányitóit és presbitereit.



17. szám MAGYAR PROTESTÁNSOK LAPJA 5

U] gimnáziumi igazgató. A ceglédi állami főgim
názium uj igazgatójává dr. Szőnyi Sándor ottani 
tanárt, az Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 
egyik vezető tagját nevezte ki a kultuszminiszter.

A pécsi református egyház ünnepe. Mostanában 
készült el a pécsi református egyház uj gyüleke
zeti háza, melyet dr. Ravasz László dunamelléki 
püspök fog felszentelni december 11.-én. Az egy
házközség a szentelési ünneppel kapcsolatban két 
napos gyülekezeti konferenciát is rendez, melyen 
Fiers Elek budapesti lelkész, dr. Y'ictor János és 
dr. Tóth Endre teológiai tanárok, továbbá Bercczky 
Albert lelkészek működnek közre. Ez ünnepekhez 
csatlakozik december 1 2 -én délelőtt az egyházme
gye lelkészeinek és tanítóinak, 13 án délelőtt pedig 
a presbitereknek konferenciája.

Hegedűs Lóráut előadása. Mit kaptam én a Bib
liából ? címmel december 4-én, vasárnap este fél
hét órakor dr. Hegedűs Lóránt előadást tart a 
Skót Misszió nagytermében Vendégeket szívesen 
látnak.

Harangavatás Pápán. A pápai evangélikusok 
templomának egyik harangját áldozatul követelte 
a világháború. Az egyházközség presbitereinek 
buzgalmából az elvitt harang helyett kettőt szer
zett be az egyházközség, melyek ünnepélyes fel
avatásán Kapi Béla ev. püspök is résztvett. A püs
pököt már a vasútnál ünnepélyesen fogadták, a 
templom előtt pedig a gyülekezet lelkésze Üdvö
zölte a presbiterek élén. A templomot megtöltötte 
az ünneplő közönség, amelynek soraiban ott volt 
Antal Géza dr. ref. püspök, a város, katonaság, 
rendőrség s a testületek vezetősége. Az ünnepi isten
tiszteleten Kapi Béla mondott magasszárnyalasu, 
gondosan felépített beszédet. — Az istentisztelet 
utáni díszközgyűlésen vitéz Draskócsy István ja
vaslatára jegyzőkönyvileg örökítették meg mind
azoknak nevét, akik a harangavatáson résztvettek.

Az Eötvös-kollégium uj igazgatója. A Kormányzó 
dr. Gombócz Zoltánt, a budapesti Pázmány Péter 
tudományegyetem nyilvános rendes tanárát egye
temi nyilvános rendes tanári állásának épségben 
tartásával a báró Eötvös József-kollégium igazga
tójává nevezte ki.

Ákom Lajos orgona-estélye. Fényes, külső- és 
belső siker jegyében folyt le Ákom Lajos zeneta
nár orgonaestélye november hó 20 án este, a Ze
neakadémián. A klasszikus zeneszámok művészi 
interpretálásával a művész ezúttal is igazi élveze
tet szerzett tisztelőinek. Az est sikerében méltán 
osztozott Zoltán Irén, a Városi Színház kitűnő 
művésznője is.

A szarvasi öregdiákok Szövetsége december 
3-án tartotta szokásos összejövetelét műsoros es
tély keretében. Az igen kellemes hangulatban el
töltött estélyen dr. Raffay Sándor püspök tartott 
üdvözlő beszédet. Felolvasott: Szász Károly. 
Chován: Magyar esték c. müvét zongorán dr. 
Gajdács Gyula, List: Grand Fantasie c. müvét 
pedig vitéz Zerinváry János interpretálták n üvé- 
szileg. Végül Miklós vitéz olvasott fel irredenta 
verseiből.

Házassági statisztika. A folyó év második ne
gyedében Csonkamagyarorszóg teiületén 7021 ve
gyes házasság köttetett. A vegyes házasságköté
sek alkalmából ismét az evangélikusok szerepel
nek a legmagasabb veszteségi számmal. Ameny- 
nyiben tiszta veszteségük G1 (az első negyedév
ben 37 voit). Görögkeletiek vesztettek 21 et, az 
izraeliták 17-et, az unitánusok 4 et. A róm. katho- 
likusok 37 vegyes házasságot nyertek, a görög 
katholikusok 8 -at. A református egyház tiszta nye
resége 63.

Az egyke. Az egész ország közvéleményét erő
sen foglalkoztatja Huszár Károly volt miniszterel
nök képviselőházi alelnök által a magyar népFUSz- 
titó betegség „az egyke“ ellen meginditott moz
galom. Legfőbb ideje volt, hogy a világháborúban 
amúgy is szörnyű vérveszteséget szenvedett nem
zetünknek ezt a szégyenletes mételyét és gyászos 
romlását alaposan gyógyítani igyekezzünk. Egész 
vidékek pusztulásnak indultak már. Vannak falvak, 
ahol alig van gyermek és az iskolákba egyre ke 
vesebb gyermek jár. Egyes osztályoknál a föld
éhség és élvezctvágy, másutt meg a munkanélkü- 
ség és nyomor az előidéző okok. Gonoszlelkü ku- 
ruzslók egész serege irtja a magyar anyák terrr.é 
kenységét, kiket a legszigorúbb büntetésekkel kell 
sújtani. Statisztikát készítettek arról, hogy az 
egyévenaluli gyermekek melyik országban halnak 
meg a legnagyobb arányban ? Chilié, amerikai 
államban 100 gyermekből egyévenaluli korban 27 
hal meg, Észtországban 22, Romániában 21 és 
Magyarország a negyedik: 18 gyermek hal meg 
egyéves kora előtt 100 közül. Ne is menjünk to
vább. Keressük e szomorú körülményre az orvos
ságot. Népünk vezetői és a komoly gondolkozásai 
szülők együttesen járjanak el e kétségbeejtő hely
zet megváltoztatására.

Ady-emlóktábla Debrecenben. Az Ady Endre 
Társaság emléktáblával jelölte meg Ady Endre 
születésének ötvenedik évfordulója alkalmából a 
költő volt lakóházát. Az emlékbeszédet Juhász 
Géza tanár mondotta.

MORZSÁNYI JÓZSEF
Jelvény-, érem- éa diszrnükészitő, 
kalligrafiaí éa művéanöki intézet

BUDAPEST, IV., ESKÜ-UT 5. SZ.
=  Telefon: Józaef 392—94. =

I GAZ S  Á N D Ó R  protestáns ékszerész 
Budapest, IV. Kossuth Lajos ucca 20.

Astória szállóval szemben.
É k s z e r ,  e z ü s tn e m ü  ós svájci  ó ra  raktár. 

Saját javító műhely.
— E lapra hivatkozóknak 10°/o árengedmény. —

Cégünk 1908. óta ill fenn.



MAGYAR PROTESTÁNSOK LAPJA 17. szám6

A zsinat, a református egyház törvényhozó tes
tületé a jövő év tavaszán fog összeülni. A zsinat- 
előkészitőbizottság november hó 18-án Budapesten 
tartott ülésén megállapította az 1928. május 8-án 
kezdődő első ülésszak tárgysorozatát, javaslatot 
készített a tanácskozási és ügyrendre nézve, vala
mint a szakbizottságok alakítására.

A Protestáns Országos „Brocsko Lajos“ Árva- 
szövetség folyó évi december hó 6-án délután 6 
órakor VII., Szegényház tér 1. szám alatt „Miku- 
lás" - estély t rendez az árvaházban. Az érdekes és 
kedves estélyre az érdeklő löket tisztelettel meg 
hívja az Elnökség. — Az Árvaszövetség egyben 
közli azt is, hogy minden hónap (julius és augusz
tus hó kivételével) utolsó vasárnapján délután 5 
órakor választmányi ülést tart

A Budapesti Református Főgimnázium ünnepe A
Gyakorló Gyorsírók Társasága és a Budapesti Ref. 
Főgimnázium Gyorsiróköre november 20-án, va- 
sáreap délelőtt a főgimnázium dísztermében disz- 
gyülést tartott. A termet zsúfolásig megtöltő kö
zönség soraiban megjelent dr. Ravasz László püs 
pök, dr. Némethy Károly v. b. t. t. is. Téglás 
Géza dr. elnök megnyitója után a Társaság Kónyi 
Manó vándordíját Nősz Gyula főtitkár adta át az 
1926—27. évi országos gyorsiróversenyeken leg
jobbnak bizonyult iskolának: a budapesti refor
mátus főgimnáziumnak- Majd Traeger Ernő dr. a 
gyorsirási ügyek kormánybiztosa köszöntötte az 
iskolát, méltatta az iskola szellemét s üdvözölte 
kondói Kiss József társelnököt.

Az orosz szovjetköztársaság Leningradon tudo
mányos intézetet állított fel a budhizmus kutatá
sára, kinai, japán, mongol és hindu szakosztá
lyokkal. Csodálkozva kérdezhetjük: hát a budhiz
mus nem „vallás, amely butit, gyilkol és aljasit, 
mint az alkohol ?“ A magyarázat a szovjeteknek 
a cári Oroszország hódító törekvéseit folytató ke
letázsiai valláspolitikájában rejlik, melynek szá
mára eszközül még az ott uralkodó egyik vallás 
felkarolását sem veti meg. (d.)

Plaflyar Hír, Állami Bas-, acél-és Oépcvárak
I g a z g a t ó s á g :

B u d a p e s t ,  X . K ő b á n y a i - u t  1 9 - 2 1 .
Gyárak : B u d a p e s te n  é s  D iósgyőrött .

G y  á£r t r a á n y o k :
Különféle hengereli áruk és vasúti felépítményi 
anyagok. Acél- és vasönfvények, vízvezetéki 
öntöíívascsövek; kereskedelmi öntvények Job
bágy-féle íölíőkályhák. Gőzmozdonyok, loko- 
mobilok és motorok, gőzkazánok, lehengerlők, 
utcaseprőgépek, lakókocsik, vizhordó- és ön- 
íözőkocsik. Traktorok, íeheraufomobilok, tűz
oltóautók, autóbuszok, automobil öntöző- és 
pófkocsik. Cséplőgépek és egyéb mezőgazda- 
sági gépek, Hidak, daruk és magasépítési 

vasszerkezeíek. Szab. vasléfraállványok.

A pesterzsébeti evangélikus egyház ünnepe De
cember 4-én, vasárnap délelőtt féltiz órakor ünne
pélyes külsőségek között iktatja be a pesterzsé
beti evavgélikus egyház az ottani evangélikus 
templomban Sztranyavszky Sándor dr. belügymi
niszteri államtitkárt egyházfelügyelői, Sárkány 
László gyógyszerészt másodfelügyelői, Beszterczey 
György nyugalmazott polgáriiskolai igazgatót egy
házgondnoki tisztségébe s ugyanakkor iktatják be 
az egyház tisztikarát és presbitériumát is. A beik
tató istentisztelet után diszközgyülés lesz, amelyen 
a küldöttségek üdvözlése történik meg.

A pittsburgi tótok — lord Rothermerehez távira
tot küldtek s ebben a tótság atyjának nevezik őt 
azért a munkáért, amelyet a trianoni szerződés 
ellen folytat. Azért különösen nevezetes ez az 
állásfoglalás, mert ugyanazok a tótok Írták alá a 
Rothermerehez küldött táviratot, akik annakidején 
egyezséget kötöttek Masarykkal a Felvidék elsza- 
kitására. Most már kiábrándultán látják, hogy mit 
tettek s árulóiknak nevezik a cseheket.

Rádióval szerelik fel a magyar csendőrséget és 
rendőrséget, amely igy pár pillanat alatt az or
szág minden részébe szétküldhet elfogatási pa
rancsait, a bűnözők személyleirását s ezáltal a 
nyomozás sokkal gyorsabbá és eredményesebbé 
válik.

A Dávid Ferenc egyleti estélyt december 9-én 
este 6 órakor tartják az unitárius templomban. 
Kossuth emlékünnepélynek is nevezhetnök, mert 
nemzetünk e nemes „Prófétájának“ alakjával, lei
kével foglalkozik a decemberi estélyen telolvasá 
sában Józan Miklós püspöki vikárius

JÖHEVÜ PROTESTÁNS CÉGEK.
Az e g y e t e m e s  p r o t e s t á n s  é r d e k e k  s z o lg á l a t á r a  in d í to t tu k  
m e g  la p u n k a t .  E z t  i s t á p o l j u k  a k k o r  is,  h a  á l l a n d ó a n  k ö 
zö l jü k  a n e v e s e b b  p r o t e s t á n s  b u d a p e s l i  é s  v id é k i  c é g e k  
n e v e i t .  E z z e l  e lő s e g í t j ü k  azt,  h o g y  h a  v a l a m e ly ik ü n k  p r o 
t e s t á n s n á l  ó h a j t  v á s á r o ln i  vag y  r e n d e ln i ,  m in d já r t  k é z n é l  
leg y en  e g y  ú tm u ta tó .  Az a l á b b i  n é v s o r  e g y e l ő r e  k is  t ö r e 
d é k e  a  p r o t e s t á n s  c é g e k n e k ,  d e  r e m é l jü k ,  h o g y  a z o k  

n é v s o r á t  l a p r ó l - l a p r a  k ib ő v í th e t jü k .
E rova tban  fog la l t  h i rde tés  egyszer i  közzétételi  dija 
s z a v a n k é n t  20  fillér, vas tag ab b  betűvel  szedve 40  fillér.

B U D A P E S T :
Frey Imre k e z ty ü g y á r o s ,  I V ,  P i a r i s t a - u t c a  14.
Báthory  Jó z se f  s z ü c s m e s t e r ,  II., Z s i g m o n d - u t c a  4. s z á m .  
„F éb é“ ev. d i a k o n i s s z a  a n y a h á z i  n y o m d a  m in d e n n e m ű  

n y o m ta tv á n y t  vállal.  D a m j a n i c h - u t c a  28 /b .
Scholtz  T e s tv é r e k  kön y v -  é s  p a p i r k e r e s k e d é s .  IX., F e r e n c  

k ö r ú t  19/21.
Tömpe Károly ép í tőm es te r ,  é p í t é s i  vá l la lk o zó  á c s  te lep ,  é p í 

tés i  a n y a g  k e r e s k e d é s .  Vll., C z o b o r  u. 8 ' / á 3 .  T e l e fo n :  
J ó z s e f  3 1 8 - 0 3 .

Oláh István  f é r f i s z a b ó ,  IV., K e c s k e m é t i - u t c a  4. I. em . 
G är tne r  Ágoston v i l l a m o s s á g i  v á l l a la ta ,  V., W u r m - u t c a  3. 

T e l e f o n :  2 9 5 — 33. S z e r e l é s ,  i z z ó lá m p á k ,  v i l l a m o s s á g i  
c ik k e k  ja v í t á s a .

P ilá t  Pál  M a g y a r o r s z á g  a r a n y k o s z o r u s  h e g e d ü k é s z i t ő  m e s 
te r e ,  VI., L isz t  F e r e n c  t é r  10.

Reményi Mihály, a  m a g y a r  k i rá ly i  z e n e m ű v é s z e t i  f ő i s k o la  
h á z i  h a n g s z e r k é s z í t ő j e ,  K i r á ly -u tc a  58.

Maiéter Géza n ő i  és fé r f i  d i v a t k e r e s k e d ő ,  IV., P e t ő f  
S á n d o r  u tc a  7.
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Irodalom - MiWés^et - ipudomány.
Csendes viiek mellett. Irta: dr. Victor János. 

Akik hozzászoktak és megszerették a mindennapi 
bibliaolvasást, azok különösen értékelhetik ezt a 
könyvet, mely olyan természetesen és szépen mu
tatja fel a naponkénti olvasásra szánt bibliai sza
kaszok értelmét, tanúságát, buzdítását, hogy az 
olvasó önkéntelenül is azt mondja, miért nem 
láttam meg én is ezt a bibliámban és milyen jó, 
hogy e kis könyvet segítségül vettem. A most 
megjelent két kötet ára együtt kötve 6.20 P.

„Új rügyek a magyar avaron“ (Versek: Irta 
Petressne Liszkay Anna polg. isk. tanárnő) A 
verseskönyv különbő részekre van osztva, ahogy 
az Írója a verseit osztályozta. Van Vallás, Nemzet, 
Család, Erkölcs, Iskola és Üdvözlések — fejezet, 
amelyek — mint mutatja az elnevezésük — az 
irredenta verstől az iskolás gyermekek u. n. kö
szöntő verséig sokféle változatban mutatja be iró 
jának gondolatait. A versek nem egyformán jók, 
vannak köztük lendületesek és versezet szempont 
jából is mértéket megütő versek, de vannak olya
nok is, ameheket nyugodtan ki lehetett volna 
hagyni a könyvből. Megérzik a verseken, hogy 
írójuk azokat elsősorban tanítványainak irta kü
lönböző ünnepi alkalmakra, amelyekre azok meg 
is felelnek. Álljon itt mutatóul az Erkölcs fejezet
ből egy költemény:

Ha látsz nyomorgó . .
Ha látsz nyomorgó, sápadt gyeimeket,
Némán hullatva fájó könnyeit,
Nemes jó szívvel enyhítsd bánatát,
Meglásd fiam, az Isten megsegít.
Ha béna,* koldus jön utad elé 
Ne zárd el szived a kérő előtt.
A boldogságnak napja süt felé.
Ha adományban részesíted őt.
Ha így cselekszel életed során 
És sorsod olykor mégis mostoha,
Vigasztaljon a tiszta öntudat
„Jó tett jutalma nem vész el soha!“

Serlegavató ünnepség. A Szegedi Református 
Énekkar özv. Lichtenegger Gyuláné adományát, 
egy ezüst serleget, december 2 -án egy bátyus 
háziestély keretében avatta fel. Az énakkari szá
mokon kívül Bakó László elnök avatóbeszéde 
után Árokháty Béla zeneszerző, tb. karnagy 
tartott előadást a 1 0 0  esztendővel ezelőtt elhunyt 
Beethovenről; szavalattal közreműködött Somlyódy 
István.

Irodalmi est. A Magyar Protestáns Irodalmi Tár
saság december hó 10 én, Szegeden 8  órai kez
dettel a Tisza-szálló nagytermében irodalmi estélyt 
tart, amelyen a kiváló budapesti előadókon kivül 
szegedi és fővárosi művészek fognak szerepelni.

Csak „VASÚTI ÚTMUTATÓM kérjen, ha megbíz
ható és olcsó menefrendef akar!

A PROTESTÁNS NŐK TÁRSADALMI MUNKÁJA.
A Lorántífy Zsuzsanna Egyesület december 1-én 

tartotta a ref. theológiai akadémia nagytermében 
jótékony karácsonyi vásárját. A megnyitás délelőtt 
volt ünnepélyes külsőségek melleit. A megnyitáson 
Horthy Miklósné őfőméltósága is megjelent, akit 
a vezetőség ünnepélyesen fogadott. A vásár meg
rendezésében a református uriasszonyok egész 
serege vett részt, élén Szőts Farkasnéval, akik
nek áldozatkészsége és buzgalma czidén is igen 
tekintélyes összeget juttatott a jótékony célra.

A Bethania Egyesület által rendezett karácsonyi 
vásár december 1 én nyilt meg. A megnyitás al
kalmával báró Podmaniczky Pál tartott értékes 
előadást: „Az evangeliomi irodalom újdonságai“ 
cimen. Ugyanekkor Szabó Miklós ref. lelkész tar
tott bibliamagyarázatot. A jótékony célt szolgáló 
vásár december 8 -ig marad nyitva s úgy a déle
lőtti, mint délutáni órák alatt megtekinthető.

A ceglédi Református Noegylet szépen sikerült 
virág és kézimunkakiállitást rendezett október hó 
végén. A kiállított dolgokat a nőegycsület asszony 
és leány tagjai hozták össze és rendezték Zsen- 
gellér Gyuláné elnökr.ő vezetése alatt A kiállítás 
úgy anyagilag, mint erkölcsileg igen szép ered
ménnyel végződött.

Karácsonyi vásár. A fasori evang. nőegylet és 
a fasori Luther-szövetség évenként a karácsonyi 
szent ünnepek alkalmából szegényeiknek kará
csonyfákat szokott gyújtani. Ennek költségeit ez 
évben is karácsonyi vásár utján szándékozik meg
szerezni. A vásár dec. 3 án szombaton d u.
4 órakor kezdődik a fasori gimn dísztermében 
s tart vasárnap egész napon át.

Mikulás Vásár A fasori ref. leánykor december
5 én a fasori ref. egyház tanácstermében gazdag 
müsoru mikulás estélyt rendez (VII. Vilma királyné 
ut 5 ). A kötelező Mikulás jelvény ára 50 fillér.

Ka olcsón és gazdaságosan
f ű t e n i  a k a r ,

csak

, I D E A L *
f o l y t o n é g ő

k á l y h á t  vegyen .

HITEI bAJDS
hiftestvérünk vasüzUtében kapható 

I ,  Roham n .  és Panier u .  sarok.

HIIl Ö H R  M Á R IA (K ronfusz) Kelmeleslö ii v eg y lis illlí
Gyár t i  k liip s it: f l l L  Barosj u. SS
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K ö s s a z d a s A q . SZÖVETSÉGI HÍREK.
A Talbot-Ügy. A székesfővárosi tanács nov. 28 án 

rendkívüli ülésen foglalkozott a Talbot-üggyel. 
Tudvalevő, hogy a kereskedelemügyi miniszter 
megküldötte a fővárosnak a villamos centráléra 
beérkezett ajánlatokat és terveket, még pedig úgy 
a bánhidai, mint a budapesti megoldásra nézve. A 
miniszter a főváros álláspontjának december l éig 
való közlését kérte. A tanács ezen ülésében 
csak azzal a kérdéssel foglalkozott hogy betart
ható e ez a határidő. A tanácsnak az az állás
pontja, hogy mindent el fog követni az ügy gyors 
letárgyalása céljából, mégis tekintettel az ügy fon
tosságára és arra, hogy az elektromos müvek 
igazgatóságának, az ügyosztálynak, a szakbizottsá
goknak, a tanácsnak és végül a közgyűlésnek is 
behatóan kell foglalkoznia a tervvel, rövidnek tartja 
a határidőt és ezt fölterjesztésben közli a mi
niszterrel.

Szépek az őszi vetések. A földinivelési minisz
ter legutóbbi hivatalos vetésjelentésben megálla
pítja, hogy az őszi vetések a kedvező időjárás 
hatása alatt szépen kikeltek és erőteljesen fejlőd
nek, sőt helyenként már tulbuják is. A vetések 
általában jól megerősödve mennek a télnek. A 
hosszantartó nagy szárazságban azonban a mezei 
egerek és pockok nagyon elszaporodtak, különösen 
a lóhere- és lucernavetésekben okoztak nagyobb 

Jrárokat. Pusztításuk az őszi gabonavetésekre is 
gtterjedt, de ezekben lényegesebb károkat még 
nlm okoztak, mert a bekövetkezett hideg eső 
és éjjeli fagyok a kárttevők nagy részét kiirtot
ták. A szálastakarmány készlet mindenütt elegendő, 
sőt több vidéken felesleges és eladó készlet is van. 
Sok takarmányt megtakarítottak a gazdák azáltal, 
hogy jószágaikat a legelőkre, rétekre s a kizöldült 
répa- és tengeriföldekre egészen a legutóbbi napo 
kig kijárathatták s igy száraz takarmányt ezideig 
alig etettek. Az állatok egészségi állapota kielégítő. 
Járványos betegségek, mint száj- és körömfájás, 
sertésvész, csak szórványosan fordulnak elő és 
azok is legtöbbször igen enyhe lefolyásuak.
M11111111111111111111111111111111111! 1111111111111111111MIII111111111111111111111111i11111111111111II111N
|  Valódi

|  ezüst evökészíetek \
|  speciális üzlete

I S z i g e t i  c J ' í á n d o r  é s  c F ia  I
|  Budapest, VI-, SMuzeum-körut 1 szám. f
|  <Alapítási év 1862•

|  c/írjegyzék kívánatra ingyen.
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Adományok a Bethlen Ház alapra. Dr Imre József 
pécsi egy. tanár a Bethlen Gábor Ház alapja javára 
120 pengőt, Szabolcs vármegye pedig 800 pengő 
adományt küldött a napokban Szövetségünkhöz. 
A Bethlen Ház alapra eddig megszavazott vagy 
befizetett összegek ezzel elérték a 25.000 pengőt

Szakosztályi ülés. A Jóléti szakosztály nov. 
24-én tartotta ezévi második ülését, amelyen a 
legközelebb megvalósítandó munkálatok tekinteté
ben hozott határozatot. A jóléti szakosztály mű
ködése igen sok lelkes uj munkaerőt igényel, 
azért arra kérjük a t. tagjainkat, hogy a munká
ban való tevékeny részvétel céljából minél szá
mosabban szíveskedjenek jelentkezni a titkárságon.

Szervezési szakosztály december 1-én tartotta
programösszeállitó ülését dr. Vida Gyula elnök- 
lete alatt. A gyűlés egyhangúlag elfogadta az elnök 
által elő adott munkatervet, amelyeknek legfonto
sabb részét képezi a Bethlen Gábor Kulturház 
felállítására kidolgozott terv. Fontos és jelentős a 
programnak az része is, amely Budapestnek köz- 
igazgatási kerületekként való gyors megszervezését 
biztosítja. Az országos szervezés szempontjából 
bir fontossággal az a kidolgozott tervezet, amely 
az országot tizenkét kerületre osztotta be. A ke
rületek erre alkalmas városaiban fogjuk a még 
hiányzó fiókokat felállítani.

Kérjük tagjainkat, hogy hátralékos tagsági dij- 
jaikat beküldeni szíveskedjenek, hogy szövetségünk 
jótékony irányú működése fenakadást ne szen
vedjen.

M egjelent
a karácsonyi könyvpiac 
szenzációja:

fi Protestantizm us 
M agyarországon

Több mini 500 oldalas diszmü a 
Bethlen Gábor Szövetség kiadásában-

Páratlanul olcsón

zongorák, korraiom ok
10 évi jótá llás és k én y el
m es rész letfizetésm ellett

E H A L L  z o n g o r a t e r m e i b e n
B u d a p e s t ,  A n d r á s s y  u t  1 5

Felelős kiadó a .Bethlen Gábor Szövetség" nevében 
dr. Vida Gyula ügyvéd (VII., Kertész-utca 18.)

Nyomatott Fráter és Társa könyvnyomdájában 
Budapest, VII., Akácfa-u. 13. Tel.: J. 406—20
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A .BETHLEN GÁBOR SZÖVETSÉG“ HIVATALOS KÖZLÖNYE

SZERKESZTŐSÉG: VII., W esselényi-utca 52. sitim 
Megjelenik egyelőre kéthetenként 

A .Bethlen Gábor Szövetség* tulajdona 
A Szövetség tagjai a lapot díjtalanul kapják

Felelős szerkesztő

D.  ̂ V1DA GYULA

KIADÓHIVATAL : Fráter « s  Társa könyvnyomdája 
Budapest, VU., Akácfa-utca 13. Telefon: J. 400 —20. 

Előfizetési dij egész évre 4 pengő
Egyes szám ára 2U fillér *

Hirdetési dijak megegyezés szerint

A nemzeti újjáépítés legfontosabb feladata.
Irta: Dr. GRATZ'GUSZTÁV ny. m. kir. ktilügyminiszier.

Az egyke rendszer, amely az utolsó évtizedek
ben a legmagyarabb vidékek egy némelyik helyin el
terjedt, a legnagyobb figyelmet érdemli. Ha ez a 
rendszer valamely nemzetben elhatalmasodik és 
általánossá válik, akkor az egyértelmű az illető 
nemzet lassú öngyilkosságával. A magyarság 
amúgy is számban gyenge hajtása az európai 
népcsaládnak. A legfontosabb nemzeti érdekek 
közé tartozik, hogy ezt megerősítsük és ezzel 
ellenállasra való képességünket is fokozzuk.

Az egygyermekrendszemek kétségkívül vannak 
gazdasági okai is. Mindenkinek természetes törek 
vése, hogy gyermekeinek lehetőleg megkönnyítse 
a létfentartást, amely ma bizonyára sokkal nehe
zebb, mint amilyen néhány évtizeddel ezelőtt volt. 
Azokban a társadalmi rétegekben, amelyek nem 
vagyonukból, de munkájukból élnek, amelyeknél 
tehát a vagyonnak a gyermekekre való átszár
maztatása nem bír különösebb jelentőseggel, 
kisebb a hajlandóság az egygyetmekrendszer 
utánzására. Itt a gyermekek számát legfeljebb a 
neveltetési költségek fedezésének szempontjai kor
látozzák. A gazdaosztálynál, melynek a megélhe
tése a földön nyugszik, jóval nagyobb szerepet 
játszik az az óhaj, hogy az ivadék lehetőleg meg
osztatlanul örökölje szüleinek földjét.

Amennyiben gazdasági okok azok, amik az 
egygyermekrendszer keletkezésénél közrehatottak, 
úgy azok megfelelő intézkedésekkel kétségkívül 
kiküszöbölhetők. Elsősorban a gyermekek nevel
tetésének megkönnyítése, olcsóbbá tétele által. 
Különösen nagyobb mértékben kellene lehetővé 
tenni a gyermekek ingyenes vagy nagyon olcsó 
felnevelését és oktatását a különböző — ipari 
vagy mezőgazdasági — szakiskolákban. Ez ma 
jóval fontosabb, mint azok az ösztöndíjak, ame
lyek az amúgy is túlzsúfolt szellemi foglalkozá
sokra való elhelyezkedésre akarnak buzdítani. 
Ámbár természetesen ezeket sem lehet teljesen 
feleslegeseknek minősíteni. Hasznos volna az is, 
ha az állam az adók kivetésénél komolyan szám- 
bavehető tényezőnek tekintené az illető családban 
a gyermekek számát.

Azt hiszem azonban, hogy az egygyermekrend-

szer elharapózásának vannak nem-gazdásági okai 
is. Valami sajátságos beteges n entaluas nyilatko
zik meg bizonyos vidékeken, amely a több gyer
mekes csaladokkal szemben tanúsított lenézésben 
jut kifejezésre. Vannak községek, ahol a több- 
gyermekes anyát majdnem úgy tekintik, mintha 
ez erkölcstelen életet folytatna. Ezek a rugók, 
amelyek az erkölcsi felfogások igen különös elté
velyedésére mutatnak, az egyke elterjedésénél 
legalább is épen olyan súllyal hatnak kőire, mint 
a gazdaságiak. E beteges mentalitás elleni küzde
lemben jelentékeny hatást gyakorolhatunk a val
lásos érzületen keresztül. De sz államnak és tár
sadalomnak is kell módot találniok arra, hogy a 
többgyermekes családok iránti megbecsülését nyo
matékosan kifejezésre hozza E tekintetben a 
Kranciaországban alkalmazott eszközök, amelyek 
főleg a többgyermekes családanyák nyilvános ki
tüntetésében és ünneplésében állanak, nem bizo
nyultak célhoz vezetőknek. Inkább rossz élcekre 
adtak alkalmat, nemhogy erkölcsi hatásokat válta
nának ki. De az állam és a társadalom találhat 
egyéb módokat is annak kimutatására, hogy a 
többgyermekes csaladokat nagyobb megbecsülés
ben részesíti, mint az egygyermekeseket. így bi
zonyos közfunkciók betöltésével, mint esetleg az 
adótörvények megfe'elŐ módosításával — amely 
esetben rém annyira a gazdasági előny a fontos, 
amelyben a többgycimekes családok részesülné
nek, mint az a megbecsülés, amely ezekben az 
intézkedésekben mutatkozik. Ha az az általános 
felfogás fog elterjedni, hogy a többgyermekes csa
lád különös megbecsülésben részesül, lassanként 
meg fog változni az a beteges felfogás, amely ma 
ennek ellenkezőjéből indul ki.

A kérdés mindenesetre érdemes arra, hogy 
minden tényező komolyan foglalkozzék vele, mert 
itt a nemzeti újjáépítés egyik legfontosabb felada
táról van szó. Ebben a munkában pedig az or
szág minden polgára kiveheti a maga részét, ha 
akkor, amikor polgártársainak értékeléséről van 
szó, azt a körülményt is tekintetbe veszi, hogy 
az illető egy vagy több gyermeket adott-e hazá
jának.
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Valódi erjnyek. ■
I r t a :  v i t é z  RAICS K Á R O L Y  ny. a l t á b o r n a g y

í*.m. kir. honvédség protestáns egyházszervezetének főgondnoka.

Ha megfigyeljük azt a rombolást melyet a ha
misan értelmezett és alkalmazott szabadelvüség 
(liberalizmus) a lelkekben még a nagy háború ki
törése előtt következetesen véghezvitt, nem sza
bad jelenlegi helyzetünkön elcsodálkoznunk. — 
Miként ez anyagiak terén az igazi értéket képvi
selő arany elvesztésével a pénz leromlása együtt
jár, azonképpen a valódi erények lassú, de követ
kezetes kihalásával a faji jellem értéke és tekinté
lye is alászáll. Amig tehát a pénznek csak az ér
téke csökkent le a szükséges ércfedezet hiányá
ban, tehát belőle még a legegyszerűbb életigények 
kielégítésére is összehasonlíthatatlanul többre van 
szükségünk: addig a valódi erények fokozatos 
megszűnésével kapcsolatban a talmi erényekből 
kevesebb is elégnek kínálkozik többnyire anyagias 
vágyaink teljesedésére.

Pénz és jellemérték szembeállítása ! Szinte ki
zárja egyik a másikat, miképp a lelki világnak 
sincs semmi kapcsolata az anyagi világgal Ez 
elméletileg kétségen kívül helyes, azonban a gya
korlati élet az ő többnyire önös érdekeket tápláló 
erőszakos logikájával bizony nagyon sokszor rá
cáfol erre a megállapításra. Mindaz ugyanis, amit 
külső érzékeinkkel felfogni tudunk, pontosabban 
ellenőrizhető, mint az érzés és képzeleti világ fi 
nőm, sokszor bizony kétes értékű javai. — Amig 
a hamis pénzt meg lehet állapítani, addig a hamis 
jellemre bizonyos jelenségekből legfeljebb csak- 
következtetni tudunk, de még akkor sem lehetünk 
mindenkor bizonyosak következtetésünk helyes

<$Aj a s s z o n y .
Hitvány az a férfi, aki férjes asszonyt ostromol 

és a férfi hitványságánál csak annak az asszonynak 
a becstelensége nagyobb, aki hajlik erre az ostromra.

A férfi egész életereje abban merül ki, hogy 
állandó és folytonos küzdelemmel megalapozza a 
jövőjét és amikor sokszor izomszakadásig való 
harcok árán elérte ezt, hitvesévé emeli azt, akit 
a lelkében sokszor megálmodott Oltárkép. Nagy 
boldogságából még csak hatalmasabb erőt merit 
a további küzdelmekre, hiszen most már elérte 
élete igazi célját és rajongásában meg . akarja 
szerezni mindazokat az eszközöket, amelyekkel 
nagy szerelme teljes és zavartalan boldogságát 
biztosítani képes.

És ekkor megjelenik a duvad, akinek elpusztí
tására megengedett minden törvényes eszköz. A 
családjáért nemesen dolgozó férj távollétét hasz
nálja föl arra, hogy betörjön egy család ottho
nába és az emberi furfang és gazság eszközeivel 
megrabolja becsületét, nyugalmát és egész életét.

Asszonyra nincs megszégyenitőbb és lealázóbb, 
mint egy idegen férfi közeledése, amely mindig 
Iéleknélküli, unatkozó egyén ka!andpróbálkozása. 
Egész és igaz férfi aljasságra sohasem vetemedik,

sége felől. Ez a nagy bizonytalanság oka tehát 
annak, hogy a ruganyos lelkiismeret annak látha
tatlan takarója alá menekül, honnan —- szóval, 
vagy látszólag legalább — a valódi erények fegy
vereivel küzd tovább.

Az. emberi gyarlóság terén a jellemfogyatkozá
sok óriási változataival találkozunk aszerint, amint 
a jellem tudatosan valódi, vagy célzatosan talmi 
erények szövedéke. A hamis szabadelvüség mai 
maradvány-korában, midőn a pénz — olykor a 
feltétlen becsületesség álarca alatt bár, sajnos 
azonban nem kifogástalan célok szolgálatában — 
még mindig döntő szerepet játszik, szinte életmü- 
vészeté fejlődött ki az a magatartás, mely a meg
közelíthetetlen becsület tehát a lényeg rovására a 
látszatnak dolgozik. A szemeket kell legelőször 
legyőzni, ez a jelszava. Tagadhatatlan, hogy ez 
az álláspont bizonyos, a gyakorlati élet tapaszta
lásain alapuló lélektani ismeretekben nem szűköl
ködik. Hiszen a forma betartása a fontos; már 
pedig ezen a téren kifogástalan a teljesítménye.

Nagy Frigyesnek, a német nemzeti Géniusz 
megtestesítőjének saját vallása volt Ez alatt nem 
azt kell értenünk, hogy talán hatalmi gőgjében 
istentagadó lett volna, ellenkezően arról, hogy ő, 
mint hadvezér a Seregek Urának hatalmát érezte, 
vagy csak sejtette; elismerte, vagy csak félte, 
sok kijelentése tanúskodik. Hiszen harci győzel
mek esetére ünnepélyes hálaadó istentiszteleteket 
rendelt el, melyek bibliai alaptételét olykor ó 
maga határozta meg. Ezen saját vallásból minden 
katona két parancsot jegyezhet meg, még pedig 
a valódi erények és a rendíthetetlen köteleség pa
rancsait. A valódi erények ala t nem érthetett 
mást, mint hogy azokat önmagukért, nem pedig

ez minden esetben csak a hitványok sajátsága. 
Prédának tekinti azt. aki másnak oltárképe és 
becstelennek nézi a nőt, akiben Glán a lelki nagy
ság és érzései?' legdrágább kincse é!. Kerülgeti, 
ostromolja, vonzza annak nagy tisztasága, melyet 
bemocskolni akar. Útjában eddig még csak becs
telenekkel találkozott és ez az oka, hogy a Ma
donnákat is összetéveszti az utcaronggyal.

Egvedül közönséges kaland után fut, mert aki 
leikéből szeret, az ha talán örökre is megőrzi ra
jongását, elkerüli a más asszonyát, mivel az igaz 
tiszta szerelem osztozkodni képtelen. Akad eset, 
de ez csak nagyon ritka kivétel, hogy valaki ra
jongva és lélekből megszereti a más asszonyát. 
A becsületes férfi ilyen esetben elkerül minden 
találkozást és éppen ezzel mutatja ki rajongását 
és határtalan tiszteletét az iránt, akit mélyen sze
ret. Elfeledni igyekszik, ha pedig erre nem képes, 
férfias nyíltsággal jár el, de sohasem bujdosik.

Vannak szerencsétlen házasságok, ahol az asz- 
szony mélyen szenved. A legnemesebb leány sok. 
szór a leghitványabb kezekbe jut. Elviselhetetlen 
az az élet, amelyet felbontani kell, csalásokkal 
foltozgatni, javítgatni nem lehet, de nem is sza
bad. mivel az értékes nőt megtalálja a igazi férfi, 
mig az önkéntes vigasztalónak, aki mindig csak
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jövendőbeli meg jutalmazás kedvéért kell gyako
rolni. Ez a megjutalmazas a kéz kezet mos elvé
nél fogva természetesen különböző fokozatú lehet 
a pénzbeli jutalomtól kezdve, közvetve és köz
vetlenül minden élvezhető tormában. Az az erény 
tehát, mely aoban a tudatban cselekszik, vagy 
hallgat, hogy az viszontszolgálat vagy bármely 
egyéb formában meg lesz jutalmazva, melynek 
hátsó gondolata tehát a jutalumravárás: nem 
erény többé, azt egy érdekszerződés pontos betar
tásánál többre nem becsülhetjük.

A valódi erényhez első sorbm önzetlenség szük
séges, annak lelki rugója ne legyen mas, mint a 
köz tisztelete, a Haza szeretete. Mihelyt annak 
gyakorlásánál az Önzésnek és a jutalomravarás- 
nak is helyt adunk, evvel mar az érdekhalozatot 
is kiterjesztettük egy kockával. így keletkeznek a 
társadalmi érdekcsoportozatok és az u. n. klikkek, 
melyek, mint a magyar társadalom olyan jel
lemző sajátosságai, visszavonulva, többnyire önző 
céljaiknak élnek és ily módon a társadalom fel- 
darabolását, az egvséges hazafias szellem labra- 
kapásának a lehetetlenségét vagy annak a meg 
bontását idézik elő.

íme a mi nemzeti közszel lem link egység-hiányá
nak, sőt leromlásának az eredő oka !

Üldözzük tehát a talmi erényeket és azok kép
viselőit. Avassuk fel a valódi erényeket a talpig 
férfiuság és az igazi „gentleman“ alkalmas próba
köveivé és jellemző feltételeivé. Hz volna az első 
lépés a közéletnek az erkölcsi megújhodás jegyé
ben leendő megtisztításához.

Ezt a nehéz munkát azonban a keresztény er
kölcs és az igazság diadalába vetett rajongó hit 
és protestáns akarat nélkül nem lehet elvegezni!

könnyű prédára les, még a közelsége is megalázza 
és meggyalázza a nőt

Szomorú valóság, hogy a szerencsétlen házas 
Ságoknak majdnem minden esetben a férfi az oka. 
A beteg, az önző, a tudatlan, akinek kezéből kifut 
a legdrágább kincs is. A leikénél megfogott nő 
rabszolgája a férfinak és a boldogságát megtalált 
asszonynak temploma az otthona. De mennyivel 
több az elrontott életű nő, aki tűr, szenved és 
akkor sírja el könnyeit amikor senki sem látja. 
Kifosztott rövid életét siratja, azt az életet, melyet 
más elrontott és amelyet többé senki sem tud neki 
visszaadni. «,

Minden ember számadással tartozik a másik 
életéért És nem az igazi életét rabolja e el a nő 
nek az, aki szerencsetlenné teszi ? Ma az én lá
nyomét, holnap a másikét. Ha szükséges a tör
vény szigora, itt van helyén, mert gyilkos az. ha 
nem is öl, aki másnak önző gonoszságból elpusz
títja egesz életét

Akit csalódás ért, uj utakon kell keresnie az uj 
életet. Meg fogja találni mindig azt, aki lelkének 
másik fele. Minden ember életének vannak nagy
péntekjei, sebei, amelyek mindig véreznek, fájdal- 
mii, amelyek örökké tartanak. A ragyogó égbol
tozatnak is akadnak felhői, a legnagyobb csendre

A varázshegy.
Árosa december 16.

Divos, Leysen, Montana, vagy Árosa — mind
megannyi ugyanazon betegségtől szabadulni aka
róknak magasra kényszeredett szigete.

Nagy amfitheatrumnak látszik a gigantikus 
hegyektől teljesen körülzárt — 1800 méter maga
san fekvő.— völgykatlan melyben Árosa épüktei 
nyújtóznak. Hóval borított, felfelé mindjobbim ko
paszodó hegyfalak az eleven elet kulisszái. Tiz és 
száz szanatórium, szálloda, pensio, mint páholy- 
szalagok kúsznak a lejtőkie.

A játék tragédia. A vér, a test — az örök em
ber tragédiája. S a tragikák, a szenvedő szerep
lők egy személyben a még szenvedőbb nézők is.

Szomorú itt az ember arculata, a test elnyomo- 
rodott formája — ahol a halai őrjöngő vitus anca- 
ként vonaglik az élet. Ahol a tuberkulózis bacil- 
lusai a tüdőn, gégén, csonton, mirigyeken. agyon 
keresztül vijják szörnyű tuséjukat a legyöngült, 
fejlődésben megtorpant emberi organizmussal Ahol 
a világ legelterjedtebb nyavalyáját \ons2 olja min
denki a gyógyulás biztos reményében Tuberkulo- 
tikus itt a szállodák, vendéglők személyzete. Az 
orvosok, akik saját testükön közvetlen tapaszta
latból ismerik e kórt A kursaal kokottjai és zené
szei, akik könnyű szórakozással feledtetik az alat
tomosan őrlő betegség tüneteit. Láztól pirult, ki- 
cserepesedett ajkú, ragyogó szemű emberek min
denütt.

Az itt levő betegek serege két részre oszlik. Az 
egyik, a szomorúbb —-. de szerencsére lényegesen 
kisebb — csoportot azok a betegek alkotják, akik

támad a legnagyobb égiháboru, virágok között 
minden ut csak a temetőbe vezet.

Szakadatlan küzködés az élet, egymást válto
gató nagy érzések fáklya lobogása, örökös kirob
banása szunnyadó erőknek, kivirágzása csattanó 
nagy örömöKnek, sötét gyásza fájdalmas tragédiák
nak Örömöknek és tragédiáknak, amelyeket más 
talán észre sem vesz az egyik felkacag és a má
siknak talán éppen ebbe a kacagásba a lelke sza
kad bele. A lelke, a hite, egesz élete rendül meg 
egy pillanat alatt, mivel úgy érzi, hogy a másik 
csupán játéknak ve'te azt, amit ő halálos komoly
nak ’ tartott. A házasság talán a férfi érzéseinek 
egy múló, futó fellebbenése, de a nőnek egész élete.

Az ember igazi nagy sebei azok amelyeket lel
kén szakit az élet. Sebek, amelyekbe belehalnak, 
sebek, amelyek örökké véreznek.

És vannak sebek, amehek talán beserkednek, 
ha a hit nagy ereje fel tudja emelni az assz-rnyt. 
Hiszen a szikla hasadékaban is kisarjad olykor 
az élet, a villámsujtott fa is rügyet vethet és vi
rágba borulhat egyszer . . .

Az élet nagy kálváriáját járó asszony egyetlen 
vigasza, hogy a nagypéntekre harangzúgás és or
gonabugás között mindig elkövetkezik a diadalmas 
feltámadá^I Gallotvtch. Jenő.
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a gyógyulni akarás elhatározásával érkeznek, de 
nem tudnak ellentállni a táncos, csókos, mámort 
hajhászó kisértéseknek. Ezeket nemcsak a vér 
ritmusai, hanem a tuberkulózissal járó fokozott 
élniakarás lázas vágya is korbácsol. És odavetik 
magukat — vigadjunk, ameddig élünk jelszóval — 
tangós, charlestonos, mámoros bűnöknek, mignem 
temetésre kondul a hegyifalu sirószavu harangja

Az életnek ezt a megrázó tragédiáját formálta 
regénnyé Thomas Mann „Zauberberg“ cimü — 
egy davosi szanatóriumban játszó — regényében.

A józanok, akik tudatában vannak annak, hogy 
rajtuk múlik a betegségtől való megszabadulás 
időpontja — önkéntesen távoltartják magukat 
minden élethajrától. Szigorúan, panasztalanul ku 
ráznak, amely a legtöbbször hónapokig tartó fek
vésből áll. Nyugalom, pihenés kell a tüdőnek, 
hogy gennyes sebei beheggedjenek, elmeszesed 
jenek.

A szanatóriumok, szállodák mind délre tekintő 
napsugártól áthatott erkélyes szobák régiói. Itt 
fekszenek naphosszat a paciensek, akik a világ 
minden részéből ide kényszerednek. Es miért csak 
ide ? A kontinensnek miért csak a fentemlitott 
üdülőtelepei a legintenzivebb gyógyhatásuak ? Mert 
ezeken a telepeken a leggazdagabb a természet 
áldása. Mert itt harmonizál legtökéletesebben min
den külső befolyás, mely a tuberkulózist gyors 
gyógyulásra serkenti. Ezek pedig: a magassággal 
egyenes arányban csökkenő légnyomás, vagyis a 
levegő ritkulása a szénsavtartalom rovására. A 
száraz, tiszta, balzsamos levegő, a teljes szélmen
tesség és a napfény átható, perzselő sugarai.

A tuberkulózis és ennek legelterjedtebb formája 
a tüdővész el nem hanyagolt stádiumban teljes 
biztonsággal gyógyítható s a gyógyítás csak szó 
ciális anyagi kérdés — mondta kérdésemre dr. M 
Gähwyler a tbc-s megbetegedések tudományának 
Árosán működő európai szaktekintélye — A leg
biztosabb univerzális gyógyszere e pusztító kórnak 
az általános jólét emelése I

Ifj. Latinák Jenő.

Szabad gazában
Jelennel élni — cIstenért!

J3elhlen Säbor»
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f i  m i P a n fh eo n u n k .
Ján os Zsigm ond (1540—1574).

Izabella halála után János Zsigmond a „meg
választott k rály“ vette át az uralkodást. Tizen
négy évi kormányzása alatt az erdélyi fejedelem
séget kifejlesztette és megszilárdította. A némettel 
szemben pedig fegyverrel is megvédte s a török 
szultán által önállóságát elismertette. — A refor* 
mátió terjedésével ő is áttért a protestáns hitre 
s ő lett a legelső protestáns fejedelem, aki alatt 
egész Erdélyben nagyban elterjedt az uj vallás.

Első legfontosabb uralkodói ténye az volt, hogy 
Fe/dinánddal megkezdte a kiegyezési tárgyaláso
kat. Ferdinánd szerette volna u i. ha János Zsig
mond lemond a „király“ cimiől. A hosszas tár
gyalások már már sikerrel jártak, mikor a szul
tántól visszaérkezett Békés Gáspár az egyesség 
megkötését megakadályozta. A már elfogadottnak 
tekintett u. n. szatmári egyezség felbontásáért 
Miksa császár Jánosra akarta uszítani a törököt. 
A szultán felelőségre is vonta Jánost, de ő ügye 
sen kimentette magát, sőt annyira megnyerte a 
szultánt, hogy az „athnámé“ által elismerte Erdély 
fejedelemválasztási jogát. — Sőt fejedelmi jelvé
nyeket is küldött Jánosnak Ez igen nagy örömet 
okozott Erdélyben s János pozícióját is mégjob- 
ban megerősitette. János fényes kísérettel ment el 
a szultán zimonyi táborába, hogy a kitüntetést meg
köszönje Jánost ekkor a szultán nagy ünnepségek 
között fogadta. Nemsokára Miksa kényszerült békét 
kötni a szultánnal, amelyet rövidesen követett a 
János Zsigmondal megkötött egyezség. Ettől 
kezdve János Zsigmond minden idejét a belső re
formokra fordította.

A vallásszabadságot János Zsigmond alatt fog
lalták először törvénybe, az 1567-iki tordai or
szággyűlésen. Ugyanekkor határozták el, hogy a 
protestáns vallásfelekezetek összeegyeztetésére 
nemzeti zsinatot tartanak. — A legelsők között 
volt János Zsigmond, aki a reformátióhoz csatla
kozott. Unitáriussá lett Erdély első nemzeti feje
delme : unitárius volt. Mindenképen támogatta a 
reformatio híveit. Utolsó országgyűlésén — Ma- 
rosvásárhelyen — is kimondták, hogy Isten igéje 
szabadon prédikálható. Ennek következtében a 
protestáns vallás Erdélyben rövidesen általánossá 
lett. — Érdeme Jánosnak, hogy a törvényhozás 
nyelvét ő tette magyarrá. Halála előtt kötötte 
meg Miksával a speyeri egyezséget, mely szerint 
véglegesen lemondott a királyi címről. Az egyez
ség azonban nem lépett teljesen életbe, mert Já
nos Zsigmond 1574 tavaszán meghalt. — Benne 
kihalt a Szapolyai nemzettség.

János Zsigmond halálát egyideig eltitkolták a 
rendek, mert külső zavaroktól féltek s csak ha
lála után két hónapra temették el, akkor, amidőn 
az uj fejedelem választására gyűltek össze.

Temetésére igen sokan jöttek el. Nem- 
csak Erdély tett ki magáért, de seregestől jöttek 
Magyarországból is. Ott volt a török szultán és

r
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lengyel király követsége is. Temetése ceremónia 
nélkül folyt le az unitárius egyház, szertartásai 
szerint. — Holtestét a gyulafehérvári sírboltba 
helyezték el anyja mellé, a templomban máig is 
látható díszes szarkofág alá. — Ettől kezdve ide 
temették a többi erdélyi fejedelmeket is.

J é z u s  s z e m e .
IrUt VÁLYI NAGY GÉZA.*

Mikor a latrok meggyalázták,
És szitkot szórt rá száz torok, —
Szelíd szemének megtört fénye 
Oly megbocsátón csillogott:
Tűrés, alázat tükröződött benne . . .

Mikor ürömmel szinig teliték 
A legérzób, legjobb szivet,
A hunyó fárosz azt könyórgé :
Uram! bocsásd meg nékiek,
S jóság, kegyesség áradt mélyiból . . .

Mikor égó kínban vonaglott i 
A lázgolyó véres, meleg 
Nedvet fakasztott, könnyet ontott.
S irgalom, részvét kutforrása lett . . .

Mikor szent lelkét kilehelte:
Az égi lámpa egy nagyot,
Utolsót lobbant s fénysugára 
Évezredekre elhatott:
Az „Ut“, „Igazság", „Élet" én vagyok !...
• Az ismert ki'viniat* költft, akit a ,Petőfl Tár- 

■asig* nyolc koszorújával s legutóbb a fAváros a .t-erenc 
József4 szépirodalmi pályázatin tűntetett ki.

MORZSÁNYI JÓZSEF
Jelvény-, érem- éi diszmükészitA, 
kalligrafiai és művésnöki intézet

BUDAPEST, IV., ESKÜ-UT 5. SZ.
=  Telefoni Jóeeef 392—94. ----
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I PALÁGYI GYULA R. T. I
FA-, VAS- ÉS RÉZBUTORGYÁR, 
BERENDEZÉSI VÁLLALAT 
Iskolák, internáfusok. szállodák, 

üzletek, lakások stb. teljes 
b e r e n d e z é s e  

. - . K ö l t s é g v e t é s  d í j t a l a n . * .

I BUDAPEST, VII., ANGOL-UTCA 33. |
Telefon; József 411—04.
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H Í R E K
F e h é r  k a r á c s o n y .

Történelmi életünknek immár hét és fél esz 
tendő óta tartó sötét trianoni éjszakájában az 
idei Karácsony az első olyan keresztényi szeretet- 
Unnep, mely igazi krisztusi ajándék Ígéretével tölti 
meg a mérhetetlen szenvedések véres kálváriáján 
vergődő nemzetünk összemarcangolt lelkét.

Tél van, lelket dermesztő tél ma is a magyar 
történelemben, mert a megszállott ősi földeinken 
élő, elszakított testvéreinknek embertelen üldözése 
és sikoltó szenvedései tovább folynak, a keresz
tény világ nagyobb szégyenére.

Ám, Nyugat felől, az angol amerikai hatalom 
régióiból ellenségeink felé áramló tetemrehivásnak 
harsogásától már kezd szerteszakadozni a mi tör
ténelmi éjszakánk fekete kárpitja. Az angol parla
ment mindkét házának törvényhozó tagjaiból alakult 
magyar bizottság és az Amerikai Magyar Reviziós 
L'ga összehangolt munkálatai — melyeket e két 
vezető vilaghatalom kormányainak rokonszenve 
kisér — már olyan erővel ostromoljak Trianonéra 
a világ siket lelkiismeretét, hogy ennek hatasa 
alatt a félrevezetett külföld közvéleménye immár 
mindenütt megmozdul a négy részre szakított ma
gyarság újraegyesítésért.

Egymásután lép mellénk a világ számottevő 
történettudósainak, külpolitikusainak s államférfiad 
nak színe java, kik nemcsak a saját hazájuk köz
véleményének kialakítására bírnak szuggesztiv 
ható erővel, hanem a külföldi társadalmak felvilá
gosítására is érett és hivatott szellemi erők.

Legelői járnak e világgazság: a trianoni béke- 
szerződés megváltoztatasanak követelésében az 
angol, az olasz, a német, a svéd, a norvég, a 
holland, a sveici s az amerikai nagy lapok, a vi
lágsajtónak számottevő tényezői, melyeket többé 
mar semmiféle cseh, oláh és szerb hamisítással 
és vesztegetéssel nem lehet félrevezetni.

F.z a karácsony a hosszú fekete éjszakában 
lázasan vergődő, szenvedő magyar népnek az 
első, bizakodó fehér álmát hozza ajándékul. Tör
ténelmünk horizontjára eddig ráborult sürü. átlát
hatatlan fekete köd megtörött s a felhőkárpitok 
mögül, 1920 júniusa óta, most elsőizben kezd 
derengeni reánk az igazságot osztó örök Isten 
biztatásának fehér fénysugara. A szétnyíló kárpi
tok fényözönében pedig megjelenik a Megváltó
nak biztató tekintete, kit körülvesznek ott fenn 
az égi magasságban a nemzet őrködő halhatat
lanjai: Árpád, István, Kálmán, László, Mátyás, 
Bethlen, Bocskay, Rákóczi fejedelmek, Kossuth 
apánk s pantheonális nagyságainknak szinte be
láthatatlan gárdája, kik egy és ugyanazon hittel 
küldik le hozzánk az izenetüket:

— Véreink I . . . magyarok ! — ne csüggedje
tek! hanem küzdjetek és bizakodjatok a nemzet 
újra visszatérő jobb, szebb és boldogabb jövendő
jéért ! . . . E. B.
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Bethlen Ödön gróf meghalt. Bethlen György
grófot, az erdélyi Orsz. magyar part elnökét súlyos 
gyász érte; edesatyja, Bethlen Ödön gróf, volt 
tengereszkapitány, később Kolozsniegye főispánja, 
nehány napi szenvedés után agyszélhüdésben 
meghalt Bethlen Ödön gróf 1852-ben született 
Bethlenben. Haditengerészeti iskolát végzett s mint 
tengerészkapitany beutazta az egész világot; útjá
ról igen érdekes könyvet irt. 1881 ben szabadelvű 
képviselővé választották s tizenöt évig volt képvi
selő. Mint Kolozsmegye főispánja nag\ eréllyel 
tartott rendet a háború idején. Valóságos belső 
titkos tanácsos volt s Szent István-rendet kapott. 
Az egyházi életben, mint a kolozsvári kollégium 
gondnoka, vett tevékeny részt Bethlen Ödön gró
fot kiterjedt rokonság gyászolja, köztük két fia : 
Bethlen György gróf a feleségével, Jósika Paula 
bárónővel és Bethlen Pál gróf a magyar felsőház 
tagja, a Bethlen Gabor Szövetség társelnöke, fele
ségevei, Serényi Erzsébet grófnővel. Bethlen Ödön 
grófot vasárníp temették óriási részvéttel.

Lelkészbeiktatás. A lajosmizsei református gyü
lekezet vasárnap' iktatta be ikafalvi Farkas Béla 
volt kecskeméti segédlelkészt Lajosmizse község 
rendes lelkészéül A beiktatásra a kecskeméti re
formátus hivek is elkísérték volt lelkészüket, akit 
Lajosmizse határán küldöttség várt. A templom
ban, Muraközy Gyula imádsága után Hettesy Kál
mán dr végezte a beiktatást.

A református presbiteri konferencia. Nagy ér
dekiődes mellett tartottak meg a dunamelléki egy
házkerület székháziban a budapesti református 
egyházközség presbitereinek konferenciáját, melyen 
Ravasz László dr. püspök és \émethy Károly dr. 
titkos tanácsos, főgondnok elnökölt. Közének és 
Havpdl Béla budai lelkész imája után az öngyil
kosságok és a házassági elválások ügyének tár
gyalására tértek át, amelyeknek okait Bernát Ist
ván dr., a Magyar Nemzeti Bank alelnöke ismer
tette érdekesen. Hamar István teológiai tanár fel
szólalása után Ravasz László dr. püspök szólott 
a kérdéshez.

— Az elválások, öngyilkosságok — mondotta 
— az erősebb idegéletet élő emberek között jó 
talajt lelnek A megszállás, az expatriálás főként 
a faj magyarságot s benne a reformátusokat zilálta 
meg összességében és egyéneiben egyaránt, ezért 
sok köztük az elvált is, az öngyilkos is. A ma
gyar kálvinistában éppen fájóbb és keményebb a 
moralitás, rátartóbb, önérzetesebb, konokabb, haj- 
lithatatlanabb. Jellemében az az elem, amely a 
melegséget adja, kisebb mértékben van meg. 
Akár az öntöttvasba, a kálvinista lélekbe is ke
rült valami merevítő elem s ez a zordon, nem 
közlékeny magános lélek hamar megroppan. Nem 
gyónni-szerető ember. Évszázndokon át az evan
gélikusoknál volt gyónás, a reformátusoknál ez 
még a nagyon régi időkben sem éreztette hatását. 
Mindebből az következik, hogy a kálvinista lélek
kel többet kell foglalkozni. Gyökeres etikai válta
kozás kell. mert a trágár beszédből következik 
a trágár művészet, a kétféle művészetből a két

féle morál, a kétféle morálból az egyféle förtelem I 
Az egész református társadalomhoz azt a kérést 
intézem, hogy ugyanakkor, amikor keményet b, 
szigorúbb erkölcsi törvényeket állítson fel önma
gával és a világgal szemben, érezzen több felelős 
séget embertársai iránt. Türjük el és gyógyítsuk 
egymást!

A konferencia második főelőadását Szabó Imre 
budapest-fasori lelkész tartotta és rendkivül érde
kes, lelkes beszéden mondott az áttéréseknek, re- 
verzális-kötéseknek társadalmi, jogi pásztori és 
egyházfegyelmi orvoslásáról.

Kontra Aladár lelkipásztori jubileuma. Kontra
Aladár óbudai református lelkész országgyűlési 
képviselő, dec. 11-én ünnepelte lelkipásztori mű
ködésének negyedszázados jubileumát Az óbudai 
református templomban hálaadó istentisztelet volt, 
amelyet díszközgyűlés követett a templomban 
Mócsy Mihály esperes elnöklete alatt. A diszköz 
gyűlés ünnepi szónoka Sáfár Béla váci lelkész 
volt Sárközy Jenő főgondnok nyújtotta át a gyü
lekezet ajándékát, egy hatalmas ezüstkelyhet. A 
budapesti református egyház nevében Szászy Béla 
v. 'b. t. t., az evangélikus egyház nevében Mór 
Henrik lelkész köszöntötte presbitériuma élén a 
jubilánst. A díszközgyűlés után a Korona-téri Ke 
resztény Társaskörben diszebéd volt, amelyen 
száznyolcvanán jelentek meg Kontra Aladár bivei 
és tisztelői közül

A felsőborsodi Református Tanítóegyesület de
cember 7-en tartotta meg rendes gyűlését Sajó- 
szentpéteren.

Az uj református gyülekezeti házat Pécsett a
múlt vasárnap avattak fel és ugyanakkor ünne
pelték meg a pécsi református gyülekezet megala 
kitásának 35 éves, továbbá a templom építésének 
és Nyáry Pál lelkész működésének 25 éves jubi
leumát. Az ünnepségen megjelent Ravasz László 
dr. ref. püspök is, aki felavatta a gyülekezz ti há
zat majd pedig a konferencián az egyke pusztí
tásainak meggátlásáról tartott előadást.

Dr. Kapi Béla dunántúli püspök december 17-én 
a ballassagyarmati ev. gyülekezet által rendezett 
kulturestílyen világnézeti előadást tartott, majd 
másnap a templomban az Úri szentvacsorát szol
gáltatta ki a hiveknek.

Lelkészi jubileum. Bensőségteljes ünnepség ke
reteben ünnepelte meg dec. 11-én Farkas Elemér 
büki lelkész a soproni alsó egyházmegye nép
szerű esperese, lelkípásztorkodásának 40 éves év
fordulóját A jubiláns lelkészt az egyházkerület 
nevében Kapi Béla püspök üdvözölte, az egyház
község érzelmeit dr. Takács József felügyelő tol
mácsolta, a tanítói kar nevében Kisfaludy Károly 
ig. tanító szólott. A gyülekezet a jubilánst egy 
aranykapcsos bibliával ajándékozta meg.

Érdekes határozat. A Csonkabihar érmelléki egy
házmegyei Tanítóegyesület kimondotta, hogy a 
gyűlésen igazolatlanul meg nem jelent kartársakat 
egyenként 10 pengő birsággal sújtja és a bünte
tési dijat az ORTE, jóléti intézményeire fordítja^

V _____ ________ ______________éhéhííAI ttitaMflMI
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A belügyminiszter a városok díszítéséért. A be
lügyminiszter két rendele et is bocsátott ki a vá
rosok díszítése érdekében. Az egyik rendeletben 
figyelmébe ajánlja a hatóságok vezetőinek a vá
rosok, községek utcáinak fásítását, a másikban 
pedig felszólítja a hatóságok első tisztviselőit, hogy 
minden olyan alkalomkor, amidőn történeti, vagy 
kegyeleti vonatkozású épületek lebontásáról, vagy 
javításáról van szó, kérjék a Műemlékek Országos 
Bizottságának hozzájárulását a tervezett munká
hoz. A belügyminiszter ajánlja a hatóságok veze
tőinek a városok és községek utcáinak és tereinek 
fásítását és az ültetettfak gondozását, hangsúlyozva 
a fontos egészségügyi, kulturális és szociális haíz 
not. amelyek az utcák és terek fásitásAhoz fűződnek.

Az idegenben nyugvó hősök hazaszállítása sok
családnak szive melyen ápolt vag\a es e tekin
tetben állandóan történnek könnyítések a kedvez
ményes hazaszállításra. Itáliából a hadszíntérről 
való hazaszallitás körülbelül 400 pengő, távolabb 
fekvő városokból természetesen többe kerül. Ju
goszláviából hozzávetőleg 600 kilométeres távol
ságot véve alapul) 600 pengő, Romániából 700 
pengő, Lengyelországból 800 pengő A belügymi
nisztérium hadsirokat nyilvántartó csoportja a 
jövő évre azt tervezi, hogy lehetőleg egysz< ne 
szállítja Magyarországra a külföldről hazatért hősi 
halottakat és országos gyászünnep keretében adja 
át családtagjaiknak.

A katonaság lelki gondozása. Holladiában egyik
város református presbitériuma keresztülvitte, hogy 
a kaszirnvá<ban úgy a legénységi szobákban mint 
az éttermekben a falakon, feliratok közlik a ka
tonasággal az istentiszteletek és egyházi összejö
vetelek idejét és helyét, hogy a gyülekezeti életbe 
a katonaságot is bekapcsolják.

Alkoholizmus. Magyarországon a pálinkáivás az 
utóboi evben tetemes emelkedést mutat, miként a 
következő számok mutatják : 1925—26-ban elfo
gyasztottunk 66 00 ) hektoliter pálinkát, 1926 — 27. 
évben 103.000 hektolitert A fejhányad volt 1925 - 
1926 ban 0 8 liter. 1926—27 ben 1 3 liter. Pálin
kára tehát van pénz. A haszon a pálinkaivásból 
az államé, a kár a pálinkaivóé és családjuké.

Említésre méltó statisztikai adatok. A Magyar 
Statisztikai Szemle egyik száma közoktatásunk
kal foglalkozik és a tanulók vallásáról szólva, a 
következő adatokat jegyzi fel: 63'9 százalékú ró
mai katholikusságból alsófoku oktatásban részesült 
az összes tanulók számából 62'4 százalék, közép
fokú oktatásban 597 százalék és felső fokú ok
tatásban 59 7 százalék. Az ország lakosságának 
21 százilékát kitevő reformátusságból az elemi 
iskolai református tanulók percentje 20'4 a kö
zépfokú iskolákban 1.6 és a felsőfokú iskolákban 
207 százalék. Az összlakosság 6'2 percentjét ki
tevő evangélikusok az alsó fokú intézetekben 6‘2 
százaléka szerepel. Igen szomorú képet mutat az 
ország .népmozgalma az 1927. év első felében. 
Szinte tragikusnak látszik a helyzet, ha olvassuk, 
hogy a házasságkötések és a születések száma

állandóan csökken, mig a halálozások száma ál
landóan nő. 1923. első félévben házasságot kötőt 
tek 40.854, az 1927. év első felében már csak 
36.608, a születések száma az 1923. év első fe
lében : élve született 119.652, halva 3264, 1927- 
benazélve születettek száma lecsökkent 110.658-ra, 
a halva születettek száma 3168-ra. Házasságköté
sek és születések száma tehát 5 év alatt fokoza
tosan csökkent, mig a halálozások száménál for
dított a helyzet. Az 1923 év első felében a halot
tak száma 81.028 mig az 1927. év első felében 
már 82.285. Az összes adatokat egybevetve a 
népszaporodás 1923 ban 38 624 volt, mig 1927-ben 
csupán 28 473.

Unitárius nagy napok Washingtonban. Az ame
rikai unitáriusok egyháza a közelmúltban tar
totta n»eg nagy jelentőségű országos konferen
ciáját Washingtonban. Kimondotta a konferen
cia, hogy az unitárius istentiszteletek n ég von
zóbbá és melegebbé tétele céljából egy uj litur
gikus könyvet szeri-észtét, n ely a zenének és a 
többi művészeteknek is még nagyobb szerepet 
enged. Elhatározta egy Unitárius Otthon felállítá
sát Washingtonban elaggott, szegény vagy más 
magányos unitárius hívek számára. Kimondotta a 
konferencia továbbá, hogy minden évben február 
5 ét ifjúsági napnak tekinti, amikor is minden 
egyházközségben ifjúsági istentiszteletet tartanak, 
melynek minden egyes számát még a szószéki 
szolgálatot is az ifjúság tagjai látják el.

A Magyarországon eltemetett hősök száma 77.192
s a hősi sírokról vezetett nyilvanfartas szerint a 
legtöbb hadisir van Bu lapesten 17.516, Miskolcon 
3358, Debrecenben 4327, Nyíregyházán 3037. A 
legnagyobb hadifogotytemető Ostfiasszonyfa 5601 
sírral, Kenyérmező 2827 sírral. A külföldön elte
metett magyar hősök eddig ismert száma 101.878, 
ebben a számban n lömegsirok ismeretlen halottéi 
természetesen nincsenek benne. A legtöbb sir 
Olaszországban ismeretes: 30.433. Oroszországban 
25 000 Csehországban 23.379 Romániában 11.728 
és Ausztriában 5752. A hősi temetők közül a leg
szebb temető a soproni, szombathelyi, pécsi, mis
kolci. egri és a pápai. A budapesti, győri és nyír
egyházid temető* a jövő évben kapnak síremléket. 
Egyes külföldi országokban nagyon elhanyagolják 
hősi halottaink sírjait, az olaszok azonban meg
hatóan gondozzák. Egyes ezredeknek Doberdó és 
Görz környékén külön temetőik vannak (a 46-os 
közös, 3-as honvéd, 39 es közös, 17 es honvéd). 
Nálunk is, miként külföldön, társadalmi egyesülés
nek kellene kezébe venni a sirok gondozását, mert 
a külföldön elhanyagolt sirok gondozását csakis 
társadalmi utón lehet elérni A belgrádi magyarok 
például gyűjtés utján szerzett pénzből a Belgrád- 
bm nyugvó magyar hősök temetőjét felékesitették 
és gondozzák.

Isten az emberi lélelek titkait mindenkinek az 
arcára irta, de csak keveseket ajándékozott meg 
a leolvasás tudományával.
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SZÖVETSÉGI HÍREK.
Választmányi ülés. Szövetségünk december 15-én 

tartotta beszámoló választmányi ülését Ráday 
Gedeon gróf, ny. belügyminiszter, orszgyül. kép
viselő elnöklete mellett. A társelnökök közöl meg
jelentek : Jalsovitzky Sándor ny. államtitkár, Folkus• 
házy Lajos székesfővárosi alpolgármester, Józan 
Miklós unitárius püspöki vikárius, Dr. Csordás 
Elemér tiszti főorvos és a választmány tagjai 
majdnem teljes számban. Az ügyvezető alelnök 
jelentése után a szövetség által lebonyolított sors- 
jegyaktióról és a Bethlen Gábor székház felépíté
sére irányuló mozgalomról Dr. Vida Gyula ügy
véd, szakosztályi elnök terjesztette be részletes je
lentését, amelyet a választmány egyhangúlag tu
domásul vett. Jelentést tettek ezenkívül a jóléti 
szakosztály elnökén kívül Kuthy Dezső a külügyi, 
Lechniczky Gyula a tudományos és irodalmi és 
Dr. Vida Gyula szervezési szakosztály elnöke. A 
szakosztályok által előterjesztett jelentés és adott 
Programm arra enged következtetni, hogy a Szö
vetség működése napról-napra hatalmas léptekkel 
halad előre. — Elhatározta többek közt a választ
mány, hogy a szervezés alatt álió vidéki és fővá
rosi kerületi fiókokat feláilitja s ennek szervezési 
költségeire nagyobb összeget is szavazott meg. 
Vitéz dr. Horváth Béla szfőv. tanácsjegyző indít
ványára elhatározta lord Rotherniere üdvözlését 
s azt, hogy megküldi a nemes lordnak a Szövet
ség kiadásában megjelent „A 'protestantizmus 
Magyarországon“ cimü munka diszkiadását. — 
Elhatározta végül a választmány azt is, hogy a 
Magyar Protestánsok Lapja c. hivatalos lapját 1928 
januárjától más alakban (olyan méretben, mint a 
napilapok) fogja megjelentetni.

Kedvezmények tagtársainknak. Szövetségünk 
szervezési szakosztályának sikerült a Nemzeti 
Színháznál, Kamara Színháznál és Magyar Szín
háznál korlátolt számú 50%‘Os jegykedvezményt 
kieszközölni. Kedvezmény elnyerésére van kilátá 
sunk még a többi színházaknál, moziknál és fő 
városi fürdőknél is. Kérjük tagjainkat szívesked
jenek a Szövetség titkárságával közölni, hogy 
kik tartanak igényt a kedvezményes jegyekre, 
hogy tudathassuk esetenként azon előadásokat, 
amelyekre szövetségünk tagjai a kedvezményt 
igénybevehetik. Egyben közöljük, hogy f. hó 27-én 
este a Magyar Színházban a „Külváros“ c. darabot 
adják, melyre a kedvezményes jegyek igénylését 
27-én d. e. 11 óráig kérjük titkárunknál bejelenteni.

A Protestáns Bál rendezőbizottsága, amelynek 
elén ifj. Teleki József gróf bálelnök, ifj. vitéz 
Horthy István és ifj. Bethlen István gróf ügyvezető 
elnökök állanak nagy lelkesedéssel munkálkodik 
a január 21-iki bál sikerén. Minden hétfőn és 
csütörtökön d u 6 —8 óra közt permanens ülé
seket tart, amikor is bárki fordulhat a rendező
bizottsághoz felvilágosításért. — A aecember 21-iki 
bizottsági ülés után a rendezőség tagjai az Erzsé
bet királyné szálló éttermében gyűltek össze ba
ráti vacsorára.

„A nemzeti egység“ címen szövetségünk tudo
mányos es irodalmi szakosztálya által rendezett 
előadások december 13-án kezdődtek. Az el&ő 
előadást Puky Endre orsz. gyűl. képviselő, a kép
viselőház alelnöke tartotta: A nemzeti egység je
lentősége címen.

A Deák-téri evang. iskola dísztermét nagyszámú 
és előkelő közönség töltötte meg. Puky Endre 
azzal kezdte előadását, hogy az emberi egyesülé
seket a természeti adottságokon és a gazdasági 
érdekkapcsolatokon kívül fizikai vagy szellemi 
erők alkotják. Az egység legmagasabb fokán már 
nem mechanikus, hanem nagy etikai erők fogla
lata. Az etikai erők termelték ki a két leghatal
masabb szervezetet: az államot és az egyházat. 
A nemzeti érzés világa mellett ott van tehát a 
vallásos érzés világa. Azt a domináló etikai erőt, 
amely ezeket a leghatalmasabb szervezeteket be
tölti, amott hazafisagnak, emitt hithűségnek neve
zik. Mindkettőnek közös jellemvonásai az önzet
lenség, áldozatkészség, szeretet, szabadság és re
mény. Az Isten- és hazaszeretet egy erkölcsi for
rásból fakadnak. Az alkotmányos szabadságjogok 
kai egy tőből hajt ki a vallásszabadság. A protes
táns ember lelkében paritásosán nyilvánul meg a 
nemzeti és vallásos egység Minden szellemi egy
ség, nemzeti és vallási egyaránt, Isten felé mutat. 
Éppen ezért a szellemi egység dacolni fog az erő 
szakos korlátokkal, mert a nemzeti egység épp 
úgy, mint a protestánsoknál az egyház egysége, 
csak a természet által egységessé alkotott Nagy- 
magyarország határain belül fér meg A nagy 
tetszéssel logadott előhdás után Grandpierre Emil 
közigazgatási biió „A nemzett egység és a tria
noni határok“ cin'en tartott értékes előadást. Az 
lelszakitou magyaiság' jelenlegi helyzetével — kü- 
önösen az Erdélyivel — foglalkozott behatóan.

Mindkét igen értékes előadás anyagát lapunk
ban egész terjedelmében le fogjuk közölni.

A legközelebbi előadást dr. Antal Géza ref. 
püspök fogja tartani január 10 én: A világ pro- 
tedántizmus egysége cimen. A többi előadások 
sorrendje a következő: Január 24 én : 1. Báró
Kaas Albert dr. egyetemi tanár: Individuális és 
szociális elemek a protestantizmusban. 2 Bencs 
Zoltán dr. miniszteri titkár: A nemzeti egység és 
az osztályharc elmélete. Február 21-én: Kapi 
Béla püspök: A nemzeti egység veszélyeztetettsé
gének okai. Március 6-án: Dr. Ravasz László ref. 
püspök: Protestáns egység és annak eszközei. 
Március 20 á n : Dr. Darányi Kálmán ny. főis
pán, orszgy. képviselő és Lechnitzky Gyula tanár: 
Egység a nemzeti társadalomban. Április 17-én: 
Dr. N ményi Imre ny. államtitkár: Az egységre 
való nevelés.

Páratlanu l olcsón

zongorák, harm mórnak
10 év i  jó tá l lá s  es  k é n y e l 
m es  ré sz le t f lz e té sm e l le t t

E H A L L  z o n g o r a t e r m e i b e n
B u d a p es t ,  A ndrássy  ut 15
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- J  protesíántizmus Hagyarországon“
címen az elmúlt héten egy hatalmas, díszes kiál
lítású munka látott napvilágot, amelyet Szövetsé
günk, a magyar protestáns társadalom országosan 
megszervezett Bethlen Gabor Szövetsége adott ki 
s melyet a protestáns társadalom egyházi és vi
lági kiválóságai írtak.

Ez a mü Szövetségünk eredményes munkájá
nak egyik határkövét képezi. Köztudomású, hogy 
Szövetségünknek zászlójára irt legfőbb célját ké
pezi, a magyar egyetemes protestáns társadalmi 

• erdekek érvényre juttatása. Ennek a legfőbb 
célnak szolgálatába állítottuk ennek a műnek a 
megírását s ugyanezt a nemes és fontos célt szol
gálják azok az előadások és értekezések, amelyek 
a protestáns szellem hivatása a magyar nemzet 
életében összefoglaló cimen mint e műnek máso
dik része — közreadattak.

Eddigi működésűnk s az elért eredmények iga
zolják, hogy törekvésünkben nem vezetnek önző 
szűkebbkörü közösségi érdekek. Mindenkor az 
egyetemes nemzeti cél lebeg előttünk. Meggyőző
désünk, hogy a nemzet maga egészeben csak 
akkor teljesítheti hivatását, ha minden egyes tagja 
és tagjainak minden szervezete teljes odaadással 
végzi a maga külön feladatát.

A kiadott mü két főrészből áll. Az első rész. 
amelyet 5. Szabó József a debreceni református 
kollégium tudós igazgatója irt — tömören tárgyal
ják a magyar protestántizinus történetet. A hét 
fejezetre osztott első rész a protestantizmus eher 
jedése, szervezkedése, diadalmas küzdelmei és el
nyomatása után a protestantizmus újraéledését 
tárgyalja s végül foglalkozik a protestantizmusnak 
helyzetével a Világháború előtt és után.

A mü második része talán még az elsőnél is 
érdekesebb. Olyan kérdéseket tárgyal — A pro
testáns sze lem hivatása a magyar nemzet életé
ben cimü keretben — amelyek soha nem voltak 
olyan aktuálisak, mint napjainkban. — Mind igen 
értékes és érdekesen megirt munka. — Raffay 
Sándor dr. evang. püspök vezeti be a második 
részt „Mit köszön a világ a protestántizmusnak ?* 
cimen, melyben megállapítja, hogy a reformáció 
egyházai a népművelés leghatalmasabb munkásai. 
Értekezése végén kemény, de objektiv választ ad 
Pezenhoffer Antalnak. — A következő értekezés, 
ben megtudjuk Gödé Lajos püspöki lelkész tollá
ból, hogy mit köszön a magyar nemzet a protes
tantizmusnak. Igen érdekes és tudományos felké 
szültségre Való Lechniczky Gyula tanárnak „A 
protestantizmus hivatása a nemzetnevelés és kul
túrpolitika terén“ cimen megirt tanulmánya. 
Sztehló Kornél ev. egyet, főügyésznek „A protes
tantizmus helyzete és teendői a többi magyar 
egyházzal szemben“ cimü kiváló müvét már is
merjük e lap hasábjairól. Igazi élvezetet nyújt 
Puky Endre tanulmánya, amelyben a protestáns 
embernek a politikai küzdelem megnemesitése kö
rüli teendőivel foglalkozik igen tárgyilagos han
gon.

Ezután Józan Miklós unitárius püspöki vi
kárius értékes gondolatokkal teli előadásában azt 
tárgyalja, hogy mik a protestantizmus teendői a 
nemzeti egység megteremtése érdekében

A református teológiai tanári karban igen elő
kelő helyet elfoglaló Viktor János dr. a stocholmi 
keresztyén világkongresszuson észlelt tapasztala
tairól számol be értekezésében.

Zajti Ferencnek, a kiváló Írónak e könyvben 
irt értékes munkájáról nem kell külön ismertetést 
Írni, mert az annak idején lapunk hasábjain már 
szintén megjelent.

Az egész magyar protestáns társadalom ismeri 
a következő értekezés tudós szerzőjét: Schneller 
István dr. egyetemi profeszort, akinek „Jézus 
Krisztus a mi vezérlő szellemünk** cimü hosszabb 
tanulmánya tartalmazza a nyolcvaneves tudósunk 
azon legfőbb elveit, amelyek hosszú és áldásos 
nemzetnevelői munkásságai irányították.

A reformáció lényege és jelentőségéről közsze
retetben álló püspökünk dr. tíalthuzár Dezső azt Írja 
mélyenjáró gondolatokkal teli kiváló értekezése
ben, hogy az „nem a forma kérdése, hanem a 
lényeg, a lélek, az élet kérdése. Élet-halál kérdé
sének lényege. Ennélfogva hatalom is. Evangé 
liumi hatalom, vagy épen az evangélium feltétlen 
hatalma: Istennek hatalma minden hívók idvessé- 
gére.“

Hegedűs Lóránt dr. ny. pénzügyminiszter azt 
Írja nagy értékű és meleg szívre valló érdekes ta 
nyulmányában, hogy ötven évig nem olvasta a 
bibliát. De az embert a szörnyű megpróbáltatások 
elvezetik a bibliához s azon keresztül ahhoz, aki 
a fájdalmat a világon szentséggé avatta: Jézus
hoz! aki őt megtanította arra, hogy a szeretetet 
hirdesse.

Sidó Zoltán dr. közg. iró a szociális kérdések 
mikénti megoldásáról, Imre Sándor egyetemi tanár 
a protestáns szellem és újjáépítésről Írtak nagy- 
értékű értekezést. Harangszó cimen közöljük Ravasz 
László püspök klasszikus szépségű emlékbeszédét. 
Szelényi Ödön dr. egy. tanár „A protestáns neve 
lés szelleméiről. Czcglédy Emanuel ref. lelkész 
az egyházak nemzetnevelő hivatásáról, báró Kacs 
Albert egyetemi t*nár „A reformáció mint rene
szánsz“ cimen, Vetess Jenő dr. „A magyar protes- 
tántizrrus művelődési eseményeiről és Ihrig Károly 
egyet, tanár a szocializmus okairól Írtak igen érté
kes tanulmányokat. — Sidó Zoltán, Imre Sándor, 
Ravasz László, Szelényi Ödön, Czeglédy Emanuel, 
báró Kaas Albert, Veress Jenő és Ihrig Károly 
értekezéseiről — helyszűke miatt — a jövő szá
munkban adunk részletesebb ismertetőt.

Ez a hatalmas mü (több mint 500 oldal) tele 
van több mint száz protestáns történelmi vonat
kozású képpel és mümelléklettel. A valódi arany- 
nyomású ékítményekkel ellátott albumalaku dísz
munkának ára félbőrkötésben 50 pengő, egész 
bőrkötésben bibliotil kiadásban dedikálva 100 P. 
Kapható a Bethlen Gábor Szövetségben, Budapest, 
VII., Wesselényi-utca 52. szám.
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^ szagos
# IVANSÉUKt 
V könyvit

jYíegjelent
a karácsonyi könyvpiac 
szenzác ió ja :

I. R ész  :

J proíesfiDliziRiis Nogysrorszápon”
T örténeti é s  helyzetrajz

II.Rész:

„A protestáns szellem hivatása 

a magyar nemzet életében”
Több mint 5 0 0  o lda las  diszmü  
műméi lékletekkel a Bethlen  
Gábor S z ö v e tsé g  kiadásában.

Baltazár Dező dr 
Czeglédy Emánuel 
Gödé Lajos 
Hegedűs Lóránt dr. 
Ihrig Károly dr. 
Imre Sándor dr. 
Józan Miklós

írták  :
Haas Albert báró dr 
Lechniízky Gyula 
Puky Endre dr. 
Raffay Sándor dr. 
Ravasz László dr. 
Schneller István dr.

Sidó Zoltán dr.
S Szabó József 
Szelényi Ödön dr. 
Szíehló Kornél 
Veress Jenő dr. 
Viktor János dr. 
Zajíi Ferenc

negrendelhetö a Bethlen fiábor Szövetségnél Budapest, Ilit. Ufesselényi-u. 52
Á r a  d i s z k ö t é s b e n  5 0  P .

Felelős kiadó a .Bethlen Gábor Szövetség" nevében 
dr. Vida Gyula ügyvéd (VII., Kertész-utca 18.)

Nyomatott Fráter és Társa könyvnyomdájában 
Budapest, VII., Akácfa-n. 13. Tel.: J. 406—20

•__________________________ ___
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