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Az Élet Könyvéből. 

Újesztendei elmélkedés. 
„Dicsérjétek az Urat! Éne-

keljetek az Úrnak új éneket ; 
dicsérje öt a kegyesek gyüle-
kezete." 149. zsolt. 1. 

Szomorú halottas menetben haladtunk a temető 
felé; hangos siralom jajkiáltása és halotti ének szava 
verte fel az utcza csendjét. Ifjút temettünk; nagy család 
örömét, gazdagságát. A temető felé vivő úton ott a 
menetben népek sokasága haladt; mögöttem pedig „urak", 
tanult, férfiak jöttek; olyanok, a kik nem sokat törődnek 
nagy problémákkal, még kevésbbé a vallás igazságaival. 
De ez a gyász most mégis bölcselkedésre indította őket; 
az a bizonyosság, hogy a temetőbe vivő úton járnak, 
mintha elmélkedésre ösztönözte volna őket. Mögöttem 
jöttek, így hát végig kellett hallgatnom, hogy miről 
beszéltek. Es megszólalt az egyik: 

— Ilyen az élet, ide jutunk csak mindnyájan és 
még azt merik hirdetni, hogy feltámadunk; pedig mindez 
csak üres szó. 

És megszólalt a másik: 
— Értelmes ember nem is hisz ma már ilyent; a 

temető felé halad az élet; régi emlékek ezek a tanítá-
sok ; a vallás mesékből van összeszőve. 

A többiek pedig mindezeket hallván, helyeselték; 
mert ők is úgy érezték, hogy nem az élet, hanem a 
halál az úr mindeneken. 

Én pedig arra gondoltam, hogy valóban, ezek a 
bölcselkedők a temető felé haladnak; hiszen mindaz, a 
mi az ember életébe új erőt, hatalmat visz: az ismeret-
len előttük. Isten dicsőségére való munkálkodást, az 
Isten dicsőségére szolgáló élet nagyszerű erőkifejtéseit, 
áldásait nem ismerik. 

Ezzel a gondolkozással, a mely a társadalom köz-
gondolkozását mélyen átjárta és elgyengítette, nem is 

várhatunk új alakulásokat; az esztendők is váltakozhat-
nak és ezerszeresen hangozhat a frázissá lett boldog 
újév-kívánás: mégis minden a régiben marad. Az ember-
nek kell átalakulnia lelke mélyeiben; annak kell az 
Istenfiúság méltóságához feljutnia és az Isten országa 
tájain kell megtalálnia azt a boldogságot, a mely szün-
telenül új éneket visz életébe. A zsoltáros is erre buz-
dít; mielőtt utolsó, 150-ik zsoltára elhangzanék, még 
egyszer új énekmondásra hív fel: „Énekeljetek az Úr-
nak új éneket; dicsérje öt a kegyesek gyülekezete". Az ítj 
ének pedig, a mely tulajdonképen évezredes ének, sze-
gények, gazdagok, hatalmasok, erőtelenek éneke, ez a 
régi, mindig egyformán gyönyörű ének az Isten nagy 
szerelméről, szabadításáról zeng ós az új életet meg-
találtak szívéből tör elő. A kik nem a temető felé, 
hanem az Isten szeretetéhez mennek minden nappal kö-
zelebb ; a kik Isten dicsőségére élve az Isten országáért, 
szebb, dicsőbb világért küzdenek. 

Új évet várunk mi is egyházunk, nemzetünk életében. 
Egész életünk munkája ezért a boldog új esztendőért vívott 
harczolás. Sok még a meg nem értés. A szellemi világban 
is nagy a zűrzavar. Bizonytalan kapkodás, ideges nyugtalan-
ság látszik minden vonalon. Ez időkben az evangélium vilá-
gossága mellett várhatunk csak több fényt a temető felé 
haladó világ számára, hogy átalakulhassgon a „kegyesek gyü-
lekezeté" -vé, melynek az a jellemvonása, hogy ott szünte-
len Istendicsőítés hangzik. Az ének, a beszéd, a cselekede-
tek, a könyörülő szeretet, az élet minden vonatkozása és 
ténye nem egyéb ott, mint Istendicsőítés. Az erős egyéni-
ségek serege a „kegyesek gyülekezete". Nem máról holnapra 
alakul az ki, hanem lassan, észrevétlen. Nem is emberi 
erőknek általa. Az Isten azonban az övéinek megadja 
azt a méltóságot, hogy a „kegyesek gyülekezeté"-ért 
fáradozhatnak. Minél inkább valósul az meg, annál bizo-
nyosabbak lehetünk, hogy boldog új esztendő hajnala 
virradt nemzetünkre. (bj.) 



EGYSEG. 
— Ujévi gondolatok. — 

Fegyverben állott egy évvel ezelőtt hadseregünk 
a déli határon, vésztjósló fellegek vonultak fel hazánk 
egére. A balkáni háborúba való fegyveres beavatkozás 
veszélye alig volt múlóban, máris az elemi csapások 
egész sora látogatta meg országunkat. Fagy, árvíz, eső 
tette tönkre a szép reménységeket. Bent a nemzet éle-
tében késhegyre menő pártharcz dúlt az egész elmúlt 
évben, — az osztályharcz is felütötte felét s kicsibe 
mult, hogy a véres összetűzések elsimultak. És beállót^ 
a nagy gazdasági pangás, az iizlettelenség; a kereske-
delem hajói ropogtak, inogtak, százakra menő exiszten. 
czia ment tönkre. Egyházi életünkben a széttagozódás 
fokozódott, a féltékenykedés még erősebb gyökeret vert 

s már-már hatalmi kérdések kerültek felszínre. Sehol 
etjységes gondolat; egységes akaratelhatározás. 

Sokan az 1913. év tizenhármas számához fűzik 
babonásan a sok csapást és szerencsétlenséget s nem 
látják a vörös fonalat, a mely Vatha lázadásától kezdve 
végig vonul a magyar történeten az 1913. évi zavar-
gásokig és sújtja, ostorozza a magyart, hogy egy akolba 
verje; de kelet és nyugat, a pogány ösztönök és a 
nemesebbre való törekvés, radikalizmus és konzervati-
vizmus, maradiság és szélesebb látókörű mozgolódás, 
uralomvágy és a szolgaság jajjá, materiálizmus és ideá-
lizmus, léhaság és komolyság folytonos harczban állnak 
egymással ezer év óta. Es így várhatunk-e jobbat az 
1914. évtől? 

Igen, várhatunk. Látjuk a jeleket, a melyek az 
ideálisan gondolkozók, a közért dolgozni tudók munkái 
után itt is, ott is feltünedeznek. Látjuk, hogy lassanként 
szaporodik azoknak száma, a kik a meddő politikai csa-
tározásokkal szakítva, egy-egy jó ügy szolgálatába áll-
nak, látjuk a nemzet-, nép- és egyházerősítő intézmé-
nyeknek erőben és számban való folytonos gyarapodá-
sát, látjuk, hogy az ifjúság egy része komolyan és czél-
tudatosan készül a jövő nagy feladataira, látjuk, hogy 
az egyház iránti érdeklődés erősbödik, hogy az egyhá-
zak belső élete kezd tartalmasabbá válni, szóval látunk 
sok jót is, mely a dekadens irányzatokkal szemben biz-
tat a jobb jövővel s fokozatos építésre, alkotásra, mun-
kára ösztönöz. 

A jövő nagyszerű épületének alapozásánál tartunk 
talán már és meg fogjuk építeni minden gátló körülmény, 
minden ellenséges áramlat daczára ezt a fényes épüle-
tet, ha a magyar kálvinisták megértik a hívó szót és 
buzgó lélekkel, komoly, öntudatos élettel, élő hittel be-
állnak a regeneráczió szolgálatába s a kálvinizmus el-
hivatását átértve, egységes akarattal és munkával tel-
jesítik a reájuk váró nemzeti, szocziális és világmissziót. 

Mott Jánostól hallottuk, hogy az egész világon 
mutatkoznak az ébredés jelei és hogy soha sem haladt 
a krisztusi ideál felé az emberiség erőteljesebben, mint 
épen a mai időben, bár soha több és nagyobb ellensége 

nem volt ennek, mint manapság, a szocziális küzdelmek 
eme jellegzetes korszakában. 

Ha talán nem egyenes, de zeg-zúgos vonalban, 
mégis haladunk, mert a fejlődés nem áll meg egy perezre 
sem az Isten nagy, örökkévaló czéljai felé. Minden jó 
munkával közelebb jutunk az Isten nagy gondolataihoz 
térben és időben s egy-egy lépést teszünk az örökké-
valóság felé! 

Abban a reménységben vagyunk, hogy az alkotó 
és építő munka jegyében, e lap hasábjain egyházunk és 
hazánk iránti égő szeretettel szolgáltunk és bízó lélek-
kel igyekszünk szolgálni a jövőben is. Érezzük gyarló-
ságunkat, de számot vetve egy év munkásságával, úgy 
érezzük, hogy ha nem is művelünk nagy dolgot, mégis 
jó ügyet: a magyar protestáns, közelebbről kálvinista 
egyház ügyét szolgáltuk s ez a szolgálat nekünk kedves 
és örömteljes volt. Barátaink, olvasóink sorának gyara-
podásából pedig bizalmat merítünk arra, hogy a meg-
kezdett úton bátran haladjunk előre. Ha egy porszem-
mel is hozzájárulhattunk az egységes egyházépítés gon-
dolatának kialakulásához, úgy nem volt hiábavaló ez a 
munka, de az egységes akarat és egységes cselekvés az, 
a mi törekvéseink jelszavául kell, hogy szolgáljon. A Kál-
vin-Szövetség, úgy véljük, jó eszköz leend ennek ki-
fejlődésére s három millió kálvinista szövetkezése a 
hithű, puritán, kálvinista élet visszaállítására, forduló-
pontot képezne e nemzet életében is! Ezért e Szövetség 
tulajdonát képező lap nem lehet más, mint az egységre 
való törekvés orgánuma. 

A mi újévi kívánságunk az, hogy találjuk meg 
hát a Krisztusban való egységet s akkor új fényes kor-
szaka nyílik meg a magyar kálvinizmusnak és ezáltal 
magyar hazánknak. 

Csak a Lelkedet küldd el, Uram, hozzánk s meg-
újhodik minden ! 

pálóczi Horváth Zoltán dr. 

KRÓNIKA. 

Va 11 ásügyi sérelmek. 

A konvent legutóbbi ülése elé egy csomó vallás-
sérelmi ügy került. Az eseteket részletezni igazán nem 
kívánatos. Mi a r. kath. egyházzal szemben számtalan-
szor körvonaloztuk azt az álláspontot, hogy ne vívjunk 
meddő harezokat, a miből az egyik félnek szégyennel, 
a másiknak (s ez mindig mi vagyunk) veszteséggel kell 
visszavonulnia, hanem minden keresztyén felekezet épít-
sen a maga határain belül s a keresztyén világnézet és 
a magyarság megerősítését tűzzék ki feladatul. Bizonyos 
keserűséggel kell látnunk, hogy a r. kath. egyházban 
még mindig vannak, a kik a középkorba szeretnének 
visszatérni. Nemrégiben az inkviziczió igazolására állt 
sorompóba jobb ügyhöz való igyekezettel egyik harezos 
egyházatya, pedig igazán okosabb lett volna, ha szem 
előtt tartja a régi közmondást: „quieta non movere" 



A konvent elé kerülő vallássérelmi ügyek pedig' igazán 
feltűnőek, mert nem heccz-káplánokról van szó, hanem 
az exponált r. kath. központok, mint Esztergom, Kalocsa, 
Eger, Szatmár szerepelnek a műsoron. Persze, legtöbb 
a panasz a zárdai iskolák ellen. Régen ismerjük a zár-
dák katholizáló irányzatát s azt, hogy a legképtelenebb 
eszközöktől sem riadnak vissza, de itt is a főliiba a 
miénk. Ma már annyi jó leányiskolánk van, hogy igazán 
vétket követ el az a protestáns szülő, a ki gyermekét 
nem evangélikus vagy református intézetbe adja. Tudjuk, 
hogy az Angol kisasszonyoknál, vagy a Sacré-coeurben be 
nem eresztik a református vagy evangélikus hitoktatót 
s csak természetes, ha a miéink hasonlóan járnak el a 
r. kath. hitoktatókkal szemben. Bizony jobban tennék a 
r. kath. egyházvezetők, ha a hitetlenség, a vallástalanság 
ellen küzdenének s a dekadens irányzatok letörésére 
szednék össze erejüket, mert az efféle sérelmek, mint 
a mik a konventen előfordultak, csak fokozzák az ellen-
tétet és keserűséget okoznak. Mi pedig legyünk résen 1 
Szívesen nyujtottunk baráti jobbot gróf Zichy János 
komoly, őszinte és a kölcsönös megértést hirdető beszé-
dére, de elálltatni nem engedjük magunkat. Azok pedig, 
a kiknek kezére nőnevelésünk ügye van bízva, fordítsa-
nak nagyobb súlyt erre s általában tekintsük a nőneve-
lés iigyét elsőrangú kérdésnek! 

Érdekes szoborterv. 

Régebbi terve a pápaiaknak, hogy főiskolájuk két 
leghíresebb növendékének, Jókainak és Petőfinek Pápán 
szobrot emeljenek. Egy ideig a sablonos szobrok állítása 
volt tervbe véve. Szerencsére azonban dr. Körös Endre 
ottani tanárnak az az ügyes gondolata támadt, hogy 
Pápán Jókainak ne, mint nagy regényírónak, Petőfinek 
pedig ne, mint már kész nagy költőnek állítsanak szob-
rot, hanem mind a kettőnek, mint ifjúnak, mint a pápai 
főiskola két diákjának. Mi, őszintén megvallva, nem va-
gyunk nagy barátjai a szoborállításoknak. Csak rend-
kívüli esetekben s bő anyagi fedezet mellett ismerjük 
el azok létjogosultságát, mint szimbólumokét. Ebben az 
esetben azonban helyeseljük dr. Körös Endre gondolatát 
s igazat adunk Beöthy Zsoltnak, a ki azt mondta, hogy 
„ha Pápa megcsinálja a diák Petőfi és diák Jókai szob-
rát, akkor olyat hoz létre, a mi az egész országban híressé 
válik". Ez a gondolat, mint nálunk unikum, ha már a 
pénz is összegyűlt rá, megérdemli azt, hogy megvalósítsák. 

Mikor a vezér beteg. 

Mint ritka eseményt tálalták fel olvasóiknak a fő-
városi lapok, hogy „a Rombach-utczai zsidótemplomban 
Adler Illés dr. főrabbi mikor befejezte a királyért szóló 
szokásos könyörgést, a nyitott frigyláda előtt héber-
nyelvű imát mondott a nagybeteg Baltazár Dezső refor-
mátus püspök felépüléséért". Mi is hallottunk róla s 
nagy érdeklődéssel vártuk a hírt, hogy vájjon megelőz-
ték-e, vagy legalább követték-e sokan az ország reformá-
tus templomaiban a Rombach-utczai orthodox rabbi pél-

dáját? Az eddigi hírek szerint bizony alig valahol. Iga-
zán furcsa is a mi helyzetünk. Mikor a vezér egészséges, 
ereje teljében van s szertejár az országban, akkor ho-
zsánnával üdvözlik, himnuszokat zengenek hozzá s a 
kritika egy szavát sem engedik pápai alakjához közel-
férkőzni. S a mikor beteg, a mikor az élete veszélyben 
van, csak néhány embernek jut eszébe, hogy a himnu-
szok helyett most buzgó fohászban kellene istenhez for-
dulni felgyógyulásáért. Vagy talán ez is pietizmus s a 
„józan" magyar kálvinizmus nem bírja meg az ilyen 
„sirámokat" ? Meglehet. De a mi tudomásunk szerint az 
igazi kálvinizmus másként tudna tenni. Kevesebb him-
nuszt és tömjént az erős személyének (hisz ő is csak 
eszköz Isten kezében) s több imádságot a veszedelemben 
forgó életért, a melyet a köz javára rendkívül értékes-
nek minősítünk. Ma azonban még, fájdalom, csak a 
tömjénezésnél tartunk. 

A herczegprimás díszdoktorsága. 

Olyan természetesnek látszik, hogy a budapesti 
egyetem küldöttsége nagy alázatossággal kivonul Eszter-
gomba kérni a kegyet, hogy a díszdoktori diplomát a 
felavatandó a legkegyelmesebben elfogadni méltóztassék. 
Nem tudunk róla, hogy a tudomány és az egyetemek 
az újabb korban mióta lettek „ancillae theologiae" s azt 
se tudjuk, hogy ha vájjon Baksay Sándort választották 
volna díszdoktorrá, kirándult volna-e Kunszentmiklósra 
is alázatos küldöttség ólén az egyetem ezidei rektora, a 
református Kovács Gyula? Mi nem akarjuk kisebbíteni 
a herczegprimás személyének jelentőségét, de ugyan-
akkor, a mikor társadalmi és r. kath. egyházi tekintet-
ben el is ismerjük, nem tudjuk belátni azt, hogy a tudo-
mány szuverén felsége előtt miért lenne szégyen neki 
is meghajolni? Ugyanez áll természetesen a fejedelmi 
személyekre is. Az egyetemeknek a szellemi életben ép 
olyan függetlenséggel kell bírniok, mint pl. a bíráknak 
a politikaiban s a kik nem vették észre Cserno eh János 
szédületes tudását 15 éveu keresztül, miért veszik azt 
észre egy évvel azután, hogy herczegprimás lett s miért 
sietnek oly annyira Esztergomba, mikor szuverén joguk-
nál fogva, a kegyelmes doktorandust az egyetemi aula 
senkit meg nem alázó boltívei alá is odarendelhették 
volna ? 

TÁRCZA. 

Pókafalva. 
Ha az apostolok cselekedeteit olvassuk, csodás 

események és eredmények egész lánczolata vonul fel 
előttünk. Az élő hit termelte és hozta létre. Es íme, a 
XX. században is írhatunk olyasmiről, a mi mesének 
tűnnék fel, ha nem szemeink előtt folynék le s a mit 
apostoli lélekkel vitt véghez egy ifjú lelkész. 

Pókafalva Erdély déli részén Alsófehérmegyében 



fekszik, lakosságának 45% _ a román. Itt ért tetőfokára 
az oláh lázadás 1848-ban s kiirtottak mindenkit, a kiben 
magyar vér csergedezett. A ref. lelkész egész családjá-
val esett áldozatul. Azóta elhagyatott, szomorú hely lett, 
nem volt kedve itt senkinek a népért dolgozni. Lassan-
ként a megmaradt és bevándorolt magyarság elfelejtette 
anyanyelvét is. Ki vágyódott volna a pókafalvi missziói 
lelkészségre, a hol még lakása sincsen a papnak, temp-
loma diiledezőben, a 30—40 főnyi református lélek 
pedig nem érti jól a magyar szót sem, maga is csak 
akadozva beszéli. 

Az Isten útjai kiszámíthatatlanok. Egy erős aka-
ratú, székely származású lelkész ihletetten vállalkozott e 
misszióra s bebizonyosodott, hogy a „lélek az, a mély 
megelevenít". A harcztéri hősöket viszi a hangulat, a 
dicsőség mámora, a mellette harczoló tömeg lelkesedése, 
bátorítása, segítsége, a dob és trombita velőket rázó 

igazi kálvinista lelkész, akkor nem fog kirohanni a bib-
liatanulmányozás ellen, de még talán a pietizmus ellen 
sem, mert a ki nem rajong az evangéliumi igazságokért 
és papi pályájáért, a ki előtt nem élő valóság a Krisz-
tus: az három nap alatt hátat fordít Pókafalvának s 
megy jobb hazát és édesebb kenyeret keresni. Itt — 
akár a barátfalvi levitának — egész embernek kell lennie, 
hogy az oláhság közé beékelt kis eklézsiát domináló 
szerepre vezesse s a magyarságnak új talajt készítve, 
a nemzetnek is hasznára váljon munkája. 

Torró Miklós pókafalvi lelkész bizonyára pirulni 
fog, ha e bevezetést olvassa, pedig méltó a dicsekedé-
siinkre, mert nagy dolgokat müveit. Távol állunk a 
személy kultusztól, de meg kell becsülnünk a munkát, a 
mit lélekből végez valaki, mert rendjeleket, jutalmakat 
mi nem osztogathatunk. Nem személyét akarjuk előtérbe 
állítani, ez ellen ő tiltakozik legelőször, de rá akarunk 

A p ó k a f a l v a i Mátyáskorabel i templom. 

hangzavara, az ágyúk bömbölése, a puskák ropogása, a 
zászló lobogása, paripák horkolása s öntudatlanul rohan 
az ifjú hős a veszedelmekbe halált vagy diadalt sze-
rezni. De mi lelkesítse a nyáj nélküli pásztort, a kinek 
szavát sem értik, a ki mellett senki sem áll, a ki nem 
lát egyebet, mint romlást, ürességet, lelki és gazdasági 
elesettséget, a kinek nincs hová lehajtania fejét s temp-
lomát is fel kell építenie ? A jelenések könyvének apo-
kalipszisét kell „meglátnia" annak, a ki nem hivatalt, 
de hivatást akar itt betölteni. 

Felrázni a népet az álomból, felserkenteni az életre, 
ehhez nem elég a tudás, az ismeret; ez nem segít 
annak, a kit nem visz a Lélek előre, a ki nem merült 
bele a bibliába, a Jézus életébe, az apostolok önmeg-
tagodó, hivő életébe, heroikus cselekedeteibe. Könnyű 
Hódmezővásárhelyen, meg Mezőtúron, vagy Debreczen-
ben ref. lelkésznek lenni, a hol bizonyára a jó Isten is 
csak (?) a kálvinisták Istene, de legyen valaki Pókafalván 

mutatni, hogy nehéz viszonyok között is mit lehet el-
érni ! Hát még ha a nagy Alföld megmozdulna és nem 
lennének oly nagy számmal a begubózott lelkek, a meg-
kövéredett szívek, a süket fülek és a büszkeségtől nem 
látó szemek! ? Mit érhetnénk el akkor, miféle csodákat 
művelhetne hárommillió kálvinistát vezető 2500 főnyi 
lelkipásztor ? 

A munkát az analfabéták tanításával kellett kez-
deni, míg a lelkész ideiglenesen gróf Teleki Ádám egyik 
uradalmi épületének irodahelyiségében húzta meg magát. 
Jó hasznát vette tanítóképezdei tanulmányának ebben a 
munkában. Nagyokat, öregeket (60 éven felüliek is van-
vak) megtanítani írni, olvasni magyarul, a beszédben a 
helyes kiejtésre szoktatni nem kis feladat, különösen a 
mikor azon kell tűnődni, hogy hát hol is fogok lakni? 
És gondoljuk hozzá a begyepesedett agyakat, az ellan-
kadt akaratképességet! A betűtanítás nem lelkesít, a 
tanulás meg kevésbbé, különösen idősebbeknél. így az 



órákat vallásos elbeszélések olvasásával (a koszorúfüze-
tekből), harmónium- és hegedűkíséret mellett zsoltárok, 
vallásos dalok éneklésével kellett fűszerezni. De a ki-
tartó munka örömei nem szoktak elmaradni! Lassan-
ként a szász és román legények és leányok is igye-
keztek a magyar abc-ét megtanulni -s a béres, liba-
pásztor, kondás, csordás a mezőn is magával hordozta 
az olvasókönyvet, hogy gyorsabban haladjon előre; az 
1912 őszétől 1913 tavaszáig tartó tanfolyam befejeztével 
a magánvizsga aztán örömnapja volt a tanítványoknak 
s a tanítónak egyaránt. 

A hívek és a magyarság összegyűjtése és meg-
erősítése után lehetett csak gondolni a mátyáskori temp-
lom helyrehozásáról és paplak építéséről. De miből ? Amazt 
a Műemlékek Országos Bizottsága vette pártfogásába a 
lelkész utánjárása folytán s most már új tető alatt áll; 

munkának, az ebédlőben folynak le a szeretetvendégsé-
gek s az üvegezett virágos szoba méltó környezet a 
vasárnapi iskolás gyermekek tanításának és istentisztele-
teinek. íme, mindenek lehetségesek a hivőnek ! Egy év 
alatt mindezeket megteremteni nem kis feladat s szinte 
azon csodálkozik az ember, hol lehetett — bármily 
agilitás mellett is — annyi lelket adakozásra bírni, 
hogy még a templomra is maradt valamicske. 

A gazdasági teret sem hagyta figyelmen kívül ifjú 
lelkészünk. A székely kirendeltség közvetítésével az el-
adásra került 650 hold földre 25—30 magyar család 
betelepítése által erősíteni a magyar egyház poziczióját, 
gyakorlati gondolat volt. A terv az, hogy 16 hold föl-
det 2400 K lefizetése mellett megkaphat a betelepülő s 
a vételár többi részét 25 év alatt kell törleszteni. A lel-
kész bízatott meg a telepítés végrehajtásával s ez folya-

A p ó k a f a l v i Mátyáskorbel i templom (másik oldalról). 

a külső munkából a vakolat hiányzik. Bemutatjuk két 
képben is ezt a történeti emlékű templomot abban az 
állapotban, a melyben volt. A gótstilű templomnak tornya 
nincs s berendezéséről is gondoskodni kell. Erre szol-
gálnak e képet ábrázoló levelezőlapok s leérjük olvasóin-
kat, rendeljenek belőle a lelkésztől s nyújtsanak segéd-
kezet a magyarság és kálvinista egyház e gyönyörű 
végvárának teljes kiépüléséhez és berendezéséhez. Leve-
lezőlapokból építsünk templomot! Minden levelezőlapból 
telik egy maroknyi homok, vagy egy darabka tégla! 
Pótoljuk helyre, a mit elődeink elmulasztottak s támo-
gassuk az itjú lelkipásztort ezzel is munkájában s ösz-
tönözzük kitartásra. 

A paplak építésére szükséges- 17000 K-t országos 
könyöradomány útján a lelkész maga szedte össze 10 
hétig tartó körúton. Most már áll a paplak, a hol hitves-
társával együtt folytathatja a lelkész a megkezdett mun-
kát. Az iroda a központja az evangélizáló és tanító 

matban van. Épen a napokban kaptunk kedves levelet 
azon helyről, a hol a lelkész előbb káplánként működött. 
Az ott létesített Kálvin-Szövetségi női szakosztály elnök-
nője — egyszerű asszony — írja: „mi mindnyájan ke-
vés kivétellel odairányítjuk lépésünket Pókafalvára tele-
pesekül, hogy segítsünk neki (a lelkésznek) nagy mun-
kájában . . . erősen vágyakozunk szívvel-lélekkel, hogy 
ott, Pókafalván újra munkálkodó, tevékeny tagok le-
gyünk . . . " És ha 25—30 család betelepszik, a 40—50 
lelket számláló kis magyar sziget egyszerre 200 lélekre 
emelkedhetik. Ez nemzeti misszió is s az oláh terjesz-
kedéssel szemben minden esetre térfoglalás lenne. Segítse 
az Isten hozzá Pókafalvát és lelkipásztorát! 

A belső megerősítést előmozdítandó, létesítette a 
lelkipásztor a „Pókafalva és környéke Kálvin-Szövetséget", 
mert Pókafalva a missziói lelkészség központja és sok 
apró falu tartozik hozzá. Az alig 10%-nyi magyarság 
felekezetkülönbség nélkül tömörült a kibontott zászló 



alá, mert a magyar templom az a vonzó központ, a mely 
elenyészti ott a felekezeti különbséget. A szövetség két 
szakosztályban működik, t. i. a belmissziói és a gazdasági 
szakosztályban. Amaz a lelkiekben (szegények segélye-
zése, árvákról, aggokról gondoskodás, szeretetvendégsé-
gek. vallásos estélyek rendezése), emez a gazdasági erő-
södés előmozdításán munkálkodik a háziipar felkarolása 
mellett. 

És az alapozó munka még itt sincs befejezve. 
Óvoda, evangélizáló helyiség építése s fogyasztási és 
hitelszövetkezet létesítése a legközelebbi gondja a lelki-
pásztornak. Van az egyháznak egy elhanyagolt épülete, 
ezt akarják ily módon felhasználni. 

Az öntudatosan elkészített munkaprogramul egy 
része valóra vált. Segítsünk a többi megvalósításában. 
Minden fillér aranyat ér ott, a hol gyors segítség kell! 
Lássuk meg ez erőteljes munkából azt, hogy nem kell 
a magyarság megerősítéséhez, a bontó elemek elleni 
védekezéshez, az oláhterjeszkedés meggátlásához egyéb, 
mint sok agilis apostoli lelkű, munkás kálvinista pap és 
az, hogy azt, a ki ily szép missziót vállalt, ne hagyjuk 
magára, hanem legyünk mellette mindnyájan. És ha egyik 
befejezte a munkát, menjünk a másik segítségére. Őseink 
mulasztását pótoljuk nagy igyekezettel helyre, a míg 
időnk van. Küldjük szeretettel, de gyorsan az ilyen 
mentő és épitő munkához a „garasokat".* Mindenki, a ki 
e sorokat olvassa, legyen munkatárs és áldozza azt, a 
mit módjában áll, — hárommillió kálvinista egy-kettőre 
talpra állíthat egy-egy eklézsiát. 

Torró Miklósnak pedig kívánunk lankadatlan ki-
tartást és kisérje mindnyájunk áldása nagy munkájában! 

Kálvinista. 

BELFÖLD. 

A nyugdíjjogosultsági idő. 
E lap hasábjain (mult évf. 44. ós 49. sz.) „Egy 

lelkész "-társam annak a kívánságának adott kifejezést, 
hogy az Ügyrend 69. §-ának az a része, a melyik ki-
mondja, miszerint a jogosultsági idő egyszer megállapí-
tott kezdete többé nem változtatható, akként módosíttas-
sék? hogy a lelkész bármikor megállapíthatja jogosult-
sága idejének kezdetét" vagy a mint czikkíró e szavait 
értelmezi: a lelkész a jogosultsági idő kezdetét tetszés 
szerinti időben előrébb tétetheti. E módosításra, mint 
czikkíró reámutat, azoknak a lelkészeknek volna külö-
nösen szükségük, a kik a terhes járulék fizetését köny-
nyíteni akarva s a káplánnak nevezett nyugdíjban re-
ménykedve, jogosultsági idejük kezdetét 1908-ra tótették. 

E kívánságát czikkíró azzal indokolja, hogy e mó-
dosítás : 

* Adományokat készséggel fogadunk el e czélra mi is, de 
legczélszerűbb Torró Miklós ref. lelkésznek küldeni (Pókafalva, 
Alsófehér m.). Ugyanitt rendelhetők a templomot ábrázoló leve-
lezőlapok is. SzerJc. 

! 1. előnyös a lelkészekre, 
2. abból az intézetnek semmi kára, kasszája egy 

fillérrel sem lesz kevesebb 
Vizsgáljuk meg, vájjon igaz-e ez? 

Hogy e változtatás előnyös lenne a lelkészekre: 
az bizonyos. Előnyös lenne első sorban a czikkíró által 
megjelölt lelkészekre, mert most alkalmuk lenne téve-
désüket helyrehozni. Tagadhatatlan tény ugyanis, hogy 
e lelkésztársaink közül a kongruások csalódtak, mert 
helyzetük valamivel kedvezőtlenebbre fordult, mint a 
belépéskor azt maguknak megrajzolták. Ennyi tény. De 
viszont meg nem engedhetően túlzott az a kijelentés, 
hogy a mostani helyzetben egy lelkész olyan intézet 
által, a melybe már ezreket befizetett, ki van téve an-
nak az eshetőségnek, hogy koldusbotra kényszerülhet. 
Először : befizetett ezrekről a kongruás lelkészek — mert 
hiszen csak az ő helyzetük fordult kedvezőtlenebbre — 
nem beszélhetnek, mert az elmúlt hat év alatt nyugdij-
intézeti hozzájárulásként összesen csak mintegy 600 K-t 
fizettek be. (23°/ o belépés, 1% tagdíj, kamatok. A ko-
rábbi s általában a gyámtár fenntartására számításba 
vett járulékok természetesen ide nem tartoznak, mert 
azoknak külön ellenértéke van.) Tehát az évek hosszú 
sora szükséges még az első ezer koronáig is. Másod-
szor : mindössze az a változás történt, hogy a nyugdíj-
intézeti tag szükség esetén káplánra 1000 K-t kénytelen 
áldozni fizetéséből, mert a reménybeli 500 K megvona-
tott. Hát ennek az évi 500 K-nak elvesztése a „koldus-
botra kényszer ülés ?" Koldusbotról legfeljebb kényszer-
nyugdíjazás esetén lehetne szó (ekkor is az illetők saját 
helytelen gondolkozása folytán), de ezt bizonyára a kon-
vent is meg fogja gondolni különösen azokkal szemben, 
a kiknek a jogosultsági idő kezdőpontjának megváltoz-
tatására vonatkozó nagy szabadságadásával megengedte, 
hogy önmaguk ellen cselekedjenek. 

De előnyös lehetne e változtatás az ezután belépő 
lelkészekre nézve is. Itt azonban már egy fontos meg-
különböztetést kell tennünk. Azok a lelkészek ugyanis, 
a kik 1908-ra tették jogosultsági idejük kezdetét, a nagy 
szabadságot saját kárukra használván fel, náluk — az 
1908 óta eltelt évek rizikójától való szabaduláson kívül 
— csak a tévedés helyrehozására adott alkalomról volna 
szó, bár — mint később ki fogom mutatni — az intézet 
károsodásával. Ha azonban ez a változtatás nemcsak a 
múltra nézve gyakorolna kegyelmet, de a jövendőre is 
biztosíttatnék a megállapított jogosultsági idő kezdetének 
megváltoztathatása, ez egyenesen a nyugdíjintézet érde-
keinek kijátszására nyitna útat, mert a „világ szerint 
bölcsek" csakugyan a nyugdíjbamenés küszöbén számít-
tatnák be, ha nem is a rendes lelkészi szolgálatukat — 
mert ezt kénytelenek beszámíttatni —, de az ideiglenes 
lelkészi éveket, melyeknek beszámíttatása fakultatív. 

így áll az előnyösség kérdése. 



A mi a czikkiró másik érvét illeti, hogy t. i. e 
változtatásból az intézetnek semmi kára, ez érv azonnal 
megdől, mihelyt a kétszer-kettőt respektáljuk. Már pedig 
a nyugdíjintézet számtani alapokon áll. 

Egészen világos dolog, hogy mind az az előny, a 
mit a nyugdíjintézet tagjainak ad, saját magának a hát-
rányával jár. Ama bizonyos koldusbotot nem veheti ki 
egyetlen lelkész kezéből sem a nélkül, hogy magát meg 
ne rövidítse. Ehhez nem kell felsőbb matézis. A tagok 
előnye feltétlenül az intézet hátránya. 

De van egy másik dolog is. 
Egészen világos, hogy azt az összeget, a mit a 

nyugdíjintézet kiűzet, valakinek előbb be kell fizetni. Az 
a kongruás lelkész, a ki 40 évre fizetett, nyugdíjintézeti 
hozzájárulásként kamatokkal együtt mindössze mintegy 
3200 K-t fizetett be. Ha tehát két évig nyugdíjat élvez-
het, már visszakapta a befizetett összeget kamatjával 
együtt. Hát a többi járadékot miből kapja? Beszélhe-
tünk ugyan állami, egyházi stb. hozzájárulásról, de azt 
sem szabad felednünk, hogy egy fontos tényező az in-
tézet alapszámításainál, a mely szerint a lelkészek je-
lentékeny hányada nem éri meg a nyugdíjazást. Az ő 
ki nem szolgáltatott nyugdíjjáradékuk tehát a többi tagok 

• igényeinek kielégítésére szolgál. 
Minél több tag hal meg nyugdíjazás nélkül, annál 

nagyobb összeg marad meg a nyugdíjintézet pénztárában 
felhasználható forrásul. Ebből nyilvánvalóan következik, 
hogy minél valószínűbb az, hogy valaki megéri a nyug-
díjazást : a belépés, söt a jogosultsági időnek már csak 
a felemelése is, annál biztosabb teher a nyugdíjintézet 
részére. Már pedig kinél valószínűbb a nyugdíjazás meg-
érése? Annál a fiatal embernél-e, a ki előtt még 40 esz-
tendő áll, nemcsak várható romboló erejével, hanem az 
előre nem sejthető fordulatokkal is: vagy annál az idő-
sebb kartársnál, a ki ha nem is ifjúkori erőben, de ott 
áll már a nyugdíjbamehetés küszöbén ? Öregedő és így 
természetszerűleg gyengülő lelkésztársaink egy része 
ugyan erre a kérdésre azt feleli, hogy sokkal bizony-
talanabb az ő nyugdíjba mehetésiik, mint az ifjaké, mert 
ők már gyengék, de ez öreges gondolkozás. Mintha bi-
zony az a fiatalember 30—40 év alatt nem jutna ugyan-
olyan természetes gyengülésre ! De reá nézve ezenfelül 
ott áll még az a nagy kérdés is, hogy egyáltalában 
megérheti-e azt az időt, a melyet az az idősebb lelkész-
társ már teljes bizonyossággal megért?! 

Mikor a fiatalabb korban megállapíttatjuk a jogo-
sultság kezdetét, bizony nem tudjuk : mi vesszük-e hasz-
nát a befizetésnek vagy a nyugdíjintézet? A mint évet 
év után nyerünk, a * valószínűség növekedik, hogy mi 
leszünk a nyertesek és az intézet a vesztes. Van-e hát 
kára a nyugdíjintézetnek abból, ha bizonyos, talán jelen-
tékeny idő leforgása után emeljük fel a kezdet előre-
tolásával a jogosultsági időt? Hiszen minden napnak 
átélése — emberileg — valószínűbbé tette nyugdíjhoz 
jutásunkat és így valószínűbbé az intézet fizetési köte-
lezettségét! Ez egészen természetes. Annál csodálato-

sabb, hogy ezt sokan megérteni nem akarják. Csodálatos, 
mikor épen öregebb lelkésztársaink zúgolódnak legjob-
ban, mint akikre leghátrányosabb volt a belépés. Igaz, 
hogy a terhet egyszerre kellett viselniök. De méltóztas-
sanak csak visszagondolni azokra, a kikkel 30—40 évvel 
ezelőtt együtt tették le a papi vizsgát. Hányan haltak 
el köziilök ? 

Él-e még legalább a fele? Nos hát! A mi tanuló-
társaink közül is ennyien fognak 30—40 év alatt elhalni 
— talán köztük én is —, de mi már úgy, hogy előbb 
befizetjük megfelelő járulékainkat a nyugdíjintézetbe 
önhasznunk nélkül. És ha most, a nyugdíjintézet meg-
alapításánál — tegyük fel — 200, 35—40 éves szolgá-
lattal bíró lelkésztársunk lett tagja a nyugdíjintézetnek, 
s elhalálozásuk miatt nem vette annak hasznát 20, úgy 
200 ifjú tag közül bizonyára 2-szer, 3-szor, 4-szer annyi 
fogja önhaszna nélkül hordozni a nyugdíjintézet terhét. 

Az intézet kára tehát abban van, hogy míg ha ifjú 
korban számíttatjuk be beszámítható szolgálati éveinket, 
az ezek után eső járulékot azok is megfizetik, a kik 
nem jutnak el a nyugdíjazás megközelítéséig sem, s így 
az intézet ezeknek befizetését az életben maradt kortár-
saknak nyugdíjjáradékára fordíthatja: addig, ha idősebb 
korban emelheti a tag jogosultsága idejét a kezdet előre-
tolásával, az elhalt kortársak után csak a még fel nem 
emelt szolgálati év szerint befizetett díj marad meg az 
intézet javára és ezzel szemben az intézet mégis ugyan-
annyi járadékot kénytelen kifizetni. Megmarad tehát az 
intézetnek az a kötelezettsége, hogy az összes beszá-
mítható szolgálati évek után fizessen járadékot az összes 
életben maradottaknak, de elesik a járulék jelentékeny 
részétől a meghaltaknál. Már pedig ugyanaz a kötele-
zettség és ezzel szemben kisebb befizetés: ezt nem lehet 
más néven nevezni, mint: károsodás. 

* 

Más kérdés azonban az, hogy vájjon nem lehetne-e 
valamit tenni azoknak a lelkésztársainknak érdekében, 
még a nyugdíjintézet megterhelésével is, a kik az alapí-
táskor csak a terhes befizetést számolgatták és e miatt 
nem fogták fel a nyugdíjintézet önmagukra nézve is 
fontos előnyét? Itt azonban nemcsak azokra a lelkész-
társainkra kell gondolnunk, a kik 1908-tól kezdve szá-
míttatták be éveiket, hanem azokra is, a kik egyáltalában 
nem léptek be az intézetbe. Közöttük is akadt azóta 
egynek-egynek nehéz bánkódása, s bizonyára szeretné 
jóvátenni, a mit — most már saját belátása szerint is 
— önmaga ellen cselekedett. A múltra nézve, minthogy 
nem az intézet öntudatos kijátszásáról van szó, esetleg 
még lehetne tenni valamit. A lehetőséget azonban a szá-
mok mutatják. Ha konkrét esetből kifolyólag konventünk-
nek határozni kell, bizonyára megvizsgálja e számokat, 
s ha lehet, a tévedés nehéz szívvel érzett következmé-
nyét számításainak eredményéhez képest krisztusi lélek-
kel enyhíteni is fogja. 

Bocsor László, 
ref. lelkész. 



Házassági perek. 
A mi a házassági perek ügyforgalmát illeti, az 1911. 

évben úgy a kir. törvényszékeinkhez érkezett keresetek, 
mint az év folyamán a házasság megszűnésével véget 
ért perek további és pedig jelentékeny növekedést mu-
tatnak. 1906 óta volt az év folyamán megindított kere-
setek száma: 1906-ban 7117, 1907-ben 7860, 1908-ban 
9178, 1909-ben 9904, 1910-ben 10,953, 1911-ben 11,774. 

Ugyanekkor volt 
Az érvénytelenítő felbontó elválasztó 

ítélettel befejezett perek száma 
elutasitó 

1906-ban . 22 3827 1 454 
1907-ben . . . 49 7054 — 420 
1908-ban . . . 46 6157 2 456 
1909-ben . . . 40 6294 5 465 
1910-ben . . . 31 6880 1 478 
1911-ben . . . 34 7404 — 476 

1906-tal szemben az összes beadott kereseteknél 
65 4, a felbontásoknál pedig 93"5%-°s az emelkedés. 
Az adatok megerősítik azt az utolsó évi jelentésben már 
szóvá tett feltevést, hogy az 1907. évi XVII. t.-cz. foly-
tán a házassági frigynek elég könnyű, gyors és olcsó 
felbontása mind erősebben megy át a köztudatba, még 
az alanti néposztályok körében is. 

Áttérve a házassági kötelék megszűnésével véget 
ért 7438 per főbb adatainak ismertetésére, mindjárt ki-
emeljük, hogy míg a törvényhatósági jogi városokban 
1000 házasságkötésre 72, addig a vármegyékben 39 fel-
bontás esik. Az arányszámok eltérő volta, ismerve a 
városiaknak a vidékiektől lényegesen eltérő gazdasági, 
kulturális és társadalmi viszonyait, valamint más erkölcsi 
légkörét, könnyen érthető. Mint érdekes tényre mutatunk 
rá, hogy évről-évre növekszik azoknak a felbontásoknak 
a száma, a melyekben a házasfelek ausztriai, vagy egyéb 
külföldi honosok s a magyar állampolgárságot megszer-
zik, hogy a házassági kötelék megszüntetésére a törvé-
nyes alapot megleljék. így 1900-ban 29, 1905-ben 39 
s 1911-ben már 140 ily felbontással lehet beszámolni. 
Vagyis, a mi azelőtt Erdély volt e tekintetben Magyar-
országnak (hat heti ott tartózkodás — elválás az unit. 
egyház módja szerint stb.), az most Magyarország a 
külföldnek. Helyes-e, hogy az ország lerakódó helye 
legyen e tekintetben a külföldnek! ? 

A kereset beadásától a jogerős ítélet hozataláig 
eltelt időtartamot vizsgálva, arra az eredményre jutunk, 
hogy a pereknek 76'5%_ a egy évnél rövidebb idő alatt, 
21'9°/o_a 2—3 év s mindössze l ' 6 % - a fejeztetett be 3 
évnél hosszabb időn belül. Ugyanezek az arányszámok 
1907-ben 53-4, illetve 42'2 és 4-4% voltak.' Nyilvánvaló 
tehát, hogy az 1907. évi XVII. t.-cz. folytán megszűnvén 
az összes fórumokra vonatkozó fellebbvitel — maguk a 
házasfelek pedig 1911-ben az eseteknek csak 5'2%-ában 
(1907-ben még 67'9%-ban) éltek, fellebbezéssel — e 
házassági perek igen gyors lefolyásúakká lettek. 

Különösen feltűnő, hogy mind gyakrabban (az ese-

tek 70"7%) szűnik meg a házasság a 77. § a) szakasza 
(hűtlen elhagyás) alapján, határozott bizonyítékaként 
annak, hogy a gyakorlatban a hűtlen elhagyás leplezett 
válóokká lett, nem lévén egyéb az esetek túlnyomó ré-
szében, mint a házasságnak rejtett módon s kölcsönös 
beleegyezés mellett való megszüntetése, a mit pedig 
tudvalevőleg házasságjogi törvényhozásunk egész hatá-
rozottsággal el akart kerülni. 

A mi a vétkességet illeti, megemlítjük, hogy a 
7394 felbontó ítélet közül 3029-ben a férj, 4198 ban a 
feleség ós 155 esetben mindkét fél mondatott ki vét-
kesnek, míg 12 esetben vétkesség egyáltalán nem álla-
píttatott meg. 

A megszűnt házasságok tartamára vonatkozó ada-
tok a szokásos tanulságot árulják el, vagyis, hogy a 
rövidebb tartamú házasságok képezik a legnagyobb há-
nyadát a felbontott házasságoknak. Nem kevesebb, mint 
65 5% volt 10 évnél rövidebb, 14-7% 10—15 éve s 
19'8% ennél hosszabb idő óta fenálló házasság. 

Nem született gyermek a felbontások 56'3%-át)an, 
mintegy arra engedve következtetést, hogy nem egyszer 
a terméketlenség idézi elő a házassági kötelék meglazu-
lását. A mi a kiskorú gyermekeket illeti, a birói ítéletek 
túlnyomó részt, szám szerint 1017 esetben az anyánál 
helyezték el, az apánál csak 268 esetben, míg 104 eset-
ben részben az apa, részben az anya gondozására bízat-
tak a gyermekek. Határozott összegű havi gyermektar-
tásdíjak 152, nőtartást pedig 188 ítélet állapított meg, 
mert a felek az eljárás gyorsítása czéljából a felmerülő, 
sokszor elég bonyolult vagyonügyi kérdéseket peren 
kívül intézik el külön megegyezéssel. 

Az elvált házasfelek személyi viszonyaiból min-
denekelőtt kiemeljük, hogy az elválások legnagyobb 
aránnyal a magyarok és oláhok, legkisebbel pedig a 
tótok közt szerepelnek. A vallásfelekezeteket illetőleg a 
ref. és gör. keletiek állanak első helyen, míg legritkább 
az elválás a két katholikus vallásúak között. A foglal-
kozást tekintve, az elválások leggyakoriabbak a köz-
szolgálat és szabadfoglalkozásúaknál, majd az ipar-for-
galom következik s kevésbbé élnek még vele az ős-
termeléssel foglalkozó nép körében. 

Homola István. 

A MI ÜGYÜNK. 

Olvasóinkhoz, barátainkhoz 
és munkatársainkhoz! 

Bizalommal és reményteljesen bocsátjuk útnak e 
nagy múltú lap 57-ik folyamát. Azon rövid V4 év alatt, 
a mióta e lap a Kálvin-Szövetség tulajdonába ment át 
és szerencsések lehettünk azt szerkeszteni, örömmel ta-
pasztaltuk a lap iránti érdeklődés fokozódását és hálá-
san tapasztaltuk a lap iránti érdeklődés fokozódását és 
hálásan tapasztaltuk a folytonosan emelkedő támogatást 
is, a mely nyilvánult abban, hogy lapunk átvételi és fej-



lesztési költségeire 1910 K adomány gyűlt össze s 241-en 
léptek be újonnan előfizetőink sorába. De felhívásaink 
sem maradtak érdeklődés nélkül s a különböző czélokra 
küldött kisebb-nagyobb adomány mellett az árvízkárosult 
ref. egyházak részére 1700 K-án felüli adományt juttat-
hattunk olvasóink, barátaink jókedvű adakozásából. 

Lapunk szellemi és tartalmi színvonalát igyekez-
tünk a régiek példaadása nyomán, az új kor kívánal-
maihoz és programniunkhoz képest emelni s lehetőleg 
teljessé s a világiakra nézve is érdekessé tenni. Azt 
hisszük közeledtünk ahhoz, a mit elérni kívántunk: ki-
merítő, rövid czikkekben felvetni, kifejteni a legfontosabb 
egyházi, iskolai és szocziáiis kérdéseket s híradásunk-
ban, ismertetéseinkben, czikkeinkben a napi események-
kel lépést tartani. A kritikát olvasóinkra bízzuk s kérjük, 
mutassanak rá hibáinkra. Köszönettel és hálával fogadjuk. 

Programmunk a régi marad : szolgálni az egyete-
mes egyházat, erősíteni a külföldi testvérekkel való ösz-
szeköttetést, ápolni a felekezetek közötti megértést, fel-
deríteni az égő sebeket s felvetni a bajok megszüntetésnek 
és az előrehaladás eszközeit. A szocziáiis jelentőségű 
kérdéseknek a jövőben is külön rovatot szentelünk. Jel-
szavunk : küzdeni az egyházért és a népért! 

Szerettük volna lapunk előfizetési árát leszállítani, 
a mi azonban a megdrágult viszonyok közt lehetetlen 
volt. De lehetséges lesz, mihelyt előfizetőink száma to-
vábbra szaporodni fog, ezért bizalommal fordulunk azok-
hoz, a kik eddig is támogattak, támogassanak jövőre 
ezentúl is, s kérjük azokat, a kik egyházszeretetükről 
bizonyságot tettek, lépjenek be e lap támogatói sorába! 

A nagy munkát azonban csak úgy fejleszthetjük, 
ha jó munkatársaink vannak, jó munkatársak pedig do-
táczió nélkül nem maradhatnak. Hálával gondolunk azokra, 
a kik eddig is önzetlenül czikkekkel, tudósításokkal 
gazdagították lapunkat és kérjük, ne vonják meg az 
önzetlen szellemi segítséget jövőre sem. Arra törekszünk, 
hogy mindenki, a ki szellemi munkát végez a köz érde-
kében, tiszteletdíjban részesüljön, mert méltó a munkás 
az ő jutalmára. Ezért óhajtunk épen fejlesztési alapot 
gyűjteni, a mire e helyen is szeretettel hívjuk fel olva-
sóink figyelmét. 

A szerkesztőségben fontos változás áll be azzal, 
hogy dr. Kováts István februárban elfoglalja a theologiai 
tanszékét s ő lesz egyik társszerkesztő, a ki az admi-
nisztratív ügyek intézését vállalta át. Belső munkatár-
saink a régiek maradnak s Veress Jenő külföldi tanul-
mányútja alatt e lap hasábjain számol be tapasztalatairól. 

Végül kiemeljük, hogy, bár a lap a Kálvin-Szö-
vetség tulajdona és így e Szövetség ügyét külön rovatban 
is propagáljuk és bár a szerkesztőség a Kálvin-Szövet-
ség czéljaival teljesen egyetért, sőt ezt a Szövetséget 
teljes szívvel és lélekkel igyekszik fejleszteni: mégis 
függetlenséget biztosított magának a közérdekű ügyek te-
kintetében és minden czikkében, tudósításában egyéni 
felfogását, nézetét tükrözteti vissza. Ismételten felvilágo-
sítjuk tehát olvasóinkat és laptársainkat, hogy nézetel-

térések esetében egyedül a szerkesztőséget vonják fele-
lősségre. 

Az 1914. évi előfizetéshez szükséges utalványlapo-
kat mellékelve kérjük az előfizetési díj beküldését. (Akik 
már előfizettek, tekintsék tárgytalannak az utalványlap 
melléklését.) 

Hibáinkért, mulasztásainkért elnézést, a nagy. közös 
czélok eléréséhez, támogatást kérve, örömmel készüljünk 
új munkára, megújuló lélekkel és bízó hittel. 

Olvasóinknak, barátainknak s munkatársainknak az 
újévben erőt, egészséget, sok örömöt és áldásdús ered-
ményeket kívánva, maradtunk szeretetteljes köszöntéssel 

Budapest, 1914. január hó 1. 
A szerkesztőség. 

A pesti e. m.-i Kálvin-Szövetség alakuló gyűlése 
f. hó 6-án d. e. 10 órakor lesz Gödöllőn. Erről lapunk 
jövő számában. 

Harmadik vallásos estélyiünk jan. 11-én, vasár-
nap este 6 órakor lesz a kőbányai ref. templomban. Az 
estélyen Vargha Bálint ref. fŐgimn. tanár fog előadást 
tartani használatban lévő énekeskönyvünkről. Sebestyén 
Jenő pedig a Kálvin-Szövetségről. 

IRODALOM. 
R á c z L a j o s : Rousseau mint moralista. Budapest (Hornyánszky 

Viktor). 1913. 64 lap. Ára? 

Kiváló sárospataki tanártársunk sokat forgolódik 
"Rousseau irodalmában. Nem egy becses adalékkal gaz-
dagította már e téren bölcseleti irodalmunkat. Nagy 
nyelvismerete képesíti őt erre. Ez alkalommal Rousseaut, 
ezt a modern czinikus írót, mint moralistát bírálja az 
,,Athenaeum" hasábjain és különlenyomatban. Közelebb-
ről behatóbban vizsgálja az egyéni erkölcsiségről vallott 
felfogását; majd bemutatja őt, mint a társadalmi erkölcs 
bírálóját és reformátorát; feltünteti az ő gyakorlati er-
kölcsiségét s az erkölcsi nevelésről szóló tanítását s 
végül az ő Kantra való hatását s az ő morális jelentő-
ségét. Mi régebben ugyancsak e szemlében vallomásai 
alapján Augustinussal hasonlítottuk össze. 

Erkölcsi felfogása szoros összefüggésben van az ő 
vallásos felfogásával. S itt behatóbban ismerteti az ön-
szeretet, istenszeretet, az erkölcsi ösztön vagy lelkiisme-
ret, a szabad akarat s a boldogság érzelmét egymással 
való szoros összefüggésükben. Vallás- és morálbölcselete 
az egészség, szabadság és jó lelkiismeret fogalmában 
foglalható össze. Ettől függ az egyén boldogsága, a mely-
lyel azonban épen Rousseau nem igen dicsekedhetett. 

Erősen moralizáló érzéke a társadalmi erkölcs bí-
rálójává, sőt reformátorává tette. Itt mindenesetre a 
genfi s a párisi Rousseau között kell különbséget ten-
nünk. A bajok forrása az egyenlőtlenség, mely a termé-
szet evangéliumával össze nem egyeztethető. Azért hang-
súlyozza : vissza a természethez! S itt Rousseau találó 
bíráló megjegyzéseket fűz kora kultúrájához. Szerzőnk 
müve 26 1. találó párhuzamot von Rousseau és Voltaire 
között, bár előbbi nem mindig és mindenben „őrizte 



meg az evangéliumi alapot". De azért csakugyan „nem 
volt ellensége a tudománynak s a művészetnek", hanem 
csak azok visszaéléseinek. 

A „természetszerűség" helyreállítása egyéni és 
társadalmi feladat, a melynek nevelő munkásságával 
Rousseau nagyhírű Emil-jében s a Contrat social-ban 
foglalkozik. De itt életével és cselekedeteivel nem min-
dig követte azokat az elveket, a melyeket oly nagy pá-
thosszal hirdetett. Nem meggyőződésből vagy „önálló el-
határozásból" hagyta el ref. egyházát és tért ismét 
vissza ugyanabba. Vallomásai farizeusi lelkületű ember-
nek tüntetik fél úgy családjával, mint a társadalommal 
szemben. Gyermekeit lelenczházakban nevelteti s nagy-
számú ellenségei, sőt szeretői hibáit is könyörtelenül ki-
fecsegi. Csakugyan vizet prédikált s maga bort ivott. 
„Szívettépő fájdalmát és lelkiismereti furdalását" nem 
ismerem. 

Nagy emléket emelt neki Kant, kinek ethikai ide-
alizmusa Rousseaura vezetendő vissza. A kötelesség-
fogalomnak épen olyan rajongó hirdetője, mint Kant. 
E fejezetben szerzőnk találó párhuzamot von Rousseau 
és Nietzsche morálja között, a hol ellentétben a Jézus 
evangéliumában látja minden morál gyökerét. Ezen a. 
ponton az erkölcsi élet új értékelését vezette be s „egész 
gondolkozása s egész irodalmi munkássága ethikai ter-
mészetű ". 

S végül túlzottnak tartom az érdemes szerzőnek 
Rousseauról szóló következő apotheozisát: „0 minden 
időkre ama szellemi hősök és próféták közé tartozik, a 
kik az emberiségnek új ideált, új evangéliumot hirdet-
tek, amaz erős jellemű és meggyőződésű férfiak közé 
(vallomásai mást hirdetnek!), a kik hivatottaknak érzik 
maglikat arra, hogy az élet küzdő terére kiszálljanak 
és az emberiség javára munkálkodjanak. Ezen erkölcs-
prédikátori (jobban mondva: moralizáló) működése, kap-
csolatban a keblében égő szent tűzzel, szent komolyság-
gal (?) kapcsolatban ama törekvésével, hogy életét mű-
veivel összhangzásba hozza s erkölcsi eseményeit — az 
excelsiort — életével és cselekedeteivel is illusztrálni, 
megvalósítani igyekezzék, minden hibáival, minden gyen-
geségeivel (a melyek igen nagyok voltak) kiengesztel s 
miként a maga korában hozzájárult az élet üdébbé, 
tisztábbá, nemesebbé tételéhez : érzése erejével, őszinte-
ségével (az kevés volt benne), közvetlenségével, az igaz-
ság feltétlen követelésével ma is (?) felszabadítólag hat 
reánk, ma is arra tanít, hogy a jóság és boldogság for-
rását ne a külső életviszonyokban, hanem saját bensőnk-
ben keressük, ma is azt hirdeti, hogy igazi haladás csak 
erkölcsi alapon lehetséges!" 

Ha a vallomások lelkének igazi tükörképei, akkor 
Augustinushoz való viszonyában azt tartom Haséval, a 
nagy jénai egyháztörténetíróval, hogy „Die Bekenntnisse 
des Augustinus sind die Bekenntnisse eines Gotteshindes, 
die Bekenntnisse eines Rousseau sind die Bekentnnisse 
eines WeltJcindes". Az ilyen karakter nem lehet morál-
prédikátor vagy erkölcsi reformátor. Elveinek ideáliz-

musával nem áll arányban az ő életének nagy gyarló-
sága. „Rousseau, mint moralista" sohasem lehet példány-
képünk. Dr. Szlávik Mátyás. 

Kálvin munkáinak újabb sorozata. A parókhiá-
lis könyvtárbizottság, mint tudjuk, elhatározta, hogy 
Kálvin munkái közül a legnagyobb jelentőségűeket ki 
fogja adni magyar nyelven. Három kötet már eddig is 
megjelent. Most dr. Antal Géza elnöklésével a Kálvin-
fordítók decz. 30-án Budapesten a Ráday-utczai theolo-
gia tanári szobájában ülést tartottak és összeállították 
azoknak a munkáknak a jegyzékét, melyeknek kiadását 
a parókhiális könyvtárbizottságnak ajánlani fogják. Az 
értekezleten dr. Antal Gézán kívül Czeglédi Sándor, 
Csizmadia Lajos, dr. Kováts István, lic. Rácz Kálmán, 
Pongrácz Jőzsef, Rabold Gusztáv, Sebestyén Jenő és 
dr. Tari Imre vettek részt. Az értekezlet megállapodott 
abban, hogy kiadásra ajánlja 1. Kálvin exegetikai mun-
káiból az egész Vj-Testamentom magyarázatai. Az 
0 - T e s t a mentőmből Ézsaiás és a Zsoltárok könyvének 
magyarázatát. Az első kötet anyaga a Rómaiak és a 
Galatákhoz írt levél kommentárja már készen is van. 
Kiilöu sorozat fog kikerülni 2. a rendszeres theologia 
körébe vágó apróbb dolgozatokból. Egy másik sorozat 
3. Kálvin politikai és egyházjogi munkáiból fogja főleg 
az ordonnance-ok gyűjteményét kiadni. Egy további 
sorozat 4. Kálvin válogatott leveleit közli, a legutolsó 
pedig Kálvin prédikáczióiból ad ki egy kötetre valót. 
Az egész vállalkozás, a már megjelentekkel együtt, 
12—14 hatalmas kötetre van tervezve, úgy hogy el fog 
jönni az az idő, a mikor Kálvin annyiszor félreismert, s 
ma már oly kevesek által ismert szelleme remélhetőleg 
új erővel fog e fordítások útján érvényesülni a magyar 
ref. egyház életében. 

A Protestáns Szemle szerkesztésében, a Magyar 
Prot. Írod. Társaság őszi közgyűlésének határozata értel-
mében, mint már jeleztük is, változás állott be. A tár-
saság ugyanis egy évre az ideiglenes szerkesztéssel 
dr. Ravasz László, kolozsvári theol. tanárt bízta meg. 
Az új szerkesztő most a magyar protestáns sajtó munká-
saihoz felhívást bocsátott ki, a melyben új, eleven 
munkaprogrammot ígér s a lap egész beosztásában több 
változtatást óhajt keresztülvinni. A folyóirat élén első 
helyen közlendő meditáczió eszméje nagyon szép gon-
dolat. Különösen helyes az apró megjegyzések rovatá-
nak kezdeményezése. Hisz egész sereg olyan kérdést 
vet fel a mi egyházi életünk, a melynek bő tárgyalására 
sem időnk, sem helyünk nincs, de amelyekről egy eleve-
nen szerkesztett lapnak mindig el kell mondani röviden 
a maga véleményét. Azt az ígéretet pedig, hogy a szemle 
a lehető legszorosabb összeköttetésben akar maradni a 
modern élet kérdéseivel, a legnagyobb örömmel vesszük, 
mert ennek hiányát és egyszersmind szükségét éreztük 
eddig is a leginkább. 

A szerkesztőségi legközelebbi vacsora az új 
évben január 15-én lesz a szokott helyen. 

EGYHÁZ. 
Lelkészválasztás. A révaranyosi (felsőszabolcsi e. 

m.) ref. gyülekezet Lndman Lajos ottani segédlelkészt 
választotta meg lelkipásztorának. 

Templomszentelés. A debreczeni Árpád-téri temp-
lom felszentelésének napját a presbitérium jan. 18-ában 



állapította meg. Az alkalmi beszédet Dávidházy János 
esperes tartja. A templomban szolgáló új lelkész válasz-
tása is nemsokára meglesz. 

Földváry Elemér czikke. A magyar belmissziói 
munkák egyik leglelkesebb pártfogója Földváry Elemér, 
ev. e. m. felügyelő igazán szép, világos és meleghangú 
czikket írt a Luther-Társaság legutóbbi belmissziói köz-
lönyébe a keresztyén ifjúsági egyesületekről. Ez a czikk, 
nagyon helyesen, külön füzetben is megjelent és igen 
jó tájékoztató azok számára, a kik az ifjúsági egyesületi 
mozgalom előállásával, lényegével és szellemével meg 
akarnak ismerkedni. Nagyon jól megfelel a kis füzet 
szerzője az ifjúsági egyesületek ellen legsűrűbben fel-
merülő vádakra és ellenvetésekre is. Ezekre vonatkozó-
lag a többek között így ír: „Ne gondoljuk azért azt, 
hogy ez valami pietista szektáskodásra vezet. Szó sincs 
róla. Nem száraz, unalmas, világfájdalmas hangulat ural-
kodik itten, mert hisz evvel nem vonzanák, inkább csak 
elriasztanák az ifjúságot, hanem derűs, vidám ker. szel-
lem sugárzik minden arczról. . . . Szektáskodástól pedig 
ne tartsunk, mert ellenkezőleg ezen egyesületekkel csak 
hézagpótló munkát végzünk az egyházban, az ifjúsági 
egylet segítőtársa az egyháznak és annak számára nevel 
hithű, igaz keresztyén jellemeket. Az ilyen férfiakból 
válnak aztán az egyháznak nagy anyagi áldozatokra is 
kész, odaadó hívei, munkásai. Azért is e munka mindig 
a lelkész vezetése vagy legalább is felügyelete alatt 
folyjon. Itt azonban tág tere nyílik a világiak közremű-
ködésének a vallásos élet terjesztésében, sőt az ő fel-
buzdulásuk természetszerűleg serkent és magával ragad 
akárhány lelkészt, ki eddig ilyen irányban nem műkö-
dött még. A hol ilyen munka folyik az egyház kebelé-
ben, ott nincs tere a nazarénus vagy baptista hódításnak, 
mert az a legtöbbször csak ott terjeszkedik, a hol elhanya-
golták a híveket, nem törődtek velük." A legnagyobb 
örömmel látjuk azt, hogy nemcsak az egyház anyagi, 
hanem igazi nagy kérdései iránt már a mi világi uraink 
is mindig jobban kezdenek érdeklődni. Ez jó jel. Jele 
annak, hogy a protestántizmus alapgondolatában rejlő egye-
temes papság elve nem marad többé frázis hazánkban sem. 

A budapesti ref. egyház presbitériuma decz. 29-én 
Kovácsy Sándor főgondnok és a gyengélkedő Petri Elek 
lelkészt helyettesítő dr. Szabó Aladár lelkész együttes 
elnöklése alatt látogatott ülést tartott. A nagynevű Ádám 
András elparentálása után az ő és az aggkora miatt le-
mondott Mathis Ferencz presbiter helyébe behívott dr. 
Biber Gyula máv. igazgatóhelyettes és sándorfalvi Pap 
István kúriai bíró pótpresbiterek közül utóbbi megjelent 
s az esküt letette. Héder Sándor gazdasági hivataligaz-
gató előterjesztette az 1914. évi költségvetést, a mely 
a budapesti főgimnázium köitségelőiránvzatával együtt 
495,534-88 K kiadással és 406l563'49 K fedezettel,' el-
fogadtatott. A Böszörményi Jenő eltávoztával megürese-
dett helyre Varga Antalt választották meg állandósított 
hitoktató-lelkészül s az újonnan szervezett hasonló ál-
lásra Gaál Lajos s.-lelkészt megválasztván, őt egyúttal 
a Tanonczotthon vezetésével is megbízták. A hitoktató 
lelkészeknek 2800 K jutalmat osztottak ki kárpótlásul, 
azért, hogy az állam a felemelt vallásóraadási tisztelet-
díjat ez évre nem utalta ki. Ekkép 9 hitoktató 240— 
240 K, 5 hitoktató 120—120 K jutalomban részesült 
odaadó munkájuknak elismerése mellett. — Az egyház-
kerületi világi tanácsbírói állás betöltésénél a presbitérium 
dr. Bernát Istvánra, az egyházmegyei lelkészi aljegyzői 
állások betöltésénél Sáfár Béla őrszentmiklósi és Mócsy 
Mihály üllői lelkészekre adta 8-as szavazatát. — A VI—VI1. 
ker. és zuglói parókhiális tanács indítványt tett, hogy a 

lelkészek csak saját kerületükhöz tartozó híveknél telje-
síthessenek egyházi funkcziót, szóval, hogy a lelkészek 
territoriális joga szabályoztassék. Hosszas vita után a 
presbitérium dr. Kosa Zsigmond gondnok elnöklete alatt 
egy bizottságot küldött ki javaslattételre. — Dr. Ilosvay 
Lajos műegyetemi tanár, udvari tanácsos tolmácsolta 
végül a presbitérium elismerését, köszönetét az egyház-
vezetőségnek a körültekintő, áldozatkész és sikerdús 
munkálkodásért s ezzel lelkes éljenzés és boldog újév 
kívánása mellett zárult be az év utolsó presbiteri ülése. 

Tanácsjegyző. 
Szavazatbontás. E hó 19-én bontották fel Komá-

romban a megüresedett egyházkerületi tanáesbirói állá-
sokra beadott szavazatokat. Egyházkerületi egyházi ta-
nácsbiró lett Gyalókay László nemesócsai lelkész; az 
egyházkerületi világi tanácsbiróságnál igen megoszlottak 
a szavazatok. Legtöbb szavazatot kapott dr. Szász Károly 
99-et, utna Süttö István, kik között szűkebbkörű szava-
zás rendeltetett el. 

Megkondult harangok. Lapunk mult évi utolsó 
számában kedves női toll ismertette az 1913. év fel-
épült templomait. Most értesülünk, hogy Tiszaszalkán 
(Beregm.) is kész az új templom, melynek felszentelése 
az árvízokozta s a községet ért súlyos csapások miatt 
maradt el. A Ref. Szemle pedig legutóbbi számában 
közli, hogy a sepsii egyházmegyében Lisznyón nov. 
27-én szentelték fel a megújított templomot és orgonát, 
a melyhez a hívek 15,239 K értékű közmunkával és 
adománnyal járultak. Óbudán is megújították a temp-
lomot, a miről a czikk szintén nem emlékezett meg. — 
Az újonnan épült 20 templom s három megújított temp-
lom élő bizonyság a mellett, hogy híveink készek áldo-
zatot hozni az egyházért. Minden új templom egy-egy 
újabb bizonyság, de egyúttal biztos támasz is a szépért, 
jóért, nemesért való küzdelemben. A Mindenható segél-
jen minket arra, hogy egy év elteltével még gazdagabb 
képet nyújthassunk az áldozatos munkáról és egyház-
szeretetről. 

„Külsösomogy." Ilyen czimen jelent meg egy új 
egyházmegyei lap, melyet ifj. Bocsor Lajos és Szilágyi 
Béla lelkészek szerkesztenek. Ez a lap is méltó követője 
a már előbb útrakelt társainak és bizonyára ez is ténye-
zője lesz kerületünkben az egyházi élet élénkebbé tételé-
nek. Gyönkön jelenik meg, ára egész évre 1 K. Sikert 
és áldást kívánunk a lapvezérlő-bizottság és a szerkesz-
tők munkájára! 

Újvidéken, e sokfelekezetű városban, ottani ref. 
egyházunk vezetősége folyó hó 21-én — Advent utolsó 
vasárnapján — az előbbi évek szokásához híven, egy 
minden tekintetben igen jól sikerült vallásos estélyt ren-
dezett. A lelkész buzgó imája, Horváth Lajos s.-lelkész 
tartalmas bibliamagyarázata nagy hatással voltak az igen 
szép számban megjelentekre, a kik között még más-
vallásúak is voltak. Illés Katalin újvidéki ref. tanítónő 
pedig alkalomszerű karácsonyi felolvasásával könnyekig 
hatotta meg a hallgatóságot. Szabolcska egy költemé-
nyének szavalata, az ifjúsági egyesület tagjainak kar- és 
magánéneke egészítette ki az estély műsorát, mely egy 
zsoltárvers eléneklésével, illetve a gyülekezet megáldá-
sával fejeződött be. G. A. 

Darányi Ignácz, a dunamelléki egyházkerület fő-
gondnoka, a beteg Antal Gábor dunántúli püspököt va-
sárnap Komáromban meglátogatta. Közelebbről a kon-
venti ülések alkalmából Kenessey Béla püspök is látoga-
tást tett a beteg püspöknél. Engedje a Gondviselés, 
hogy az újév a közszeretetben és köztiszteletben álló 
püspöknek régi egészségét hozza vissza, hogy egyházunk 



körül szerzett sokszoros érdemeit újabb és újabb érde-
mekkel gyarapíthassa 

Dr. Baltazár Dezső püspök, mint örömmel értesü-
lünk, súlyos betegségéből most már teljesen felépült. 

Hazakívánkozó kivándorlók. Kuthy Zoltán new-
yorki ref. esperes-lelkész a következő sorok közlésére kért 
fel bennünket: Nincsen munka Amerikában. A munka-
nélküliség nemcsak Magyarországból űzi ki a szegény 
népet, hanem a gazdagnak és szabadnak mondott Ame-
rikából is. Azok, a kik utolsó reménységüket abba 
helyezték, hogy sok baj, gond, rettegés és fáradság utáu 
majd Amerikában teremtenek maguknak új, talán jobb 
életet, most kétszeresen csalódva, összetörve, még kol-
dusabban visszakívánkoznak a régi szegénységbe, a 
szülőhazába. Szünetel a munka Amerikában. A trösztök, 
a milliós vállalatok, a kapitalista Amerika minden mun-
káltatója marokba fogja a pénzét és munkanélkülivé 
teszi azokat, a kik a vagyont gyűjtötték részére. Hogy 
miért? Mert a kapitalisták harczra készülnek. Harczra 
készülnek a külföldi kapitalisták ellen, a kik az új, de-
mokrata államkormányzat vámtarifája értelmében részt-
vehetnek a kereskedelmi versenyben. A profit kiseb-
bedésére van kilátása az amerikai trösztmágnásoknak 
és ez készteti őket a daczra, a tartózkodásra, a munka 
megszüntetésére. A new-yorki osztrák és magyar főkon-
zulátus jelenti, hogy az utóbbi napokban valóságos nép-
áradat rohanta meg a new-yorki hivatalt és az emberek 
ezrei könnyezve ingyenes hajójegyekért könyörögtek, 
hogy visszamehessenek a gazdag Amerikából oda, a 
honnan jöttek. Magyarok, osztrákok százával járnak 
munka nélkül. A konzulátus azt is jelenti, hogy a bal-
káni háború alkalmával sem volt nagyobb a hazamenők 
száma, mint most, pedig akkor a törvény kényszerítette 
a katonaköteleseket a hazamenetelre. Azért ajánlatos 
volna, ha a magyarországi ref. lelkészek és tanítók a 
kivándorolni szándékozókat figyelmeztetnék (a kivándor-
lás által különösen veszélyeztetett vidéken pedig a temp-
lomi szószékből is kihirdetnék), hogy a munkaviszonyok 
Amerikában jelenleg nagyon rosszak, a gyárak új mun-
kásokat nem alkalmaznak és munkásokat egyáltalán nem 
is keresnek. 

Fejedelmi hagyomány. Sokféle módon bírálhatjuk 
meg magyar protestántizmusunk egyházi életét. S men-
nél inkább szomorú, vagy negatív eredményre jutunk, 
annál csodálatosabban áll előttünk az egyház és iskolák 
czéljaira tett nagyszabású adományok tényének rejtélye. 
Csak a múltkor említettük itt a nagykőrösi Faragó Am-
brus 1.200,000 K-s alapítványát. Most meg egy másik, 
még érdekesebb adományról számolhatunk be. Egy elő-
kelő soproni róni. kath. vallású úriasszony, Végh Kál-
mánné, szül. Tsurl Takács Róza, megindulván azon a 
szomorú tényen, hogy a Sopronban lakó reformátusoknak 
sem templomuk, sem papjuk nincs, valóban nemes bő-
kezűséggel házat, telkeket s templomhelyet adott sop-
roni híveinknek, hogy ott rendes ref. gyülekezet alakul-
hasson. Az adomány legalább 170,000 K-t tesz ki. Ezek 
a minduntalan és igen gyakran, váratlanul felbukkanó 
adományok mind csak azt bizonyítják, hogy valami ha-
talmas hitbeli ós erkölcsi őserő él még itt-ott szerte az 
országban, a mi népünkben és egyes híveinkben is. 
Vájjon mi lenne, ha különösen a mi gazdag alföldi vá-
rosainkban ezt a szunnyadó hitet és áldozatkészséget egye-
temessé és állandóvá tehetnénk? Mert van ott pénz is 
bőven s a magyar ref. egyház virágkora akkor jön el, 
a mikor a hosszantartó „józanság" után az „élő" hit 
aktivitása is felébred az alföldi magyar reformátusság 
lelkében. 

Aranykönyv. Özv. Balog Gáborné, Balog Jenő 
igazságügyminiszter édesanyja, 10 000 K-ás alapítványt 
tett a győri ref. egyháznál egy, általa később megha-
tározandó czélra. A hitnek gyümölcsei a jócselekedetek. 

ISKOLA. 
A reformátusok debreczeni kollégiumában az 

akadémiai tanszakon a beiratkozás a 11. félévre január 
20—28. napjain történik. Igazolt esetben a beiratkozást 
a rektor február 8-ig megengedheti. Mind a három (hit-
tan, jogi, bölcsészeti) tanszakok hallgatói felvehetők az 
akadémiai internátusba, a hol 28 ifjú 50. 30 hallgató 
100, 50 ifjú 150 és a többiek pedig 200 és 250 koro-
náért kapnak egy fél évre teljes ellátást. A tandíj fél-
évenként 30 korona, azonban sok tandíjkedvezmény és 
ösztöndíj adható az akadémiai hallgatóknak. 

EGYESÜLET. 
Karácsonyfa-ünnepélyek. A Református Tanoncz-

otthon-han (Városligeti fasor 5. sz.) dr. Kovácsy Sándor 
togondnok és dr. Senyey József parókhiális algondnok 
és számos érdeklődő jelenlétében deczember 24-én este 
7 órakor volt az első karácsonyi est az új otthon helyisé-
geiben. A főgondnok meleg, vallásosságra buzdító beszé-
det intézett a karácsonyfa alatt összegyülekezett 60 
iparostanoncz növendékhez, majd Gaál Lajos, felügyelő-
lelkész buzgó fohásza után szétosztották az ajándékokat, 
a melyeket lelkes egyháztagok ajándékoztak. A meg-
jelent vendégek nagy elismeréssel és örvendezéssel 
tekintették meg az ünnepély után a budapesti ref. 
egyház eme nevezetes szocziális alkotását, a mely a kor 
igényeihez alkalmazkodva, meleg és kedves otthont 
nyújt az ide szerencsésen bejutott iparostanulóknak. 
— A nagypénteki Ref. társaság deczember 21-én tartolta 
a lélekemelő karácsonyfa-ünnepélyt a budaörsi szeretet-
ház dísztermében, a melyet a fővárosból kiutazott elő-
kelő közönség töltött meg. A 65 apátlan és anyátlan 
árva öröméről gondoskodott a szép karácsonyfa alatt a 
cselekvő szeretet. Varga Antal budapesti vallástanár 
meleg imája után Haypál Benő lelkész, ügyvezető elnök, 
költői szárnyalású beszédben mutatott rá a karácsonyfa 
jelentőségére. A karácsonyfáról lemosolygó ajándékokat 
— úgymond — annak a Jézusnak szeretete, s az ebből 
támadt teremtő erő hozta létre, a kinek kezén és lábán 
keresztül ment a golgotai kereszt vasszöge. Nagyon 
helyes, ha éppen a karácsonyfa alatt rámutatunk a 
gyermekek előtt arra a munkás szeretetre, amely védő-
és ápolóintézményeket tud létrehozni. — A torzsai árva-
és szeretetház (Konfirmándus otthon) decz. 24-én este 
fényesen sikerült karácsonyfa ünnepet tartottak az itt 
elhelyezett 42 árva gyermek részére. A szép ünnep az 
árvák karénekével, melyet Krug József tanító vezetett, 
kezdődött. Az alkalmi beszédet Famler G. A. lelkész, 
árvaházi elnök mondotta. A megajándékozott s a ragyogó 
karácsonyfa köré gyűlt árvagyermekek arczárói sugárzott 
az öröm és boldogság, a mely a nagyszámban megjelent 
érdeklődőket is mélyen ineghatototta. — .1 Protestáns 
Országos Árvaházban (VII., Szegényház-tér 1.) is lelket-
emelően folyt le a karácsonyfa-ünnep 100 árvagyermek 
örömére az árvaegylet növálasztmányánalc és Brocskó 
Lajos igazgató rendezésével. Az ajándékokkal dúsan 
megrakott asztalokon három nagy karácsonyfa ragyogott. 
Az ünnepre előkelő nagy közönség jelent meg Ott vol-
tak a többek között Kovácsy Sándor elnök, egyházi 



főgondnok nejével, dr. Wagner Géza alelnök, egyház-
megyei felügyelő. Az alkalmi beszédet ifj. Benkö István 
ref. s.-lelkész mondotta, megkapóan ecsetelvén a szent 
ünnep jelentőségét. A nőválasztmány buzgalmából közel 
GOOO korona gyűlt össze karácsonyi adományok czimen 
az árvaház czéljaira. A szép ünnep az árvák énekével 
és az ajándékok szétosztásával végződött. 

GYÁSZROVAT. 
veszprémi Parragli Albert földbirtokos, a tolnai 

ref. egyházmegye tanácsbírája, a dunaszentgyörgyi ref. 
egyházközség 42 éven át volt buzgó, áldozatkész pres-
bitere, f. hó 28-án 66 éves korában meghalt. Az áldott 
emlékű elhunytban lapunk felelős szerkesztője apósát 
gyászolja. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Többeknek. Mint „A mi ügyünk", rovatban jeleztük, lapunk 

52-ik száma nem jelent meg, de e helyett előzőleg két bővített 
számot adtunk.* ; , 

Balatoni. A czikk a beosztás nehézsége miatt jövő szám-
ban jön. B. u. é. k. 

Felelős szerkesztő : B . P a p I s t v á n . 

NYILTTER. 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

r A kiváló bór- és l i thiumos g y ó g y f o r r á s 

v e s e - és hó lyagbajoknál , köszvényné l , c z u k o r b e t e g s é g n é l , 
vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő ha tású . 

T e r m é s z e t e s v a s m e n t e s savanyúvíz . 
Kapható ásványvizkereskedésekben ée gyógyszertárakban. 

cruiTT rrno ípnnm Szlnye-Lipóozl Salvator-forrás-vállftlat, 
ö L H U L I J i r j A u U o 1 Budap ts t , V., Rndolfrakpavt 8. 

Kaszás János czípészmester 
megrendelésre készít legfinomabb női- és férficzipöket. Buda-
pest, IV., Váczi-utcza 42. sz. 

Németh János műasztalosmester 
készít iparművészeti bútorokat, lakás-, iskola-, stb. berendezé-
seket. A székesfőváros szállítója. Költségvetés díjtalan. Budapest, 
VIII., Gólya-utcza 43. Te le fon : József 3—90. 

HIRDETESEK. 

HARANG-GYAR 

SZLEZÁK LÁSZLÓ 
harangöntő, harangfelszerelés 
és vas-harangállvány gyára 

B U D A P E S T , VI., FR A N G E -
P Á N - U T C Z A 77. (Saját ház) 
Villamos-vasút megállóhely. 
Párisi világkíáíl. kitüntetve. 
Elvállal minden e s zakmába vágó 
munkáka t , úgym i n t : új harangok ön-
tését, régi harangok átöntését. Régi 
harangok átszerelését, l egú j abb — 

ál talam tökéletesített — rendszerű forgatható vaskoronára ; továbbá ké-
szít álló és fekvő harangvasállványokat — Költségvetéssel díjmentesen szol-

gálok, — Kívánat ra s a j á t köl tségemen a helyszínére u tazom. 

minden nagyságban , 
t á s sa l megrendelésre 

Orgona- és harmoniumgyár 
g ö z e r 8 h a ] t á s - é s s a j á t v l i t a m o s v í l á g í t á s s a l berendezve , 

O R S Z Á G H S Á N D O R É S FIA 
os. és kir. udvari tzállitók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
'VM Alapíttatott 1861. évben. 

™ Az 1885. évi o rszágos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (elsó díj), a 1906. évi 
kassai kiáll i táson .díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan ki tüntetés és 
el ismerés. Ajánl ják ki tűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű , főleg a l egú jabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat , melyek rendkívül 
könnyű já tékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
t agságának ellenállnak. Szolid munka és 
ju t ányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig 700-nál több ú j orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

Harmoniumok tetszés szerinti ra jz- és változat-összeállí-
készfllnek. Tervezeteket és ra jzokat k ívánat ra küldünk. 

HARMONtUIVI ÉS ÍOHGORA! 
Mielőtt harmóniumot vásá-
rolna, ne mulassza el a mi 

ír árjegyzékünket kérni. 
Az or szágban a legnagyobb 
választék elvámolt e lsőrendű 
amerikai , németországi és 
belföldi gyár tmányokban , 
kedvezményes részletfizetési 
feltételek meilett, m nden ár-

felemelés né lkül . 

KÉPVISELŐK KERESTETNEK. 

Kerber és Berleth 
Budapest, 

Vil„Wesselényi-u,53, 

Orsonoharmóniumokat 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban 

szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X. ker,, Delej-utcza 25 b, 

(Tisztviselőtelep.) 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Tan-
erőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. — Részlet-
fizetés engedélyezve. — Kérjen árjegyzéket pianók és pianinók 

ról. — Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig. 

Feiwel Lipót utódai 
első magyar kir. szabad, 
iskolapad-gyár, iskolabe-
rendezések, tornakészü-
lékek és modern i r o d a -

b ú t o r o k gyártása. 

Budapest, X., 
Kolozsvári-u. 13. 
Úi árjegyzék ingyen és bérmentve. 



A MAGYAR 
F Ö L D R A J Z I I N T É Z E T 

VILÁGATLASZA 
Szerkesztik: 

KOGUTOWICZ KÁROLY dr. 
és L1TTKE AURÉL dr. 

130 térképlapja 100 fő- és 220 melléktérképet tartalmaz, 
névjegyzéke pedig több mint 130.000 helynevet. A mű 
16 füzetben lesz teljes, melyek havonta jelennek meg 
s8—8térképet tartalmaznak. Ez az egyedül i magyar 
nagy kéziatlasz, mely a művelt közönség minden 
ilyen atlaszszal szemben támasztható igényét kielégíti. 

Ára a 16 füzetnek, illusztrált és értékes 
szöveggel kor. 50.— 

Ára a füzetekhez való díszes fél bőrgyűjtő-
toknak kor. 10 — 

Megrende lhető a díszes fé lbőrkötésű kia-
dás is (megje lenik 1914. július), ára kor. 60.— 

Három koronás havi részletf izetésre is kapható. 

Bővebb felvilágosítást, prospektust, mintalapokat stb. 
küldenek a könyvkereskedők, vagy a kiadó 

Magyar Földrajzi Intézet Részvénytársaság 
Budapest , V., Rudolf-tér (Margithid, pesti hidfő). 

Magyar fém- és lámpaárúgyár 
részvénytársaság 

Budapest -Kőbánya 
Petroleum-lámpák 
a legegyszerűbb kiviteltől 

a legpazarabbig. 

Légszesz- és villa-
mos csillárok. 

Fém- és díszmütár-
gyak. „Optimus" 
nélkíilözhetlen tűzoltószer 
gyárakban, üzletekben, iro-

dákban. 

Raktárak : 
Budapesten: II., Szílágyi-
Dezső-tér 3.; V., Erzsébet-
tér 16. sz. ; VII.. Erzsébet-
kőrút 19. sz.; VIII., Üllői-
át 2 sz., Kálvin-tér sarkán. 
Pozsony: Lőrinczkapu-utca. 
Kolozsvár: Mátyás király-tér. 

Debreczen : Piacz-utcza. 

„66" 
a 20. század varrógépe. 

Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: I I . , Cotvin-tér 2 . — IV., Semmelweiss-u. 14. — V., Lipót-
körút 2 2 . — VI., Adrássy-úf 28 . — VIII . , Rákóczi-út 3 9 . - V I I I . , József-

kőrút 7 7 / 7 9 . — X., Liget-tér 2. 
Egy a f e l i é r n e i t i ü t ö m é s l i e z való utasítást 

tartalmazó füzet bárkinek i n g y e n kiadatik. 

RIEOER 0TT0 vi l lamosgépekkel berendezett 
cs. és kir. udv. orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója 

Budapest, X., Szigligeti il 29. sz. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 

A párisi , bécsi , pécsi s tb . kiál l í tásokon kitűn-
tetve. Kedvezó fizetési feltételek mellett ki-
váló, t i sz ta légnyomású csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
39 év óta 1900 orgonát szállított , közte a 
király o rgoná já t , a melv mű ez idő szerint 
hazánk legnagyobb o rgoná ja (80 vál tozatú 
vil lanyerőre berendezve). Orgonajav í tásoka t 
és hangolásoka t a legmérsé keltebb árban 
tel jesí t . Orgona jókarban t a r t á sá t elvállalja. 
Kata lógussal , tervezetekkel és ra jzokkal kí-

vána t ra d í jmentesen szolgál . 

1HMBBB1IIIIIIIWI •mm 

LENT 
a z 1 9 1 4 . é v i 

PROT. ARVAHAZI 
KÉPES NAPTÁR 

4 0 - i k é v f o l y a m a . 

Szerkesztik: SZABOLCSKA MIHÁLY ref. lelkész, 
R A F F A Y S Á N D O R ág. hítv. ev. lelkész. A naptár 
szerkesztésében résztvesz pálóczí H O R V Á T H ZOL-
T Á N dr., a Protestáns Orsz. Árvaegylet titkára ís. 

Á r a 60 f i l l é r . 

Ú J D O N S Á G ! Ú J D O N S Á G ! 
EGYHÁZI Ú J S Á G K Ö N Y V T Á R A 
Szerkeszti: BARABÁS SAMU kolozsvári ref. lelkész. 
I. füzet: Dr .Makkaí Sándor: H I T T E M , A Z É R T 

S Z Ó L T A M . (Vallási elmélkedések.) 
Ara fűzve í kor. 20 fíll. (postaköltség külön Í0 fíll.) 

Megrendelhető 

HORNYÁNSZKY VIKTOR 
K Ö N Y V K I A D Ó H I V A T A L Á B A N 

B U D A P E S T , 
V. kerület, Akadémia-utcza 

4. szám. 



Legolcsóbb Karácsonyi ajándékok kaphatók 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
református irányú KönyvKiadóhivatalában 

DEBRECZENBEN, PIACZ-UTCZA 34. SZAM. 
ZSOLTÁROK: 

Legkisebb zsebKiadás , 12 cm magas , 8 cm szé les . 
Bőrkötésben, díszes aranyozott táblával 1.70 kor. 
Vászonkötésben , aranyozott kehellyel 3.— kor. 
Egész bőrkötésben 6 koronától 40 koronáig 
Csontkötésben 5 koronától 24 koronáig 

16° a laKban, 14 cm magas , 11 cm széles . 
Vászonkötésben 1 korona 20 fillértől 3 koronáig 
Bőrkötésben 2 korona 40 fillértől 35 koronáig 
Fehér csontkötésben 4 koronától 18 koronáig 
Fekete c sontkötésben . . : . . 4 korona 50 fillértől 11 koronáig 
Gyöngyház, teknősbékakötésben 8 koronától 14 koronáig 
Bársonykötésben 6 koronától 24 koronáig 

8U a l a k ú zso l tárok 18 cm magas , 11 cm szé l e s 
Vászonkötésben 1 korona 60 fillértől 4 koronáig 
Bőrkötésben 3 koronától 6 koronáig 
Fekér csontkötésben 6 koronától 8 koronáig 
4° a l a k ú nagy templomi é n e k e s e k , 24 cm magas , 18 cm szé les . 
F é l v á s z o n k ö t é s b e n 8 korona 
V á s z o n k ö t é s b e n 9 korona 
Fé lbőrkötésben 10 korona 
Egész bőrkötésben , aranymetszéssel 12 korona 

IMAKÖNYVEK. (Legszebb ajándéK). 
16° Zsoltár és Révész, Isten c z í m ű i m a k ö n y v e . 

Egy díszes selyemmel bélelt kapcsos dobozban, legfinomabb párnázott, 
sima borjúbőrkötésben 30 korona 

Barkóczyné , Dömök Antónia kis a l a k ú női i m a k ö n y v e kapható 
1 koronától kezdve a legfinomabb kötésig. 

Révész Bál int , Isten az én s z i v e m n e k k ő s z i k l á j a című imakönyv 
1 koronától kezdve a legfinomabb kötésig. 

Révész Bál int i m a k ö n y v e 8° a l a k b a n . . 3 koronától 20 koronáig 
Rozgonyi J á n o s g y e r m e k i m a k ö n y v e k i s a lakban80f - tő l kezdve6K-ig 
Sz ikszay , Keresz tyéni tan í tások és i m á d s á g o k 3.—,3.60,5.—, 10. —kor. 

Legczé l szerűbb r e n d e l é s n é l a k ö r ü l b e l ü l i árt és kötés m i n ő s é -
::: gét j e l e z n i . Meg n e m fe le lő t készségge l k i c s e r é l ü n k , ::: 
I f júság i i ra tokró l k é s z s é g g e l s z o l g á l u n k k ü l ö n j e g y z é k k e l . 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Érték esítő-
deltát Szövetkezetéhez &&& 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik 46 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 

Pontos és 
l e g j o b b jótállás mellett! m 

m 

Egyházi szentedényeK, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst éRszereK, » 
ífHPv 

evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak &részletfizetésre i s ! ^ 
<W 

m 

?m 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
^ fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

LGÁR KÁLMÁN 
műórás és ékszerész 

^ B u d a p e s t , V I . , T e r é z - K ö r ú t 5 . , I . e m . 

MMMMmMMM^ 



Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörö hang, melyet a világhírű es elismert legjoDD gy 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának 

és elismert legjobb gyártmányú 
o" 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 
zeng 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 

STOWASSER J. 
mindkét rendszer szerint és minden uagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első rnanyai — vi l lamos erőre b e r e n d e z e l ! — hangszergyár . 
cs.éskir.'udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, II,, Lánczíhd-u. 5. sz, Gyár: Qntöház-u, 2. sz. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerendai 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) Tá ro -
gató ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség miüden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik. 
Kivitel nagyban  

Si 

3 
sa 

sa 

I 

és kicsinyben. 
Telefon 81—20. 

Alapí t ta to t t 1816-ban. Tíz é v i jó tá l lás . 

SELTENHOFER FRIGYES FIAI 
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN, 
w Hazánk legrégibb harangöntödéje. "SW 

Ajánlják legjobban 
berendezett harang-
öntödéjiiktt a t. köz-
ségeknek és egy-
házaknak Harangok 
bármely nagyság-
ban és zengzet-
ben, csak a legfino-
mabb harangércz-
ből, t iszta c sengő 
hanggal öntetnek. 
Repedt harangok újra 
öntetnek; ezek, va-
lamint az új haran-
gok is a már meg-
lévőkhöz teljes 
összhangzatba ön-
tetnek. Minden ha-
rang hangja előre 
határoztatik meg. Kü-
lönösen figyelmez-
tetjük szabadalma-

zott kovácsolt vasból készült szerkezetünkre nagy haran-
gok részére, me ly által ezek könnyen húzhatók s a fala 
kat nem rázzák. Fakoronákkal bíró harangok ezen 
szerkezetre o lc só árért átalakíttatnak. Kovácsolt vasból 
készült tűzmentes harangállványokat, czé l szerű szerke-

zetben s o lc só árak mellett a legjobban ajánlunk. 
K ö l t s é g v e t é s e k k e l és k é p e s á r j e g y z é k k e l k í v á n a t r a 
p o s t a f o r d u l t á v a l szo lgá lunk. — 1932- toen 162 drb ha-
r a n g o t összesen 4 6 , 1 3 7 k lg . s ú l y b a n s z á l l í t o t t u n k . 

ÚJDONSÁGOK 

A TALMUD MAGYARUL 
L ÉS II. RÉSZ • A 3 KORONA 

Modern Vallástudomány* Az emberiség fennkölt eszméi* 
A vallásbölcselet és vallástörténetem compendíuma. Irtai Suttner Berta báróné. Fordította: Szmík Antal. 
Irta: Dr. Szelényí Ödön. Ára 2 kor. 30 fíll. Ára 4 kor. 50 fíll. A keresztyén missziók döntő órája* 

Irta: Mott R . János . Fordította: ífj. Viktor János 
Ára 3 korona. 

Kaphatok: Kókaí Lajosnál Budapest, IV*, Károly-u* L 
Legcélszerűbb az összeget postautalványon előre beküldeni. 
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Ötvenhetedik évfolyam. 2 - i k s z á m , Budapest, 1914. január 11. 

PROTESTÁNS 

EGYHAZbl 
Megje l en ik m i n d e n vasárnap. 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l : 
ÍX.j Ráday-utcza 28., a hová 
a k é z i r a t o k , e lőf ize tés i és h i rde tés i 

d í j ak stb. k ü l d e n d ő k . 
L a p t u l a j d o n o s és k i a d ó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B I L K E I P A P I S T V Á N . 

Társszerkesztők: 
pálóczi Horváth Zoltán dr. é s Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebes tyén Jenő, Tari Imre dr. é s 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor . , félévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 kor . 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 k o r o n a . 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

T A R T A L O M . Az E le t K ö n y v é b ő l : Ne szóljátok meg egymást! Lg. Th. Ford. Dr. T. I. — Vezércz ikk: A magyar protestántiz-
mus szocziális feladata. V. J. — K r ó n i k a : Személyi hírek. Az új koaliezió. Ünnep és gasztronómia. Vörösbetüs 
napok. — T á r c z a : A gödöllői nagy nap. Kálvinista. — B e l f ö l d : Karácsony a kórházakban. Marjay Károly. Falusi 
levél. Balatoni I. — Kül fö ld : Sváicz. Dr. T. I. Németország. V. J. — A mi ügyünk . — Irodalom. — Egyház . — 
Iskola . — E g y e s ü l e t . — Gyászrovat. — Pá lyázat . — S z e r k e s z t ő i üzene tek . — H i r d e t é s e k . 

Az Elet Könyvéből. 

Ne szóljátok meg egymást! 
„Ne szóljátok meg egymást, 

atyámfiai. Aki megszólja atyja-
fiát és a ki kárhoztatja atyja-
fiát, az a törvény ellen szól 
és a törvényt kárhoztatja. Ha 
pedig a törvényt kárhoztatod, 
nem megtartója, hanem bírája 
vagy a törvénynek " 

Jakab 4, 11. 

Ha valakit közüllink hirtelen elragad a halál, nagy 
vígasztalásunkra szolgál az a tudat, hogy az elköltözöt-
tel jó egyetértésben éltünk. Ellenben örökké fáj lelkünk-
nek az, hogy köztünk többször megszakadt a békesség 
fonala. Sőt megesik, hogy egész életünkre sötét felleg-
ként nehezedik az ilyen egyenetlenség szomorú emléke. 
Eszünkbe jut, fülünkbe cseng a nyitott sír szélén az az 
ének, mely az élet rövidségéről szól és arra tanít, hogy 
szeretve töltsük el földi éveinket. De eszünkbe juthat 
az apostol komoly intelme is: „Ne szóljátok meg egy-
mást!" A megszólás ugyanis sokszor nagy bajok for-
rása lehet. 

Az ótestamentumi zsoltáríró arra a kérdésre, hogy 
kicsoda tartózkodhatik az Úr sátorában és hogy kicsoda 
lakhatik az ő szent hegyén, azt feleli, hogy csak azok 
juthatnak az Úr színe elé, a kik nem rágalmaznak nyel-
vükkel, a kik tökéletességben járnak, azaz: igazságot 
cselekesznek és igazságot szólnak. Nem szenved két-
séget, hogy másoknak ártani embertelen vonás; annál 
nagyobb véteknek mondhatjuk azt, ha keresztyének mar-
dossák egymást. És mégis hányszor előfordul, hogy ke-
resztyén emberek távollevő társaik hírnevét kisebbítik, 
őket rágalmakkal illetik. Egy holland előkelő férfiú föl-
tette magában, hogy egy aranyat ad valamelyik szegény 
koldusnak, mihelyt olyan társaságban fordul meg, a 
melyben nem szólják meg, vagy nem rágalmazzák meg 

az emberek távollevő felebarátjaikat. Tizenhárom évig 
hordta zsebében az aranyat. Vájjon a mi mai össze-
jöveteleink különbek?! Azokban talán jobbak az embe-
rek? Epenséggel nem. Ugyan ki beszél szívesebben jót 
az ő társáról, mint rosszat? Hogy figyel mindjárt min-
denki, mihelyt valakit nyelvök hegyére vesznek! Töb-
ben talán hallgatnak, de szemükkel, kézmozdulatukkal, 
arczkifejezésükkel mégis hathatósan segítenek a meg-
szólalónak. vagy rágalmazónak, a ki a társaság közép-
pontjában foglal helyet. Mennyi baj, mennyi keserűség, 
mennyi szenvedés származik az ilyen szeretetlenségből! 

Azért is: ne szóljátok meg egymást! Ez mindenek-
előtt azt akarja mondani, hogy sohase mondjunk ember-
társainkról hátuk megett olyasmit, a mit szemükbe nem 
mernénk, vagy nem akarnánk megmondani. Augusztinus-
ról mondják, hogy megtiltotta asztalánál mindenkinek, 
hogy távollevő társáról rosszat mondjon. Az Isten igéje 
is arra int bennünket, hogy ilyesmit kerüljünk, mert 
minden szavunkról számot kell adnunk. A hegyi beszéd-
ben Jézus tiltja a mások felett való ítélkezést. Különö-
sen ne ítélkezzünk akkor, ha mi sem vagyunk különbek. 
Ha a tanító magát fegyelmezni tudja, növendékei is szí-
vesebben eltűrik az ő szigorát, de ha nem tud magának 
parancsolni, parancsát nem igen teljesítik. Szedjük ki 
saját szemünkből a gerendát és csak azután fogjunk 
hozzá, hogy másokéból a szálkát eltávolítsuk és ezt is 
nagy szeretettel, gyengédséggel cselekedjük; cseleked-
jünk úgy, a M P a z az orvos, a ki a bányamunkás 
szeméből a vasre'szecskét mágnessal távolította el. Jusson 
továbbá az is eszünkbe, hogy ha különbek is vagyunk 
másoknál, azt Isten kegyelmének kell tekintenünk. Azért 
mondja Jakab apostol is folytatólag: „Egy a törvény-
hozó, a ki hatalmas megtartani és elveszíteni; kicsoda 
vagy te, hogy-kárhoztatod a másikat?" 

Lg. Th. Ford. Dr. T. I. 



A MAGYAR PROTESTANTIZMUS 
SZOCZIÁLIS FELADATA. 

A problematikus sorsú magyar protestántizmust fél-
tőn szerető lelkek figyelmét annak egyik sorsoldó nagy 
kérdésére szeretnők irányítani az újév kezdetén. Mikor 
boldog újévet akarunk kívánni a magyar protestantiz-
musnak, akkor azt kívánjuk, hogy ismerje fel s töltse 
be ezt a feladatát és ezzel biztosítsa boldog újévét s 
szebb jövendőjét. 

Sokan szocziális évszázadnak keresztelték a XX. 
századot. Annyi bizonyos, hogy századunknak egyik jel-
legzetes vonása a szocziális szellem. Az individualizmus 
mellett és azzal szemben legerősebb áramlata korunk-
nak. A szocziális kérdés kétfogatú hadiszekerén törtet 
előre: a szoeziálizmusban, mint tudományban és a szo-
cziális társadalmi s politikai mozgalomban. A szocziális 
kérdés azonban nemcsak külön tudományelméletet terem-
tett, hanem a tudományok egész seregében is útat tört 
magának. így a történelemben, a nemzetgazdaságtanban, 
büntetőjogban, erkölcstanban, nevelés- és oktatástanban, 
esztétikában, müvészetbölcseletben és a vallástudomány-
ban. Az egész kérdés rendszeres tárgyalására kialakuló-
félben van az új tudomány (a melynek nevét jelszóként 
oly hamar elkoptatták): a szocziológia. Másfelől a gya-
korlati élet különféle terein érvényesül a szocziális kér-
dés, mint szocziáldemokrata-párt, politikai reform, tár-
sadalmi javítás, népjóléti intézmény, patronázs, szocziális 
nevelés és szocziális irányú egyházi s vallásos munka. 
Ezen a helyen ezzel az utóbbival foglalkozunk. 

Talán legjobban jellemezzük az ezen a téren ural-
kodó helyzetet és szellemet, ha azt mondjuk, hogy a 
modern életben elhatalmasodott szocziális érzés útat tört 
az egyházakba s a vallásokba is és megfelelő törek-
véseket s intézményeket, sőt állandó szerveket szült. 
Másfelől azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk 
azt a tényt sem, hogy a szocziális mozgalom olyan rugó-
kat mozdított meg az egyházi és a vallásos élet körében, 
a melyek új lendületet és nemes szenvedélyeket vittek 
bele a szocziális mozgalomba. A világ legtökéletesebb 
vallásának, a keresztyénségnek a körében különösen 
nagy mértékben jelentkezett ez a törekvés. És ez annál 
jelentősebb, mert a mai világélet művelt vezetőnépei, 
elsősorban Európában és Amerikában, ennek a hivei. 
Még egy fontos mozzanatot kell hangsúlyoznunk, azt, 
hogy a szocziális érzés előbb a vallást, a keresztyénsé-
get, a keresztyén embert ragadta meg s indította eszmél-
kedésre, szóra és tettre és csak azután a keresztyénség 
társadalmi szerveit, az egyházakat és felekezeteket. De 
már ezeket is munkára indította a szocziális lelkiismeret, 
a keresztyénség szelleme és — a létfentartás ösztöne. 
Eliot Károly Vilmos, az amerikai cambridgei Harward-
egyetem elnöke, joggal beszél „az egyházakról és az 
elhatalmasodott szocziális érzésről". (The Churches and 
the prevailing Social Sentiment Harward Theological 
Review 1918. 4. sz.) 

A szerint, hogy a keresztyénséget, vagy az egy-
házat helyezi első helyre, a keresztyénszocziális mozgalom 
két irányban halad. Az egyiket evangéliumi (vagy val-
lásos) szocziálizmusnak, a másikat keresztyén (vagy egy-
házi) szocziálizmusnak is nevezik. Az előbbi szabad 
mozgalom, az utóbbi inkább egyházi és politikai párt. 
Az ó- és újvilágnak jóformán minden állami és szabad 
egyháza s felekezete körében megtaláljuk ezeket a 
törekvéseket és szervezeteket. Tán csak a görög keleti 
egyház körében nem verhetett mélyebb gyökereket. 
A római katholikus keresztyénszocziálizmust most csak 
megemlítjük, de nem foglalkozunk azzal. Főleg a pro-
testáns keresztyének és egyházak munkáját tartjuk 
szem előtt. 

Németországban a két iránynak fő szervei az Evan-
gelisch-sozialer Kongress (a liberális) és a Freie Kirchlich-
soziale Konferenz (pozitív). Vezetői Baumgarten, illetve See-
berg egyetemi theol. tanárok. A műveltek eme felvilágosító 
és reformegyengető munkájának megfelelően a munkás-
ságnak is két szervezete van, az Evangelische Arbeiter-
vereine és a Christlich-nationale Arbeiterbewegung. (A ná-
lunk újabban emlegetett Deutsch-Evangelischer Volksbund 
a hitvallásos konzervatív egyházpolitikai párt alkotása.) 

Svájczban a német evangéliumi szocziális iránynál 
radikálisabb törekvés van a Religiös-soziale Vereinigung 
hívei között. Ez a szocziálizmust és a keresztyénséget 
jóformán egybeolvasztja. Az istenországa eljövetelét az 
új szocziális életrend megalkotásával egynek tekintik. 
A szocziálistákkal együttműködnek a társadalmi életben 
és az egyházban is. Vezető emberei Ragaz, Kutter, 
Mattliien. 

Francziaországban és Franczia-Svájczban ott van 
a Christianisme social (társadalmi keresztyénség) iránya 
s vezetői Monod Wilfred, Gounelle llyés és a többiek. 
Ez körülbelül a német evangéliumi és a svájczi radiká-
lis irány között áll. 

Nagybritá-nniában egész sereg szocziális vallásos 
és egyházi egyesület alakult az utóbbi évtizedekben s 
években a különféle egyházak körében. A Cliurch of 
England szerve a Christian Social Union, a kongrega-
czionalistáké a Congregational Union, a kvékereké The 
Friends Social Union, az unitáriusoké és a rokon szabad-
elvűeké The National Conference Union for Social Ser-
vice, a presbiteriánusoké a Presbyterian Social Service 
Union, a methodistáké a Primitive Methodist Union for 
Social Service, az United Methodist Cliurch Social Ser-
vice Union, The Weslyan Methodist Union for Social 
Service, a baptistáké a Social Service Section of the 
Baptist Union, a diákok között pedig a Student Chris-
tian Movement a Students Settlement Movement-tel kap-
csolatban. 

Hollandiában részint egy házias, részint a svájczi-
hoz hasonló szoczialista irányú munka foly. 

Amerikában legújabban a különböző protestáns 
egyházak közös szocziális munkára társultak. Megalkot-
ták „Krisztus amerikai egyházainak Szövetségtanácsát 



(Federai Council of the Churches of Christ in America). 
Szocziális kiáltványt tettek közzé 1908-ban. Ezt 1912-ben 
átdolgozták, kiegészítették s ezt a Declaration of Prin-
ciples-t 1912 decz. 9-én elfogadta a Szövetségtanács. 
1913-ban újból közzétették ezt az Elvi Nyilatkozatot. 
Eddig 33 különböző nagy protestáns felekezet (a bap-
tista. methodista, presbiteri, püspöki, kongregaczionálista, 
lutheránus stb. egyházak) tette magáévá. Ezek együt-
tesen több mint 50 millió protestáns keresztyént kép-
viselnek. 

A hely szűke nem engedi, hogy ezt a Szocziális 
Kiáltványt itt közöljük. Csak megemlítjük, hogy 16 
pontban van felsorolva a szocziális kérdések sora, a 
melyekért való küzdésre kötelezik magukat a nevezett 
egyházak s tagjaik. Ezek között van a minden ember 
számára való jogegyenlőség, a család, a gyermekek, a 
nők, a közegészség védelme, az alkoholizmus és a gép-
ipar ártalmai ellen való védekezés, a munkásoknak 
öregség és baleset esetére való biztosítása, a munka-
adások és a munkások egyenlő szervezkedési joga s 
békéltető-birósága, a hetedik napi munkaszünet, szabad-
idő, munkaóra-kevesbités, bérminimum, bérmaximum s 
általában a tulajdon szerzésénél és használatánál a ke-
resztyén elvek használata. Amerika proletárjaihoz inté-
zett testvéri üdvözlettel és együttes munkálkodásra való 
felhívással végződik a kiáltvány. Nagyjelentőségű ez, 
még ha Eliot tal joggal kifogásoljuk is benne az elvi 
határozatlan általánosságot és a téves egyoldalúságot. 
A hittani, szertartási és kormányzati unió helyett a tár-
sadalmi munkában való szövetségre irányítja a szét-
húzásra hajlandó protestáns felekezetek lelkiismeretét. 

Már most a magyar protestantizmusnak, szerintünk, 
az a szocziális feladata, hogy a fenti példák és a hazai 
viszonyok tekintetbe vételével szánja rá magát a szo-
cziális kérdésnek rendszeres tárgyalására és a közéleti 
megoldásában való lelkes közreműködésre. Hódítsa vissza 
ezzel az elveszített munkásságnak csaknem százezreit és 
a szintén elveszített intelligencziának súlyos ezreit. Erre 
indítja a kor, a lelkiismeret s az Isten. Ezzel alkothatja 
meg boldog újévét s szebb jövendőjét. 

Berlin, 1913 deczember 29. V. J. 

KRÓNIKA. 

Személyi hírek. 

Mindnyájunkat mélyen érdeklő és megillető személyi 
híreket vettünk az elmúlt hét folyamán. Dr. Balogh Jenő 
miniszter és Szilassy Aladár, a közigazgatási bíróság nyu-
galomba vonuló másodelnöke, v. b. t. t.-ok lettek, Benedek 
Sándor államtitkár Szilassy Aladár örökébe lépett és az 
ő helyére dr. Ilosvay Lajos műegyetemi tanár és ország-
gyűlési képviselő jött. Hízelegni, tömjénezni nem óhaj-
tunk. Csak azt konstatáljuk, hogy mind a négy férfiú, 
mint ez széles e hazában köztudomású, hűséges fia és 
szolgája a mi ref. anyaszentegyházunknak. Dr. Balogh 

Jenő, a budapesti ref. egyhá* presbitere és a múlt év 
ben választotta őt meg a dunántúli egyházkerület tanács-
bírájává; az ő nemes buzgólkodása folytán jött létre a 
Protestáns Patronázs-Egyesület és ennek áldásosán mű-
ködő dunaalmási szereretháza, a melyről lapunkban is 
megemlékeztünk. — És Szilassy Aladár? Az ő neve . . . 
fogalom. E sorok írója 30 évvel ezelőtt látta őt először 
a budapesti ref. theologia egyik tantermében egy vasár-
napi iskolai bibliai előkészítő-órán; ott azon az össze-
jövetelen, a melyben a magyar ev. ifjúsági belmissziói 
munka az ő kezdeményezése folytán megindult. És azután 
több éven át szolgált abban az egyházmegyében, a mely-
nek ő immár negyedszázad óta gondnoka . . . de milyen 
egyházi munkát és szolgálatot említsünk, a melyben ő nem 
vesz részt odaadó áldozatos szeretettel ? Életének s min-
den munkájának eleitől kezdve ez a vezérelve: Én és az én 
házam népe tiszteljük az Urat . . . A bíróságnak, a melynek 
éléről most elvonul, megalkotása óta tagja és dísze volt. 
Most nyugalomba vonul, azaz egészen a mienk lesz, velünk 
lesz az Űr háza iránti ifjúi, égő szeretetével. De hát hol 
és miben is tudnánk őt nélkülözni, a mi „világi püspökün-
ket"? Szívünk teljességéből mondjuk: Legyen még sokáig 
a miénk és viselje közöttünk és előttünk földi magas ki-
tüntetése mellett azt, a melynek eleddig is részese volt: 
minden jóknak osztatlan tiszteletét, szeretetét és elis-
merését ! — Méltó férfiú lett Szilassy A. utóda, az ország 
egyik legelső bíróságának vezetője; Benedek Sándor, 
visszatért a bírói székbe, a mely utána igazán üresen 
maradt. Nem hosszú ideig volt államtitkár, a körülmé-
nyek miatt hamar elment onnan, a hol páratlan köteles-
ségérzetével, bámulatos munkaszeretetével és bírásával 
annyi tiszteletet és elismerést szerzett és a hol minden 
igaz ügynek oly hatalmas és eredményes képviselője 
volt. Lelkében, energiájában megedzve, foglalja el a 
nagy pozicziót ós szentelhet több időt szeretett egyháza 
ügyeinek. — Az új államtitkár dr. Ilosvay Lajos A tu-
domány és a hit embere. Nemes, összhangzatos lelke, 
egész egyénisége élő bizonyság e kettőnek lehetséges 
harmóniája, nagy életet teremtő és nemesítő hatása 
mellett. Nem hisszük, hogy volna valaki, a ki ne meg-
nyugvással és a legjobb reménységgel vette volna a hírt 
az Ő kineveztetéséről. Ott, a hova ő most megy, a tudo-
mány, a magyar kultura és ennek legelső tényezője, a 
vallás dolgait intézik . . . Dr. Ilosvay Lajos az ország 
egyik első kulturintézetének nagy professzora, a buda-
pesti ref. egyház presbitere, a józsefvárosi parókhiális 
kör gondnoka, Szövetségünk vál. tagja lett vallás- ós 
közokt. államtitkár. 

Az új koaliczió. 

Ilyen czímen jelent meg két ellentétes irányú napi-
lapban egy-egy czikk az elmúlt'hét folyamán. A „Világ" 
t. i. reflektált arra a vezérczikkre, mely lapunk mult évi 
egyik számában megjelent és a mely válasz volt gr. Zichy 
Jánosnak a kath. nagygyűlésen elhangzott beszédére, a 
melyben a ker. társadalmat a romboló irányzatokkal 
szemben tömörülésre hívja fel. A „Világ" czikkírójának 



figyelme kiterjedt arra a czikkre is, a mely az „Ev. Őr-
álló "-ban Zsilinszky Mihály tollából jelent meg, a ki 
szintén elismeréssel fogadta ebben a kath. szövetség 
elnökének felhívását és hangoztatta, hogy együttesen 
lépjünk fel közös ellenségünk, a materialisztikus, athe-
isztikus és nihilisztikus elveket vallók táborával szem-
ben. A „ Világ" természetesen a tőle megszokott hangon 
mond anathémát mindazokra, a kik nem óhajtanak vele 
egy követ fújva, hamis jelszavak leple alatt, a keresz-
tyénség lényegét alkotó elvek ellen küzdeni. Az illető 
ezikkíró (Sárközy István) szerint a protestantizmus ter-
mészetes szövetségesei a zsidók, a kik jelenleg a ma-
gyar társadalom egyedüli reakcziós hagyományok és 
konvencziók nyűgétől ment kulturképes elemei és per-
horreszkálja, hogy nem ezekkel kötünk szövetséget és 
úgy vélekedik, hogy az új koaliczió tiilajdonképen ezek 
ellen irányul. Mellesleg megjegyezve, azt hisszük, hogy 
azok a zsidók, a kikről itt szó van, nem voltak ott a 
templomban, midőn ott egyik püspökünkért imádkoztak. 
De mellőzve minden meddő vitát, csak azt jegyezzük 
meg, hogy legyünk már egyszer tisztában azzal, hogy a 
Világnak és társainak szótárában a protestántizmus (t. i. 
az ő szájuk íze szerinti) nem jelent egyebet, mint min-
den régi „ideológiát" (ide tartozik minden, a mi a hívő 
keresztyén előtt kedves ós szent) letiporni óhajtó irány-
zatot, és abszolút tagadást. Az a protestáns, a ki nem 
ily értelemben ír és cselekszik, az „bűntársa" a mara-
diságnak, klerikálizmusnak és a népet sötétségben tar-
tani óhajtó „klikknek". Elvileg és az élet legnagyobb 
értékeit illetőleg, tehát egy egész világ választ el ben-
nünket attól az irányzattól, a melynek hol leplezetten, 
hol a maga teljes, visszataszító mezítelenségében a „Vi-
lág" is szolgálatában áll A mi pedig az emlegetett 
„koalicziót" illeti, erre nézve csak annyit, hogy a ma-
gyar keresztyének közötti kölcsönös megértésnek és bi-
zonyos dolgokban való lehető együttműködésnek keresése 
és megtalálása nem lehet bűn Isten ellen. 

Ünnep és gasztronómia. 

Karácsony, Szilveszter, Vízkereszt. Egyiknek itt, 
másiknak ott van jelentősége a gasztronómia szempont-
jából. Eltűnődöm azon, hogy vájjon miért kell okvetle-
nül az ünnepeken sokat enni s miért kell Szilveszter 
éjjelén mulatni?! Nem is kell Párisba mennünk, a hol 
valóságos dobzódás folyik Szilveszterkor, csak Budapest 
utczáit kell végigjárnunk újesztendő hajnali óráiban. 
Nyüzsög a nép s prédálja egészségét és pénzét, füstös 
helyiségekben éjjelezik, hogy malaczot nyerjen vagy leg-
alább kéményseprőt lásson — s aztán koplal inkább 
egész januárban. Mulatságos lenne, ha szomorú nem 
volna! Még a higgadt és számítani tudó angol sem tud 
kitérni előle. Sir William Trelvar vagy két évtizeddel 
ezelőtt alapítványt létesített London nyomorék gyermekei 
javára. Vízkereszt napján a Ouildhallban a Themze-parti 
főváros 30 kerületének az alapítványban részes gyerme-
keit vendégelik meg, rosztböffel és tejjel s ajándékokat 

osztanak ki közöttük. Maga a lordmayor s a polgár-
mesterek is díszruhában jelennek meg, s a gárda-ezred 
zenekara muzsikál. A kiszolgálók szálas rendőrök és pin-
czérek. A lakoma után a gyermekek ízlésének és értel-
mének megfelelő előadást tartanak. Szóval a hatóság 
felügyelete és részvétele mellett adnak lakomát és mu-
latságot sok ezer gyermeknek. — Ezért nem tudunk 
lelkesülni. Czéltalan és szükségtelen. Mennyi sok sze-
gény, nyomorult gyermeket lehetne ellátni abból az ösz-
szegből, a mibe ez a nagy lakoma kerül s a minek költ-
ségeit a lordmayor felesége szokta a magáéból pótolni. 
Még mindig közelebb áll az emberekhez a gyomor el-
töltése, mint a lélek, ezért sivárak ünnepeink s ezért 
nem jut sok azoknak az intézményeknek, a melyek ke-
resztyén munkára és misszióra vállalkoztak. 

Vörösbetűs napok. 

Sok szó esett most az év elején ezekről. Egyik 
naptárban így, a másikban amúgy jelölték meg azokat 
a napokat, a melyeket egy pápai rendelet törölt a köte-
lező ünnepek sorából. Igazságügyi és más világi ható-
ságok rendelkezése értelmében, ezek azonban továbbra 
is ünnep (vörös betűs) napok maradnak. Hát jól van. 
Ev. ker. szocziális szempontból ugyan sokkal helyesebb 
volna ezek helyett a vasárnap teljesebb megünneplése, 
de hát nem irigyeljük a hivatalnokoktól, munkásoktól 
ezeket a pihenőnapokat. De mégis van egy megjegyzé-
sünk. Hogy van az, hogy a nagypéntek még mindig 
nincs ott a hivatalos piros betűs napok között? A róm. 
katholikusok körében is gyász- és böjtnap az ev. ke-
resztyénség e legnagyobb emlékünnepe. Nem visszás 
helyzet-e itt Budapesten is, hogy míg az úgynevezett 
Mária-ünnepeken d. u. üzleti zárlat és egész nap szinte 
általános munkaszünet van, addig a nagypéntekről, Urunk 
halálának emlékünnepéről tudomást sem vesznek ? 

TÁRCZA. 

A gödöllői nagy nap. 
— A pesti egyházmegyei Kálvin-Szövetség megalakulása. — 

Három királyok napja van. A fagyos időben a kora 
reggeli órákban köd ül a láthatáron, de gyorsan száll 
fel, győzedelmeskedik a nap felette. Ünnepi hangulat 
mindenfelé, a robogó vonaton is, az egész tájékon, a 
városban és falvakban, de főleg szíveinkben. Mint 1914 
évvel ezelőtt a napkeleti bölcsek, mi is az ég minden 
tája felől megindulunk, hogy ajándékot rakjunk le Krisz-
tus lábai elé. Nem aranyat, tömjént és mirrhát, hanem 
emelkedett lelket, megtisztult szívet, bízó reménységet 
igyekszünk vinni az Úr zsámolyához. Mintha megmozdult 
volna a föld, úgy özönlenek kálvinista testvéreink a 
szigetségből, a homokos vidékről, a fóti és váczi hegyek 
aljáról egy kitűzött czél: Gödöllő felé. 



Nemzetiszínű kokárdás presbiterek, derék, magyaros 
viseletű földmívesek és polgárok fogadnak a vasútállo-
másnál s a gyönyörű királyi parkon keresztülhaladva, 
kétségeskedő lelkünk egyszerre felvidul, mikor az alsó-
némedi gyülekezet hatalmas, ^ünnepi mandliba öltözött 
csoportját megpillantjuk, a miut hódolatteljesen zarán-
dokolnak megtekinteni az „első magyar ember" palotáját. 

Hát csakugyan eljöttek a hívó szóra messze föld-
ről is? Eljöttek, a kik éhezik és szomjúhozzák az igaz-
ságot? Lelkünk mindjobban örül, a mint a csillagos 
templomhoz közeledünk. Százával áll előtte a nép, ko-
moly, ünnepi hangulatban várva a harangszót. És a szom-
szédos paplakban már ott fogad a házigazda, Bárdy 
Pál lelkész s az összesereglett lelkipásztori tábor. Egy-
másután köszöntenek be az innen is, onnan is gyüleke-
zők s impozáns látványt nyújt, a mint a fóti dalárda 
fehér selyemzászlójára ráragyog a tündöklő nap s Nagy 
Ferencz esperes és a szomszédságában lakó lelkipászto-
rok, tanítók s mintegy 120 főnyi sereg megérkezik. 
Végre együtt van a „királyi papság" fényes gyülekezete. 

A templomban délczeg, fehérruhás lányok sorfala 
között vonulunk be, a padsorok alig képesek befogadni 
a közönséget. Megszólal az orgona s úgy érezzük, hogy 
lelkünk túl van telve az örömtől. Ihletetten száll az ének 
az Egek Urához. Balogh Ferencz, az iíjú fóti lelkipásztor 
lép a kathedrára s emeli szíveinket imádságával mind 
magasabbra s az ima után a fótiak erőteljes énekkara 
énekekkel ad hálát a Mindenhatónak, a ki e napra fel-
serkentett. Máté 13.44. alapján színesen, mélyenjárón, 
telve szocziális gondolatokkal szól hozzánk az ige az 
ifjú prédikátor ajkáról, rámutatva, hogy minő kincset 
kell keresnünk és megtalálnunk, hogy méltók legyünk 
Isten országának munkásaihoz. Bátran szól egyházunk s 
a vallás ellenségeiről s a védelemhez szervezkedésre és 
tömörülésre hív. És nem marad ezúttal az Isten szolgá-
jának szava pusztában elhangzó szó. Bárdy Pál helybeli 
lelkész egy kisdedet keresztel. Oh, boldog kisded, a kiért 
buzgón imádkozott ennyi idezarándokolt testvér! A pün-
kösdi lélek ldáradását éreztük mindannyian és ez a lélek 
vezetett az összegyülekezés egész ideje alatt. 

A magyaros stílusú új városháza hatalmas dísz-
termében folyt le az ünnep második része. Itt dr. Decsy 
József főszolgabíró, mint a járás vezetője fogad az elő-
csarnokban, üdvözölve s Kálvin-Szövetség vezetőségét a 
vallásos érzület fejlesztéséért folytatott munkájáért s rá-
mutat arra, hogy a közigazgatásnak is elsőrendű feladata 
a nép vallásos érzületének előmozdítása. Kiss Ferencz 
községi főjegyző meleg szavakkal fejezi ki örömét, hogy 
a község házigazdaként fogadhat termeiben. Bernát 
István, a Kálvin-Szövetség elnöke, meghatottan válaszol 
e szívélyes fogadásra. 

Megkezdődik a gyűlés. A terem közepén a hosszú 
zöldasztalnál foglalnak helyet a lelkipásztorok, a világiak, 
a helybeli intelligenczia. Hosszú listát kellene ideiktatni, 
ha fel akarnók sorolni a jelenvoltakat. A zöldasztal 
két oldalán helyezkedett el a közönség, egyik oldalon 

a férfiak, a másik oldalon az asszonyok, leányok álltak 
zsúfolt sorokban. 

Az esperes indítványára Benkö István rákospalotai 
lelkész és dr. Técsy Gyula kir. táblai biró foglalják el az 
elnöki széket. Dr. Técsy Gyula elnöki megnyitója után 
Nagy Ferencz esperes ismertette az összejövetel czélját s 
gyakorlati érzékkel mutatott reá a tömörülés szükséges-
ségére. Bernát István az egyházbontó és támadó irány-
zatokkal szemben kiemeli a lelkipásztorok és tanítók 
egyházépítő munkásságát, a mely vallási és gazdasági 
téren is, a jövő fejlődésnek biztos záloga. Pálóczi Horváth 
Zoltán dr. ismertette ezután a Kálvin-szövetség czélját, 
az eddigi eredményeket s a falusi és megyei szövetségek 
alakításának formáját és működésük lényegét. Az esperes 
hatalmas rezümében fejtette ki, mily fontos és szükséges 
a kálvinisták társadalmi egyesülése s különösen helyes 
érzékkel emelte ki, hogy a magunk határain belül épít-
sünk, mások támadása nélkül, mert — úgymond — azzal 
nyerjük meg a tiszteletet, becsülést, azzal emelkedünk 
az első sorba és úgy haladunk előre, ha mi magunk, 
saját falainkon belül alkotva és munkálkodva, példát 
adunk a jóra és nemesre. 

A termet megtöltő 1200 főnyi közönség, a mely-
nek soraiban a pestmegyei 49 egyházközség csaknem 
minden gyülekezete képviselve volt, mint egy szív s egy 
lélek dobbant meg, a mikor az egyházmegyei szövetség 
alakítására került a sor. Asszonyokon, férfiakon egyaránt 
látszott a lelki szomjúság egy szebb és erőteljesebb 
egyházi élet után. Különösen, a mikor bilkei Pap István 
enthuziasmussal ecsetelte a jövő képét, prófétai lélek-
kel engedve bepillantást a kálvinista egyház jövő felsé-
ges feladataiba ós missziójába. 

A pesti egyházmegyei Kálvin-szövetség vezetősége 
következőleg alakíttatott meg. Tiszteletbeli elnökök lettek: 
Földváry László váczhartyáni és Benkö István rákos-
palotai lelkész. Elnökök: Mátis Márton szadai lelkész és 
Magyar [Kázmér kir. gazd. felügyelő ; alelnökök: Bárdy 
Pál gödöllői lelkész és dr. Técsy Gyula táblabíró; titkár: 
Ory Lajos dunabogdányi lelkész ; jegyző : Perjessy Károly 
ócsai lelkész; pénztáros: Hörömpö Ferencz pócsmegyeri 
lelkész. Választmányi tagok: Fábián János váczi, Kováts 
Géza kisoroszi, Szabó Balázs alsónémedi, Szinok Zoltán 
erzsébetfalvi, Tokay István hatvani lelkészek, dr. Decsy 
József főszolgabíró, pálóczi Horváth István, Viczián Antal 
földbirtokosok, Csép Gyula, Fenyvessy Ferencz, Kontra 
Lajos tanítók. 

Matis Márton lelkészelnök köszönte meg a bizalmat 
és megtiszteltetést a megválasztottak nevében.talpraesetten 
szólva, különösen a nép fiaihoz, erőteljes munkára híva 
fel kicsinyt és nagyot. A megalakult szövetség ki-
mondta azt is, hogy minden egyházközségben alakíttassék 
meg a falusi szövetség s a vasárnapi iskola konfirman-
dusok, ifjak, nők egyesülete, dalárda, gazdakör stb. 
mind egységesen, a Kálvin-Szövetség égisze alatt mű-
ködjék s vallásos estélyeket, összejöveteleket a Kálvin-
Szövetség czíme és neve alatt rendezzünk. Ádám Ferencz 
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helyi községi bíró szeretettel ajánlotta fel a községháza 
termét a szövetség mindenféle összejöveteleire. Miután a 
fóti dalárda a Himnuszt énekelte el, Forgács Gyula pé-
czeli lelkész fenséges imával vezetett befejezésül újra 
a Mindenható színe elé hálát rebegve az összegyíile-
kezésért s erőt kérve a munkálkodásra. 

Az ünnep harmadik része nemcsak a krónikához 
tartozik, de jelentőségében nem is volt kisebb, mint 
maga gyűlésünk. A vasúti vendéglőben 140-en vettünk 
részt a fehér asztalnál. Nem részletezem a tósztokat, 
bár igen-igen értékesek, fontosak voltak, de lehetetlen 
elmellőznöm Szabó Lajos péczeli kőműves erőteljes be-
szédét, a ki ott is bizonyságot tett az Őt is megváltó 
Krisztusról, a kihez lelkipásztora vezette. Mint volt nem-
zetközi szocziálista, bátran kimondotta, hogy ezt a tábort 
elhagyta, mert Istenéhez és vallásához hü akart ma-
radni. Kolozs fóti földműves, presbiter hangulatos, mély 
vallásos érzésű felszólalása a könnyekig hatott meg 
mindnyájunkat, mikor Petőfi „Tied vagyok, tied hazám" 
kezdetű versét az egyházra vonatkoztatta s arról tett 
bizonyságot, hogy a nép egyházszeretete erőteljes és 
meg nem ingatható. 

Kellemes érzést keltett bennünk, a mikor Bárdy 
Pál felolvasta a helybeli apátplébános levelét, a melyben 
vízkereszti istentiszteleten és iskolaavatáson való elfog-
laltsága miatt menti ki elmaradását, de meleg hangon 
küld üdvözletet. Hivatkozva a Prot. Egyh. és Isk. Lap 
egyik czikkére s abból idézve, a ker. felekezetek közötti 
együttérzés szükségességét hangoztatja, a melyről ezen 
üdvözlésével is bizonyságot kívánt tenni. 

Peiri Elek e. ker. főjegyző, Haypál Benő és Mády 
Lajos volt esperes üdvözlő táviratainak felolvasása után 
a megalakult Szövetség távirati üdvözletet küldött dr. 
Darányi Ignácz, dr. Antal Gábor tiszteletbeli elnökök-
nek, dr. Kenessey Béla püspöknek, mint a K. Sz. lelkész-
elnökének és dr. Baksay Sándor püspöknek, mint a 
kerület egyházi fejének. 

Lassanként oszladozott a társaság, a melyet a fóti 
dalárda is vidám hangulatban tartott harmonikus, jól 
betanult énekeivel, indultunk hazafelé. Búcsuztunk! A fóti 
dalárda elnöke, Bertók József presbiter kért szót s egy-
szerű lelkének gazdag kincseit ragyogtatta, a mikor a 
„kálvinista testvérek "-tol búcsúzott. Nagy szó ez — úgy-
mond — és jóleső érzés fogta el, hogy itt az egyház-
megye minden részéből összesereglettünk. Áldást kért a 
mai napra és azokra, a kik ezt a napot a nép fiainak 
örömteljessé és emlékezetessé tették. Háromszor hajtotta 
meg a fehér zászlót egy daliás fóti ifjú . . . s Isten-
hozzádot mondtunk Bárdy Pál házigazdánknak, a kinek 
főrésze volt abban, hogy ez a nap oly „ékesen és szép 
renddel" folyt le. Hálás szívvel gondolunk a gödöllői 
presbiterekre is, a kik a nap gondjait hordozták, míg 
mi vendégek lehettünk. 

A viszontlátásra! Rákospalotán, Váczon, Fóthon, 
Szentendrén, Ocsán, a szigetségben . , . vagy másutt, de 
tudom és érzem, hogy újra össze fogunk jönni, mert ezt 

hozza magával a gödöllői reményteljes nap, egyházunk 
iránti kötelesség és mert pünkösdi lelket, pali bizonyos-
ságot és kálvini erőket vittünk magunkkal. 

Kálvinista. 

BELFÖLD. 
Karácsony a kórházakban. 

„Szenved-e valaki ti köztetek? Imádkozzék." Erről 
az apostoli intésről megemlékezett most karácsonykor is 
a budapesti ref. egyház. Hogy a szenvedőknek alkalma 
legyen az imádkozásra, kálvintéri segedlelkészei felkeres-
ték a főváros kórházaiban gyógyulást kereső testi bete-
geket. Az ország különböző részéből felkerült szenvedők-
nek — a kikről e nagy világvárosban senki meg nem 
emlékezett, csak talán szeretteik gondoltak rájok odahaza 
féltő szeretettel — hirdették az örvendetes karácsonyi 
üzenetet. A járni tudó betegek együttesen, a járni nem 
tudók ágyanként részesültek az úri szent vacsorában. 
Csak a ki részt vett ilv munkában tudhatja, mily fárasztó 
reggel órától délután l-ig, V22-ig egyfolytában járni 
betegágytól-betegágyig, vigasztalni, emelni, Istenhez vezé-
relni halhatatlan lelkeket. S e munka napokon át folyt 
most is délelőtt, délután. Bármily fárasztó és nehéz munka 
is, de gyönyörűséges is ! Megkérgesedett szívek nyílását, 
fásult, közönyös lelkek felmelegedését, elaltatott lelkiis-
meretek ébredését, Istenről rég elfeledkezett embereknek 
az élő Isten után való vágyódását, imát elfelejtett nyel-
vek rebegését, képmutatók mélységes bűnbánatát látni, 
nem boldogság-e a keresztyén lelkipásztorra nézve? 
Mennyi hálás tekintet, hány meleg kézszorítás volt le 
nem tagadható jutalma a fáradozásnak! ? Oh, nemcsak 
a tenger, a betegágy is megtanít imádkozni. 

Soh'sem felejteni el. A Rókus-kórház megfigyelő szo-
bájában 2 öngyilkos leány ágyánál szóltam a nagy Szaba-
dítóról. Egyik mérget ivott — összeégett ajkai alig tud-
tak vaczogni —, a másik mellbe lőtte magát — múmia-
szerű, sovány arcza most is előttem van — óh, hogy 
itták ezek Isten igéjét. Szemök mondta, mert a nyelvök 
nem merte: „Maradj még, szólj, beszélj erről az Istenről, 
a ki még minket is tud szeretni. . ." Mikor a bort nyúj-
tottam nekik, akkor hoztak be hordágyon egy töpörödött 
anyókát s letették üres ágy hiányában a padlóra, közvet-
len a lábam mellé. A harmadik emeletről ugrott le . . . 

A sebészeti osztályon a sok csonka-bonka, kinek 
keze, kinek lába hiányzik s hogy örülnek az életnek, 
pedig nem ismerik azt az Eletet, a melyet Az adhat, 
a kinek az élete sem volt drága . . . Milyen máskép 
hangzott ott az imádság is ! 

A tiidő-betegeket is felkerestük, a kiknek napjai 
igazán meg vannak számlálva. A patakzó könnyek beszél-
ték, hogy ők már készülődnek amoda, a hol színről-
színre látják a könnyek letörlőjét. Ott az úri szent vacsora 
igazán utolsó vacsora volt. A súlyos műtét előtt állók 
félelme is mintha kisebbedett volna, hiszen a könyörgést 
meghallgató: ott is segíthet. 



Ne mondja nekem senki, hogy az emberi lélek 
nem szomjúhozik az élő Isten után ! A sok másvallású 
beteg — katholikus, zsidó stb. — hogy figyelt, hogy 
imádkozott velünk. Hány idegen ágyról hallatszott egy-
egy elcsukló zokogás! Nem tudtam szabadulni e szavaktól: 
„Nem az egészségeseknek, hanem a betegeknek van 
szükségök az orvosra, eszembe jutott az az ige is, a mely 
a Máté 122P-ban olvasható. 

Megemlékeztünk a lelki betegekről, a tömlöczben 
lévőkről is. „Eljöttem hozzátok, pedig nem is hívtatok..." 
E szavakkal köszöntöttem be hozzájok. Ha láttátok volna 
a marczona arczokon alágördülő s az erővel visszafojtott 
könnyeket, elhinnétek, hogy lehet ám karácsonyt ünne-
pelni a börtönben is. Nem mindegyik élt az úr vacso-
rájával, mert erőteljesen hangzott az intő szó: „próbálja 
meg azért . . . magát . . . mert kárhozatot eszik . . . " 
Csak 2 vagy 3 nem nyúlt a kenyér és bor után. A ki 
a szívekben s vesékben olvas: Az tudhatja csak, hányan 
indultak ő felé. 

Voltunk a Szent Rókus, Szent István, Telepy-utczai, 
a Kún-utczai dologházi kórházakban, továbbá a pest-
vidéki kir. törvényszék börtönében s a Conti-utczai 
honvéd-börtönben. Százakra megy az így úrvacsorázók 
száma. 

Utoljára voltunk az elaggott 48-as honvédok men-
házában. Szeretettel hívó szó szólított ide bennünket. 
Feszes, katonás tartással álltak glédában az öreg 
harczosok, mikor beléptem abba a terembe, hol össze-
gyűltek. Elmondották reszkető hangon, hogy teljes egy 
hónapig készültek az úr vacsorával való éléshez. 30-an 
voltak reformátusok, mindnyájan eljöttek az Űr aszta-
lához. Megígértették velem, hogy ezután minden ka-
rácsonykor s lmsvétkor felkeressük őket, mert ők úgy 
örülnek most is ennek a szép ünneplésnek. Megígértem. 
Hogyne Ígértem volna?! Hiszen a királyok Királya olyan 
sűrű egymásutánba szólítja rapportra őket. . . 

Mindenütt, a hol csak voltunk, mindenki kapott 
ajándékba újtestamentumot és egy-egy nagyobb hitéb-
resztő s erősítő iratot. Hogy köszönték! Mindenütt bő-
ségesen ráérnek olvasgatni. 

Csak akkor érdemli meg az egyház az anya nevet, 
ha mint a jó édes anya: aggódó szeretettel gondját viseli 
gyermekeinek, még azoknak is, a kik elfelejtkeztek róla, 
vagy talán meg is rugdosták. A mi református egyhá-
zunkra is rábízta ezt Krisztus, elvégzi-e, el tudja-e, el 
akarja-e végezni? Marjay Károly 

Falusi levél. 
Tisztelt Szerkesztő Úr! 

A töld csak mozog, a világ csak halad, emberek 
jönnek, mennek, — régiek elmúlnak, újak előállanak . . . 
nagy események váratlan fordulataikkal meglepnek vagy 
épen megdöbbentenek, — és mindezeket az Úr igaz-
gatja. Ebből a szempontból nézem az eseményeket, azért 
hallgattam — és kívánok hallgatni is, mert úgy is tudom 

— e hatalmas világ forgásában a falusi levelek semmit 
sem lendítenek, sem nem használnak, sem nem ártanak, 
— így nem rontom velek más jobb ós hasznosabb idejét. 
Most is csak azért kérek szót, — mert egy elvi kérdést 
kívánok szóvá tenni szeretett Csiky Lajos bátyánk fel-
hívása és a lap meleg ajánlása kapcsán. 

B. e. Balogh Ferencz theol. tanár emlékét a theol. 
tanárkar inicziativájára szoborban akarja megörökíteni a 
nagv kollégium! 

Ez az, a mi minden józan kálvinista és evange-
liomi szempont szerint szót követel és a mely mellett 
elhaladni — csak úgy — én se tudok. 

Tiltakozást jelentek be ugyanis az ellen, hogy egy-
házi életünk alakjai szoborban megörökíttessenek. Ha 
figyelembe vesszük kálvinista egyházunk szellemiségét, 
a melynek tartalmi volta mennyire kizárólag a lélek 
tökéletes életének a megvalósítását czélozza, — akkor 
a szobor alakzatokban való megjelenítése bármily nagy-
ságnak, ennek a szellemi tartalomnak ellene mond! 

Az ember por, porrá kell lenni. Az emlékek és 
hálás kegyelet ne a porhüvelyt emeljék a nagy szolgá-
latokat tett lélek dicsőségének piedesztáljára, — ne a 
porhüvelyről legyen emlékezet és ne így — egyházi 
életünkben. 

Nézzük Kálvin felfogását, — ki sírját megjelölni 
nem engedé, nézzük magának az öreg Balogh Ferencz-
nek puritán nemes életét és felfogását, bizonyosan hiszem, 
— ő tiltakozott volna legelső sorban ez ellen az eszme 
ellen! 

Nem tudom meddig fog haladni Debreczen a szobrá-
szat terén. — de onnan jött a Kálvin-szobor eszméje, — 
gályarabok szobra, — most Balog Ferencz szobra, — 
hála az Urnák még mindig a templomon kívül, de egy 
plébános azt mondá nékem: „Egy pár század. . . és egy 
pár lépéssel azok is béviil kerülnek a templom falain ! 
mint nálunk!" — (Na, ettől nem kell félni! Szerk.) 

A lélek az élet! Az élet pedig nem holt kőben, 
hanem mozgásban akarja megmutatni a maga erejét. 
Nem a szobrászat ellen akarok én állást foglalni, — 
mert annak nagy bámulója vagyok, — de a szobrászat-
nak és az egyházi életnek egymáshoz való szorosabb 
kapcsolása ellen igen... 

Ez a szoborügy is egyik igen erős bizonysága 
annak, hogy úgy elsíklik kálvinista egyházunk a kérdés 
mellett, b. e. Balogh F. emlékére tekintettel — hogy — 
szinte jobban bámulom a klasszikus szobrászatnál! Véle-
ményem szerint hivatalosan kellene állást foglalni ellene, 
és Balogh F. emlékét kőnél maradandóbb jellel kellene 
állandóvá tenni, olyan jellel, a mely életet és áldást 
fakasszon tovább is, ne csak emlékezést támasszon. 

De más szempontból is ellene vagyok! 
Egyházi életünknek annyi jelese volt (és van is), 

hogy azok az ország jeleseivel egy nivón állanak. Nagy 
püspökeink, kiváló nagy professzoraink — gyönyörű sor-
ban tesznek bizonyságot az Isten lelkének ma is ható 
munkájáról, — akkor azok eloszlott porhüvelyét is örö-



kítsük meg — mert azok nagysága is megérdemelné, 
hogy alkotásaik falai mellett kiábrázolásban ott legyenek, 
mert ezt parancsolja a hála és kegyelet! 

Kedves szerkesztő uram! Ne ezt parancsolja hát 
az a hála és kegyelet, hanem mást! Gyűjtsék össze 
Balogh Ferencz minden munkáját és azokat adják ki! 
(Ez helyes, de azért egy szerény emlékeztető mellszobor 
felállításával nem sértjük sem a tartozó hálás kegyeletet, 
sem a kálvinizmus elveit. Szerk.) 

Hoc est aere perennius monumentum! 
Nem hálás ez az ily hála még abból a szempontból 

sem, mert igen sokféle kapkodásnak a jegyét viseli 
magán. Balogh Ferencz tanítványai a lelkipásztorok seregét 
alkotják. Előttük a nagy és szép eszme: a kálvineum, 
mig azt be nem tetőzték, teljes és tökéletes művé nem 
avatták, addig minden más czél csak az erők elforgá-
csolását vonja maga után! Es így tovább ! 

Arra kérem a debreczeni tanári kart, szedje össze 
a nagynevű professzor munkáit, adja ki, arra előfizetést 
hirdetve szebb emléket állít, mint'egy zugba helyezett 
szobor által. 

Igen felemelt, hogy nagy siralommal elparentált 
Claparéde emlékét egy munkás és dolgozó bizottság igye-
kezik megörökíteni... Ez élet! Ez szép gondolat! De 
szobor ? . . . Holt massza, a melynek ható ereje egy kis 
megemlékezés . . . ez . . . megvallom, méltatlan pont volna 
közel félszázad munkája végére. 

Ezért nem adakozunk, tisztelt szerkesztő uram ! 
Isten áldja. Boldog újévet. 

Balatoni I. 

KÜLFÖLD. 
Svájcz. 

Az egyháztanácsok közgyűlése. A genfi nemzeti egyház 
tanácsai november 30-dikán a genfi Jonction-egyházban 
tartották 5-dik közgyűlésüket. Az elnöki széket Bordier, 
a konzisztórium elnöke foglalta el. Bordier megnyitó 
beszédében vázolta az egyház jelenlegi állapotát, mely 
anyagi szempontból véve a dolgot, a szeparáczió óta 
bizonyos deficzittel küzd, más tekintetben azonban szép 
eredményekkel dicsekedhetik. Hangsúlyozta, hogy az 
egyház feladata a szocziális téren manapság különösen 
fontos és sürgősen kezébe kell ragadni a vezető szerepet. 
Előterjesztette a genfi lelkészegyesületnek a konzisz-
tóriumhoz intézett kérését, mely az ifjúság csere-elhe-
lyezésére külön egyházi bizottság létesítését sürgeti. 
Delétra Dávid lelkész azután előadta a kérdésre vonat-
kozó felfogásait. Szerinte nagyon kell ügyelni a fiatal 
fiúkra és leányokra akkor, a mikor elhagyván az iskolát, 
a német nyelv elsajátítására egy-két évig a németnyelvű 
svájczi kantonokba mennek, azokba a családokba, melyek 
viszont cserébe saját gyermekeiket küldik a franczia 
nyelv elsajátítására. Genfben is alakítani kell tehát egy 
társaságot, mely a franczia csere-gyermekek elhelyezé-
séről gondoskodik, hogy azok erkölcsös, vallásos családok 

körébe kerüljenek. Ilyen társaságok már vannak más 
kantonokban is : a berni kantonban számuk nyolcz, a 
zürichiben négy, a bázeliben kettő stb. 

A közgyűlés az előterjesztést örömmel fogadta és 
külön bizottságot küldött ki a kérdés tanulmányozására 
és az alapszabályok kidolgozására. A másik fontos tárgy 
volt a betegsegélyző egyletek létesítése és vezetése az 
egyháztanácsok közreműködésével. Maréchal Lajos volt 
az előadó, a ki azt tanácsolta, hogy a konzisztórium 
küldjön ki bizottságot, a mely a kérdést tüzetesebben 
tanulmányozza. Előterjesztését lelkesedéssel vették tudo-
másul az egyháztanácsok kiküldöttei. 

Az egyház és az állam. A neucháteli kanton nagy-
tanácsa legutóbbi ülésén a szoczialista képviselők kikeltek 
az egyháznak nyújtandó évenkinti segélyösszeg nagysága 
ellen. Liniger képviselő pedig a vallásoktatást kifogá-
solta az iskolákban, azzal Vádolván meg a vallástanítókat, 
hogy a növendékek ítélőképességét rontják és helytelen 
irányba terelik gondolkodásukat. A legtöbb előadó azonban 
tisztelettel szólott az egyházról és a vallásról, azt azon-
ban hangsúlyozták, hogy az egyháznak az államtól való 
elválasztása szükséges. Az elválasztást nem mindenki 
óhajtja. Ellenzői kiemelték, hogy az egyháznak nyúj-
tandó évi segélyösszeg törvényes alapon történik, mert 
hat évvel ezelőtt a nép hatalmas többsége teremtette 
meg szavazatával a kultusztörvényt. Azt is felhozták, 
hogy azóta az egyház önkéntes adakozás folytán nagyobb 
alaptőkét gyűjtött össze, melyből az emelkedőben lévő 
azokat az évi kiadásokat fedezik, melyekről az állam-
segély nem gondoskodik. A vita végén Calame elnök 
annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy a sze-
paráczió magától be fog következni egy-két évtized 
múlva és nem tartja szükségesnek, hogy annak bekö-
vetkezését minden áron sürgessék. 

Sokan azt reményük, hogy a szeperáczió a nemzeti 
egyház és a szabad egyház között levő ellentéteket el 
fogja simítani és azokat egyesülésre serkenti. 

Dr. T. I. 

Ném e to rsz ág. 

A tömegsztrájk a porosz ev. államegyház ellen tovább 
foly, bár nem olyan hangosan. A Komitee Konfessionslos 
(s nem Konfessionsloses Komitee, mint a hogy a mult 
számba szedték!) tovább folytatja toborzó munkáját s a 
monisták folyóirata „Das Monistische Jahrhundert" állan-
dóan napirenden tartja az ügyet. A kilépést csak a mo-
nista világnézetre való előkészítőnek tartják. Az Evan-
gelischer Bund már november végén állást foglalt a 
propaganda ellen. A berlini egyházi hatóságok is meg-
mozdultak legújabban. Január 11-én Kirchensonntag lesz 
a templomokban, a melyeken az egyházról beszélnek, s 
ahhoz való hűségről tesznek bizonyságot az egyház-
ellenes propagandával szemben. 

Berlin. V. J. 



A MI ÜGYÜNK. 

Lapunk mai számával küldjük el az 1913 
évfolyam tartalomjegyzékét. 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

A Pesti Egyházmegyei Kálvin-Szövetség január 
6-án megalakult Gödöllőn, a miről részletes tudósítást 
más helyen adunk. E helyen meleg szeretettel köszönt-
jük ezt a nevezetes alakulást, a melynek nyomán remél-
jük, hogy a dunamelléki egyházkerület többi egyház-
megyéiben is sikerülni fog hasonló alakulást létrehozni. 

Lapunk átvételi és fejlesztési költségeire dr. H. 
J. 1 K-t, dr. Parragh Elek 2 K-t, Kovács Sámuel lel-
kész 2 K-t, özv. Zólyomi Györgynó 8 K-t küldött, a mit 
e helyen is hálásan köszönünk s kérjük lapunk olvasóit 
és barátait további adakozásra. Ez alapunk végösszege 
1923 korona. 

A Presbiteri Világszövetség Emlékkönyvét a 
választmány határozata folytán 3 K helyett egy koronáért 
árusítjuk. Ez emlékkövyvben az 1911. év őszén Buda-
pesten tartott gyűlésen elhangzott kilencz angol és kilencz 
magyar előadás teljes képet nyújt az angol-skót és a 
magyar egyház viszonyairól. A külföldi egyházi lapok-
ban megjelent czikkek pedig igen érdekesen mutatják 
be itt járt külföldi testvéreinknek rólunk való vélemé-
nyét. Megrendelhető a titkári irodában (IV., Molnár-ü. 
17.), a hová az 1 koronán felül postaköltségre 30 fillér 
is küldendő. 

Iskolákban, tanácstermekben, lelkészi irodában 
kifüggesztésre igen alkalmasak a Bardócz-féle szemléltető 
falitáblák. Ezek az egészségről, az alkoholizmus és a 
ragályos betegségek elleni védekezésről hasznos tudni-
valókat szemléltetően, képekkel illusztrálva tüntetnek fel. 
A három tábla eredeti ára 12 K. A Kálvin-Szövetség 
titkári irodája (IV., Molnár-u. 17.) 1 K csomagolási és 
postaköltség ellenében díjmentesen küldi el a három 
táblát bárkinek. 

A pápai Kálvin-Szövetség választmánya Németh 
István theol. tanár, ker. főjegyző elnöklése mellett tartott 
ülésében elhatározta, hogy a téli hónapok folyamán négy 
felolvasó estélyt rendez. 

S z e r k e s z t ő i v a c s o r á n k a t , a mint la-
punk mult számában jeleztük, j a n u á r 1 5 - é n 
(csütörtökön) tartjuk meg este 8 órakor. Miután 
a Magyar Korona vendéglő külön helyisége le 
van foglalva, ezúttal más helyen és pedig K a t o n a 
G é z a v e n d é g l ő j é b e n tartjuk meg. Ez a Tiszti 
Kaszinó épületében van, IV., Váczi-u. 38. sz. alatt. 
B e j á r a t a k ü l ö n t e r e m b e a D u n a - u t c z a 
f e l ő l . 

IRODALOM. 
„Vasárnap." Nagy érdeklődéssel olvastuk el az 

első három számot, a mely eddig megjelent. Az első 
Baltazár püspök ajánlatával és a szerkesztő-bizottság 
beköszöntőjével indult útnak. Nem vendég, hanem csa-
ládtag óhajt lenni. Néplapot szerkeszteni nem könnyű 

feladat; az előjelek azt mutatják, hogy Uray Sándor 
f. szerkesztő a feladathoz mért ambiczióval, tapintattal 
fogott a munkához. A czikkok, közlemények egy-két 
kivétellel, egészen megállják helyüket. A képek is bizo-
nyára szebbek lesznek majd későbben és a szerkesztő 
ügyel majd arra, hogy egyetlen ízléstelen, erőltetett né-
pies, pórias kifejezés se foglaljon helyet a lapban. — 
Követendő szép példát adott Andrássy Kálmán buji lel-
kész, a ki a szerkesztőhöz intézett levélben bejelentette, 
hogy megszüntetve helyi lapját az egyház által erre adott 
nyomdaköltségen (200 K) 100 példányra fizet elő hívei 
között való ingyenes szétosztás czéljából és az „erők 
tömörítésére", a személyes hiúságról és feleselgetésről való 
lemondásra hívja fel lelkésztársait. — Szerető figyelem-
mel kísérjük a nagy hivatásu ref. néplap fejlődését, a 
mely majd lehetővé teszi az előfizetési ár leszállítását. 

A Vértesalja cz. e.-m. lapban vasadi Balogh Lajos 
szimpatikus czikkben ismerteti a nagypénteki Ref. Tár-
saság sikerült képben is bemutatott budaörsi szeretet-
házát és az abban folyó munkát; czikke végén adako-
zásra hívja fel olvasóit, a mely nem volt eredménytelen. 
Közli a lap az e, m. esperesének Lévay Lajosnak szép 
esperesi körlevelét, a melyben fokozott belmissziói mun-
kára kéri fel lelkésztársait. 

A Zugligeti Egyesület 'Sigray Pál budapesti ref. 
egyházunk presbiterének buzgólkodása és áldozatkész-
sége folytán még a mult év június havában Kossuth-
szobrot emelt a Zugligetben, a hol Kossuthot 1837 május 
hó 4-én éjjel elfogták. Most jelent meg a leleplezési 
ünnepély emlékkönyve, a melynek legérdekesebb részlete 
Bátori 'Sigray Pál ünnepi beszéde. Hű történeti korrajz 
keretében mondta el a zugligeti egyesület illusztris el-
nöke a nagyfontosságú, Kossuth egész életére elhatározó 
befolyást gyakorló esemény történetét. — Kegyelettel 
őrizzük ezt a szép kiállításban megjelent emlékkönyvet. 

Szerkesztöváltozás. A modern theologia szellemét 
propagáló Evangélikus Lap felelős szerkesztője, Sztehló 
Kornél, nagy elfoglaltsága s főleg az ev. zsinati mun-
kákban való erős részvétele miatt Szimonidesz Lajos 
(Nagybörzsöny, Hont m.) eddigi társszerkesztőnek adta át 
a felelős szerkesztői tisztet. O maga azonban a lap ed-
digi szellemének megőrzése caéljából, mint főszerkesztő 
ovábbra is aktív részt fog venni a lap irányításában. 

Dr. Bernát István, Szövetségünk elnöke, szép em-
lékbeszédet mondott az Omge legutóbbi közgyűlése al-
kalmával gr. Károlyi Sándorról. Ez a beszéd most kü-
lönlenyomatban is megjelent. 

A Mustármag januári száma a szokottnál is gaz-
dagabb tartalommal jelent meg. Vargha Gyuláné biblikus 
újesztendei czikke és szép költeménye után ismertetés 
következik a magyar élőkeresztyén szövetségmunkáról; 
illusztrált czikk propagálja a Bethánia-Házat. A vasár-
napi iskola tartására nézve egy czikk elméleti, egy másik 
meg apróra szedett gyakorlati útmutatást ad. Különösen 
felhívjuk a figyelmet arra az érdemes elbeszélés-soro-
zatra, mely a hugonotta-üldözések idejét eleveníti fel. 
Ezt a lelkész urak nagyon jól felhasználhatnák vallásos 
estélyen való felolvasásra. Czíme: Rabaut, a puszták 
prédikátora. Egy kis gyermeklap, meg egy bibliamagya-
rázó melléklet egészítik ki a Mustármagnak ezt az érde-
kes számát. A lap évi 3 koronáért megrendelhető a szer-
kesztőségnél (Budapest, II., Bimbó-u. 10). 

Soltész Elemér és Révész János gyakorlati therl. folyó-
irata, az Igehirdető, ezévi első száma a következő tar-
talommal jelent meg: dr. Nánássy Lajos perthamboyi 
ref. lelkész: Újévi tanulságok. — Néhai Zábrák Dénes 
volt soproni ev. lelkész: Hármas jelige (Újévi). — Ko-



vács Zsigmond tárnokréti ev. lelkész : A vallásos szoká-
sok áldása (Vasárnapi). — Néhai Zábrák Dénes volt 
soproni ev. lelkész: Jézus első csodatette (Vasárnapi). 
— Melkó István vasmegyeri ref. lelkész: a tél nyugalma 
(Vasárnapi). — Lukácsy Imre dunavecsei ref. lelkész: 
Az első bún (Vasárnapi). A folyóirat kiadóhivatala Nagy-
bányán van. Előfizetési ára egész évre 12 K, félévre 
6 K, negyedévre 3 K. 

A magyar pap és tanító szocziális kötelességei 
czímű művet adott ki Gidófalvy István dr., kolozsvári 
kir. közjegyző, az erdélyrészi szövetkezeti mozgalom 
régi, érdemes harczosa, özv. dr. Schulz Józsefné úrnővel 
társulva, a ki ugyancsak nem csekély érdemeket szer-
zett az alsóbb néposztályok szocziális helyzetének meg-
javítása, főleg pedig a jövő nemzedékben a népjólét 
kérdései iránt való érdeklődés felkeltésében és ébren-
tartásában. A könyv első kiadása már a mult évben 
megjelent 3000 példányban, a mostani második kiadás 
pedig 5000 példányban jelenik meg; oly siker ez, a mely-
hez fogható a magyar könyvpiaczon ritkán akad. Azt 
bizonyítja ez, hogy a Gidófalvy-Schulz könyv valóban 
élénken érzett hiányt pótolt és olyan kimerítő útmuta-
tást ad a magyar pap és tanítóra a szocziálás téren 
váró kötelességekről, a melyet minden olvasó mint kész 
irányítást használhat fel. A könyv két részből áll. Az 
első rész az óvó-rész, a második rész az építő-rész. 
Az elsőben a következő fejezetekben adják elő a szer-
zők rendkívül értékes tapasztalataikat és bölcs tanácsai-
kat: 1. A pap és a tanító a közegészségügy szolgálatá-
ban. 2. Az alkohol. 3. A gyermek és az anya védelme. 
4. A pártfogó egyesületek. 5. A ki- és visszavándorlás. 
A második, építő-rész tartalmazza: 6. A szövetkezetek. 
7. Háziipar és munkásvédelem. 8. Szórakoztató- és oktató-
egyesületek. 9. A pap és tanító társadalmi és politikai 
kötelességei. A könyvet a szerzők a tanítóképzőket, 
theologiát, gazdasági akadémiát és a középiskolák utolsó 
osztályát végző növendékeknek, valamint a papoknak, 
tanítóknak, gazdáknak, körjegyzőknek és a nép többi 
természetes vezetőinek szánták. Felsőbb iskolai növen-
dékeknek ajándékkönyvnek nagyon alkalmas. Egyike a 
legkedvesebb bírálatoknak ELZj 9l mely a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztériumtól származik; ezt egész terje-
delmében ideiktatjuk. 24532. szám. A vallás- és köz-
oktatásügyi m. kir. minisztertől: „A magyar pap ós 
tanító szocziális kötelességei" czímen özv. dr. Schulz 
Józsefné és dr. Gidófalvy István szerkesztésében oly 
munka jelent meg, a mely több értékes részletet tartal-
maz arra nézve, hogy a hivatásos tanítók állásukból 
kifolyólag és azzal kapcsolatban mi módon lehetnek 
üdvös hatással a nép jólétének előmozdítására és emelé-
sére. Ezen munkára tanfeliigyo úr figyelmét azzal hívom 
fel, figyelmeztesse a tankerületében lévő tanító-, tanítónő-
és óvónőképző-intézet igazgatóját, hogy a szó alatt levő 
munkát a vezetése alatt álló intézet tanári és ifjúsági 
könyvtárai részére, esetleg több példányban is, szerezze 
be, lehetőleg nyújtson módot arra, hogy a tanítójelöltek 
(íanítónő, óvónőjelöltek) közül a munkát minél többen 
olvassák. A könyv Kolozsvárt jelent meg és megrendel-
hető a szerzőknél. Ara darabonként 4 K, tömeges ren-
delésnél 2 K 50 fillér. Budapest, 1913 szeptember hó 18. 
Miniszter rendeletéből: Neményi dr,, miniszteri tanácsos. 
Valamennyi vármegyei kir. tanfelügyelő úrnak, a kinek 
kerületében elemi iskolai tanító-, tanítónő- és óvónőképző-
intézet van." A magunk részéről a legmelegebben ajánljuk, 
hogy az ajánlott müvet minél előbb és lehetőleg minél 
több példányban szerezzék be lelkészeink és tanítóink, 
s általában az egyházvezetők. A könyv árát, daczára 

annak, hogy a második kiadás majdnem fele annyival 
dúsabb és gazdagabb, mint az első volt, a szerzők a 
szövetkezetekkel szemben több példány megrendelése 
esetén darabonként 2 koronára szállíttották le, míg 
egyes példány ára 2 korona 50 fillér. A megrendelők 
forduljanak közvetlenül a szerzőhöz: Gidófalvy István 
dr., kir. közjegyzőhöz Kolozsvárt, a ki a pénz előleges 
beküldése esetén a könyvet portómentesen küldeti meg 
a megrendelőknek. 

Az akaratszabadság problémája. írta Fejes Áron 
igazgató-tanár. A kérdés filozofiai, theologiai, szocziolo-
giai és pedagógiai szempontból van tárgyalva. Megjelent 
az Athenaeumnál Budapesten. Ára fűzve 3 kor., kötve 
4 kor. Lelkészek, tanárok, tanítók 50% kedvezmény 
mellett rendelhetik meg, ha a pénzt a portóköltséggel 
(20 fillér, ajánlva 45 fillér) együtt előre beküldik. Meg-
rendelhető Naggenyeclen a szerzőnél. 

EGYHÁZ. 

Lelkészválasztás. A torzsai ref. egyházközség néhai 
Kármán Pál utódául Klepp Pétert választotta lelkészéül. 

Lelkészbeiktatás. Ferjessy Károlyt, az ócsai ref. 
egyházközség új lelkészét folyó hó 11-én iktatja be 
Nagy Ferencz esperes. 

Kutliy Zoltán, newyorki lelkész az amerikai keleti 
egyházmegye esperese az oskaloosai egyetemen „Magyar-
ország múltja és jelene" czímű tanulmánya alapján böl-
csészetdoktori oklevelet nyert. Gratulálunk! 

Dr. Lencz Géza, debreczeni theol. akad. tanár, a 
L. E. szerkesztője, külföldi tanulmányútra ment. A szer-
kesztőségi teendőket távolléte alatt Erdős Károly theol. 
m.-tanár látja el. 

Raffay Sándor Amerikában. Az egyetemes evan-
gélikus egyház megbízásából Raffay Sándor, Deák-téri 
lelkész, theol. tanár, kedden Amerikába indult. Az egy-
háznak régi óhaja volt, hogy az Amerikába kivándorolt 
magyar evangélikusokat valami módon az anyaegyházhoz 
fűzze, hogy azok ne vesszenek el számára az új hazá-
ban, az ottani konventekbe olvadva. Hónapokkal ezelőtt 
bízta meg a bányai evang. egyházkerület Raffay Sándort, 
hogy Newyorkba menjen és ott esperességeket szervez-
zen ós a magyarországi egyetemes egyházhoz csatolja 
a kivándorolt híveket. Amerikában 40—50 ezer evangé-
likus él, de igen kevés papjuk van s ezért kénytelenek 
az idegen egyházakba belépni. Az evangélikus egyetemes 
gyűlés magáévá tette a bányai kerület határozatát s így 
Raffay Sándor az egyetemes egyház megbízását teljesíti. 

Adomány. A sepsiszentgyörgyi új ref. templom 
építésére Császár Domokos presbiter 20 ezer koronát 
hagyott végrendeletében. — Özv. Csicseri Orosz Andrásné 
a csicseri ref. egyházközségnek 1000 K-t, a Kálvineumra 
200 K-t, a nagyráskai ref. ifjúsági egyesületnek 20 K-t 
adományozott. — A bridgeporti (Amerika) reformátusok 
a pápai templomra 335 K-t küldtek. Az adományt Kom-
játhy Ernő lelkész szép levél kíséretében juttatta el Kiss 
József lelkészhez. 

A debreczeni ref. egyház népmozgalmi adatai 
az 1913. évben. Született 2148, meghalt 1694. Házas-
ságra lépett 367 tiszta ref. és 126 vegyes, összesen 493 
pár. Egyezséget kötött a ref. egyház javára 99, kárára 
40, nem kötött egyezséget 54 pár. Az összes szaporodás 
469, az összes lélekszám 56,224. 

A Gusztáv Adolf-Egylet 1912. évi működéséről. 
E hatalmas nemzetközi jellegű egyesületnek 44 fő-, 2213 
fiók- és 718 nőegylete van. Ezenkívül van 3 svéd, 1 



németalföldi, 2 délamerikai és 1 romániai segély- és 4 
támogató egyesülete (ezek között a Magyar Ev. Egyete-
mes Gyámintézet) és 5 diaszpóra-egylete. Vannak a 
német egyetemeken is Gusztáv Adolf-egyesületek. Nálunk 
az erdélyrészi szász ev. egyházban van Gusztáv Adolf-
főegylet (székhelye Nagyszeben), a melynek 1912-ben 
16,171 M állt rendelkezésre. A központi pénztárba 1912-
ben 800,434 M folyt be az egyes egyletek részéről. 
Segélyezésekre 848,524 M jutott. Adományok czímén 
43,166 és hagyományokból 118,426 M volt a bevétel. Az 
egyesület vagyona értékpapírokban 695,541, kölcsönök-
ben 1.440,550, földbirtokban 340,000 M. A központi 
pénztár vagyona 1912. év végén 2.326,105 M. Az Összes 
Gusztáv Adolf egyletek bevettek 2-268,706 M-t, az összes 
segélyezések pedig 1.889,473 M-t tettek ki. Az egyesü-
let nálunk az 1912. évben 208 egyházközséget segélye-
zett 109,754 márkával. Megalapítása óta (1832) a Gusz-
táv Adolf-Egylet közel 60 millió márkát osztott szét 
az erőtlen egyházközségek és diaszpórák részére (nálunk 
több mint 3 millió márkát). A mi ref. egyházunkban a 
pünköst utáni vasárnapi perselypénz szolgál a Gusztáv 
Adolf-Egylet czéljaira. Az egyesület több egyházközséget 
részesít segélyben (1912-ben 3560 K), még pedig egye-
seket több éven át. 

A Magyarországi Ref. Egyház amerikai keleti és 
nyugati egyházmegyéinek naptára az 1914. évre. Szer-
kesztette dr. Kuthy Zoltán esperes. Érdeklődéssel olvas-
tuk el ezt a naptárt, a mely sikerült képekben és czik-
kekben ad számot a nevezett egyházmegyék kötelékében 
álló amerikai csatlakozott ref. egyházközségek és intéz-
mények életéről. A naptár elején közölt statisztikai ki-
mutatás szerint az 1912. év végén a két egyházmegyében 
36 szervezett egyházközség és 32 missziói állomás volt 
tiz államban. A lelkészek száma 30. Az egyháztagok 
összes száma 6400. Keresztelés volt 1244, konfirmálva 
lett 158, házasságra lépett 436, meghalt 309. Van az 
egyházban 18 paplak és 26 templom, a melyekben 8280 
ülőhely van. Az egyházi vagyon 447,900 dollár, adósság 
198,900 dollár. Nagyjelentőségű munkája az egyháznak 
a nagy szünidei iskolai tanítás. 1534 gyermek (6—14 
éves) részesült magyarnyelvű oktatásban. Dr. Kuthy Zol-
tán és Kalassay Sándor esperesek jelentéseiből olvas-
suk, hogy az amerikai hívek szorgalmasan járnak temp-
lomba, átlag minden felnőtt egyháztag háromszor él 
évenként úrvacsorával (több mint 16 ezer) és fejen kint 
mintegy 10 dollárt (50 K-t) adnak egyházi czélokra. 
A naptár beszámol az egyházközségekben lefolyt temp-
lomszentelési és egyéb ünnepélyekről és adja néhány 
egyházközség történetét. Tóth Sándor clevelandi lelkész 
ordításban adja G. Frommelnek az imádságról szóló 

szép elmélkedéseit, a szépirodalmi részben pedig három 
lelkésznek (Baja Mihály, Szabó László, Nagy Ferencz) 
költeményeivel találkozunk. Különösen szépek és meg-
hatóak Baja Mihályéi. Mutatóul egy strófát „A magyar 
templom Amerikában" czíműből: 

S magyar templomba járni idegenben, 
Van ebben is valami megható; 
Miért csillog annyi könny hű szemekben, 
Nem érti más, csak a Mindenható. 
Ah, a magyarnak nincs, csak egy hazája, 
S ha azt e lhagyja: koldus, hontalan; 
De míg hitét megőrzi szive, s zá j a : 
Nincs még elveszve, nem boldogtalan. 

Haladó székely község. Igazán elismeréssel kell 
meghajolnunk az előtt a munka előtt, a mely egy erdé-
lyi székely község életében végbe megy. Felső-Cserná-
tonban nem kevesebb, mint 12-féle egyesületi munka 
folyik: gazdasági, szocziáiis és vallási téren. Van ebben 

az egy faluban 1. gazdakör, 2. fogyasztási szövetkezet, 
3. állatbiztosító szövetkezet, 4. legeltetési társaság, 5. 
méhészkör, 6. ifjúsági egylet, 7. ének-, zenekar, 8. bib-
lia kör, 9. alkoholellenes liga, 10. EMKE népkönyvtár, 
11. Gazd. Cselédsegély, Munkások Rokkant Fiókpénztára 
12. Gazdák Bizt. Szövetkezete. Ha ezeknek az intéz-
ményeknek csak negyedrészében is öntudatos munka 
folyik s e község példáját követni tudnák a többiek is, 
úgy bizonyára több reménységgel beszélhetnénk a székely 
nép jövőjéről, mert annyi bizonyos, hogy a székelységet 
sem a kívülről jövő segítség fogja megmenteni, hanem 
annak a belső valláserkölcsi erőnek az újraébredése, 
a mely fajokat konzerválni egyedül képes. 

25 éves lelkészi szolgálat. Homola István — a 
kassai II. ág. ev. egyház érdemes lelkésze — a mult 
napokban érte el pappá szenteltetésének 25. évfordulóját, 
mely alkalomból: Gerhard Kálmán városi főmérnök egyh. 
felügyelő vezetése mellett; szűk családikörben bár, de 
bensőségesen, egyszerűen, de annál melegebben üdvözöl-
ték tisztelői, barátai s tiszttársai. Lapunk kedves munka-
társának mi is melegen gratulálunk! 

Imaházszentelés volt karácsony első ünnepén Vul-
kánban, a Zsil völgyében fekvő hatalmas kőszénbánya-
telepen. Itt és a közelben levő helyeken több mint 4Ö00 
magyar ref. bányamunkás van. Egy bányamérnök, Huszt 
Aladár és az ottani lelkész, Soó Sándor buzgólkodása 
folytán szerezték a reformátusok először azon épületet, 
a melyet imaházzá és papházzá alakítottak. A felszente-
lést Nagy Károly, ker. főjegyző, püspökhelyettes végezte. 
Ugyanő karácsony másnapján meglátogatta az aninoszai 
telepen levő híveket, a hol ugyancsak szeretettel fogadták 
úgy a liívek, mint a figyelmes bányatársaság tisztviselői. 

Bibliaterjesztés. Az elmúlt évben, 1912 deczember 
1-tŐl 1913 november 30-ig, a skót nemzeti bibliatársulat 
Magyarországon 94,068 példány szentírást terjesztett el, 
vagyis 17,346 példánnyal többet, mint az előző évben. 
A társulat 11 bibliaárúst foglalkoztat. 

Vasárnapi iskolák. Az 1913. évben felvett statisz-
tika szerint Magyarországon 138 vasárnapi iskola volt 
436 tanítóval és 4818 tanítvánnyal. Ezidő szerint van 
454 iskola 1047 tanítóval és 13.069 tanítvánnyal. 

Katholikus nöi kántorok. Csernoch János herczeg-
primás elrendelte, hogy az esztergomi fő-egyházmegye 
területén a katholikus tanítónőképzőkben, ezentúl a kán-
tori teendőkre vonatkozó ismereteket, mint rendes tan-
tárgyat tanítsák. 

A budapesti ref'. egyház népmozgalmi adatai az 
1913. évben. Kereszteltetett 2582, egyházi szertartással 
eltemettetett 1491, konfirmáltatott 680, házasság köttetett 
(összesen) 681, vegyesházasság 568, egyezség a ref. egy-
ház javára 229, hozzánk áttért 130, tőlünk kitért 122. 

A pókafalvai egyházközség részére dl-. Joó Imre 
3 K-t, Keresztyén Gábor 1 K-t küldött. Eljuttatjuk. 

Püspökválasztás. Lapunk zártakor közlik a lapok, 
hogy a Fejes István halálával megüresedett tiszáninneni 
püspöki szék betöltésére beadott 369 szavazat a követ-
kező arányban oszlott meg: dr. Tüdős István kapott 
182, Radácsy György sárospataki theol. tanár 110, Ré-
vész Kálmán abaúji esperes pedig 77 szavazatot. E sze-
rint dr. Tüdős István ós Radácsy György között pótvá-
lasztás lesz. 

ISKOLA. 
Az új vallás- ós közoktatásügyi adminisztratív 

államtitkár gróf Klebersberg Kuno, a Julián-egyesület, 
igazgatója lett. Jó reménnyel tekintünk működése elé. 



Legrégibb tanügyi hetilap. A kormány által 
kiadott Néptanítók Lapján kívül a magánvállalkozásban 
megjelenő országos tanügyi hetilapok közül negyedszá-
zados fennállását ünnepli a Hajdúböszörményben meg-
jelenő Tanítók Lapja. Ez a lap vezetője és irányítója 
az erkölcsi, anyagi jobblétért bátran, nyíltan küzdő 
tanítóságnak s bár a ref. tanítóság országos egyesületé-
nek hivatalos közlönye, liberálizmusa nem tesz különb-
séget tanító és tanító között az iskolát fenntartók sze-
rint. Egyetlen nézőszempontra helyezkedik, hogy a tanító 
és működése ellen magyar nemzeti szempontból kifogás 
ne legyen tehető. Ennek a lapnak vezére, szerkesztője 
Dobó Sándor igazgató-tanító, a kit a liberális tanítóság 
vezéréül tekint. Dobó Sándor több mint 30 éve ír a 
tanítóság érdekében, s a Tanítók Lapját 22 év óta 
szerkeszti; az ő tudása és agilitása tartotta fent és tette 
olyanná, hogy ma már a tanítóság közvéleménye kifeje-
zőjének tartják. A sok tanügyi lap egyike a legelsők és leg-
tekintélyesebbek között a Tanítók Lapja, mely hetenként 
jelenik meg Hajdúböszörményben és előfizetési ára 8 K. 

EGYESÜLET. 
Útmutatás a belmisszió gyakorlati alkalmazá-

sára. Ilyen czímen adtak ki a bányai ev. egyházkerület 
belmissziói bizottságának elnökei, JRaffay Sándor lelkész 
és Földváry Elemér pesti e. m.-i felügyelő igazán tanul-
ságos és a legsürgősebb és szükségesebb belmissziói 
munkák megindítására és eredményes művelésére vonat-
kozó, meleghangú felhívást. Nagyon helyesen mutat ez 
a hiánypótló irat arra, hogy a belmissziói munkák kez-
dete ós elengedhetlen feltétele a gyermekekkel és a 
konfirmált ifjúsággal való beható foglalkozás, Praktikus 
útmutatást ad ez a röpirat a vasárnapi iskolákra, a kon-
firmált ifjakkal való foglalkozásra nézve és hangsúlyozza 
azt a már széltében hangoztatott elvet, hogy ne siessünk 
az ifjúsági egyesületek alakításával, mert a konfirmált 
ifjúsággal való előzetes pásztori foglalkozás nélkül az 
„egyleteskedés" fiaskóra és ebből származó elkedvet-
lenedésre vezet. Hisszük, hogy a szép felhívás nem lesz 
pusztában elhangzó szózat. 

A BBIE. január havi munkarendje. 11-én vasár-
nap este fél 8 órakor. A materializmus és a szentírás 
értékelméletének összehasonlítása. Előadó Benkő István. 
15-én, csütörtök este 8 órakor. Tagfelvevő-ünnepély az 
egylet helyiségében csak fiatalemberek számára. 18-án, 
vasárnap este 7 órakor szeretetvendégség. 22-ón, csü-
törtök este 8 órakor. Eszmecsere: A legnehezebb küz-
delem az ifjú életében. Máté 5 : 27—32. I. János 5 :1—5. 
Vezető Patay Pál. 25-én, vasárnap este fél 8 órakor. 
A primitív társadalom. Előadó Mányoki Sándor. 29-én, 
csütörtök este 8 órakor. Mit vár Jézus a keresztyén 
ifjútól ? Lukács 12 : 35—48. Vezető dr. Koczogh András 
ügyvezető elnök, főreálisk. tanár. 

A Lorántffy Zsuzsanna- és a Budapesti Ref. Ifj. 
Egyesület a X., Család-u. 8. szám alatti imateremben 
1914 január hó első teljes hetében (5—10-ig) minden 
este fél 8 órakor vallásos összejövetelt tartott az Evan-
géliumi Világszövetség imahetének alkalmából. 

GYÁSZROVAT. 
Oeschger Adél, a bányai ev. egyházkerület aszódi 

kitűnő leánynevelő intézetének kiváló, rokonszenves igaz-
gatója fájdalmas szenvedés után Budapesten elhunyt. 
Az év első napján volt temetése Aszódon. 

Korda 1 nire, kiskunhalasi ny. főgimn. tanár, éle-
tének 61-ik évében, 30 évi tanári működés, 2 évi nyu-
galom után január hó 2-án reggel 6 órakor elhunyt. 

Dr. Incze Béni kolozsvári ref. főgimnáziumi tanár 
életének 44-ik évében meghalt. 

Áldva legyen emlékük ! 

PÁLYÁZAT. 
Pályázat férfinégyeskarra. 

A debreczeni ref. főiskola, Kövesdy János kegyes 
alapító végrendelete értelmében ebben az évben új íérfi-
négyeskarra hirdet pályázatot a következő feltételek mellett: 

Bárhol, részben, vagy egészben előadott, vagy bár-
hogy többszörösített müvek ki vannak zárva. 

1. A szöveg lehet hazafias vagy lírikus tartalmú, 
magyar versmértékű ; az alapítók emlékünnepélyén elő-
adható legyen. 

2. A pályamű vezérkönyv alakban, férfinégyeskarra 
irandó, egy eredeti példányban és két másolatban adandó 
be. A szólamok külön kiírása szükségtelen. Legyen 
dallamos, átkomponált (nem versszakos), szabályos össz-
hangzatú. (OsszJiangosítást, esetleg zongorakíséretet szerző 
maga köteles összeállítani.) Nagyon nehéz ne legyen. 
Tenornál a-n felül, bassusnál /-nél alább ne terjedjen. 

3. Zongora, vagy bármely zenekari kísérettel ellá-
tott művek is pályázhatnak, de kívánatos, hogy a férfi-
kar kíséret nélkül is előadható legyen. Magánének-
részek kerülendők. 

4. A pályamű idegen kézzel írva, a szerző nevét 
rejtő jeligés levéllel ellátva, 1914. óv május 31-ig (posta-
bélyeg kelte) alólirott lakására küldendők; a jeligés 
levélben a szerző lakása és állása jelzendő; a jelige 
a pályaműre is ráírandó. 

5. A szerzőnek a pályamübiróság csak egy tagjával 
megismertetése is a pályázók közül kizárást vonja maga után. 

6. A pályadíj csak abszolút becsű s a ref. egyház 
tanainak megfelelő szövegre írott darabnak adatik ki; 
a díjazott mű minden tekintetben a főisk. énekkar tulaj-
dona marad. 

7. A pályadíjak: a) (ez évben) 300 K = három-
száz korona; b) 100 K — egyszáz korona; c) 50 K 
= ötven korona, a melyet a főisk. pénztár a jutalma-
zottaknak el fog küldeni. 

8. Azon műveket, melyek pályadíjat nem nyertek. 
1914. év július 1-től kezdve, a feladó vevóny beküldése 
után, alulírott azonnal visszaküldi, még azon esetben 
is, ha a pályázat eredménye a jelzett időre a hírlapok-
ban meg nem jelennék. 

9. Utánnyomást nem díjazunk. 
Debreczen, 1914 január 1. 

Mácsai Sándor 
a főisk. énekkar vezetőtanára. 

Szentanna-utcza 29. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
l ) r . 1). Qtj. A jövőben is szívesen látjuk. Az illető dolgot 

leközöljük. A lap tovább is megy. 
L. I. Erdély panaszáról jövő számunkban írunk. 
N. I. Az illető dolgot elintéztük. A kérdéses összegek ter-

mészetes, hogy ebben az évben is folyósítva lesznek. Sajnos, so-
kan nem nézték meg figyelemmel lapunk mult évi két legutóbbi 
számát s múltkori szerkesztői üzenetünket s ezért reklamálják az 
52-ik számot. Mi is hibáztunk, a legutolsó szám elején kellett 
volna ezt jeleznünk. 

Felelős szerkesztő : B. P a p I s t v á n . 



N Y I L T T E R . 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és l i th iumos gyógyforrás 

v e s e - és hólyagbajoknáU köszvényné l , c zukorbe tegségné l , 
vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő ha tású . 

T e r m é s z e t e s v a s m e n t e s savanyúvíz . 
Kapható ásványvlzkereskedésekben és gyógyszertárakban. 

c r u i l T TT?l? Á f A O I i Szinve-Lipóczi Salvator-forrás-vállalat, 
d b t l U H Ü d A ü U ő l Budapest, V., Rudolfrakpart 8. 

Kaszás János czípészmester 
megrendelésre készít legf inomabb női- és férficzipöket. Buda-
pest, IV., Váczi-utcza 42. sz. 

Németh János műasztalosmester 
készít iparművészeti bútorokat , lakás-, iskola-, stb. berendezé-
seket. A székesfőváros szállítója. Költségvetés díjtalan. Budapest, 
VIII., Gólya-utcza 43. Te le fon : József 3—90. 

HIRDETESEK. 

Hungária beszélő-gép 
a l e g j o b b gyártmány. — Olcsón 
kapható . — Kedvező f i ze té s i fel-
té te lek . — Kérjen á r j e g y z é k e t . 

Deményi J. és társa 
Budapest, 

VI., Teréz-körút 4. sz. 

Közhasznú 
Takarékpénztár 

Részvénytársaság 

* Alaptőke: « 
500.000 horona 

Kolozsvárt, 
Kossuth Iiajos-u. 
3. sz. saját házban 

Magyar nemzeti czélokat szolgáló pénzintézet! 

H A R A N G - G Y Á R 

SZLEZÁK LÁSZLÓ 
harangöníő, harangfelszerelés 
és vas-harangállvány gyára 
B U D A P E S T , VI. , FR A N G E -
P Á N - U T C Z A 77. (Saját ház) 
Villamos-vasút megállóhely. 

Párisi világkíáll. kitüntetve. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkákat, úgymint: új harangok ön-
tését, régi harangok átöntését. Régi 
harangok átszerelését, l e g ú j a b b — 

általam tökéletesített — rendszerű forgatható vaskoronára ; továbbá ké-
s z í t á l ló é s f e k v ő harangvasállványokat — Költségvetéssel díjmentesen szol-

gálok, — Kívánatra saját költségemen a helyszínére utazom. 

Orsonaharmónlumokat 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban 

szállít 
rr m 9 

PflJKR REZSŐ ESTARSfl 
Budapest, X. ker., Delej-utcza 25 b, 

(Tisztviselőtelep.) 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Tan-
erőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. — Készlet-
fizetés engedélyezve. — Kérjen árjegyzéket pianók és pianinók 

ról. — Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig. 

FeiwelLipót utódai v * 
J ^ a g y a r k i ^ 
Mi ISKOLAB UTORGYÁF? \V» 

felwe! Lipgí üíödail első magyar kir. szabad. 
iskolapad-gyár, iskolabe-

. Ĉ PSS rendezések, tornakészü-
r^ö^-ío f! lékek és modern i roda-

bútorok gyártása. 

Budapest, X., 
Kolozsvári-u. 13. i 
Új árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Orgona- és harmoniumgyár 
gtizerfihajiás- és saját villamosvílágítáisal berendezve. 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
os. ét k!r. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson ..aranyéremmel" (elsó díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon .díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 

rn«ii«iffl»MiMi—ni jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 

BWEsaaBBraraEsmí vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-
i i • - i. &•> lílva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minden nagyságban. Harmóniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezetekei és rajzokat kivánatra küldünk. 



H A RMGN U M ÉS Q N G 0 RAI 

Mielőtt harmóniumot vásá-
rolna, ne mulassza el a mi 

frárjegyzékünket kérni, 
Az országban legnagyobb 
választék elvámolt elsőrendű 
amerikai, németországi és 
belföldi gyártmányokban, 
kedvezményes részletfizetési 
feltételek meilett, m nden ár-

felemulés nélkül. 

KÉPVISELŐK KERESTETNEK 

Kerber és Berleth 
B u d a p e s t , 

VII, ,Wesse!ényi-u.53> 

szállít 

V a l ó d i 
o s a k ezze 

a Tódő-
^ogygye 1 -

MEIDINCÉR-OFEN 
^ H . H E 1 M ^ 

Magyar fém- és lámpaárúgyár 
részvénytársaság 

Budapest -Kőbánya 
Petroleum-lámpak 
a legegyszerűbb kiviteltől 

a legpazarabbig. 

L é g s z e s z - és v i l l a -
mos c s i l l á r o k . 

F é m - és d í s z m ü t á r -
g y a k . „ O p í i m u s " 
nélkülözhetlen tűzoltószer 
gyárakban, üzletekben, iro-

dákban. 

Raktárak: 
Budapesten: II., Szilágyi-
Dezsö-tér 3.; V., Erzséb'et-
tór 16. sz.; VII., Erzsébet-
korát 19. sz. ; VIII., Üllöi-
út 2 sz., Kálvin-tér sarkán. 
Pozsony: Lőrinczkapu-utca. 
Kolozsvár: Mátyás király-tér. 

Debreczen : Piacz-utcza. 

A legjobb 

k á l y h á k a t é s ^ á k , k a n d a l l ó k a t 
c a á a z á L x d é s l r i x á l y i 

u d v a r i s z á l l í t ó H E I M H . 
B t i d a p e « t , T b o n e t - u c l v a r , 

Különlegességek: t e m p l o m o k , csa ládi há -
zak, i skolák , irodák stb. részére. Több 
mint 100,000 van be lő le haszná la tban 

Prospektusokéi költségvetések Ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r b a n . 
M á r i a V a l é r i a u t o a a Í O . « « » 

1 

o 

„66" 
a 20. század varrógépe. 

Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: ! ! . , Co vin-tér 2. — IV.. Semmelweiss-u. 14. — V., Lipót-
körút 22. — VI., Adrássy-úf 28. — VIII., Rákóczi-út 39 . — VIII., József-

kőrút 77/79. — X., Liget-tér 2, 
Egy a l ' e l i é r i i e m ü t ö m é s l i e ^ való utasitást 

tartalmazó füzet bárkinek i % kiadatik. 

D I F Í ^ D n T T r ^ i vi l lamosgépekkel berendezett 
K l C U L K U I I LF cs. és kir. udv. orgonagyára. 
Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 

(Koronázási templom) alkotója 

Budapest, X., Szigligeti u. 29. sz. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 

A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitűn-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
39 év óta 1900 orgonát szállított, közte a 
király orgonáját, a mely mű ez idő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája t80 változatú 
villanyerőre berendezve). Órgonajavításokat 
és hangolásokat a legmérsékeltebb árban 
teljesít. Orgona jókarban tartását elvállalja. 
Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kí-

vánatra díjmentesen szolgál. 

MEGJELENT 
az 1914. évi 

PROT. ÁRVAHÁZI 
KÉPES NAPTÁR 

40-ik évfolyama. 

S z e r k e s z t i k : S Z A B O L C S K A M I H Á L Y r e f . l e lkész , 
R A F F A Y S Á N D O R á g . h í t v . e v . l e lkész . A n a p t á r 
s ze rkesz t é sében rész tvesz pá lócz i H O R V Á T H Z O L -
T Á N dr . , a P r o t e s t á n s O r s z . Á r v a e g y l e t t i t k á r a ís. 

Á r a 60 f i l l é r . 

ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG! 
EGYHÁZI ÚJSÁG KÖNYVTÁRA 
Szerkeszti: BARABÁS SAMU kolozsvári ref. lelkész. 

I. f ü z e t : D r . M a k k a í S á n d o r : H I T T E M , A Z É R T 
S Z Ó L T A M . (Va l l á s i e l m é l k e d é s e k . ) 

A r a f ű z v e í k o r . 20 fíll. ( p o s t a k ö l t s é g k ü l ö n ÍO fíll.) 

M e g r e n d e l h e t ő 

HORNYÁNSZKY VIKTOR 
K Ö N Y V K I A D Ó H I V A T A L Á B A N 

BUDAPEST, 
V. k e r ü l e t , A k a d é m i a - u t c z a 

4. s z á m . 



szám. 

Legolcsóbb ajándékoK Kaphatók 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
református irányú KönyvKiadóhivatalában 

DEBRECZENBEN, PIACZ-UTCZA 34. SZAM. 
Z S O L T Á R O K : 

LegKisebb z s e b K i a d á s , 12 c m m a g a s , $ cm s z é l e s . 
Bőr Kötésben , díszes aranyozott táblával 1.70 kor. 
V á s z o n K ö t é s b e n , aranyozott kehellyel 3.— kor . 
Egész bó'rKötésben 6 koronától 40 koronáig; 
CsontKötésben 5 koronától 24 koronáig 

16u a l a K b a n , 14 c m m a g a s , 11 c m szé l e s . 
V á s z o n K ö t é s b e n 
Bó'rKötésben 
F e h é r c s o n t K ö t é s b e n . . . . 
F e h e t e c s o n t h ö t é s b e n . . . . 
G y ö n g y h á z , t eknősbék ikö tesben 
B á r s o n y K ö t é s b e n 

1 korona 20 fillértől 3 koroná : g 
2 korona 40 fillértől 35 koronáig 
4 koronától 18 koronáig 
4 korona 50 fillértől 11 koronáig 
8 koronától 14 koronáig 
6 koroná tó l 24 koionái<í 

8 a l a h ú z c o l t á r o h 18 cm m a g a s , 11 c m s z é l e s 
V á s z o n h ö t é s b e n . . . . . . . . 1 korona 60 fillértől 4 koronáig 
Bó'rKötésben 3 koronától 6 koroná ig 
F e h é r c s o n t K ö t é s b e n 6 koronától 8 koronáig 
4" a l a h ú n a g y t e m p l o m i é n e K e s e h , 24 c m m a g a s , 18 c m s z é l e s . 
F é l v á s z o n h ö t é s b e n 8 korona 
V á s z o n h ö t é s b e n 9 korona 
Fé lbó 'rhötésben 10 korona 
Egész bó 'rhötésben , a ranymetszéssel 12 korona 

IMAKÖNYVEK. (Legszebb ajándéK). 
16° Zso l tár és Révész , I s ten c z í m ű i m a h ö n y v e . 

Egy díszes selyemmel bélelt kapcsos dobozban, legfinomabb párnázott , 
sima bor júbőrkö tésben 30 korona 

B a r h ő c z y n é , D ö m ö h A n t ó n i a Kis a l a h ú n ő i i m a h ö n y v e kapliató 
1 koronától kezdve a legfinomabb kötésig. 

Révész B á l i n t , I s ten a z é n s z i v e m n e h Kó'sz ihlája című imakönyv 
1 koronától kezdve a legfinomabb kötésig. 

Révész B á l i n t i m a K ö n y v e 8° a l a K b a n . . 3 koronától 20 koronáig 
Rozgony i J á n o s g y e r m e K i m a K ö n y v e Kis a l a K b a n 8 0 f - t ő l kezdve6K-ig 
Sz iKszay , K e r e s z t y é n i tan i tá soK és imádságoK3 .— ,3.60,5. ,10. - kor. 

L e g c z é l s z e r ü b b r e n d e l é s n é l a K ö r ü l b e l ü l i árt és h ö t é s minó ' sé -
::: gét j e l e z n i . Meg n e m f e l e l ő t Készségge l K i c s e r é l ü n K , .:: 
I f j ú s á g i i ra toKró l K é s z s é g g e l s z o l g á l u n K Külön j e gyz é KKel 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé 

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
&&&Sz ö vetkezetéh e z ^ ^ ^ 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik 46 millió K 
évi forgalommal. Levélcz ím: HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 

% „ . - — — - — = 5 é v i = & 
jótállás mellett! 7% 

7V 
9& 

Pontos és 
l e g j o b b 

E g y h á z i szeratedésiyek, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

a r a n y és e z ü s t é k s z e r e k , 
l l§evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak M T r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
^ fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen é s bérmentve. 

" POLGÁR KÁLMÁN 
m ű ő r á s é s é R s z e r é s z 

m 
m 
m 
w 

Budapest, VI., Teréz-Körűt 5., I. em. 

J u t á n y o s 
á r a k ! 

^mMMMMMMMMMMMmmMMMMMMMM^ 



G A Z D Á K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E 
Alapíttatott 1900-ban 

Igazgatóság: Budapest,VIII., Baross-utcza 10. 
F. év nov. hó l-töl saját székházába, a Kálvin-térre helyeztetik át. 

Biztosításokat e l fogad tűz- és jégkár ellen, úgysz in tén 
az e m b e r életére a l egkülönbözőbb módozatok szerint elő-
nyös fe l téte lek mellett. 

Az üz le teredményben a biztosított tagok dí jarányukbnn 
részesülnek. 

A lefolyt 12 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
üzlet feleslegéből közgyűlés i határozat ér te lmében díjvissza-
térítésben. 

Biztosí tás i ajánlatok benyúj tandók közvet lenül az igaz-
gatósághoz, vagy í z ország minden egyes he lyén működő 
képvise lők közvet í téséve l . Nyomtatványokkal és felvi lágosí-
tással minden i rányban készséggel szolgál az igazgatóság. 

Alapí tványok k o r m á n y hozzájárulásával 2,527.980 K 
Tartalékok 3,357.603 K 
Biztosi iott tagjainak fennállása óta kifi-

zetett tűzkárokban . 10,740.000 K 
Biztosított tagjainak fennál lásn óta kifi-

zetett jégkárokban 5,042.000 K 
Biztosított érték tűzben 1912. évben . . 860,000.000 K 

„ j égben „ „ . . 63,000.000 K 
Életüzlet á l lománya 15,240.000 K 

A Gazdák Biztos í tó S z ö v e t k e z e t e társ intézménye a 

„ G O N D V I S E L É S " 
Országos Közp. Segélyző-Társulat útján 100 kor -
tól 1000 koronáig t e r j e d ő t e m e t é s i segé ly biztosítások, 
valamint havi befizetések e l lenében 1000 koronáig terjedhető 
leánykiházasítás i (önállósítási) segélybiztos í tások eszközöltet-
nek. L e g e l ő n y ö s e b b n é p b i z t o s í t á s . E társulal 
kebelében minden községben önál ló he ly i c soportok szervez-
hetők jó t ékonyczé lú működésse l . Tájékoztatót készséggel küld 
bárkinek is a Társulat igazgatósága, Budapest , IX., Erkel-u. 20. 

<& y ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ^ ^ s ^ s y ^^^svsy^.^^M/^ 

ÚJDONSÁGOK! ÚJDONSÁGOK! 
tömegmozgalmak az alföldi parasztvárosokban* Irta: 

dr* Szeberényí Lajos Zs* Ara • • • • K í*50 

€ 

€ 

£ 
€ 

Családi nevelésf jellemképző oktatás beszélgetésekben 
és példákban* Irta Csíky Lajos* Ára • • K 2*— 

€ 

€ 

£ 
€ 

Domínus Jesus. Nyolcz konferenczía* Irta Prohászka 
Ottokár. Ára kötve K í*80 

Kaphatók K ó k c i í L á j O S könyvkereskedésében 

Budapest IV* ker,t Károly-utcza !• szám 

€ 

€ 

£ 
€ 

HOHNYÁNSZKY VIKTOB ÉS KIK, ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN 5 8 5 8 

(f Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 
a m. k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , művészek stb. szá l l í tó ja -
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: ÖntBház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütö-hangszereit. 

Speceialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
Javításában. 

„ H a n g f o k o z ó g e r e n d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
= g y á r . = 
Saját találmányi (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona -harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6 kor.-tól följebb. 
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PROTESTÁNS 

ísISKOLAI L 
Megje len ik m i n d e n vasárnap. 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l 
IX., R á d a y - u ' c z a 28. , a h o v á 
a kéz i r a tok , e lőf izetés i és h i rdetés i 

d í j ak stb. k ü l d e n d ő k . 
L a p t u l a j d o n o s és k i a d ó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P I S T V Á N . 

Tarsszerkesztők : 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszö rmény i J e n ő , S e b e s t y é n J e n ő , TarJ I m r e dr . és 

Ve re s s J e n ő . 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor . , fé lé r re : 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 kor . 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 k o r o n a . 

Hirdetési díjak: 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

T A R T A L O M . Dr. Antal Gábor püspök. P. — Vezércz ikk: Erdély panasza, b. — K r ó n i k a : Utazókosár. — I s k o l a ü g y : Elemi 
iskoláink énektanításáról. Köváry Ernő. — B e l f ö l d : Az újpesti ref. egyház 40 éves fennállásának jubileuma. —Krimi-
nalitás. — Javító- és árvaházalí. — Kongrua. — Mérleg. Homola István. Vá'asz .Kálvinista"-nak „Pókafalva" czímtt 
tárczájára. Torró Miklós. — K ü l f ö l d : Kikuyu. — A mi ü g y ü n k . — Irodalom. — Egyház. — Iskola . — E g y e 
sülét . — Gyászrovat. — H i r d e t é s e k . 

DR. ANTAL GÁBOR PÜSPÖK. 
18á3—1911. 

Nagy élet befejeztéről kell mélyen megrendült 
lélekkel, gyászoló szívvel számot adnunk. Csak 
száraz tényt konstatálunk, ha 
mondjuk, hogy a felejthetetlen 
elhunytban egyházunk egyik 
legerősebb oszlopa emésztő, 
áldozatos munkában, szolgá-
latban legbuzgóbb és érte. 
minden áldozatra kész vezére 
költözött el innen közülünk. 
Igen, nemcsak az a gyüle-
kezet, a melynek oly hűséges 
pásztora volt, nemcsak a ke-
rület a maga nagyszerű in-

a melynek 
évtizeden át 
munkásságú, 

püspöke, ha-
nem az egész magvar Sión 
gyászt ölt most, hogy ő el-
ment. Egyik elnöke volt a 
magyar ref. egyház egyete-
mes kormányzó szervének, 
de mielőtt ezt a helyet el-
foglalta, már akkor is mond-
hatnánk egyetemes püspöke 
volt egyházának. Mert volt-e olyan, az egész egyházat 
mélyen érintő ügy, munka, szolgálat, a melyben ő 
az utolsó évtizedben részt ne kért és vett volna. 
Csodálatos, szinte elpusztíthatlannak, elapadhatlan-

tézményeivel, 
majdnem két 
volt páratlan 
leggondosabb 

ő tudása, szívének az Úr háza iránti lángoló sze-
retete, egész keresetlenségében is oly nagyszerű, 
puritán egyénisége a mi magyar egyházi és egy-
szersmind nemzeti életünknek. 

Fájó s gyászoló emlékezésben elmerülő lélek-
kel most igazán csak néhány 
halvány vonásban írhatom le 
a pályát, melyet megfutott 
és a nemes harczot, a melyet 
Isten kegyelmével meghar-
czolt. Egy kis veszprémme-
gyei faluból, Szentkirálysza-
badjából indult el az élet 
küzdelmes útjára. Lelke ott 
edződött komoly és nehéz 
munkában, nagy professzorok 
vezérlése mellett annak az 
ősi alma maternek kebelén, 
a mely magyar kultúrintéz-
ményeink egyik dísze és büsz-
kesége. Már 22 éves korában 
Kerkápoly Károly helyettese 
volt a filozófiai tanszéken, a 
pápai kollégiumban. Huszon-
hat éves korában lett theo-
logiai tanár és 1887-ben a 
nagy ácsi (Komárom megye) 
gyülekezetnek felejthet len 
lelkésze. A millénium évében 

lépett Papp Grábor komáromi lelkész, dunántúli 
püspök örökébe. Két év óta elnöke a konventnek. 

Ezek a főbb mérföldjelzői az útnak, a me-
lyet megjárt. A kisebbek közül reá kell mutatnunk 

nak látszó energiájával hatalmas tényezője volt az arra a nagy munkára, a melyet a mi horvát-szla-
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vóniai missziói állomásának új életre és erőre élesztőse, 
a pápai kitűnő leánynevelő-intézet felállítása körül telje-
sített. És azután arról a nagy emlékezetes genfi útról, 
a melyet az ő vezérlete mellett tettünk meg. 1909-ben 
volt, abban az évben, midőn 40 éves jubileumát ünne-
pelte és a legmagasabb helyről oly nagy kitüntetés érte. 
Óh hogyan tudott ezért az útért lelkesülni! És milyen jó volt 
őt ott látni a Kálvin szószékében, a hol szólott prófétai 
lélekkel nagy és dicsőséges dolgokról . . . Kedves és 
mégis oly fájó emlék! Szállása ott volt a créts des fio-
rissantsi azóta már üressé vált hajlékban. Ott, ennek 
nagyszerű kertjében készült már a hajnali órákban fran-
czia üdvözlő beszédét. Mily nagy tisztelettel és szeretettel 
vették körül annak a háznak lakói, a kiket ő is annyira 
szeretett és . . . nemrég mély fájdalommal megsiratott. 

Tudjuk, hogy szolgálata nemcsak a szorosan vett 
egyházkormányzási ügyekre volt korlátozva. Ott láttuk 
őt, mint vezért, mint energikus munkást az egyháztár-
sadalmi munkákban, nemes emberbaráti egyesületek, in-
tézmények mozgalmaiban. És ott fenn is mint tör-
vényhozó, mindig hatalmas szószólója, védője volt iga-
zainknak. 

És végül hadd emlékezzem róla, mint annak a 
legszűkebb körnek szeretett fejéről, atyjáról. Oh nem 
ismerte az Antal Gábort, a ki nem látta Őt családja kö-
rében. Negyven évig élt a legboldogabb házasságban 
nejével, Kluge Matilddal. Hat gyermeke volt. Gyászol-
juk mi is mélyen, de mi a mi gyászunk ahhoz képest, 
a mely ott van abban a házban, a mely egyszerűsége 
mellett is olv fényes volt a gyengéd, gondos szeretettől, 
a mely szivéből szeretteire áradt. Nemrég költözött el 
egyik lakója annak a háznak, a megboldogultnak kedves 
hajadon leánya. Azóta sorvadt ő is és hordozott fájó 
tövist lelkében. S jött nemsokára a testi, a gyilkos kór 
és most elment ő is az után, a kit oly mélyen, élte vé-
géig g y á s z o l t . . . . Óh a legkülönbek is megfáradnak, 
meglankadnak, az erősek is megtört testtel sírba rogy-
nak . . . De a kik az Úrban bíznak és neki szolgálnak, 
azok megújulva szárnyra kelnek . . . itt pedig megmarad 
áldva az ő emlékezetük! P . 

ERDÉLY PANASZA. 
Panaszos hangok, mondhatnánk így is, vészkiáltá-

sok hangzanak fel mostanában mind sűrűbben Erdély 
felől. Bizonyára nem ok nélkül. A magyarság napról 
napra veszíti ott a szó betű szerinti értelmében lábai 
alul a talajt. Megindult ott is a közép- és nagybirtokok 
bomlási proczesszusa. Sok ezer hold parczellázott föld-
birtok cserélt gazdát. Sok vidéken ez a csere nem nem-
zetgyengülést, hanem erősödést eredményezett. De ott a 
magyar állani területén élő legnépesebb és mondjuk 
legfélelmesebb nemzetiség következetes és jól kitervelt 
birtokpolitikája szívetfacsaró tényeket eredményezett. 

Már mi magyarok csak ilyenek voltunk és vagyunk. 
Holmi kis piszkálásra, lassú, vékony szózatokra nem 

reagálunk, másik felünkre fekszünk és aluszunk tovább, 
vagy feleseléssel töltjük az időt. Csak ha jönnek ököl-
csapások, ha már a „véres kardot" látjuk és érezzük, 
hogy proximus ardet, akkor kapunk észbe, sokszor ter-
mészetesen már későn. 

Itt van hát már a levegőben az erdélyi kérdés és 
nem is szükséges mondani, hogy mint sok más, úgy ez 
is szomorúan hálás témául kínálkozik a politikai kiizd-
téren viaskodók számára is. 

De nem is lehet Erdély dolgát, panaszát lekicsi-
nyelni, fölényes kézlegyintéssel, hírlapi czikkekkel, polé-
miákkal, gyűlésezésekkel elintézni. Komoly, nagy ak-
cziókra, egész nemzeti energiánkra van szükség a hely-
zet lehető szanálásánál. 

S itt mindjárt elöljáróban reá kell mutatnunk egy 
tényre, a mely sokak előtt talán csak akadémikus értékű, 
de azért, úgy hisszük, méltó arra, hogy róla soha meg 
ne feledkezzünk. Irne, most onnan a Királyhágón túlról 
jönnek a kiáltások. Emlékezzünk! Volt idő, midőn az 
innen álló mondá: Jöjj és légy segítségül minékünk! 

De még azok is. a kik ilyen szentimentálissnak 
minősített érvekre nem sokat adnak, bizonyára belátják, 
hogy Erdély mentése, megtartása mindenképen elsőrendű 
feladata úgy a magyar államnak, mint ebben a legma-
gyarabb intézménynek, a magyar ref. egyháznak. Itt most 
csak erről van szó. 

Az erdélyi magyarság tehát megmozdult, tiltakozó, 
kérő szavaktól visszhangzanak bérczei. Valami van ott 
a levegőben. Azok is előléptek, a kik ott az egyházi 
ügyeknek vezetői. Egy konkrét esetből kifolyólag tárták 
fel dolgaikat és igaznak vélt sérelmeiket. Két millió 
1 őke, illetőleg ennek megfelelő kamatsegélyt (5%) száz-
ezer koronát osztott szét a konvent a legutóbbi gyűlésén 
a következő arányban: Dunamellék 15|005, Dunántúl 
16,250, Tiszáninnen 16,300, Tiszántúl 36,155, Erdély 
17,200 K. Eleddig ez a segélyosztás minden különö-
sebb inczidens nélkül szokott történni. A szétosztásra 
nézve bizonyos hallgatólagosan elfogadott kulcs volt. 
Lélekszám, közalapi járulék, adósegély stb. mennyisége. 
Ezt természetesen sokszor ez, sokszor amaz a körülmény 
(közbejárás, személyes befolyás, eminens szükség stb.) mó-
dosította, de azért még felszólalást is ritkán váltott ki a 
dolog. Most azonban az erdélyi kerület egyik konventi 
képviselője, az élesszemű Nagy Károly, a szótosztási 
tervezet előterjesztése után, talán a legutóbbi erdélyi 
hangok hatása alatt is, nagy panasszal lépett a konvent 
és egyházi közvélemény elé. Hogy a magyar ref. egy-
ház és ennek legfelsőbb intéző fóruma nemcsak hogy 
nem respektálja Erdély különleges helyzetét, hanem őt 
még a megillető jogos részesedésben is megrövidíti. Er-
délyt, mondotta, azzal vádolták, hogy az 1881-bén léte-
sített egyházi uniónak csak ő látta hasznát, hogy leszedte 
a közalapi és más segélynek tejfelét s érte mit sem 
áldozott, pedig az unió kárára volt, mert különállásában 
az állani méltányolva különleges nehéz helyzetét, őt bi-
zonyára a kerületi kvótán felüli segélyben részeltette 
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volna. Új és méltányosabb kulcs megállapítását kérte 
tehát. Ne a lélekszám, hanem a szervezett gyülekezetek 
száma legyen a segélyekben való részesedés kulcsa; 
álljon az egyenes arányban az egyházközségek számával 
és fordítottban a lélekszámmal vagyis minél kevesebb 
lélekre esik az egyházközségi szervezettel járó teher, annál 
nagyobb legyen a nyújtott segély és megfordítva. Nagy 
Károly javaslata megbukott, de a dolognak ezzel nem 
lett vége. Az erdélyi kerület hivatalos lapjában éleshangú 

czikk jelent meg Erdély bejelentett és vélt igazainak 
érdekében, a melynek, egyebektől eltekintve, lényege 
az, hogy még akkor is, ha a magyar ref. egyház és 
annak segélyintézményei (közalap, adósegély stb.) betét-
társaság lehetne, Erdély rövidséget szenved a mostani 
kiosztási kulcs mellett. 

A doiog megértése czéljából, miután lapunk olvasói 
közül sokan nem látták az erdélyi lapot, adjuk a segély-
osztásra vonatkozó táblás kimutatást: 

Az egyházkerület-
nek van Lélekszáma Egyház-

községe Iskolája Adó-
segélye 

Köz alapi 
töke-

segélye 
Missziói e gy-
háza, lélekkel 

Missziói se-
gélye a Köz-

alapból 

Misszióra | 
fordít a 

saját jából 

-így misszió 
áll a köz-
alapnak 

Konventi 
közköltsé-

gekhez járul 

Dunamelléki 1 8 ' 5 % 1 2 ' 0 ° / o 16-O.Vo 16-0% 1 6 - 0 % 14 (?) 10,000 K 3050 K 714 K 2 2 - 0 % 
Dunántúli . . i o - o % l 6 " 0 ° / o 2 0 0 7 0 17-07o 18 -07 O 16 (15,000) 9700 „ 4800 „ 606 „ 1 5 - 0 % 
Tiszáninneni . 10-5% 21-5% 23'57O 18-0% 17'0% 10 (6932) 6400 „ 2000 „ 640 „ 15-0% 
Tiszántúli . . 43.5'Vo 23*5% 3007„ 32'57o 33-0% 38 (21,000) 14,600 „ — 384 „ 26-0% 
Erdélyi . . . 17'5% 27 07o 10"57o 16-57« 16-07o 35 (23,000) 12,300 „ 13,033 „ 354 22-0% 

100% 100% i o o 7 o 100% 100% 1 0 0 % 

Ezen táblázatos kimutatűs első két rovata azt je-
lenti, hogy a dunamelléki egyházker. népessége 455,581, 
a dunántúlié 251,063, a tiszáninnenié 264,747, a tiszán-
túlié 1.047,126, az erdélyié 422,625 lélek. Ebben a sor-
rendben az anya-, missziói-, társ- és fiókegyházközségek 
száma 342, 446, 588, 658, 748 (összesen 2752). A leg-
utóbbi segélyosztás is nagyjában „a közalapi tőkesegély" 
(5-ik rovat) arányában történt. 

Mindenki kiszámíthatja, hogy mit jelentene, ha a 
jövőben az erdélyiek által proponált kulcs szerint tör-
ténnék a segélyek kiosztása. A már megtörtént dolgokon 
változtatni nem lehet, invektivák, rekriminácziók, fenye-
getődzések nem érnek semmit. Alapos vizsgálat alá kell 
venni az ügyet a jövőre nézve és ha van a panasznak 
jogosultsága, ha van sérelem, a magyar ref. egyház ve-
zetői bizonyára nem zárkóznak el a lehető orvoslás elől. 

Hiszen ha egy tag szenved, a többiek is bánkódnak. 
Jöjjenek hát első sorban mindig azok (Erdélyben és más-
hol is), a melyek a leggyengébbek és a hol elsőrendű 
nemzeti és egyházi érdek ezeknek megerősítése. Nem 
könnyű feladat a rendelkezésre álló eszközöket a leg-
ideálisabb és helyesebb módon felhasználni. Azoknak, 
a kik ezeket az ügyeket intézik, sokszor főhet a fejük, 
hogy minden jogos és sürgető igénynek eleget tegyenek. 
De nem lehet figyelmen kívül hagyni azt, hogy a hajó 
siilyedése alkalmával is, a mentésnél, nem a férfiak jön-
nek első sorban. 

És azután, a miről már emlékeztünk itt e helyen 
és a fentiekkel kapcsolatban most újra felemlítjük: a 
magyar ref. egyháznak még eleddig mostohagyermeke 
volt a misszió. Ez alatt nem csak a szórványok gondo-
zását értem, hanem általában mindazt, a mit az a nagy 
szó jelent. 

Erdély panaszához odafűzöm azt is, hogy lehet az, 
hogy midőn milliók, illetőleg százezrek szétosztásáról 
van szó, annyi ezer lélek van mégis majdnem minden 
gondozás nélkül itt a mi kerületünkben és másutt, és 

hogy van az, hogy meglévő belmissziói intézményeink, 
munkáink, külföldre menő diákjaink ösztöndíjai javára 
alig jut valami. Pedig ez sem lenne kidobott pénz. Ta-
lálkozunk romlás és pusztulás jeleivel nemcsak Erdély-
ben. És van más mentőakczió is pénz- és anyagi segély 
nyújtáson kívül. Olyan, a mely minden hajbakapás nél-
kül történhetik és a mely igazán egyesíthet és a leg-
nemesebb versenyre indíthat bennünket. 

Abból a résztvevő szeretetből és „gondból" fakadó 
munka ez, a melyről Pál apostol beszél (II. Kor. 11.28-29.)-
Kell, hogy az egyházban minden közösségnek, uniónak, 
osztozkodásnak, hivatalos és nem hivatalos ténykedés-
nek ez legyen éltetője és irányítója. És akkor kevesebb 
lesz a panasz az egyházban és az egyház ellen. 

b. 

KRÓNIKA. 

Az utazókosár. 

Arról van szó, a mely oly sokaknak képzeletében 
volt ott a közelmúlt napokban. Olyan volt, mint a többi 
és mégis bizonyos tekintetben hasonlatos a Pandora 
szelenczéjéhez. Az élet mélységeinek és „nyomorultjai-
nak" sötét szellemei szálltak ki belőle intő és xnég-
inkább izgató alakjukban a rettenetes eseményeket láza-
san mohó érdeklődéssel kísérők ezreinek szemei előtt. 
A riportereknek persze jó falat volt a kosár tartalmának 
és hordozóinak szörnyű története. A legtekintélyesebb 
lapok 9 hasábot is szenteltek a nagy szenzáczió le-
írására. 9 hasábot! Ha eladnák az országot, ha ellenség 
száguldana végig rónáinkon, ha árvíz, fagy, földrengés 
pusztított volna, nem írtak volna róluk többet. — Hány 
ezren vannak a nők között, Istennek hála, a kik a nyo-
mor, a szegénység, a bűn ellen küzdenek, sebeket kö-
töznek s 9 sort sem írnának róluk. — A „moralizálás-
tóP manapság ugyan iszonyodnak az emberek, de mégis 



az ilyen esemény még onnan is vált ki egy-egy meditáló 
hangot, a hol máskor az erkölcsiről, mint valami elavult, 
fonnyadt és fanyar ideológiáról szoktak emlékezni. íme 
a „szocziális" viszonyok bajainak, bűneinek, nyomorú-
ságainak egész kompLxuma! Többek között azoké is, 
a melyekről e lap hasábjain is már többször emlékez-
tünk. A milliomos „hős" mellett cselédek voltak e rém-
drámának szomorú főalakjai. Azok, a kikről legjobban 
megfeledkeznek az emberek és a kiknek körében a leg-
hálásabb anyagra talál az a Szörny, a mely ordító 
oroszlánként jár szét itt e világban, a hol annyi intéz-
mény van, a melynek egyedüli czélja, hogy feledtesse 
az emberrel Istent és az erkölcsi törvényt. Az elrémítő 
nagy intelem e kosaráról im nemde ez: a bűn iszony-
tató zsoldja a rettenetes halál . . . De félő, hogy az 
emberi lények ezrei, különösen a fantáziát izgató le-
írások nyomán ezen át sem látnak mást, mint a villogó 
brilliánsokat, a melyeknek lidérczfénye annyi szomorú 
áldozatot visz le a halál mélységébe. 

ISKOLAÜGY. 

Elemi iskoláink énektanításáról. 
A ki az elemi iskolák belső életét évek óta figye-

lemmel kíséri és összehasonlítást tesz a múlt és jelen 
között, látni fogja, hogy, mint minden más téren, úgy 
a pedagógia terén is igen nagy haladás észlelhető. 
A régi iskolamester nehézkes módszerét felváltotta a 
modern tanító czélirányos munkája, a midőn kipróbált 
módszerek segítségével közeledik a gyermek lelki vilá-
gához, a gyermekszoba és az iskola között hidat épít, 
a melyen át könnyen, játszva vezeti be a kis gyermeket 
az ismeretek tárházába. A tanítóegyesületek szép és 
dicsérendő működése, a különféle módszerek, tanmenetek 
felett való viták, melyek egy-egy tanítói gyűlésen hall-
hatók, mind arra vallanak, hogy serény munka folyik az 
Úr veteményeskertjében. 

A mikor ezeket igaz örömmel konstatálhatjuk, le-
hetetlen észre nem vennünk a módszeres énekoktatás 
mellőzését. Az elemi iskolában tanított kötelező tantár-
gyak családjában az éneklés ma is a mostohagyermek 
szomorú sorsát éldegéli. Bevallhatjuk őszintén, hogy da-
czára a legtöbb iskolában a napi tanítás énekléssel 
kezdődik és azzal végződik, tulajdonképeni módszeres 
énekoktatást csak elvétve egyes iskolákban találhatunk. 
A míg örömmel látjuk a többi tárgyak tanítása terén 
való előrehaladást, úgy az ónekoktatás a legtöbb isko-
lában ma is ott áll, a hol évtizedeknek előtte. Az ének-
tanítás anyagát ma is — mondom nem mindenütt, de a 
legtöbb helyen — egy csomó egyházi éneknek és né-
hány világi dalnak egyedül hallás után való betanítása 
és énekeltetése képezi majdnem mind a hat osztályon 
keresztül. Hogy ezen pedagógiai eljárás mennyire messze 
esik az énekoktatás igazi czéljától, azt úgy gondolom, 
felesleges bővebben fejtegetni. 

Jelen czikk kereteit túlhaladná az énekoktatás 
mellőzésének okai felett való elmélkedés, nem is óhaj-
tom azt kutatni, elég ha rámutatni óhajtok a módszeres 
énektanítás fontosságára. 

A „Prot. Egyházi és Iskolai Lap" mélyen tisztelt 
olvasói bizonyára emlékezni fognak azon nagy érdekű 
czikksorozatra, mely ezen lap hasábjain 1905. év folya-
mán megjelent és a ref. középiskolák énektanítási tervét, 
Seprődi János kolozsvári tanár kiváló munkáját, ismer-
tette. Bátran elmondhatom, hogy hazánkban alig talál-
ható olyan tanterv, mely a módszeres énekoktatás fon-
tosságát szebben és érthetőbben fejezné ki, mint ezen 
igazán klasszikus szépséggel megszerkesztett mű. A mi-
kor pedig ezzel együtt bevonult a mi ref. középisko-
láinkba a módszeres énekoktatás, akkor bekövetkezett a 
letagadhatatlan siker. Tény az, hogy e tekintetben az 
eredmény jóval több, mint a más jellegű középiskolák-
ban. A népiskolai énektanítás kérdésének kapcsán nem 
tartom czéltalannak ezek fölemlitését, mert az elemi is-
kolai módszeres énektanítás mellett középiskolákban, a 
hol már kevés idő áll rendelkezésre, a tantervben kifej-
tett végczélok is elérhetők volnának. 

Az elemi népiskolák számára készült „Tanterv és 
Utasítás", melyet szintén 1905. évben 2202. szám alatt 
adott ki a vallás- és közokt. miniszter, behatóan és igen 
alaposan ismerteti az énektanítás czélját, módszerét és 
tantervét. Ezen munka hosszas és gondos tanulmányozás 
eredménye. Azt hiszem, minden kartársamhoz eljutott 
annak idején ezen állami tanterv, így felesleges munkát 
végeznék, ha az énekoktatásra vonatkozó részét most 
ismertetném, ele akkor, a midőn a módszeres énekoktatás 
mellett szólni kívánok, úgy gondolom nem lesz érdek-
telen, ha néhány idézetet említek belőle. 

így a „Rendelet" I. b) pontja: „. . . . új elvi ala-
pokon nyugszik a rajz- és énektanítás terve; ezeket az 
elveket a pedagógiának mind elmélete, mind gyakorlata 
oly meggyőzően igazolta, hogy a régit el kell vetnünk". 
A IV. 12. egyik pontja: „. . . az énektanítás föllendíté-
sével pedig tanulóink szívét, érzését nemesítjük, élet-
örömét neveljük és azzal erkölcsi emelkedését előmoz-
dítjuk." „A népiskolai énektanítás alaki czélja, — mint 
a miniszteri utasítás mondja — hogy felébressze és fej-
lessze a zenei érzéket és ápolja az énekhangot; egyúttal 
hathatós eszköze legyen a kedélyművelésnek, a vallásos 
és hazafias érzés, valamint a társas szellem ápolásának; 
tárgyi czélja, hogy mentől több maradandó értékű, be-
cses magyar dal és ének váljék a tanulók tulajdonává 
s hogy alapot adjon az önálló énekléshez". 

Az énektanítás módszerét illetőleg, a min. „Tan-
terv" igen széleskörű szabadságot enged a tanítónak. 
A ki e tárgyat tanítja s szereti, nem riadva vissza a 
látszólagos nehézségektől, bizonyára megtalálja azon se-
gítő és könnyítő eszközöket, a melyekkel eredményt ér 
el. A tanterv az alsó I—II. osztályokban megelégszik a 
dalok és énekek hallás után való megtanításával s csak 
az énekhaugok tudatos érzékeltetése czéljából és anali-



tikai úton kívánja meg a tanult dalokból elvont ének-
gyakorlatokat a nélkül, hogy ezeknek névvel és jeggyel 
való társítását kötelezővé tenné. „A III. osztálytól kezdve 
a tanterv nem mellőzi a hangjegyek szerint való ének-
tanítást, bár megengedi, hogy még a III.. IV. osztályok-
ban is egy-egy dal hallás után tanítható." „Az az igen 
mérsékelt czél, mely a tantervben ezt illetőleg ki van 
tűzve a maga eszközeiben is az énektechnikának csak 
a legminimálisabb mértékét követeli meg s ennyit meg 
kell követelnie, ha az iskolai éneklés a közép (III., IV.) 
és felső (V., VI.) osztályokban nemcsak tárgyát illetőleg, 
hanem a maga kelleme szerint is bele akar illeszkedni 
tanításuk rendszerébe." 

A tanterv ezután részletesen felsorolja osztályon-
kint az elvégzendő anyagot. Köváry Ernő, 

polg. isk. tanár. 

BELFÖLD. 

Az újpesti ref. egyház 40 éves fennállásának 
jubileuma. 

Nem a nagyhangú, ünneplésre hívogató reklámok 
hírdobjával; a munkanélküliség és nyomor évadján nem 
a százterítékes, fényes bankettek fehér asztala mellett, 
hanem az egyszerű, bensőségteljes emlékezés messze 
nem hallatszó hangján ülte meg ez év január 4-én az 
újpesti ref. egyház fennállásának 40 éves jubileumát, a 
mely egybekapcsolódott hű lelkipásztorának: Mády Lajos-
nak az egyházközségben kifejtett 40 éves buzgó mun-
kálkodásával is. Kicsiny patak téveteg indulása az ő 
irányítása, vezetése és áldásteljes működése nyomán 
mélyült immár biztos haladású, az idetelepedett népek 
árjával megnövekedett, megduzzadt folyammá. Hisz a 
kezdet kezdetén még csak 325 lelket gyűjthetett az 
egyházalapítás zászlaja alatt össze s ma már 6100 lélek 
dicséri az Urat a megizmosodott, életképessé fejlett egy-
ház kebelében. 

Az ünnepély a templomban hálaistentisztelettel kez-
dődött, a melyen a nagyszámú híveken kívül a város 
vezetősége, tanfelügyelőség s az összes hitfelekezetek 
küldöttségei is jelen voltak. A gyülekezet lelkésze a 
szószékről hálát adva az Istennek, hogy a mai napig 
megsegítette az egyházat, mint az izraelitákat a 40 éves 
pusztai vándorlás idején. Elmondta az egyházalakulás és 
fejlődés történetét s köszönetet mondott mindazoknak, 
kik e hosszú út fáradalmaiban az egyházat anyagi és 
erkölcsi támogatásban részesítették. S ugyanekkor fele-
kezeti különbség nélkül való harmonikus együttműkö-
désre hívta fel a megjelenteket, Istenországának itt e 
földön vállvetett együtt építgetésére. 

Az istentisztelet befejeztével ugyancsak a templom-
ban egyháztanácsi díszgyűlés volt, melyet dr. Kovács Nagy 
Lajos, az egyház főgondnoka rövid beszéd keretében a 
lelkész üdvözlésével nyitott meg. Utána dr. Kádár Jenő 
kir. törvényszéki biró, egyháztanácsos tartotta meg meg-

ható és szép ünnepi beszédét, melynek végén így üd-
vözölte a gyülekezet mélyen meghatott lelkipásztorát: 

„Nagytiszteletű és Tekintetes Egyháztanács! Ifjú 
egyházunk 40 éves története egybeforr érdemes lelké-
szünk 40 éves működésével. Csendes ünnepünk alkal -
mából fonjunk füzért ősz fejére a tisztelet és szeretet 
egyszerű virágaiból, mert ő azt megérdemli. Mondám, 
hogy az idő örökkévalóságában, a hitvallások évezredes 
történelmében, népek, nemzetek és egyházak nagy élet-
korában nem nagy idő 40 esztendő. De nagy idő 40 
esztendő az ember életében és nagy munka 40 esztendő 
munkája, ha a vallás és nemzeti közművelődés folytonos 
szolgálatában annyi téren és oly eredménnyel végeztetik, 
mint a hogy a mi lelkipásztorunk végezte kitartó munkáit. 

A református lelkészi pálya nem igen terem a férfi 
számára babérokat, nem is babért, csak munkát és tisz-
tes megélhetést vár tőle a lelkész s ha az, ki e pályán 
fut, évtizedek hosszú és sokszor küzdelmes munkája után 
fölér életkorának zsenitjére s merengve visszatekint a 
hosszú múltra, melyben eddigi élete, egész szép ifjúsá-
gának és férfikorának virága évről évre elhulladozott; 
ha néz előre, a nadir felé, hova immár pályája lemenő 
napként kanyarodik lefelé: bizony meg kell elégednie 
lelkének csendes öntudatával, hogy ő mint a jó kertész, 
minden évben elveté virágait, de nem a magáé, hanem 
százaké, ezreké lett a fölnevelt virág s neki tán nem 
maradt más, mint egy letarolt kert, hervatag kóróval és 
sokszor szúró tövissel is. 

A mi lelkészünk ily elégikus, de fölemelő és ne-
mes öntudatra teljes mértékben jogosult. Négy hosszú 
deczeniumon keresztül szolgálta ifjúságának lelkesült-
ségével, férfikorának erős munkájával és a termé-
szet örök törvényei szerint már-már hajlani kezdő élet-
pályának bölcs tapasztalataival egyházunkat, ringatta 
bölcsőjét zsenge korában újpesti kis egyházunknak, ve-
zette azt a fejlődés és megerősödés után és irányította 
a rohamosan megváltozott viszonyok között tapintatosan, 
bölcsen, eredményesen. Szolgálta híven a közművelődés 
ügyét, szolgálta egyházunk magasabb igazgatását, szol-
gált minden szépet és minden jót mindig, csak önmagát 
nem szolgálta és önmagát nem szolgáltatta soha. 

Legyen áldott az isteni gondviselés, mely egy-
házunkat e csöndes évfordulóra megsegítette, legyen 
áldott az isteni gondviselés, mely megengedte, hogy egy-
házunk ezt az évfordulót első papjával együttesen ünne-
pelhette meg. Bízzunk az Isten további jóságában, hogy 
a mai csendes ünnep egyházunk jövendőbeli fejlődésé-
nek előlege, érdemes lelkészének, áldásos működésének 
pedig nem záróköve, hanem csak határjelzője, mely után 
még nagy ós szép idők következhetnek." 

Az ünnepi beszéd után Berényi Antal felolvasta a 
városi tanács üdvözlő jegyzőkönyvét s dr. Mikós Antal 
polgármester lendületes beszédben üdvözölte az egyhá-
zat és lelkészét, a ki könnyekig meghatottan köszönte 
meg az üdvözléseket s arra kórt mindenkit, hogy sze-
ressék továbbra is az egyházat s ebbe a szeretetbe fog-



Ialják be őt is, a ki csak idejét érzi fogyatkozni, de 
buzgóságának és szeretetének erejét nem. 

A díszgyűlés után a lelkészlakon folytatódott az 
ünneplés, a hol sorban megjelentek üdvözléseikkel a 
város egyházi és kultúrintézményeinek vezetői, a lel-
készi család barátai és tisztelői. A küldöttség üdvözlő 
sorát Berecz Gyula kir. tanácsos tanfelügyelő, a római 
katholikus egyház részéről dr. Varázséji Béla prépost, 
az izraelita egyház részéről dr. Venetianer Lajos, az 
orsz. rabbiképző-intézet tanára, főrabbi, az evangélikus 
egyház részéről Brankovics György egyh. főjegyző, a 
Közművelődési Kör részéről dr. Führer Simon stb. Az 
utolsó küldöttség keltette azonban a legmélyebb be-
nyomást. Az ünnepelt 4 éves kis unokája, legifjabb Mády 
Lajos tipegett az ősz lelkipásztor elé s egy pompás kis 
versike elszavalása után 40 szál rózsát nyújtott át oly 
bátran, mintha mindig küldöttséget vezetett volna. A kis 
szónok szavaira az összes üdvözlők szemében örömköny-
nyek ültek. Az ünnepélyt a vendégszeretetéről híres új-
pesti papné gazdag villásreggelije fejezte be, a melyen 
a lelkészcsalád bájos, csupa rokonlányokból álló koszorúja 
szolgált fel a nagyszámú vendégseregnek. Tudósító. 

Kriminalitás. — Javító- és árvaházak. — 
Kongrua. — Mérleg. 

Kriminalitás tekintetében az elítélteknek hitfele-
kezetek szerint való megoszlásáról a következő össze-
állítás ad felvilágosítást: 

24. §-a alapján javító nevelésre utasíttatott, ez a körül-
mény érthetővé teszi a növendékek számának rohamos 
szaporodását. Tényleg az országos javítóintézetekben 
1911. évben elhelyezett növendékek legnagyobb része 
1828 (84'2%) ítélet alapján került be az intézetbe. Ható-
sági kérelemre 67, a rendőrség kérelmére 11, a szülő 
vagy gyám kérelmére 264. Törvényes származású volt 
1740, házasságon kívül született 430. Teljesen árva 202, 
571 növendéknek csak az anyja élt. A befogadott nö-
vendékek szülői és hozzátartozói csak 18 növendék után 
fizetett egész ellátási díjat, az ellátási díj felét 78 nö-
vendék után fizettek, míg 2076 ingyenes nevelésben 
részesült. Az öt javítóintézet növendékei között volt róm. 
kath 939, gör. kath. 77, ref. 199 (Kassán 77), ág. h. 
ev. 64 (Kassán 32), gör. kel. 35, unit. 6, izr. 129. 

Arvaházakban volt ref. 409, ág. h. ev. 359. Vakok 
intézetében ref. 99, ev. 41; siketnémák intézetében ref. 
221, ev. 105; hülyék intézetében ref. 54, ev. 30. A 17 
állami gyermekmenhelyben összesen 50,968, ebből ref. 
8600, ev. 2144. Az országos gyermekvédő liga intézetei-
ben összesen 407, ebből ref. 60, ev. 19, szeretetházak-
ban összesen 1008, ebből ref. 127, ev. 20. László gyer-
mekotthon Czirkvenicza ref. 10, ev. 19. 

Az 1911. évben 3738 latin és gör. szert. kath. 
lelkész és 1008 segédlelkész részere összesen 3.189,720 
kor. kongrua-kiegészítés folyósíttatott, melynek fedezésére 
szolgált a magyar vallásalap 1.200,000 koronányi, a 
nagyobb egyházi javadalmasok 700,00 koronányi hozzá-

Az anyaország összes népességében . . 
Az összes elítéltek közt 
A személy { ellen elkövetett bűncselek-
A vagyon j ményekért elítéltek közt 

r, kath. g. kath. ref. ág h. ev. g.kel. unit. izr. egyéb 
49-3 110 143 7'1 12-6 0*4 5 0 0 1 
48-5 13-2 14-1 4-8 15*1 0'4 3*9 
47'8 13-2 14-7 5 2 15"8 0'5 2*8 — 
50'2 124 13*8 4 4 140 0 4 0*8 — 

Vizsgálva a fiatalkorú bűntettesek csoportjában az 
alkoholizmus szerepét, azt látjuk, hogy a 12—18 éves 
fiatalkorú bűnösök közül 55'5°/0 (1910-ben tíl'2%) élt 
— habár mértékletesen is — szeszes itallal és az álta-
luk elkövetett bűncselekmények 10'7%-ában (1910-ben 
3'7%) lehetett megállapítani az összefüggést a bűncse-
lekmények elkövetése és a szeszes ital élvezete között. 
A szeszes italt fogyasztók legnagyobb százalékos ará-
nyát természetesen a visszaesők csoportjában találhatjuk 
fel. A 10,854 visszaeső bűnös 91'0 (1910-ben 85-2%) 
százaléka él kisebb-nagyobb mértékben szeszes itallal. 
Természetes, hogy a szeszes ital behatása alatt elkö-
vetett bűncselekmények aránya is nagyobb. Ez az arány-
szám nem kevesebb, mint 5'4-del haladja meg az összes 
elítéltek között kimutatott arányszámot. 

Az országos javítóintézetekben elhelyezett növendé-
kek száma 1911. évben ismét erősen szaporodott. 1909. 
évben 1231 volt a növendékek száma, 1910-ben 1657, 
1911-ben 2170. Természetesen ezek között a növendékek 
között igen sok volt, a ki az 1908. évi XXXVI t.-cz, 

járulása, az ezen felül mutatkozó 1.289,720 koronányi 
szükséglet pedig az államkincstárból fedeztetett. 

A kongrua szükségletben, valamint a lelkészi és 
segédlelkészi állások számában az 1910. évhez képest 
mutatkozó emelkedés onnan származik, hogy számos 
lelkész jövedelmi csökkenést igazolván, az összeírások 
kiigazítása folytán sok, azelőtt kongruán felüli lelkészi 
ós segédlelkészi állás jövedelme a kongrua alá szállott. 
Ezt a figyelmet nem igen látjuk a protestáns lelkészek-
kel szemben alkalmazni. A kongruatanács az 1911. év-
ben 16 új lelkészi és 32 új segédlelkészi állás szerve-
zését vette tudomásul. A kongruakiegészítésben részesült 
kath. lelkészek közül 1773 róm. kath., 1965 gör. kath., 
a segédlelkészek közül 918 róm. kath. és 88 gör. kath. 
volt. Három gör. kath. lelkésztől jogerős büntetőbírósági 
Ítélet alapján vonatott meg a jövedelmi kiegészítés és 
pedig egy lelkész jövedelmi kiegészítése V4 évre, egy 
lelkészé 1 évre, a harmadiké 3 évre. A nem katholikus 
kongruás lelkészségek száma 4040 [volt. Ezek közül a 
ref. egyházra 1506, ev. 376, gör. kel. román 1965, a 



gör. kel. szerb 16. az unit. 107 (vagyis csak 8 egyház 
nem kongruás), az izr. vallásúakra 70 esett. Az 1910. 
évhez képest 30 lelkészi állással több a kongruás, főleg 
az erdélyi ref. egyházkerületben néhány leány egy ház 
anyásítása és a gör. kel. román egyházban az állam-
kiegészítés igénybevétele folytán. 

Állami jövedelmi kiegészítés czímen az 1911. év 
folyamán kifizettetett : 

a ref. lelkészeknek . . . 
az ág. h. ev. lelkészeknek 
a g. k. román lelkészeknek 
a g. k. szerb lelkészeknek 
az unitárius lelkészeknek . 
az izr. rabbiknak . . . . 

Összesen 

1.016,561 korona 34 fillér 
215,357 „ 67 „ 

1.223,007 „ 05 „ 
1.897,000 „ 52 „ 

112,489 „ 85 „ 
20,662 „ 60 „ 

2.589,662 korona 60 fillér. 

Növekedés az előző évhez képest 27,474 korona 
65 fillér. Az 1911. évben a segédlelkészeken kívül állami 
jövedelmi kiegészítésben részesült: a ref. egyházban 
1455, az ev. egyházban 363, a gör. kel románban 511, 
a gör. kel. szerbben 8, az unitárius egyházban 105, az 
izraelitáknál 13 magasabb képesítésű, ezenfelül a gör. 
kel. román egyházban 1454, a gör. kel. szerb 8, az uni-
táriusban 2, az izraelitáknál 57 kisebb képesítésű lel-
kész. A segédlelkészek javadalmának állami kiegészíté-
sére a ref. egyháznak 115,000 korona, a gör. kel. román 
40,000 korona, az ág. h. ev. egyháznak 40,000 korona, 
az unitárius egyháznak 20,000 korona folyósíttatott. 

A kormány jelentése és a statisztikai Évkönyv alap-
ján a Magyarbirodalom egyházi és valláserkölcsi köz-
állapotai felett ily szemlét tartva, miután nyereségről — 
sajnos — mint eddig, úgy ezúttal sem szólhatunk, álla-
pítsuk meg végeredményül az ág. h. ev. és ref. egyházak 
1911. évi veszteségszámláját. 

Az ág. h. ev. egyház vesztesége a gyermekek val-
lására vonatkozó megegyezéseknél (a nyereség-vesztesé-
get leszámítva) 545 (az 1868. évi LIII. t.-cz. 12. §-ához 
viszonyítva 2725), áttérés folytán 261, felekezetből való 
kilépés folytán 195 (a 3 visszatért levonásával), összesen 
1001. (Az 1910. évben volt 853; az 1909. évben 1031; 
1908-ban 1095; 1907-ben 1229; 1906-ban 849; 1905-ben 
1039; 1904-ben 1163; 1903-ban 989. Kivándorlás foly-
tán (a visszavándoroltak levonásával) 2571. 

A református egyház vesztesége a gyermekek val-
lására vonatkozó megegyezéseknél (a nyereség-vesztesé-
getj leszámítva) az egész birodalomban 207 (az 1868. 
évi 53. t.-cz. 12. §-ához viszonyítva 1035); áttérés foly-
tán 361 ; felekezetből való kilépés folytán (a 14 vissza-
tért levonásával) 258; összesen 826. (Az 1910. évben 
volt 1082, az 1909. évben 955.) Kivándorlás folytán (a 
visszavándoroltak levonásával) 1836. 

Numeri loquuntur! 
Kassa. Homola István, 

ev. lelkész. 

Válasz ,,Kálvinistádnak „Pókafalva" czímű 
tárczájára. 

Nagytiszteletű Szerkesztő úr! 

A túlszerénység nem szép dolog, különösen akkor, 
a mikor Isten kegyelmének kiáradásairól kell bizonysá-
got tennünk; épen ezért hangsúlyozva írhatom, hogy a 
mit Pókafalváról „Kálvinista" e lap f. é. 1. számában 
olyan szép költői lendülettel megírt, lényegében igaz. 
Csak ne osztotta volna nekem oly pazarul a földi di-
csőség hulló faleveleit. Mert ha erről van szó, első sor-
ban az esperes urat, Benedek Károlyt illeti a dicsőség, 
kinek gyarló munkámban Isten után a legtöbbet köszön-
hetek. Vajha sokáig éltetné őt szegény egyházmegyénk 
számára a Teremtő, hogy ne csak én, de mások is bi-
zonyságot tehessünk az ő nagy buzgóságáról. 

Kérném „Kálvinistádnak tolmácsolni bocsánatkéré-
semet, ha azokból a csillogó repülő szárnytollakból, me-
lyeket tárczájában oldalamhoz ragasztott, egy-két vezér-
tollat kitépek. Hiszen így is bajom van azért, hogy az 
Úr segítsége által repülhetek, bár nem ép oly magasra, 
mint ő írja és talán e lap olvasói is vélik. Sokszor 
bizony nem is annyira repülök, mint inkább csúszók-
mászok és tövis között járkálok. 

A napokban is azt kérdezi tőlem egy úr. Igaz-e, 
hogy Tiszteletes úr az Istennel tud beszélgetni ? S mivel 
erre Jézus szavaival feleltem : Te mondád (értsd úgy, 
hogy tudok, mert imádkozom) kinevetett és lesajnált. 

Helyreigazító soraim még ezek : 1. Bár papi laká-
som 17,000 koronába került, melyből egy fillérünk sem 
volt idejövetelem előtt, mégis meg kell mondanom, hogy 
mind a 17,000 koronát nem én gyűjtöttem személyesen, 
hanem uagyt. esperes uram segítségével szereztem 10,000 
korona 10 évre szóló tőkekamat kölcsönt. S ugyancsak 
az Ő lelkes közreműködésével nyertünk 4000 kor. egy-
szersmindenkori központi segélyt s így csak a fennma-
radt pár ezer koronát szereztem gyűjtés által. 2. Temp-
lomunk renoválására vonatkozólag nem áll az, hogy a 
Műemlékek Országos Bizottsága segítségével haladtunk 
annyira, a mennyire Kálvinista jelezte. Oh a Műemlékek 
Országos Bizottsága nem méltányolta annyira a mi sze-
génységünket, hogy áldozatot is hozzon értünk! Csak le-
fényképeztette templomunkat és ígéretet tett a messze-
jövőre nézve. Ha födél alatt van rozoga templomunk, 
arról a mi erszényünk tesz bizonyságot, mely már ki-
ürült (e czélra is volt pár ezer koronánk), de reményünk 
van, hogy mire a tavaszi enyhe szellő átlengedez Póka-
falva bérczein és völgyein, a még hiányzó pár ezer ko-
ronánkat is kirendeli Isten s az ő segítségével a most 
vakolatlanul maradt, régi, nagyidőkről regélő pókafalvai 
ref. templom, megszakadozott ruhája helyett, teljesen 
újat fog nyerni. Úgy legyen! 

Torró Miklós, 
pókafalvai ref. lelkész. 



KÜLFÖLD. 

Kikuyu. 

Furcsa idegen név, egy kis keletafrikai falunak a 
neve. Az elmúlt hetekben ott láttuk az összes angol 
napi és heti politikai, egyházi lapok és folyóiratok ha-
sábjain. A nagy illusztrált lapok képekben is bemutatták 
e kicsiny, regényes fensíkon fekvő helység nevezetessé-
geit. Mert az angol és különösen az anglikán egyházi 
életre nagyjelentőségű dolog történt ott és talán messze 
kiható dolgok történnek a jövőben ennek nyomán. — 
A skót államegyháznak (The Church of Scotiland) van 
ott ebben a faluban missziói telepe, fiú- és leányinter-
nátussal, elemi és ipariskolával, orvosi állomással kap-
csolatban. Szép temploma is van a missziónak 200 ülő-
hellyel, a melyet a bennszülöttekből álló gyülekezet épített. 
Ide g}rűltek össze a mult hónapban a környékbeli külön-
böző missziói társaságok által (anglikán, presbiteriánus, 
baptista, methodista) fenntartott missziói állomások kül-
döttei. Közöttük volt két anglikán püspök is. Nagy, is-
tenes dologról tanácskoztak. Arról, hogy miként folytassák 
a nagy és nehéz missziói munkát egyöntetűen egyesült erő-
vel, munkamegosztással és miként küszöböjük ki ebből 
az ev. ker. missziók haladását gátló felekezeti vetélkedést 
és azokat a vonásokat, a melyek ott igazán semmi je-
lentőséggel nem bírnak, miként alakítsanak a bennszü-
löttekből önálló szimultán ev. ker. gyülekezeteket. A tanács-
kozások jó eredményekkel és megegyezéssel végződtek. A 
jelenlévők Isten iránti hálájuknak kifejezésére, testvéries 
együttérzésüknek megpecsételésére elválásuk és nehéz 
munkájukra való menetelük előtt úrvacsorával éltek, a 
melyen a mombasai és ugandai anglikán püspökök a je-
lenlevőkkel együtt vettek részt. Ez eddig mind nagyon 
szép ós magasztos dolog. De most következik az ellen-
kező. A zanzibari high church párti püspök feljelentette 
püspöktársait a canterburyi érseknél egyházi fegyelem 
vétségeért, hogy „nonkonformistákkal" együtt vették az 
úr vacsorát, olyanokkal, a kik az anglikán ritus szerint 
nincsenek konfirmálva, szóval, hogy sákramentumi kö-
zösségbe léptek a jelenlévőkkel Ez a messze távolban 
lefolyt esemény és a nyomában támadt vita élénken rá-
világított az anglikán egyház benső bajaira, az ottani 
pártok közötti mély és szinte áthidalhatatlan ellentétre. 
A „high curch party" az úgynevezett romanizáló párt 
képviseli az exkluzív, türelmetlen elemet, a mely félúton 
van a Róma felé vezető úton és az úgynevezett „nem 
reformált" (római, orthodox) egyházakkal keresi az ösz-
szekötő kapcsokat és vallja a maga teljes merevségében 
az apostoli szukczesszióról szóló tant. A másik párt az 
úgynevezett „evangelical party", a mely magát protes-
tánsnak vallja és a presbiteri és más szervezetű egyhá-
zakkal keresi a testvéri viszony fentartását és együtt-
működést és a püspökséget nem mint dogmából folyó 
(jus divinumon alapuló), hanem történeti és praktikus 
institucziót tekinti. Foly hát a nagy vita a Times és a 

nagyobb lapok hasábjain. Sokan hangoztatják, hogy most 
ez alkalommal kenyértörésre kell vinni a dolgot. A kívül 
állók és különösen Róma nagy érdeklődéssel kísérik 
mindazt, a mi Kikuyuval kapcsolatban történik. Mindenki 
feszülten várja a canterburyi érsekprimás döntését, a 
mely akár az egyik, akár a másik félnek ad igazat, 
nem fogja megszüntetni a nagy ellentéteket és végleg 
lecsillapítani a háborgó kedélyeket. Sokan már látják és 
jósolgatják az anglikán egyház dizrupczióját. — Szomorú 
dolgok ezek és a keresztyénsóget mélyen kompromittálók! 

B. P. I. 

A MI ÜGYÜNK. 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t is kérjük, szíveskedjenek 
az 1914. évi előfizetési díjat s az e s e t l e g e s 
h á t r a l é k o t minél hamarább beküldeni. 

Harmadik vallásos estélyünk január 11-én vasár-
nap volt a kőbányai ref. templomban. A szép kis templom 
telve volt érdeklődő hívekkel. Kedves meglepetés volt sokak 
számára a Nagy Iván orgonista buzgói kodása folytán létre-
jött ref. egyházi énekkar részvétele, a mely két szép 
éneket adott elő az ünnepélyen. Örömmel látjuk az ilyen 
egyházi énekkarok szervezését, mert ez is egy mód arra. 
hogy az istentiszteletet elevenebbé, szebbé tegyük s a 
mindkét nembeli ifjúságot még jobban odacsatoljuk az 
egyházhoz. Az estély programmpontjának főtárgya kü-
lönben Takaró Géza lelkesz imádsága és bibliaolvasása 
után Vargha Bálint ref. főgimnáziumi tanár előadása 
használatban levő zsoltáros könyvünkről. Frissebb előadót 
valóban nem is találhattunk volna. Annyi közvetlenség-
gel, melegséggel s szeretettel beszélt a tárgyról, hogy 
a nagyobbára egyszerű hívekből álló hallgatóságát egé-
szen magával ragadta. Röviden vázolta énekeskönyvünk 
előállása történetét. Beszélt Marót Kelemenről, Béza Tó-
dorról, a dícséretírókról, azután az énekeskönyv revizió-
járól, majd a Hozsannáról s bár a Hozsánna-énekek 
szépségét el is ismerte, mégis attól fél, hogy azok nem-
sokára teljesen el fogják nyomni a zsoltárokat s őseinknek 
e szép könyve a következő nemzedék számára már ismeret-
len lesz. Szerinte a leghelyesebb a középútat megtartani 
s a zsoltárok verseinek új megírása mellett a Hozsannából 
is mindazokat az énekeket felvenni, a melyek valódi ér-
tékkel bírnak. Befejezésül felolvasta az I., VIII. s LXXVII. 
zsoltárok modern szövegét a saját költői szép fordításá-
ban, a melyekre az illetékes körök figyelmét felhívni ez 
úton is bátrak vagyunk. Utána Kis Károly tanár éne-
kelt, majd Sebestyén Jenő beszélt a Kálvin-Szövetség 
jelentőségéről és csatlakozásra hívta fel a híveket. Vargha 
Bálint aggodalmára reflektálva, kijelentette, hogy a Kál-
vin-Szövetség épen azért alakult, hogy a mikor minden 
téren az egyházi élet megújítását sürgeti, ugyanakkor 
megőrizze az egyház számára azokat a történelmi érté-
keket, a melyek a kálvinizmus erejét jelentették a múlt-
ban is. Az énekkar énekein kívül még Sándor Gyula 
játszott igen szépen hegedűn, végül Takaró Géza lel-
kész szólott az elhangzott előadások hatása alatt aktuá-



lisan és elevenen gyülekezetéhez. Az ő imádsága zárta 
is be a szépen sikerült estélyt, melynek rendezéséért 
Nagy Ivánnak, a templom orgonistájának ez úton is 
köszönetet mondunk. 

Negyedik vallásos-estélyünk február elsején vasár-
nap este 6 órakor lesz a Család-utczai imateremben, jövő 
számunkban közzéteendő programm szerint. 

Szerkesztőségi vacsoránk f. hó 15-én este volt a 
Katona-féle vendéglőben. Talán a hely szokatlan volta 
miatt is jöttek el kevesebben: Néhány kedves új részt-
vevő is megjelent. Ott voltak: György Endre, dr. Darányi 
Gyula, dr. Versényi György, dr. Pruzsinszky Pál, dr. 
Pethő István, dr. Tóth Dezső ügyvéd, Csikesz Sándor 
kiscsány-oszrói lelkész, Vargha Antal, dr. Schöífer Pál, 
Megyercsy Béla, Sebestyén Jenő és a szerkesztők. Az 
estét kedélyes és tanulságos eszmecsere közben töltöttük 
el, megbeszélve az aktuális egyházi dolgokat; megem-
lékeztünk nagy halottunkról, szövetségünk tiszteletbeli 
elnökének elhunytáról, a halála altal előidézett új hely-
zetről. A borongó kedélyeket annak a kedélyes „költői 
levélnek" felolvasása vidámította fel, a melyet kedves 
munkatársunk bj. Szentesről írt a szerkesztőséghez. Leg-
közelebb, hisszük ismét többen leszünk. 

Lapunk átvételi ós fejlesztési költségeire Miklós 
Géza székesfehérvári ref. lelkész 6 K-t küldött, a mit 
e helyen is hálásan köszönünk s kérjük lapunk olvasóit 
és barátait további adakozásra. Ez alapunk végösszege 
1929 korona. 

IRODALOM. 

Egy-két szó Rousseauról. 
Dr. Szlávik Mátyás eperjesi theol. akad. tanár e 

lapok 1. számában eléggé beható ismertetés tárgyává 
tette Rousseau mint moralista czímű dolgozatomat. Ö 
Rousseauról, mint bírálatában látom, sok tekintetben 
ellentétesen vélekedik, mint én s így természetes, hogy 
dolgozatom iránya, szelleme, következtetése sem nyerte 
meg mindenben tetszését. Ehhez teljes joga volt. Ke-
vésbbé helyes az az eljárása, hogy bírálatában Rous-
seaura vonatkozólag olyan tételeket állít, a melyek a 
valóságtól messze állnak. 

1. Állítja: „Szívettépö fájdalmát és lelkiismereti 
furdalását (a melyről én dolgozatomban szólottam) nem 
ismerem". Ez az állítás úgy tünteti fel a dolgot, hogy 
Rousseau művében ilyen nyilatkozatok nem találhatók; pe-
dig dehogy nem, csak dr. Szlávik M. nem ismeri őket. íme 
Rousseaunak egynéhány idevágó nyilatkozata 1. A Tár-
sadalmi Szerződésben, a bűnösök megkegyelmezéséről 
szólva, ezt ír ja: ,,De érzem, hogy szívem sajog s vissza-
tartja tollamat; bízzuk az ily kérdések tárgyalását az igaz 
férfiúra, a ki még sohasem vétett s így sohasem szorul 
kegyelemre." 2. A Vallomások XII. könyvében ír ja: 
„Mikor a Nevelésről szóló értekezésemen elmélkedtem, 
éreítem, hogy elhanyagoltam oly kötelességeket, a melyek 
alól semmi sem menthetett fel engem. Végre lelkiisme-
retfurdalásorri oly élénk lőn, hogy szinte kiragadta belő-
lem az Emil elején, hibáim nyilvános bevallását és maga 
a czélzat oly világos, hogy egy ily passzus után meg-
lepő, hogy valaki ezért még nekem szemrehányást tenni 

bátorkodik." 3. Az Emil I. könyvében tett nyilatkozata 
így hangzik: „A ki nem birja teljesíteni az apa köte-
lességeit, annak nincs joga apává lenni. Sem szegény-
ség, sem elfoglaltság, sem emberi tekintetek nem men-
tik fel az alól, hogy gyermekét maga táplálja és nevelje 
fel. Elhiheted ezt nekem, olvasóm. Kimondom, hogy a 
kiben van érzés és elhanyagol ilyen szent kötelességet, 
sokáig fog keserű könnyeket ontani hibája miatt és nem 
talál soha vigasztalást." 4. Saint-Germainhez intézett 
levelében 1770-ben újból vádolja magát oly megalázkodó 
hangon, a milyet még tőle nem hallottunk: „A példa, 
a szükség, annak becsülete, a ki kedves volt előttem s 
más hatalmas okok arra indítottak, hogy a lelenczházba 
adjam gyermekeimet és megakadályoztak abban, hogy 
magam teljesítsem a természet első, legszentebb köteles-
ségét. Ebben távol attól, hogy mentegetném, vádolom 
magam ; és ha eszem azt mondja, hogy helyzetemben azt 
cselekedtem, a mit cselekednem kellett, kevésbbé hiszek 
neki. mint szívemnek, mely jajong és azt meghazud-
tolja. Magaviseletemet nem titkoltam el barátaim előtt, 
nem akarva jobbnak feltűnni előttük, mint voltam. Meny-
nyire kihasználták ezt ellenem, mennyire igyekeztek jel-
lemem rovására írni azt a hibát, a mely csak balsorsom 
műve volt. Mintha vétkezni nem emberi dolog volna, a 
mi még az igaz emberrel is megesik! Hibám súlyos 
volt kétségkívül megbocsáthatatlan; de ez volt az egye-
düli és nagyon megbűnhődtem érte . . . " 5. Ugyancsak 
1770-ben ezt írja, a családi életről írván, egy nagy-
világi hölgynek: „De én családról, gyermekekről beszé-
lek ; asszonyom, szánakozzék azokon, a kiket zordon 
sorsuk megfoszt az ilyen boldogságtól; szánakozzék raj-
tok, ha csupán szerencsétlenek s még inkább, ha bűnö-
sök. A mi engem illet, sohase fogják látni, hogy én, 
a ki megfeledkeztem az igazságról, elveimet magavise-
letemhez fogom idomítani; sohasem fogják látni, hogy 
meghamisítom a természet és a kötelesség szent tör-
vényeit, hogy enyhítsem hibáimat; jobb szeretek értök 
bűuhődni, mint azokat mentegetni." 6. Végre a Réveries 
du promeneur solitaire (IX.) czímű művében, a melyet 
kevéssel halála előtt fejezett be, elbeszéli, hogy egy 
sétája alkalmával egy 5 — 6 éves gyermek szaladt hozzá 
és átölelte a térdét: oly meghitt és oly kedveskedő 
arcczal nézett reám, hogy szívem elérzékenyült s így 
szóltam magamban: így öleltek volna egykor az én 
gyermekeim engemet!" Ha az utóbbi nyilatkozatot Rous-
seau szigorú kritikusa nem ismeri, azon nem csodáikon 
zom: azok csak franczia nyelven olvashatók: de hogy 
a három előbbit sem ismeri, a melyek magyar fordítás-
ban is megjelentek s mégis elítélő nyilatkozatot tesz 
Rousseauról, az már súlyosabb beszámítás alá esik. 

2. Második állítása bírálómnak Rousseauról a kö-
vetkező : „ Vallomásai farizeusi lelkületű embernek tün-
tetik fel ngy családjával, mint a társadalommal szemben ; 
nagyszámú ellenségei, sőt szeretői hibáit is könyörtelenül 
kifecsegi. Csakugyan vizet prédikált és maga bort ivott." 
Bírálómnak igaza volna, ha Rousseau mások hibáinak 



leleplezése mellett, magát hibátlannak tüntette volna fel 
és ha az erény hirdetése, követelése mellett maga min-
denféle bűnökben leiedzett volna (a farizeus alatt ilyes-
félét értünk). A mi az előbbit illeti, egészen másként 
áll a dolog: Rousseau Vallomásaiban saját elkövetett 
hibáit, ballépéseit mind kitárja a világ előtt, hogy lát-
hassák az emberek, milyen volt ő valójában s mennyi-
ben lehet ellenségei róla szóló rágalmainak — a melyek 
őt a valóságnál sötétebb színben tüntetik fel — hitelt 
adni. Gyermekkori tolvajlásait, valamint gyermekeinek 
a lelenczházba küldését az ő vallomásai nélkül soha 
nem ismernők. A második pontra vonatkozólag Rousseau, 
a ki elhanyagoltan, rendszeres nevelés nélkül nőtt fel, 
ifjú- és férfikorában erkölcsileg nem állott magasabban, 
mint kortársai; de a mi őt magasan kortársai fölé emeli, 
az az a körülmény, hogy ő életének utolsó 10 évében 
az erkölcsi tisztulás, felemelkedés útjára lépett, miként 
azt dolgozatomban előadtam s rajta volt, hogy az eré-
nyeket, a melyeket hirdetett, saját életével meg is való-
sítsa, hogy a lelkiismeret szava legyen előtte irányadó, 
holott kortársainál s barátainál ilyenről mit se hallunk. 
Lehet-e az ilyen embert jogosan farizeusnak nevezni? 

3. Harmadik tévedése bírálómnak az az állítása, 
hogy „őszinteség . . . kevés volt benne". Ennek épen az 
ellenkezőjét állítja mindenki, a ki Rousseau életét és 
műveit ismeri; az ellenkezőjét állítja Faquet (A XVIII. 
század), a ki Vallomásairól ezeket mondja: „E műve 
telve van igazsággal, őszinteséggel, naiv nyíltszívüséggel 
s a legbiztosabb és legteljesebb informácziók egyike, a 
minők rendelkezésünkre állanak az emberi lélekről"; az 
ellenkezőjét Bouvier Bernát, a ki azt írja a Vallomások-
ról, hogy „ez irodalmilag legszebb, legmegindítóbb és 
legigazabb müve . . . A Vallomások szerzője a mérték-
telen és válogatás nélküli nyíltszívűségből kötelességet 
csinált . . . Egész művét az az állandó akarat és szán-
dék vezérli, hogy az igazat megmondja önmagáról és 
másokról'1. Hogy ki tanulmányozta behatóbban Rousseaut 
és müvét, ki ítéli meg helyesebben jellemét és egyéni-
ségét: a franczia Faquet és a genfi Bouvier, vagy az 
én kritikusom-e, annak eldöntését a szíves olvasókra 
bízom. 

Sárospatak. Rácz Lajos. 

Luther és a vallásosság. Irta Licz. Preuss János 
lipcsei theol. tanár. Fordította dr. Szlávik Mátyás eper-
jesi theol. tanár. A kis füzet, mely a Theol. Szaklap 
különlenyomataként jelent meg, a lutheránusokról és a 
kálvinistákról írott múltkori vezérczikkiink folytán szá-
munkra különösen aktuális. Alkalomadtán szívesen fo-
gunk reá reflektálni. 

„Élőknek a halottakról" czimmel akarja kiadni 
Szuhay Benedek sajókápolnai (u. p. Sajószentpéter, Bor-
sod m.) lelkész temetési beszédeit és imáit. A könyv 
előfizetési ára 5 K, megrendelhető a szerzőnél. 

Belmisszió. Havi folyóirat. Felelős szerkesztő Majba 
Vilmos budapesti lelkész, társszerkesztők: Paulik János, 
Kápi Béla, Pröhle Henrik. A lutheránusok, nagyon oko-
san, nem elégedtek meg azzal, hogy hírlapi czikkekben 
ós: előadásokban foglalkozzanak a belmisszióval. Tan-

széket ugyan nem állítottak neki, de talán még oko-
sabban cselekedtek, a mikor külön folyóiratot indítot-
tak annak érdekében. Hisz annyi félreértés, gáncs és 
gúny született e szóval kapcsolatban, annyi hamis ma-
gyarázat került forgalomba róla, hogy igazán fontos 
dolog, miszerint egy rendes folyóirat szakszerűen támo-
gassa és oktassa ki a lelkészeket a belmissziói munkák 
különféle útain. Most már minden a folyóirat tartalmától 
függ. Az első szám szép jövőt igér a vállalkozásnak. 
Benne a szerkesztők beköszöntője után Majba Vilmos 
az egyház jövőjéről ír, Földváry Elemér, a kinek czik-
kéről külön is megemlékeztünk, a ker. ifj. egyletekről 
tájékoztat. Az irodalom a belmisszió szolgálatában czim-
mel Paulik János közöl dolgozatot. Az egyházmegyei 
belmissziói egyesületekről s a munka szocziális és er-
kölcsi jelentőségéről Kapi Béla ír, a vasárnap megszen-
telésére! pedig Pröhle Henrik elmélkedik. Ezenkívül apró 
közlemények teszik a folyóiratot érdekessé és elevenné. 

Jézus bűnnélkülisége. Apologetikai tanulmány. 
A pápai ref. főiskolában a Deáky-díjjal jutalmazott pálya-
munka. Irta Vass Vincze. Ara 2'50 K. A munka, mint 
a czíme is mutatja, apologetikai czélzattal, pozitív ke-
resztyén szellemben íródott, főleg a franczia theol. iro-
dalom felhasználásával. Ismertetésére alkalomadtán még 
rátérünk. 

Isten igéje népies szentírásmagyarázó képes fo-
lyóirat „Ünnepi áhítat" czímű időszaki melléklettel. 
Szerkesztők: dr. Masznyik Endre, Izsák Aladár, Masz-
nyik Gyula. A folyóirat karácsonyi száma bővebb tar-
talommal jelent meg. Azt azonban képtelenségnek tart-
juk, hogy az évfolyam lezárásával egy prédikácziót (most 
az Izsák Aladárét) derékban kettétörnek s mint a ponyva-
regényeknél szokás, a folytatását átviszik nemcsak a 
következő számra, hanem a következő esztendőre is. 

A Fecske. A vasárnapi iskolai tanítók friss, eleven 
kis folyóirata újra megjelent. Szerkeszti id. Vidor János, 
IX., Mester-u. 13. Előfizetési ára egész évre 4 K, fél-
évre 2 K. 

A „Dunántúli Prot. Lap" most lépett a XXV-ik 
évfolyamba. Ez alkalomból Révész Kálmán, a lap meg-
indítója. írta az első szám vezérczikkét. Révész után 
Németh István, Antal Géza szerkesztették rövid ideig, 
a míg aztán 1898-ban átvette azt Kis József, a lap 
jelenlegi fáradhatatlan szerkesztője. Az idén már 17-ik 
évét kezdi a minden héten újra kezdődő szerkesztői 
munkának s mint kedves, hangulatos emlékezései bizo-
nyítják, a 17 év előtti kedvvel, hittel és lelkesedéssel. 
Adjon Isten neki még nagyon sokáig erőt és kitartást, 
a lapnak pedig lelkes munkatársakat és olvasókat to-
vábbra is. 

Az emberiség fenkölt eszméi. írta Suttner Berta 
bárónő. Kókay Lajos kiadásában jelent meg nemrégiben. 
A könyv czíme és írója egyaránt felkelti minden ke-
resztyénies gondolkozású ember érdeklődését. Jól emlék-
szünk a béke harczosának Nobel-díj jal kitüntetett hatal-
mas könyvére, melynek tartalmát a czíme viseli magán: 
„Le a fegyverrel!" Kiszámíthatatlan horderejű könyv 
volt ez, mely kórházakat, ápolónőket, egyesületeket te-
remtett, a sebesülteknek enyhülést, az otthonmaradottak 
nak megnyugvást szerzett, de a könyv czélja, a legne-
mesebb czél: a Béke, az nem volt elérve. És épen ezért 
íródott meg ez a második könyv, mely ismét ezer mód-
ját mutatja meg annak a munkának, mely ezt az eszmét 
szolgálja. A tárgya is érdekes. Egy milliárdos, a ki az 
esztétika jegyében évente összehívja a világ élő neve-
zetességeit, feltalálókat, tudósokat, uralkodókat és mű-
vészeket, egyszóval minden olyan egyént, a kinek az 



Úristen „talentumokat" adott s a kiknek módjukban van 
azokat értékesítve, előbbre vinni az emberi nem békéjét, 
boldogságát és tökéletesedését. Elénk állítja az ideális 
szocziáiis érzés fenségét s annak az emberiség minden 
részébe való rohamos előnyomulását s megmutatja, hogy 
a legigénytelenebb sorsií ember nevelése is olykor mi-
csoda hatással lehet az emberiségre. Helyet ad a nagy 
eszmék önzetlenségét igénylő kötelezettségének, de be-
bizonyítja, hogy mindennek a kulcsa a szeretet, mely 
sehonnan sem hiányozhatik, a hol emberi lelkek egymás 
boldogításán munkálkodnak. A könyvet Szmik Antal for-
dította. El kell ösmernünk érdemét, mert értékes munkát 
adott a magyar olvasóközönség kezébe. A 405 oldalas 
könyv ára 4 kor. 50 fi 11. p. Horváth Jolán. 

A „Vasárnapi Újság" január 11-iki számának sok 
érdekes és pompás kivitelű képe között kiemelkednek a 
Macbeth hazájára vonatkozó képek, melyeket Ivánfi Jenő 
hozott magával Skótországból. A többi képek báró Hat-
vany Ferencz képgyűjteményét, a Parsifal népoperai 
előadását, Menelik négus halálát, a magyarok párisi foot-
ball győzelmét és az új államtitkárokat mutatják be. 
A Vasárnapi Újság most betelt 60 éves jubileumáról 
Zuboly emlékszik meg. Szépirodalmi olvasmányok: Szirti 
Gyula és Lagerlöf Zelma regénye, Kájel ísván novel-
lája, Farkas Imre verse, Schöpflin Aladár színházi levele. 
A „Vasárnapi Újság" előfizetési ára negyedévre 5 K. 
Megrendelhető a „Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában 
(Budapest, IV., Egyetem-u. 4. sz.). 

EGYHÁZ. 

Templomszentelés volt deczember 21-én Egeralján. 
A 32,000 korona költséggel épított templomban Balla 
Endre csetényi lelkész tartotta az ünnepi beszédet. 

Lelkészválasztás. A losonczi egyház második lel-
készi állására Kövy Árpád erzsébetfalvai segédlelkészt 
hívta meg. — A nagydorogi egyházközség Joó András 
simontornyai lelkészt, — a szarvasi ev. gyülekezet hosszú 
torzalkodás után Bartos Pál péterii lelkészt, — a békés-
szentandrási ref. gyülekezet folyó hó 4-én Marjay Géza 
hódmezővásárhelyi s.-lelkészt, oki. vallástanárt választotta 
meg lelkipásztorául. — A debreczeni Árpád-téri lelkészi 
állásra 12-en pályáztak. A választás január 25-én lesz. 

Protestáns vallásos estélyek Ungváron. Ungvár 
azok közé a ritka városok közé tartozik, a melyekben 
a két protestáns egyház nemcsak hogy szép egyetértés-
sel és közösen dolgozik, hanem — és talán épen ezért 
— nagy eredménnyel is. Vallásos estélyeik már évek 
óta fokozódó népszerűségnek örvendenek. Természetes, 
hogy a lelkesítő eredmények a két prot. lelkész, Mar-
gócsy Aladár és Komjáthy Gábor buzgalmát dicsérik. 
Egyik egyházi lapunk szerint „a négy év óta tartott 
protestáns vallásos esték oly közkedveltségnek örvende-
nek város s megyeszerte, hogy a közeli falvakból is 
bejönnek a családok s a két egyház vezetőjének nem 
kis gondot okoz a nagyszámú másvallású hallgatóságnak 
is figyelmes elhelyezése." Örömmel látjuk, hogy a nagy-
szabású róm. kath. propaganda mellett egyik másik vá-
rosban a protestantizmus szelleme is érvényesül. 

A kolozsvári belső Farkas-utczai templomot, a mely 
országos hírű műemlék, mint tudjuk, restaurálták. A munka 
elkészült s az elmúlt év utolsó napján nyílt meg újra 
a gyülekezet számára. A templomban mintegy 3000 lélek 
gyülekezett össze. Dr. Kenessey Béla püspök beszélt 
nagy hatással. „A biblia stílusának egyszerűségével s 

erejével rajzol.a a nagyszerű multat, a melynek a hatal-
mas falak tanúi és részesei valának. Felidézte a nagy 
fejedelmek ós nagy szónokok nevét s szellemét, a kiket 
magasztos czélok, nagy s nemes feltevések bírtak a 
szóra és a tettekre, a nemzet és az egyház építésére. 
Beszédében a múlt nagyságának képei fölséges színek-
ben bontakoztak ki és bennük ott rengett, mint a folyam 
tükrében a jövendő képe; a jövendőé, a melynek szol-
gáljon a mult s szolgáljanak az újra feltárult fölséges 
boltozatok a maguk példáival. A nagyközönség egy feled-
hetetlen óra emlékével, mély megindultsággal távozott 
az istentisztelet végeztével." így beszél egy „ájtatos" 
püspök, a kinek nem a „Világ", hanem egy egyházi lap 
rój ja föl bűnül, hogy egész lelkével a hitéből és a hité-
nek él! Odalenn a Tisza mentén persze más a „magyar 
virtus". 

A lévai Protestáns Otthon. A lévai Protestáns 
Otthon január 16-tól kezdve minden héten kétszer fel-
olvasó estélyt tart. A felolvasásokra a vezetőség felké-
rése folytán már többen vállalkoztak, így: Frommer 
Ignácz, dr. líersék János, Krajtsik Jenő, Ács Bódog, 
Birtha József, Tóth István, Varga Géza és folyamatban 
van többek felkérése. Az előadásokat vetített képekkel 
kísérik az előadók. 

A vándorló egyetem legutóbb Székesfehérváron 
volt és vitte a doktori babért a népszerű püspöknek, 
miután már előbb az esztergomi és egri aulákat meg-
járta. Talán most már bevégezte körútját. Elmondtuk 
már róla véleményünket. Nem tudjuk, preczedensiil akart-e 
ez szolgálni a jövőre nézve és követendő példa gyanánt 
különösen 1917-ben a reformáczió 400-ik évfordulója 
alkalmából? De hát akkorra majd a budapesti egye-
tem már felmentheti magát ettől a fáradságtól, akkor 
már az új egyetem rektora és theológiai fakultása is 
„kiszállhat" 

Dr. Kecskeméthy István, a Kis Tükör újság volt 
szerkesztője, mikor a megszűnt lap gyűjtésének eredmé-
nyét, 103 K 2 fillért küldött be a Kálvineum igazgató 
tanácsának a Ielkészárvaház alapítványaként, mely ösz-
szeg átvételét, midőn hálásan elismerem, a Kis Tükör 
újság adakozóinak megnyugtatására is e leszámolást 
nyilvánosságra hozni nagy örömömre szolgál. Kiss Fe-
rencz elnök. 

A tiszáninneni püspökválasztás. Lapunk mult 
számában már közöltük a szavazatbontás által megálla-
pított tényt, hogy abszolút többséget senki sem nyert: 
Mint értesülünk, a dr. Tüdős István után legtöbb sza-
vazatot nyert Radácsy György és Révész Kálmán vissza-
lépett. A tiszáninneni ker. folyó hó 15-én tartott köz-
gyűlése hosszú és izgalmas vita után egészen új, szabad 
választást rendelt el (!??)-

Lelkészbeiktatás. F. hó 11-én volt a nagyszerű 
ócsai ősrégi gótli stílű templomban Perjessy Károly be-
iktatása, mélyen megható ünnepély keretében. Az egy-
házmegye esperesét, a Bethánia-egyesület tagjait és ének-
karát, valamint a többi vendégeket az állomásnál a 
gyülekezet nagy része várta; bandérium és fehérruhás 
lányok serege kísérte őket be a paróchiára. Nagy Fe-
rencz esperes Jeremiás III.lfl. alapján szívet lelket meg-
indító beszédet mondott a tőle megszokott nemes ízléssel 
és ékesszólással. A beiktató beszéd után a Bethánia 
énekkara énekelt dr. Kovács Lajos tanár vezetése mel-
lett ; a szép és teljes preczizitással előadott ének Isten 
trónja felé ragadta a templomot zsúfolásig megtöltő gyü-
lekezet, lelkét. Az új lelkész a Róm. I.lö. alapján tartott 
hatalmas bizonyságtétellel köszöntött be. A d. u. isten-
tiszteletet a Bethánifl-Egyesület tartotta. It'j. Szabó Aladár 



prédikált, dr. Kovdts Lajos pedig a Bethánia-Egyesület 
czélját ismertette, Fekete Géza szavalt. Este 5 órakor a 
paplakon bibliaóra volt, a melyen Vargha Tamás buda-
pesti vallástanár tartott bibliamagyarázatot. A nagy hideg 
miatt sokan, a kik megjelenésüket ígérték, elmaradtak. 
A szomszéd lelkészek köziil csak Szabó Balázs alsó-
némedii és Böhönyei István h. lelkész voltak ott. Sür-
gönyileg sokan fejezték ki jókívánatukat. Közöttük az 
Irsay, báró Nyáry, Beretvás-család, ezek Perjéssy Ká-
rolyban volt buzgó lelkészüket (Nyáregyháza) üdvözölték. 
Küldöttségileg fejezte ki jókívánatát az alsónémedii egy-
ház, Ócsa község, a róm. kath. hitközség élén a plébá-
nossal, a ki testvérként üdvözölte az új lelkészt; ezen-
kívül a Bethánia, a Filadelfia Diakoniss/a-Egyesület (két 
diakonissza is volt ott) is meleg üdvözletet mondott, 
A minden tekintetben megható ünnepély mély benyo-
mást gyakorolt a jelenlévőkre és különösen az ócsai 
gyülekezetre. 

ISKOLA. 
Fejedelmi hagyomány. Örömmel tapasztaljuk, hogy 

az utóbbi időben sűrűn van alkalmunk fenkölt gondol-
kozásmódra valló végrendeletekről megemlékezni. A leg-
újabb hír az, hogy „e hó 5-én meghalt Székesfehérváron 
89 éves korában Gergely Károly nyug. m. kir. ítélő-
táblai bíró s 48-as honvédőrnagy. 400,000 K-t meg-
haladó vagyonát felerészben a kunszentmiklósi ref. fő-
gimnáziumra, felerészben pedig a kecskeméti és pápai 
ref. főiskolákra hagyta. Az elhúnyt különben különcz-
ködő ember volt. Valóban csodálatosan különös is ez a 
mi magyar világunk s még különösebb a mi ref. intel-
ligencziánk lelki élete. Nagy szolgálatot tenne, ha valaki 
ezt egyszer művészi kézzel és tudományos alapossággal 
meg tudná rajzolni. 

A király adománya. Őfelsége a király a nyitrai 
ref. egyházközségnek templomépítési kölc^önének tör-
lesztésére legfelsőbb magánpénztárából 200 K segélyt 
adományozott. 

Középiskolai vallástanári vizsgálat. Azok, a kik 
középiskolai vallástanári vizsgálatra jelentkezni óhajtanak, 
folyó évi május 1-éig adják be kérvényüket kellően fel-
szerelve a püspöki hivatalhoz Debreczenben. A közép-
iskolai vallástanári vizsgálat előreláthatólag május első 
felében fog megtartatni. 

A mezőtúri ref. főgimnázium ós állami felsőbb 
leányiskola tanárkara 1914. évi január hó I7-én, a 
főgimnázium tornatermében a két intézet jótékony alap-
jai javára estélyt rendezett. A műsor volt: Liszt F. 
J^-dur Notturno. Litolff H, ^ás-dur fonódal. Zongorán elő-
adta Benkhardt Ilona. Felolvasott Mikó Aladár. Szavalt 
Keeskeméthy Jolánka. Költeményeiből felolvasott Szép 
Ernő. Norma. Operaegyveleg Bellimtől. Előadta az ifj. 
zenekar. 

EGYESÜLET, 
Az Ébresztő legutóbbi száma, amely képekkel és 

változatos tartalommal jelent meg, beszámol Megyercsy 
Béla orsz. titkár mult havi utazásairól. Volt Csapon, 
ítesiczabányán, Mezőtúron, Szentesen, Brassóban, Felső-
csornátonban. Mindenütt szívesen látták és fogadták az 
ifjúsági munka e lelkes, fáradhatlan vezérét. Ebben a 
hónapban is folytatja látogatásait. Kérjük is lelkésztár-
sainkat, hogy vegyék igénybe az ő szeretetszolgálatát. 

Ő a vasárnapi bibliaiskolák szervezésére, vezetésére is 
egyik legkonpetensebb útmutató. 

A békési ref. főgymn. vallástanára Cziriák József 
a mult hét folyamán néhány napot itt a fővárosban töl-
tött és nagy érdeklődéssel vett részt az itteni evangé-
liumi belmissziói egyesületek összejövetelein és megte-
kintette ezeknek intézményeit. Mindenütt előzékenyen és 
szeretettel fogadták. 

GYÁSZROVAT. 

Gózon Gyula, szentgáli ref. lelkész, 51 éves korá-
ban elhunyt. 

Dr. Antal Gábor püspök temetése folyó hó 16-án 
d. u. 2 órakor volt Komáromban. Megható volt az az 
igaz, benső részvét, a mellyel a város felekezeti különb-
ség nélkül, nagy halottját temette. Az összes hatóságok, 
társadalmi, közgazdasági, kulturális intézetek és fele-
kezetek ott voltak testületileg vagy képviseletben. Ott 
voltak a dunántúli összes (9) egyházmegyék esperesei 
és gondnokai, a pápai főiskola és leánynevelő-intézet és 
a csurgói főgimnázium tanárai. Tisza István gr. főgond-
nok nem jöhetett el. A konvent képviseletében gr. De-
genfeld József, dr. Baksa Lajos, dr. Benedek Zsolt 
voltak ott. A tiszántúli egyházkerületet és főiskoláját 
Sulyok István esperes, György Endre, dr. Márk Endre, 
dr. Ferenczy Gyula, dr. Kun Béla, a tiszáninnenit Ré-
vész Kálmán, Bálint Dezső, Czinke István, a dunamel-
lékit Darányi Ignácz főgondnok, Lévay Lajos, Nagy 
Ferencz esperesek, Mészáros János, Takács József leik. 
tanácsbirák, Sárközy Aurél, dr. Bernát István, dr. Szabó 
József világiak és Marton Lajos, B. Pap István, dr. Ko-
váts István tanárok képviselték. Az ev. testvéregyház 
képviseletében ott láttuk Gyurátz Ferencz, Scholz Gusz-
táv püspököket és Földváry Elemér felügyelőt. A vallás-
és közoktatásügyi minisztérium részéről dr. Ilosvay Lajos 
államtitkár jelent meg. Ott volt még dr. Petri Pál minisz-
terelnökségi titkár, a külföldi ügyek referense stb. stb. 
A mi három püspökünk gyengélkedés miatt nem jöhetett 
el. D. e. a konventi és ker. képviselők fejezték ki rész-
vétüket a gyászoló család előtt. D. u. 2 órakor volt a 
temetés a zsúfolásig megtelt, több mint háromezer lel-
ket befogadó templomban, a hol a koszorúkkal elborított 
ravatal volt. A 90 ik zs. 1. versének és a pápai ének-
karnak éneke után az ősz Czike Lajos esperes lépett 
a szószékre és mondott a Préd. 12.16. alapján megható 
gyászbeszédet. Óriási közönség kísérte ki a nagy halot-
tat a temetőbe, a hol Tóth Kálmán esperes és Vargha 
Sándor vallástanító lelkész mondottak búcsúszót. — A bol-
dogult elhunytáról a dunántúli ref. egyházkerület ós a 
gyászoló család adott ki jelentést. Áldás és béke legyen 
a fáradhatlan, hű munkás porai felett 1 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Az „Unió" élet- és gyermekbiztosító-intézet mint 
szövetkezet (ezelőtt Első Leánykiházasító Egylet, Buda-
pest, VI., Teréz-körút 40—42. szí Alapíttatott 1863. évben). 
Az intézet felügyelő-bizottsága, mint az előbbi években, 
úgy a f. év végével is megtartott ülésében az intézet 
pénztár- és vagyonállapotának fővizsgálatát megejtette 
és megállapította, hogy az intézet vagyona a következő 
értékekben van elhelyezve és pedig: Intézeti házak beruhá-
zási értékben 3,477,317-46 K, értékpapírok 6.661,071-44 



K, jelzálogkölcsönök 8.796,895*57 K, kölcsönök saját 
kötvényekre 2.252,307"04 K, takarék- és bankbetétek 
2.457,060-53 K, postatakarékpénztár 13,734*84 K, hivatal-
noki nyugdíjalap-betét 358,144 51, pénzkészlet 31,766,60 
K. óvadékok 49,005'25 K, nyugdíj-értékpapirok 199,100 
K, összesen 24.296,403 24 K. 1913. január 1-től deczem-
ber 31-ig bezárólag benyujtatott 15.527,375 K értékű 
biztosítási ajánlat, a melyből 13.537,375 K kötvényesít-
tetett. Biztosított összegek fejében a folyó évben 1.999.500 
K, az intézet fennállása óta 22.424,794 K 02 f fizettetett 
ki. Ezen intézet az élet- és gyermekbiztosítás minden ne-
mével foglalkozik a legolcsóbb díjtételek és a legelőnyö-
sebb feltételek mellett. 

Felelős szerkesztő : B. Pap István 

N Y I L T T E R . 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

i. líth.'umos gyógyforrás A uivaió bor 

vese- és hólyagbajoknál, kőszvériynél, czukorbetegségnél, 
vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvizkereakedásekben gyógyszertárakban. 

c r u r í r T C O * p a c t Szlnye-Llpó(wi Salvator-forrás-<állalat, r, 
| d U H U L l H ^ A b U a i Budapest , V., Rudol f i akpar i 8 J | 

Kaszás János czípészmester 
megrendelésre készít legfinomabb női- és férficzipöket. Buda-
pest, IV., Váczi-utcza 42. sz. 

Németh János müasztalosmester 
készít iparművészeti bútorokat, lakás-, iskola-, stb. berendezé-
seket. A székesfőváros szállítója. Költségvetés díjtalan. Budapest, 
VIII., Gólya-utcza 43. Telefon: József 3—90. 

H I R D E T É S E K . 

Hungária beszélő-gép / I 
a legjobb gyártmány. — Olcsón 
kapható. — Kedvező fizetési fel-
tételek. — Kérjen árjegyzéket. 

Deményi J. és társa 
Budapest, 

VI., Teréz-körút4. sz. 
HARMÓNUiVIÉS ZONGORA! 
Mielőtt harmóniumot vásá-
rolna, ne mulassza el a mi 

^'árjegyzékünket kérni, 
Az or szágban a legnagyobb 
választék elvámolt e lsőrendű 
amerikai , németország i és 
belföldi gyár tmányokban , 
kedvezményes részletfizetési 
feltételek meilett, m nden ár-

felemelés nélkül . 

KÉPVISELŐK KERESTETNEK. 

Kerber és B e r l e t h 
Budapest, 

VII,, Wesselényi-u, 5 3 . 

FeíweI Lipót utódai 
első magyar kir. szabad, 
iskolapad-gyár, iskolabe-
rendezések, tornakészü-
lékek és modern i r o d a -
it b ú t o r o k gyártása. 

Budapest, X., 
Kolozsvári-u. 13. 
Új ár jegyzék ingyen és bérmeníve. 

H A R A N G - G Y Á R 

SZLEZÁK LÁSZLÓ 
harangöntő, harangfelszerelés 
és vas-harangállvány gyára 
BUDAPEST, VI., FR ANGE-
PÁN-UTCZA 77. (Saját ház) 
Villamos-vasút megállóhely. 
Párisi világkíáll. kitüntetve. 
Elvóllal minden e szakmába vágó 
munkáka t , úgymin t : új harangok ön-
tését, régi harangok átöntését. Régi 
harangok átszerelését, l egú jabb — 

általam tökéletesített — rendszerű forgatható vaskoronára ; továbbá ké-
szít álló és fekvő harangvasállványokat — Költségvetéssel díjmentesen szol 

gálok. — Kívánat ra s a j á t költségemen a helyszínére u tazom. 

Orsonaiiarmőnlumokat 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban 

szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X, ker,, Delej-utcza 2 5 / b , 

(Tisztviselőtelep.) 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Tan-
erőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. — Részlet-
fizetés engedélyezve. — Kérjen árjegyzéket pianók és pianinók 

ról. — Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig. 

g f o e r í h a j t á s - és saját v i l lamosví lágí tással berendezve. 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
08. é* kir. udvari azAllltók 

RÁKOSPALOTA (Budapest me l le t t ) 
Alapíttatott 1861. övben. 

Az 1885. évi o r szágos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel" , az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassa i kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan ki tüntetés és 
el ismerés. Ajánl ják ki tűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a l egú jabb légnyomatu 
(pneumatikái) orgonáikat , rm lyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. KddigTOO nál több új orgona lett szál-

* " '»• iL * » lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 
miiiueu uugysagban . Harmomumok tetszés szerinti ra jz- es változat-összeáll i 
t á s sa l megrendelésre készülnek. Tervezeteket és ra jzoka t k ívánat ra küldünk. 

Orgona- és harmoniumgyár 



Öt hónap alatt 500,000 példány fogyott el! 
Megbecsülhetetlen könyvek asz-
szonynak, leánynak egyaránt!! ! 

A könyvpiacz szenzácziójaü 
A háziasszony legnagyobb gondja, hogy mit főzzön holnapra? 
A legügyesebb háziasszony is gyakran zavarba jön ennél a 
kérdésnél. Ilyenkor jó, ha kéznél van a „Háztartás Könyvtára", 
de hasznos akkor is, ha meg akarjuk tudni, hogy mit is főz-
zön a háziasszony olyat, a mi ízletes, olcsó és egészséges. 

A Háztartás Könyvtára 
a kipróbált ételreczeptek valóságos kincsesbányája. 

Szerkesz t i : Kürthy Emiiné 
a Háztartás cz. asszonyujság szerkesztője. 

Eddig megjelentek : 1. Hús- és böjti levesek. 2. Le-
vesbe való tészták és mellékételek. 3. Különféle előételek. 
4. Tojás-ételek. 5. Marha-, borjú- és sertéshús-ételek. 6. Házi 
és vad szárnyasok. 7. Nyúl-, őz- és egyéb vadhúsok. 8. Halak 
elkészítése. 9. Különféle főzelékek. 10. Gyúrott és kifőtt 
tészták. 11. Élesztős tészták és rétesfélék. 12. Torták könyve. 
18. Sós és édes mártások. 14. Édességek és ezukorkák. 15. 
Apró sütemények. 16. Különféle italok. 17. Jóízíí kenyér-
sütés. 18. Fagylaltok, krémek és kocsonyák. 19. Gyümölcs-
befőzés. 20. Zöldség, uborka stb. eltartása. — Egy-egy szám 
ára esak 20 fillér. Mind a 20 kötet ára bérmentve 4 korona. 
Egyes füzetek megrendelésénél elegendő a szám feltüntetése. 
— Az összeg előzetes beküldése ellenében megrendelhető: 

lapunk kiadóhivatalában. 

Magyarfém-éslámpaárúgyár 
részvénytársaság 

Budapest-Kőbánya 
Petroleum-lámpák 
a legegyszerűbb kiviteltől 

a legpazarabbig. 

Légszesz- és villa-
mos csillárok. 

Fém- és díszmíitár-
gyak. „Optimus" 
nélkülözhetlen ttízoltószer 
oyárakban, üzletekben, iro-

dákban. 

R a k t á r a k : 
Budapesten: II., Szilágyi-
Dezső-tér 3.; V., Erzsébet-
tér 16. sz.; VII., Erzsébet-
körút 19. sz.; VIII., Üllői-
út 2. sz., Kálvin-tér sarkán. 
Pozsony: Lőrinczkapu-utca. 
Kolozsvár: Mátyás király-tér. 

Debreczen : Piacz-utcza. 

a 20. század varrógépe. 
C s a k i s c é g ü n k üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: I I . , Co vin-tér 2. — IV.. Semmelweiss-u. 14. — V.f Lipót-
körút 2 2 . — VI., Adrássy-úf 28 . — VIII . , Rákóczi-Jt 3 9 . — V I I I . , József-

körút 7 7 / 7 9 . — X., Liget-tér 2. 
Egy a Í e l í é m e i n í i t ö m e s l i e - x való utasítást 

tartalmazó füzet bárkinek i n g j ^ e r x kiadatik. 

D I t < / ^ F D A T T Ó vil lamosgépekkel berendezett 
K i C U C K v l 1 1 1 / cs. és kir. udv. orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója 

Budapest, X., Szigligeti ÍL 29. sz. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi , bécsi, pécsi s tb . kiál l í tásokon kitűn-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, t iszta l égnyomású csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
39 év óta 1900 orgoná t szállított , közte a 
király o rgoná já t , a mely mű ez idő szerint 
hazánk legnagyobb org'onája (80 változatú 
vil lanyerőre berendezve). Orgonajaví tásokat 
és hangolásoka t a legmérsékel tebb árban 
tel jesí t . Orgona jóka rban t a r t á sá t elvállalja. 
Kata lógussa l , tervezetekkel és ra jzokkal kí-

vána t r a d í jmentesen szolgál . 

MEGJELENT 
a z 1914 . é v i 

PROT. ÁRVAHÁZI 
KÉPES NAPTÁR 

4 0 - i k é v f o l y a m a . 

S z e r k e s z t i k ; S Z A B O L C S K A M I H Á L Y ref . l e lkész , 
R A F F A Y S Á N D O R á g . h í t v . e v . l e lkész . A n a p t á r 
s ze rkesz t é sében rész tvesz pá lócz í H O R V Á T H Z O L -
T Á N dr . , a P r o t e s t á n s O r s z . Á r v a e g y l e t t i t k á r a ís. 

Á r a 60 f i l l é r . 

ÚJDONSÁG! ÚJDONSÁG! 
EGYHÁZI ÚJSÁG KÖNYVTÁRA 
Szerkeszti: BARABÁS SAMU kolozsvári ref, lelkész. 
I. füzet; D r . M a k k a í S á n d o r : H I T T E M , A Z É R T 

S Z Ó L T A M . (Va l l á s i e l m é l k e d é s e k . ) 

A r a f ű z v e \ k o r . 2 0 fíll. ( p o s t a k ö l t s é g k ü l ö n 10 fíll.) 

M e g r e n d e l h e t ő 

HORNYÁNSZKY VIKTOR 
KÖNYVKIAD ÓHIVATALÁBAN 

BUDAPEST, 
V. k e r ü l e t , A k a d é m i a - u t c z a 

4. s z á m . 



Legolcsóbb ajándékoK KaphatóK 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
református irányú KönyvKiadóhivatalában 

DEBRECZENBEN, PIACZ-UTCZA 34. SZAM. 
Z S O L T Á R O K : 

LegKisebb zsebKiadás , 12 cm magas , 8 cm szé les . 
Bőrkötésben , díszes aranyozott táblával 1.T0 kor. 
VászonKötésben, aranyozott kehellyel 3. - kor. 
Egész bó'rKötésben 6 ko onától 40 koronáig 
CsontKötésben 5 koronától 24 koronáig 

16° a laKban, 14 cm magas , 11 cm széles . 
VászonKötésben 
Bó'rKötésben 
Fehér csontKötésben 
FeKete csontKötésben . 
Gyöngyház , teknösbékakötésben 
BársonyKötésben 

1 korona 20 fillértől 3 koromig 
2 korona 40 fillértől 35 koronáig 
4 koronától 18 koronáig 
4 korona 50 fillértől 11 koronáig 
8 koronától 14 koronáig 
6 koronától 24 koionáig 

8" a laKú zsoltároK 18 cm magas , 11 cm szé les 
VászonKötésben 1 korona 60 fiitértői 4 koronáig 
Bó'rKötésben 3 koronától 6 koronáig 
FeKér csontKötésben 6 koronától 8 koronáig 
4U a laKú nagy templomi éneKeseK, 24 cm magas , 18 cm szé le s . 
Fé lvászonKötésben 8 korona 
VászonKötésben 9 korona 
FélbőrKötésben 10 korona 
Egész bó'rKötésben, aranymetszéssel 12 korona 

I M A K Ö N Y V E K . ( L e g s z e b b a j a n d é K ) . 
16° Zsoltár és Révész, Isten c z í m ű imaKönyve . 

Egy díszes selyemmel bélelt kapcsos dobozban, legfinomabb párnázott, 
sírna borjúbőrkötésben 30 korona 

BarKóczyné, DömöK Antónia Kis a laKú nó'i imaKönyve kapható 
1 koronatói kezdve a legfinomabb kötésig. 

Révész Bál int , Isten az én sz ivemneK Kó'sziKlája című imakönyv 
1 koronától kezdve a legfinomabb kötésig. 

Révész Bál int imaKönyve 8° a l a K b a n . . 3 koronától 20 koronáig 
Rozgonyi J á n o s gyermeKimaKönyve KisalaKban80f - tő l kezdve6K-ig 
SziKszay, Keresztyéni tanitásoK és imádságoK3. —,3.60,5.—, 10. - kor. 

Legczé l szerűbb r e n d e l é s n é l a Körülbe lü l i árt és Kötés m i n ő s é * 
::: gét j e l e z n i . Meg n e m fe l e lő t Készséggel KicserélünK, ::: 
I f júság i iratoKról K é s z s é g g e l szolgálunK Külön jegyzéKKel. 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a riagyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Érték esítő-
«it-xtx Szövetkezetén ez &&& 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik 46 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 

P o n t o s és 
l e g j o b b ORAR 7* 
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jótállás mellett! fim fim 
fim E g y h á z i s z e n t e d é n y e R , j* 

úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, ^ 
fim 

a r a n y é s e z ü s t é K s z e r e K , w 
r 

evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak ^ j r r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! fi%> 
fim 

j^p Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
tQg f o r d í t o k . Á r j e g y z é k 2 0 0 0 r a j z z a l i n g y e n é s b é r m e n t v e . PcnfOS I W T J JütányOS 

c t _ kiszoíaálás! M / árak! 

L G A R K A L 
m<iórás és éRszerész 

Budapest, VI., Teréz-Körűt 5., I. em. 
tsJ ">J> t i "íj ̂  



Ajánlják legjobban 
bprendozetlhara ig-
öntödéjük; t a t. köz-
ségeknek és egy-
házaknak Haragok 
bármely nagyság-
ban és zengzet-
ben, csak a legfino-
mabb harangercz-
ből, tiszta c sengő 
hanggal öntetnek. 
Repedt harangok újra 
öntetnek; ezek, va-
lamint az ú j haran-
gok is a már meg-
lévőkhöz teljes 
összhangzatba ön-
tetnek. Minden ha-
rang hangja előre 
határoztatiK meg. Kü-
lönösen figyelmez-
tetjük szabadalma-

zott ková soli vasból készült szerkezetünkre nagy haran-
gok részére, m e l y által ezek könnyen húzhatók s a fala 
kat nem rázzák. Fakoronákkal bíró harangok ezen 
szerkezetre o l c só árért átalakíttatnak. Kovácsolt vasból 
készült tűzmentes tarangá'lványokat, czé lszerü szerke-

zetben s o l c só árak mellett a l egjobban ajánlunk. 

A lap í t ta to t t 1816-ban. Tiz é v i jó tá l lás . 

SELTENHOFER FRIGYES FIAI 
w Hazánk legrégibb harangöntödéje. "3*® 

K ö l t s é g v e t é s e k k e l é s k é p e s á r j e g y z é k k e l k í v á n a t r a 
p o s t a f o r d u l t á v a l s z o l g á l u n k . — 1 9 í 2 - b e n 1 6 2 drb ha-
r a n g o t összesen 4 6 , 1 3 7 k lg . s ú l y b a n s z á l l í t o t t u n k . 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első maavar — villamos erőre berendezett — hangszeryyár. 

STOWASSER J. 
Budapest, II,, Lánczíhd-u. 5, sz, Gyár: Öntöház-u. 2, sz, 
Továbuá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- és fúvo-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett 

cs. és kir/udvari hangszergyáros, 
a m. kir zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Hangfokozd gerenda! s f t j J : 
mely heged A, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél-

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) Tá ro -
gató ; általánosan elismert legjubb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta 
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kii* 
lönlogee, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban — 
és kicsinyben 

Telefon 8i—20. 
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Ú J D O N S Á G O K ! Ú J D O N S Á G O K ! 

EGYHÁZI BESZÉDEK IL KÖTET. írta líc. Rácz Kálmán. 
Ára fűzve K 4.—, kötve 1 . . K 4.80 
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A NAGYHÉTEN NÉMETFÖLDÖN. Úti emlékek. Irta 

Losonczí Lajos. Ára K —.60 
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DÉLNEK KIRÁLYNÉ ASSZONYA. Sába királynő. Irta 
Takaró Géza. Ára K —.20 

Kaphatók K ^ o k c l í L c l J O S könyvkereskedésében 

B u d a p e s t IV . ker . , K á r o l y - u t c z a L s z á m 
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T A R T A L O M . A z É l e t K ö n y v é b ő l : Gyümölcstermés. Marjay Károly. — V e z é r c z í k k : Űj alakulás. P. — K r ó n i k a : Püspök-
választás. Fehér színház. — T á r c z a : Karácsony a kórházakban. Orth Ambrusné. — I s k o l a ü g y : Elemi iskoláink ének-
tanításáról. II. Kőváry Ernő. — B e l f ö l d : Templomszentelés Magyarrétfalun. V. P. — S z o c z i á l i s ü g y e k : Közhasznú 
takarékpénztárak. Karácsonyfa e»y szövetkezetben. Kálvinista. Előadások a fogyasztási szövetkezetről. — K ü l f ö l d : 
A római egyház hanyatlása Délamerikában. Kalassay Sándor. — A mi ü g y ü n k . — I r o d a l o m . — E g y h á z . — 
Iskola. — Egyesület. — Gyászrovat. — Szerkesztői üzenetek. — Hirdetések. 

Megjelenik minden vasárnap. 
Szerkesztőség és k i adóh iva t a l 
IX., R á d a y - u t c z a 28., a hová 
a kéz i ra tok , előfizetési és hirdetési 

dí jak stb. kü ldendők . 
L a p t u l a j d o n o s és k i a d ó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B I L K E I P A P I S T V Á N . 

Társszerkesztők: 
pálócz i Horváth Zoltán dr. é s Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, Tari Imre dr. és 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 ko rona , 

negyedévre : 4 kor . 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 ko rona . 

Hirdetési díjak: 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

Az Élet Könyvéből. 

Gyümölcstermés. 
„A Lélek gyümölcse : sze-

retet, öröm, békesség, béke-
tűrés, szívesség, jóság, hűség, 
szelídség, mértékletesség." 

Galata V. 22. 

Jóság, kegyesség, hűség, szelídség, szeretet . . . 
mind-mind a Szentlélek ajándékai, más szavakkal a 
keresztyén hit és hála gyümölcsei. Isten Lelke az em-
beri lelkekben végzi a halálból az életre való átmenetel 
titokteljes munkáját, így lesznek a fent elsoroltak az 
egyén élő hitének és hálájának gyümölcsei, E gyümöl-
csöknek mindazok életében meg kell látszaniok, a kik-
ben a Lélek a maga tisztító, gyógyító, újjászűlő mun-
káját elvégezte. Ha nincsenek meg: hazug az az élet, 
hite csinált virág, hálája képmutatás. Minden Krisztus-
ban újjászületett egyén gyümölcstermésre hivatott. A gyü-
mölcstermés tehát már valami meglevőnek a bizonyítéka, 
nem kezdet, hanem eredmény. Sok egyéb megelőzi. Van 
sorrend a keresztyén élet fejlődésében is. Először a 
magvetés, azután a csira, a szár, a levél, a virág, végül: 
a gyümölcs. Ez a keresztyén élet fejlődésének és gyü-
mölcstermésének a sorrendje, atörvénye. Megfordítani, rög-
tön a gyümölcstermésen kezdeni nem lehet. Ha nincs, a mi 
teremjen Jóságot, kegyességet, hűséget, szelídséget, sze-
retetet", gyümölcs hol és hogy nőjjön ? Gyümölcsfa, ág, 
virág előtt? Olyan természetes. És mégis hányszor el-
felejtkezünk róla, az ige hirdetői is, hallgatói is 1 Nem 
ott kezdjük, a hol kellene. Gyümölcsöt keresünk ki-
száradt fákon. A Lélek gyümölcseit keressük ott, a hol 
hit sincsen s ebből fakadó hála sem lehet. Aratni aka-
runk szántás, magvetés nélkül. 

Kezdjük el a munkát minden embernél elülról. 
Isten igéjét naponként olvassuk, a mag megfogamzásáért, 
a kibukkanó csira növekedéséért naponként imádkozzunk. 

A legkisebbet, a mit igaznak tapasztalunk meg: vigyük 
bele mindennapi életünk összes cselekedeteibe. Mihelyt 
hitünk annyira fejlődik, hogy a maga lábán pár lépést 
tud tenni: fogadjuk el hit által az üdvösséget: az élő 
Krisztust. Ekkor csodálatos változáson megyünk át, anél-
kül, hogy erről számot tudnánk adni. Azt tapasztaljuk 
mi is, a mit az a turista, a ki az éjszaka sötétségében 
indult fel a hegyre. Sokat botorkált, el is tévedt, el is 
esett, újra talpra állt, a szürkületben észre se vette, 
mily magasra jutott De mikorra a hegy tetejére ért, 
elmúlt a homály, felszállt a köd s a fényes nap sugár-
özönében látta, élvezte a csodás tájt, a felséges kilátást, 
mely szeme elé tárult. Nekünk annyival is jobb, hogy 
megbízható Vezetőnk lesz, a kinek csak a lába nyomába 
kell lépnünk, a ki — ha nagy a meredek — hónunk 
alá is nyul s úgy emel. 

Keresztyén életünk fejlődéséről nem tudunk minden 
tekintetben számot adni, épen azért, inert kegyelemből 
leszünk, a kik és a mik leszünk. Ne akarjuk hát nö-
veszteni csak egy arasznyival is magunkat. Ne akarjunk 
életet az Élet nélkül. „Higyj a Jézus Krisztusban és 
idvezülszl" Milyen könnyű! S mi magunk hogy meg-
nehezítjük az idvesség elnyerését. Idvesség? Az élet 
teljességre jutása. Krisztusi élet? Összes gyümölcseink 
megteremtése, nem magunkban, Benne, Általa. Mint a 
természet életében a nap hozza csirába a magot, növeli 
szárrá, ággá, levéllé, virággá, érleli gyümölccsé, úgy a 
lelki élet Napja a már hívő ember lelkében rügyet fa-
kaszt, a virágot gyümölccsé érleli. így lesz 0 czél s 
hozzá segítő eszköz, hitünk elkezdője és bevégezője. 

Ha tehát lelkeket akarunk foglyul vinni a Krisz-
tushoz, ne a végén kezdjük. A hitnek és hálának a 
Lélek által nyert gyümölcseit ne keressük rögtön az 
életükben. Urunk is időt enged a terméketlen fügefának, 
sőt körülásatja, megtrágyáztatja. 

Magunk is jól vigyázzunk. A gyümölcstermésnek 



folytonosnak kell lennie, mert mindazok, a kik gyümöl-
csöt nem teremnek, levágatnak. Szörnyű lehetőség! Sőt 
a gyümölcstermés ugyanaz se maradhat, mert az beteg-
séget jelent. Csodás kegyelem! „A mely gyümölcsöt te-
rem, megtisztítja, hogy több gyümölcsöt teremjen." Több 
gyümölcsöt teremni, van-e, lehet-e ennél felségesebb 
hivatás, gyönyörűségesebb élet? 

Marjay Károly. 

ÚJ ALAKULÁS. 

Már több ízben megemlékeztünk arról, hogy pro-
testáns vezérembereink közül többen egy [új társadalmi 
szervezkedés gondolatával, a „Protestáns Szövetség" alko-
tásának tervezetével foglalkoznak. Ebben az ügyben a 
már fennálló protestáns szövetségek, társaságok, egye-
sületek vezetőihez dr. Baltazár Dezső püspök és dr. Zsi-
linszky Mihály egy alapszabálytervezetet is küldtek szét 
tájékoztatás és hozzászólás czéljából. A mult hó közepére 
már értekezlet is volt összehíva, a mely azonban az előbb 
nevezett súlyos betegsége miatt elmaradt. Most ugyancsak 
a fentnevezett férfiak aláírásával ellátott új alapszabály terve-
zet fekszik előttünk, a mely, mint jelezve van, az első szö-
vegre beérkezett megjegyzések figyelembe vételével álla-
píttatott meg. Az egész ügyet fontosnak és a magyar 
protestáns egyházi életbe mélyen belevágónak tekintjük 
s így már előzetesen is néhány megjegyzést kell tennünk 
erre vonatkozólag. 

Ha valamely szervezkedésnek bázisául szolgáló 
alapszabálytervezetet kezünkbe veszünk, mindig arra 
fordítjuk első sorban figyelmünket, milyen nevet hor-
doz a kibontott zászló, milyen czélt óhajt szolgálni és 
minő eszközöket jelöl meg ennek elérése czéljából. 

A név íme ez: Országos Protestáns Szövetség. 
Sietünk kijelenteni, hogy ezt szerencsésebbnek tartjuk, 
mint az 0. V. E. Sz.-t (országos vaMhsegyenlöségi szö-
vetség), a mely már czímében is a vizenyős vértelenség, 
czéltalanság és a halál csiráját hordozta. Mert hiába, 
manapság az emberék csak konkrét, czéltudatos és jel-
legzetes dolgok iránt érdeklődnek. Holmi szétfolyó, szín-
telen, csengő-bongó jelszavakat hordozó törekvések, súly-
talanságuktól fogva, egy kis ideig ott úszkálnak ugyan 
az emberek lelkületének, érdeklődésének felületén, de 
szállást venni abban nem tudnak; más tanítások, tervez-
getések szele „tovahányja őket" ós eltűnnek nyomtala-
nul. Mindezeket látva és tudva „mi hasznát vesszük" ? 
ez a modern ember kérdése minden új törekvéssel, szer-
vezkedéssel szemben. Az 0. P. Sz., mint név, tehát 
tetszetős és jelentős. Mert vájjon nekünk, protestánsok-
nak itt és másutt nem az-e egyik kardinális hibánk, 
hogy a differencziálódás túltengésébe esünk ? Hogy eleitől 
kezdve éles szemmel tekintettünk rá azokra, a melyek 
szétválasztanak és nem vettük figyelembe az egységből, 
igazi közösségből eredő nagy erőket. A mi magyar pro-
testáns életünk is — tekintsünk csak megértő lélekkel 
szét magunk körül — olyanforma, mint az oldott kéve. 

Hányszor estünk és esünk itt és másutt a megoszlás, 
kellő czéltudatosság hiánya, az elkicsinylés szülte erőpa-
zarlás hibájába. Odafordulunk tehát figyelő lélekkel, a 
honnan az a szó hangzik felénk: „szövetség". A szövetség 
kéznyujtást, támogatást, ebből eredő erősödést jelent. 

Ha ebből a szempontból vizsgáljuk az előttünk 
lévő tervezetben kijelentett czélt, úgy örömmel kell az 
0. P. Sz. eszméjét üdvözölnünk. Az I. részben ezt olvas-
suk: „Az 0. P. Sz. czélja, hogy egységes társadalmi 
szervezetbe foglalja a hazai protestántizmusnak minden 
társadalmi testületét, a sokféle egyháztársadalmi munkát 
összhangba hozza, irányítsa a vallásfelekezeti egyenlő-
ségnek, viszonosságnak teljes megvalósulását, munkálja 
a hasonló szellemi és erkölcsi irányzatot szolgáló tudo-
mányos munkát és sajtót és ezt anyagi és szellemi 
támogatásban részesítse és hogy emberbaráti intézeteket 
létesítsen". Egészen röviden és teljes érthetőséggel ki-
jelentve, az új alakulás ezen czélkitűzés szerint, nem 
akar egyéb lenni, mint a „szövetségek szövetsége", a 
specziális munkát, küldetést vállalt és teljesítő egyedek, 
v. i. egyesületek, társulatok, szövetségek közös orgánuma 
az egységes, terv- és okszerű irányítás czéljából. Olyan-
forma szerv lenne ily értelmű megvalósulása esetén, mint 
a német protestánsok pompásan fungáló belmissziói 
„ Central-Ausschuss"-a, amely ott ül a német protestáns 
egyháztársadalmi munkák hatalmas hajójának kormány-
kerekénél. Ez irányítja a 36 államegyházban, szinte fel-
sorolhatlan mezőkön folyó evangélizáló és charitativ ker. 
munkákat. De, s ezt kérjük jól megjegyezni, ez a már 
Wichern által nagy előrelátással és tapintattal megalko-
tott központi választmány nem akadálya, elnyomója, pa-
ralizálója az egyes teljes autonomiát élvező és czéltuda-
tosan működő egyháztársadalmi szervezkedéseknek, nem 
mások közé és rovására behatoló szétfeszítő ék, hanem 
hatalmas összetartó kapocs. 

Vagy reámutathatunk egy közelebbi példára, az 
Orsz. Katholikus Szövetségre, mint á sokféle kath. tár-
sadalmi egyesületek tömörítését czélzó szervezetre. 

Ha már most ezen szükséges követelmény mérté-
kével értékeljük az 0. P. Sz. alapszabály tervezetének 
II. főrészletét, ezt teljesen elfogadhatónak találjuk, mert 
ez azt mondja, hogy „a Szövetség tagja lehet minden 
magyar protestáns testület, a mely a szövetség czéljai-
nak egyikét, vagy másikát, részben vagy egészben, ki-
sebb vagy nagyobb körben szolgálja. A testületi tagok 
önállóságuk mellett illeszkednek be a szövetség szer-
vezetébe". 

Igen ám, de jön a Hl. rész („A szövetség szerve-
zete"), a mely jóformán halomra dönti mindazt, a mit 
a két előbbi ígér és magában foglal. Azt mondja ez, 
hogy az 0 . P. Sz.-nek lehetnek fiókjai mindenütt, a hol 
legalább 20 tag van, a melynek tagja lehet minden 
magyar protestáns egyén, a ki 3 éven át legalább 1 
korona tagsági díjat fizet! Mi ez ? Ez az ék, a melyét 
a mostani tervezet szerinti az alakulás a már meg-
lévő egyesületek stb. közé beleverne. Hogyan lehetséges 



olyan szövetségbe való tömörülés, a mely a már meg-
lévőknek riválisa és ezeknek elsorvasztását tűzi ki czélnl? 
Mert rövidre fogva a dolgot, nézzünk csak egy konkrét 
példát. Itt van egy község. Van benne, mondjuk, a Kál-
vin-Szövetségnek, Luther-társaságnak, Bethánia-egyesü-
letnek, Lorántffynak fiókja, van Ker. Ifjúsági Egyesület 
stb. Es most megy oda az 0 . P. Sz. felhívása fiókegye-
sület alakítására. Hát mi értelme, czélja van ennek? 
Az alapszabálytervezet I., II. és III. része ellenmondás-
ban van egymással és egymás mellett semmiképen meg 
nem állhat. Vagy az egyiknek, vagy a másiknak es-
nie kell. 

Ha tehát akarunk valami nagyot s olyant csinálni; 
a mi nem újabb erőmegosztást és pazarlást involvál s nem 
fenyeget újabb fiaskóval, csináljuk meg az 0 . P. Sz.-t, 
úgy mint a már meglévők kapcsolatát, mint ezeknek 
hatalmas közös orgánumát, mint az ev. egyháztársadalmi 
egyesületek közös czél felé törekvésének ékesen szóló 
és mindeneket megnyugtató kifejezőjét. Lépjenek be 
ebbe a meglévő társadalmi egyesületek, hivatalos egy-
házi testületek s áldozatkész adakozók nem egy és nem 
is tíz koronákkal, hanem a koronák százaival és ezreivel. 

Ha pedig ilyenekre, ez idő szerint nincs kilátás, 
akkor tegyük félre az eszmét és tervet érlelésre és igye-
kezzünk csendes, benső építés és erősödés útján elő-
készíteni a lelkeket, egyeseket és testületeket a nagyobb 
munkák utáni vágyakozásra és áldozatkészségre. Majd ha 
egyesekben és testületekben felébred a magyar ev. pro-
testántizmus igazi nagy missziójának és az ezzel járó 
elkötelezésnek tudata és mély átérzése; ha majd az 
önzetlen evangéliumi építő munka és nemes vetélkedés 
nyomán oszladozik a félreértések, gyanúsítások fellege, 
akkor majd nem holmi összetákolásról lesz szó és nem 
új versenytárs beállításáról, hanem eljön az igazi evan-
géliumi alapon álló szövetkezés ideje, a melynek nyomán 
megértés és áldás fakad Isten országának dicsőségére! 
Addig becsüljük meg egymást és — dolgozzunk! 

P. 

KRÓNIKA. 

Püspök-választás. 

Nem mindennapi eset a mi magyar ref. egyházunk 
életében, hogy rövid időn belül két püspök költözött el 
az élők sorából és hogy a közbejött körülmények miatt 
most két kerületben foly majd püspökválasztás. A tiszán-
inneni kerületben már egyszer megtörtént a szavazás. Dr. 
Tüdős István, Radácsy György és Révész Kálmán kapták 
a legtöbb szavazatot. A kerület rendelkezése értelmében 
a két előbbit új szavazás alá kellett volna bocsátania a 
szavazatbontó-bizottságnak. De Radácsy György a bizott-
sági elnökhöz intézett levelében a jelöltségtől vissza-
lépett. Erre a bizottság az ügyet a kerületi közgyűlés 
döntése alá bocsátotta. Már hírt adtunk arról, hogy a 
kerület, miután Révész K. is kijelentette, hogy szűkebb 

körű szavazás esetén visszalép, egészen új és szabad 
választást rendelt el. Ez mindenesetre szokatlan dolog, 
ilyenre, tudtunkkal, preczedens még nem volt és ilyen 
esetre az E. T. sem tartalmaz rendelkezést. Nem óhaj-
tunk más dolgában praktizálók lenni, de nem hallgat-
hatjuk el azt a véleményünket, hogy ilyen egyházi 
választásainknál „visszalépésről" de jure nem lehet szó, 
csak arról, hogy ha valakit a szavazatok többségével 
valamilyen állásra már megválasztottak, erről lemondhat. 

Hiszen nálunk csak épen a lelkészi, tanítói és tanári 
állásokra van pályázat és hivatalos jelölés. Egyebekre az 
egyházközségek szabadon és mindenek megkérdezése 
nélkül adhatják szavazataikat, még akkor is, ha a „je-
löltek" visszalépnek. A visszalépést nem is tartoznak 
tudomásul venni. Hivatkoznak Szász Károly esetére. Nos 
ez jó preczedens. Ő annak idején, bizalmas körben, de 
nem hivatalosan (hiszen ezt nem is tehette) kijelentette, 
hogy magát szűkebb körű szavazás alá nem bocsátja. 
0 annak idején 123 szavazatot, Filó Lajos 107-et és 
mostani püspökünk 34 szavazatot kapott. A néhai Sipos 
Pál fóthi lelkész és h. püspök elnöklete alatt működő 
szavazatbontó-bizottság egész helyesen, egyszerűen új 
szavazást rendelt el a két legtöbb szavazatot nyert kö-
zött. Tudjuk, hogy Szász Károly kapta a többséget. 
Ekkor már jogában állott volna a „lemondás". 

Erre nézve még a képviselőválasztási analógia sem 
találó. Mert itt a választás alá kerülők hivatalos képviselő-
jelöltek s a törvény rendelkezik arra nézve, hogy ha a leg-
több szavazatot nyert közül egyik visszalép, a másik meg-
választottnak deklaráltatik. — De hát megtörtént; a ke-
rület szavazattöbbséggel új szavazást rendelt. Hogy miért, 
nem kutatjuk. Világos, hogy az egyházközségek tartoz-
nak engedelmeskedni a határozatnak. Mert hiszen 
nincs is fórum, a melyhez ez fellebbezhető lenne. Az 
esetnek azonban meglesz az a haszna, hogy a jövő zsi-
nat erre nézve is szigorúan preczizirozott jogszabályt 
fog alkotni. 

Dunántúl is bizonyára nemsokára elrendelik a sza-
vazást. Ott is vannak érdemes „jelöltek". Illetlen dolog-
nak tartanánk a választásba bármi módon is beleavat-
kozni. Őszintén megvallva, helytelennek és nem valami 
épületesnek tartjuk az ilyen alkalmakkor rendszerint 
megjelenő „röpiratokat", czikkeket, különösen olyanokat, 
a melyek egyik vagy másik szóban lévő egyént a többi-
nek kisebbítésével vagy épen gyalázásával óhajtják dia-
dalra juttatni. Azt meg, hogy gyakran politikai dolgo-
kat is belevonnak a választás ós szavazatok irányítá-
sának körébe, kiáltó bűnnek, egyházi életünk szégyen-
foltjának tartjuk és veszedelmesen izgató példának 
népünkre nézve. — Nem kis dologról van szó, olyan-
ról, a mely nemcsak a két kerület, hanem egész egy-
házunk életét is mélyen érinti. Apostoli lelkületű, erős 
férfiakra van szükség a „jó munka" elvégzése czéljá-
ból. — Adja Isten, hogy mindkét kerületben a választás 
a legjobb eredménnyel és a jogosult küzdelem után min-
denek megelégedésére történjék . . . 



Fehér színház. 

A Fehér színház eszméje római katholikus gondolat. 
Nem mintha nálunk, reformátusoknál nem lett volna meg 
régtől fogva a vágy a színházak levegőjének megtisztí-
tása iránt. Lapunkban többször fakadtunk ki a színházak 
elfajulása ellen s nem egyszer mutattunk rá arra a 
szomorú körülményre, hogy mennyire szertefoszlott Schil-
ler álma, a ki a színházakat még „Moralische Anstalt"-ok-. 
nak tudta nevezni. A színház ma már csak akkor lehet az, 
ha vagy a vezetője, vagy a vezetői igazi erkölcsi ide-
álokat tűznek ki maguk elé s nem a zsebüket tekintik, 
hanem azt az óriási erkölcsi hatalmat, a mellyel a kezük-
ben levő színház által a társadalmi rétegekre befolyást 
gyakorolhatnak. Hogy ilyen idealisták a magyar viszo-
nyok, a magyar közállapotok és specziálisan a budapesti 
légkörben nem tudtak még eddig előállni, az, sajnos, 
nagyon is természetes. A hitetlenség és erkölcstelenség 
nagyobb tombolására s a keresztyén erkölcsi Öntudat 
nagyobbarányú fölébredésére volt szükség, hogy a Fehér 
színház eszméje nálunk felvetődjék. Tekintet nélkül a 
mozgalom megindítóira, a nagy, közös keresztyén érde-
kek közös védelmezésére való elhivatottság érzetében 
örömmel üdvözöljük ezt az eszmét. A római katholikusok 
kezében van most a pénz s a tömegérdeklődés feléb-
reszthetésének minden eszköze. Szegénységünkben mi 
csak ábrándozhatunk, ők azonban terveiket meg is való-
síthatják. Nos, tehát ra j ta! Prohászka püspök ragyogó 
beszéde minden felekezeten felül álló egyetemes keresz-
tyén gondolatokkal volt telve. Benne a különböző igaz-
ságok különböző színű drágakövei egymásra halmozva 
szinte egymást homályosították el fényükkel s erejükkel. 
„A fehér színház alatt nem értek én valami naiv mora-
lizálást, nem gyerekszínpadot vagy kolostorbeli lányok 
színpadát — mondja Prohászka —, hanem színpadot, 
melyen az élet mutatkozik be, a melyen a bűn és erény 
jelenetei botlanak, ütköznek, csapkodnak egymásba; a 
melyen melegvérű alakok és nem csinált, holdkóros 
sziluettek szerepelnek. Föleresztek erre a színpadra dé-
monokat is, a kik testek, lelkek fölött alkusznak; nem 
félek az igazság és gonoszság, a gyengeség és erő 
logikájától; hadd lássam azt az egész fejlődést, de azt 
akarom, hogy ne rántson le a sárba, hanem a szépség 
s az erő ideáljai felé tereljen. Az én színházam múzsája 
tehát nem vérszegény, sápkóros leány, hanem egy tiszta 
leány; fehérsége a tisztasága; fehér azért, mert mosa-
kodik, mert nem gyűrött arczú és blazírt . . . " 

„Nem kifogás az, hogy a közönség kívánja a trá-
gárságot. Arravaló-e a művészet, hogy a közönség le-
húzza azt a trágárságba ; vagy arravaló-e, hogy ő emelje 
a közönséget a magasba? A közönségnek nem csupán 
azt a részét kell okvetlenül tekintetbe venni, a mely 
csak ösztöneit és vágyait legeltetni jár a színházba. Az 
ilyen eltévelyedésekhez az egész társadalomnak van 
köze, mint a hogy köze van a mocsárhoz, a melyből 
baczillusok szállnak szét s méltán kívánhatja, hogy 

kiszárítsák azt: köze van a fertőző beteghez, a kit a 
hatóság személyes szabadságában is korlátoz a felgyó-
gyulásig; úgy kell e fertőző művészetet is dezinficziálni 
az igazi művészet védelmére." Valóban gyönyörű, egész-
séges, tiszta ideálok ! S ha megvalósulnak, az egész ma-
gyar keresztyénség fogja meghajtani a lobogóját az 
alapítók előtt. 

TÁRCZA. 

Karácsony a kórházakban.* 
Kicsiny szobámban ülök elmélyedne, 
Az új esztendőről elmélkedem : 
Hoz-e majd ébredést e langy színekbe, 
Nyit-e virágot égi szerelem f 
Isten országa van-e eljövőben i 
Készítik-e útját szorgos kezekf 
Van-e sok munkás az Úr szöllejében i 
Az idők — sietésre intenek! 

Egy kis lapocskával zavar a posta, 
Pillantásom hamar átfut rajta . . . 

De íme, sajgó szívem, hogy megdobban ! 
Remény, derű, erő, felbuzdulás 
Mért tölti most meg lelkem egyre jobban, 
S a tépelődés mért lesz haladás 9 
Azt olvasom : az Úr több hív szolgája, 
— Szívükön, vajh, mi fény sugárzott át 9 
Karácsonykor kórház- s börtönben járva 
Vigaszt hintett, s osztott úr vacsorát! 

Hozsánna ! Ujjong szívem, — az Úr velünk, 
Ezen az úton odaérhetünk! 

Oh merjetek! Ti ifjak, csak merjetek ! 
A kóró kivirult, zöld ággá vált, 
Ne múljanak el már többé ünnepek, 
Hogy meg ne éreznétek: hol kiált 
Megrongyolt test s lélek Megváltó után. 
S ők érezzék, hogy éreztek velők, 
Mert egy meleg és szerető szó nyomán 
Megnyílik Krisztusnak az ő szívok. 

Oh, mi papjaink! Ez útra térjetek! 
S áldás kíséri minden léptetek. 

Mind menjetek! Mert ne csak itt, de széjjel 
E tépett ország minden városán 
Nyújtsatok vigaszt, szeretettel eréllyel 
A kórház és börtön komor ablakán. 
Oli menjetek; és ágytól ágyig járva 
Osszátok a szent vacsorát nekik 
S bűnbánatra lelketek gazdagsága 
Mélyéből majd reményre is lelik. 

* Lásd lapunk jan. 11. számát. 



Ne késsetek! Ily helyen prédikálva — 
Nemcsak egyház — haza épül rajta. 

Es hogyha lábatok kő, tüske vérzi 
E ritkán járt, rögös kemény úton — 
Ne csüggedjetek. Krisztus ezt is érzi, 
De követ ám, figyelve, ily nyomon . . . 
És mindazok, kiknek égö lelkébe' 
Isten, — Haza, — még valamit jeleni 
Mellétek állunk — imával segítve 
Az Úr maga mondja rá az „Áment11. 
19H. január hó. Oiih Ambrusné. 

ISKOLAÜGY. 

Elemi iskoláink énektanításáról. 
I I . 

A midőn ref. elemi iskoláinkban működő kartár-
saim szíves figyelmét az állami „Tanterv és Utasítás"-ra 
itt felhívom, egy példát említek fel. A székesfőváros 
elemi népiskoláiban is épen úgy, mint az ország igen 
sok iskolájában ma is, évtizedeken át egyedül a hallás 
után való énekoktatás járta. Volt bár kivétel, azonban 
a legtöbb iskolában minden rendszer nélkül egy csomó 
lehetetlen szövegű, a gyermek lelki világába nem illő, 
a legszebb népdalokat önköltésekkel felváltott daloknak 
hallás után való betanítása képezte az énekórák anya-
gát. De elkövetkezett egy nagy átalakulás. A székes-
főváros nagytudású polgármestere, dr. Bárczy István itt 
is felismerte a lehetetlen helyzetet. Az énekoktatás ren-
dezésével és felügyeletével megbízott dr. Kacsóh Pong-
rácz volt kecskeméti főreáliskolai igazgató, hazánk leg-
jelesebb ónekpedagógusa rövid idő alatt csodákat müveit. 
Bebizonyította, hogy az állami tanterv alapján végzett 
énektanítás czélhoz vezet s ma már a székesfőváros 
elemi iskoláiban e téren olyan komoly munka fotyik, 
mely felveszi a versenyt a művelt külföldi városok isko-
láival is, a melyekkel szemben pedig nem évtizedek, 
de évszázadokkal voltunk elmaradva. 

Az esetleges megjegyzésekre vonatkozólag, melyek 
a főváros elemi iskoláinak felemlítése kapcsán hangzanak 
el, bátor vagyok megjegyezni, hogy a székesfővárosnak 
— világvárosnak — sok olyan elemi iskolája van, mely-
nek külső anyaga lehet tömörebb, erŐsebb, talán dísze-
sebb, mint egy falusi iskoláé, de a belső emberi anyag 
amazén jóval alul áll. Egy világváros nyomorában élő 
és felnevekedett emberi anyag semmivel sem alakítható, 
nevelhető könnyebben, mint az egészséges légkörben 
nevelődött falusi gyermek. Az eszközök pedig ugyan-
azok ; egy darab kréta, hegedű vagy harmónium (ha 
van) és a tárgy iránt való lelkesedés. 

Ezeknek elmondása után csak arra kívánok rá-
mutatni, mit várhatunk mi, reformátusok, a módszeres 
énekoktatástól. Gondoljunk csak arra az időre, a mikor 
az új revideált énekeskönyv megjelenik, tele új dallam-
mal. A régi öreg zsoltárt, melyhez híveinket annyi édes-

bús emlék fűzi, felváltja egy modern, új énekeskönyv. 
A minden újítás nyomán járó idegenkedést, azt hiszem, 
itt is a tanító nemes munkája szüntetheti és enyhítheti 
azáltal, hogy már az alsó fokon rakja le azon alapot, 
a melyen a valódi, tudatos énekoktatás nyugszik. Az új 
énekeskönyv ismeretlen dallamainak betanítása amúgy 
is szükségessé válik és a rendszeres énekoktatáshoz 
szokott gyermek maga is felismerné a régi húzva-von-
tatva való énekléssel szemben a ritmikus ének szépsé-
geit és ezzel a mi ref. templomi éneklésünk is fönsége-
sebb, élénkebb volna. 

Nincs szó, mellyel az énekoktatás fontosságát, 
illetve intenzívebb tanítását méltóan kifejezni lehetne. 
Eléggé ki van fejtve az állami tantervben s ha kartár-
saim áttanulmányozzák, úgy ismervén szeretett egyházunk 
és hazánk iránti lángoló lelkesedésüket, bizonnyal hiszem, 
hogy az énekoktatás hamarosan átváltozik. 

A mikor ezeket kartársaim szíves figyelmébe aján-
lom, szeretettel kérem azokat, kik bármilyen útbaigazí-
tást óhajtanak az énekoktatást illetőleg, forduljanak hoz-
zám s én kész örömmel nyújtok tehetségemhez képest 
segítő kezet. 

Budapest, Köváry Ernő, 
I., Fehérsas-tér. polg. isk. tanár. 

BELFÖLD. 

Templomszentelés Magyarrétfalun. 
Felejthetetlenül szép ünnepet ült a mult év novem-

ber 16-án a magyarrétfalui ősi eklézsia. Ekkor szentel-
ték fel a négy régi szlavóniai református magyar gyü-
lekezet (Haraszti [Harastinj, Szentlászló [Laslovoj, Kórógy 
[Horogj] és Rétfalu [Retf'ala MadjarskaJ) lelkipásztorának 
jelenlétében 1752-ben épült s most teljesen újjáépített 
templomát. 

E reformáczió kora óta fennálló gyülekezetünk 
története meglehetősen ismeretes, mert az 1758-ból szár-
mazó régi mátrikulában az „Illyriában helyheztetett Reth-
faluról való emlékezetes dolgok, mellyeket Tiszt, és 
Túdós Dömény József Uram ezen Eklézsiának Hűséges 
Lelki pásztora egy néhány Esztendők alatt gondos szor-
galmatossággal jegyezgetett, azután pedig Veresmarti 
prédikátorságában és a' Külső Baranyai V. T. Senior-
ságában rendbe szedvén Írásban kibotsátott 1778 Észt." 
annak utóda Deretskei István által annak jellegzetesen 
szép írásával fel vannak írva. 

Ebből megtudjuk, hogy Rétfalu, mely a Dráva 
mentén Eszéken felül fekszik, egy nagy magyar vidék-
hez tartozott hajdan, melyet azonban a „sokféle ellen-
ségek és kóborlók úgy mint Német, Török, Rácz hara-
miák" elpusztítottak. Elpusztult szlavóniai magyar faluk 
voltak e vidéken: Oroszi, Besencz, Jakabfalva, György-
falva, Tolmány, Lanka, Mosony, Bajafalva, Újfalu, Ne-
bojsza, Szőcs, Szőllőske, Kölgyes, Thamási, Szerőcze 
etc. etc. 



Ezeknek az elpusztult községeknek bujdosó lakói-
ból alakult Rétfalu vagy régi nevén Petres (ma dűlőnév 
a falu közelében), a kik a régi lakóhelyükről mene-
külve, bátorságosabb helyet kerestek s ezért a Dráva 
szigetébe mentek lakni s mivel a Dráva nagyobb ága 
innen folyt, Lampe históriája Rétfalut a baranyai gyüle-
kezetek közé írja 

Innen menekültek 1680 vagy 90 táján a régen 
Petresnek hívott mai lakóhelyükre. Nyolcz-kilencz év 
múlva a töröktől való féltükben még egyszer vissza-
mentek a szigetre, de nemsokára a török Péterváradná 
végkép leveretvén, 1700 körül visszatelepedtek mai lakó-
helyükre. „Rétfalu ekkor tájban és azután is a Pestisig 
népes és hatalmas Helly volt, Eszéknél nagyobb, de 

Eszék népesedni és erősödni kezdvén, ez lassan-lassan 
alábbszállott." (Ma Eszék körülbelül 32,000, Magyarrétfalu 
pedig 500 lakost számlál.) 

Rétfalu 1752-ben Pejacsevits Márk Sándor báró 
birtokává lőn, ki „idős, jó, ezt a népet igen szerető Úri 
Ember" volt. „Sok szép szabadságot engedett volt ennek 
az itt lakó Magyarságnak az emiitett Nagyságos Úr, 
mert a Templomépitésre serkengette, ösztönözte, segí-
tette nem csak tanáttsal, hanem kövekkel is, azt is 
meghagyván, hogy éjjel is tsinálják sat.; így épült az 
templom kővel ós fával 1752.-ben." 

Azóta múlnak az évek s csak a hív emlékezet 
virraszt a nemes eklézsia pásztorainak munkája felett, 
kiknek nevét ugyanaz az anyakönyv óvja a feledéstől, 
189. lapján írva: „ebben az Rétfalusi R. Ekklézsiában 
Lelki Pásztorok voltanak: Veresmarti Áts Miklós, Szé-
kelyhídi Dániel, Varsányi Pál, Dőmény József 19 eszt., 
Deretskei István 9 esztendeig, Szuhai Pál 6 eszt., Szőke 
Pál 15 esztendeig, Rácz Péter 12 esztendeig, Csikós 
József 20 esztendeig, Boldizsár Lajos 17 évig, Paczolay 
József 1856-tól 1869-ig, Boldizsár Lajos (jelenleg sepsei 
nyug. lelkész) 14 évig, Tóth József (jelenleg gyömrŐi 
lelkész) 10 évig, Józan Dániel 1894-től 1910-ig és Vásár-
helyi Pál 1911-től. 

Most ígérete (Ezs. 43. r ) szerint kiküldé Lelkét az, 
a kiről az ősi templom kapuinak jelmondata szól: „ak i 
Ditsőségben Magasan a Tsillagos égben él e nép az 
atyát tiszteli rá ki vigyáz" és az első földesúr késő 
unokája ugyanazzal a szeretettel, nemcsak „tanátsal", 
hanem 2000 koronával segíte minket és a horvát orszá-
gos kormány és a közalap segítségével áll már az új 
templom nem a magunk, hanem az örökkévaló Isten 
dicsőségére. 

Képeink közül egy a paplak udvarán bentálló 
templomot, a másik kettő a vasbetonba foglalt két gyö-
nyörű régi kórust ábrázolja, utóbbiak 1774-ből valók és 
festésűek. „Asztalos Botos János két keze munkája." 

F. P. 

SZOCZIÁLIS ÜGYEK. 

Kösli assnú takarékpénstárak. 

Lapunkban többször megemlékeztünk: a Közhasznú 
takarékpénztárakról, a melyek közt első helyen áll a 
kolozsvári, utána alakult a marosvásárhelyi és a harma-
dik ezután Deésen. Most közli a Közhasznú takarék-
pénztárak e legfiatalabb hajtása a 11. üzletévnek mérle-
gét, a mely szerint ez a 200,000 K alaptőkével alakult 
takarékpénztár jótékony, kulturális czélokra — azonkívül, 
hogy a tiszta nyereségből 5%-ot, vagyis 894'90 K-t a 
kultur-alapra tőkésített — a következőknek osztott ki 
ugyancsak 894'90 K-t: 1. a dési ref. egyház részére 
100, 2. a bálványos váraljai ref. egyház részére 100, 3. 
a szamosújvári ref. egyház részére 100, 4. a szentmar-
gitai ref. egyház részére 100, 5. a semesnyei ref. egyház 
részére 50, 6. a kaczkói ref. egyház részére 50, 7. a 
désaknai ref. egyház részére 50, 8. a némái ref. egyház 
részére 30, 9. a felsőtöőki ref. egyház részére 50, 10. a 
galgói ref. egyház részére 30, 11. a blenkemezői ref. egy-
ház részére 50, 12. a szelecskei ref. egyház részére 20, 
13. a kolozsvári ref. egyház részére 50,14. a dési Jótékony 
Nőegyletnek az Erzsébet-leány árvaház javára 20,15. a bál-
ványos váraljai nőegylet részére 10, 16. a dési ref. fiú-
iskola könyvtárának 30, 17. a dési" r. kath. fiúiskola 
könyvtárának 20, 18. apróbb segélyekre 34"90 K. — 
íme ilyen áldásokat tud terjeszteni egy etikai alapon 

A m a g y a r r é t f a l u i ref . templom. 



szervezkedett takarékpénztár, a hol nem a kamatokkal és 
egyéb műveletekkel való kapzsiskodás a főczél, hanem 
az, hogy a pénz úgy legyen felhasználva, hogy az men-
nél többeknek szolgáljon javára. Bár csak sok közhasznú 
takarékpénztár fejthetne ki már működést, akkor nem 
kellene féltenünk népünket a városokban sem az uzso-
rától, sem az eleséstől és nein kellene féltenünk Erdélyt 
sem attól, hogy kisiklik a magyarság kezéből. Egyház-
vezetőink figyelmét felhívjuk e nevezetes intézményre, 
a n/ellyel sok jót lehetne elérni a városokban és felhívjuk 

a már meglévő közhasznú takarékpénztárak erősítésére 
is mindazoknak figyelmét, a kiknek módjuk van azokat 
támogatni! 

Karácsony ja egy szövetkezetben. 

A szövetkezetek áldásos munkája közismert és az 
is, hogy igen sok szövetkezet egyúttal segédkeze a lel-
késznek és az egyházvezetőknek az építő és alkotó 
munkában, a mint azt már e lap hasábjain is több íz-
ben gyakorlati példákkal igazoltuk; de a Makfalvi Fo-

A ~magyarrétfalui ref. tempíom orgonája. 

A magyarrétfalui ref. templom kórusa. 



gyasztási és Értékesítő Szövetkezet az első, a mely fel-
vetette az eszmét, hogy a karácsonyt a szegények fel-
segélése által igazán szeretetünneppé tegyék. Ez a 
szövetkezet a maga 100 K-ás adományával a makfalvi 
ref. egyház és egyesek hozzájárulásával 240 K-t gyűj-
tött össze s ajánlott fel a szegények karácsonyfájára. 
Karácsony előestéjén a délutáni istentisztelet végeztével 
a presbitérium és a községi képviselőtestület élén az 
egész templomi gyülekezet a községháza termébe vonult, 
a hol a felgyújtott karácsonyfa körül egy csomó szegény 
gyermek, árvíz, keresetképtelenség, betegség által sújtott 
család állt körül és áhítattal zendült fel az ének az 
összegyűltek ajkán: „Krisztus Urunknak áldott születé-
s é n . . . " A lelkész buzgó imája után a szövetkezet elnöke 
szeretetteljes szavakkal köszöntötte az ajándékozókat és 
ajándékozandókat s ezután kiosztottak 8 pár czipőt, 6 pár 
csizmát, 15 drb meleg ruhát, 30 drb tankönyvet, 15 kg. 
friss marhahúst és hozzávaló kenyeret az előre kijelölt 
családoknak, kis fiúknak és leányoknak. íme így kap-
csolódik be a szövetkezet a nép életébe, mert kifejleszti 
az igazi altruisztikus érzéseket, megszünteti a felekezeti 
torzsalkodásokat és csak a segítendő szegényt látja az 
emberekben, hogy áldást hozzon arra a községre, mely-
ben bíztatólag ragyog a nép gyermekei felé a pártfogó 
és segítő szövetkezet czégtáblája. Ez a legerősebb eszköz 
a népmentő akczióban s mihelyt maga is erőre kapott, 
a mint a szív lüktetése viszi az erekbe a friss vért, úgy 
viszi a szövetkezet is a friss «erőket az emberek életébe, 
s a másokért való folytonos munka jegyében üdvös alko-
tásokra, erősítésre és emberszeretetre vezet. A midőn itt 
kiemeljük a makfalvi szövetkezet nemes vezetőségét, 
nem hangoztathatjuk eléggé: alkossunk gyorsan, kettő-
zött erővel minden faluban szövetkezetet! 

Kálvinista. 

Előadások a Fogyasztási 
Szövetkezetről. 

Mindazon községek, a melyek ismerni akarják a 
fogyasztási szövetkezetek gazdasági jelentőségét s tudni 
akarják, hogy minő előnyök remélhetők a falusi fo-
gyasztók szervezkedéséből, kérjenek előadót a „Hangya" 
a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és értékesítő szö-
vetkezetének igazgatóságától (Budapest, IX., Közraktár-
utcza 34). A Hangya minden községbe küld előadót, a 
honnan megkeresést kap. Az előadások teljesen díjmen-
tesek és a meghívóknak és községeknek semmiféle költ-
séget nem okoznak. A bejelentés 5 filléres levelezőlapon 
is megtörténhetik. Kérjük e sorok olvasóit is, tudassák 
a fenti czímen, hogy melyik szomszédos községben, a 
hol még nincs fogyasztási szövetkezet, volna czélszerű a 
szövetkezeti eszmének előadások útján újabb híveket 
szerezni. 

Táviratmegváltási lapok 
sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker., Molnár-utcza 17. szám), j t j t £ Jt Jt 

KÜLFÖLD. 

A római egyház hanyatlása Délamerikában. 

A római egyháznak egyik legnagyobb erőssége volt 
Délamerika, a melynek kisebb-nagyobb köztársaságaira 
döntő befolyást gyakorolt egészen a legújabb időkig. 

Most azonban már itt is szabadabb szellők fújdo-
gálnak s a római egyház befolyása az egyes köztársa-
ságok életére folytonosan kisebb lesz s egyik-másik 
helyen már a talajt egészen is elvesztette. 

Chile legnagyobb városaiban Santiagoban és Val-
paraisoban a tanulóifjúság formálisan sztrájkba lépett a 
pápai nunczius ellen. Csaknem egy egész héten át nem 
mentek iskolába s azt remélték, hogy ilyen módon kény-
szeríthetik a kormányt arra, hogy a pápának a követét 
az országból kiutasítsa. Ugyanekkor mintegy 50,000 pol-
gár kérvényt adott be a köztársaság elnökéhez, a mely-
ben egyenesen felszólították, hogy a pápai nuncziust 
kergesse ki Chiléből. Az utczában napról-napra tüntető 
tömegek vonultak fel, hogy a kérvénynek így is nyo-
matékot szerezzenek. A tüntetők természetesen nem elé-
gedtek meg azzal, hogy a nunczius elbocsátását kérel-
mezzék, hanem több ízben kimutatták az egyház iránt 
való ellenszenvüket is. Egy alkalommal a tüntetők két 
nagy emberi alakot ábrázoló képet hordoztak körül. 
Az egyiken egy apácza és egy szerzetes volt kiábrázolva, 
a másik pedig papokról szóló gúnyos kép volt. A tanulók 
bűnbánóknak voltak felöltözve, s minden tüntető csoport 
olyan zászlókat hordozott, a melyeken az egyházat tá-
madó felírások voltak olvashatók. 

A tüntetésben nem, egynéhány elfogult ember vett 
részt, hanem ezren és ezren azok közül, a kik szaba-
dulni akarnak a papuralomtól. A törvényhozó testületnek 
is foglalkoznia kellett az üggyel s a képviselőházban 
június 6-án foglalkoztak a nunczius magatartásával. A kép-
viselőház karzata egészen megtelt érdeklődőkkel, annyira, 
hogy mozdulni is alig lehetett. A nagy tömegű hallga-
tóság, a mely leginkább az ifjúságból került ki, szabadon 
nyilvánította akár tetszését, akár rosszalását, mindaddig, 
a míg a képviselőház elnöke a legerősebb rendszabályo-
kat nem alkalmazta. 

Hogy Chileben ilyen nagymérvű tüntetés történt 
az egyház ellen, az sok ember előtt meglepő, mert még 
a katholikus délamerikai államok között is: a legkatho-
likusabb volt Chile. Itt az egyháznak és a papságnak a 
legnagyobb volt a befolyása. De épen ez a történeti 
esemény mutatja, hogy a római egyház befolyása az 
egész Dél-Amerikában hanyatlóban van. A műveltebb 
osztály teljesen közönyös az egyház iránt s többen az 
egyházat támadják meg akkor, a mikor az állam ügyeibe 
a régi módon akar beleavatkozni. 

Chileben az állam érdekeinek a védelmezői abban 
a véleményben vannak, hogy. a nunczius nagyon sok 
pénzt küld ki az országból. Bizonyos dolog, hogy a nun-
czius nagy összegű pénzre tett szert az által, hogy a szer-



zetes rendek birtokait vagy eladta vagy elzálogosította. 
A pénzt, miután attól félt, hogy az állam és egyház 
különválása be fog következni: Kómába küldötte. Ennek 
a manipulácziónak a folytatását akarják a radikálisok 
megakadályozni. Azt mondják, hogy a papság a legutolsó 
öt évben egy millió 300,000 dollárt küldött Rómába. 
Ez vezette a radikálisokat arra, hogy megismerjék az 
egyháznak a gazdagságát. A vizsgálat kitűntette, hogy 
az egyháznak a birtoka 100 millió dollárra értékelhető 
s bevétele nagyobb, mint az egész országé. 

Ilyen viszonyok között nem csoda, ha az egyház 
állam az államban s a nunczius döntő befolyást gyako-
rol az államnak nemcsak belső, hanem külügyeire is. 
így a többek között abban a két tartományban, a mely 
a Peruval folytatott háború következtében 1883-ban Chile 
fenhatósága alá került: a nunczius ajánlatára perui pa-
poknak adatott jog arra, hogy a népnek lelkiszükségei-
ről gondoskodjanak. Ujabban pedig a nunczius a törvény 
és szokás ellenére, a kinevezett papságnak a megerősí-
tését egyenesen a pápától és nem a kormánytól kérte. 

Nem csoda, ha annak a viharnak a hullámverését, 
a mely a nunczius ellen feltámadt: az egyház is meg-
érezte s a leginkább spanyol és portugál papok ellen, 
a kik legnagyobb részt fényűzésben élnek, roppant nagy 
az elkeseredés. A középiskolai és egyetemi ifjúságot 
már teljesen egyházellenes szellemben nevelik. 

De nemcsak Chileben, hanem más országokban is 
ilyen a helyzet. 

Bolíviában, a mely eddig teljesen klerikális be-
folyás alatt állott: egy olyan radikális törvényt hoztak, 
a minőt az Egyesült-Államokban nem lehetne hozni . . . 
Ez a kötelező polgári házasság törvénye olyan formában, 
a minő nálunk van gyakorlatban. Ugyancsak ebben az 
államban történt az meg, hogy a temetőket is kivették 
a papok felügyelete alól; a papok az alsóbb bíróságnak 
is alávettettek s a mi a legfeltűnőbb — a törvény nem 
engedi meg, hogy La Plazban, a fővárosban az úrnapi 
körmenet megtartassék. 

Equadorban, a hol sokáig olyan nagy volt a val-
lásos türelmetlenség, most egyházi egyének nem választ-
hatók a törvényhozó testület tagjaivá s a legteljesebb 
vallásszabadság uralkodik. 

Uruguayban, a hol épen most készül az új alkot-
mány, a politikai pártok megegyeztek abban, hogy az 
egyháznak az állani ügyeire semmiféle befolyást nem 
engednek. 

Ezek a tények azonban nemcsak azt mutatják, hogy 
a római egyház tért veszít a délamerikai államokban, 
hanem azt is, hogy a vezető emberek közönyösekké s 
több esetben minden vallásos rendszernek a gyűlölőivé 
lettek. Ennek a hatása meglátszik a népen is. 

Buenos-Airesben az egy és negyedmillió lakosság-
ból az átlagos templomba járó férfiak száma nem több, 
mint 200- Ennek oka az, hogy a papság nem ól hiva-
tásának s nagyobb részt erkölcstelen életet él. 

Ilyen viszonyok között természetesen reformáczióra 

van szükség. Az erkölcsi érzék nagyon alacsony fokon 
áll nemcsak a vallásos, hanem a társadalmi és politikai 
életben is. 

Az erkölcsi megújhodásra van szükség. Ezt pedig 
csak a megújhodott egyház teremtheti meg. Fájdalom: 
ott erre nem sok kilátás van, mert a latin faj nem akarja 
megérteni, hogy a római egyház belső megújhodása nem 
várható. Ennek kívülről, a protestantizmus által kell 
megtörténnie. 

Hogy mikor jutnak el a délamerikai népek erre a 
tudatra: azt egyelőre nem igen lehet megállapítani. De 
ha ma még csak 200 ezerre tehető is a protestánsok 
száma: bizonyára el fog jönni az az idő, a mikor a 
Lélek szele végigfuval itt is és megnyitja a szíveket, 
a lelkeket. 

Az „Outlook" után Kalassay Sándor. 
esperes. 

A MI ÜGYÜNK. 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t is kérjük, szíveskedjenek 
az 1914. évi előfizetési díjat s az e s e t l e g e s 
h á t r a l é k o t minél hamarább beküldeni. 

A pápai Kálun-Szövetség január hó 11-én igen 
sikerült estélyt rendezett. Németh István egyházkerületi 
főjegyző tartalmas elnöki megnyitójában eszméltetően 
és meggyőzően mutatott reá az egyházi és társadalmi 
bajokra, a melyek létezése nemcsak igazolja, de feltét-
lenül szükségessé is teszi a Kálvin-Szövetséget. Utána 
Kis József pápai esperes-lelkész ismertette népszerűen 
ós a figyelmet mindvégig lekötve a „Munkásbiztosító és 
nyugdíjpénztárt". Végül Papp Sándor VII. gimnáziumi 
osztályú tanuló szavalta el lelkesen Ábrányi Emil-
nek „A magyar nyelv" czímű költeményét. Á Szövet-
ség azonfelül, hogy szép és kellemes estét szerzett 
a nagy számmal összejött közönségnek, a figyelmet rá-
irányította nyomorúságaink mikénti gyógyítására is. Isten 
áldása legyen a Szövetségen és derék munkásain, hogy 
feladatát betölthesse. 

Lapunk átvételi és fejlesztési költségeire Dombi 
Vincze, siklósnagyfalui lelkész 4 K-t, Mátis Márton szadai 
lelkész 3 K-t, Schneider Pál beskai lelkész 2 K-t küldött, 
a mit e helyen is hálásan köszönünk s kérjük lapunk 
olvasóit és barátait további adakozásra. Ez alapunk vég-
összege 1938 korona. 

IRODALOM. 
A Szövétnek cz. ifjúsági lap, a melyet licz. Rácz 

Kálmán elismerésre méltó buzgósággal és lelkesedéssel 
szerkeszt nyolcz év óta, jan. 15-iki száma ismét válto-
zatos tartalommal jelent meg. Az első cz'kk szép bibliai 
elmélkedés, azután különféle földrajzi, történelmi, nép-
ismereti czikkek, költemények, apró hirek te-zik válto-
zatossá az elevenen szerkesztett kis lapot, a mely sokkal 
több pártfogást, elismerést és terjesztést érdemelne, mint 



a mennyiben része van. A meddig azonban az ifjúságot 
elhanyagoljuk, addig jobb jövőről hiába ábrándozunk. 

Az Olajág, a Lörántffy Zsuzsánna-Egyesiilet lapja 
ízléses új formában kezdte meg 14-ik évfolyamát. A má-
sik újítás a Csendes perczek czímű jegyzetek kicsiny 
füzete a biblia naponkénti olvasásához, a mely a „Tu-
dakozzátok az írást" czímű mellékletet van hivatva pó-
tolni. Ez a melléklet ugyanis id. Vidor János szerkesz-
tésében 13 éven át szolgálta lankadatlanul a magyar 
nőevangelizálás ügyét. Id. Vidor Jánost nem szükséges 
bemutatnunk olvasóinknak, bár közismert szerénysége 
sokszor volt akadálya annak, hogy életének gazdag és 
eredményes munkásságáról bővebben megemlékezzünk. 
Most azonban nem hallgathatjuk el a nevét, a mikor pl. 
csak a Lörántffy Zs. Egyesület számára 18 éven keresz-
tül végzett egyik munkaköréről lemond. Nem azért, mert 
belefáradt, hanem azért, inert másutt vállal ismét munkát 
s mi tisztelettel és elismeréssel nézünk további terveire, 
mert benne olyan munkást becsültünk eddig is, a ki 
mások helyett is szeretett és tudott dolgozni. 

Kommentár Hósóa próféta könyvéhez. í r ta: dr. 
KecsJceméthy István ref. theol. professzor. Kolozsvár, 1913. 
8°, 160 oldal. Ára 6 korona. Dr. Kecskeméthy István, 
a kolozsvári ref. theol. fakultás professzora folytatja e 
munkájában a kis prófétáknak két évvel ezelőtt Amos 
próféta könyvével megkezdett kommentárjait. A munka 
három részből áll. Az első, általános rész bevezető ismer-
tetést ad a próféta koráról, életéről, könyvéről és theo-
logiájáról. A második rész adja a szöveg fordítását, a 
költői részeknél az eredeti strófális és metrumos be-
osztással ; a harmadik rész pedig a szöveg részletes 
magyarázatát foglalja magában. A szöveg olvasásában, 
fordításában és ijmagyarázásában a szerző figyelembe 
vette a könyv legtekintélyesebb kommentátorainak véle-
ményeit ; de azokhoz nem köti magát, hanem ítéleteiben 
önállóságáról tesz bizonyságot. Szövegolvasásában, az 
egyes részek beosztásában és eredetiségük megítélésében 
elfogulatlan kritikai állásponton van; a minek elismerése 
azonban nem jelenti egyszersmind minden ítélete helyes-
ségének elismerését is. De bár nem mindenben egyez-
hetünk is szerzővel, müvét a legszívesebben üdvözöljük 
s azt a kívánságunkat fejezzük ki, hogy kommentárjai 
kiadását csak folytassa s gazdagítsa velük nagyon is 
szegényes magyar kommentár-irodalmunkat. 

A szombatosok ellen. Egy újabb támadás ellen 
kell védekezniök több helyen ref. gyülekezeteinknek. 
Az adventisták (szombatosok) hozzák nyugtalanságba sok 
helyen a lelkeket s az ó-testamentomi szombat fenntar-
tását hangsúlyozzák sok egyéb tévtanuk mellett. Jó, ha 
ilyen helyeken, az Isten igéje mellett, alkalmas segéd-
könyveket adhatnak a lelkészek az egyháztagok kezébe, 
melynek főkelléke, hogy világos érvelésű és olcsó legyen. 
Hézagpótlónak mondhatjuk Modersohn Ernő németországi 
ref. lelkésznek magyarra fordított: Szombat és vasárnap 
czímű füzetkéjét, mely darabonként 8 fillérbe kerül s a 
melyből a második kiadás most jelent meg. 50 példány 
rendelésénél, a pénz előleges beküldése mellett portó-
mentesen kiildi a kiadó nevében: Nyáry Pál pécsi ref. 
lelkész. 100 példány rendelésénél a portó mentes szállí-
tás mellett még 10% kedvezményt is ad a kiadó. 

Ösvény. A Luther-Társaság évenkint négy füzet-
ben megjelenő folyóiratának 5-ik füzetében szép lenyo-
matban látjuk^ a budapesti fasori ev. templom nagyszerű 
oltárképét, a melyet Benczúr Gyula festett (Napkeleti 
bölcsek). Lampérth Géza szép Esti éneke után Dods 
Márk: „Jöjjön el a te országod" czímű elmélkedése olvas-
ható Lukácsy Imre fordításában. Osztroluczky Miklós 

szép megnyitóbeszéde, Gineverné Györy Ilona felolvai 
S£tScL <1 békeeszméről, György Vilmosnak egy karácsony-
elbeszélése, Irodalom és Szemle rovat képezik a Kovács 
Sándor pozsonyi theol. tanár szerkesztette folyóirat tar-
talmát. 

Payr Sándornak, a soproni ev. theol. akadémia 
tanárának három érdekes történeti és jellemrajza jelent 
meg. Magyary István és Báthory Erzsébet, Révay Judit, 
a hitehagyott Nádasdy Ferencz édesanyja és gr. Teleki 
Józsefné, Királyfalvai Róth Johanna czímen. Az első 
kettő különlenyomat a Prot. Szemléből, az utóbbi a 
szarvasi tanár- ós tanitógyűlésen elmondott emlékbeszéd. 
Méltó társai ezek is a szerző már eddig megjelent szép 
monográfiáinak. 

EGYHÁZ. 

Lelkészválasztás. Csurgón néhai Verbay István 
helyére Varga Dezsőt választották meg szavazattöbbség-
gel, az „úri osztály" jelöltjével, Nagy Lajossal szemben. 
A választás ellen, mint a napilapok jelezték, fellebbezést 
adnak be. Ismét egy szomorúan jellegzetes szimptomája 
a mi egyházi életünknek. Nem politikáról volt ott is szó ? 
— A barkaszói ref. gyülekezet Mizsák András hernádbiidi 
ref. lelkészt, — a bodrogolaszii gyülekezet Halmy Mik-
lós erdőhorvátii s.-lelkészt, — a nagyaszói ref. gyüle-
kezet Juhász Sámuel s.-lelkészt választotta lelkipász-
torául. 

Új kerületi tanácsbírónk. F. hó 20-án bontotta 
fel egy há? kerületünk szavazatbontó bizottsága a világi 
tanácsbírói állásra beérkezett szavazatokat. A beadott 
szavazatok közül 213 dr. Bernát Istvánra, egyházker. 
aljegyzőre, a budapesti egyház presbiterére,. Szövetsé-
günk vil. elnökére, 61 dr Szabó Béla kir. tanfelügyelőre, 
34 Győrffy Balázs kecskeméti főgondnokra, 13 dr. Szász 
Károly képviselőházi alelnökre esett; a többi szavazat 
négy más között oszlott meg. Szövetségünk elnökét e 
díszes bizalmi állás elnyerése alkalmából e helyen is 
melegen üdvözöljük! 

Dr. Kováts István volt szatmári lelkész, a ki 
mint tudjuk, a theologiai tanszéket febr. 1-én foglalja 
el a budapesti ref. theol. akadémián, január 25-én bú-
csúzott el a szatmári gyülekezettől s ugyanaz nap az 
általa szervezett női bibliakörtől. 

Új ev. esperességi felügyelő. Az arad—békési 
egyházmegye egyházai a lemondott dr. Zsilinszky Endre 
helyébe egyhangúlag br. Sólymosy Lajos országgyűlési 
képviselőt választották meg esperességi felügyelőnek. 

Nagykörös ref. egyház községe kebelében a mull 
év folyamán 572 gyermek született, meghalt 500 lélek, 
így a természetes szaporodás 72 főnyi. A ref. egyházba 
tért 8 férfi, 9 nő, összesen 17-en. Urvacsorával éltek 
2686-an. Ez év első napján a gyülekezet népessége 
19,014 főnyi. Az egyház körében a mult év folyamán a 
következő adományok és alapítványok történtek: 1. Az 
egyház részére 1050 K 96 fill. 2. Az internátus részére 
1680 K. 3. A főgimnázium részére 14,149 K 65 f. (30 K 
hijján mind a boldog emlékezetű Kalicza Ferencz ala-
pítványa). 4. A tanítóképezde részére ugyancsak a Ka-
licza Ferencz alapítványából befolyt 20,000 K s a tíz-
éves találkozót tartott tanítók 500 K-ás alapítványa. 5. 
A népiskolák részére 40 K. 6. A tápintézet részére ado-
mányok 505 K 79 f. 7. Perselypénz begyűlt az egész 
éven át 85 K 33 f. Ezenkívül a nagy alapítónak V. 
Faragó Ambrusnak egy millió koronán jóval felül érté-



kelhető hagyománya a főgimnázium internátusának be-
rendezésére és fentartására, Szóval az elmúlt év az anya-
giakban, a munkás áldozatkészségben gazdagnak mond-
ható; de a szellem-erkölcsi élet is eredményes, sikeres 
volt. A hatalmas méretű kálvineumi ünnepség mellett 
ezúttal csak a Kálvin-Szövetség mindig nagyon látoga-
tott havonkénti vallásos összejöveteleit kell említenünk, 
a mélyek oly áldásos hatást fejtenek ki a hitélet erősí-
tésére, a vallásos buzgóság növelésére. Dr. Joó Imre. 

Rev. R. K. Hanna. Bizonyára sokan emlékeznek 
még erre a kiváló ír lelkészre, a ki a Presbiteri Világ-
szövetség látogatása alatt volt nálunk. Eleddig Whiteabbey-
ben volt lelkész. Mint értesülünk, most az egyik legnépe-
sebb dublini gyülekezet (Adeleide Road) hívta őt meg lelki-
pásztorává. Talán érdekli olvasóinkat, ha írjuk, hogy a 
jelzett gyülekezetben az elhívott lelkipásztor fizetése 500 
font, 12,000 korona, a melyből 100 font lakáspénz. Mindez 
önkéntes adakozásból foly be. A meghívó átadása, mint 
az ott szokásos, a belfasti presbitery (egyházmegye) előtt 
folyt le. Ennek beleegyezése nélkül egy lelkész sem 
távozhatik helyéről éá ugyancsak a presbitery jelöli azo-
kat a lelkészeket, a kik a megiiresült állást ellátni kö-
telesek. 

Két interjú. Az új államtitkárt, dr. Ilosvay Lajost, 
a „Nemzeti Iskola" czímű tanügyi lap és dr. Baltazár 
Dezső püspököt „Az Est" munkatársa interjúvolta meg. 
Az előbbi a középiskolai reformok, a polgári iskolák taní-
tói fizetése és iskolák államosítása ügyében nyilatkozott. 
Ez utóbbira nézve ezt a kijelentést tette: „A mi az 
államé, az az államé, a mi az egyházé, az az egyházé!" 
Dr. Baltazár püspök legközelebb meghívót kap a fő-
rendiházba s „Az Est" sietett megkérdezni őt, milyen 
magatartást fog ott tanúsítani az egyházpolitikai kérdé-
sekben. Erre ő ezt felelte : „Az 1848. XX. t.-cz. végre: 

hajtását épen úgy fogom követelni, mint eddig, hasonló-
képen követelni fogom az iskolák egyetemes államosítását." 
Mi a magunk részéről az államtitkár nyilatkozatát helye-
sebbnek tartjuk. Nézetünk szerint dr. Ilosvay Lajos 
budapesti presbiter jobban respektálta Egyházi Törvé-
nyünk I. czikkének 3. §-át, mint dr. Baltazár püspök. 
Ez a § tudvalevőleg azt mondja, hogy a magyar ref. 
egyház alsó-, közép- és felsőiskolái, mint az egyház ősi 
fenntartásának eszközei, mindenestől fogva az egyház 
testéhez tartoznak !! 

Vallásos estély Szentendrén. Jan. Í4-én este fél 
6 órakor jól sikerült vallásos összejövetel volt a szent-
endrei ref. polg. iskolában főként a tanári kar közre-
működésével. A gyülekezet éneke és imája után Vajda 
István lelkész egyháztársadalmi munkára hívta fel a 
híveket, ismertette a Kálvin-Szövetséget és egyengette 
ennek megalakulását. Péczely Antal polg. isk. tanár 
bibliát olvasott s a lelkész bibliát magyarázott. A polg. 
isk. tanárok a „Tannháuser" operából adtak elő részle-
teket harmóniumkísérettel. Végül Vadon Miklós polg. 
isk. tanár vetített képeket mutatott be. Dr, Weresmarthy 
főgondnok buzdító szavai után a gyülekezet énekével 
és fohászával ért véget a lélekemelő vallásos estély, 
melyen a termet zsúfolásig megtöltő nagyszámú közön-
ség vett,részt. ; - a 

A Prot. Arvaliázra a mult óv folyamán következő 
adományok érkeztek hozzánk: Gröde Katika Szekszárdról 
16 K, gerjeni konfirmandusok 2'40 K, a gerjeni ref. 
egyház 5'60 K, a kajászó-szentpéteri konfirmandusok 
8'70 K, Szüts László B.-Hidvég 4'10 K. Összesen 36 K 
80 üli- Rendeltetési helyére juttattuk. 

ISKOLA. 

A mezőtúri eset. A szabadkőművesek messze el-
ható befolyásának aggasztó példája az a küzdelem, a 
melyet a mezőtúri ref. egyház kénytelen folytatni a hi-
tetlen és romboló irányzat ellen. Közel 350 éves fen-
tartója a mezőtúri egyház az ottani ref. főgimnáziumnak 
s ennek folytán a presbitérium és annak elnöksége ré-
vén felügyeletet gyakorol a tanárok fölött. A szabad-
kőművesség terjedését tapasztalva, a presbitérium nagyon 
helyesen egyik határozatában kimondta, hogy szabad-
kőműves papot többé nem választ. Ez alkalmat nyújtott 
arra. hogy a ref. gimnázium igazgatója és 3—4 szabad-
kőmíves tanár szembehelyezkedjék a presbitériummal s 
minden eszközt felhasználjon arra, hogy a presbitérium 
elnökségét lehetetlenné tegyék s a tanári testületet füg-
getlenítsék a fenntartó egyház jog- és hatásköre alól. 
A presbitérium ekkor a főgimnázium igazgatója és há-
rom tanára ellen fegyelmi eljárást kért, mely meg is 
indíttatott s habár az egyik tanárt már előzőleg a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter az állami felsőbb leány-
iskolánál viselt ref. hitoktatói állásától elmozdította, az 
egyházmegye, sőt az egyház főgondnoka, ügyésze és 
presbiterei ellen elkövetett sértésekért a bíróság is több-
ször megbüntette, a fegyelmi reá nézve kedvező ered-
ménnyel záródott. A mezőtúri hívek biztosra veszik, hogy 
a többi tanárt is felmenti a kerület; annál inkább való-
színű ez, mert a presbitérium elnökségét függesztik fel. 
Sajnálatos, hogy ebben az igazságtalan ítéletben a poli-
tika is belejátszik, a melynek pedig távol kellene tar-
tania magát attól, hogy az egyházzal szemben, bármilyen 
keresztyén vallásfelekezetről legyen is szó, pártfogásába 
vegye azokat, a kik bár szívesen eszik az egyház ke-
nyerét, nem átalják szövetkezésre lépni azokkal, a kik 
titkos társaságokba szervezkedve, irtó háborút indítanak 
a vallás és a keresztyén hit ellen. Tűrhetetlen, hogy a 
ref. egyház fennhatósága alatt álló intézmények kebelé-
ben a szabadkőművesek uralma tért nyerjen és arra 
kényszerítsék, hogy az térdet, fejet hajtson a szabad-
kőműves hatalmasságok előtt. — Eddig szól a Pesti 
Hírlap alapján beküldött tudósítás. Jó volna, ha az ille-
tékes tényezők az ottani egyház és iskola érdekében is 
sine ira et studio tájékoztatnák az érdeklődő közönséget 
a nem valami épületes mezőtúri dolgokról! (Szerk.) 

Vasárnapi iskolák vezetőinek figyelmébe. Amióta 
a vasárnapi iskolák ügye mindjobban és jobban fellen-
dült, sokan érdeklődtek az iránt, hogy vájjon nem lehetne-e 
a tanításhoz képeket kapni, melyekkel a tanultakat hét-
ről hétre szemléltetni lehetne. Ezt a szükségletet igen 
olcsón elláthatja a Londoni Vallásos Traktátus Társulat. 
Az e czélra szolgáló képek egy év alatt négy sorozat-
ban kaphatók és minden sorozat egy léczen Összefog-
lalva 13 képet tartalmaz, hogy a negyedév minden va-
sárnapjára jusson egy-egy épen a tanult textushoz illő, 
szemléltetni való kép. A nagyságuk 79—58 cm és gyö-
nyörű színezett nyomásúak. Minden egyes 13 képből 
álló sorozat csak 6 koronába kerül, portómentesen. Azon 
esetben, ha több vasárnapi iskola részéről érkezik meg-
rendelés, a képeket külön magyar felirattal is előállít-
tatná a társulat. A megrendelések elintézésénél időre 
van szükség, kérjük azért, hogy a megrendelők ezzel 
számoljanak. A Londoni Vallás Traktátus Társulat, Buda-
pest, V., Hold-utcza 3. 

Nyolczosztályű elemi iskola. Az Ev. Lap közlése 
szerint Diósgyőrben az állami vasgyár iskoláinál ez év 
szeptemberében megnyílik az első nyolczosztályű népiskola. 



E G Y E S Ü L E T . 
Aranykönyv. Gróf Festetics Gyuláné úrhölgy Wil-

donból (Steierország) 500 K-t küldött a Budapesti Ref. 
Ifjúsági Egyesületnek. Ugyanezen egyesületnek ezéljaira 
dr. Szilassy Béla, Losoncz 500 K-t adott. A nemeslelkű 
adományozóknak az ifjúság körében oly fontos és nehéz 
missziót teljesítő egyesület vezetősége e helyen is hálás 
köszönetet mond. — Gr. Festetics Gyuláné fentjelzett 
adományán kívül a torzsai árvaház és Konfirmandus-
Otthon részére 300 K-t adományozott. „A jókedvű ada-
kozót szereti az Isten!" 

A budai Szilágyi Bezsö téri ref. templomban szép 
vallásos estélyt rendezett folyó hó 18-án a Bethánia-
egylet. Szokatlanul nagy tömeg sereglett össze ez alka-
lomra, úgy hogy az állóhelyek is szorongásig megteltek. 
A Bethánia énekkara ez alkalomra is bölcsen előhozott 
ót és újat. Finom preczizitással énekelte a gyönyörű 43. 
dicséretet s Zundel Esti nyugalmát, meg dr. Kováts 
Lajosnak, az énekkar vezetőjének legújabb Cantateját. 
Tóth József vallástanár szólóéneket adott elő, dr. Thaly 
Lóránt pedig megkapó költeményt olvasott fel, melynek 
refrénje ez volt: a kárpit széthasadt. Ifj. Szabó Aladár 
bibliamagyarázatában azt fejtegette, hogy csak az imád-
kozhatja ő.-zintén a Miatyánk második kérését, a ki maga 
is beáll az Istenországa munkásai közé. Vargha Tamás 
előadást tartott a bethánia felépítendő házáról, mely mo-
dern és megfelelő eszközökkel akarja felvenni a harczot 
a bűn és hitetlenség különböző formái — mértékletlen-
ség, szennyirodalom stb. - - ellen. Nem egy, hanem száz 
ilyen Bethánia-házra volna szükség Budapesten. A szépen 
sikerült estélyen az elő- és utóimát Haypál Benő és 
Patay Pál lelkészek mondták. 

A Diákszövetség konferencziája. Mint a januári 
Diákvilágból olvassuk, a Diákszövetség vezető konferen-
cziája most is a félévi szünet idejében február 1—3-ig 
lesz. A konferenczián három főtéma kerül szőnyegre. 
I. A dicsőség Ura (Jézus programmja, szolgálata, halála, 
az élő és az eljövendő Krisztus). II. A ker. élei tapasz-
talatai. (Újjászületés, az Ige hatalma, az imádság meg-
hallgatása, a hívek közössége, a Szentlélek közössége.) 
III. Mozgalmunk feladatai (Mi az evangélizálás ? biblia-
tanulmányozás, missziói felelősség, szocziális leendők, 
jelszavunk). Az egyes témákról szóló előadásokat eszme-
csere követi. 

A Filadellia magyar diakonissza-szövetség Hír-
adója érdekes képeket közöl a szövetség életéből. Be-
mutatja dr. Kertész Józsefet, a Bethesda kórház főorvo-
sát azzal a 10 diakonissza testvérrel, a kik előadásait 
hallgatták és előtte vizsgáztak, azután a balatonleilei 
nyári bibliai iskola tanulóit. Az ott nyaraló diakonisszák 
u. i. üdülésük idején sem feledkeznek meg erről a fon-
tos és kedves munkáról. Látható a szövetség nemrég 
felavatott pestújhelyi elemi iskolája. A lap elején néli. 
Vischer-Sarasin Adolfnak, a berni 350 tagú diakonissza-
intézet igazgatójának és az áldott emlékű Biberauer 
Tivadarnak arczképei vannak közölve. Az utóbbi a Be-
thesda lelkészének és a szövetségi hírlap szerkesztőjének 
atyja, az előbbi pedig apósa. 

U j evangéliumi egyesület a fővárosban. Hall 
János legutóbbi budapesti beszédeinek hatása alatt tör-
tént, hogy a hallgatóság tagjai közül estéről estére szá-
mosan felajánlották szolgálatukat az evangélium érde-
kében folytatott munkára. A skót misszió érezve ennek 
naS3* jelentőségét és hogy szorosabb összeköttetést léte-
sítsen az ajánlkozók között, velük egyetértve, január hó 
5-én megalakította az úgynevezett „Evangéliumi Kör11-1. 

Jeligéje a Róm. lev. I. r. 16. v.: „Nem szégyenlem a 
Krisztus evangéliumát", stb. A kör által végzendő mun-
kát a Skót Misszió működésének iránya szabja meg. 
Tag lehet minden olyan 15 éven felüli egyén, a ki az 
evangélium szerint igyekszik élni, a Szentírást minden-
nap olvassa és képességeihez képest részt vesz a Skót 
Misszióban folytatott evangéliumi munkában. A kör ösz-
szejöveteleit a misszió rendes összejövetelei képezik, 
ezenkívül kéthavonkint megbeszélő-gyűlés tartatik. Veze-
tői a misszió lelkészei. Van azután a körnek titkára és 
választmánya, mely a rendes ügyeket intézi. Februárban 
azután a kör férfi és női tagjaiból külön bibliaolvasó-
körök alakulnak a Szentírás mélyebb tanulmányozására. 
Örömmel adunk hírt ez új alakulásról, mert a budapesti 
ref. egyházi élet lassú, de biztos fejlődésének jele ez 
is; bizalommal nézünk működése elé és Isten áldását 
kívánjuk minden munkájára. — Itt említjük meg azt is, 
hogy a skót misszió nöszövetsége f. hó 21-én tartotta évi 
közgyűlését szeretetvendégséggel kapcsolatban. Ez alka-
lommal Campbell lelkész ismertette az Evangéliumi Kört. 
Prém Margit a misszió polg. leányiskolájának igazgató-
nője pedig nyári skócziai útjáról tartott vetített képekkel 
előadást. Tombola, ének- és zeneszám is tarkították a 
műsort. 

Uj munkaág. Az újévvel a Lorántffy Zsuzsánna-
Egyesiilet nagyjelentőségű és jövőjű ággal gyarapítja 
működését: a vasúti misszióval. Egyfelől megtartva mun-
kájának önállóságát, mely szerint beleviheti abba evan-
géliumi törekvéseit, az egyesület mégis élvezheti e téren 
a kooperáczió minden előnyét más egyesületekkel való 
szövetkezésében, melyek más felekezetek szellemében, 
vagy vallási jelleg nélkül, pusztán szocziális szolgálat-
ként karolják fel ugyanezt az égetően szükséges mun-
kát. A munkát előkészítő tárgyalások belenyúlnak még 
január havába is. Ezért közelebbi részleteket csak a 
jövő számban közölhetünk. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Mult számunkban már nem közölhettük és azért 
most adjuk a gyászjelentést, melyet nagy halottunk el-
hunytával a család bocsátott ki. Özv. Antal Gáborné 
szül. Kluge Matild gyermekei és rokonai nevében is fájó 
szívvel, de a mindenható Isten akaratán való alázatos 
keresztyéni megnyugvással jelenti, hogy a szeretett férj, 
édesapa, nagyapa és rokon dr. Antal Gábor dunántúli 
ref. püspök, komáromi ref. lelkész, a Ferencz József-
rend nagykeresztese, főrendiházi tag, a ref. egyetemes 
konvent elnöke, stb., hosszas és súlyos betegség után 
f. évi január hó 14-én, életének 71-ik, boldog házas-
ságának 40-ik évében jobblétre szenderült. Az üdvözült 
kedves halottat a fájdalomtól lesújtott özveggyel együtt 
gyászolják és siratják: Antal Iván, Antal Irén férj. Fa-
ragó Jánosné, Antal László, Antal Mariska férj. Negró 
Gusztávné, Antal Gabriella gyermekei, Faragó János, 
Negró Gusztáv vejei, Faragó Irénke, Negró Rózsika 
unokái, Antal Eszter férj. Szili Györgyné testvére csa-
ládtagjaikkal együtt, Kluge Károly, Kluge Endre, Kluge 
Ferencz, Kluge Márton, Szili György sógorai. Legyen 
áldott emlékezete ! 

Kasics Péter, a honvédelmi minisztériumnak egy-
kori elismert tehetségű tanácsosa, a vaskoronarend lo-
vagja, a budapesti ref. egyháznak éveken át volt pres-
bitere, jelentékeny eseményekben gazdag életének 64-ik 
évében elhunyt. Nevét évekkel ezelőtt a budapesti közúti 
vasúttársaság szerződésének megújítása alkalmával vívott 



HÁRMON UM ÉSiOHGGRA! 

Mielőtt harmóniumot vásá-
rolna, ne mulassza el a mi 

f t íár jegyzéküiM kérni, 
Az országban a legnagyobb 
választék elvámolt elsőrendű 
amerikai, németországi és 
belföldi gyártmányokban, 
kedvezményes részletfizetési 
feltótelek meilett, m nden ár-

felemelés nélkül. 

KÉPVISELŐK KERESTETNEK. 

Kerber és Berleth 
Budapest, 

Vlj„Wesselényi-i i .53. 

harczokban sűrűn emlegették. Azonban, habár a főváros 
érdekeit sikerült is sok tekintetben megőrizni, a hatalmas 
társaság befolyása Kasicsot nemcsak hivatalából zavarta 
ki, hanem nyugdíjától is megfosztották. A közérdekért 
vívott harczért ekként jutalmaztatván, Kasics oly táma-
dásokhoz fordult felebbvalóival szemben, hogy a tör-
vényszék elé vitelt kierőszakolja, melyek kíméletlen me-
részsége megriasztotta a felénkeket. Czélját nem érte el. 
A törvényszéket nem veiték igénybe ellenségei. Vádjai 
lényegükben máig czáfolatlanok maradtak közéletünk 
tisztaságának rovására. Mi, a kik ismertük, tévedései és 
botlásai mellett is nagyrabecsültük tehetségét, puritán 
jellemét s az igaz és jó diadalába vetett hitet. Pedig 
oka elég lett volna a pesszimizmusra. Egyike volt annak 
a hétnek, kik évek előtt az azóta lerontott budai ev. 
templomban a Nagypénteki Ref. Társaságot alapították. 
A budai ref. egyház megalakulásában is nagy része volt. 
E sorok írójához intézett utolsó levelében keserűen pa-
naszkodik, hogy ma még nem elégségesek az önkéntes 
áldozatok, hanem tangóteák kellenek ily nemesczélú 
intézmények fenntartásához. 

Nyugodjék békével. Igaz kálvinista volt! 
Öziits László baranyahidvégi ref. lelkész neje, szül. 

Baka Erzsébet folyó hó 17-én életének 67-ik évében 
hosszas szenvedés után elhúnyt. 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K , 
H. V. Mindkét közleményt vettük. Az utóbbi a jövő számban 

jön. Az előbbire nézve levél megy. — bj. Megkaptam, köszönöm, 
kijavitum. Szíves üdvözlet. — Y. J. A czikket \ ettem, legközelebb 
jön, köszönjük. Intézkedtem. Mindnyájan szeretettel köszöntünk!— 
Cs. I. Sajnos, hamarjában nem kaptunk megfelelőbb klisét. H.-nál 
nem volt más és az idó rövid volt. A nayy sietség miatt maradt 
benn egy-két hiba a közleményben — Sz, M. Jövő számban. 

felelős szerkesztő: B. P a p István. 

N Y I L T T E R . 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 
A kivalo bór- és lithíumos gyógyforrás ^ 

vese- és hólyagbajoknál* köszvénynél, czukorbetegségnél, 
vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatása. 

Természetes vasmentes savanyuviz. 
Kapható ásványvlzkereskedésekben ée gyógyszertárakban. 

c n u T T T T ü L t X p n c n Szloye-LIpóczi Salva tor-forrás-vállalat. otHULl Ü.S AbUdl Budapest, V., Rudolfrakpart 8. 
•• - i • •• " • ni • !• ii mad 

HIRDETESEK. 

Orsonnhnrmóniumokat 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban 

szállít 

PAJKR REZSŐ ÉSTÁRSA 
Budapest, X. ker„ Delej-utcza 25 b, 

(Tisztviselőtelep.) 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Tan-
erőknek 8 lelkészeknek külön százalékengedmény. — Részlet-
fizetés engedélyezve. — Kérjen árjegyzéket piaiók és pianinók-

ró!. — Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig 

H A R A N G - G Y Á R 

SZLEZÁK LÁSZLÓ 
harangöntő, harangfelszerelés 
és vas-harangállvány gyára 
BUDAPEST, VI., FRANGE-
PÁN-UTCZA 77. (Saját ház) 
Villamos-vasút megállóhely. 
Párisi világkíálh kitüntetve. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkákat, úgymint : új harangok ön-
tését, régi harangok átöntését. Régi 
harangok átszerelését, legújabb — 

általam tökéletesített — réndszerú forgatható vaskoronára ; továbbá ké-
szít álló és fekvő harangvasállványokat — Költségvetéssel díjmentesen szol-

gálok, — Kivánatra saját költségemen a helyszínére utazom. 

Feiwel Lipót utódai 
első magyar kir. szabad, 
iskolapad-gyár, iskolabe-
rendezések, tornakészü-
lékek és modern i r o d a -
& b ú t o r o k gyártása. 

Budapest, X., 
Kolozsvári-u. 13. 
Új árjegyzék ingyen é s bérmentve. 

Alapíttatott 1861. évben. 
Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson ..aranyéremmel" (elsó díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel" (elsó díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánl ják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig 700-nál több ú j orgona lett szál-

— — i i i i. lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 
mmuen nagysagban. Harmcuiiumok tetszéö szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kivánatra küldünk. 

Orgona- és harmoniumgyár 
gözerfihajlás- és saját vülamcsvflágltással berendezve. 

OBSZÁGH SÁÜDOR ÉS FIA 
os. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 



A PESTI HAZAI ELSŐ TAKARÉKPÉNZTÁR-EGYESÜLET 
h e t v e n n e g y e d i k é v i 

rendes közgyűlését 
1913. évi februárius hó 2-án d. e. 10 órakor 

fogja 
Budapesten, Pestvármegye székháza dísztermében 

(Városház-utcza) megtartani. 

TÁRGYSOROZAT: 
1. Jelentése az igazgatóságnak és a felügyelő-bizott-

ságnak az 1913-ik évi üzlet eredményéről. 
2. Határozathozatal a mérleg és tiszta jövede-

lem iránt. 
3. Az alapszabályok 36. §-ának módosítása. 
4. Egyéb igazgatósági előterjesztések. 
5. Az igazgatóság három 3 tagjának, a felügyelő-

bizottság egy (1) tagjának megválasztása és az előző 
választás folytán a felügyelő-bizotiságban esetleg még 
megüresedő helyek választás útján való betöltése, to-
vábbá a választmány harmincz (30) tagjának megvá-
lasztása (alapszabályok 35., 36. és 41. §§.). 

W5T Ezen közgyűlésre a t. cz. részvényesek azon 
figyelmeztetéssel hivatnak meg, hogy az alapszabályok 
14. §-a értelmében csak oly részvényes gyakorolhatja, 
akár saját személyében, akár meghatalmazott által, 
szavazati jogát, kinek részvénye 1912. deczember 31-éig 
nevére Íratott s a közgyűlést megelőző nap d. u. 5 
órájáig az egyesület főpénztáránál még le nem járt 
szelvényeivel együtt letétetett. 

Budapest, 1913. januárius 10-én. 

Az igazgatóság. 
(Utánnyomás nem díjaztatik.) 

Magyarfém-éslámpaárúgyár 
részvénytársaság 

Budapest-Kőbánya 
Petroleum-lámpák 
a legegyszerűbb kiviteltől 

a legpazarabbig. 

Légszesz- és villa-
mos csillárok. 

Fém- és díszmütár-
gyak. „Optimus" 
nélkülözhetlen tüzoltószer 
gyárakban, üzletekben, iro 

dákban. 

R a k t á r a k : 
Budapesten: II., Szilágyi-
Dezső-tér 3.; V., Erzsébet-
tér 16. sz.; VII., Erzsébet-
kőrút 19. sz.; VIII., Üllői-
ót 2. sz., Kálvin-tér sarkán. 
Pozsony: Lörinczkapu-utca. 
Kolozsvár: Mátyás király-tér. 

Debreczen : Piacz-utcza. 

a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: II., Corvin-tér 2 . — IV., Semmelweiss-u. 14. — V., Llpót-
körút 22. - VI., Adrássy-úf 28. — VIII., Rákóczi-út 39. - VI I I . , József-

körűt 77/79. - X., Liget-tér 2. 

tartalmazó füzet bárkinek ingyen kiadatik. 

D I p / ^ p i Y A X T A v ' l ' a m o s g é p e k k e l berendezett 
I V l C v J C i V \ J 1 1 V/ cs. és kir. udv. orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgönájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója 

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
cs. ós kir. udvari szállító, a Szentsir 
lovagja ós Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitűn-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló,"tíázta légnyomású csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
39 év óta 1900 orgonát szállított, közte a 
király orgonáját, a mely mű ez idő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú 
villanyerőre berendezve). Orgonajavításokat 
és hangolásokat a legmérsekeltebb árban 
teljesít. Orgona jókarban tartását elvállalja. 
Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kí-

vánatra díjmentesen szolgál. 

a lelkész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

Hornyánszky-féle zsoltárokat 
16° alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
3.(50 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
3.S0 kor.-tól 6.— kor.-ig 
4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

Vászon- és félbőrkötésben . 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben . . . . . 

8" alaKban Wj-i cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésbén. . . 4.60 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól <>.— kor.-ig 
Bársonykötésben . , •-, . . . 5.— kor.-tól 10—kor.- ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Alkalmi ajándékul ajánljuK a Kiadásunkban levő 

Képes Szent Bibliát 
Tartalmazza a teljes Ő- és Újtestamentomot, valamint az 
Apokrifus könyveket. Alakja 18/25 cm. Tartalmaz több mint 
ezer művészies kivitelű képet és világhírű festők festmé-
nyeinek nyolcz színes másolatát. Ára dúsan aranyozott 
fekete vászonkötésben 30 korona. Postaköltség 72 fillér. 

HornyánszKy ViKtor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 



Református imakönyvek, 
zsoltárok, theologiai művek és 

ifjúsági iratok havi rész-
letfizetésre is meg-

rendelhetők 

H E G E D Ű S 
ÉS SÁNDOR 
REFORMÁTUS IRODALMI 
KÖNYVKIADÓHIVATALÁBAN 
D E B R E C Z E N B E N . 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Érték esítő-
«ie eie Szövetkezetén ez«g*ie«g 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik 46 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 

.atfMwrM-j:1«1 .mm - ^ ^ _ _ — m* * • 
mi 
mz 
mi 
mi 
mi 
m 
f i 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mt 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 
mi 

Pontos és 
l e g j o b b ORAR = 5 évi = 

jótállás mellett! 

E g y h á z i s z e n t e d é n y e k , 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

a r a n y és e z ü s t é k s z e r e k , 
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak részletfizetésre is! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
m v í ó r á s és é k s z e r é s z 

Budapest, VI., Teréz-Körút 5., I. em. 

te 
te 
te 
te 
te 
í ^ 
te 
te 
te 
te 
te 
te 
te 
te 
te 



G A Z D Á K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E 
Alapíttatott 9 0 0 - b a n 

Igazgatóság : Budapest, VIII., Baross-utcza 10. 
F. év nov. hó l-tcl sa,á székházába, a Kálvin-térre helyezt tik át. 

Biztosításokat elfogad tűz- és jégkár ellen, úgyszintén 
az ember életére a legkülönbözőbb módosatok szerint elő-
nyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjarányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 1'2 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
üzlet feleslegéből közgyűlési határozat értelmében díjvissza-
t é r í t é s e n . 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy • z ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden irányban készséggel szolgál az igazgatóság. 

Alapítványok kormány hozzájárulásával 2,527 980 K 
Tartalékok . 3,357.603 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kiű-

zetett tűzkárokban 10,740.000 K 
Biztosított tagjainak fennállásn óta kifi-

zetett jégkárokban 5,042.000 K 
Biztosított érték tűzben 1912. évben . . 860,000.000 K 

„ jégben „ „ . . 63,000.000 K 
Életüzlet állománya 15,240.000 K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete társintézménye a 

„GONDVISELÉS" 
Országos Közp. S e g é l y z ő Társulat útján 100 kor.-
tól 1000 koronáig t e r j e d ő t e m e t é s i segélybiztosítások, 
valamint havi beüzetések ellenében 1000 koronáig terjedhető 
leánykiházasítási (önállósítási) segélybiztosítások eszközöltet-
nek. L e g e l ő n y ö s e b b n é p b i z t o s í t á s . E társulat 
kebelében minden községben önálló helyi csoportok szervez-
hetők jótékonyezélú működéssel. Tájékoztatót készséggel küld 
bárkinek is a l'ársulat igazgatósága, Budapest, IX., Erkel-u. 20 

£ «5» 

JUHÁSZ LÁSZLÓ KÖNYVEL 

HUSZONHETEN A FELSŐ TÍZEZERBŐL, Három szín-
darab. Ara . . . V . . K 2.— 

€ 

€ 
£ 

PENGETI, SÍRVÁN. Költemények. Ára kötve . . K 2.— 

€ 

€ 
£ 

MÉLYSÉG ÉS MAGASSÁG. Imádságok és elmélkedések. 
Ára fűzve K 2.—, kötve . . . . . . • • . K 3.— 

Kaphatók I C ó k á í LáJOS könyvkereskedésében 

Budapest IV*, Kamermayer Károly-u, L 

€ 

€ 
£ 

f Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
c s . é s kir1. udv, hangszergyáros, 
a m. k i i . zeneakadémia, s z í n h á z a k , h a d s e r e g , m ű v é s z e k s t b . s z á l l í t ó j a . 
Budapest, II., Lánczhid-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

SpeczialisUi: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. # 

„ H a n g f o h o z ó n e r e ^ d a 1 1 , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erösebb és 
lágyaib hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása. 

L e g n a g y o b b r a k t á r é s 
= = = = = g y á r . = = = = = 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál 
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harn.ó.iumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6 kor.-tól följebb. 

HOBNYÁNSZKY VlKTOB 0°. Í8 KIK. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA RlJDAPKSTKN. 58723 



Ötvenhetedik óv f'olyam. 5-ik szám. Budapest, lí)14. február l. 

Megje len ik m i n d e n vasárnap. 

Szerkesztőség és k iadóhivata l 
IX. , Ráday -u tcza 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

dí jak stb. küldendők. 
Laptula jdonos és k iadó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B I L K E I P A P I S T V Á N . 

Társszerkesztők : 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, T a r i Imre dr. és 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

T A R T A L O M . Az É l e t K ö n y v é b ő l : , Leoldoztad gyászruhámat", (bj.) — Vezércz ikk: Református intelligenczia. Sebestyén Jenő. — 
K r ó n i k a : Egy határozat. — I s k o l a ü g y : A latin nyelv. Retessy Viktor. — T á r e z a : Belfasti levél. Sebestyén Andor. 
— Szocziál is ü g y e k : A közigazgatás a nép erkölcsvédelmében. Kálvinista. Az idei katonai fősorozások. — Kül-
f ö l d : Németország. V. J. — A mi ü g y ü n k . — Irodalom. — Egyház. — Iskola . — E g y e s ü l e t . — Gyász-
rovat. — Szerkesz tő i ü z e n e t e k . — H i r d e t é s e k . 

PROTESTÁNS 

Az Élet Könyvéből. 
„Leoldoztad g.vászruhámat.<4 

„Siralmamat vígságra fordítot-
tad, leoldoztad gyászruhámat, kö-
rülöveztél örömmel. 30. zsoltár 12. 

Az a bizonyosság, hogy: minden test olyan, mint 
a fa és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű 
virága, borongós őszi hangulattal nehezedik reánk; az 
a másik bizonyosság azonban, hogy: ti pedig választott 
nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való 
nép vagytok . . . , felemel bennünket és egész életünket 
új boldogság színeivel ékesíti fel. A keresztyének előtt 
igazán ragyogó tündöklésben áll az élet eszménye, a 
hozzá közelebb]utás azonban sokszor legyőzhetetlennek 
látszó akadályokon törik meg. A hétköznap munkáiban, 
küzdelmek forgatagában annyi minden van, a mi állan-
dóan lefelé szorítja a lelket; bizonytalanság, a mi nyug-
talanságot ; keserűség, a mi törni-zúzni szerető harag ér-
zéseit; gond, aggodalom, a mi elégedetlenség kitöréseit 
válthatja ki a lélekből. 

A hol azonban nincs felemelkedés, a sokféle gond és 
szorongás lenyűgöző hatalmából: ott nincsen bensőséges 
élet. A haladás világossága olyan területeken is kigyulladt, 
a hova évtizedekkel ezelőtt egy halvány sugár sem tévedt 
el; a modern kultura szellője az alsóbb néposztályokat 
is megcsapta, a nélkül azonban, hogy tavaszi ébredést 
adott volna nekik. Az igazi haladás nem a homályt és 
a zűrzavart növeli; nem is igényeket támaszt csak; 
még kevésbbé szórakozás, mulatozás, gyönyörűségek utáni 
vágyba hajszol bele, hanem megnyugtat, czélt tűz ki, 
kiemel az alacsony gondolatvilágból. A mai haladás 
azonban Isten nélkül akar boldogulni. Izgalomba állítja 
bele az embert; kiéhezteti, de igazi táplálékot nem tud 
a léleknek nyújtani. Ebben a szánalmas vergődésben 
találja a farsang a mai társadalmat. Farsang volna, de 
hiányzik az öröm ! 

A zsoltáros bizonyságtétele azonban másként hang-
zik : Siralmamat vígságra fordítottad, leoldoztad gyász-
ruhámat, körülöveztél örömmel. Mintha csaták tüzéből 
győzelmesen hazatérő hős mondaná ezt az éneket; 
mintha tündérregék káprázatos világa nyílna meg, a hol 
a szegény bujdosó végre is eljut ezerszínű mesebirodal-
mába, megaranyozott palotájába és minden örömre for-
dul . . . ." Leoldoztad gyászruhámat; nem pillanatnyi, 
muló örömet adtál, hanem körülöveztél azzal. Siralma-
mat vígságra fordítottad, a melyben Istendicsőítés lüktet, 
a mely megmarad minden háborúságok között, a melyet 
még a sír sem képes örökre eltemetni. Ez a vígság 
csupa harmónia. Telve van bizalommal, mert tudja, hogy : 
Az Ur angyala tábort jár az öt félők körül . . . 

A hívő lelkek milliói azonban ma is ebben a nagy-
szerű örvendezésben élhetnek. A siralmakon áttör a bol-
dogság ; leoldoztatik a gyászruha. Farsang van. Nem 
bálos, mulatós, mámoros, unott farsang; nem is hiú, 
tetszelgő, ékszeres farsang. Hanem ott a lélek legmélyén 
támadt vígság, a melynek éltetője, központja, erősítője 
az a tudat, hogy Isten. Megváltót adott a világnak. Ki-
tárul az Isten országának kapuja és belépve nem gyász-
ruhás, pesszimista, csüggeteg egyénekkel, hanem ujjongó, 
mások boldogságáért munkálkodni tudó, Isten dicsősé-
gére szolgáló lelkekkel találkozunk. Az Isten szeretete 
dicső fényben ragyog reánk és érezzük, hogy: A kik ö 
reá néznek, azok felvidulnak. Az Atya szeretetét érezzük 
a Megváltónál, a ki hoz: ékességet a hamu helyett, öröm-
nek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját a csüg-
gedt lélek helyett . . . 

Nem mesterséges erőszakolással, nem is hamis kul-
túrával lehet békét; derűt, megnyugvást teremteni ós 
gyászruhába öltözött világnézet nyűgeiből szabadulni, 
hanem az egész élet teljes átadásával az Úr vezetésére 
bízva magunkat. Gondolkozásunk így nyer tartalmat; 
érzésünk így nemesbedik ; akaratunk így irányul mindig 



a nemesre. Lelkünk szárnyakat Ö általa nyer és világot 
meggyőző hittel diadalmaskodunk. 

Akkor is reánknehezedik a bűntudat súlya; akkor 
is lesznek megrendüléseink; a hatalmas Isten nagysága 
és a saját erőtelen mivoltunk törékeny volta porig aláz-
hat akkor is bennünket és mégis azt énekeljük: leoldoz-
tad gyászruhámat. 

Emberek rosszakarata, irigység rágalmazó beszéde 
törhet ellenünk ; szenvedések, keserűségek vihara zúghat 
felettünk; gyászruhában szerettünket elsirathatjuk és 
mégis azt kell mondanunk a koporsó melletti búsulá-
sunkban is: leoldoztad gyászruhámat. 

Mindig az Urat érezzük mellettünk és Benne vetett 
hittel, de hősies lelkülettel is indulunk a gyászruhás, 
beteg társadalom gyógyítására, hogy legyen tavaszi éb-
redés a megdermedt hideg szívekben és lehessen far-
sang, a melyben mindenek a zsoltáros szavainak újjon-
gásával mondhatják : leoldoztad gyászruhámat, körülövez-
tél örömmel . . . (bj.) 

REFORMÁTUS INTELLIGENCZIA. 
Ezekben a napokban tartja a Magyar Ev. Ker. 

Diákszövetség szokásos februári konferencziáját. Csend-
ben, minden zaj nélkül, mint a hogy dolgozik is, a mióta 
fennáll. És talán ez is az oka annak, hogy oly kevesen 
veszik észre s oly kevesehsegitik. Mert ez a nagyjövőjű 
egyesület valósággal küzd az anyagi nehézségekkel 
évről évre, a mikor pedig másfelől annál csodálatosabb 
bőséggel áll rendelkezésére egy sereg ifjú ember hatal-
mas hite, törhetetlen energiája s romolhatatlan remény-

sége. Ugyanez a csendes, zajtalan munka s öntudatos 
hit jellemzi a leánydiákok szövetségét is. Ez is most 
tartotta konferencziáját. Munkája áldásait csak a jövő 
fogja feltárni előttünk. 

Ha egyházi viszonyaink egészségesebbek volnának, 
ha erőteljes virágzást igórne a megújhodni készülő egy-
házi élet, talán csak a rövid hírek közt emlékeznénk 
meg ezekről az eseményekről. De mai viszonyaink mel-
lett az első hely illeti meg őket. Mert egyházunk intelli-
gencziájának szellemi élete, tehát a magyar társadalom-
ban elfoglalt egész pozicziója függ ezeknek a munkáknak 
az eredményétől. 

A leendő magyar intelligenczia körében, a diákok 
körében végzett munka talán a leghősiesebb, a mit mosta-
nában Magyarországon végeznek. Nem a nélkülözéseknek, 
az önfeláldozásnak, önzetlenségnek ama gyönyörű pél-
dáiért, a melyekről mi, a közelállók tudunk, hanem 
azokért a rettentő szellemi harczokért, a melyeket min-
den egyes hívő diáknak a környezetével, diáktársaival, 
tehát néha igen erős szellemi fegyverekkel rendelkező 
kortársaival vívnia kell. A gúny, lekicsinylés minden 
formája ellenük szegeződik, a csúfolódók székének czi-
nikus fő- és albérlői, a nyilvános és titkos atheisták 
egész serege korbácsolja őket, szemtől szembe és hátul-
ról, titkon vagy nyíltan, lapokban és az életben egy-

aránt. És ők mennek előre. Lemondanak legszüksége-
sebb kiadásaikról, zsebpénzükről, összerakják koronáikat, 
hogy a nagy, közös munka tovább haladjon. Mit építenek 
vájjon? A saját egyéni érdekeik hajlékát, vagy jövő-
jüket alapozzák talán? Semmi mást, csak a Krisztus 
királyságát, az új magyar megtisztított keresztyén gondol-
kozásmódú intelligenczia szellemi életének alapjait. Milyen 
kár, hogy rövidlátás, rosszakarat, irigység és czinizmus 
oly nehézzé teszik számukra a munkát! Milyen kár, 
hogy nem látja meg őket egyetlen egy olyan fenkölt 
gondolkozású keresztyén lélek sem, a kit az Isten anyagi 
javakkal is bőven megáldott! Mi lenne csak tíz vagy húsz 
gazdag embernek azt mondani: „Kötelezem magam, hogy 
évenkint 500—1000 koronát adok a munkátokra öt 
vagy tíz éven keresztül, a míg megerősödtök 1" 

E helyett pedig egyre-másra teszik az alapítványo-
kat iskolák s néha nagyon gazdag iskolák számára. 
Gyönyörű dolog. De a modern egyháztársadalmi életnek 
új szükségei vannak s új eszközökkel dolgozik. Micsoda 
nagyszerű szolgálatot tenne az, a ki az ilyen örökhagyó 
nemes lelkeknek megmagyarázná: „Nézd, mennyi új in-
tézmény keletkezett itt a te ifjúságod óta, jöjj és támo-
gasd most már azokat. Támogasd ezeket a szegény 
fiúkat s leányokat, állítsd talpra őket egyszerre, egyetlen 
egy tollvonással. Vagy csinálj sajtó-alapot, propaganda-
alapot, külföldre járó fiatal emberek, leányok számára ösz-
töndíjat, otthont, evangelizáló-termet egyik vagy másik 
egyesület számára." De mindez, sajnos, még nincs a köz-
tudatban. Addig pedig az ilyen kiszámíthatatlan jelentő-
ségű egyesületek kicsiny körben kénytelenek erejüket 
lekötve tartani, ugyanakkor, a mikor a keresztyénség 
mindenfajta ellenségei ésszel pénzzel, sajtóval s a modern 
propaganda eszközeivel felfegyverkezve, ostromolnak ben-
nünket mindenfelől. 

A magyar református intelligenczia természetrajzáról 
most nem beszélhetünk. Pedig valóban érdekes lenne 
ennek a lelki életét megrajzolni. Mert ilyen intelligen-
czia nincs több a világon. Egyfelől makacsul ragaszkodik 
bizonyos külső jelszavakhoz, másfelől ugyanilyen ma-
kacssággal dobja félre azoknak minden komoly, igazi 
tartalmát. S elkeserítő szégyene az a mi állapotainknak, 
hogy épen annak az egyháznak az élete alakult át ilyen 
tartalmatlanná, a melynek oly sok és annyiféle iskola van 
még ma is kezében! A magyar református intelligenczia 
tulajdonképen illuzórikus valami. Ma már csak névleg 
él. Bizonyos történelmi daczból táplálkozó kálvinista ön-
tudat, holt tradiczionalizmus s a mult dicsőségének csábos 
varázsa az, mely még tartják benne a lelket egy ideig. 
Egy kicsiny mag van ugyan még talán szétszórva, a 
mely nem hajtott még térdet a Baálnak, egyébként azon-
ban, a mi ez intelligenczia többi részének világnézeti 
tartalmát illeti, a legkétségbeejtőbb megüresedés, közöny, 
titkos és vakmerő nyilvános atheizmus uralkodik minden 
vonalon. Vagy a mi még rosszabb, idegen, antikeresz-
tyén eszmék hamis rakománya úszik, mint dugárú az 
egyház hajóján — de a régi zászló alatt! 



Ebben a kétségbeejtő helyzetben nyújt bíztató re-
ménysugárt a magyar ref. intelligenczia jövőjére nézve 
a diákszövetség úgy a férfiak, mint a nők között, Végzett 
munkája által új férfi és női típusok vannak kialakuló 
ban. A modern műveltség maradandó értékű eredményei 
párosulnak bennük az evangéliumi világfelfogás komoly-
ságával. A diákszövetség végzi tehát el azt a munkát, 
a melyet a mi felekezeti iskoláink és családi nevelésünk 
nem tudtak elvégezni. Nem felekezeti öntudatot, hanem 
hitet — nagy irányító elveket s mindenek fölött hívő 
bizonyosságot ad az ifjú lélek számára. Szóval, nagyon 
helyesen, csak evangelizál. A felekezeti öntudattá való 
differencziálódás aztán már az egyéniség s lelkület ós a 
további önképzés dolga. Ezért nem félünk mi a Diák-
szövetségtől. Sőt egész lelkünkkel rajongunk érte. Mert 
tudjuk, hogy a protestáns egyházak s vele együtt a ma-
gyar társadalom legaktívabb, leggerinczesebb tagjait innen 
fogja nyerni. S a csúfolódók székei már régen elkorhad-
nak, nagyhangú ellenvetéseik buborékokként elszállnak, 
gúnnyal mérgezett nyilaik régen összetörnek, a mikor a 
Krisztus királyságáért végzett munka még mindig bőven 
termi áldásos gyümölcseit a magyar református egyház 
s a magyar társadalom számára. 

Sebestyén Jenő. 

K R Ó N I K A . 

Egy határosai. 

Egy népgyűlésen elhatározták, hogy a jövőben a 
választások alkalmával nem fogadnak el se fuvardíjat, 
se ételt, se italt stb., mert csak így lehet megtisztítani 
a közéletet. Hallgassuk el most, hogy néppárti szervez-
kedő gyűlésen, aktuális politikai czélzattal hozták e ha-
tározatot, valamint azt is, hogy egyelőre kevés kilátás 
van arra, hogy ilyen határozatot sok helyen hozzanak 
és az emberek ezrei írják alá komoly és szent elhatá-
rozással. De ebből kifolyólag mégis nem hallgathatjuk 
el itt ebben az egyházi lapban azt a meggyőződésünket, 
hogy igazán itt volna már az ideje ennek az eszmének 
komoly propagandát csinálni. — Hiszen épen a lelké-
szek, tanítók s a nép igazi barátai és vezérei a meg-
mondhatói annak, hogy micsoda tatárjárásszerű pusztítást 
visz véghez egy-egy „követ" vagy más választás (sajnos, 
néha a lelkészválasztás is!) népünk erkölcsi életében. 
A legnehezebben kezelhető emberek az ilyen hadjáratok 
és összeütközések színhelyein vannak. Nem nagy vigasz-
talás, hogy peccatur extra et intra . . . — Az ev. ke-
resztyén egyházaknak mérlegbe kellene vetniök minden 
rendelkezésükre bocsátott erejüket és a próféták szent 
hevületével kellene síkra szállniok ezen métely ellen is. 
Hiszen az egyház nem gubózhatja be magát a templo-
mok és tanácstermek falai közé. Nem azt tanultuk a 
mi nagy reformátorunktól. — De természetes, hogy mi-
előtt ilyen ügyekben is kilépünk a porondra, ki kell 
söpörni az egész vonalon egyházi életünk minden terü-

letérői és saját, lelkületünkből az elfajult és gyűlölködő 
pártpolitika kovászát, a mely annyi mindent tönkrepos-
hasztott már körünkben. — Ott, a hol a mi Szövetségünk 
dolgairól és feladatairól esik szó, ezekről és ilyenekről 
is legyen emlékezés! 

ISKOLAÜGY. 

A latin nyelv. 
Általában lehet hallani, hogy a szülők, gyermekeik-

kel együtt, legjobban rettegnek a latin nyelvtől. Nem is 
csoda, mivel az értesítők kimutatása szerint az alsó négy 
osztályban ebből kerül ki a legtöbb elégtelen. 

így pl. egyik értesítőben következő arány mutat-
kozik:" 1. osztály 50 tanuló; 23 elégséges, 10 elégtelen. 
II. osztály 40 tanuló ; 27 elégséges, 6 elégtelen. III. osz-
tály 35 tanuló; 15 elégséges, 9 elégtelen. IV. osztály 
31 tanuló; 19 elégséges, 3 elégtelen. E szerint mind-
egyik osztályban felénél több a gyönge és ötödrésze 
pótvizsgára utasíttatott. 

A többi tantárgynál nincs ez az arány; holott a 
latint kellene legjobban megalapozni, erre kellene a 
legnagyobb kedvet szuggerálni, mert ez a nyelv az 
az univerzális tudomány, a mely által minden más tu-
domány elsajátítására alkalmasabbá, képesebbé lesz a 
tanuló; tehát erre kellene a legnagyobb súlyt helyezni. 
Súly van is rá helyezve, mert ennek van legtöbb heti 
órája s ha még sincs kellő eredmény, ha mégis ebből 
buknak meg legtöbben: akkor ennek valamelyes szer-
vezeti hibájának kell lenni. Meg is találjuk ezt a tan-
tárgyak terjedelmének kimutatásában. íme: 

1. osztály. Latin nyelv: főnevek, melléknevek, név-
mások, elöljárók, határozó szók, számnevek és igék, 
ezek ragozása a cselekvő alakban. Fordítási gyakorlatok 
latin és magyar szövegek alapján. Könyv nélkül 7—8 
elbeszélés. Írásbeli dolgozatok hetenként stb. 

Nohát ily óriási terjedelemmel nyomorgatni azt a 
parasztiskolából kikerült 10 éves gyermeket s épen 
egy idegen nyelvből: képtelenség! Mert ne azt az egy-
két táltost nézzük, a ki vagy előkészítő iskolából ment 
oda, vagy a kinek kiválóbb képességet adott az Ég, 
hanem azt a nagy többséget, mely közepes képességgel 
s pláne falusi iskolából kerül oda, hol még az anyanyelv 
tanával sem igen ismerkedett meg; a tantárgyak meg-
állapításánál pedig mindig a közepes tehetséget kell 
irányadóul tekinteni. 

Ezt a mostani rengeteg terjedelmet nem bírhatja 
meg a közepes tehetség; ha pedig az első osztályok 
penzumait nem bírja asszimilálni, ha biztos alapot nem 
bír szerezni, akkor csak bukdácsol, vagy elbukik; mert 
a nyelvtan is olyan, mint a számtan : az alapot kell jól 
megvetni: mert hiába csináljuk meg jól az összeadást, 
ha elhibázzuk a kivonást. Hogy pedig nem lehet jó ala-
pot vetni a mai rendszer mellett, bizonyítja az elég-
ségesek és elégtelenek elijesztő száma s az az elpárol-



gás, hogy az első osztály növendékeiből a negyedikben 
már csak 35 szerepel. 

Önkényt következik, hogy a bajon csak úgy lehet 
segíteni, ha a terjedelmet összébb vonjuk. Szerintem a 
következőkép kellene: 

I. osztály. Latin nyelv. Főnevek, melléknevek, név-
mások, elöljárók, határozók, számnevek s ezek ragozása. 
Semmi több. Fordítás csupán annyi, a mennyi ezekből 
kitelik. Könyvnélkülözés csupán egyes szavak jelentése. 
Házi feladat! ? Általában be kellene szüntetni a négy 
alsó osztályban. Elég a növendéknek az iskolai 5—6 
óra. Ezenkívül használja az időt játszásra, lelke fel-
frissítésére, testedzésre. 

Ha a tanár lelkiismeretes, ha nem egy-két táltos-
sal akar brillírozni, hanem a közepeseknél elért ered-
ménnyel, ha az órát pontosan betartja, akkor olyan 
alapot vethet ezzel a terjedelemmel, a mire könnyen 
építhet tovább. 

II. osztály. Az igék cselekvő alakban. Segédigék. 
A legegyszerűbb fordítás; könyvnélkülözés csak szavak-
ból, az első osztály anyagának folytonos ismertetésével. 
III. osztályban azt, a mi most a H-ikban van. IV. osz-
tályban a három előző osztályban tanultak ismétlése, 
hogy az átszivárogjon minden tanuló vérébe; ebben 
tanítandó az I. osztályban most követelt könyvnélkülözés. 

Ilyenformán csekélyebb lesz a terjedelem;*de jobb 
lesz az alap, melyre hatványozva lehet építeni a felsőbb 
osztályokban. Jó volt a régi rendszer: dekliuista, kon-
jugista, syntaxista stb. mind külön osztály; tudtak is 
jobban deákul, mint most. A szülők nem rettegtek; a 
növendékek nem buktak és se diáknak, se professzor-
nak nem kellett drága pénzen privát órát venni. 

Szóval redukálni a terjedelmet s megszüntetni azt 
az elijesztő állapotot, hogy a tanulók ötödrésze bukás-
nak legyen kitéve. Épen most van a félév s minden-
felől hallom a szülők panaszos kesergését s átérzem a 
szegény diákocskák elégtelen szégyenkezését. 

Hetes sy Viktor. 

T Á R C Z A . 

Belfasti levél. 
Nagytiszteletű Szerkesztő Űr ! 

Talán nem lesz érdektelen a P. E. I. L. olvasói 
előtt, ha megemlékezem az ír presbiteri egyháznak a mi 
egyházunkkal szemben tanúsított rokonszenvéről, mely-
nek külső kifejezéséül az ír presbiteri egyház General 
Assembly-je készséggel ajánlott fel néhány ingyenes 
helyet magyar theologusok számára belfasti kollégiumá-
ban. Továbbá néhány sorban megemlékezem az inté-
zeti- és kollégiumi életről. 

Ez a stipendium egészen új keletű. A mult évben 
jött ide az első magyar theologus az „Assembly's College" 
lakói közé. Az ösztöndíj a Presbiteri Világszövetségnek 
Budapesten 1911-ben tartott gyűlésétől datálódik. Ezen a 

gyűlésen résztvett ugyanis az ír presb. egyház akkori 
moderátora, dr. Macmillan is, a ki, hogy az ír és ma-
gyar református egyház között közelebbi összeköttetést 
hozzon létre, elhatározta, hogy úgy, mint a cseh theolo-
gusok már néhány év óta élvezik, a magyar theologusok 
számára is kieszközöl néhány ingyenes helyet. Ebben 
az ügyben érintkezésbe lépett a Kálvin-Szövetséggel, 
melynek nemes czéljai között a külföldi egyházakkal 
való összeköttetés ápolása és gyarapítása is szerepel. 
Ez természetesen örömmel fogadta el emez, intenczióinak" 
annyira megfelelő nemes ajánlatot. így a mult iskolai 
évvel kezdődőleg eggyel szaporodott azon helyeknek 
a száma, a hol a magyar theologusok a külföldi egy-
házi életet tanulmányozhatják, de egyben alkalmuk nyí-
lik arra is, hogy olyan helyen, a hol eddig rólunk csak 
nagyon keveset tudtak, Magyarországról és különösen a 
magyar egyházi viszonyokról helyes informácziót adhas-
sanak. 

Nem terjeszkedhetem ki e rövid levél keretében 
ez alkalommal az ír presbiteri egyház részletesebb ismer-
tetésére, csupán a kollégiumot, annak életét, tanítás-
rendjét óhajtanám röviden vázolni. 

Az ír presbiteri egyháznak két kollégiuma-van: 
a Magee College Londonderry-ben és az Assembly's 
College Belfastban. Nagy küzdelem és áldozat után 
jutott az ír presbiteriánizmus abba a helyzetbe, hogy ő 
maga képezhesse lelkészeit. Csak a mult század első 
felében állíthatták fel ezeket a kollégiumokat s csak az 
utolsó évtizedekben a Queens Universily-t, mely szin-
tén Belfastban van. 

A kollégium a városnak egyik villanegyedében van, 
távol attól a nagy forgalomtól, a mely Belfastot a brit 
királyság egyik legnevezetesebb városává teszi. Nagy 
területet foglal el s szép kerttel van körülvéve, ele azon-
kívül közvetlen közelében a hat professzor számára is 
hat külön lakóház van építve. A kollégium internátussal 
van összekötve, a hol a lelkészi pályára készülő ifjak 
ingyenes lakást kapnak. Az élelmezést és egyéb kiadást 
azonban maguk fizetik. Az internátus ügyeit egy tanár 
vezeti a szeniorral, a kit a diákok maguk közül válasz-
tanak. De bár tanár nem lakik benn, mégis minden 
ebédnél és teánál jelen van egy professzor és pedig 
hetenként egymást felváltva. Az ebédnél ők mondják az 
asztali áldást, tea után pedig felolvasnak egy részt a 
bibliából, tanár és tanulók székük előtt térdelve imád-
koznak. Nagyon idekívánkozik egy megjegyzés az imád-
ságról, az t. i., hogy itteni ír atyánkfiai igen jól és 
buzgón tudnak imádkozni. 

De ez a dolog tulajdonképen más lapra tartozik 
s én az internátusról óhajtanék még egyetsmást meg-
említeni. 

A mint jeleztem, az internátus csak a lelkészi 
pályára készülő ifjak számára épült. Ha nincs elég 
theologus, úgy olyan egyetemi hallgatókat is felvesznek, 
a kik a három egyetemi évük után tanulmányaikat, mint 
theologusok, a College-ben óhajtják folytatni. Azonkívül, 



a fenti esetben, néhány segédlelkész számára is adnak 
helyet. Az internátus jelenlegi 20 lakója közül csak 10 
theologus, míg a többi egyetemi hallgató és segédlel-
kész. A College többi hallgatója künnlakó és számuk 
26, úgy hogy az összes theologusok száma 36. 

Az intern átusi életet, mint az angol college-okét 
általában, a közvetlen, baráti viszony és a kedétyesség 
jellemzi. A sportoknak, tán nem is kell említeni, mind 
nagy barátjai, kezdve a szobai ping-pong-tól a rugby-ig. 
De, természetesen, nem ebben merül ki minden tevé-
kenységük, mert be tudják osztani maguknak az időt, 
úgy hogy a munkájuknak is megfeleljenek, pedig annak 
ok sincsenek híjával. Mert tekintetbe véve, hogy a 
tulajdonképeni theologiai tanulmányi idő csak három 
évből — évenként csak egy öthónapos szemeszterből — 
áll, nagyon erősen kell dolgozniok, hogy a feladatuknak 
megfeleljenek. A szemeszter októberben kezdődik és 
április elején ér véget. Nem kell azonban azt hinni, 
hogy az év többi hét hónapjában semmi dolguk nincs 
a theologusoknak ! Mert bár a professzorok nem tudnak 
annyit előadni az öt hónap alatt, a mennyi szükséges 
volna, de az előadásukban mindig utalnak azokra a 
tudományos munkákra, a melyek előadásaikat kiegészítik, 
így tehát az igazi munka a vakáczióban kezdődik, a 
mikor a hallgatott anyagot ki kell egészíteni és fel kell 
dolgozni. 

A tananyag és a csoportok ugyanazok, a melyek 
a mi theologiánkon. Miután azonban csak egy szemesz-
ter van, vizsga is csak egy van a szemeszter végén. 
Vizsga napján mindenki megkapja a tételét és azt írás-
ban kell kidolgoznia. Előadások naponkint 9—l-ig foly-
nak, kivéve szombatot, a mikor szünnap van. Ez a nap 
ugyanis munkára és szórakozásra van rendelve; vasár-
nap az istentisztelet ideje. Szombaton ki-ki elvégzi a 
teendőjét: feladatát vagy prédikáczióját, azután sportol; 
vasárnap pedig a templomba megy, a hol az istentisz-
teletek majdnem az egész napot igénybe veszik. 

Ez a megjegyzés talán azoknak, a kik a skót, 
illetve ír presbiteri istentiszteleteket közelebbről nem 
ismerik, különösnek fog tetszeni, pedig tény az, hogy a 
legtöbb templomban reggel 10 órától esti 9 óráig egy-
mást váltják fel a különböző istentiszteleti és egyéb 
vallásos meetingek. Erről azonban, miután nem tartozik 
a jelen tudósítás körébe, a nt. Szerkesztő úr szíves 
engedelmével egy más alkalommal leszek bátor be-
számolni. 

Legyen szabad ezt az alkalmat felhasználnom arra, 
hogy e helyen is hálás köszönetet mondjak dr. Darányi 
Ignácz főgondnok úrnak, a ki szíves adományával ide-
jövetelemet kegyes volt lehetővé tenni. 

Belfast. Sebestyén Andor, 
theologus. 

Távíratmegváltásí lapok 
sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker., Molnár-utcza 17. szám). & ét ^ J* 

S Z O C Z I Á L I S Ü G Y E K . 

A közigazgatás a nép-
erkölcs védelmében. 

Nemrégiben hallottuk Gödöllőn dr. Decsy József 
főszolgabíró szájából, hogy mily fontos területe a köz-
igazgatásnak a nép vallásos és erkölcsi életére való 
vigyázat és az afelett való őrködés. De ez természetes 
is; mert mindenütt többet lehet elérni a megelőző mun-
kával, mint a hibák utólagos büntetésével. Lépten-nyomon 
látjuk, hogy a közigazgatás első tisztviselői igyekeznek 
is korlátozni a maguk hatáskörében az erkölcstelenség 
és vallástalanság terjedését, de lehetetlen elmellőznünk 
Pleininger József felsöpulyai főszolgabírónak igen értékes 
ós komoly szocziális érzékről tanúskodó, a nép iránti 
szeretetből fakadt rendeletét, a melyet minden kommen-
tár nélkül szószerint idézünk : 

„Tanügyünk fejlesztésére — így szól a rendelet — 
és a serdülő ifjúság nevelésére úgy az állam, mint az 
egyház és társadalom is nagy súlyt helyez és arra mind-
kettő jelenleg nagy áldozatot is hoz; úgyszintén a lel-
készkedő papság, meg a tanítóság is minden tőle telhető 
buzgalommal és rendelkezésére álló eszközzel iparkodik 
a nép erkölcsi és anyagi jólétét, nemkülönben az ifjúság-
erkölcsösségét és művelődését előmozdítani. Mindennek 
daczára sajnálattal kell tapasztalnunk, hogy e tekintet-
ben vajmi kevés haladást, hanem inkább visszaesést, 
sűiyedést észlelünk ; legalább erről tanúskodnak a gya-
kori ifjúsági kihágások és az úton-útfélen tapasztalható, 
megdöbbentő lelki eldurvulásnak mind gyakrabban mu-
tatkozó szomorú jelei. 

Ezen szomorú jelenségnek legfőbb okát egyrészt 
abban vélem feltalálni, hogy a lelkészkedő papság és 
tanítóság fentemlített nemes törekvésében és odaadó 
munkálkodásában vajmi kevés megértésre talál azoknál, 
kiknek jóakaratú támogatására elsősorban szeretne szá-
mítani, t i. a közhatalom helyi képviselőinél, a szülőknél 
és községi elöljáróságnál, sőt épen ezeknél akárhányszor 
csak közömbösséget és nemtörődömséget, néha rossz-
indulatot tapasztal, másrészt pedig és talán még inkább 
okozzák azt a közrend és közcsend megzavarására vezető 
és az ifjúságnak lelki eldurvulására nevelő gyakori korcs-
mai mulatságok és egyéb ily alkalmak ; mert az alkalom 
teszi a bűnöst. Épen azért, hogy a nép jólétéért és kü-
lönösen az ifjúság jobb erkölcseiért és művelődéséért 
folytatott munkálkodásunk eredményes legyen, feltétlenül 
szükségesnek tartom, hogy az annak útját álló és sike-
rét veszélyeztető alkalmak lehetőleg megszüntettessenek, 
vagy legalább is megszoríttassanak. 

Erre való tekintettel szükségesnek tartom, hogy az 
alautiakban foglaltak betartására a nagyközönséget ismét 
és újra felhívjam, még pedig, hogy : 

1. korcsmai zenéltetésre és tánczmulatságokra egy-
általán nem adok engedélyt advent első vasárnapjától 



vízkeresztig és húshagyó-keddtől fehérvasárnapig be-
zárólag ; 

2. a többi időben is csak három alkalomkor és 
pedig farsang, búcsú és az őszi idő valamelyik napján 
engedélyezek úgynevezett legénytánczot, akkor is az 
előírt óvintézkedés, óvadékpénz letétele mellett, egye-
sületeknek csak úgy, ha azok belügyminiszterileg jóvá 
vannak hagyva és ha ezen egyesületek, dalárdák ilyen 
mulatságok rendezése után csakugyan érdemes bevételt 
tudnak felmutatni és csakis a felszerelésre, vagy pénz-
táruk javára fordítják azt. 

4. A tanköteleseknek, akár elemi, akár ismétlő és 
tanoncziskolások legyenek azok, életkorra való tekintet 
nélkül, nyilvános tánczmulatságon résztvenni tilos, azok 
rendezőjét, a ki ilyen gyermekeket helyiségében vagy 
tánczmulatságon időzni enged, valamint azon szülőt, 
vagy gyámot, a ki gyermekét vagy gyámoltját nyilvános 
mulatóhelyre magával viszi, 100 koronáig terjedhető 
pénzbüntetéssel fenyítem. A községi elöljáróságot szi-
gorúan felelősség terhe alatt kötelezem, hogy ezen vár-
megyei rendeletnek pontos betartását ellenőrizze és az 
az ellen vétő korcsmárost, tánczmulatságrendezőt, szülőt, 
vagy gyámot azonnal följelentse hivatalomnál. 

Az ifjúságnak a legtöbb községben az esti órákban 
és sokszor a késő éjjelbe is benyúló hangos és zajos 
csavargását, vad lármával és éktelen kurjongatással tör-
ténő fel- és alávonulását, az utczákon vagy a korcsmák 
udvarán rendesen kézi harmonikaszó, vagy grammofon 
mellett tartatni szokott lármás összejöveteleit és tán-
czolását a lakók éjjeli nyugalmának és az ifjúság er-
kölcseinek megvédése czéljából 100 korona büntetés 
terhe mellett szigorúan eltiltom. Itt is a községi elöl-
járóságot és az éjjeli őröket teszem felelőssé a rendelet 
végrehajtására és hanyagságuk vagy nemtörődömségük 
beigazolása esetén Őket szigorúan büntetni fogom. 

Sok verekedésnek és elvadulásnak volt már okozója 
azon duhaj mulatozás is, melyet a legények rendezni 
szoktak abból a pénzből, melyet lakodalmak alkalmából 
a vőlegénytől, különösen a falubeli leányt elvevő más 
községbeli vőlegénytől ki szoktak koldulni, akárhányszor 
úgyszólván lelketlenül kizsarolni. Ily cselekményeket a 
jövőben szigorúan fogom büntetni. Ehhez hasonló alkal-
mak az úgynevezett legényavatási ivások is, a mikor 
nem egy esetben még teljesen éretlen, ismétlő iskolás-
fiút is „legénnyé ütnek" bizonyos mennyiségű bor vagy 
pénzösszeg lefizetése ellenében, melyet ez akárhányszor 
csak apja vagy gazdája meglopásával tud megszerezni. 

Felhívom a jegyző urakat, hogy ezen rendeletemet 
minden községben legelterjedtebb módon azonnal tétesse 
közhírré; a jövőben pedig minden január és augusztus 
hó első vasárnapján hirdettessék ki és annak megtör-
téntét e hónapok 16-áig sürgetés bevárása nélkül jelent-
sék be. A rendeletet minden községi birónak megőrzés 
végül kiadom. A járásbeli lelkész és tanító urakat pedig 
megkeresem, hogy a rendeletben foglaltakat alkalmas 
módon a lakossággal, különösen az ifjúsággal közölni 

szíveskedjenek. A csendőrörsöket felhívom, hogy a ren-
delet betartását szigorúan ellenőrizzék és a tapasztalt 
kihágásokat személyválogatás nélkül feljelentsék." 

Kívánatos volna, ha nemcsak a felsőpulyai járás 
felhívott értelmisége törekednék a rendelet betartására, 
hanem egyházvezetőink, lelkészeink, tanítóink az illetékes 
főbíró uraknak figyelmébe ajánlanák ezt a rendeletet és 
felkérnék hasonló kiadására. 

Kálvinista. 

Az idei katonai fősorozások. 

Legtöbb vármegyében már kitűzték az idei katonai 
fősorozások idejét. A családapák csak ilyenkor gondol-
nak arra az eshetőségre, hogy gyermekeiket be is soroz-
hatják s ez esetben egy vagy két esztendeig a katonai 
szolgálat elvonja azokat a rendes polgári foglalkozástól. 
A katonáskodás maga is sok pénzbe kerül, a minek elő-
teremtése rendszerint a szülő gondja. Még nagyobb az 
anyagi veszteség a földművelő nép gyermekeinél, hiszen 
ezek rendszerint legmunkabíróbb, leghasználhatóbb koruk-
ban hagyják ott eddigi munkakörüket. A modern nyu-
gati államokban már régóta biztosítással védekeznek a 
szülők a katonai szolgálat idején megnagyobbodó anyagi 
terhek ellen. Nálunk is lehetett ilyen biztosítást kötni, 
de rendszerint drágán, mert a szülőnek előzetesen orvosi 
vizsgálat alá kellett vetnie magát. A Gazdák Biztosító 
Szövetkezete (Budapest, IX., Kálvin-tér) változtatott ezen 
az állapoton, mert felvette ügykörébe a katonai szolgá 
lat esetére szóló biztosítást is, úgy azonban, hogy a 
biztosító felet megkíméli az előzetes orvosi vizsgálat 
költségeitől s emellett a legolcsóbb díjtételekkel fogad 
el 100 koronától 2000 kornáig terjedő biztosítást, a me-
lyet a gyermek 21 éves korában fizetnek ki. Ennek a 
biztosításnak a feltételeiről a szövetkezet helyi ügynök-
ségei és a Gondviselés Társulat fiókjai adnak bővebb 
felvilágosítást. 

K Ü L F Ö L D . 
Németország. 

A tömeg sztrájk és az egyház. Berlinben tovább 
foly a porosz evangélikus államegyházból való tömeges 
kilépés mozgalma. Tovább folytatja azt a Komitee Kon-
fessionslos, a Bund der Konfessionslosen a szocziál-
demokrata-párt segítségével. Ez a segítség tényleg mű-
ködik, bár a Parteitag hivatalosan nem határozott az 
egyházból való kilépés propagandája ügyében. Ez a 
fegyverbarátság és tényleges közös propaganda megvan, 
még ha a pártbizottság (Parteiausschuss) hivatalosan 
meg is tagadta az ezzel a propagandával való közös-
séget. A szocziáldemokrata pártbizottságnak a mult év 
deczember 20-án hozott határozata így szól: „A párt-
elnökség és a pártbizottság kifejezetten megállapítják, 
hogy az államegyházból való kilépés agitácziója a Fele-
kezetnélkiili Bizottságnak és a Szabadgondolkodó Egye-
sületeknek magánmunkája s a szocziáldemokrata-párt 



teljesen távol áll attól. A párt elutasítja a pártszervezet-
nek eme mozgalom szolgálatába való állítását." Mind-
emellett vezetői, Liebknecht, Péus, Hoffmann, Wille tény-
leg közreműködnek a mozgalomban, sőt a párthűséggel 
összeférhetetlennek nyilvánítják az államegyházban való 
maradást. Tény az, hogy a szocziáldemokraták nagy 
mértékben részt vesznek ebben a mozgalomban, sőt a 
párt általános hangulata, mi több : szelleme mellette van. 
Az eredmény jó része is a pártszellem kényszerítő hatá-
sának tulajdonítandó. Heyn Immánuel berlin-charlotten-
burgi lelkész, birodalmi képviselő a Vossische Zeitung 
óévi számában a hivatalos hatóságok közlése alapján 
azt írta, hogy a propaganda következtében 17 ezeren 
léptek ki, sőt hogy az utolsó napok egyikén — Lieb-
knecht,ék sürgetésére, az idei egyházi adófizetés elkerü-
lése czéljából — 8 ezeren léptek ki. Tehát 20 ezeren 
felül van a berlini újabb kilépések száma. — A múltkor 
már jeleztük, hogy az egyház is megmozdult s a két 
generális-szuperintendens (Lahusen és Haendler) fel-
hívása alapján általános egyház-vasárnapot (Kirchen-
sonntag) tartott e hónap 11-én Gross-Berlin evangélikus 
templomaiban. A templomokban arról beszéltek a lel-
készek, hogy mi az egyház jelentősége és mivel tar-
toznak neki az egyháztagok, A templomok látogatott-
ságáról statisztikát is vettek fel. E szerint igen szép 
látogatottságnak örvendettek a templomok. Nagy-Berlin 
88 gyülekezetében 65,000-en vettek részt az alkalmi isten-
tiszteleteken. Az egyik berlini egyházi lap szembe is 
állította ezt a statisztikát a Komitee Konfessionslos-nak 
mult évi szentháromságvasárnapi statisztikájával, a mely 
szerint — állítólag — 68 gyülekezetben 11,100 temp-
lomlátogató volt. Általában — azt mondják — nagyon 
jó hatása volt az egyház-vasárnapnak. Részben magam 
is tapasztaltam. 12-én, mint meghívott vendég, részt-
vettem a berlini szabadelvű lelkészértekezlet újévi gyűlé-
sén és a jelenlevők mind örömmel, megelégedéssel és 
lelkesedéssel beszéltek az azelőtt való nap szép és áldá-
sos eredményeiről. Magam délelőtt az egyházi középpárt 
vezéremberét D. (dr. theol.) Scholz Prediger-Professort 
hallgattam meg a Marienkirche-ben, este pedig D. Soden 
Herinann bárót, a Jerusalemsgemenide vezető lelkészét, 
az egyetem tiszteletbeli rendes tanárát a Jerusalems-
kirehe-ben. Mind a két templomnak szép közönsége volt. 
A dómnak, hol Drvander beszélt és ismerőseim elbeszé-
lése szerint az általuk látogatott templomoknak is népes 
közönsége volt. Seholtz a 26. zsoltár 8. verse alapjáu 
(Uram, szeretem a te házadban való lakozást. . .) mon-
dott lelkes, tartalmas és tapintatos beszédet. Soden (ez 
lett a hattyúdala!) az Ef. alapján (Azért immár 

nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgár-
társai a szenteknek és cselédei az Istennek) mondott 
művészien fölépített, gondolatban és érzésben igazán 
magasan szárnyaló (s emellett mégis egyszerű!) beszé-
det, Az őskeresztyéneknek az antik világban való ide-
genségét és hitük világában talált otthonukat, a közép-
kori keresztyének zsellérségét és a reformáczió híveinek 

gyermeki és testvéri közösségét nagyszerűen festette. 
A mai embernek, az egyháztól, a vallástól, az Istentől 
elszakadt embernek, ebben a világban való idegenségét 
imponáló és megindító erővel jellemezte. Az igazi egy-
házi és keresztyéni életre, a szentek polgártársainak ós 
Isten cselédeinek (házanépének) nemes életére való buz-
dítással — mint valami hatalmas orgonafugával — vég-
ződött a nagystílű beszéd. Másnap az értekezleten Fischer 
Alfréd, Soden lelkésztársa is elragadtatással beszélt a 
gyönyörű beszédről (papoknál ritka dolog!). 

A Komitee Konfessionslos persze gondoskodott erre 
a napra is népgyűlésekről. 16 gyűlést tartottak s azokon 
a híradás szerint, több mint 2000 ember jelentette ki, 
hogy kilép az államegyházból. Az említett lelkészértekez-
leten „A Pál apostolra vonatkozó kutatás problémái" cz. 
igazán becses felolvasás (Lic. Bőiig lelkész) és az ahhoz 
fűződött vita után D. Kirmss elnöklete mellett meg-
állapították a tavaszi gyűlés programmját: Az egyházból 
való kilépés mozgalma és a gyülekezeti munkásság. 
Az volt az általános meggyőződés, hogy minden előtt 
és fölött a csendes, hűséges gyülekezeti munkásság biz-
tosíthatja az egyház jövőjét. A következő napokban 
Lahusen generál-szuperintendensnél a lelkészeknek, cso-
portönkint, barátságos eszmecseréi voltak az államegyház 
szükséges reformjairól. Ez a kettő: gyülekezeti buzgó 
munka és korszerű egyházi reform a legjobb védekezés, 
a legjobb harcz és a jövő legszilárdabb záloga! 

Berlin. . V. J. 

A M í Ü G Y Ü N K . 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

Legköze lebbi szerkesztőség i vacsoránkat 
február h ó 4-én (szerdán) tartjuk a régi helyen 
(VII., Dohány-u. 20. Magyar Korona v e n d é g l ő 
külön terme). 

A pesti egyházmegye kebelében a Gödöllőn ki-
mondott határozat folytán már megalakult a Kálvin-
Szövetség Nagy Ferencz esperes lelkes kezdeményezé-
sére Veresegyházán, úgyszintén Mátis Márton, a pesti 
egyházmegyei Kálvin-Szövetség lelkészelnökének buzgól-
kodására ÍSzadán. Az örszentmiklósi szövetség alakulá-
sáról a lelkésztől a következő részletesebb tudósítást 
vettük: 

A Gödöllőn f. évi január 6-án lélekemelő ünnepség 
keretében megalakult pesti ref. egyházmegyei Kálvin-
Szövetség buzdító hatása alatt f. évi január hó 13-án 
az Őrszentmiklósi református egyházban is megalakult 
a Kálvin-Szövetség, Sáfár Béla lelkész megelőző vasár-
napon templomi beszédben hívta fel erre a hívek 
figyelmét. E hó 13-án este 6 órakor az iskolában, 
a konfirmált ifjaktól és leányoktól kezdve, a hajlott 
korú férfiakig és nőkig mintegy kilenczvenen jöttek 



össze. — A 37-ik dicséret első versét énekeltük rekto-
runk harmónium-kísérete mellett. Majd a lelkész imád-
kozott s kérte az Örökkévaló segedelmét e téren való 
első lépéseinkhez, s a Szentlélek megszentelő erejét ne-
mes munkáinkhoz és ismertette a Kálvin-Szövetség fel-
adatait. — Ezután beszélt a lelkész a szeretet hatalmáról, 
mindent átható erejéről; a mai társadalmi élet romlott-
ságáról ; az Istenkáromlás és hitetlenség elterjedéséről; 
a tömörülés szükségességéről; az erkölcsi élet tisztasá-
gának megszilárdításáról; az egymás kölcsönös megbe-
csüléséről; a gyomok irtogatásáról; a nyomorúság eny-
hítéséről ; a könyek felszárításáról; a tévelygőknek helyes 
útra vezetéséről; mert ezek mind a megalakítandó Kál-
vin-Szövetség kitűzött czéljai közé tartoznak. Kálvin 
törhetetlen hitének, puritán jellemének erkölcsnemesítő 
hatásáról. — Majd felhívta a lelkész az összegyüleke-
zetteket, hogy óhajtják-e egyházunkban a Kálvin-Szö-
vetséget megalakítani ? Azoknak igenlő válasza után 
névszerint felhívta a jelenlevőket, hogy kik óhajtanak 
a Kálvin-Szövetség tagjai lenni? Hetvenöten léptek be 
ez első alkalommal, a kik a lelkészt elnökké választva, 
megválasztották a tisztikart és a nyolcztagú választmányt, 
a mely választmányba nők és férfiak feles számban vá-
lasztattak. Lelkész felolvassa a Koszorú füzetekben meg-
jelent, Vargha Sándor „Két kis történeté "-bői a „Háláda-
tos leány" cz. kis elbeszélést, s a XC. zsoltár eléneklése, 
s a lelkész hálaadó imádsága után lelki buzgósággal 
oszlottak szét, az őrszentmiklósi egyházunkban megala-
kult Kálvin-Szövetség tagjai. — E hó 21-én már a má-
sodik összejövetelünk volt, a mikor is este 6 órakor, az 
iskola teljesen megtelt az érdeklődőkkel. A XXVIII-ik 
zsoltár eléneklése és a lelkész fohásza nyitotta meg ösz-
szejövetelünket. Majd a váczi járási közművelődési 
egyesület tíz évéről szólott és a Váczon folyó hó 16-án 
megalakult, hazánkban az első járási tanácsülésen vég-
zett dolgokat ismertette. Ennek kapcsán jelentette azt 
is a Szövetség tagjainak, hogy a közművelődési egye-
sület és a járási tanács útján, lelkész indítványt nyúj-
tott be vármegyénkhez, hogy a megyei törvényható-
sági gyűlés írjon fel a nagym. keresk. miniszter úrhoz, 
vármegyénkben a vasárnapi állat- és kirakodóvásároknak 
megszüntetése s azoknak köznapra tótele érdekében. 
Végül felolvasta lelkész a „Két kis történetből" a má-
sodikat, „A harang szavát" ; s miután még újabban 41 
tag jelentkezett a Szövetségbe való belépésre — s ezzel 
a tagok száma 116-ra emelkedett — a XLII. zsoltár 
eléneklése és lelkész imája után összejövetelünket be-
fejeztük. — Megjegyzem még, hogy a január 13-iki ala-
kuláskor 3 K 73 fill.-t; s a január 21-iki összejövetelkor 
2 K 41 fill.-t adakoztak Kálvin-Szövetségünk tagjai. 
Isten áldása kísérje további lépéseinket! — Még ez év-
ben az egyházm. Kálvin-Szövetség javára is rendezünk 
egy összejövetelt. — Másutt is folynak az előkészületek 
s hisszük, hogy e két vezérember példája nyomán mind 
az ötven egyházközségben létesülnek hamarosan falusi 
szövetségek. 

Káh in-Szövetségi előadások. A Dunántúli Prot. 
Lap vezetőhelyen hozza Németh István egyházkor, fő-
jegyző, pápai Kálvin-Szövetségi elnöknek az egyházi és 
gazdasági élet minden részletére kiterjedő tartalmas és 
széles látkörű megnyitó-beszédét, a melyben ismerteti 
bajainkat és rámutat a regenerálás szükségességére, 
hogy — mint mondja — az értelmesség, megbízhatóság, 
tisztességtudás és bölcsesség példánvképe legyen a kál-
vinista magyarság. 

A. Református Szemle folytatólagos czikkekben 
közli dr. Imre Lajos előadását A falu kulturája czím-

mel, a melyet a küküllöi egyházmegyei Kálvin-Szövet-
ség legutóbbi ülésén olvasott fel. Az életet jól ismerő 
és a falusi egyházi élet reorganizácziójára irányuló gya-
korlati előadásnak minden egyházvezető jó hasznát ve-
heti és ha módunkban fog állani, érdemes volna kiadvá-
nyaink sorozatába is felvenni ez előadást. 

Lapunk átvételi és fejlesztési költségeire Takács 
Gyula dunaszentgyörgyi jegyző 3 K-t küldött, a mit e 
helyen is hálásan köszönünk s kérjük lapunk olvasóit 
és barátait további adakozásra. Ez alapunk végösszege 
1941 korona. 

I R O D A L O M . 

Rousseau, mint moralista. Dr. Rácz Lajos barátom 
sehogy sem tud és akar megbarátkozni azzal, hogy derék 
művéről szóló ismertetésemben morális hőséről azt mon-
dottam, hogy „Vallomásai" alapján 1. „szivettépő fájdal-
mát és lelkifurdalását nem ismerem", hogy 2. „farizeus 
lelkületű ember úgy családjával, mint a társadalommal 
szemben; nagyszámú ellenségei, sőt szeretői hibáit is 
könyörtelenül kifecsegi; gyermekeit lelenczházakban ne-
velteti, könnyelműen elhagyja vallását és minden benső 
indok nélkül tér ismét abba vissza" stb.; s hogy 3. 
„őszinteség . . . kevés volt benne". Nem akarom Rácz 
Lajos barátomat azon a személyeskedő téren követni, 
a melyen nagyon is erősen tudomásomra hozza, hogy 
Rousseaunak bizonyos művei „csak franczia nyelven ol-
vashatók" és „súlyosan beszámítja", hogy magyar nyel-
ven megjelent műveit nem ismerem és mégis elítélő 
nyilatkozatot teszek, sőt „olyan tóteleket állítok fel, a 
melyek a valóságtól messze állanak", mindazonáltal ki-
jelentem, hogy állításaimat franczia forrásai daczára 
szórói-szóra fenntartom s azok nagyon is valók ós iga-
zak. Legalább német forrásaimból azokat tudom és isme-
rem. De ha nekem nem hiszen, úgy kérdezze meg az 
előtte is tekintélyként szereplő Euckert és Windelbandot 
s ha még az sem elég, olvassa meg Rousseau Vallo-
másainak hirhedt előszavát: a farizeusi léleknek és nagy-
képűsködésének páratlanul álló mintaképét, abból aztán 
megismeri azt a frivolitást, a mellyel a bűnnel végez s 
a kálvinizmussal szemben való azt az ellenséges érzüle-
tét, a melynél fogva neki kiengesztelő és a bűntől meg-
váltó evangéliumra — a Sokrates és Krisztus haláláról 
szóló részek párhuzama daczára — nincs szüksége. 
Rousseaunak nincs átmeneti hídja Kálvinhoz és általa 
a megváltó Krisztushoz. Annyi köze van hozzájuk, mint 
o. szofisztáknak Socrateshez és a farizeusoknak vagy a 
jezsuitáknak Krisztushoz. Rousseau Kálvinra, Genfre és 
általában a keresztyénségre nézve a kiegyenlíthetetlen 
ellentétnek a valódi megtestesülése. Azt megengedem, 
hogy ez a jellemkép Rousseau némely franczia életírójá-
nak nincs ínyére. Műveiből azonban mást ki nem olvas-
hatunk. „Vallomásai" mindenben igazolják állításainkat. 
Be más a nagy Augustinus „Vallomásainak" élet- és 
jellemképe ! Dr. Szlávik Mátyás. 

Az Igehirdető februári füzetének tartalma: Csernák 
Béla furtai ref. lelkész: Én, az Úr, vagyok a te Istened 
(Vasárnapi). — Kund Sámuel répczelaki ev. esp.-lelkész: 
Közös nagy tartozásunk (Vasárnapi). — Pályafutásunk 
(Vasárnapi). — Uray Sándor debreczeni ref. lelkész: 
Vasárnap. — Nánay Béla kiskunhalasi ref. vallástanár: 
Templombajárás (Vasárnapi). — Smid István rozsnyói 
ev. lelkész: Áldozat és jutalom (Vasárnapi). — Csernák 
Béla furtai ref. lelkész: A képimádásról (Vasárnapi). 



Szerkesztik: Révész János ey. és Soltész Elemér ref. 
lelkészek Nagybányán.-Előfizetés egész évre 12 K. 

Könyv a hellénekről. Dr. Maiéter István eperjesi 
jogakadémiai magántanártól „Az athéni demokráczia" 
czímmel egy politikai tanulmány jelent meg, a melyben 
bennünket a szerző a jelen zavaros politikai és gazda-
sági viszonyaiból kiragadva, harmadfélezer évvel vissza-
visz a hellének közé. Elvezet bennünket a helyszínre, 
a hol Hellas népe ólt, elkíséri e népet hosszú vándor-
útjára, mig ott letelepszik, elkalauzol bennünket közéjük 
s néhány fő, de jellegzetes vonással állítja elénk állam-
életük kialakulását. Látjuk egy oly nép államélete fej-
lődésének különböző fázisait, a mely a mi modern kul-
turánk alapjait teremtette meg. Látjuk küzdelmeit, súlyos 
megpróbáltatásait s bölcs állam fériiainak belátó okos-
ságát, mellyel népiik bajait megértve, a reformmozgalmak 
élére állottak s evvel újabb meg újabb fejlődésnek út-
jait egyengetve, nemzetük javán dolgoztak. Végre el-
érkezünk ahhoz a ponthoz, a hol az utolsó sikeres 
reformmozgalom győzelmével az állam életének egy rend-
kívül virágzó korszaka kezdődik. Itt befejezi kötetét a 
kiváló szerző, mert ennek ecsetelése, továbbá az állam 
életereje hanyatlásának s végül kialvásának leírása s 
az okok vizsgálata majd csak a későbbi kötet tárgyát 
fogja képezni. A szerző előszavában azt mondja, hogy 
áttekinthető, nagy vonásokban elénk akarja tárni az 
athéni demokráczia kialakulásának főokait és étapjait. 
Feladatát kitűnően oldotta meg. Színes és mégis komoly 
hangon, a tárgy iránti meleg érzéssel és mégis teljes 
objektivitással, az egymásra kölcsönösen ható komplex 
tényezők szövevényébe behatolva s mégis világosan át-
tekinthető s tiszta logikával tárja elénk egy nagy nem-
zetnek rég lefolyt küzdelmeit. A maga elé tűzött prob-
léma vizsgálatánál szerző a magyar, német, franczia s 
angol irodalom e tárgyú legújabb forrásműveiből — a régi 
klasszikusokat nem is említve — merít s azokat bőven 
idézi. Művében egy régmúlt kornak kihűlt s élettelen 
emlékeit új életre kelti pezsgő mozgással, az élet lüktető 
friss vérével telíti ós lendületes nyelvezettel élő, küzdő 
s emberi valóságában állítja elénk. Nagy okulással s 
élvezettel olvastuk a kiváló készültséggel, nagy szorga-
lommal, fényes logikával, zamatos magyarsággal megírt 
tudományos munkát, a mely nemcsak tudományos körök-
ben fog méltán feltűnést kelteni, de arra is alkalmas, 
hogy benne az intelligens közönség élvezetes, oktató 
olvasmányt találjon. A díszes kiállítású munka ára 5 
korona. Megrendelhető a szerzőnél (Kassa, Kossuth Lajos-
utcza 23.). Homola István. 

Kozma Andor Eötvös Józsefről. Most jelent meg 
nyomtatásban Kozma Andornak az Akadémia Eötvös-
ünnepén tartott felolvasása, mely irodalmunk e nagy 
szellemének lirai alkotásait veszi vizsgálat alá s ezekből 
kiindulva rajzolja meg finom és gyöngéd vonásokkal a 
költő arczképét. Nem egy vonást talál, a mely kiegészíti 
Eötvös egyéniségéről való tudomásunkat s előadása is 
tele van melegséggel, szeretettel. A művészi magyar 
essaynak ez egyik legkiválóbb modern terméke. Radó 
Antal kitűnő vállalatában, a Magyar Könyvtár-han jelent 
meg, a Lampel R. (Wodianer F. és fiai) czég kiadásá-
ban. Ára 30 fillér. 

A Jó Pajtást, a legjobb gyermeklapot, a Franklin-
társulat adja ki; előfizetési ára negyedévre 2 K 50 fíll., 
fél évre 5 K, egész évre 10 K. Egyes szám ára 20 fi 11. 
Előfizetéseket elfogad és mutatványszámokat küld a „Jó 
Pajtás" kiadóhivatala Budapest. IV., Egyetem u. 4. 

Értesítés. A Ref. Egyházi Könyvtár 1913. évi illet-
ménye még eddig nem volt szóíküldhető, mert a szerzők 

nem tudták kellő időre elkészíteni műveiket. Tájékozta-
tásul jelezzük, hogy dr. Horváth József „Bölcsészettör-
ténet"-e már sajtó alatt van és épen így sajtó alá kész 
dr. Ravasz László „Homiletiká"-ja is. Amaz képezi az 
1913. évi könyvilletményt, emez pedig az 1914. évi 
könyvilletmény egyik részét, melyhez valószínűleg For-
gách Gyula „Belmissziói kézikönyv"-e fog mint az 1914. 
évi könyvilletmény másik része kiadásra kerülni. (Dr. 
Antal Géza biz. előadó.) 

E G Y H Á Z . 
Lelkészválasztás. Marjay Károly budapesti segéd-

lelkészt a budafoki most anyásított ref. egyházközség f. 
hó 25 én nagy lelkesedéssel, egyhangú meghívással 
lelkipásztorául választotta. Ifjú munkatársunkban, a ki 
tevékeny részt vett az itteni ifjúsági belmissziói mozgal-
makban, buzgó lelkészt nyer a még sok nehézséggel 
küzdő gyülekezet. Isten áldása legyen jó munkáján! — 
A szintén most anyásított alberti irsai ref. egyházközség 
egyhangú meghívással Böhönyei István törteli h. lelkészt, 
— a várdaróczi röf. egyház közfelkiáltással Szigeti Ká-
roly pátyi h. lelkészt, — a nagyszalontai ref. gyüleke-
zet Debreczeni István ottani segédlelkészt, — a szat-
mári gyülekezet Boros Jenő ottani segédlelkészt, — a 
battyándi (Vasm.) ev. gyülekezet Luthár Ádám helybeli 
s.-lelkészt, — a limbachi (Pozsonymegye) ev. gyüleke-
zet Mollner János, pozsonyvárosi esperességi segédlel-
készt választotta lelkipásztorául. 

Új egyházmegyei tisztviselők. A solti ref. egy-
házmegyében lelkészi főjegyzőül Sárközy Sándor kiskun-
laczliázai lelkész, világi főjegyzőül F. Szabó Géza pest-
vármegyei tb. főjegyző választatott meg. Lelkészi tanács-
bíró lett: Kardos János szigetszentmiklósi lelkész; lel-
készi aljegyzők: Baky Ferencz szalkszentmártoni és 
Tóth Pál bogyoszlói lelkész. 

A dunántúli püspökválasztás. A napilapok közlik, 
hogy dr. Antal Géza pápai theol. tanár és országgyű-
lési képviselő kijelentette, hogy nem óhajt püspökjelölt-
ként szerepelni. — így hát jelöltek Németh István pápai 
theol. tanár, Kiss József pápai esperes-lelkész és Czike 
Lajos ó-szőnyi esperes-lelkész. A szavazatok beadási 
határideje február 15. 

Aranykönyv. A következő levelet vettük : „Nagyt. 
Szerkesztő úr! Alulírott kis egyházam nevében bátor 
vagyok arra kérni, kegyeskedjék nagybecsű lapjában 
közzétenni — köszönetünk mellett — hivatalos nyugtá-
zásunkat. Gróf Festetics Gvuláné 500 K, Darányi Ignácz 
10, bátori Zsigray Pál 10, Kovácsy Sándor 5, Gönczy 
Béla 3, Kókai Lajos 2 K-t küldött templomépítésünk 
javára. Ezen kegyes adományokkal annál nagyobb jóté-
teményben részesítették kis egyházunkat a mélyen tisz-
telt jóltevők, mert épen akkor, a mikor a mult évben 
templomunk építését megkezdettük, egy nagy jégeső 
(július 8-án) határunk összes termését elpusztította. így 
csakugyan odajutott a segítség, a hol legnagyobb volt 
a szükség! Kemse, u. p. Zaláta, Baranya. Szentpétery 
Pál, ref. előkönyörgő. 

Nyugdíjazás. A dunamelléki egyházker. nyugdíj-
bizottsága f. hó 28-án tartott ülésében, a melyen püs-
pökünk elnökölt, Dömötör Lajos bölcskei és Klimó Pál 
gyöngyösi lelkész nyugdíjazási ügyét tárgyalta. Mindkét 
lelkész 40 évi szolgálat után vonul az év első negyedé-
nek végén nyugalomba. 

Egyházmegyei közgyűlés. A drégelypalánki ref. 
e. m. f. hó 17-iki közgyűlésén az e. m. újonnan meg-



választott gondnoka, Sárközy Aurél szép beszédben mon-
dott köszönetet a traktus volt buzgó esperesének, Oroszy 
Jenő veröczei lelkésznek és üdvözölte az új esperest, 
•Juhász Lajos perecsényi lelkészt. Tanácsbírák lettek: 
Oroszy Jenő, Hollósy Károly, Kovács Kálmán, Nagy 
István lelkészek; dr. Kovács S. Endre, báró Nyáry 
Alfonz, Zeke Kálmán és Ponoczky Endre világiak. 

Gyászünnepély. Dr. Antal Gábor emlékezetére a 
pápai ref. nőnevelő-intézet január 18-án gyászünnepélyt 
tartott. Közének után Kiss József mondott imádságot, dr. 
Körös Endre igazgató tartalmas beszédben vázolta a nagy 
halott érdemeit. A megható ünnepélyt közének rekesz-
tette be. 

Lelkészit épesítövizsga. F. hó 29-én a félév elején 
volt kerületünkben az idén az első lelkészképesítő-
vizsga. A vizsgáló-bizottság tagjai közül itt voltak: dr. 
Baksay Sándor püspök, Petri Elek ker. főjegyző, Kál-
mán Gyula, Lévay Lajos esperesek, Mészáros János, 
Takács József ker. tanácsbírák. Mező Benő, Vargha 
György, Poór Mihály, Nagy Gyula, Bay Jenő, Karancsy 
István, Báthory Dániel, első képesítő vizsgát tettek; a 
két első jeles eredménnyel. A második képesítő vizsgára 
Munkácsy Lajos, Paczolay Péter, Dévay Lajos, Mészöly 
Győző jelentkeztek ; az első jeles, a többi „képesített" 
fokozatú oklevelet nyert. 

Templomszentelés. A debreczeni Árpád-téri új 
templom felszentelése január 18-án ment végbe. A gyö-
nyörű kivitelű templomot zsúfolásig megtöltötték a hívek. 
Az imádságot Dávidházy János esperes, kabai lelkész 
mondotta s ugyancsak ő tartotta az ünnepélyes felavató 
beszédet is, melynek elhangzása után Szele György ágen-
dázott, Könyves-Tóth Kálmán keresztelt, Jánosi Zoltán 
esketett s végül TJray Sándor imája zárta be a lélek-
emelő istentiszteletet. 

Vallásos estély. A budapesti skót ref. misszió 
Evangéliumi Köre megalakulása alkalmából január 25-én 
este a VI., Vörösinarty-utcza 51. szám alatti dísztermé-
ben vallásos-estélyt tartott. Sorrendje volt: közének, ima ; 
„Oh kegyes fény'', énekelte Vargha Antal vallástanár. 
Beszédet mondott Webster James ref. lelkész. Campbell 
James lelkész az Evangéliumi Körről tartott előadást. Az 
estélyt ima és közének zárta be. 

Clioisy Jenő genli egyetemi tanár, ki Claparéde 
Sándor lesújtó elhunyta után a magyar ifjúság ügyét 
szülőföldjén oly buzgósággal magáévá tette, Darányi 
Ignácz egyházkerületi főgondnokhoz Antal Gábor püspök 
elhunyta alkalmából a következő levelet intézte: „Igen 
tisztelt Uram! Fogadja teljes részvétem nyilvánítását 
azon nagy veszteség alkalmából, mely egyházukat Antal 
Gábor püspök úr elhunyta által érte. Sohasem fogom 
elfelejteni, hogy mily szívélyesen fogadott ő bennünket 
azon alkalommal, midőn az annyira gyászolt Claparéde 
Sándorral Magyarországot beutaztuk, azt sem felejthet-
jük el, hogy mennyit tett azon érdekben, hogy a magyar 
egyház és a genfi egyház közti kapcsokat helyreállítsa 
és erősítse. A mindenható Isten támasszon férfiakat, a 
kik pótolják azokat, kik bennünket elhagytak, hogy az 
örökkévalóságba térjenek ! Fogadja mély tiszteletem nyil-
vánítását." 

Negyedik vallásos estélyiink íebr. 8-án vasárnap 
este 6 órakor lesz a fasori új templomban. Ez alkalom-
mal B. Pap István beszél arról, hogy „Mit feleljünk a 
keresztyénség és egyház ellenségeinek ?a. Id. Victor János 
liheinberger, Guilmant, és ítossi-darabokat játszik orgo-
nán, Kubinyi Imre pedig egy a tatárjárás idejéből való 
éneket énekel. 

ISKOLA. 

A mozi hatása a gyermekekre. 
Ispánovics Sándor polg. isk. tanár a Néptanítok 

Lapjában „A gyermek és a mozgóképek" czím alatt igen 
érdekesen fejtegeti a mozgóképek lélektani hatásait és 
fontos javaslatokat terjeszt elő kulturális, pedagógiai és 
erkölcsi szempontokból. Minden megjegyzés nélkül kö-
zöljük e megszívlelendő czikket főbb vonásaiban. 

„Az utóbbi időben mind több és több újabb stílusú 
bűntény fordul elő, melynek indító oka a mozgókép-
előadásokra vezethető vissza. Égetően sürgős dolog tehát 
a kinematográf-előadásokat tanulmány tárgyává tenni. 

Nem mondom, hogy nem történt már ezirányban 
mozgalom, főleg a budapesti tanítóság (mert hisz ez van 
inkább érdekelve a dologban) a maga részéről meg-
hányta-vetette a dolgot. Beható tanácskozás után egybe-
állította azon irányelveket is, melyek szerint kívánatos, 
hogy a tanulóifjúságnak szánt előadásokat vezessük. 
Azonban az intézőkörök rendeletei még mindig késnek, 
pedig a halogatással óriási mulasztást követünk el s 
eredményében messze kiható károkat okozunk. 

Tanácskozásra már nincs szükség, de nincs idő 
sem, hanem rendeleti úton kell mielőbb szabályozni a 
kinematográf-előadásokat. Ha a rendelet hiányokat mu-
tatna fel, azt még később mindig lehet pótolni." 

A bemutatott táblázattal bizonyítja, hogy mily nagy 
számmal látogatják a gyermekek a mozit s aztán így 
folytatja: 

„Tagadhatatlan, hogy a mozgóképeknek fontos oktató 
szerepük is van. Feltűnően észrevehető, hogy tanulókat a 
földrajz, történelem és természetrajz különösebben azon 
részletei érdeklik inkább, melyeket már mozgóképekben 
is láttak bemutatva, viszont a mozgóképek közül is azok 
érdeklik őket, melyeknek tárgyává az oktatás keretében 
megismerkedtek. 

Sokkal nagyobb azonban a mozik romboló hatása, 
legalább is most, míg azok szabályozva nincsenek. Szá-
mos tanuló elhanyagolja délutáni óráit, vagy pedig hazul-
ról szökik el a mozi miatt. Hogy pedig pénzt szerezzen, 
felcsap kéregetőnek, esetleg lop, vagy végez olyan szol-
gálatokat, miket szüleinek meg nem tenne semmi jó 
szóért. A régi, egyszerű, ártatlan gyermekjátékok is mó-
dosultak. Az indiánus háborúk, tengeri rablások, detek-
tiv-históriák szerepelnek most, sőt némelykor annyira 
mennek a mozi hatása alatt, hogy játék közben valódi 
fegyvereket, éles késeket használnak és kimondhatatlan 
sok bajt okoznak. A moziban lehet azt is megfigyelni 
és eltanulni, hogy miként lehet a bűncselekményeket leg-
ügyesebben elkövetni és a rendőrséget kijátszani. Szóval 
a mozgóképek nagy arányokban terelik az ifjúságot a 
bűn útjára. 

Azonban nemcsak az erkölcs, de a közegészségügy 
szempontjából is erős kifogás alá esnek a mozgóképek. 
Bebizonyított dolog, hogy a gyermekek az éjjelt igen 



nyugtalanul töltik, ha előtte délután a moziban voltak. 
Többször felijednek, éjjeli rettegés fogja el őket s ret-
tenetes álomképeket látnak, sötét szobába nem mernek 
bemenni s otthon sem maradnak szívesen. Az sem ritka 
dolog, hogy a gyermekek a kegyetlen képek látásán 
(gyilkolás, háború, ravatal stb.) elszédülnek. Mások pedig 
elvesztik étvágyukat, rosszullétről panaszkodnak, vagy 
fej- és szemfájást éreznek. 

Észrevételeimet és véleményemet a következőkben 
összegezem. A mozgók gyakori látogatása könnyelműségre, 
az iskola és házi kötelességek elhanyagolására, pazarlásra, 
veszekedésre és mindenféle más bűnre visz; elrontja a 
képzelődést, lazítja az erkölcsi fogalmat, árt a szemnek, 
az idegeknek, végeredményben az egész szervezetnek. 

Jelen soraimmal nem azt akarom elérni, hogy a 
mozikat bezárják: már csak azért sem, mert ez lehetet-
len. Hisz a kinematográf-ipar és vállalkozás napjainkban 
már óriási arányúvá fejlődött s magam is vallom, hogy 
bár az előállított képeknek több, mint a 70%-a esik ki-
fogás alá, a tudomány, kultura s főleg az erkölcs szem-
pontjából., mégis haszna is van a mozgóképeknek. 

Csupán azt szeretném ajánlani, hogy a mozikat 
tisztítsuk meg minden durvaságtól ós szennytől. Hogy 
pedig ezt elérhessük, szigorú rendszabályokat kell életbe 
léptetni. 

1. Új képsorozatokat nem szabad mindaddig be-
mutatni, míg azokat a felügyelő-bizottság meg nem tekin-
tette és jóváhagyási záradékkal el nem látta. 

2. A nyilvános mozgóképszínházakban csakis ilyen 
ellenőrzött képek mutathatók be. 

3. Az előzetes megbírálás nem vonatkozik azon 
képsorozatokra, melyeket egyes intézetekben előadás 
közben használnak. 

4. A felügyeletet szakemberek teljesítsék. 
5. Az engedélyezés alkalmával főleg a kuliurát és 

a pedagógiát kell szem előtt tartani, mert a felügyelet 
a gyermekekért történik. 

6. A bizottság nem engedélyezheti az oly képek 
bemutatását, melyek az érvényben levő állami törvények 
ellen szólnak, vagy melyek művelődési, vallási, politikai 
szempontból esnek kifogás alá. 

7. A gyermekelőadások számára nem engedélyez-
hetők az oly képek sem, melyek természetellenes vol-
tuknál fogva alkalmasak arra, hogy felizgassák a gyer-
mek képzelődő tehetségét, vagy károsan hatnak lelki 
világára, vagy sokszor testi szervezetére is. 

8. Tizenöt éven aluli gyermekeket szülői fel ügye 
let nélkül este 8 óra után moziba beengedni szigo-
rúan tilos. 

9. A megbírált és előadásra engedélyezett kép-
sorozatok bélyegzővel látandók el." 

Igen üdvös volna, ha a különféle iskolák tantestü-
letei és a protestáns egyházakban az egyházkormányzati 
hatóságok komolyan foglalkoznának ezzel a kérdéssel és 
az illetékes minisztériumhoz, esetleg a közoktatási tanács-
hoz is sürgősen intéznének felterjesztést és javaslatokat 

a mozi megrendszabályozása ügyében, a melyek kidől 
gozására Ispánovics tanár javaslata igen jó alapul szol-
gálhatna. —n. 

Tanárválasztás. Az eperjesi ev. jogakadémia kor-
mányzó tanácsa a Kolozsvárra egyetemi tanárrá kineve-
zett dr. Réz Mihály helyére, a közjog és politikai tan-
székre 10 pályázó közül dr. Maiéter István m. tanárt 
választotta meg. 

Új nevelőintézet. Az árva- és szeretetházak veze-
tői, tanítói, eddig tanfolyamokon nyerték kiképzésüket. 
Ezen tanfolyamra felügyelő bizottság Mosdóssy Imre 
budapesti tanfelügyelő elnöklése mellett tartott legutóbbi 
ülésén, a melyen a protestáns árvaháinak igazgatója 
Brocskó Lajos is részt vett, azt határozta, hogy a közok-
tatási minisztert egy országos jellegű olyan intézet fel-
állítására kéri fel, a melyben az arva- és szereterháza-
kat, javító- és gyermekmentő-intézeteket vezető férfiakat 
és nőket képeznek. A sok luxus-intézet és nem egy 
felesleges középiskola mellett bizony ideje, hogy erre is 
sor kerüljön. Sok humánus, charitativ intézménynek csőd-
jét okozta már hozzá nem értő munkások alkalmazása. 

A dunamelléki ref. egyházkerület theologiai vá-
lasztmánya folyó hó 28-án a theol. tanári teremben ülést 
tartott, melyen dr. Baksay Sándor püspök és Darányi 
Ignácz főgondnok elnököltek. Az ülésen a tanárképvise-
lőkön kívül résztvettek Kálmán Gyula, Lévay Lajos, 
Nagy Imre és Nagy Ferencz esperesek és dr. Szahó 
József vagyonkezelő. Az ülés elején Marton Lajos theol. 
igazgató üdvözölte mély megindultsággal ősz püspökün-
ket, a kit ezelőtt 10 évvel választott meg egyházkerü-
letünk ; püspökünk klasszikus, szép szavakkal mondott 
köszönetet a megemlékezésért. Az igazgató megemléke-
zett választmányunk egyik legbuzgóbb tagjának és h. 
vil. elnökének, Szilassy Aladárnak legfelső kitüntetéséről. 
A Semmeringen üdülőhöz az elnökség aláírásával meleg 
távirati üdvözlet ment. Az ünnepélyes bevezetés után 
Marton Lajos igazgató terjesztette elő a mult félévi 
tanulmányi viszonyokról és a folyó hó 27-én végződött 
kollokviumokról szóló jelentését. A félév elején a hall-
gatók létszáma 72 volt, köztük egy külföldi; 6 theologus 
külföldön van; a félév folyamán az elsőévesek közül 
kilépett 6; exmisszióban volt 7. A kollokviumok ered-
ménye valamivel kedvezőtlenebb volt az előző félévinél. 
Az igazgató ezután bejelentette, hogy Makay János és 
neje, Györe Erzsébet abonvi lakosok, Makay Lajos-
nak, a debreczeni diakonissza-intézet vezetőjévé meg-
választott lelkésznek, akadémiánk volt növendékének 
szülei, házasságuk 50-ik évfordulója alkalmával, Isten 
iránti hálából értékpapírban .1000 K-t küldtek hozzá 
alapítványul oly czélből, hogy ennek évi kamatából egy 
szegény theologus ifjú részesüljön internátusi segélyezés-
ben. Az aranymenyegzőjét ünnepelt istenfélő házaspár 
ezzel aranynál is maradandóbban irta fel nevét akadé-
miánk történetébe. Bejelentette azt is, hogy Kátai Endre 
tolnai e. m. esperes most is, mint a mult évben, 120 
K-t küldött hozzá pályadíjul és jelentette, hogy a tanár-
kar erre most egy magyar protestáns irodalomtörténeti 
tételt fog kijelölni; pályázhatnak folyó évi deczember hó 
végéig az intézet jelen és jövő tanévi hallgatói. — Dr. 
H'eber Arthur, a Baár-Madas intézet tanára, engedélyt 
kért és nyert az akadémián a német irodalomtörténet köré-
ből vett előadásokra. Ezután dr. Szőts Farkas internátusi 
felügyelő terjesztette elő jelentését. A tanév elején 98 
lakója volt az internátusnak. A létszám most a kilépések 
és új felvételek után 94, a kik közül 42 theologus és 52 



más főiskolai hallgató, négy hely üresen •vany de bizo-
nyára ezekre is lesz jelentkező. Az internátus Összes 
bevétele a múlt polgári évben 85,577 K volt. Ebben 
egyházkerületi segély 30,000 K, 18,081 "40 K-t a tlieo-
logusok és Bl,346*66 K-t a főiskolai hallgatók űzettek. 
Pénztármaradvány volt 3442 19 K*ée vegyesekből bevétel 
270675 K. Kiadás volt összesen 82,142'45 K. Ebből 
élelmezésre 45,337 15 K, fűtésre és tüzelésre 783473 
K, világítás, ipargáz (fürdés) 503814 K. Alkalmazottak 
fizetése 7827 K. Új beszerzések, fölszerelések és karban-
tartás 10.021'57 K. Évközi és nyári nagytakarítás 4981-38 
K. Vegyes 1102-48 K. Maradvány 3434 55 K. 

A sárospataki ref. jogakadémián a második fél-
évre február 1—8-ig lehet beiratkozni. Később jelent-
kezőket indokolt esetben az akadémiai szék engedélye 
alapján vesznek fel. Minden joghallgató kivétel nélkül 
részesül a konviktusi ellátás jótéteményében havi 20 
koronáért. Protestáns joghallgatók a legáczióba való já-
rás kedvezményét is élvezik. A Jogász-ot'honban havi 
15 koronáért lakás, fűtés, világítás és kiszolgálás kap-
ható. Felvilágosítást készséggel nyújt a dékáni hivatal 
vagy az Ifj. Jogászegylet vezetősége. 

A szentendrei polgári iskola segélye. Említettük 
már, hogy az ottani községi képviselő-testület megtagadta 
az iskolának előbb már megadott 2000 kor. segélyt. 
A szentendrei presbitérium fellebbezése folytán, Pest 
vármegye a képviselőtestületi határozatot megsemmisí-
tette és a segély megadására utasította a községet. — 
Sokan izgatnak ott a református polgári iskola ellen 
különösen azon okból kifolyólag, mert ott a reformátusok 
nagy kisebbségben vannak. De ezek nem gondolják meg 
azt, hány helyen állítottak a rom, kath.-ok állami és 
községi segéllyel apáczák által vezetett iskolát, a hol 
megfordított arány van. S még hozzá, mi sehol sem tilt-
juk ki iskoláinkból a más felekezetű hitoktatókat A mi 
iskolánk liberalizmusa ellen ezen a téren valóban sehol 
sem lehet kifogás. Ha jó az a szentendrei ref. polgári 
iskola, úgy bizonyára megérdemli azt a szerény segélyt a 
gazdag község részéről. Kölcsönös türelmet hangoztatnak 
manapság gyűléseken és lapoktan, zöld és fehér asztalok-
nál. íme itt is egy alkalom, ennek tényekben való kimu-
tatására ! 

Az aszódi iskolai bizottság gyűlésén január hó 
17-én majdnem teljes számmal jelentek meg a tagok. 
Scholtz püspök szép és megható módon parentálta el a 
bizottság elhunyt tagját, Veres Józsefet ós az intézet 
igazgatóját, Oeschger Adélt. A tanév végéig ideiglenesén 
.Petrik Sarolta tanárnőt bizták meg az igazgatással. 

E G Y E S Ü L E T . 

Az Ev. Ker. Diákszövetség e héten tartja téli vezető 
konferencziáját. Erről lapunk jövő számában részletesebb 
tudósítást közlünk s most csak azt említjük fel itt e he-
lyen is, hogy ez az egyesület, a mely oly fontos missziót 
teljesít főiskolai és főgimnáziumi ifjúságunk körében, 
sajnos, súlyos anyagi helyzetben van és több ezer korona 
adóssággal küzködik. Közvetlen tapasztalatból tudjuk, 
hogy mily bámulatos áldozatkészséggel és önmegtaga-
dással viselik ezek az ifjak ezzel az ev. munkával járó 
anyagi terheket. A szövetség pénztárnoka most meleg-
hangú felhívást intéz a diákokhoz és általuk a nagy-
közönséghez a szövetség anyagi talpraállítása érdekében. 
Mi is melegen ajánljuk ezt az imádságos felhívást azok-
nak ,pártqló figyelmébe, a kik előtt kedves a komoly, 

mélyreható evangéliumi munka. A M. E. K. Dsz. czíme 
IX.," Ráday-utcza 28. 

Az Evangéliumi Leánydiákszövetség I l l ik téli 
konferencziája január 30—31-én tartatott meg, a mely-
rol~ lapunk jövő számában bővebben megemlékezünk. 

Az Országos Ref. Nőnevelés! Egyesület közgyű-
lését f. évi február hó 18-án délelőtti 11 órájára Debre-
czenbe, .a főiskola kis tanácstermébe vau szerencsém 
összehívni. A gyűlés tárgya: A belügyminisztérium által 
az alapszabályokon kívánt lényegtelen módosítások ke-
resztülvitele. .Debreczen, 1914 január 24-én. Dr. Balta-
zár Dezső, püspök. • 

A Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület február 2-án 
d. e. 11 órakor a ref. theol. akadémia székházában tartja 
évi közgyűlését, este 6 órakor pedig a család-utczai evan-
gelizáló-teremben tea-estélyt rendez. A tea estélyen a 
többek között Sebestyén Jenő theol. m, tanár „A nő az 
őskeresztvén egyházban" czímen tart előadást. 

A Magyarországi Munkások Rokkant- és Nyug-
díjegyleténél (központi iroda: Budapest. VIII., József-
utcza 23. sz.) gróf Festetics Gyuláné boldogult férjének 
emlékére 1000 K alapítványt tett le „tolnai gróf Feste-
tics Gyula emlékalapítvány" czímen, melynek kamatai a 
rokkantok, özvegyek és árvák támogatására szolgálnak. 
Az egylet vezetősége ez úton is megköszöni a nemes-
szívű grófnőnek az alapítványt s köszönettel nyugtázza 
az 1000 K átvételét, 

G Y Á S Z R O V A T . 

Franczia Kiss Károly, a budapesti ref. főgimná-
ziumnak 31 éven át volt tanára 60 éves korában el-
hunyt. Benne ref. középiskolai tanügyünk egyik kiváló, 
oszlopos tagját vesztette. 

Sütö Kálmán munkácsi ref. lelkész, a beregi e. 
m. esperese, lelkészi karunk egyik legkiválóbb és leg-
rokonszenvesebb tagja elhunyt. 

Libertiny Gusztáv nyitramegyei tanfelügyelő jan. 
14-én bekövetkezett halálával az ev. egyházat súlyos 
veszieség érte. Harmincz évig a tanfelügyelői pályán 
működött. Lelkes barátja volt a népnevelésnek és atyja 
volt a tanítóknak. Nagy elfoglaltsága mellett mindig 
talált magának időt, hogy egyháza ügyeivel is foglal-
kozhassék. Nagy érdemei vannak a F. M. Közművelő-
dési P]gyesület megalapítása körül is. 

Racskay Sámuel, a csapi ref. egyháznak 39 éven 
át volt lelkésze, Ung vármegye törvényhatósági bizottsági 
tagja, január 24-én meghalt, 

cieési BarthaBéla, jog- és államtudományok tudora, 
m. kir. selmeczbányai bányászati és erdészeti főiskolai 
nyűg. és volt debreczeni jogtanár életének 53-ik, boldog-
házasságának 27-ik évében hosszas szenvedés után, ja-
nuár hó 26 án este 7 órakor Tiszafüreden elhunyt. 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K , 

A „Mezőtúri eset" cz mult számunkban közölt 
czikkre („Iskola") a mezőtúri főgimnázium igazgatója, 
Borsos Károly küldött be hozzánk lapzártakor választ, 
a melyet csak jövő számunkban közölhetünk. — V. Gy. 
Közöljük. 

Felelős szerkesztő : B. P a p István. 



Feíwel Lipót utódai 
első magyar kir. szabad, 
iskolapad-gyár, iskolabe-
rendezések, tornakészü-
lékek és modern i r o d a -
^t bú to rok gyártása. j* 

Budapest , X., 
Kolozsvári-u. 13. 
Új árjegyzék ingyen és bérmen've. 

KÉaVlSELÖK KERESTETNEK. 

f
o A C E T Y L E N 

i i K É Z I L Á M P A 
250 300 lépésnyi területet 

j | | [ nappali fényben bevilágító ACETYLEN-LÁMPA. 
Nélkülözhetetlen minden vidéki házban. Gyáriára 100 mm-es reflektorral 
4 K, 110 mm-es reflektorral 6 K. 1 kg. Calc. Carbid 70 órai égésre 50 fillér. 

Elsőrangú gramo- T I 4 C P H V A 1 44 beszélőgépeket az 
fonokat. a v i lághírű »» 1 1 ^ ^ 1 rtL eredeti nagybani 
gyári arakon és minden árfelemelés nélkül 1 évi jótállással szállítjuk havi 
6 10 K-ás részletre vidékre és bárhova. Gramofonok 20 K-tól feljebb. 

LÁNG J A K A B É S FIA 
BUDAPEST, VIII. JÓZSEF-KÖRÚT 41. Árjegyzék ingyen. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson aranyéremmel" (első díj) a 1906. évi 
kassai kiállításon díszoklevéllel" lelső díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(piieumatikai) orgonáikat, m< lyek rendkívül 
könnyű játékmód es a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 

r l vannak. Eddig700 náí több új orgona lett szál-
< f c — i lítva. Raktáron kitűnő hangú harmónittmok 

miiiueu nagysagban Hannuuiumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí 
tással megrendelésre"készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

M G N Ü M É S O U i ! 

Keröer és Ber leth 
Budapest, 

Ví l„ Wesselényi-u- 5 3 . 

N Y I L T T E R . 
E rovatban foglaltakórt nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és hthiumos gyógyforrás 

A W A f O I 
vese- és hó!yagbajoknálk köszvénynél, czukorbetegségnél, 

vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 
Természetes vasmentes savanyuviz. 

Kapható nsványvlzkereskedésekben ée gyógyszertárakban. 

C/^uiiT T f ü Ár-AOT Szlnye-Llpóczi Salvator-forrás-vAUalat, 
I bOnULHir) AUUM Budapest, V., Rndolfrakpart 8. 

Kaszás lános czípészmester 
megrendelésre készít legfinomabb női- és férficzipoket. Buda-
pest, IV., Váczi-utcza 42. sz. 

Ném eth János mű asztalosmester 
készít iparművészeti bútorokat, lakás-, iskola-, stb. berendezé-
seket. A székesfőváros szállítója. Költségvetés díjtalan. Budapest, 
VIII., Gólya-utcza 43. Telefon: József 3—90. 

H I R D E T É S E K . 

Hungária beszélő-gép 
a legjobb gyártmány. — Olcsón 
kapható. — Kedvező f izetési fel-
tételek. — Kérjen árjegyzéket. 

Deményi J. és társa 
Budapest, 

VL,Teréz-körút4. sz. 

Orgona- és harmoniumgyár 
gfizerflhajtás- és saját villamosvllágítással berendezve. 

ORSZASH Sá ^ D O R ÉS FIA 
cs. és klr. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Mielőtt harmóniumot vásá-
rolna, ne mulassza el a mi 

Az országban a legnagyobb 
választék elvámolt elsőrendű 
amerikai, németországi és 
belföldi gyártmányokban, 
kedveiményes részletfizetési 
feltételek meJett, m nden ár-

felemelés nélkül. 

Orgonaharmóniuinokat 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban 

szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X. ker., Oelej-utcza 2 5 1 

(Tisztviselőtelep.) 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Tan-
erőknek s lelkészeknek küiön százalékengedmény. — Részlet-
fizetés engedélyezve. — Kérjen árjegyzéket pianók és pianinók-

ról. — Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig. 

H A R A N G - G Y Á R 

SZLEZÁK LÁSZLÓ 
harangönlő, harangfelszerelés 
és vas-harangállvány gyára 
BUDAPEST, VI., FR ANGE-
PÁN-UTCZA 77. (Saját há?) 
Villamos-vasút megállóhely* 
Párisi világkíáll. kitüntetve. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkákat, úgymint: új harangok ön-
tését, régi harangok átöntését. Régi 
harangok átszerelését, legújabb — 

általam tökéletesített — rendszerű forgatható vaskoronára ; továbbá ké-
szü álló és fekvő harangvasállványokat — Költségvetéssel díjmentesen szol-

gálok. — Kívánatra saját költségemen a helyszínére utazom. 



Az Egyesült Budapesti Fővárosi Takarékpénztár 
6 7 - i k é v i r e n d e s k ö z g y ű l é s é t 

folyó 1914. évi február 7 én, d. u. 4 órakor 
központi osztá'yában (V. ker., Dorottya-utcza 4. szám, saját 
épületében) tartja, melyre a t. ez. részvényesek az alap-
szabályok 12., 14. és 15. §-ai értelmében tisztelettel meg-

hívatnak. 

Tárgysorozat: 
1. Az igazgatóság és a felügyelő-bizottság jelen-

tésének, valamint a mult évi zárszámadásoknak előterjesz-
tése, a mérleg megállapítása, a nyereség felosztása s az 
igazgatóság és a felügyelő-bizottság részére a félmentvény 
megadása iránti határozathozatal 

2. Az alapszabályok 49., 150. és 157. §-amak módosítása. 
3. Egy igazgatósági tagnak választása két évre. 

Azon t. ez. részvényesek, kik a közgyűlésen 
résztvenni és szavazati jogukat személyesen, vagy más meg-
hatalmazott részvényes által gyakorolni óhajtják, szívesked-
jenek az alapszabályok 18. és 20. §-ai értelmében legkésőbb 
1913. évi deczember hó végéig saját nevükre írt részvényei-
ket még le nem járt szelvényeikkel együtt, legkésőbben 3 
nappal a közgyűlés előtt, tehát legkésőbben bezárólag folyó 
évi február hó 4-ig a takarékpénztár központi vagy budai 
osztályánál (V. ker., Dorottya-utcza 4. sz., vagy II. ker., 
Fö-utcza 2. sz. alatt) letenni. Ugyanott a megvizsgált 1913. 
évi zárszámadások és a felügyelő-bizottsági jelentés pél-
dányai az alapszabályok 154. f - a értelmében f. évi január 
hó 30-től kezdve átvehetők. 

Budapest, 1914. évi január hó 19-én. 

Az Egyesüli Budapesti Fővárosi Takarékpénztár 
igazgatósága 

Magyar fém- és lámpaárúgyár 
részvénytársaság 

Budapest-Kőbánya 
Petroleum-lámpák 
a legegyszerűbb kiviteltől 

a legpazarabbig. 

Légszesz- és villa-
mos csillárok. 

Fém- és díszmütár-
gyak. „Optimus" 
nélkülözhetlen tüzoltószer 
gyárakban, üzletekben, iro-

dákban. 

R a k t á r a k : 
Budapesten: II., Szilágyi-
Dezső-tér 3.; V., Erzsébet-
tér 16. sz.; VII., Erzsébet-
körút 19. sz.; VIII., Üllői-
út 2 sz., Kálvin-tér sarkán. 
Pozsony: Lörinczkapu-utca. 
Kolozsvár: Mátyás király-tér. 

Debreczen : Piacz-utcza. 

a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: II., Corvin-tér 2. — IV.. Semmelweiss-u. 14. — V.. LiDÓt-
körút 22. - VI., Andrássy-út 28. — VIII . , Rákóczi-út 39. — VIII . , Baross-

utcza 77 - X., Liget-tér 2. 
f e t i é m e i T i ű t ö m é w l i e z való utasítást Egy a 

tartalmazó füzet bárkinek I n g y e n kiadatik. 

D f C / ^ Ü T O vi l lamosgépekkel berendezett 
K i C u C K V/ 1 1 U CS. és kir. udv. orgonagyára. 
Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 

(Koronázási templom) alkotója 

Budapest, X., Szigligeti u„ 29. sz. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir 
lovagja és Ferenez Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
39 év óta 1900 orgonát szállított, közte a 
király orgonáját, a mely mű ez idő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú 
villanyerőre berendezve). Orgonajavításokat 
és hangolásokat a legmérsé keltebb árban 
teljesít. Orgona jókarban tartását elvállalja. 
Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kí-

vánatra díjmentesen szolgál. 

ff lel Kész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16 ' alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

1 — kor.-tól 3.50 kor.-ig 
3.— kor.-től 10.— kor.-ig 
3.60 kor.-tól 4 80 kor.-ig 
3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 

Vászon- és félbőrkötésben . 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8" alaKban 17Va cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.60 kor.-tól 10.—kor-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.—kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

AlKalmi ajándéhul ajánljuK a Kiadásunkban levő 

Képes Szent Bibliát 
Tartalmazza a teljes Ó- és Újtestamentomot, valamint az 
Apokrifus könyveket. Alakja 18/25 cm. Tartalmaz több mint 
ezer művészies kivitelű képet és világhírű festők festmé-
nyeinek nyolcz színes másolatát. Ára dúsan aranyozott 
fekete vászonkötésben 30 korona. Postaköltség 72 fillér. 

Hornyánszky ViKtor könyvkiadóhi-
vatala Budapest, V., Akadémia-u. 4. 



Református imakönyvek, 
zsoltárok, theologiai művek és 

ifjúsági iratok havi rész-
letfizetésre is meg-

rendelhetők 

HEGEDŰS 
ÉS SÁNDOR 
REFORMÁTUS IRODALMI 
KÖ NYVKIADÓHIVATALÁBAN 

D E B R E C Z E N B E N . 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a riagyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-

Sz ö vetkezetéh ez ̂  ^ ^ 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik 46 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 
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2Ü l&Sv legjobb V ^ J V / m J l l L jótállás mellett! 

<m E g y h á z i szera tedényeR, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és tnedenczék, borkancsók, 

a r a n y és e z ü s t é k s z e r e k , 
rész l e t f i ze té sre i s ! 

Jutányos 
á r a k ! 

Siti evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

1 POLGÁR KÁLMÁN 
1 & Jll * 

fá'-l m ű ó r á s é s é k s z e r é s z 

££ Budapest, VI., Teréz-Körút 5., I. em. 
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<r 
Első magyar vi l lamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kii*, udu, hangszergyáros, 
a m . k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , m ű v é s z e k stb. szállítója-
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, .elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Specvialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

„ H a n g f o k o z ó g e r e n d a " , mely 
által bármely hegedíí, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erösebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása 

Legnagyobb raktár és 
= gyár. = = = = = 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál 
tátott, iskolával együtt 35 írttól feljebb. 
Orgona-harmóniumok 70 írttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről kiilön, kívánatra bér 

mentve küldetik. 

Iskolahegedíik 6kor.-tól följebb. 

Alapíttatott 1816-ban. Tiz évi jótállás. 

SKLTENHÜFER FRIGYES FIAI 
c s . és k i r . udv. szál l í tók SOPRONBAN, 
^ Hazánk legrégibb harangöntődóje. "398 

Ajánlják legjobban 
berendezett harang-
öntödéjüket a t. köz-
ségeknek és egy-
házaknak Harangok 
bármely nagyság-
ban és zengzet-
ben, csak a legfino-
mabb harangércz-
ből, tiszta csengő 
hanggal öntetnek. 
Repedtharangokújra 
öntetnek; ezek, va-
lamint az új haran-
gok is a már meg-
lévőkhöz teljes 
ősszhangzatba ön-
tetnek. Minden ha-
rang hangja előre 
határoztatik meg.Kü-
lönösen figyelmez-
tetjük szabadalma-

zott kovácsolt vasból készült szerkezetünkre nagy haran-
gok részére, mely állal ezek könnyen húzhatók s a fala 
kat nem rázzák. Fakoronákkal bíró harangok ezen 
szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak Kovácsolt vasból 
készült tűzmentes l arangá Iványokat, ezélszcrű szerke-

zetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk. 
Költség-vetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
postafordultával szolgaiunk. — 1932-ben 1 6 2 drb ha-
rangot összesen 4 6 , 1 3 7 klg. súlyban száll ítottunk. 

f Jézus mindenütt X 
^ Vallásos, családias költemények ty 
^ írta Petrovics Pál ^ 

Ára fűzve 1 K, kötve 1.50 K ty 

Jézus bűnnélkülisége f Egyházi beszédek 11. 
Apologétikai tanulmány 

Ir ta: Vass Vincze 

Ára 2.50 korona sy 

Irta lic. Rácz Kálmán 

Ára fűzve 4 korona 
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& A 
& Képek Jéna és Bázel ^ Agenda azaz Szertartási 

egyházi életéből 
írta Vásárhelyi János 

Ara 1 korona 
A 

beszédek és imák 

Irta Behkő István 

Ára kötve 5 korona 
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{ Kapható Kókai Lajosnál Budapest, IVM Kammermayér Károly-u.1 $ 
H o b n y á n s z k y V i k t o b cs. és k i b . t j d v . k ö n y v n y o m d á j a B u d a p e s t e n 5 8 7 2 3 



TARTALOM. Az É le t Könyvébő l : A mulasztás bűne. Th. Lg.— Dr. T. I. — Vezerczikk: A nők szolgálata az egyházban. P, — 
Második cz ikk: Audiatur et altéra pars . . . Melegh Gyula. — Krón ika: Lord Stratiieona. Űj összeférhetetlenségi 
eset. — B e l f ö l d : A Lorántffy Zsuzsánna-Egvesiilet közgyűlése, — A Magyar Ev. Ker. Diákszövetség felévi konfe-
rencziája február 1—3. Referens. — Szoeziális ü g y e k : A postrestant. Kálvinista. — K ü l f ö l d : Igémet ország. V. J. 
— A mi ügyünk. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesü le t . — Gyászrovat. — Pályázat . — Hir-
detések. 

PROTESTÁNS 

Megjelenik minden vasárnap. 
Szerkesztőség és k iadóhivatal 
IX. , Ráday-ufcza 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és k iadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztők: 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, T a r i Imre dr. és 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: IS kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 f i l lér . 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési díjak: 
Kéthasábos eŝ ész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

Az Élet Könyvéből. 

A mulasztás bűne. 
„A ki tudna jót cselekedni és 

nem cselekszik, bűne az annak." 
Jakab 4.17. 

Egy keresztyén ember azt álmodta, hogy az Isten 
ítélőszéke elé állíttatván, be kellett volna számolnia 
arról, hogy miért nincsenek jócselekedetei, mi az oka 
mulasztásának. A rémülettől felébredt és hálát adott Is-
tennek, hogy ezentúl még alkalma lesz eddigi mulasz-
tásait pótolni. Mindnyájan ismerjük ezt a szentírási he-
lyet: „Boldogok a halottak, a kik az Úrban halnak meg 
. . . és az Ő cselekedeteik követik őket.0 Ezek a sza-
vak világosan bizonyítják, hogy a keresztyén emberre 
nézve valóban nagyon fontos dolog az, hogy mit is mű-
velt idelenn a földi életben. Sokan megelégszenek azzal, 
ha a bűnnel harezra kelnek, ha magukat és másokat a 
bukás vesyedelméből kiragadják. Nagyon sokan vannak 
olyanok, a kik elfeledkeznek arról, hogy minden alkal-
mat meg kellene ragadniok a jócselekedetek végzésére: 
vagyis a mulasztás bűnébe esnek. Ezek jól szívleljék 
meg Jakab apostol szavait: „a ki tudna jót cselekedni 
és nem cselekszik, bűne az annak". 

A biblia sok helyen figyelmeztet bennünket erre a 
bűnre, melynek nem egyszer a legkomolyabb keresztyé-
nek is rabjai lesznek. Az emberek effajta hajlamára utal 
Jézus is az irgalmas samaritánról mondott példabeszé-
dében. A pap és a levita milyen könnyelműen elhalad-
nak a szerencsétlenül járt embertársuk mellett! Vagy 
gondoljunk a gazdagról és a szegény Lázárról mondott 
beszédre. A gazdag embernek az a legfőbb vétke, hogy 
élete üres, nincsen felékesítve jócselekedetekkel. Sok 
keresztyén ember nagyon hasonlít ahhoz a dúsgazdag 
tőkepénzeshez, a ki, mikor tőle az indiai, éhínségben 
szenvedők részére könyöradományt kértek, így felelt: 
„Minek küldjem én az én pénzemet olyan messze világba ?.• 
Máskor meg a saját hazájában leégett embertársai szá-

mára kértek tőle segélyt, akkor azt válaszolta mentségül, 
hogy ő nem ad, mert már úgy is tagja egy biztosító-
intézetnek. Ismét más ízben egy betegsegé lyzo-egyesület 
kopogtatott nála. Válasza az volt, hogy eleget fizet erre 
a czélra adó fejében. Gondoljunk csak vissza, hányszor 
vétkeztünk már mi is ilyen módon! 

A jócselekedet elmulasztását az apostol határo-
zottan bűnnek bélyegzi. Ezen a ponton is teljesen isteni 
Mestere nyomdokán halad. Mit is mond a hegyibeszéd? 
„És valaki hallja én tőlem e beszédeket és nem cselekszi 
meg a z o k a t . . . " 

Vagy emlékezzünk az elszáradt fügefára, melynek 
nem volt gyümölcse. Jusson eszünkbe az Üdvözítő figyel-
meztető szózata: ^Bizony mondom néktek, a mennyiben 
nem cselekedtétek meg eggyel eme legkisebbek közül, 
én velem sem cselekedtétek meg." Jakab apostol szavai-
ból főképen ezeket hangsúlyozzuk : „a ki tudna jót cse-
lekedni". Mennyi felelősség háramlik mi reánk, keresz-
tyénekre ! Vannak, a kik azt mondhatják, hogy mi nem 
tudunk erről a tanításról. Ezek a pogányok. De mivel 
mentjük mi magunkat, a kik keresztyén nevelésben ré-
szesültünk, keresztyén családi körben nevelődtünk ? k y 
csakugyan megeshetik velünk az, hogy mi, a kiknek az 
elsők között kellene ékeskednünk, a legutolsók sorába 
kerülünk. A kinek sok adatott, attól sokat követelnek. 

Életünk csak akkor válik igazán széppé és érté-
kessé, ha jócselekedeteink vannak. Valamelyik pogány 
ember azt mondta, hogy minden napot fel kell használ-
nunk mások segítésére. Egy régi, szintén pogány festő-
nek ez volt a jelszava: nulla dies sine liuea. Minden 
nap tett egy ecsetvonást. Ismerjük a nemes lelkületű 
pogány Titust, a ki elveszettnek mondotta azt a napot, 
a melyen semmi jót se cselekedett: diein perdidi! Neio-
ton mindig maga előtt látott egy nagy hegyet, a bol-
dogtalanság hegyét és egy alacsony halmot, a boldogság 
halmát. Kötelességének ismerte, hogy minden nap leg-
alább egy szemernyi homokszemet átvigyen a hegyről a 
kicsiny halomra. És ha megkérdezzük Jakab apostolt, 



hogy honnan vegyük az erőt a mulasztás bűnének el-
kerülésére, azt fogja nekünk válaszolni, hogy a Krisz-
tushoz forduljunk segítségért. 

Th. Lg. ' Ford. Dr. T. L 

A NŐK SZOLGÁLATA AZ EGYHÁZBAN. 

A mult vasárnap a Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület 
napja volt. Az elmúlt év munkájáért adott hálát és en-
nek eredményeiről számadást. A tudósítást mindezekről 
más helyen közöljük. De mindaz, a mit ez az egyesület 
eleddig cselekedett és különösen az, a mit a jövőben 
Isten segítségével adni akar, arra késztet, hogy e helyen 
is reámutassunk ennek az egyesületnek és általában női 
év. ker. munkának, a mi nőkérdésiinknek nagy jelentő-
segére. 

A Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület, a mi első női 
evangéliumi alapon álló egyesületünk. Méltó nevet írt 
zászlajára. Magyar asszonyaink egyik legnagyobbikáét, 
a kinek lelkében a Márta- és Mária-erény eket az Isten-
igéjén csüngő, öntudatos és a megpróbáltatásokban meg-
edzett hit csodálatos harmóniába olvasztotta egybe. Neve, 
emléke, példája nagy és dicső programm a magyar pro-
testáns nő számára. 

Sokan teszik gúny és olcsó élczelodés tárgyává 
a nőkérdést, illetőleg azokat az úgynevezett egyletes-
kedő nőket, a kik, míg mindenféle gyűléseken, össze-
jöveteleken az emberi béke, szocziális bajok, jótékony-
ság stb. ügyei felett tanácskoznak és mások javára 
tabithai szolgálatokat is teljesítenek, otthonjukról, és 
háznépükről, azokról, a kiket Isten legközvetlenebbül 
gondjaikra bízott, megfeledkeznek. A Lorántffy Zsu-
zsánna típusú ev. ker. nők nem lehetnek ilyenek. 

Hiszen nem is szabad felednünk, hogy nekünk első 
sorban a mi házainkban, családjaink körében van szük-
ségünk fent és alant nemcsak vallásos Jcedélyü nőkre, a 
kiknél a vallásosság könnyen lepattogó máz, hanem olya-
nokra, a kik az evangéliumi hitet és az általa elérhető ja-
vakat a legdrágább gyöngynél is magasbra értékelik. Sok-
szor panaszkodunk és hallatunk „jajjokat" sorvadó, ge-
rincztelen vallásosság és egyházi élet felett. Mindenféle, 
lapunkban is közölt statisztikákból is ijesztő rémként me-
red felénk az a tény, hogy mi protestánsok minden 
tárén vesztes fél vagyunk. És keressük a bajok okát és 
gyógyszerét. íme itt az egyik. A mi nokérdésiinkkel van 
szoros kapcsolatban. Sokáig ringattuk magunkat abban a 
tudatban, hogy a nőknek elégséges csak olyan szagosító 
vízhez hasonló, halmazállapot változásra hajlamos vallá-
sosság.- Feledtük és még most sem ébredtünk egészen 
tudatára annak, hogy a mai modern küzdelmes életre 
esak á tejnek itala az ő számukra sem elégséges. 

- És azután itt van a másik nagy dolog. A női munka 
értékesítése az egyház részére kijelölt nagy feladatok 
teljesítése érdekében. Cura pastoralis, belmisszió, egyház 
szocziális munkája! hangzik felénk a sürgető szózat. 
De lehetséges e ez a prot. nők közreműködése, segít-

sége nélkül ? Hány olyan hely, eset van, ahova mi fér-
fiak el sem mehetünk követségben Annak nevében, a 
ki, mint mondja, azért jött, hogy szolgáljon, a ki tanít-
ványainak és általuk az egyháznak hasonló parancsola-
tot adott. Hány helyen állunk tanácstalanul és tehetet-
lenül, a hol a gyengéd női kéz minden tudomány-
nál és prédikácziónál feljebbvaló. Az örök, könyörülő 
szeretet földi organizmusából hogyan hiányozhatnának 
azok, a kiknek szívét a teremtő Isten e legszentebb 
érzelemre olyan fogékonnyá tette. Ha száll a buzdító Ige 
szerteszét: Jöjjetek ti férfiak, sorakozzatok és legyetek se-
gítségül minékünk, szükségünk van az erőseknek százaira 
és ezreire, hogy építhessük a romolni kész kőfalakat, 
úgy ezzel együtt kell mondanunk: Jertek ti nők, lássá-
tok meg a vérző sebeket, az erőtlenek ezreit — hozzatok 
olajot és balzsamot, hogy legyen hamu helyett ékesség, 
és örömnek kenete gyász helyett. (Es. 6L3.) 

És nem lehet, hogy ez alkalomból kifolyólag meg ne 
emlékezzünk a női egyházi diakónia hivatott, kiképzett 
szerveiről, a diakonisszákról. Talán nem is szükséges 
mondanunk, hogy nem a fehér főkötő és a kék kötény 
feladása és egy kis betegápolásra való betanítás teszi 
ki a diakonisszaképzést. Az öntudatos keresztyén nő-
mozgalom öléből kelnek ki és a meggyógyult vizek part-
jain teremnek a diakonisszák. Olyan környezetben, a hol 
van evangéliumi keresztyéni légkör és a szívek megnyíl-
nak a nagy áldozatos munkára hívó szózat előtt. 

Ilyen mozgalomra van hát szükségünk. Megindítani, 
ébren tartani és ezt terjeszteni, ez a Lorántffy Zsuzsánna 
dicsőséges nevét, vagy más nevet viselő, vagy név nél-
küli női egyesületek, munkák feladata. 

Jertek hát nők, asszonyok és leányok, ne vono-
gassátok magatokat. íme, sok a puszta ós kietlen hely 
és akarjuk, hogy ez is virulva viruljon és ujjongva 
örvendjen (Es. 35.) . . . És a hol erről van szó, ti onnan 
nem hiányozhattok. • P. * 

Audiatur et altéra pars . . .* 
Szerkesztő úr szíves engedelmével, Kalassay Sán-

dor esperes amerikai czikkével óhajtok foglalkozni, a 
mely a Prot. Egyh. és Isk. Lap mult évi 47. számában 
jelent meg. 

Igénytelen soraimnak a czíme tulajdonképen rossz. 

* E czikk megértése czéljából megjegyezzük, hogy Ameri* 
kába költözött hitsorsosaink egyházszervezeti tekintetben 3 tago-
zatra oszoltak. Az ottani reformátusok által alkotott gyülekezetek 
e.gy része 2 egyházmegyébe tömörülve, a mi magyar ref. egyházunk 
testéhez és konventünk főhatósága alá tartozik; ez küld hozzájuk 
itthon képzett lelkészeket. Ezek a „csatlakozottak", Az ú, n. „nem 
csatlakozottak" egy része az ameiikai „presbiteri", a másika pedig 
az ottani ref. egyházhoz tartozik Ezeknek a nagy és gazdag egy-
házaknak missziói bizottsága vette u. i. először ottani híveinket 
gondozás alá, ez látja el az utóbbiakat Amerikában képzett, ve-
lünk semmiféle közösségben nem álló lelkészekkel. Ez a meg 
osztottság természetesen sok vetélkedésnek, izgatásnak, egymást 
gátolni igyekvő munkának és erőpazarlásnak okozója. 

Szerk. 



Mert az esperessel szemben, a kihez engem nemcsak a 
hivatali kötelék, hanem a személyes tisztelet és szeretet 
is fűz (csak valahogy rovására ne írnák ezt a vallo-
mást !), én nem lehetek és nem is vagyok az „altéra 
pars". Talán az érem másik oldalának feltüntetése ez 
csupán, a mellyel Kalassay esperes úgyszólván nem fog-
lalkozik. Csak reámutat ezekben a szavakban: „a ren-
delkezésre álló eszközök nem voltak mindig elegendők". 
Bizony nem. 

Az az anyagi erő, a melyet a konvent az amerikai 
misszió fenntartására fordít, végtelenül kevés, akár a 
lelkészek személyi szükségletét, akár az egyházak dotá-
lását vesszük tekintetbe. 

Küzdünk itt az amerikai gazdag és hatalmas misz-
sziókkal. Küzdünk az Ő hazájukban, reánk nézve idegen 
földön és olyan körülmények között, a melyekben őket 
minden gazdagságukon felül lelkesedéssel fogadja párat-
lanul álló munkás szeretetébe az amerikai társadalom — 
reánk pedig ellenséges szemekkel tekint . . . Ok a mo-
dernül felfegyverkezett Góliátok . . . mi a Dávidok, — 
de nekünk még csak megfelelő parittyánk sincsen . . . 
Avagy lehet-e még csak parittyának is nevezni azt, a 
mivel például mi, buffalo-tonawandaiak rendelkezünk, 
szemben a közvetlen szomszédságunkban levő lackawan-
nai presbyterian magyar misszióval? 

Amott az egyház rendelkezésére bocsátottak egy 
17,000 dolláros, hatalmas nagy telket. Fölépítették reá 
a presbiteriánusok a 12,000 dollárba került templomot 
és iskolát. Adtak nekik már 3000 dollárt parókhiaépí-
tésre; dotálják az egyházat évi 1000 dollárral lelkészi 
fizetés czímén. Adósság nem terheli őket s mindehhez 
az ottani magyarság, széleskörű gyűjtés útján, alig 2000 
dollárral járult. Igaz, hogy ez a 2000 dollár is be van 
olvasztva a presbyterian egyházmegye tulajdonát képező 
ingatlanokba. Lelkészének törzsfizetése 1200 dollár, a 
mely mellett hivatalosan nincsen ugyan stóla, de a gya-
korlatban sokkal magasabb, mint nálunk. A lelkész mel-
lett ott van a külön tanítónő. És az egyház működését 
éber figyelemmel, pénz- és egyéb adományokkal kíséri 
az amerikaiak rokonszenve. 

Nekünk Buffaloban van parókhiánk, Tonawandán 
templomunk. Mind a kettő nyomorúságos. Dotál bennün-
ket a konvent lelkészi fizetés czímén most már 600 
dollárral. Törzsfizetésünk 1000 dollár és minimális stóla. 
Évente 1 0 0 - 1 5 0 dollár. Küzdünk majdnem 6000 dollár 
adóssággal. Fizetünk évente Buffaloban majdnem 200 
dollár templombért s a templom hetenként egy órácskára 
áll rendelkezésünkre. Nincsen egy talpalatnyi helyünk, 
a hol egy kis iskolát nyithatnánk, egy kis olvasókört, 
dalárdát stb. szervezhetnénk. Ott két erő működik egy 
csoport körében, itt egy ember küzködik öt külön terü-
leten, a melyeknek csaknem mindegyike több, mint egy 
óra járásnyira van egymástól. És Hsér bennünket az 
amerikaiak ellenszenve. (Sajnos, de úgy van! Szerk) 

Igaz, hogy a mink van: az a mienk s mi fogunk 
rendelkezni benne erkölcsi és anyagi szempontból min-

denkor, jóllehet a tulajdonjog kérdése, az egyház egyéni 
szempontjából, problematikus. 

De az az egyszerű ember a tulajdonjog kérdésével 
nem sokat törődik. Ő csak azt látja, hogy a fényes 
lackawannai templomot ők használják, papot ők válasz-
tanak s ma még magyarul énekelnek, imádkoznak benhe 
stb. és hogy sem adósággal nem kell küzdeniök, sem 
pedig terhük nincs annyi, mint nekünk. 

Csak egy példa ez, de a belőle levonható tanulság 
alkalmazható s ha a mi missziónkat biztosítani akarjuk, 
alkalmazandó mindenütt. 

A tanulság pedig az, hogy lássa el a konvent min-
den szükségessel az egyházakat és kebeleztesse be tulajdon-
jogát az egyházi ingatlanokra. Nem szabad megengedni, 
hogy az alig serkedő élet mindjárt sziklákat emeljen. 
Későbben talán elég erős lesz ahhoz is, de a míg meg 
nem erősödik : összeroppan alatta. 

Ha ezt megtette: ellátott bennünket azokkal a 
fegyverekkel, a melyekkel ellenfeleink küzdenek. Be-
fektetés, tőke kell ide, a mely egyelőre csak erkölcsi 
kamatokat hoz. És még akkor is csak olyan erősek 
vagyunk, mint ellenfeleink; holott nekünk, idegen föl-
dön harezoló idegeneknek, sokkal erősebbeknek kellene 
lennünk. 

De a minimumra okvetlenül szükségünk van, ha 
élni akarunk. E nélkül a mi küzdelmünk nem egyéb, 
mint reménytelen martiromkodás. 

Tessék szétnézni az amerikai nyugati egyházmegye 
területén. Ott van a mi büszkeségünk és dicsekedésünk, 
a clevelandi east-sidei egyház. (Lelkész: Tóth Sándor.) 
Ha jól tudom, a mult évben már deficzittel zárta szám-
adásait, pedig elemi szüksége volna legalább 35—40,000 
dollárnyi befektetésre. Megáll, kétségtelenül, így is. De 
a mostani nyomorgásai közt feladatát teljesíteni nem 
tudja s így a fenntartása czéltalan. Ott van Pittsburgh-
nak egy kicsiny fiókegylíáza, Springdale, a hol Kalassay 
Sándor évek óta teljesít fáradhatatlanul szolgálatot. El-
juttatta oda, hogy templomot vehettek maguknak s most 
már önálló egyházzá óhajtanának alakulni. A konvent 
által nyújtott támogatás mellett ez képtelenség, de — 
adja Isten, hogy rossz próféta legyek! — egy év sem 
telik bele és Springdalen állani fog a presbyterian ma-
gyar gyülekezet, learatva Kalassaynak csaknem évtize-
des munkája gyümölcsét. Ott van maga a pittsburghi 
egyház: mit fog csinálni töméntelen adósságával, ha 
sorra elveszíti a külső területeket úgy, a mint eddig el-
veszítette már Homsteadet, Mckeesportot, Duquesnet s 
a mint el fogja veszíteni rövidesen Springdalet és a 
többit?. . . Ott van McKeesport, egyike legerősebb gyü-
lekezeteinknek, dé hogyan állhatja ki a versenyt, a midőn 
talán 5000 dollárnyi kölcsönpénzt sem eszközölhetett ki 
számára a konvent. Magunkról nem szólok: a mi sor-
sunk talán már akkor meg lesz pecsételve, a mikor 
ezek a sorok napvilágot látnak. 

Pénz, pénz kell ide, de sok. Ezen fordul meg min-
den. Szent mindnyájunk előtt az Eszme, a melyet misz-



szíónk képvisel. Megérti azt az amerikai magyar is, áldoz 
is érte szívesen, de annyit, a mennyire szükségünk volna, 
nem is tud, kedve sincsen hozzá a túlnyomó résznek. 
Hiszen az otthoni teherhordozás elől jöttek ki sokan s 
legfőbb gondjukat idekiint az képezi, hogy maguknak 
gyűjtsenek, ha tudnak, minél többet, hogy minél hama-
rabb visszamehessenek. És ahhoz is igen sokat kell még 
fejlődnie a mi népünknek, hogy olyan könnyűnek találja 
a Krisztusért fölvett igát, mint az amerikai. Addig ne-
velni, ápolgatni kell és ennek az iskolának ajtaját nem 
nyithatja ki a végrehajtó. A ki különben Amerikában 
nincsen is. A pénz hiánya az első és legfőbb nyomorú-
ságunk. 

De a második nyomorúság sem kevésbbé fontos és 
ez: a közigazgatás lassúsága. 

Például csak egyetlen egy adatot közlök: 1911. 
év végén kértünk a tonawandai egyház számára 3000 
dollár kölcsönt a Konventi Elnökségtől és csak 1913 
végén kaptunk elutasító határozatot. Tehát egy akta két 
évig pihent elintézetlenül. Igaz, hogy ez klasszikus példa, 
de a lassú intézkedésre nem egy példát, nem is kettőt 
lehetne fölhozni. 

Pedig az ügyek elintézésének gyorsasága végtele-
nül nagy fontossággal bír. Mindenütt, de Amerikában 
különösen. Hiszen akárhányszor azon múlik valami, hogy 
milyen gyorsan intézkedünk benne. Kétszeres gonddal 
kellene ügyelni az otthoni vezetőségnek arra, hogy az 
amerikai ügyek azonnali elintézést nyerjenek. Hiszen a 
leggyorsabb intézkedésbe is beletelik legalább egy hó-
nap : miért súlyosbítani ezt az el nem oszlatható nehéz-
séget a bürokratikus retortákkal? De még ezeknek a 
retortáknak sem volna talán szükségük épen két eszten-
dőre, hogy megemésszenek valamit? . . . Vagy ha szük-
ség van rá : akkor kimondták magukra a halálos ítéletet. 

Én nem tudom kicsodák vagy micsodák ezeknek 
az irtózatos késedelmeknek az okai. De ha sem a köz-
igazgatáson, sem a pénzügyi nehézségeken segíteni nem 
lehet, ellenben kétségtelenül szép czélunkat, munkálni 
akarjuk, meg kell látnunk a lehetetlenséget és meg kell 
alkudnunk a lehetőségekkel. Hanem ez már más lapra 
tartozik. 

Ismétlem és készséggel teszek vallomást a mellett, 
hogy a mi missziónk gyönyörű szép és úgy vallási, mint 
nemzeti szempontból elsőrangú fontossággal bír. 

Én, ha szabad csekélységemnek véleményt nyilvá-
nítani, a legteljesebb mértékben osztom úgy Kalassay S. 
esperesnek czikkében is, magatartásában is lépten-nyo-
mon megnyilvánuló lelkesedését, tökéletesen értem és 
azonosítom magamat a konvent intenczióival is; de an-
nak az éremnek, a melyet e. m. főjegyzőnk, Baja Mi-
hály, gyűlési tudósításában, azután Kalassay Sándor es-
peres említett czikkében bemutatott, meg kell látnunk a 
;inásik oldalát is. 

Meg kell látnunk a veszélyt, a szükségeket, a hiá-
nyokat. mert struccz-politikával előbbre nem megyünk 
és azzal magunkat fenntartani nem fogjuk. 

Ennek a politikának előbb-utóbb áldozatai lesznek 
az amerikai lelkészek, de áldozatává válik magaamisz-
szió is. 

Buffalo, N, Y. 1914. január 5. 
Melegh Gyula, 

buffalo-tonawandai ref lelkész. 

K R Ó N I K A . 
Lord Strathcona. 

A mult hóban költözött el az élők sorából a 94 éves 
Lord Strathcona, & Viktória-korszak egyik nagy férfi a. 
Ő is az „empire-builderek" közé tartozott. Csodálatos 
skót energiájával egyik kiépítője volt a nagy britt világ-
birodalomnak, megalkotója a mai modern, anyagi és 
szellemi tekintetben egyaránt virágzó Canadának. Élete 
méltó illusztráczióval szolgálhatna a Smiles könyvei a 
„Jellem* és „Kötelesség" számára. Egy szegény skót 
kereskedő fia és a lehető közönséges Smith Donald név 
viselője volt. Tizennyolcz éves korában állott a Hudson-
öböl-Társaság szolgálatába; 13 esztendeig volt Labrador 
szigetén, mint ennek a társaságnak ügynöke olyan he-
lyen, a melyet Montreal városától szánon 1200 és hö-
czipőben több száz mérföldnyi úton lehetett elérni. Itt 
igazi barátja, tanítója, testi és lelki orvosa volt az ottani 
bennszülötteknek. Később igazgatója lett e társaságnak. 
Életének egyik legnagyobb sikere volt a két óczeánt össze^ 
kötő Canada-Pacific vonal kiépítése. Szinte elképzelliétlen 
nehézségeket kellett legyőznie e hatalmas vállalat keresz-
tülvitelében. De a miért kezdetben sokan mint ábrán-
dozót kigúnyolták, merész kezdeményezése és sikeres 
munkája új korszakot alkotott Canada gazdasági és kul-
turális életében. És a kereskedelmi ügynökből Canada 
királyi biztosa és Lord Strathcona lett. Fejedelmi ado-
mányokat juttatott canadai és skót kulturális és egyházi 
intézményeknek. Montrealban saját költségén állíttatott 
fel leánynevelő-intézetet ós a jubiláló aberdeeni egyetem-
nek új kollégiumi épületet. Buzgó tagja volt a skót 
államegyháznak. Haláloságyán meghagyta, hogy nemrég 
elköltözött neje mellett óhajt pihenni és így nem a nem-
zet halhatatlanjainak csarnokába, a westminsteri temp-
lomba temették, a hol a másik nagy „birodalomépítő" 
skót Livingstone mellett ajánlottak fel számára sírhelyet 
De a nemzet halottjának tekintették és ott folyt le a 
temetési szertartás első részlete, a melyet a westminsteri 
templom dékánja végzett. Több ezer gyászoló kísérte ki a 
highgate-i temetőbe, a hol a skót államegyház egyik lelké-
sze fungált. Koporsója előtt egy koszorút vittek, a mely-
nek felírása ez volt: „A birodalom egyik legjobb em-
berének és legnagyobb jóltevőjének. Alexandra" (VII. 
Edward özvegye). Életének utolsó estéjén, halála előtt 
néhány órával Fleming skót lelkésszel együtt mondotta 
az éneket, a mely Livingstone előtt is oly kedves volt 
(O God of Bethel). A skót városkától, Forrestől a West-
minsterig, ez volt életének foglalata . . . Közben Jézus 
nyomdokain járt. 



Új összeférhetetlenségi eset. 

így szól a hír: Sopronban több városi képviselő 
mozgalmat indított arra nézve, hogy a most készülő vá-
rosi szabályrendelet mondja ki, hogy a város főtisztvi-
selői ne lehessenek egyúttal a felekezetek vezetői. Most 
ugyanis a h. polgármester a róm. kath., a főügyész az 
evangélikus és a főorvos a zsidó hitközség elnöke. Úgy 
olvassuk, hogy a képviselőtestületben, a melyben a radi-
kális elem dominál, ez a javaslat többségre számít. No 
ez már azután igazán furcsa preczedens lenne. Mégis 
talán úgy áll a dolog, hogy a felekezetek a legjobb és 
legmegbízhatóbb embereket választják meg az ilyenféle 
tiszteleti állásokra, a kik, ha ilyeneket elfogadtak ós ezeket 
korrektül töltik be, ezzel bizonyára nem teszik magukat 
érdemetlenné arra, hogy más téren is „vezetők" legye-
nek. De régi dolog, hogy gyakran az úgynevezett sza: 

badelvű és radikális elem a leghívebb képviselője a 
fanatikus türelmetlenségnek, különösen ott, a hol val-
lásról, „felekezetről" van szó. 

BELFÖLD. 

A Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület közgyűlése. 
A keresztyén nő lelke a legcsodálatosabb lélek. 

Benne a nőiesség százféle erénye ragyog s ugyanakkor 
ugyanezekkel az erényekkel a legnagyobb kitartást, 
előrelátást, számítást igénylő férfimunkákat is el tudja 
végezni. Egyik felével a legmagasabb ^régiókban a leg-
tisztább vallásos idealizmust szolgálja s ugyanakkor 
másfelől minden földi eszközt fel tud használni arra i 
hogy lelke vágyait realizálni is képes legyen. 

A Lorántífy Zsuzsánna-Egyesület most tartotta évi 
közgyűlését. A ki meg akarja tudni, micsoda hatalmas 
munkamező az, a melyen az országnak ez egyik leg-
nagyobb egyesülete dolgozik, az olvassa el ezt a jelen-
tést. Tisztelettel fog meghajolni a ref. keresztyén női 
lelkek eme nagyszabású és sokoldalú aktivitása előtt. 

De kezdjük a dolgot időrendben. Február 1-én, 
vasárnap volt a Kálvin-téri templomban a hálaadó isten-
tisztelet, a melyen Petri Elek lelkész imádkozott, ifj. 
Vidor János misszionárius prédikált, az egyesület vegyes-
kara énekelt. Február 2-án volt a közgyűlés, a melyen 
Szilassy Aladárné tartott elnöki megnyitót s röviden 
visszatekintett az egyesület fejlődésének újabb állo-
másaira. Megemlítette az egyesületi munkák vezetőségé-
ben beállott személyváltozásokat. A titkári jelentést 
Szalay Teréz, az egyesület titkára olvasta fel. Ebben 
már bő áttekintést nyerhetünk a különböző munkákra 
vonatkozólag. E szerint az egyesület 8 vasárnapi iskolát 
tart fenn 26 tanítóval, illetve tanítónővel. 600 gyermek-
nek rendezett az elmúlt évben karácsonyi ünnepélyt. 
A nagyobb iskolásleányokkal FrÖhlich Dóra úrnő -foglal-
kozik. Az egészen nagy leányokból több kört alakítottak, 
a kikkel a titkár és segítőtársai foglalkoznak. A Család -
utczai diakonissza-telep udvarán levő evangélizáló terem-

ben minden vasárnap istentisztelet, minden szerdán este 
vallásos estély tartatik. Ugyanitt van ú. n. kötőóra, azután 
női bibliakör s minden pénteken alamizsnaosztogatás a 
szegényeknek. A Lorántffy-penzióban az összes szobák 
el vannak foglalva. A penzió Nóvák Olga lelkes és 
körültekintő vezetése mellett szellemileg is harmonikus 
életet ól. A református szellem teljesen érvényesül. Itt 
minden kedden bibliatanulmányozó óra, pénteken pedig 
bibliamagyarázat tartatik. A naponkénti áhítatot a pen-
zióban pontosan és örömmel megtartják még a más-
vallásúak is. Itt kapott otthont a leánydiákszövetség 
mustármagnyi kis csoportja is, a mely, hisszük, nem-
sokára saját lakást is bérelhet magának. 

Az egyesület orgánuma az Olajág, a Csendes per-
ezek czíniü melléklettel. Az egyesület nagyon sok evan-
gélizáló iratot is terjeszt a nép között. Teadélutánok, 
havi összejövetelek, szeretetvendégségek sűrűn váltakoznak. 
Minden hónap első szerdáján imaóra s minden hétfőn d. 
u. pedig varróóra van, a melyen a misszionárius beszél. 

A jövő tervek. 

Ezek nagyjában azok a munkák, a melyek már 
eddig is megvoltak. Most jönnek az újabb munkamezők 
Az egyesület belátta, hogy mint wőegyesületnek, részt kell 
vennie a nők oltalmazására irányuló mozgalmakbán is, 
különösen a leányok és cselédek gondozásában. Ezért el-
határozta, hogy egy kipróbált és tapasztalt nriinkását, Rau 
Lina kisasszonyt, az ú. n. vasúti missziói szolgálatra 
alkalmazza. Az ő feladata lesz a főváros pályaudvarain 
megérkező magános nőknek tanácsot, útbaigazítást adni 
s a kik rászorulnak, azoknak otthont is nyújtani. :>-0;;i 

Evégből szükség volt arra, hogy a Lorántífy-penzió 
épületében (IX., Csillag-u. 4.) egy külön otthont rendez-
zenek be az intelligensebb átutazó nők s egy másikat 
a cselédek számára. Lesz cselédközvetítö iroda is és egy 
nagy terem, a hol a cselédek vasárnapi foglalkoztatását 
kezdik meg, hogy a mennyit csak lehet, elvonjanak a 
veszedelmes utczai csatangolásoktól. 

Lehetetlen eltitkolni őszinte és buzgó örömünket az 
egyesület ilyen nagyszabású fejlődésének jelei fölött, Annál 
is inkább, mert mindezen új munkaprogramul mellett is 
anyagilag az egyesület szilárdan áll. Dr. Szöts Farkasné 
pénztárosi jelentéséből ugyanis kitiinik, hogy a bevétel 
90,580 K 45 fill., a kiadás pedig 77,796 K 41 fill. volt 
az elmúlt évben. Az egyesület összvagyona pedig ingó 
és ingatlanokban 253,431 K 41 fill. 

Ugyanezen a közgyűlésen választották meg ifj. 
Victor János ideiglenesen alkalmazott misszionáriust is 
rendes misszionáriussá. 

A szép múltú egyesület még szebb jövőt igér. Isten 
áldása legyen minden régi és új munkálkodásán s mun-
kásain egyaránt! 

Táviratmegváltásí lapok ^ t t t ^ J -
sere a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker.» Molnár-utcza 17. szám), j l j t j t j t jt 



A Magyar Ev. Ker. Diákszövetség félévi 
konferencziája február 1—3. 

A diákszövetségnek ez a mostani konferencziája 
kiválóan a vezetők tanácskozása volt. így is több mint 
50 résztvevője volt a gyűléseknek. Örömmel állapíthat-
juk meg, hogy korunknak ez a mind egyházi, mind, 
nemzeti szempontból egyaránt egyik legreményteljesebb 
mozgalma kezd mind nagyobb és nagyobb hullámokat 
vetni modern diákságunk életében. Jelen gyűlés folyama 
alatt örömmel láthattuk a mozgalom vezetői sorában a 
legkülönbözőbb főiskolai szakok képviselőit s ezek közt 
is első helyen épen az orvostanhallgatókat. Nagy hala-
dás ez csak a legközelebbi pár esztendő mult állapotai-
hoz képest is. S mit fog hozni még a jövő fejlődés? 
Ezek a diákok mostani gyűlésük alkalmával is felemle-
gették — s ez volt az utolsó és, legmélyebb benyomás 
a konferenczia résztvevői lelkén —, hogy a következő 
néhány esztendő ideje alatt el akarják juttatni felhívó 
szavukat minden főiskolai magyar diákhoz. S mi hisszük, 
hogy ez nem hiába fog elhangzani. 

Összesen öt gyűléscsoportozatból állott a konferen-
czia. Mindenik gyűléscsoportozatot hosszabb előadás ve-
zetett be Jézus életének és munkájának méltatásaképen. 
A konferenczián megbeszélés-sorozat húzódott végig erről 
a tárgyról: a keresztyén élet nagy tapasztalatai; egy 
másik pedig erről: mozgalmunk feladatai. Egy-egy elő-
adó rövid bevezetése után eszmecsere következett. Ezek 
nagyon érdekesek és tanulságosak voltak. Jellemző be-
pillantást nyert ezekkel kapcsolatban mindenki a diá-
kok munkájának természetébe. Idézem itt egy vidéki 
középiskolai diáknak, a ki vendégkép szerepelt a gyű-
lésen, a mozgalom egyik vezetője előtt tett nyilatkozatát: 
„Én még ilyen egyszerűen, józanon, páthosz és póz nél-
kül nem hallottam diákokat, főként theologusokat be-
szélni olyan kérdésekről, mint a mikről itt szó esett. 
Igazán nem vettem észre semmi dialektikázást, fordulatos-
ságra törekvést, mégis jobban lekötötték ezek a figyel-
memet, mint bármi más, a mit eddig ilyen vonatkozásban 
hallottam. Miért? Úgy vettem észre, hogy tényekről s 
tapasztalatokról beszéltek. Ez nekem igen tetszett." íme 
egy gondolkozó diák észrevétele! Valóban, mikor szó 
volt az imádság meghallgattatásáról és az Ige hatalmá-
ról és a diákok egymásután álltak fel a maguk sze-
mélyes életük tapasztalataival, akkor lett világossá, 
hogy mi a diákmozgalom munkájának titkos és csen-
des rugója. Azok az élmények, naponkinti küzdelmek 
és lelki tapasztalatok, a melyek minden egyes va-
lódi munkás naponkinti egyéni bibliatanulmányozásához 
és imádkozásához fűződnek. Itt a gyűlés folyamán nyil-
vánvaló lett az is, hogy ezek az ifjak nem olyan imád-
kozást gyakorolnak, a mi csak kegyes gyakorlat, szokás, 
máz, autoszuggesztió, vagy épen érzelmes ellágyulás, 
szónoki magunkrahatás, a minek a gyakorlati, akarati 
életre kevés kihatása van. Ezek az emberek hisznek az 
imádság meghallgattatásában, mert ezt valóságnak ta-

pasztalták meg. A bibliatanulmányukról is olyan nyilat-
kozatokat hangoztattak el, a mikből világos volt, hogy 
nem merő ismeretszerzés czéljából tanulmányozzák a 
bibliát. Az Igéről űgy beszéltek, mint a melyet Isten 
hatalmának ismertek meg s ezért járulnak hozzá na-
ponkint. 

Ezért tették a terjeszkedő munkájuk gerinczévé is 
a bibliaköri tanulmányozást, mert új barátaikat is szembe 
akarják állítani ezzel az isteni erőforrással, még ha még 
olyan népszerűtlenek is lesznek munkájukkal e miatt a 
modern, szabadgondolkozó diákság előtt. Úgy, hogy csak 
Budapesten 25 bibliakör dolgozik hétről hétre megtartva 
összejöveteleit. 

A mozgalom feladatairól beszélgetve, különösen két 
teendő felé fordult nagyobb súllyal a figyelem. Az egyik 
a missziói felelősség ápolása. Már most is többen vannak 
a mozgalom tagjai közt olyanok, a kik missziói hivatást 
éreznek. Előbb-utóbb el kell jönnie az időnek, a mikor 
a diákmozgalom abban is megmutatja Istentől nyert 
erejét, hogy erői feleslegét odaadja a külmisszió szol-
gálatára. Az az ellenvetés, hogy idehaza is van elég 
munka, már rég idejét múlta. Hiszen a külmisszió min-
dig hatalmas erősítő visszahatást gyakorolt mindenütt az 
egyházak otthoni életére és munkájára. A magyar diákok 
missziói érdeklődésének tárgya egyébként a nagy moha-
medán világ. 

A másik teendő, a miről szó volt, a szoeziális fele-
lősség felébresztése és gyakorlati megmutatása. Szinte 
elemi erővel tört fel a gyűlés óhajtása e részben. Azok, 
a kik tudják, hogy minden szoeziális nyomorúságnak 
igazi megoldása szintén az evangéliumban van, kell, 
hogy jogot formáljanak maguknak arra, hogy minden 
erejükkel siessenek a szoeziális bajok orvoslására. Ter-
mészetesen az eszközök elégtelensége miatt is, egyelőre 
csak egyesek önkéntes vállalkozásáról lehet szó. De a ki 
Istentől elhivatást érez e tekintetben, az álljon elő. S hisz-
sziik is, hogy ez a felébredt érdeklődés minél hamarább 
valami gyakorlati megvalósulást is fog találni. 

Egyébként Pongrácz József tanár előadásában 
(„A jövendő Krisztusa") hatalmas kifejezést nyert az a 
gondolat, hogy azoknak, a kik megállanak az evangélium 
mellett, joguk van igényelni az egyházi, társadalmi, nem-
zetiségi és emberi élet minden területén az irányítást és 
befolyást. Azé a jövő minden téren, a kié a jövendő 
Krisztusa. . 

Mi kívánjuk, hogy Isten sokszoros áldásával áldja 
meg ezt a szépreményű mozgalmat egyházunk és nem-
zetünk boldogságára. Referens. 

- S Z O Ü Z I A L l b Ü G Y E K . 
A postrestant. 

A városi erkölcsök egyik hivatalosán engedélyezett 
mételyezője a postrestant, a posta útján való titkos leve-
lezés, > mely lehetővé teszi, hogy fiatal, sokszor bizony 
iskolásleányok és éretlen fiúk folytassanak levelezést a 



szülői és gyámi felügyelet kikerülésével. Az apróhirde-
tésekről nem is szólunk, mert ott egyrészt az iparszerű 
pornografia ütötte fel tanyáját, másrészt pedig a házas-

óságban élők titkos szerelmi levelezése folyik titkosan nyil-
vános szemérmetlenséggel. Komoly lapok igyekeznek 
szűkebbre szorítani, de bizony ahhoz a keresztyén szel-
lemnek. kell érvényesülni, hogy a sajtó ne álljon be az 
erkölcstelen viszonyok Merkúrjának. 

A postrestant sok gondot okoz ajoostavezetöségeknek, 
mert sehogy sem fér össze a posta hivatásával, hogy a 
poste d'amour szerepét töltse be, vagy segédkezet nyújt-
son az erkölcstelenséghez, csalásokhoz, szédelgésekhez, 
sőt sokszor büntetendő cselekményekhez. Minden terv 
eredménytelennek bizonyult pl., hogy 16 éven alóliaknak 
nem szolgáltatják ki a levelet, mint Francziaországban; 
még kevésbbé lehetett azt a radikális eszközt igénybe 
venni, a mit Észak-Amerika némelyik állama a puritán 
erkölcsök jegyében megkísérlett, hogy t. i. a postrestant 
intézményt be kell szüntetni. A modern korban utazgató 
közönség és a kereskedelmi világ nem nélkülözheti ezt 
az intézményt. 

Anketteznek itt is, ott is, még Ausztráliában is, de 
tehetetlenül állnak meg a kérdés megoldásánál. A ma-
gyar posta kitűnő vezetősége sem tudta a kibontakozást 
megtalálni. Itt a társadalomnak kell megmozdulnia s iga-
zán nagy jutalmat érdemelne, a ki a postrestant fenn-
tartása mellett kieszelné, mi módon lehetne a garancziá-
kat felállítani s megakadályozni azt, hogy a posta ne 
legyen közvetítője a ledérségnek, titkos szerelmeknek, 
szélhámosságoknak. 

Ki tudja? Talán e sorok világosságot gyújtanak 
valakiben s mint sok üdvös újításban, e téren is Ma-
gyarországból indulhat ki valami üdvös terv. A Leány-
kereskedelem Elleni Egyesület is foglalkozik e kérdéssel. 
Ne menjünk el hát álmosan e kérdés mellett s próbál-
junk czélravezető eszközöket keresni, de annyit legalább 
is kötelességünk megtenni, hogy mint minden társadalmi 
kérdésben, itt is érvényesítsük a tiszta keresztyén fel-
fogást. Figyeljünk! És saját körünkben emeljük fel tiltó 
szavunkat. Ha csak egy esni készülő lelket is menthe-
tünk meg, azzal is jó szolgálatot tettünk! 

Kálvinista. 

K Ü L F Ö L D . 
Németország. 

Soden Hermann halála. Mint már említettem, Soden 
báró (Fíeiherr von S.) 11-én este hattyúdalát zengte el 

a nélkül, hogy sejtelme és sejtelmünk lett volna róla. 
15-én a földalatti villamoskocsi által okozott sérülés ki-
oltotta életét. Sietett egyik munkáról a másikra, az el-
indult kocsira fel akart szállni, az az alagút falához 
lökte, fején súlyos sebet kapott, hozzá agyrázkódást s 
pár óra múlva fiának, S. Hans berlini theol. magán-
tanárnak a lakásán nagy kínok közt kilehelte nagy lel-
két- Özvegyet s említett legidősebb fián és két férjezett 

leányán kívül öt gyermeket hagyott hátra. Elment várat-
lanul, szerencsétlenül, ereje teljében (pedig 62 éves volt) 
és egy nagybecsű, munkás élet után. 1852 aug. 16 án 
született Cincinattiban, württembergi előkelő sváb család-
ból. Tübingenben végezte theologiai tanulmányait, azután 
segédlelkész volt több helyütt Württembergben, Később 
Szászországban lelkészkedett (Strifen bei Dresden 1880-, 
arkhidiakonus Ghemnitzben 1882.). 1887-ben a berlini 
Jerusalemsgemeinde lelkésze lett s itt működött holtáig. 
1889-ben magántanárrá habilitáltatta magát az itteni 
egyetem theol. karán az újszövetségi tudományszakból. 
1893-ban rendkívüli tanár lett, 1913 őszén pedig tisz-
teletbeli rendes tanárrá nevezte ki a porosz király. 1912 
elején ünnepelte gyülekezetével 25-ik évi berlini lelkész-
kedésének jubileumát s az idén lépett egyetemi műkö-
désének 25-ik évébe. Negyedszázadon keresztül egy 
nagygondú nagyvárosi gyülekezet buzgó vezetője volt 
s ugyanakkor a theol. tudománynak élőszóban és iroda-
lomban elsőrangú munkása. Ezenkívül az általános egy-
húztársadalmi és társadalmi munkának is fáradhatatlan 
vezetőembere. Egyik megalapítója az Evangelisch-sozialer 
Kongress-nek, a gyermekvédelemnek melegszívű barátja 
s a birodalmi ifjúsággondozás középpontjának (Deutsche 
Zentrale für Jugendfürsorge) egyik elnöke Wied feje-
delemasszony és v. Hentig államminiszter mellett Tudo-
mányos munkái közül a főbbek: „Pál apostol levele a 
filippibeliekhez* (1889, 2. kiad. 1906) Holtzmann Kézi 
kommentárjában a III. kötet, a kisebb Páli és a katho-
likus levelek magyarázata (1890, 2. kiad. 1892/3, 3. 
kiad. 1899), Ütilevelek Palesztinából (1898, 2. kiad. 1901)" 
Palesztina és története (1899, 2. kiad. 1904), Jézus éle-
tének legfőbb kérdései (1904), Oskeresztyén irodalomtör-
ténet („Az Újszövetség iratai" 1905). Kisebb gyakorlati 
irányú füzetei, tudományos röpiratai: Reformáczió és 
szocziális kérdés (1891), És mit tesz az evangélikus egy-
ház? (1890), A lelkész szocziális munkássága (1896), 
Élt-e Jézus? (1910), Az újszövetségi történelmi kritika 
hatása a hitre (1910). Élete fömunkája azonban az új-
szövetségnek az elérhető legrégibb, eredeti alakjában 
való kiadása. Koenigs Eliza úrhölgy fejedelmi bőkezű 
ségének és 45 bel- és külföldi munkatársnak a támo-
gatásával 17 évig dolgozott (1896—1913) ezen a fő-
művén (Die Schriften des Neuen Testaments in ihr&r 
altesten erreichbaren Textgestalt herges.tellt. 2 kötet. 4 
részben, több mint 3000 lap, 1902, 1906, 1910, 1913). 
És megérhette a nagy költséget hordozó úrhölgy és a 
nagy munkát végző tudós is a korszakalkotó nagy mű 
megjelenését. Eddig ez a legteljesebb, sőt a maga nemé-
ben egyetlen munka s minden további munkának hatal-
mas alapja. A legrégibb kódexek, köz- és magánkönyv-
tári kéziratok alapján kezünkben van az Újszövetség 
legrégibb és legeredetibb szövege. Ha egyebet nem tett 
volna Soden, ezzel is biztosította volna a tudományban, 
a szellemi élet történetében való örök életét. Nemes 
egyénisége és mélységes hite az isteni örök élet útját 
is lelkesen járta. Weissmann és Harnack egyetemi taná-



rok (16—17-én) rendkívül melegen és hódolattal emlé-
keztek meg róla, mint tudósról s mint emberről. Vasár-
nap a Neue Kirclte-ben Kirmss és Kind lelkészek is 
hasonlóképen. Most hétfőn (19-én) délután óriási közön-
ség részvétele mellett volt a temetése a Jerusalems-
kircheből. Fischer Alfréd említett hattyúdala alapján 
beszélt fölötte, Kaffan Gyula egyetemi tanár a történeti 
kutatás és a hit összhangba foglaló emberét méliatta, 
Steinbach szuperintendens egyházi közéleti munkásságá-
ról szólt, Lic. Eissfelelt, a gyülekezet ifjú lelkésze alkalmi 
imádságot mondott, a temetőben Kirmss Pál lelkész mon-
dott síri beszédet. — Személyisége és szelleme tovább 
hat a német, sőt a világprotestántizmus életében. 

Berlin. V. J. 

A M I Ü G Y Ü N K . 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t is kérjük, szíveskedjenek 
az 1914. évi előfizetési díjat s az e s e t l e g e s 
h á t r a l é k o t minél hamarább beküldeni. 

Iskolákban, tanácstermekben, lelkészi irodában 
kifüggesztésre igen alkalmasak a Bardócz-féle szemléltető 
falitáblák. Ezek az egészségről, az alkoholizmus és a 
ragályos betegségek elleni védekezésről hasznos tudni-
valókat szemléltetően, képekkel illusztrálva tüntetnek fel. 
A három tábla eredeti ára 12 K. A Kálvin-Szövetség 
titkári irodája (IV., Molnár-u. 17.) 1 K csomagolási és 
postaköltség ellenében díjmentesen küldi el a három 
táblát bárkinek. 

A balázsfalvi Kálvin-Szövetségről a „Lelkész-
Egyesület" az alábbi meleghangú közleményt hozza az 
5. számban: „Mikor valahol egy valláserkölcsi és tár-
sadalmi közérdeket szolgáló alakulat felszínre hozásáról 
hallunk és olvasunk : a közszükségből kifolyólag az ilyen 
mozgalmat és kialakulást természetesnek s önként követ-
kezőnek gondoljuk, legfennebb az ügy érdekes munkásai 
felett tűnődünk el egy kissé, hogy hát nem valami rej-
tett czél áll-e a buzgalom háta mögött? De vannak helyek, 
hol még a legjobb és legönzetlebb igyekezet és buzga-
lom is az akadályok összetorlódása és folyton emelke-
dése következtében belehal a beleunás és belefáradás 
dicstelen sírjába. Szinte így volt az eset Balázsfalván is. 
Az oláh nemzetiség fókuszában háromezer román között 
az a négyszázkilencz református magyar, a kinek jórésze 
a román nyelvet vallja a magáénak s nem érti a magyar 
szót: évek küzdelme után is alig bírt felemelkedni egy 
törpe magaslatnak csak arra a legalacsonyabb fokára, 
honnan a fenyegető veszély beolvasztó hatalmának régen 
zúgó fuvását bár megérezze. A baj sohasem jár magá-
nosan- Az elnemzetietlenedés sorvasztó közönye még a 
féltékenység, gyanakvás, gáncsolás zsoldosait is csata-
sorba hívja, hogy annál hamarább letörje szárnyát az 
önzetlen, hazafias lelkesedésnek. Ebben az eddig a maga 
mentére hagyott aránytalan küzdelemben a Kálvin neve, 
szelleme és vallása volt a nemzetfenntartó erő a népben 
s ez lesz jövőre is. Perifériákon, a hol folyton dagály 

alatt levő nemzetiség tengerében él még a magyar föld 
népe: csak a Kálvin szelleme túrija megóvni a beolva-
dástól és belesiilyedéstől. Ámde ezt az igazságot a fele-
kezeti tagoltság a vele járó hagyományos féltékenykedé-
sénél fogva, hol fogadja el? Pedig az idők jele azt 
mutatja, hogy ezelőtt az igazság előtt a nemzetfenntartás 
érdekében majd idővel behódol minden féltékenység. 
Lám, a Kálvin Szövetség egy ilyen emporiális helyen is 
meg tudott alakulni most egyelőre 34 taggal, elnöke 
póilóczi Horváth Miklós kir. járásbiró s az ő és Péter 
Antal lelkész ügybuzgalma és mozgékonysága folytán 
megnyílt már az eddig zárva tartott állami iskola ajtaja 
is.* Január 18-án volt az első Kálvin-Szövetségi össze-
jövetel ; nők és férfiak, gyermekek és öregek, úrinők és 
cselédek együtt énekeltek lelket megnyugtató egyházi 
énekeket, miután a lelkész előadásából megértették, 
hogy a most beállított új orgona felséges harmóniája 
csak úgy hoz és gyakorol reánk maradandó hatást, ha 
nemcsak hallói leszünk az abból előtörő nemes hangok-
nak, hanem a magunk énekével cselekvő tényezőivé 
válunk mi is a felségesnek és magasztosnak, hiszen dal-
ban is lehet, sőt kell is így imádkozni. Azután a lelkész 
szólaltatta meg „bibliai nagy asszonyok" czímén az 
ó-szövetség kimagaslóbb női alakjait s tett Ígéretet, 
hogyha ez a vasárnapi iskola állandósul, gondoskodni 
fog, miszerint a mindennapi gyakorlati élet szülte tár-
sadalmi és valláserkölcsi kérdések állandóan felszínen 
tartassanak. Minden kezdet nehéz, de azért bárha a 
kezdet kezdetéhez is eljuthatunk, az is nyereség s egy 
homokszem a nemzeti kuliura továbbépítésében; ezt az 
épületet pedig itt nagyon is kell gondozni, mert a ver-
seny izmosul, a tömegnyomás erősödik s attól függ a 
további fennmaradás, hogy kinek a javára billenti a 
fajsúly a mérleget." Mi is szeretettel köszöntjük a meg-
indult munkát. Csak előre! 

Válaszok. Dr. Balogh Jenő igazságügyminiszter v. 
b. t. t., Szilassy Aladár v. b. t. t., Benedek Sándor, a 
közig, bíróság másodelnöke és dr. Ilosvay Lajos állam-
titkár szívélyes hangú levélben köszönték meg a Kálvin-
Szövetség elnökségének a kitüntetésük alkalmából hoz-
zájuk intézett üdvözlést. A részükről jött és levelükben 
kifejezett elismerés további munkássápra ösztönöz mind-
nyájunkat, mert érezzük, hogy a kálvinista társadalom 
legkiválóbbjai kísérik figyelemmel a társadalom újjá-
szervezésére, népünk és egyházunk megerősítésére irá-
nyuló munkánkat és maguk is kész szívvel támogatnak. 

A fehér asztalnál. Szerkesztőségi vacsoráink idő-
pontjának ingadozása és helyének változtatgatása (s talán 
az időjárás i?) némileg megbénították az utóbbi alkalmak-
kor az érdeklődés fokozódását. A kik azonban eljöttek, 
kedves,"derűs epizódokban is bővelkedő, de főleg komoly 
beszélgetésekben töltötték az estet. Most is így volt. 
Jelen voltak: dr. Pruzsinszky Pál, Webster James, Ke-
resztesi Samu, Hamar István, dr. Pethő István, Versényi 
György, Megyercsy Béla. Budai Gergely, Lénárd Jenő, 
Marjay Károly, dr. ScUÖffcr Pál, Murányi János mező-
túri lelkész;, Gombos Ferencz, a ker. diákszövetség utazó 
titkára, Patay Pál s a szerkesztőség tagjai közül: B. 
Pap István, pálóczi Horváth Zoltán, dr. Kováts István 
és Sebestyén Jenő. Vacsora közben a szokásos „szem-
lélődés" alkalmával B. Pap István meleg szeretettel 
üdvözölte dr. Kováts Istvánt abból az alkalomból, hogy 

* Mert vannak iskolaigazgatók, a kik nemzetiségi vidéken 
sem tudnak félrelenni kicsinyeí-kedést, A központi titkárság járt 
közbe a minisztériumban, hogy az iskola egyik terme a Kálvin-
Szövetség összejöveteleire engedélyeztessék. Szerk. 



végleg visszatért Budapestre s a Kálvin-Szövetség mun-
kájában szóval és tollal fokozottabb mértékben fog részt-
venni. Dr. Kováts István válaszában hangsúlyozta, hogy 
már is Budapesthez tartozónak érzi magát s nagyon 
örül, hogy szolgálatait minden irányban felajánlhatja, 
Sok szó esett a diákszövetség dolgairól. B. Pap István 
lelkes szavakban fejezte ki elismerését a szövetség iránt 
s a jelenlevők fokozottabb szeretetébe ajánlotta azt épen 
azért, mert a diákszövetség ellenségei is fokozottabb 
erővel dolgoznak ellene a liberalizmus nagyobb dicső-
ségére. (Így pl. épen a napokban niutatott neki ajtót újra 
egy keresztyén és magát a liberalizmus letéteményesének 
valló főiskola vezetősége.) Majd szóba jött a diákszövet-
ség ama vakmerősége is, hogy pénzügyeiért is imádkozni 
mert; szomorúan konstatáltuk, hí%y akadt nemrégiben 
egyházi lap, mely az ilyen imádkozásról és annak hatá-
sáról bántó hangon irt s a gazdasági, anyagi virágzásért 
való imádkozást nevetségessé akarta tenni. Nem tudjuk, mi 
ennek a felfogásnak a gyökere ? S vájjon mit csinál az ilyen 
szerkesztő vagy munkatárs (már a ki irta) az imakönyvek 
és zsoltárok ama részével, mely a természeti és anyagi világ 
különböző körülményeihez (aratás, szüret, eső, szárazság, 
földrengés stb.) fűzi az imádság alapgondolatát. Kálvin 
szerint mindenekért szabad imádkozni, a mi az Istenhez s 
hozzánk méltó, az evangélium szerint pedig hajunk szálai 
is meg vannak számlálva. Ez persze a vallási átéléseket, 
nem ismerő theología szerint nevetséges dolog. így leg-
feljebb csak deistáknak volna szabad nyilatkozniok az 
imádságról. Szóval egyháztársadalmi életünk kis és nagy 
kérdései kerültek elő intim körben különböző meg-
világításban. Nagy örömünkre szolgálna, ha vidéki bará-
taink közül a tavasz eljöttévél minél nagyobb számban 
keresnének fel bennünket. 

Lapunk átvételi ós fejlesztési költségeire P. I. 
1 K-t küldött, a mit e helyen is hálásan köszönünk s 
kérjük lapunk olvasóit és barátait további adakozásra. 
Ez alapunk végösszege 1942 korona. 

I R O D A L O M . 

A Hajnal, külmissziói folyóirat januári száma új 
külsőben jelent meg, nagyobb terjedelemben, mint eddig 
báró Podmaniczky Pál szerkesztésében. A külsőleg is 
tetszetős folyóirat gazdag rovatai által felöleli a kül-
missziói munkák egész területét. A missziói életrajzok 
cz. rovatban Hannington Jakabról emlékezik meg, azután 
áttekintést nyújt az eddigi eredményekről, külön emlé-
kezik meg a zsidó misszióról. Van azután rovata a gyer-
mekek számára. Két magyar missziónál iusnő (Kunst Irén 
és Pauer Irma) levelét közli. Könyvismertetés, Mott Já-
nos igen jól sikerült arczképe s költemények teszik a 
folyóiratot változatossá. Külön is felemlítjük, hogy a 
rovatok fejléczei és szimbolikus rajzai igen szépek. 

Az Olajág februári számában igen érdekes a pá-
lyaudvari és cselédvédelmi munka ismertetése Paál Ár-
pádné tollából. Gazdag a jegyzetek rovata. Misley Sán-
dorné szép czikke, Harold Begbienek egy története s a 
vezető elmélkedés teszik érdekessé a lapot. 

A Tol nn in egyei Reformátusok Lapjának februári 
számában, mely Gödé Lajos, Okos Gyula és Szappanos 
Gyula lelkészek szerkesztésében változatos és építő tar-
talommal jelent meg, Kátai Endre esperes szép, meleg-
hangú emlékezést írt Parragh Albertről a dunaszentgyörgyi 
egyház 44 éven volt presbiteréről és egyházmegyei ta-

nácsbírójáról. A lap az áldott emlékű férfiú jól sikerült 
arczképét is közli. A lap előfizetési ára, a mely Szek-
szárdra küldendő, egész évre 1 K. 

A Vasárnapi Újság február 1-ei száma szép illusz-
trácziókban mutatja be az Iparművészeti Múzeum régi 
erdélyi szőnyegkiállítását. Érdekesek a Lánczhíd képei, 
Pásztor Árpád czikke és képei Poe Edgárról, a mayer-
lingi tragédia húszonötödik évfordulója alkalmából közölt 
kép stb. Szépirodalmi olvasmányok: Szini Gyula és La-
gerlöf Zelma regénye, Bársony István novellája, Ady 
Endre, Peterdi Andor és Haraszty Lajos versei, Szép 
Ernő czikke stb. Egyéb közlemények és a heti rendes 
rovatok teszik élvezetessé ezt a számot is. — A Vasárnapi 
Újság előfizetési ára negyedévre 5 K, a Világkrónikával 
együtt 6 K. Megrendelhető a Vasárnapi Újság kiadó-
hivatalában (Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.) Ugyanitt 
megrendelhető a Képes Néplap, a legolcsóbb újság a 
magyar nép számára, félévre 2 40 K. 

Az akaratszabadság problémája. írta Fejes Áron 
igazgató-tanár. A kérdés filozófiai, theologiai, szocziolo-
giai és pedagógiai szempontból van tárgyalva. Megjelent 
az Athenaeumnál Budapesten. Ára fűzve 3 kor., kötve 
4 kor. Lelkészek, tanárok, tanítók 50% kedvezmény 
mellett rendelhetik me°y ha a pénzt a portóköltséggel 
(20 fillér, ajánlva 45 fillér) együtt előre beküldik. Meg-
rendelhető Nagyenyeden a szerzőnél. 

E G Y H Á Z . 

Lelkészválasztás. A debreczeni ref. gyülekezet a 
nemrégiben felszentelt Árpád-téri új templom lelkészéül 
szavazattöbbséggel Zih Sándor berettyóújfalusi lelkészt, 
— a sepsei (Alsóbaranya) ref. egyházközség a Boldizsár 
Lajos nyugalomba vonulásával megürült lelkészi állásra 
Arany Dénes nágócsi lelkészt választotta meg lelki-
pásztorául. 

Nyugalombavonulás. Örömmel írjuk le ezt a czí-
met, a mely most már mind sűrűbben fog megjelenni 
lapunk hasábjain. Sokat jelent ez. A lelkészi pálya na-
gyobb rendezettségét, gazdagabb biztosítékait s a gyüle-
kezetek életének egészségesebb fejlődését. Itt említjük 
meg tehát azt is, hogy Bán Sándor nagyzeréndi ref. lel-
kész 44 évi szolgálat után nyugalomba vonult. Adjon az 
Isten derűs nyugalmat a pihenőnek. 

Segédlelkész elhelyezés. Dr. Baksay Sándor püs-
pök Gerenday Endrét Budapest-Zuglóba, Molnár Istvánt 
Nagykőrösre, Poór Mihályt Jászkisérre, Simon Lajost 
Szolnokra, Varga Györgyöt Erzsébetfal vára, Karancsy 
Istvánt Nagyvátyra, Bay Jenőt Dunaföldvárra, Báthory 
Dánielt Baranyahídvégre, Nagy Gyulát Somba helyezte 
segédlelkészek ül. 

Új egyházmegyei gondnok. A veszprémi egyház-
megye a Mórocza Kálmán lemondásával megüresedett 
egyházmegyei gondnoki állásra egyhangú szavazattal dr. 
Segesdy Ferencz balatonfüredi (királyi táblai bírói rang-
ban levő) járásbírót választotta meg. 

Dr, ^ruzsinszky Pál budapesti theol. akad. tanár 
a kőbányai ref. templomban a magyar prot. történelem 
három kimagasló alakjáról „Hitünk hősei" czimen három 
előadást tart a következő sorrendben : február 8-án dévai 
Biró Mátyás, febr. lo-én szegedi Kiss István, febr. 22-én 
Melius Juhász Péter. Mindenik estén hz énekkar énekein 
kivül Takaró Géza lelkész rövid evangéliumi beszédet 
fog mondani. Az előadások este 6 órakor pontosan kez-
dődnek. : . ....... 



Az evang. zsinat alkotmány- és jogügyi bizottsága 
jan. 28-án tartotta első ülését dr. JZsigmondy Jenő ker. 
felügyelő elnöklete alatt. Dr. Kéler Zoltán volt az elő-
adó. A javaslatok közül a bizottság többek között ma-
gáévá tette, hogy az egvház elnevezése evangélikusnak 
is használható. Evangélikus lelkész országgy. képviselősé-
get csak akkor vállalhat, ha abba előzetesen gyülekezete 
többsége beleegyezett. (Talán jó lenne a mandátum és a 
jtóga együttes letevésének kényszerítő körülményeiről is 
megemlékezni, a mikor az illető képviselő parlamenti 
viselkedésével etikai inkompatibilitást idéz elő a képvi-
selőség és a papi palást között. Ott van pl. Kovácsy-
nak minden keresztyénségből kivetkőzött pogány át-
kozódó jelenete a közelmúltban, a mely egyetemes szé-
gyent és megbotránkozást okozott protestáns körökben) 
Egyházközségi választásoknál az önálló vagy vegyes-
házasságokban élő s az egyház terheit viselő nők aktív 
választójogot kapnak s nemcsak meghatalmazottaik révén 
szavazhatnak. Egyetemes püspökség felállítását nem fo-
gadja el, az állandó püspöki székhely meghatározását a 
kerületek belügyének tekinti. A központi iroda felállítását 
szükségesnek mondotta ki. A horvát egyházkerület fel-
állításával nem foglalkozhatik a zsinat, mert az Ö Fel-
ségének nincs bejelentve. 

Érdekes gondolat. Teutsch Frigyes dr., a szász 
evangélikusok püspöke körlevélben arra szólította fel a 
lelkészeket, hogy a kivándorlók hazaírott leveleit gyűjt-
sék össze és neki küldjék meg. Ezek a levelek hü tük-
réül szolgálhatnak a kivándorlás okainak, a kivándorlók 
óhajainak és vágyainak s a néplélek és az egyház isme-
rete szempontjából fontos dokumentumok. — A gondolat 
csakugyan érdekes és ha megvalósítása sikerül, nagy-
jelentőségű is lesz, mert nagyszerű bepillantást enged 
majd az Amerikában élők lelkivilágába s bizonyára sok 
intim részletet fog feltárni azoknak vallási, társadalmi, 
gazdasági és erkölcsi életéből. 

Mivel foglalkozzanak a lelkészek ? Gyurátz Fe-
rencz, a dunántúli kerület püspöke, mint minden évben, 
úgy az idén is, szétküldötte azokat a kérdéseket kerü-
lete lelkészeinek, melyeknek lelkészi értekezleteken való 
beható megtárgyalását szívesen látná. Elméleti kérdések 
mellett találunk fontos gyakorlati problémákat is köztük. 
E főbb kérdések ezek; 1. A zsoltárok könyvének a jelen-
tősége. 2. Rokonvonások és különbségek a buddhizmus 
és a keresztyénség hit- és erkölcstana között? 3. A ne-
velés iránya, czélja az ó-, közép- és újkorban. 4. Mely 
népek gyakoroltak nagy hatást az emberiség haladására 
s mily irányú alkotásokkal? 5. Hogyan élesztheti a lel-
kész hathatósan a nép ragaszkodását és tiszteletét az 
egyház iránt? 6. A materiális világnézet terjedése és 
vallásellenes iránya. Hogyan tölti be ezzel szemben a 
lelkész liit- és egyházvédő tisztét? 7. — 8. Mennyiben 
óhajtandó a stóla-megváltás ? Hogyan volna az egyhá-
zunkban legczélszerübben eszközölhető? 9. A gyüleke-
zeteknek osztályokba sorozása s a feltételek, a melyek 
mellett ezekben a lelkészi állásokra a lelkészek szolgá-
lati éveik után választhatók és jelölhetők lennének ? 

Uj egyházul, tanácsbíró. A kecskeméti ref. egyház-
megye vil. tanácsbíróul az egyházközségek szavazatának 
nagy többségével (51 közül 50) dr. Küry Albert Jász-
nagykúnszolnok vármegye alispánját, egyházunk kiváló 
és buzgó tagját, a szolnoki egyház főgondnokát, válasz-
totta meg. A megválasztott előzőleg már mint aljegyző 
is híven szolgálta az egyházmegyét. 

A dunántúli ref. egyházkerület folyó hó 3-án tar-
totta közgyűlését, a melynek egyetlen tárgva az Antal 
Gábor halálával megüresedett püspöki állás betöltése 

volt. A közgyűlést gróf Tisza István a következő be-
széddel nyitotta meg: „Főtiszteletű közgyűlés! Most, a 
midőn ezt a mi szomorú közgyűlésünket megnyitom, ne 
méltóztassék azt várni tőlem, hogy tárgyához és érzel-
meinkhez méltó kifejezését tudjam adni annak a gyász-
nak, a mely mindnyájunkat egyformán sújtott. Sokkal 
közelebbi a csapás, sokkal jobban érezzük még a gyászt, 
sokkal mélyebb a seb, semhogy méltó módon tudnánk 
kifejezést adni érzelmeinknek. Itt, ezen a helyen, olyan 
élénken áll előttem az a másik alkalom, a mikor az el-
nöki széket elfoglalta Őt ünnepeltük akkor, negyvenéves 
lelkészi jubileumát ülte, ha nem is fiatalon, de tett-
erejének teljes teljében. Hittük, hogy erős oszlopunk 
lesz, hogy sokáig szolgálhatja még egyházát azzal a 
szeretettel, a mely áthatotta minden áldásos munkáját. 
És ezután alig pár évvel a gondos baráti szem fel kel-
lett, hogy fedezze rajta a hanyatlás jeleit. De csak testi 
ereje hanyatlott. Kerestük a kórt, szenved-e. Ki tudta? 
Láttuk, de Ő nem mutatta, tudtuk, de ő dolgozott to-
vább olyan munkakedvvel, a mely egy fiatalember bájá-
val ruházta fel. Ha csodálatos gyengédséggel esett az 
emberre tekintete, szinte kérdeztük magunktól, vájjon 
nem a távozó barát búcsútekintete-e. De nem lehetett 
semmiből következtetni, hogy távozó ember. Soha még 
olyan munkaerőben nem volt, mint a legutóbbi időben. 
Testi szenvedés nem tudta megtörni és nem mutatta 
soha, hogy szenved. Ha azok, a kik körülvettük őt, ag-
gódva gondoltunk is a közeli búcsúra, mégis azzal a 
metsző fájdalommal kísértük sírjához, a mellyel a fiata-
lon elhunyt kedveseinket temeti ük. Legyen emléke áldott 
és fordítsa a Mindenható azt a missziót, a melynek szen-
telte magát, mi reánk. Igyekezzünk méltók lenni hozzá, 
maradjunk hivek emlékéhez, legyünk egyházunknak oly 
buzgó szolgái, mint a milyen ő volt haláláig. Örökítsük 
meg emlékét jegyzőkönyvünkben, intézzünk özvegyéhez 
részvétiratot. Ezzel az indítvánnyal megnyitom a köz-
gyűlést." — Németh István főjegyző javaslatára az egy-
házkerületi közgyűlés a püspökválasztásra vonatkozólag 
a következőképen intézkedett: A püspökválasztó egyház-
községek presbitériumai szavazataikat február 25-éig ad-
ják be az illetékes esperesi hivatalokhoz, a melyek már-
czius 1-éig Tisza István főgondnokhoz juttatják azokat. 
A főgondnok elnöklésével összeülő szavazatbontó bizott-
ságba Czike Lajos, Nagy Lajos, Tóth Kálmán espere-
seket, Kovács-Sebestyén Endre, Kenessey Miklós és 
Szabó György egyházmegyei gondnokokat választották 
be. A közgyűlés ez indítvány elfogadása után véget ért. 
Utána bizalmas értekezleten ismételten felkérték Czike 
Lajos tatai esperest, majd Antal Géza orsz. képviselő, 
pápai theol. akadémiai tanárt, hogy vállalják el a jelölt-
séget. Mindketten határozottan kijelentették, hogy a 
méltóságot, bármennyire megtisztelő is rájuk nézve, el 
nem vállalhatják. Czike agg kora, Antal pedig más el-
foglaltsága miatt nem vállalta a jelöltséget. Mindketten 
Németh István püspökhelyettes-főjegyzőt ajánlották a 
püspökválasztó presbitériumok figyelmébe, mások Kiss 
József pápai esperest ajánlották. Úgy értesülünk, hogy 
Pátay Károly barsi esperesnek is van pártja. 

T ^ ^ ^ ^ b r o n z b ó l ver t , igen 
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rendelhető a Kálvin-
Szövetség titkári irodájában (IV. ker., Molnár-

utcza 17. szám). _ 



ISKOLA. 

Az Országos Szabadoktatási Tanács február hó 
/1-én Berzeviczy Albert elnöklése alatt összülést tartott 
az 1914. évre szóló költségirányzat tárgyában. Örömmel 
láttuk ott sok más igazán értékes férfiú között a mieink 

| közül: dr. Szász Károlyt, dr. Hegedűs Istvánt, dr. Szőts 
Farkast, Arkay Kálmánt, pálóczi Horváth Zoltán dr.-t 
{Bernát István kimentette elmaradását, mivel a Gazda-
szövetség ügyében Rákoscsabán volt elfoglalva). Érde-
mes eszmecsere fejlődött ki a munkásgimnáziumok körül, 
miután Hegedűs István azt vitatta, hogy ezek nem szabad-
oktatási intézmények, mert, bizonyos tanrendszer szerint 
oktatnak és képesítést is lehet ott nyerni; ezért azt kí-
vánta, hogy a munkásgimnáziumok segélyezésére elő-
irányzott 38,000 K helyett csak 10,000 K állíttassék be, 
a mi elég arra a munkára, a mit a munkásgimnáziumok 
a kiegészítő művelés terén végeznek. Dr. Szász Károly, 
Máté György és Jancsó Benedek védték a munkás-
gimnáziumoknak, mint szabadoktatási intézményeknek, 
segélyezése ügyét, inert szerintük ezektől a szabadokta-
tási jelleget megtagadni nem lehet és megbénítaná mű-
ködésüket az eddigi segélyezés megvonása. A tanács 
összülése megszavazta a költségelőirányzatot, a mely 

\ szerint falusi népies előadásokra 50.504, munkásgimná-
ziumokra 38,072, népszerű tudományos (szabad liczeális) 
előadássorozatokra 41,650 K szavaztatott meg. Ezenkívül 
kimondta a tanács, hogy folyóiratot fog megindítani, 
a melynek költségeire és egyeb vegyes kiadásokra 3000 
korona vétetett fel. Minthogy ez a költségvetési keret már 
olyan terjedelmet vett, hogy a protestáns szabadoktatási 
intézmények is igénybe vehetik jövőre nagyobb mérték-
ben, ezúttal csak regisztráljuk az ülés határozatait, de 
a legközelebb hosszabban fogunk ezzel foglalkozni. Szük-
séges ugyanis, hogy épen a Kálvin-Szövetségi falusi szer-
vezetek a szabadoktatásra az állam részéről nyújtott 
segélyből jövőre minden esetre kivegyék részüket s bi-
zonyára lendületet is fog adni a falusi szövetségek meg-
alakításának, ha az annak keretében megindítandó szabad-
oktatás czéljaira bizonyos állandó összegre számíthatnak. 

A mezőtúri eset. Lapunk ez évi 4-ik számában 
\ foglalkoztunk a mezőtúri főgimnázium tanári kara és a 

presbitérium között dúló háborúval. Értesítésünket, a 
mint arra hivatkoztunk is, a Pesti Hirlapból vettük s 
kifejeztük azt a kívánságunkat, hogy a másik oldalról is 
jó volna megvilágítani a helyzetet. Ennek kapcsán vet-
tük Borsos Károly ottani főgimnáziumi igazgató úr leve-
lét, a melyben hivatkozással a Pesti Hirlapban meg-
jelent rektifikáczióra is, kétségbe vonja az előző értesítés 
igazságát. Kijelenti, hogy- az a vád, mintha a mezőtúri 
református gimnázium igazgatója és tanári kara hit- és 
egyházromboló munkát végezne, a mely ellen a pres-
bitérium kénytelen volna védekezni, továbbá a fenntartó 
hatósággal szembehelyezkedve, annak jogkörét ne akar-
nák tiszteletben tartani, végül, hogy ez ügybe a felettes 
hatóságok politikát kevernének és a mezőtúri szabad-
kőművesek a keresztyén vallás ellen harczot folytatná-
nak, az igazsággal a leírinerevebb ellentétben áll. A fő-
gimnázium az illetékes fórumok és a közvélemény nyi-
latkozata szerint egyike a legjobb iskoláknak, a hol 
lelkes tanárok buzgón terjesztik az igaz tudományt és 
vallásosságot.. Ellenben a főgondnok a legkevésbbé van 
arra hivatva, hogy a tanári kart bármiféle szempontból 
támadja. Hivatkozik az egyházi hatóságok idevonatkozó 
határozataira, a tanári kar ellen irányuló elkeseredett és 
jogtalan harczára és arra, hogy ez "ügyeknek egész hal-

maza jelenleg az egyházi és világi bíróságok előtt van 
s fel kell tételezni, hogy ezek majd az igazságos ügy 
mellett foglalnak állást és az igazgatóságot tisztázni fog-
ják az ellene emelt vádaktól. — Ugyanebben az ügyben 
Lányi Lajos lelkész, tanár és presbiter úrtól is vettünk 
egy hosszabb levelet, melynek lényege az, hogy őt a 
közoktatási miniszter az állami felsőbb leányiskolánál 
viselt állásától nem mozdította el s az egyházmegye a 
presbiterek ellen elkövetett sértésekért meg nem bün-
tette. Igaz ugyan, hogy egy ügyvédnek presbiterré vá-
lasztása miatt beadott fellebbezés révén egy becsület-
sértési per van folyamatban ellene, de ez még nem is 
dőlt el. Hivatkozik ezután több konkrét esetre s tagadja, 
hogy a Mezőtúron folyó harcz, a melyet a főgondnokkal 
szemben folytatnak, vallásellenes forrásból ered. Épen 
ellenkezőleg. Politikáról szó sincs s azt állítja, hogy a 
főgondnok a szabadkőművesek ellen azért harczol, mert 
őt maguk közé be nem vették. A tanári karnak a har-
czot tovább folytatni nemcsak a saját, hanem az egyház 
érdekében is kötelessége. — Mindezeket rektifikáczió 
gyanánt közöljük és hisszük,-'hogy lesz alkalmunk már 
a közel jövőben közhírré tenni azt az örvendetes hírt 
is, hogy Mezőtúron mindenek ékesen és jó rendben 
vannak. 

Vallásos estély. A budapesti ág. h. ev. főgimnázium 
Evangélikus Ifjúsági Gyámintézeti Egyesülete jan. 24-én 
az intézet nagytermében a szepesváraljai zsinat három-
századik évfordulója alkalmából vallásos estélyt rende-
zett, a melyen „A Thurzók és az evangélikus egyház" 
czímén dr. Szigethy Lajos tanár tartott előadást. 

E G Y E S Ü L E T . 

Az Ey.ing. Leánydiákszövetség III. téli konferen-
cziája január 30—31-én tartatott meg. Jan. 30 án dél-
előtt 9—12-ig. Vezetők konferencziája: „A belső növe-
kedés feltételeiről. Délután 3—6. Nyilvános gyűlés. 
(Lónyay-u. gimnázium díszterme.) 1. Elnöki megnyitó. 
2. A modern élet és a legfőbb jó. Tartotta Takaró Géza. 
3. A tanult nő hivatása a társadalomban Beck Irén elő-
adásában. Végül Vidor János a jellemalakulás feltéte-
leiről szólott. Jan. 31-én délelőtt 9 —12 a vezetők 
konferencziája a munka terjesztésének feltételeiről tár-
gyalt. Délután 4— 6 ig választmányi gyűlés volt. este 
6 órakor pedig elöadó-estély kezdődött, melyen Sebestgén 
Jenő vallástanár a feminizmusról beszélt keresztyén meg-
világításban, báró Podmaniczky Pálné a keresztyén nő-
mozgalomról, Benkö István az egyéni bibliatanulmány 
gyakorlati értékéről. Szólót énekelt Fröhlich Dóra. 

A Budapesti Ref. Ifj . Egyesület február 8-án, 
vasárnap este 7 órakor a IX., Lónyay-u. 4/c. alatti ref-
főgimnáziumban családi estélyt rendez. Az estélyen sza-
valat, zeneszám és bibliamagyarázaton kívül Dél Dalmá-
cziáról vetített képekkel előadást tart: Fuxhoffer Dezső 
budapesti ref. főgimn. tanár. 

A Budapesti Evangéliumi Keresztyén Diákegye-
sület február és márczius hónapokban a IX.,. Lónyar 
utcza 4/c alatti főgimnázium dísztermében következő 
nyilvános előadásokat, illetve összejöveteleket tartja: feb-
ruár 7-én, Victor János: Az „Übermensch" pogánysága 
és a keresztyén ideál; február 14, Takaró Géza: Via-
Veritas-Vita; február 21, Benkő István : Krisztus ténye; 
február 28, Szőnyi Sándor: A jellemképzés pedagógiai 
problémája; márczius 7, teaestély (külön programm); 
márczius 14, Takaró Géza: Környezet és jellem ; már-



czius 21, Rényi György: Misszió és czivilizáczió; már-
czius 28, Deme László: Krisztus, Buddha, Mohamed; 
április 2, teaestély (külön programm). Az összejövetelek 
kezdete pont 7 órakor. Egyesületi helyiségükben (IX., 
Ráday-utcza 23, I. em. 1) naponként, a legkülönbözőbb 
időkben vannak bibliatanulmányozó köreinknek össze-
jövetelei. Idejük megtudható a titkártól. (Hiv., óra napon-
ként 12—l-ig és Vg2—2-ig.) Missziótanulmányozó körünk 
gyűlése szombaton este 7 órakor. Szocziális szeminárium 
csütörtökön, este 7 órakor. Angol, német, franczia nyelv-
kurzusok. (Teljesen ingyen.) 

A keresztyén ifjúsági egyesületek nemzeti bizott-
sága, mely Szilassy Aladár vezetése alatt áldásos tevé-
kenységet fejt ki, megbízta Megyercsy Béla titkárt, hogy 
munkakörét Erdélyre is terjessze ki. Megycrcsy jan, 19, 
20 és 21-én P elsöcsernáton tartott gazdag tartalmú elő-
adásokat. A nagyszámú közönség, mely még a szomszéd 
községekből is eljött, nagy érdeklődéssel hallgatta az 
előadót. 

Jubileum. A Prot. Orsz. Árvaház érdemekben gaz-
dag igazgatója: Brocskó Lajos, a folyó évben tölti be 
igazgatói működésének 40-dik esztendejét. Erre az alka-
lomra az árvaház volt fiú- és leánynövendékeiből bizott-
ság alakult, kitűzvén feladatául, hogy a jubilánst ebből 
az alkalomból méltóan megünnepli. Ezúton is felkéretnek 
az árvaház volt növendékei, hogy tartózkodási helyüket, 
valamint azoknak a növendéktársaiknak a czímét, a 
kikét ismerik, közöljék Papp Gézával (Budapest, VII., 
Erzsébet-körút 1.), ki bővebb felvilágosítással szolgál az 
előkészítő bizottság megbízásából. 

A Lörántffy Zsuzsanna-Egyesület hétfőn, február 
hó 2-án este 6 órakor a X., Család-utcza 8. szám alatti 
nagyteremben teaestélyt rendezett, a melyen „A nö az 
öskeresztyén egyház életében" czímen előadást tartott Se-
bestyén Jenő ref. theol. magántanár. Oppler Elza énekelt. 
Bibliamagyarázatot tartott Benkö István. A Lörántffy 
Zsuzsánna-Egyesület vegyeskara énekelt. 

G Y Á S Z R O V A T . 

A váczi ref. egyház lelkésze, Fábián János, vasár-
nap délután, istentisztelet közben, midőn az alapigéket 
olvasta fel, szívszélhűdés következtében meghalt. Meg-
rázó tragédiája híre futótűzként terjedt el a városban s 
óriási megdöbbenést okozott. Felekezeti különbség nél-
kül siettek a paplakba, hogy talán még életben találják 
a közkedvelt lelkészt. Mire orvost tudtak melléje hívni, 
visszaadta lelkét Teremtőjének. Mint a katona a küzdő-
téren, úgy az Úr szolgája is legszentebb ténykedése 
közben engedett az Élet Urának. Fábián János 25 esz-
tendeje szolgált s 9 ik éve volt Váczon. Mint pap jól 
képzett, egyháza igazáért, előrehaladásáért nagy erővel 
küzdő egyéniség volt, a ki derekasan megállotta helvét 
Vácz gazdag és- befolyásos kath. papsága között. Mint 
kartárs, mint jó, hűséges barát, egyházmegyéje osztatlan 
szeretetét bírta. Épen azért, temetése, mely febr. 3-án 
volt, a város és a környék óriási részvétele mellett ment 
végbe. A gyászos háznál Haypál Benő budai pap mon-
dott imát. Ez az ima volt az, mely a szó teljességében 
összetört, hogy mégis felemeljen. Az Isten nagysága s 
az ember semmisége mély bensőséggel szembeállítva! 
A gyászistentiszteletet Nagy Ferencz esperes tartotta. 
A sírnál Sáfár Béla őrszentmiklósi és Mócsy Mihály 
üllői papok búcsúztak az Úr elköltözött szolgájától, a 
mi szeretett jó barátunktól. Lapunk szerkesztője, a ki a 
temetésen sajnos, nem vehetett részt, tanulótársát és 

jó barátját gyászolja az elhunytban. Temetésén résztvet-
tek a város Összes hatóságai, a felekezetek küldöttei nagy 
számban, a katonaság, az állami intézetek vezetői. — 
A váczi reformátusok is halála után vették észre, hogy 
jó papot, igazi lelkiatyát vesztettek benne el. Munkás-
ságának jutalma azok a könnyek voltak, melyeket ko-
porsója körül hullattak. — Mily késői jutalom az em-
berek részéről! S mily közös sorsunk ez! De a mi 
Istenünk hamarabb jutalmaz s ez erőnk forrása: „Elég 
neked az én kegyelmem." Elég, teljesen elég, óh mi 
Urunk, Istenünk! Legyen az ő emléke is áldott mi kö-
zöttünk. 

Dr. Bari ha Béla. Lapunk, mult számában már rö-
viden jelezte kiváló tanár ós író-emberünknek mult 
hó 26-án Tiszafüreden, „ifjúsága boldog szigetén" (neje: 
Lipcsey Margit oda való) fájdalom, oly korán bekövet-
kezett elhunytát. Megérdemli, hogy róla többet is mond-
junk ép e lapok hasábjain, a hol épen az én ösztön-
zésemre állott ki írásra való nagy képességével. Tanult 
Iglón, Sárospatakon és Budapesten. Gyönyörű tanári és 
írói pályát futott meg. Tanár volt Eperjesen, Sárospata-
kon, Debrecenben s a selmeczi főiskolán. Eperjesen én, 
dr. Horváth Ödön, volt jogi kari dékán s jelenleg kir. 
közigazg. bíró és Csengey Gusztáv, későbbi sógora 
állottunk hozzá legközelebb. A mi indításunkra írta meg 
ragyogó tollal és aggódó prot. érzéssel „statisztikai ta-
nulmányait a magyar protestantizmusról", mely őt a leg-
első hazai prot. írók sorába emelte s neki — a mire 
büszke volt — a Prot. írod. Társaság választmányi tag-
ságát is megszerezte. Azt hiszem, eperjesi évei voltak a 
legboldogabbak és szerintünk is Selmeczbányán „per-
zselődött meg sokat bíró lelke a saját lángjától". Lelkes 
irodalom- és diákbarát volt, kinek vonzó egyénisége arra 
volt predesztinálva, hogy „egyházi és polgári társadal-
munk és irodalmunk legtiszteltebb nagyjai között" fog-
laljon helyet. „Őrálló"-jávai Sárospatakon meg Debre-
czenben emberfeletti munkát végzett a hazai prot. sza-
badelvűség szolgálatában és könyörtelenül leálczázta a 
„reverzálisos" képviselőjelölteket. Ez a bátor harcza, a 
melybe anyagilag is belefáradt, szerezte meg neki We-
kerle révén a selmeczbányai főiskolai tanszéket és La-
veleye müvének magyarra való átültetésével az Akadé-
mia figyelmét. Nagy kincseket egyesített az ő kedves és 
erős magyar prot. ízű egyéniségében. Nagy tudása, éles 
logikája, bátor meggyőződése és rendkívüli szeretetre-
méltósága és nyíltszivűsége szinte imponálóan hatott az 
ő környezetére. Bizony mi se „így képzeltük ennek a 
csillagnak a futását". Atyja karaktere és pataki isko-
láztatása látszott meg erős egyéniségén. Sokat küzdött, 
nagy sikereket aratott. Mi sokan szerettük és becsültük 
igazán. Eperjes fedezte őt fel a hazai protestáns iro-
dalomnak s a jogi szakoktatásnak. Azért nekünk is — 
s nemcsak a ref. egyháznak — nrgy halottunk. Ave 
pia anima! Áldassék közöttünk mindörökre az ő példa-
adó emlékezete. £)r. Szláuik Mátyás. 

Kovács József kisasszondi ref. lelkész, 30 évi 
lelkipásztori munkálkodás után január 27-én elhunyt. 

Felelős szerkesztő: B. P a p István. 

Pályázat lelkészi állásra. 
A solti egyházmegyébe kebelezett s lemondás foly-

tán megüresedett érsekcsanádi vef. lelkészi állásra pá-
lyázat hirdettetik. 

Javadalom, az 1896. ker. kgy. jkv. 126 szerint 
2440 koronára értékelve. 



HABMQN UIVI ÉS /ONGORA! 
Mielőtt harmóniumot vásá 
rolna, ne mulassza el a mi 

fjárjegyzékünkeíkárni, 
Az országban a legnagyobb 
választék elvámolt elsőrendű 
amerikai, németországi és 
belföldi gyártmányokban, 
kedvezményes részletfizetési 
feltételek melatt, m nden ár-

felemelés nélkül. 

KÉPVISELŐK KERESTETNEK 

Kerber és Berleth 
Budapest, 

Vil„Wesselényi-ii,53. 

ACETYLEN 
I LÁMPA 

2 5 0 - 3 0 0 lépésnyi területet 
nappali fényben bevilágító 
ACETYLEN-LÁMPA. 

Nélkülözhetetlen minden vidéki házban. Gyári ára 100 mm-es reflektorral 
4 K, 110 mm-es reflektorral 6 K. 1 kg. Calc. Carbid 70 órai égésre 50 fillér. 

Elsőrangú g r a m o - TI-fF* P O V A I " beszélőgépeket az 
fonokat, a világhírű m 1 1 1 1 - ' I v v I n L eredeti nagybani 
gyári árakon és minden árfelemelés nélkül 1 évi jótállással szállítjuk havi 
6 - 1 0 K-ás részletre vidékre és bárhova. Gramofonok 20 K-tól feljebb. 

LÁNG JAKAB ÉS FIA 
BUDAPEST,VIII. JÓZSEF-KÖRÚT41. Árjegyzék ingyen. 

Feiwel Lipót utódai 
elsó magyar kir. szabad, 
iskolapad-gyár, iskolabe-
rendezések, tornakészü-
lékek és modern i r o d a -
& b ú t o r o k gyártása. ^ 

Budapest, X., 
Kolozsvári-u. 13. 
Új árjegyzék ingyen és bérraen ve. 

Orgona- és harmoniumgyár 
gBzerfihajtáj- és saját villamosvflágltátsal berendezve. 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
oa. öt kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel* (elsó díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (elsó díj) a 1906. évi 
kassai kiállításon .díszoklevéllel" ielső díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumátikai) orgonáikat, m> lyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 

r j ^ j i ^ ^ ^ u j M jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700 nál több új orgona lett szál-

m m — — • — l i t v a . Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 
miuüen nagysagban. Harmouiumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí„, 
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

Megváltandó beruházás nincs. Állomás azonnal el-
foglalandó. 

Pályázatok kellő okmányokkal (segédlelkészeké ke-
resztlevéllel is) felszerelten f. évi márczius 4-re Balla 
Árpád h. espereshez, Dunapatajra küldendők. 

Kúnszentmiklós, 1914 január 31. 
Dr. Baksay Sándor, 

püspök. 

N Y I L T T É R . 
E rovatban foglaltakórt nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és ltthiumos gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, 
vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyuviz. 
Kapható ásványvizkereskedésekbeu és gyógyszertárakban. 

c n t i n r t c ( . i JÍrTkOTM Sslnye-Lipóozi Salvator-forrig.vállalat. 
a l / H U L i fc,^ A U U a l Budapest, V., Rudolfrakpart 8. 

Kaszás lános czípészmester 
megrendelésre készít legfinomabb női- és férficzipőket. Buda-
pest, IV., Váczi-utcza 42. sz. 

Németh János müasztalosmester 
készít iparművészeti bútorokat, lakás-, iskola-, stb. berendezé-
seket. Á székesfőváros szállítója. Költségvetés díjtalan. Budapest. 
VIII., Gólya-utcza 43. Telefon': József 3—90. 

H I R D E T E S E K . 

Orsonnharmónlumokat 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban 

szállít 

PA JKR REZSŐ ES TÁRSA 
Budapest, X. ker,, Oelej-utcza 2 5 / b . 

(Tisztviselőtelep.) 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Tan-
erőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. — R é s z l e t -
fizetés e n g e d é l y e z v e . — Kérjen árjegyzéket pianók és pianinók 

ról. — Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig. 

H A R A N G - G Y Á R 

SZLEZÁK LÁSZLÓ 
harangöntő, harangfelszerelés 
és vas-harangállvány gyára 
BUDAPEST, VI., FRANGE-
PÁN-UTCZA 77. (Saját ház) 
Villamos-vasút megállóhely. 
Párisi vílágkíáll. kitüntetve. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkákat, úgymint: új harangok ön-
tését, régi harangok átöntését. Régi 
harangok átszerelését, legújabb — 

általam tökéletesíteft — rendszerű forgatható vaskoronára ; továbbá ké-
szít álló és fekvő harangvasállványokat — Költségvetéssel díjmentesen szol-

gálok, — Kívánatra saját költségemen a helyszínére utazom. 



A MAGYAR 
FÖLDRAJZI INTÉZET 

VILÁGATLASZA 
Szerkesztik: 

KOGUTOWICZ KÁROLY dr. 
és L1TTKE AURÉL dr. 

130 térképlapja 100 fő- és 220 melléktérképet tartalmaz, 
névjegyzéke pedig több mint 130.000 helynevet. A mű 
16 füzetben lesz teljes, melyek havonta jelennek meg 
s8—8térképet tartalmaznak. Ez az egyedül i magyar 
nagy kéziatlasz, mely a müveit közönség minden 
ilyen atlaszszal szemben támasztható igényét kielégíti. 

Ára a 16 füzetnek, i l lusztrált és értékes 
szövegge l kor. 50.— 

Ára a füzetekhez való díszes fél bőrgyűjtő-
toknak kor. 10.— 

Megrendelhető a díszes fé lbőrkötésű kia-
dás is (megje lenik 1914. július) ára kor. 69.— 

Három koronás havi részletf izetésre is kapható. 

Bővebb felvilágosítást, prospektust, mintalapokat stb. 
küldenek a könyvkereskedők, vagy a kiadó 

Magyar Földrajzi Intézet Részvénytársaság 
Budapest , V., Rudolf-tér (Margithid, pesti hídfő). 

R a k t á r a k : 
Budapesten: II., Szilágyi-
Dezső-tér 3.; V., Erzsébet-
tér 16. sz.; VII, Erzsébet-
körűt lb. sz.; VIII., Ü11ÖÍ-
út 2 sz., Kálvin tér sárkán. 
Pozsony: Lörinczkapu-utca. 
Kolozsvár: Mátyás király-tér. 

Debreczen : Piacz-utcza. 

Magyar fém- és lámpaárúgyár 
r é s z v é n y t á r s a s á g 

Budapest-Kőbánya 
Petroleum-lámpák 
a legegyszerűbb kiviteltől 

a legpazarabbig. 

Légszesz- és villa-
mos csillárok. 

Fém- és díszmütár-
gyak. „Optimus" 
nélkiilözhetlen tüzoltószer 
gyárakban, üzletekben, iro-

dákban. 

a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v.azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: I I . , Covin-tór 2. — IV.. Spmrnetweiss-u. 14. — V*. Linót-
korút 2 2 . - VI., Andrássy-út 2 8 . — VI I I . , Rákoczi-út 3 9 . — VI11., Baross-

utcza 77 - X., Liget-tér 2 . 
Egy á f e l i é r n e m ü t ö m é s l i e ^ való utasítást 

tartalmazó füzet bárkinek I n g y e n kiadatik. 

R1EGER 0TT0 vil lamosgépekkel berendezett 
cs. és kir. udv, orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb tcmplomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója 

Budapest , X., Szigligeti ii. 29. sz. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitűn-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású csörendszerű ipneu-
matikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
39 év óta 1900 orgonát szállított, közte a 
király orgonáját, a melv mii ez idő szerint 
hazánk legnagyobb orgonaja (80 változatú 
villanyerőre berendezve). Örgonajavításokat 
és hangolásokat a legméraékeltebb árban 
teljesít. Orgona jókarban tartását elvállalja. 
Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kí-

vánatra díjmentesen szolgál. 

a lelkész urah szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő' és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16' alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
3.— kor.-tól 1(1.— kor.-ig 
3.60 kor.-tól 4 8 0 kor.-ig 
3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 

Vászon- és félbőrkötésben 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8' a lakban 17r/ö cm magas és U cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.60 kor.-tól 10.— kor-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6 — kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyvekel terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

AiKalmi ajándéKul ajánljuH a HiadásunKban levő 

Képes Szent Bibliát 
Tartalmazza a teljes Ó- és Újtestamentomot, valamint az 
Apokrifus könyveket. Alakja 18/25 cm. Tartalmaz löbb mint 
ezer művészies kivitelű képet és világhírű festők festmé-
nyeinek nyolcz színes másolatát. Ára dúsan aranyozott 
fekete vászonkötésben 30 korona. Postaköltség 72 fillér. 

HornyánszKy ViKtor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u, 4. 



Református imakönyvek, 
zsoltárok, theologiai művek és 

ifjúsági iratok havi rész-
letfizetésre is meg-

rendelhetők 

HEGEDŰS 
ÉS SÁNDOR 
R E F O R M Á T U S I R O D A L M I 

KÖNYVKIADÓHIVATALÁBAN 

D E B R E C Z E N B E N . 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fog3rnsztási szövetkezet révén S2 erezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű házlarlási és gazdasági czikkeit 
és italszükséglelét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-

Szövetkezetéhez ^ ^ ^ 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik 46 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : IIAXGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 

Pontos és A í l Á ¥ C = 5 é v i = 
l e g j o b b V J F I v i U SL jótállás mellett! 

javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

I POLGÁR KÁLMÁN 
( W 
m 
m 

műórás és ékszerész 

% Budapest, VI., Teréz-Körűt 5 I . em. 

Egyházi szentedényeR, 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak részletfizetésre is! í s s 



O r g o n a - h a r m ó n i u m o k . 
A syönyörö hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, Önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumuk 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első í i i a a y a i — v i l l a m o s 

STOWASSER J. 
Lánczlhd-ü, 5 . sz, 

e r ő r e Í i e í e n d e z e l l — h a n g s z e r g y á r . 
cs. és kir.'udvar i hangszergyár os, 
a m. kir. zene akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, l l„ Lánczíhd-u. 5 , sz, Gyár i Öntöház-u, 2, sz, 
Továboá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minöségft összes-
húros-, vonós- és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangíokozó gerenda! s f Ü : 
mely heeedú, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erősei>h és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár . 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam koustruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban = = = = = = = = 

t 

• és kicsinyben. 

T e l e f o n 8 1 — 2 0 . 

G A Z D Á K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E 
Alapíttatott 1900-ban 

Igazgatóság : Budapest, VIII., Baross-utcza 10. 
F. év nov. hó l-töl sa 'á t székházába, a Kálvin-térre helyeztetik át. 

Biztosításokat elfogad tűz- és jégkár ellen, úgyszintén 
az ember éleiére a legkülönbözőbb módozatok szerint elő-
nyös í'tlLételek mellett. 

Az ü/Jet eredmény ben a biztosított tagok díjarányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 12 év alatt a tagok- hétszer részesültek az 
özet feleslegéből közgyűlési határozat értelmében díjvissza-
térítésben. 

Biztosítási ajánlatok berfyujtandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy ; z ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden irányban készséggel szolgát az igazgatóság. 

Alapítványok kormány hozzájárulásával 2,527 980 K 
Tartalékok 3,357.603 K 
Bútosíiott tagjainak fennállása óta kiű-

zetett tűzkárokban ... . . . . . . 10,740X00 K 
Biztosított lúgjainak fennállási! óta kifi-

zetett jégkárokban _ ;. 5,042.000 K 
Biztosított érték tűzben 1912. évben . . 860,000.000 K 

; jégben „ * „ . G3,0U0.0Ü0 K 
Eleiüzlet állománya . . . 15,240.000 K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete társintézménye a 

„GONDVISELÉS" 
Országos Közp. S e g é l y z ő Társulat útján 100 kor.-
tól 1000 koronáig t e r j e d ő t e m e t é s i segélybiztosítások, 
valamint havi belizelések ellenében 1000 koronáig terjedhető 
leánykiházasítási (önállósítási) segélybiztosítások eszközöltet-
nek. L e g e l ő n y ö s e b b n é p b i z t o s í t á s . E társulat 
kebelében minden községben Önálló helyi csoportok szervez-
hetők jótékonyczclú működéssel. Tájékoztatót készséggel küld 
bárkinek is a Társulat -igazgatósága, -ttudapest, IX., Erkel-u. 20. 

Jézus mindenütt 
Vallásos, családias költemények 

Irta Petrovics Pál 

Ára fúzve 1 K, kötve 1.50 K 

¥ 
fa 
fa fa 

fa • 

vy 
* 

ty fa 
Jézus bűnnélkülisége ^ Egyházi beszédek II. | 

ty Irta lic. Rácz Kálmán Apologetikai tanulmány 

I r ta : Vass Vincze 

Ára 2.50 korona 

• 
fa 
fa 
fa 
fa 

Ára fűzve 4 korona 

4 

4 

& * ^ & Képek Jéna és Bázel A 

Ára 1 korona 

egyházi életéből 
írta Vásárhelyi János 

fa 
• 
fa 
fa • 
fa 

Agenda azaz Szertartási 
beszédek és imák 

Irta Benkő István 

Ára kötve 5 korona 

fa fa 

fa 
fa 
fa 
fa 
fa 
fa 
fa 
fa 

EVANGÉLIUMI 
K A R É N E K E K 

<8-

Ára 8 korona 

4 

4 

{ Kapható Kákái Lajosnál Budapest, iVMKammermayer Károly-u.1 | 
HOBNYÁNSZKY VlSTOB CS. ÍS KIÉ. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN 58836 



Megjelenik minden vasárnap. 
Szerkesztőség és k iadóh ivata l 
IX. , Ráday -u tcza 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

dí jak stb. kü ldendők. 
Laptu la jdonos és k iadó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő: 
BILKE1 P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztők : 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, T a r i Imre dr . és 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor. , félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor . 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

TARTALOM. Az É le t Könyvébő l : Bizonyosság. B. P. L. — Vesércz ikk: Nagy küzdelmek — nagy tervek. P. — Krón ika : 
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Az Élet Könyvéből. 

Bizonyosság. 

„Tudom, kinek hittem." 
II. Tim. 

Elvégeztetett! Atyám, a te kezedbe ajánlom lelke-
met 1 Ez a kereszt nagysága s mélységes volta. Krisztus 
tudta, hogy az elmúlás mögött az örök élet ragyogása 
van. A feltámadás ez a halálban. Ez a bizonyosság. 

Vájjon nekünk vannak-e ilyen bizonyosságaink? 
Mikor sötét felhők tornyosulnak az égen, mikor össze-
zendiilnek s villárasugár szökik ki belőlük — ellenünk, 
sokszor nem jut eszünkbe, hogy a fény, a láthatatlan 
nap ott van a felhők mögött. Láthatatlan realitásokról 
nem merünk beszélni. Ezért nap nap után olvassuk a 
keresztyénséget elsirató fájdalmi vagy öröménekeket. 
A levegő, a közszellem a vallás és tudomány félté-
kenységével, engesztelhetetlen gyűlöletével vau tele. — 
A látszat tényleg az, hogy vallás és tudomány összefér-
hetetlenek, mert az istentagadók legtöbbnyire a tudo-
mány czégére alatt hirdetik tanaikat, úgy, hogy az atheiz-
mus s a tudomány fogalma szinte eggyé lett. A tudomány 
csakis tapasztalati tényekkel, bizonyosságokkal dolgoz-
hatik. Most már az a nagy kérdés: vájjon a vallásos 
léleknek lehet e bizonyossága; mert a hit lényege épen 
az, hogy nincs benne színről színre való látás. A hit az 
a csecsemő, a ki ott csüng az anyja keblén éjjel is — 
a nélkül, hogy látná. A hit sokszor nem igazolja az észt 
— az észszerűség sem a hitet. Az érelem, a napihírek 
sötét foltjai — a züllés, a nyomor, a világszenvedés lát-
tára elvezet az Isten-Atyától. Az elképzelhetetlen világ-
mindenség megsejtése, a csillagok végtelen csendje hány-
szor megingatta bennünk az erkölcsi alapelveket . . . 

És mégis van bizonyosság a szellemi világban. Az 
értelem munkája, a hogyan fürkészése nem felelet a 
miértre. Keresztyénellenes tudomány képtelenség. A tu-

domány bármilyen hatalom is, a lelket le nem nyűgöz-
heti, mikor ez önmagát túlszárnyalva, csodás szervével, 
a félreismert hittel szintén tapasztalatokra tesz szert s 
ezekre épít. A hit energia, mely irányítja akaratunkat, 
reális gyümölcsei vannak, czéltudatossá teszi éltünket, 
miközben, mint valami nagy, sejtelmes, örökké nyitott 
szem nézi, csodálja a láthatatlant. S még akkor is, ha 
ezt a kontemplácziót nagy lelki katasztrófák megzavar-
ják, még akkor is, ha a napot eltakarják a sűrű felle-
gek, marad egy bizonyosságunk : a nazaréti Jézus Krisz-
tus. Istennek legyen hála, hogy ő tökéletesen elégséges 
nekünk. 

A Krisztus hozzánk hasonló volt, kivéve a bűnt. 
Megkísértetett. Átvonultak az Ő gondolatvilágában is az 
értelem ellenvetései. Gondoljunk csak a pusztában eltöl-
tött negyven átkűzdött napra vagy a getsemánei vér-
verejtékes tusára. Ha te vagy &z Istenfia — ímé a kísértés. 
Ha lehetséges — ímé az agónia. Ez a két ha hozta őt 
legközelebb, ez tette hasonlóvá hozzánk. Megkísértetett, 
de győzedelmeskedett. Tudta, kinek hisz. Úgy élt abban, 
a mit Atyjának nevezett, mint madár a levegőben. Hitte 
saját értékének fenséges tudatában, hogy szolgálata elég 
lesz a világ üdvösségéért Hitének reális intuicziójában 
látta a Sátánt az égből lehullani. Honnan vette a bizo-
nyítékokat ? Hitének nem volt szüksége ezekre. A milyen 
szomorú volt mindhalálig, olyan hűséges volt hitében. 
A keresztfán, a mely körül az emberi gonoszság, bűn, 
szabadon kitombolta magát, ő Úr volt, Krisztus „minde-
nek felett". Mit mond az értelem, mikor szemléli ezt az 
elhagyottat, elárultat, megkorbácsoltat, átszegezettet — 
a ki mégis győztes, a mikor a testtel, a sötétség minden 
hatalmával haláltusára kél, győztes — mert bizonyossága 
az Atya, a kinek kezeibe ajánlja lelkét. 

Essünk térdre a kereszt jelenete előtt, a hol Krisz-
tus hit által meggyőzte a világot. Ujjongva mondjuk: a 
kereszt, a hit apotheozisa, a kereszt a mi bizonyossá-
gunk . . . mi tudjuk, kinek hiszünk . . . B. P. L. 



NAGY KÜZDELMEK — NAGY TERVEK. 
A keresztyénségnek széles e világon nagy és nehéz 

küzdelmei vannak. És a ki látó szemekkel néz a jövőbe, 
az tudja, hogy ezek még súlyosabbak lesznek. Kicsiny-
ben itthon is látjuk, minő heves támadásoknak van ki-
téve a pozitiv keresztyén hit. A társadalmi," szellemi élet 
minden megnyilvánulása telve van a botránkoztatások 
ezreivel. Csoda-e, ha sokan elhajolnak, elesnek. Itthon 
a mi sajtónk, egy-két organumának kivételével, a legtöbb 
esetben fölényes lenézéssel megy el mindazon dolgok 
mellett, a melyek a keresztyénség legmélyebb érdekeit 
érintik. Csak akkor foglalkoznak dolgainkkal, ha valami 
„esetről" kell referálni vagy ha velük kapcsolatban po-
litikáról is van szó. De minek részletezni és arra reá-
mutatni, a mivel lépten-nyomon találkozunk. Fejedelem-
ségek, hatalmasságok, az élet sötétségeinek támadásai 
ellen kell védekeznie a keresztyénségnek ma is, mint 
kezdetben. 

És ha kilépünk a mi itthoni, sokak előtt talán ki-
csinyesebbnek tetsző életünkből és széthordozzuk tekin-
tetünket a föld kerekségén, valami túlvigasztaló jelen 
ségekkel ott sem találkozunk. Most ünnepelték Német-
országban a 80 éves Haeckelt, a monizmus atyját, a 
kinek természetimádást hirdető tanaira ott százezrek 
esküsznek. Sokan azzal áltatják magukat, hogy ott is 
csak az egyház elleni küzdelemről van szó, ép úgy, mint 
annak idején a román államokban. De. ha a dolgok mé-
lyére tekintünk, a tetszetős jelszavak mögött ott látjuk 
az ős és a bősz ellent, a mely eleitől kezdve árnyként 
követte a világ világosságát. Nem feledjük, hogy az 
egyes egyházak, felekezetek igazságánál a keresztyén-
ségé, az Istenországáé feljebb való, de nem lehet aggo-
dalom nélkül szemlélni, ha a támadás azon elvek ellen 
irányul, a melyek minden egyháznak egyetlen lehető 
alapjául szolgálnak. Még mikor mint diák külföldön 
voltam, láttam egy keresztyénellenes angol szocziálista 
újságot, a melynek czímképén a vak Sámson (a nép) 
két oszlopot fog át izmos karjaival, hogy romba döntse 
a házat, a melyben sorsa rabszolgaság volt. A két osz-
lop felirata: állam és egyház. Az utóbbi az evangélium 
tanítása szerint az igazságnak erőssége és oszlopa. Egyet-
len országban sem hiányoznak Sámsonok, a kik elveit, 
diadalát, a jobb jövőt a régi történet ilyen alakú meg-
valósulásától várják. 

És ha még feljebb megyünk a magaslatra, egy 
szempillantás alatt is megláthatjuk azt az óriási küzdel-
met, a melyet a keresztyénségnek más vallásokkal, a 
pogánysággal és a szó szoros értelmében bálványimá-
dással napról napra megharczolnia kell. Sokszor, ha csak 
itthoni dolgainkra nézünk, azt hisszük, elmúlt a keresz-
tyénség heroikus korszaka és hogy ez lezáródott a küzdő, 
a „martir egyház" és a reformáczió első századainak 
történetével. S különösen mi, a kik annyira hajlandók va-
gyunk a multakon elmerengve, annak érdemeiből táplál-
kozni, majdnem teljes és hogy ne mondjam fölényes 

közönnyel megyünk el a keresztyénség azon munkája 
mellett, a melyet az Urnák ama nagy missziói paran-
csából kifolyólag végez. Pedig ennek a küzdelmes mun-
kának megvannak az apostolokét is százszorosan felül-
múló nehézségei és napjainkban folyó történetéből nem 
hiányoznak a csodás és dicsőséges mártíromságról szóló 
események. Hiszen minden talpalatnyi térfoglalás és 
előremozdulás mondhatlan áldozatba kerül. 

De mindezt a nagy munkát, a melyet a keresztyén-
ségnek itthon és a távoli mezőkön folytatnia kell, száz-
szorosan megnehezítik a bensejében dúló ellentétek, az egy-
mást 'paralizáló, a féltékenységből, gyűlölködésből eredő 
törekvések. A keresztyénségnek világmissziója van, ha 
erről elfeledkeznék, elvesztené létjogosultságát; vegetáló, 
összezsugorodó élet, eo ipso nem keresztyéni élet. Hatá-
saiban érvényesülni óhajt nemcsak ott, a hol százados 
és évezredes múltra tekint vissza, hanem ott is, a hol 
most tűzi fel először egy-egy oromra zászlaját. És mi 
történik itthon ?. Csak nemrégiben járta be a világot arról 
az eseményről szóló tudósítás, a mely oly élesen reá 
világított a szűkkeblű felekezetieskedés bénító hatására. 
Az, hogy az anglikán egyház egyik püspöke eretnek-
séggel vádolta meg két társát, mert a távol Keleten, a 
nagy erővel előretörtető mohamedán hódítással szemben, 
ott a rettenetes akadályokba ütköző munka közepette, 
megfeledkeztek azokról a differencziákról, mely őket a 
nonkonformistáktól elválasztja és presbiteri és más sza-
bad egyházi misszionáriusokkal együtt vették a krisztusi 
szeretet közösségének pecséteit. Azok a misszionáriusok 
ott gyilkos éghajlat alatt igazi apostoli munkát végeznek 
és íme mellüknek szegezik az „apostoli szukczesszióról" 
szóló dogmát, mint az igaz keresztyénségnek elenged-
hetetlen feltételét s azt kiáltják feléjük a „püspökiek", 
hogy ti hiábavaló, haszontalan és eretnekgyártó munkát 
végeztek. De ez csak egy kirívóbb eset az esetek ezrei 
között. A keresztyénségnek valóban nincsenek nagyobb 
ellenségei, gáncsvetői, mint azok, a kik az áron is meg-
vásárolandó időt és a drága „alkalmakat" ilyen torzsal-
kodásokra fecsérlik, általuk a lelkeket megtévesztik, a 
gyengéket botránkoztatják és könnyű prédává dobják 
oda a nagy és egyetemes érdekeket az agilis, százszemű 
ellen számára. 

Csoda-e, ha sokaknak lelkében ébredezik napjaink-
ban a vágy ezeknek megszüntetésére. A kik hangoztat-
ják, hogy a keresztyén egyházak individualitásuk meg-
őrzése mellett egy arcz- és harczvonalba sorakozzanak 
a közös nagy czélok elérése érdekében. Hiszen, hogy 
annyian — és sok esetben a legértékesebb elemek — 
vonulnak el más mezőkre és társaságokba, ez nem egy-
szer azért is történik, mert keresik a harmóniát, együtt-
érzést, a mely a keresztyénségnél, sajnos, oly gyakran 
hiányzik. 

Az amerikai ev. ker. egyházak most ezen kiáltó 
bajok orvoslása czéljából azzal az igazi nagyszabású 
amerikai lervvel léptek fel, hogy a ker. egyházak kül-
döttei egyetemes világkonferencziára gyűljenek egybe 



már e folyó évben a hit és szervezet („faith and order") 
feletti tanácskozás czóljából, hogy keressék azokat, a 
melyek egyesítenek és az egymás mellett való életet és 
egységes, tervszerű munkát lehetővé teszik. Az eszme 
már az edinburghi egyetemes ev. missziói konferenczián 
született meg. Az összes ker. egyházakhoz megy fel- és 
meghívás. Lesznek, a kik visszautasítják és még többen, 
a kik eleve is kimondják a szentencziát, hogy utópisz-
tikus és nem lesz czélravezetŐ. De az eszme nagyszerű. 
Mi szeretettel és lelkesültséggel üdvözöljük. A keresz-
tyénség egyetemes, nagy közös érdekeiről van szó és 
a megdicsőülés útjára induló Krisztus imájának meg-
valósulásáról: hogy mindnyájan egyek legyenek! 

P. 

K R Ó N I K A . 

Megragadó képek. 

A mult héten egy kiválóan érdekes idegen, Evans 
parancsnok, a gyászos, de mégis dicsőséges véget ért 
Scott kapitány délsarki expedicziójának egyik oszlopos 
résztvevője jött ide hozzánk. Nagyszerű előadásban és 
még megragadóbb képekben vezérelt el bennünket, a 
kik ott voltunk az örök hó, jég és rettenetes viharok 
hónába. Szinte visszafojtott lélekzettel és szorongó 
érzésekkel követtük az emberi tudás és kitartás hőseit 
az úttalan utakon, a melyeken jártak. Áttörtek minden 
akadályon és czélhoz értek. Ott fenn a sarkon egymás-
tól pár száz méternyi távolban, mint láttuk, két selyem-
zászló van — norvég és angol — és hirdeti az emberi 
tudomány, energia, igaz bajtársi megértés és érzés győ-
zelmét. De láttunk egy más, még megragadóbb képet is : 
magas hó és jéghalmot, tetején hatalmas kereszttel, a Scott 
kapitány és két társának sírját . . . Ez is győzelmet hir-
det . . . Hősiesen haltak meg; ajkukon, szívükben imád-
ság és üdvözlet volt. Azok a kemény emberek, mint 
hallottuk, ezerféle felszerelésükből nem feledték ki a 
Könyvet. A különböző csapatok vezérei, mint Evans mon-
dotta, vasárnaponként istentiszteletet tartottak, felolvas-
tak egy fejezetet a bibliából, énekeltek és aztán ott a 
vakító fehérség és nagy némaság birodalmában együtt 
csendesen imádkoztak. Megragadó képek: kereszt és 
biblia a déli sarkon! 

„Zord idők " 

Ezeknek emléke újult fel lelkünkben most, hogy 
báró Kemény Zsigmondról történt emlékezés születésének 
100-ik évfordulója alkalmával. — Pesszimista volt, min-
den regénye egy-egy nagy megrázó tragikum foglalata. Ha 
mindent mérlegbe teszünk, nem csodálkozhatunk ezen. 
Erdély fia volt. Ennek története inspirálta, onnan vette 
tárgyait. És Erdélynek egész története nagyon hasonlít 
egy láthatatlan kéz alkotta nagy tragédiához. Kemény 
az ötvenes években írta a legtöbb regényét. Nem a felü-
leten mozgó, hanem az emberi élet és lélek mélységeibe 
vágódó lelke a 48-as eseményeken át látta Erdély tör-

ténetét és ennek epizódjait. Nem az aranykort, hanem 
azokat az időket, a melyeken a büntető igazságtevés és 
az enyészet zordon viharai vonultak át — Többen meg-
jegyezték, hogy Kemény renészansza még nem következett 
el. Nem csoda! Szeretünk könnyedén, lágyan átsiklani 
az egyéni és nemzeti élet nagy problémái felett; ki sze-
reti ma a kemény beszédeket? Azt mondta az egyik 
kiváló ünnepi szónok: ma a sajtó csupa technika, ügyes-
ség, üzlet, szenzáczió, pillanatnak szóló. (A napilapok 
ezt nem czitálták 1) Nemde el lehet ezt mondani a sajtó 
alá kerülő dolgok és az olvasók legtöbbjéről is? — 
Pedig most is zord idők járnak. A jövő század Kemény 
Zsigmondja ezekben is találhat alkalmas témákat. — És 
még egy megjegyzés. A Kisfaludy-Társaság ünnepélye 
vasárnap délelőtt fél 11-kor volt. Hogy mi is angol pél-
dát hozzunk fel, ott ebben az időben nem szoktak iro-
dalmi összejöveteleket rendezni. Az istentisztelet idején. 
Pedig ott is vannak sok dolgú emberek s ott mondják : 
time is money! 

I S K O L A Ü G Y . 

A protestáns jogakadémiák végnapjai. 
írta: dr. Móricz Károly. 

I. 

A Jogakadémiai Tanárok Országos Egyesülete 1913. 
deczember 4-iki közgyűlésén elhatározta egy memoran-
dumnak a miniszterelnökhöz; valamint a vallás- és köz-
oktatásügyi és igazságügyi miniszterekbe?; juttatását, 
melyben kérni fogja, hogy a jogi szakoktatás a jelenlegi 
kormány programmjában is szereplő végleges reformja 
keretében intézkedés történjék a jogakadémiáknak egye-
temi jog- és államtudományi karok jellegével és jogosít-
ványával bíró önálló fakultásokká való átszervezéséről. 

A határozatot a közgyűlés egyhangúlag hozta, bárha 
annak az előadó dr. Kiss Albert, kassai jogakadémiai 
tanár által történt indokolása ellen dr. Szabó Sándor 
sárospataki jogakadémiai tanár és e sorok írója egyaránt 
felszólaltak. 

Most már elkészült a memorandum, az egyes jog-
akadémiáknak hír szerint meg is küldetett s igy nem-
sokára várható annak a határozat szerint küldöttségi át-
nyújtása a kormány tagjainál, 

E sorok írója még azok közé tartozik, a kik úgy 
vélik, hogy az iskolák kiváló eszközei lehetnek a pro-
testáns keresztyén szellem kifejlesztésének és ápolásának 
az ifjúságban s ezért azoknak az egyházak által létesí-
tése és fenntartása helyes. 

A protestáns keresztyénség érdekeit kivánja tehát 
szolgálni, midőn e helyen felhívja az egyházi körök 
figyelmét az egyhangú határozathozatal okaira és azon 
következményekre, melyek a memorandum eredménye-
ként beállhatnak. 

Nem gyerekjátékról van itt szó, hanem arról, hogy 
a protestáns jogakadémiák mind megszűnjenek. 



Dr. Kiss Albert világosan mondta indokolásában, 
hogy a jogakadémiák ne valamennyien fejlesztessenek 
jogi fakultásokká, hanem csak a jogi szakoktatás egye-
temes érdekei által kívánt számban és geográfiai elhe-
lyezés mellett, mert nem egy fenntartó testület a jogaka-
démia fenntartását nem tekinti többé elsőrendű felekezeti 
érdeknek. 

A geográfiai elhelyezés szerint Kassához legköze-
lebb fekszik Eperjes és Sárospatak. Aligha tévedek, ha 
úgy vélem, hogy az előadó indokolásának szellemében az 
ezen helyeken fennálló jogakadémiák már nem volnának 
az egyetemek jog- és államtudományi karával teljesen 
egyenlő rangú fakultásokká fejlesztendők. Ha megvaló-
sítják azt a tervet, hogy Szegedre helyezik át a pozsonyi 
kir. katholikus jogakadémiát, a mint az egyetem ez utóbbi 
helyen megnyílik, a geográfiai elhelyezés szerint a kecs-
keméti jogakadémia fekvése sem fogja többé a jogi szak-
oktatás egyetemes érdekei szempontjából a fakultássá 
fejlesztést maga után vonni, úgy, hogy a protestáns jog-
akadémiák közül a geográfiai fekvés ezt csak a mára-
marosszigeti jogakadémiánál indokolná, miután a debre-
czeni egyetem felállításáról szóló 1912: XXXVI. t.-czikkel 
már ki lett mondva a debreczeni jogakadémia református 
jellegének megszűnése. A tiszántúli református egyház-
kerület püspöke azonban egy fővárosi boulevard-lap, Az 
Est 1914. január 21-iki számában hirdeti, hogy ő az 
iskolák egyetemes államosítását fogja követelni s így 
előre látható, hogy a tiszántúli egyházkerület a mára-
marosszigeti jogakadémiát ép úgy fel fogja adni, mint 
a hogy feladta a debreczeni egyetem ref. jellegét. 

E szerint tehát valamennyi protestáns jogakadémia 
felett ott lebeg a megszűnés Damokles-kardja. 

Nem azért lebeg ott, mert dr. Kiss Albert indoko-
lásában csak a jogi szakoktatás egyetemes érdekeinek 
megfelelő geográfiai elhelyezés esetén kívánta a jog-
akadémiáknak egyetemi jog- és államtudományi karuk 
jellegével és jogosítványával bíró önálló fakultásokká 
való átszervezését, hanem azért, mert mindazok a jog-
akadémiák, melyek ezt a jelleget és jogkört meg nem 
nyerik, előbb-utóbb meg kell, hogy szűnjenek, miután 
csak mint csonka hatáskörrel bíró intézetek maradhat-
nának fenn. 

Megcsonkult a jogakadémiák hatásköre már az 
1874: XXXIV. t.-cz. azon intézkedése által, mely az 
ügyvédi vizsga előfeltételévé a jogi doktorátus meg-
szerzését tette. 

Megcsonkult újabban az 1912: VII. t.-cz. 1. §-ának 
azon intézkedése által, mely a gyakorlati bírói vizsgá-
latra bocsátáshoz szintén a jogtudori oklevél megszerzé-
sét kívánja és teljessé fog válni a jogakadémiák hatás-
körének ez a megcsonkulása a közigazgatási reform 
azon tervezett intézkedésével, mely a gyakorlati köz-
igazgatási vizsgálat előfeltételévé a doktorátus megszer-
zését akarja tenni. Ez képezi okát annak, a miért a 
Jogakadémiai Tanárok Országos Egyesülete egyhangúlag 

határozta el a jogakadémiák önálló jog- és államtudo-
mányi fakultásokká átalakításának kérését. 

Hogy miért kell a gyakorlati pályán működő ügy-
védeknek, bíráknak és majdan a szolgabíráknak dok-
toroknak lenni, mikor a szintén egyetemet végzett közép-
iskolai tanárok, lelkészek és mérnökök nem kell, hogy 
azok legyenek? Hogy miért kell a jog- és államtudo-
mányi doktorátusoknak egyszerű elméleti záróvizsgákká 
devalválódni akkor, midőn a bölcsészeti doktorátusok 
kinyomatott dolgozataikkal, a jogi doktorátusok üres 
formasággá vált írott dolgozataival szemben, még min-
dig az illetőknek a tudományos munkálkodásra való 
képességét bizonyítják, azt ugyan alig lehet józan ész-
szel belátni, hacsak az orvosi pályán kifejlődött hasonló 
téves jellegű doktorátusok eszméje által való ragályo-
zásra nem gondolunk, de a ténnyel magával számol-
nunk kell. 

Az 1791: XXVI. t.-cz. 5. szakaszában megadja a 
protestánsoknak a jogot, hogy nemcsak eddigi iskoláikat 
tarthassák meg, hanem királyi engedéllyel újakat, fel-
sőbbeket is állíthassanak és azokra, bármily jellegűek, 
tanárokat és felügyelőket saját hitfeleik közül választ-
hassanak, a tanítás és tanulás irányelveit, szabályait és 
rendjét, a király legfőbb felügyeleti jogának épentartása 
mellett, előírhassák, mindazonáltal úgy, hogy az oktatás-
ügynek Őfelsége által a karok és rendek előterjesztésére 
megállapítandó szervezete, épen csak a vallás tárgyaitól 
eltekintve, ezen iskolákra is kiterjesztessék. 

Az eddig létezett iskolák fenntartásának joga s az 
államilag megállapított közoktatásügyi szervezet azokon 
életbeléptetésének kötelessége egyaránt magukban fog-
lalják azt, hogy ezen iskoláknak nyilvánossági joggal 
kell bírniok, tehát nemcsak avval a joggal, hogy tanít-
sanak, hanem avval is, hogy vizsgáztassanak. 

Ebből logikailag következik, hogy ha az állam az 
1874: XXXIV. és 1912: VII. törvényczikkekkel az ügy-
védi és bírói pályára készülő joghallgatókra már a dok-
torátust tette és a közigazgatási tisztviselőkre a dokto-
rátust akarja tenni az elméleti tanulmányokat kötelezőleg 
lezáró vizsgává, úgy ilyen vizsgák tartását az 1791: XXVI. 
t.-cz. értelmében a jogakadémiákon, mint az egyeteme-
kével teljesen azonos joganyagot előadó intézeteken is 
engedélyezni köteles, mert az előlemlitett két törvény-
czikk nem helyezte hatályon kívül az 1791: XXVI. t.-cz. 
idevonatkozó intézkedéseit és a doktorátusnak kötelező 
elméleti záróvizsgává tétele e nélkül egyértelmű a nyil-
vánosság jogának a jogakadémiáktól'megvonásával. 

Ha netalán az állam azt vélné, hogy a jogakadé-
miák nincsenek kellő számú tanszékkel felszerelve, a 
mint hogy e sorok írója is legalább tizenkét tanszéket 
vélt szükségesnek már a Budapesti Szemle 1903-iki 116. 
kötetében a jogi szakoktatás és vizsgálati rend reform-
járól megjelent tanulmányában, úgy az 1848: XX. t.-cz. 
értelmében köteles a tanszékszaporításhoz az állami segélyt 
a jogakadémiák felekezeti fenntartóinak rendelkezésükre 



Ha netalán az volna a kifogás, hogy az állam a 
felekezeti jogakadémiák tanszékeinek a tudomány igé-
nyeinek megfelelő betöltését nem látja garantálva, arra 
való a legfőbb felügyeleti jog, hogy annak útján meg-
felelő garancziákról gondoskodjék. 

Az a kész tervezet, a melyet 1907-ben öt új egye-
tem létesítésére vonatkozólag e sorok irója terjesztett gr. 
Apponyi Albert, akkori kultuszminiszter elé, az új egyetemek 
felállításáig is a tanszékek betöltéséről olykép kívánt intéz-
kedni az azokba bekebeleztetni tervezett nem állami jog-
akadémiákat illetőleg, hogy az állami segéllyel fenntartott 
tanszékek betöltésére irányuló javaslatot, a pályázóknak 
alkalmasságuk szerint való rangsorozásával a budapesti 
egyetem tanácsa készítse elő s a betöltésnek a három 
első helyen rangsorozott egyén közül kelljen megtörtén-
nie. A javaslat minden esetben a m. kir. vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter elé lett volna terjesztendő, a ki a 
javaslatot az illetékes felekezeti főhatósághoz juttatta 
volna a betöltés eszközlése végett, de ép úgy, mint a 
felekezeti főhatóság maga, előterjesztéssel is élhetett 
volna a pályázók rangsorozása ellen az országos köz-
igazgatási bírósághoz, a melynek rangsorozása alapján 
kellett volna ilyen esetekben a betöltésnek történnie. 

Látható ezekből, hogy a jogakadémiáknak a kö-
telező doktorátus általános minősítő kellékké tételé-
vel sorvadás elé állítása sem nem jogos, sem nem 
szükséges. 

TÁRCZA. 

Vallástétel. 

Ki fenn trónolsz a csillagos egekben 
S igazgatod a bolygók útait, 
Hatalmas Őserő, ím, Hozzád lebben 
Zengő szavam, mit sugall tiszta hit! 
Rajongó szívvel teszek vallást Néked: 
Hiszem teremtő, nagy hatalmadat, 
Vallom öröktőlfogva fénylő léted, 
Min a hitetlen bölcs meddőn kutat! 

Te vagy az őstudás világló napja, 
A lángeszek legfensőbb lángesze, 
Világokat teremtő, nagy szavadra 
Az űr sivár sötétje elvesze, 
Lett ősanyag, melyből rendszerbe bomlott 
A tűzben játszó csillagmiriád, 
S a holt anyagba élet árja omlott, 
Melyből érző szív áhít fel Reád ! 

0 szent vagy, nagy vagy, jó vagy és igaz vagy, 
Erénytökélyben trónoló Urunk! 
Kétségeinkben vigaszod el nem hagy, 
A nirvánába nem pusztulhatunk! 

Mert bár a földi ember szennyes átka 
Poklok tüzét gyujlá fel Ellened 
Mégis Fiad kínszenvedése váltja 
Haláltól meg az emberi nemet! 

S ki értünk milliók kínját szenvedte, 
Örökké élő eszmét alkololt, 
S az újraeszmélő, megtört szívekre 
Lakod fényéből glóriát fonott! 
A hithű lélek szebb világba nézve 
Taposta e siralomvölgy rögét, 
S bátor szívvel indult a bajba, vészbe, 
Hogy megszerezze Krisztus örökét! 

Ekként formálta át e zord világot 
A megtestesült ősi Szeretet, 
S azóta mindig szent gyönyörrel áldjuk 
Ösvonzatom: mindenható neved! 
S bár ajándékodtól megrészegülve 
A barbár ész ismét lakodra tör, 
Egy kis csapat még mindig lelkesülve 
Ví, hogy javadra dűljön el a pör! 

S akkor Osszellemeddel egybeforrva 
Örök üdvnek üljük meg ünnepét, 
S a poklok népét a porba tiporva 
Nevednek zeng himnuszt a föld s az ég ! 
E fényes harczban, ó mindenség Atyja, 
Adj szent erőt sikerrel küzdenem! 
Hozzád száll szívem tiszta hódolatja 
Ha lantom égi tűzzel pengelem! 

bog át i Hajdú József dr. 

S Z O C Z I Á L I S Ü G Y E K . 

A munkanélküliség és as ipar. 

Az egész világon napirenden levő kérdés a munka-
nélküliség s minden állam kormánya és társadalma pró-
bálkozik ezen a szoeziális veszélyen segíteni. Nagy ba-
jokat hozott magával az 191*2/18. év feszült politikai és 
háborús helyzete, a mely a pénzforrásokat eldugaszolta, 
a pénzt megdrágította és láthatatlanná tette. Ezzel elő-
állott az ipar pangása, a vállalkozás szünetelése, az al-
kalmazottak és munkások számának csökkentése, a mivel 
a helyzet még súlyosbodott világszerte. Tudjuk, hogy 
nálunk is megalakult a munkanélküliség elleni munkás-
védő egyesület, de mi ez ahhoz az áldozathoz képest, a 
mit a külföldi államok hoznak a munkások érdekében a 
munkanélküliség elleni biztosítás ügyére. Akár önkéntes-
ségen, akár kényszeren alapuljon a biztosításnak ez az 
ága, az állami büdzsékben is szép összegeket látunk 
erre a czélra előirányozva és még nagyobb összegeket 
áldoz maga a társadalom, a mely a szoeziális kérdések-
ben már nagyobb magaslatra jutott, jól tudván, hogv a 
bajok megelőzése a legfontosabb gyakorlati elv épen a 



társadalmi kérdésekben. Az óvó- és védőmunka fejlett-
sége épen oly biztos jele a kulturának, mint a közegész-
ség terén a betegségek megelőzése üdvös közegészségi 
intézményekkel és az emberek felvilágosításával. Hogy 
csak néhány példát említsek, pl. Francziaország fejlett 
ipara mellett 100,000 frankkal, a franczia városok 112,000 
frankkal, Anglia — a kényszerbiztositás mellett — 670,000 
font sterlinggel támogatja a munkásszervezetek biztosí-
tási ügyét. Németországban is részesülnek községi támo-
gatásban. 

A mi fejletlen iparunk kétszeresen érezteti a mun-
kásokkal is a pénzügyi válság nehézségeit s nem csoda, 
ha a munkanélküliség égető kérdéssé vált. A megköny-
nyebbült pénzügyi helyzet s a szokatlan sokáig tartott 
kemény hideg elmúlása megindítja a vállalkozási kedvet 
s az ipar is felébred téli álmából. Egy jó gazdasági 
esztendő pedig sok bajt kiegyenlít. De nem az egyház 
van hivatva arra, hogy a kérdésnek ezzel a részével 
tüzetesebben foglalkozzék. 

Mégis reánk is hárulnak kötelességek. Szomorúan 
kell tapasztalnunk, hogy az emberek legnagyobb része 
teljességgel érzéketlen azzal szemben, hogy magyar vagy 
idegen származású iparczikkre adja-e pénzét. Nem is 
tudják, hogy a mi örökösen lekicsinyelt magyar iparunk 
egyes ágai milyen fejlettek és hogy például a papir-, 
író- és droguaszerek (szappan), férfiruha-, szövet-, kalap-, 
vászon-, vas-, agyag- és faipar terén nincs miért a kül-
földi árút előnyben részesítenünk. Az iskolák mozdíthat-
nák elő első sorban a hazai írószer- és papíripart s az 
egyházak is nagy fogyasztó számba jönnek e téren. De 
kötelessége minden jó magyar embernek kikövetelni a 
kereskedőtől a jó minőségű hazai iparczikket, a mihez 
a tájékozatlan közönség csak azért nem jut hozzá, mert 
a kereskedő állandó lekötelezettje a hitel szempontjából 
a külföldi gyárosnak vagy azért, mert több százalékot 
vagy olcsóbb, jutányosabb hitelt kap. Az egyesek érdeke 
azonban köteles meghajolni a közérdek előtt és köteles-
ségünk minden üzletben, minden iparczikk vásárlásánál 
a hazai iparczikket — ha az megfelelő — elönybe?i ré-
szesíteni. 

Ehhez azonban szükséges érdeklődnünk és tájéko-
zódnunk, miféle magyar iparczikkek vannak. Ezt pedig 
könnyen elérhetjük. A „Magyarországi gyárosok, iparosok 
és kereskedők. honi árúinak háztartási czímtára" a Ma-
gyár Védő-Egyesületnél (Vili., Szentkirályi-u. 3.) meg-
rendelhető. Ingyen küldik. 

Es kötelessége minden jó magyar embernek, a kinek 
tárczája engedi, hogy ezt az egyesületet támogassa (tag-
sági díj minimuma 4 K). Sok iparágat ásott ki az élet-
telenségből és állított talpra. Havi lapja az Iparvédelem, 
hasznos útmutatásokat ad. A tagok díjmentesen kapják. 

Ha eképen pártoljuk azt, a mi a mienk s nem 
külföldieskedünk, és nem élhetetlenkedünk, akkor hozzá-
járulunk egyenkint egy csipetnyivel okosan és hasznosan 
a munkanélküliség enyhítéséhez. 

Kéz kezet fogva, együttes erővel e téren is hasz-

nálnunk kell a hazának, a melynek erősödésével egyház, 
iskola, tudomány, művelődés — minden emelkedik tar-
talomban és erőben. 

Kálvinista. 

K Ü L F Ö L D . 

Svájcz. 

Ecclesia militans. Svájczban mintegy 95 tábori lel-
kész működik, a kik minden második évben közös ta-
nácskozásra gyűlnek össze, a melyen a katonák lelki 
üdvére vonatkozó, hasznos intézkedéseket tesznek. A ta-
nácskozáson fölváltva, protestáns vagy róni. katholikus 
lelkész elnököl. A tárgyalások nyelve franczia, német és 
olasz. A tábori papok egyenruhát viselnek: tiszti sapka, 
ezüst vállrojt, újabban kard is szerepel külső megjele-
nésükön. Némelyek e lelkészek közül rendes katonai 
szolgálatot is végeznek, különösen az egészségügyi osz-
tályon. Egyik egyetemi tanár, a ki a dogmatikát adja 
elő, mint altiszt is végzi teendőit és a katonai össze-
jöveteleken igen értékes előadásokat tart, A szabad egy-
ház egyik lelkésze lovassági hadnagy is volt és úgy a 
lóháton, mint a szószéken kiválóképen bevált. 

Közös templomok. A svájczi köztársaság területén 
42 olyan templom van, melyet a protestánsok ésaróm. 
katholikusok közösen használnak. Glarus városában van 
egy, Szent- Gallen-kantonban 13, Argauban 2, a vaudi 
kantonban 2 stb. A templomok kórusa rendesen a ka-
tholikusok használatában van, a hajó pedig legtöbbször 
közös használatra szolgál. Assensban van egy protestáns 
és egy katholikus szószék. Ujabban a hívek arra töre-
kednek, hogy a közös templomok lassankint megszűn-
jenek. 

Nagybritdnnia. 
Az egyház szocziális munkája. Angliában egymást 

érik a munkássztrájkok, melyek egyre nagyobb arányo-
kat öltenek. Az elkeseredettség a gyárakban nagyon 
nagy. Larkin, a ki Írországban a sztrájkot vezette, alig 
szabadult ki börtönéből, már újra megkezdte szenvedé-
lyes agitáczióját. Az egyház évtizedek óta arra törekszik, 
hogy a közviszonyokon segítsen. Ujabban a különböző 
árnyalatú egyházak szövetségre léptek, hogy erőteljesebb 
munkát végezhessenek a munkásnép érdekében. A szö-
vetségben benn van 8 anglikán püspök is, köztük a lon-
doni, oxfordi és birminghami. Az államegyház több elő-
kelő világi férfia és hölgye is lelkesedik a czélért. — 
A szabad egyházak élén ebben a mozgalomban Meyer 
lelkész áll. Vannak képviselők, egyetemi tanárok is a 
szövetség tagjai közt. A szövetség emberei belátták 
ugyanis, hogy a közös gyűjtések, az alamizsna-osztás 
nem igen segít a munkások nyomorán, sőt nem egy 
esetben a szeretet eme megnyilvánítása ellenkező hatást 
idéz elő, a segélyezett egyének ugyanis többször egészen 
rábízzák magukat a jólelkű adakozókra és a munkát el-
hanyagolják. Gyökeresen kell tehát a bajokat orvosolni 



és rendezni a munkaadók és munkások között való vi-
szonyt, még pedig evangéliumi alapon, mely méltányos-
ságot, igazságosságot és szeretetet követel mindenkitől. 
Newcastleban a mozgalom már nagyobb méreteket öltött. 
A eanterbury-i érsek és a munkások vezére teljes egyet-
értésben törekszenek az ügy előbbrevitelére. 

Fráncziaorszdg. 

Uj iskolatörvény. A franczia kamara január 20-án 
tíz hónapi vita után óriási szótöbbséggel megszavazta az 
új iskolatörvényt, mely az állami, úgynevezett laikus 
elemi iskolákat még nagyobb pártfogásba veszi és az 
iskolalátogatást szigorúbban követeli. Az új törvény el-
törli az 1882-ben alakított iskolabizottsági intézményt, 
mely 86,000 elemi iskola közül csak 16,000-ben jött 
eddigelé létre. Az iskolalátogatás pontosabb betartására 
ezentúl az iskolafelügyelő ügyel és külön bíróság. Első 
ízben megintés, azután komoly figyelmeztetés, végre 
büntetés sújtja az indokolás nélkül történt mulasztást. 
A börtönbüntetést eltörölték, csak 1 franktól 15-ig ter-
jedő pénzbírság jár a fegyelmet átlépők fenyítésére. 
A törvény azokat is szigorúan megbünteti, a kik az állami 
iskolák ellen izgatnak, az azokba való járást lebeszélé-
sekkel megakadályozzák vagy a kik az előirt tankönyvek 
használata ellen agitálnak. És ezeket még jobban sújtja, 
mint a hanyag szülőket. Az ilyen izgatókat a körülmé-
nyek szerint hat naptól egy hónapig terjedő fogsággal 
fenyíti vagy pénzbeliíeg 16 franktól 200 frankig. Az új 
törvény szigorúan hangsúlyozza a vallási semlegességet 
az iskolákban. Minden ilyen természetű visszaélés ellen 
a sziilő a közoktatásügyi miniszterhez fordulhat megtor-
lásért. Az állami iskolákba ezentúl nem a politikai dé-
partement főnöke nevezi ki a tanítókat, hanem külön 
közoktatásügyi bizottság. A törvény nem mondja ki az 
állami oktatás kizárólagosságát. Szabad tehát magán- és 
vallásfelekezeti iskolákat is szervezni és fenntartani. Csak 
a kitiltott szerzetesrendek nem vezethetnek iskolákat. 
Az alkalmazott tanítóknak azonban csak akkor enged-
tetik meg az oktatás, ha okmányaikat az állam elfogadja, 
vagyis ha megfelelő képzettséggel bírnak. Az új törvény 
nem üldözi a felekezeteket. Szigorúan tiltja azt, hogy 
az állami iskolák tankönyvei a felekezeteket bántsák. 
Eddigelé ugyanis ezen a téren sok visszaélés történt. 

A keresztyénség jövője. Allier Raoul, a párisi prot. 
tlieologia egyik tanára, érdekes felolvasást tartott a mult 
hónapban a keresztyénség jövőjéről. 0 maga sok messze 
fekvő országot bejárt már és személyes tapasztalataira 
is támaszkodhatik akkor, a mikor kijelenti, hogy a ke-
resztyénség jövője igen biztató a pogány országok föld-
jén. A Balkán-félszigeten az izlám határozottan csatát 
fog veszíteni a görögkeleti egyházzal szemben. Indiában 
a keresztyénség újabb időben nagy szerepet játszik. 
A legtanultabb elemek már kezdik elhagyni őseik vallá-
sát. A kínai forradalom nem kedvezett a konfucziániz-
musnak, melyet lassankint kiszorít majd a keresztyén 

tanítás. Ugyanezt lehet Japánról is mondani. Allier sze-
rint nagy forrongás él a lelkekben ezekben az országoké-
ban és megnyugvást keresnek az emberek egy tisztult 
világfelfogású és erkölcsös tanításban, a milyent csak a 
keresztyénség adhat meg nékik. Dr. T. I. 

Olaszország. 

A polgári házasságkötés elsőbbségének a kérdése 
tartja most izgalomban egész Olaszországot. Eddig Olasz-
országban — a többi államoktól eltérőleg — a polgári 
házasság kötelező volt ugyan, de nem előzte meg köte-
lezőleg az egyházi házasságot. Elmulasztása nem járt 
büntetőjogi, hanem csak magánjogi következményekkel. 
Az állam ugyanis polgárjogi szempontból (egyes kivételes 
esetektől eltekintve) csakis a polgári házasságot ismeri 
el. A február 4-én benyújtott Giólitti-féle törvényjavaslat 
megváltoztatja ezt az állapotot és a többi államokhoz 
hasonlóan, a hol a polgári házasság kötelező, büntetőjogi 
szankcziót is akar hozzáfűzni. Kimondja a polgári há-
zasságkötés elsőbbségét hozzáfűzni. Ennek igazolása 
nélkül az egyházi házasságnál a papnak különféle bün-
tetések terhe alatt nem szabad asszisztálni. A büntetések 
100—1000, ismételt esetben 200—2000 líra között vál-
takoznak. Ismétlés esetén javadalmát is elveszti 3 hó-
naptól egy évig terjedhető időre. A házasságkötő felek 
is büntetésben részesülnek (100—1000 líra). Ezt a javas-
latot mindjárt bejelentésekor nagy izgalom fogadta a 
katholikusok részéről, bár Giolitti, mintegy enyhítésül, 
egyúttal azt is kijelentette, hogy a válást megkönnyítő 
törvényt — melyet a radikálisok szintén követeltek — 
nem hajlandó benyújtani. Az olasz katholikusok már 
több, mint félszázada harczolnak a polgári házasság ellen. 
1852 óta van olasz földön polgári házasság. Kezdettől 
fogva kívánták a radikális elemek azt, hogy a polgári 
házasság előzze meg az egyházi esketést és hogy az 
egyházi esketést előbb végző papok büntetésben része-
süljenek. Ilyen javaslat több ízben került a kamara elé : 
1876-ban, 1892-ben, 1893-ban, utoljára 1899-ben/ de 
mindenkor megbukott, Az előjelekből ítélve, most alig-
hanem keresztülmegy. 

Reklám Maeterlincknek. 'Ha nem tudtuk volna ed-
dig is, úgy most megtudhatjuk, hogy a belgák világhírű 
írója igazán nagy író. A S. Congregatio Indicis érdemes-
nek tartotta ugyanis arra, hogy összes műveit indexre 
tegye. Azt hisszük, hogy ez csak javára szolgál könyvei 
kelendőségének. 

A M I Ü G Y Ü N K . 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll? 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 



E l ő f i z e t ő i n k e t is kérjük, szíveskedjenek 
az 1914. évi előfizetési díjat s az e s e t l e g e s 
h á t r a l é k o t minél hamarább beküldeni. 

A pesti egyházmegyei Kálvin-Szövetség elnöksége, 
Mátis Márton lelkész és Magyar Kázmér gazdasági felü-
gyelő, a központ vezetőségét meghívta f. hó 12-re Szadára 
az egyházmegyei szövetség keretében kifejtendő munka-
programra megbeszélése és a propaganda megindítása 
ügyében. Érdekes eszmecsere folyt, a melyen Bernát 
István orsz. K.-Sz. elnök és bilkei Pap István is részt-
vettek a lelkészelnök vendégszerető házánál. Ez a meg-
beszélés egy nagy, életteljes mozgalomnak lesz kiinduló 
pontja. Ott voltak még Nagy Ferencz esperes és Sáfár 
Béla őrszentmiklósi lelkész. 

Óbudán folyó hó 8-án a leginkább asszonyokból 
álló lelkes gárda buzgólkodására, a csütörtök este tartani 
szokott bibliamagyarázati összejövetelekből kiindulólag 
nagyszabású szeretetvendégség volt, a melyen 120-an 
vettek részt. Az ima után szóló ének, czimbalomjáték 
és pár szavalat volt, majd Kontra Aladár lelkész lelke-
sen szólott a Kálvin-Szövetségről. A hölgyek különösen 
meleg szívvel karolták fel Szövetségünk ügyét, a mennyi-
ben ígéretet tettek, hogy a kiosztott taggyűjtő ívek be-
töltésén fognak fáradozni és a szövetség tagjai közé 
mennél többet toborozni. A szeretetvendégség összes 
kiadásait a résztvevők maguk gyűjtötték össze és ezen 
kívül még 60 koronát adakoztak. Kontraf Aladár lelkész 
zászlóvivése mellett biztosítva is látjuk Óbudán Szövet-
ségünk ügyét, mert már is határozatba ment, hogy a 
jövő hónapban nagyobb ünnepség keretében tartják meg 
a szeretetvendégsóget, a melyre a központ vezetőségét 
és az esperest is meghívják. Bíztató jelek tünedeznek elő 
a pesti egyházmegye területén, hogy itt igazán erőteljes 
kálvinista egyházi élet fog kialakulni a gödöllői szép 
nap után. 

Negyedik vallásos estélyünk a fasori templomban 
volt febr. 8-án. A nagy hideg miatt, sajnos, a karzatok nem 
teltek megannyira zsúfolásig,mint szoktak egyébként,azon-
ban szép és nagy közönség gyűlt össze a programmpon-
tok meghallgatására. Ének, ima és bibliaolvasás után id. 
Vidor János gyönyörű orgonajátéka fokozta a hívek 
áhítatát, a melyet még csak betetőzött Kubinyi Imre 
parlamenti tisztviselő éneke, a ki egy, a tatárjárás idejé-
ből való magyar éneket adott elő nemes művészettel, 
templomi méltósággal. Nem új ember ő. A budapesti 
egyházi körök régóta ismerik. De elhallgatott egy ideig. 
Mi most újra „felfedezzük" s mint elsőrangú énekest 
ajánljuk vallásos estélyeket rendezők figyelmébe. Utána 
B. Pap István, lapunk főszerkesztője beszélt arról a 
kérdésről, hogy „Mit feleljünk a keresztyénség és az 
egyház ellenségeinek?" Nagy figyelemmel hallgatott elő-
adásában feltüntette a keresztyénség s különösen a mi 
helyzetünket, a mai szellemi áramlatok közepette s a 
Kálvin-Szövetséget jelölte meg, mint olyan egyesületet, 
a mely alkalmas és hivatott arra, hogy a tiszta keresz-
tyénség védelmére egy táborba hozza a komoly hitélet 
után vágyakozó reformátusokat. 

A pesti egyházmegyei Kálvin-Szövetség elnöke, 
Mátis Márton szadai lelkész, a következő felhívást küldte 
szét a lelkészekhez és a presbitériumokhoz: 

„Van szerencsénk becses tudomásukra hozni, hogy 
egyházmegyénkben is megalakult a Kálvin-Szövetség a 
decz. hó 8-án Gödöllőn tartott alakuló gyűlésen. 

E téren (sajnos) nem mi, „pestiek" voltunk az 
elsők a dunamelléki egyházkerületben, de ha a meg-
alakulásban nem voltunk is azok, elsők lehetünk a mun-
kásság kifejtésében, csak mindnyájan olyan jelentőséget 

tulajdonítsunk a Kálvin-Szövetségnek, mint a melyet 
tényleg képvisel. 

Felhívunk minden egyházat, fogjanak hozzá a mnn-
kához még e tél folyamán. Hívjuk fel híveinket különb-
ség nélkül a Szövetségbe való belépésre. A mikor az 
építők egy épületet építenek, a fundamentumba nem 
szokták a kövek nagyságát, formáját válogatni, hanem 
a milyen a kezükbe akad, belerakják; de mikor a fun-
damentum a földből kiemelkedik, akkor kezdik már a 
köveket válogatni formájuk, alakjuk szerint, ha kell, 
faragják, simítják, hogy a megfelelő helyre a megfelelő 
kerüljön. A Kálvin-Szövetség építésénél még a funda-
mentumnál tartunk. Most a fő az, hogy megalakítsuk 
minden egyházban a falusi Kálvin-Szövetséget, majd 
formálódik, majd fejlődik az magától. 

A „Kálvin Szövetség" alapszabálya, mely megkül-
detett minden egyháznak, elmondja a munkát, melyet 
felkarol (3., 4. §), megmutatja a czélt, a melyre töre-
kedjünk. Minden egyház választhat magának a munká-
ból, a mely a helyi viszonyoknak legjobban megfelel és 
ott czélhoz vezető. Valamit mindenütt lehet tenni. Te-
gyünk hát még e tél folyamán. 

Azt azonban általánosítanunk kell, hogy bizonyos 
pénzbeli segélyt minden egyháztól várhat és kér is a 
központi Szövetség. Tudjuk mindnyájan, hogy ez a leg-
nehezebb része a helyi megalakulásoknak; épen ezért 
nem is tűzünk ki megnevezett összeget, hanem adjon 
mindenki lélek szerint, minden egyház erejéhez mérten. 

Tartunk összejöveteleket, vallásos estélyeket, a 
mikor felhívjuk a híveket a nemes czélra való ada-
kozásra. Igaz, hogy híveink sok teherrel küzdenek, sok-
felé van kiadásuk, de sok olyan természetű, mely nél-
külözhető volna. Tartsák szem előtt azon szegény vak 
asszony példáját, ki — mikor a lelkész vallásos estély 
alkalmával adakozásra hívta fel a híveket — 27 korona 
adományát azzal nyújtotta át a lelkésznek, „fogadja tisz-
telendő atyám, megkérdeztem a hozzám hasonló sor-
súakat, ennyit fogyasztanak olajra; nekem nem kell 
soha lámpát gyújtanom, a mit arra adnék, azt össze-
rakosgattam, tessék a nemes czélra fordítani". Híveink 
között sokan vannak, a kik a testet-lelket ölő napi 
pálinkára kiadott 20—30 fillérjüket megtakaríthatnák s 
a Szövetség czéljaira fordíthatnák. Ezzel maguknak 
anyagi hasznot és lelki világosságot nyújtó hasznos dol-
gokat szerezhetnének. Világosítsuk fel híveinket erre 
nézve. A Kálvin-Szövetségnek ez is egyik feladata, hogy 
híveinek testi és lelki egészségét megtartsa. 

A befolyó adományok Hörömpő Ferencz pócsmegyeri 
lelkész úrhoz küldendők, a megalakulást és a tagok szá-
mát aztán közöljék. 

Milyen szép lenne, ha a legközelebb összehívandó 
nagygyűlésen minden egyházból örvendetes hírt hall-
hatnánk. Adja meg az Isten!" 

E felhívással kapcsolatban Nagy Ferencz esperes 
a lelkészekhez a következő meleghangú levelet intézte: 

Szeretett szolgatársaim ! Az elnöki felhíváshoz csa-
tolom az én szerény kérésemet. Elmondtam a nagygyű-
lésen, hogy a tulajdonképeni feladat az egyházközségek-
ben megalakítani a helyi Kálvin-Szövetségeket. Hiszem 
is, hogy megalakul mindenhol, mert nem tudom elkép-
zelni azt, hogy valamelyik egyház és vezetői be ne áll-
nának a munkába. Az alakulás egyelőre tagsági díjak nél-
kül történik. Meg kell magyarázni híveinknek, hogy ez a 
Szövetség nem költséges, nem kíván nagy áldozatot egy-
szerű tagjaitól. Bátran odaírhatja nevét a taggyűjtő ívre, 
nem kötelezi magát elviselhetetlen fizetésre. A megala-
kulás lehetőleg ünnepélyes formában történjék, a szont-



széd lelkésztársak és tanító urak bevonásával, szívesen 
megjelenek az ünnepélyen én is s az adakozás a Kál-
vin-Szövetségé. Az adakozás lesz a központ egyik jöve-
delme. Minden összejövetel alkalmával adakozásra hívat-
nak fel a jelenlevők — nem perselybe, hanem tányé-
rokba — s a begyűlt összeg a pénztároshoz küldetik, 
így több eredményt hiszek, mint a tagsági díjak mellett, 
mert a tagsági díjakat nem igen fizetik, az adakozással 
pedig néhány korona összegyűl. 

Természetesen ez nem zárja ki, hogy tehetősebb és 
müveit híveink önállóan ne legyenek tagjai tagsági díj 
mellett a Szövetségnek. 

Ez tehát az egyik feladatunk, hogy mindenütt meg-
alakítsuk a helyi Kálvin-Szövetséget, annak vezetőit meg-
válasszuk (elnök, alelnök, választmány stb.) és mennél 
több összejövetelt tartsunk. Már erre a tömörülésre és 
munkásságra nem mondhatja senki, hogy nem veszi be 
a turáni gyomor. Az összejövetelek alkalmával buzdítsuk 
híveinket a szép czél érdekében adakozásra. Okos és 
kedves dolog lenne, ha lelkésztársaink a csereprédikálá-
sok meghonosításával teszik élénkebbé és vonzóbbá a 
Kálvin-Szövetségi összejöveteleket. Mindennemű belmisz-
sziói munka helyet talál a Szövetségben s épen ez teszi 
végtelen fontossá és szükségessé. Ez az egyik. 

A másik pedig ez: felkérem egyházmegyénk vala-
mennyi presbitériumát, hogy az egyházak, mint testüle-
tek lépjenek be a Szövetségbe 5, 10 stb. koronás évi 
tagsági díj mellett. Hiszem, hogy nem marad el egy 
egyház sem, s tudom, hogy ezt a csekély évi járulékot 
megbírja az egyházi pénztár. Tehetősebb egyházaink az 
áldozatkészség szép erényével tűnjenek ki. így gondol-
juk mi igazán megvalósítani az egyházmegyei Kálvin-
Szövetséget ! Boldog reménységgel várom azt az időt, a 
midőn jelenthetem, hogy a pesti egyházraegye minden 
egyháza tagja a Kálvin-Szövetségnek, mindenhol folyik 
a munka az egyház építése, a hívek benső gondozása 
körül. 

Az egyházmegyei hetes missziói bizottság a Kálvin-
Szövetség vezetőivel eredményes munkát Ígérnek és a 
biztosan eljövő jobb idők reménye megnyugtató érzéssel 
tölthet el minden egyházat szerető kebelt. 

I R O D A L O M . 

Végszó a Roiisseau-íigyben. Dr. Szláuik M. kar-
társam és barátom múltkor előadott bizonyítékaimmal 
szemben e Lap 5. számában közzétett nyilatkozatában 
kijelenti, hogy állításait továbbra is fenntartja s bizo-
nyítékul egyfelől német forrásaira, köztük Eucken és 
Windelband professzorokra, másfelől Rousseau jellemének 
ellenmondásaira, gyarlóságaira hivatkozik. A mi ez utób-
bit illeti, én sehol nem állítottam, hogy Rousseau jel-
leme, egyénisége hibátlan, sőt múltkori (3. sz) felszóla-
lásomban egyenesen elismertem bírálómnak azt a jogát, 
hogy Rousseauról velem ellentétesen vélekedjék — s 
így Szlávik M. ebbeli fejtegetése teljesen tárgytalan. Én 
csak azt támadtam meg, hogy Rousseauról szóló kedve-
zőtlen véleményét oly érvekkel támogatta, a melyek 
messze esnek a valóságtól s megczáfolhatatlanul bebizo-
nyítottam, hogy idézetem három tétele ilyen természetű. 
Mit hoz fel most ezek védelmére ? Semmit, mert a né-
met forrásokra való általános hivatkozás az én részletes 
bizonyítékaimmal szemben alig tekinthető ellenbizonyí-
téknak. De a német forrásokra való hivatkozás más-
különben is kevéssé állhat meg, mert a) Rousseau ösz-

szes műveinek fele sincs lefordítva németre s így a 
német források alapján őt csak hiányosan lehet meg-
ismerni; b) a német kritikusok a tőlük eltérő gondol-
kozású franczia író illetékes bíráinak csak cum grano 
salis fogadhatók el, hiszen tudjuk, hogy a németek nem-
zeti elfogultságból a Madách Ember tragédiáját is kép-
telenek teljesen megérteni és kellő értéke szerint mél-
tányolni, általában egy írót, költőt (Rousseau pedig, 
Eucken ítélete szerint is, épannyira költő, mint gondol-
kozó) legjobban csak a saját honfitársai képesek meg-
érteni, a mit a németek is elismernek, mert egy mon-
dásuk azt tartja : 

Willst des Dichters Sang verstehen, 
Musst ins Dichters Lande gehen, 

ezért én a német írókat (talán P. Sakmannt leszámítva) 
alig ismerhetem el Rousseau illetékesebb bíráinak, mint 
a franczia s kivált a genti írókat; olyan alapos mű, mint 
G. Vallette: Jean-Jacques Rousseau Genevois cz. műve 
az egész német irodalomban nem található; c) Eucken 
és Windelband előttem is tiszteletreméltó, nagytekintélyű 
filozófus, de hogy a Rousseau-irodalom terén szavuk na-
gyobb súllyal esnék a mérlegbe, mint azon franczia íróké, 
a kik hosszú éveket szenteltek Rousseau tanulmányozá-
sának, aligha merném elhinni; kérdés, ismerik-e ők az 
újabb Rousseau-irodalmat, a mely sok tekintetben más-
ként mutatja be Rousseaut, mint a minőnek őt eddig 
ismertük ? Szlávik M. a Vallomásokra hivatkozik Rous-
seau elítélésénél; Rousseau mint üldözött, jó hírnevében 
megtámadott, menekülő, védelmi czélzattal írta Vallo-
másait, ebből magvarázható ki azoknak sok helyt túlzó, 
önhitt, kevély hangja; hogy ő a bűnre nézve a kálvini 
vagy augustinusi felfogáshoz közel áll, senki sem állí-
totta ; de ha támadója ismerné a híres franczia író: 
Bernardin de Saint-Pierre azon följegyzéseit (La vie et 
les ouvrages de J. J. Rousseau), a melyeket Rousseau 
életének utolsó 6 évéről készített, ha látná, mily aláza-
tos, szerény, szerető szívűnek mutatkozik azokban Rous-
seau, azt hiszem, kissé másként ítélne róla, már pedig 
bármely ügyben csak az összes illetékes tanuk meg-
hallgatása, összes idevonatkozó tények ismerete alapján 
lehet ítéletet mondani. Hogy — különösen a vallásos 
felfogása miatt szenvedett üldözések után — nem nagyon 
magasztalta Kálvint, jól tudom ; de azt is tudom, hogy 
egész gondolkozása, egyénisége a genfi, tehát kálvini 
légkörben gyökerezett s ez képezte a korabeli franczia 
íróktól épen a megkülönböztető vonását, s így egy kissé 
mégis közelebbi viszonyban állt Kálvinhoz, mint a szofisták 
Sokrateshez. Hogy Genfre és a keresztyénségre nézve 
Rousseau a kiegyenlíthetetlen ellentét mogtestesülése 
volna, nem ismerhetem el; midőn a XVIII. századi Genf 
őt A szavojai vikárius hitvallása miatt elítélte, ebben 
az elítélésben a politikai szempontok nagyobb szerepet 
játszottak, mint a vallásiak; a mennyi ok szólt ott Rous-
seau ellen, legalább is ugyanannyi hozható fel mellette; 
ámde a genfiek ezt az ítéletet azóta épen úgy megbán-
ták, mint a Servet elítéltetését s hogy mily őszinte tisz-
telettel és nagyrabecsüléssel viseltetnek Rousseau iránt, 
mily büszkék városuk legnagyobb szülöttére, részint az 
1835-ben felállított Rousseau-szoborral, részint az 1912 
nyarán tartott nagyszabású Rousseau-jubileumi ünne-
pélyekkel eléggé kimutatták. De azt se fogadhatom el, 
hogy Rousseau a keresztyénséggel kiegyenlíthetetlen 
ellentétben állana; persze keresztyénsége nem a dog-
mák, hanem a szív, a biblia keresztyénsége volt. Vallá-
sos felfogását bővebben ismertettem a Prot. Szemle 1910. 
évi VII. és 1912. évi VI. füzetében s a mit ott írtam, 



azokon t. kartársam ellentétes szavazata után sincs okom 
változtatni. Sárospatak. Rácz Lajos. 

Felhívás és kérés. A Theologiai Szaklap, mint 
egyetlen magyar tudományos theologiai folyóirat ez év-
ben a 12-ik évfolyamába lép. Hogy egy ilyen folyóiratra 
szükség van mostoha irodalmi viszonyaink között, e szo-
katlanul hosszú élete is bizonyítja. Hogy nemzeti becsü-
let is egy önálló tudományos folyóirat fenntartása, az 
is kétségtelen. A nagyon felszaporodott hátralékok, az 
ezeket sürgető felhívásokra érkezett lemondások — mintha 
ezekkel egy komoly kötelezettséget el lehetne lovagiasan 
intézni! — jó jövedelmű s vezető állásokat betöltő és 
igénylő embereknek is az előfizetéstől való visszalépése 
azonban a folyóiratot válságba sodorták. Végtelenül saj-
nálnám. ha a folyóiratot meg kellene szüntetni, de a 
magam erejéből én a magyarhoni protestáns egyházak 
számára folyóiratot fenntartani nem birok, nem is bír-
hatok, Tisztelettel kérem azért, hogy a hátralékosok 
tartozásaikat, a melyekért becsülettel megszolgáltunk, 
megfizetni szíveskedjenek. A magyar theologiai irodalom 
ügyét szívükén viselőket pedig tisztelettel kérem, hogy 
a Theologiai Szaklapra előfizetni s ígv azt a megszün-
tetéstől megmenteni szíveskedjenek. Előfizetés egész évre 
6 E, theologiai hallgatók számára évi 4 K. Az előfize-
tések és a lapot érdeklő összes közlemények Budapestre, 
IV., Deák-tér 4. küldendők. A lap fenntartását vagy 
megszüntetését folyó évi április l-ig függőben hagyom, 
addig kérem a nyilatkozatok és előfizetések beküldését. 
Raffay Sándor felelős szerkesztő. 

„Gyertyafény" czímmel Torró Miklós, a kis póka-
falvi gyülekezet nagybuzgóságú lelkipásztora, havonkint 
megjelenő belmissziói lapot indított meg e hó elsején. 
Az első szám 16 lapnyi terjedelemben, változatos ós tar-
talmas programmal jelent meg. Igen sikerült a lap eziin-
képe. Balra a Mátyás király korabeli omladozó kis ref. 
templom. Mellette jobbra, a földön erős fénnyel lobogó 
gyertya ég gyertyatartóban. Fölötte a lap czíme: Gyertya-
fény. Előfizetési ára egész évre 3 K, félévre 1 K 50 f. 
Az előfizetési díjak Pókafalvára (Alsófehér m.) külden-
dők. Őszintén óhajtjuk, hogy a „Gyertyafény" ne jusson 
több elődje sorsára: kellő érdeklődés hiánya miatt sohase 
hamvadjon el, még csak füstölögve se égjen, hanem 
messze világító lánggal lobogjon fénye ! 

A „Szövétnek" czimü derék ifjúsági lapunk leg-
utóbbi száma igen szép czikkben emlékezik meg a mind-
nyájunk igaz fájdalmára elhunyt Antal Gáborról „Egy 
püspök, a ki haláláig ••— diák volt" czímmel. Egy verset 
is közöl „Antal Gábor halálára". 

Az Orsz. Ref. Lelkészegyesület néplapjának, a 
„ Vasárnap"-nak immár a 6. száma is megjelent. A szer-
kesztő : Uray Sándor debreczeni lelkész ebben a szám-
ban is igen jól eltalálja a hangot, a hogy az egyházi 
és a külvilági fontos eseményeket népünk elé kell tárni 
s igen ügyesen szorít bele a kis lap hasábjaiba minden 
apróságot, a mivel fokozhatja híveink egyházszeretetét. 
A Vasárnap-ot az erdélyiek derék püspöke külön kör-
levélben ajánlotta meleg hangon az erdélyi gyülekezetek 
figyelmébe. Megérdemelné a kis lap, hogy másfelé is 
nagyobb arányokban rendeljék meg. 

A Mustármag legutóbbi száma Rabaut, a puszták 
prédikátora czimü gyönyörű szép elbeszélés fordítását 
hozza Vargha Tamás fordításában, a melyre külön is 
felhívjuk az olvasók figyelmét. A lap többi részében a 
Bethánia-egylet nagyobb terveinek (házalap, utazó titkári 
állás szervezése) megvalósításáért folyik a propaganda. 

Gyülekezeti lapok a róm. katholikusoknál. A na-
gyobb gyülekezeteinkben oly kiválóan bevált gyülekezeti 

lapok eszméje, melyet annak idején lapunk is melegen 
propagált, a róm. kath. egyház körében is kezd hódí-
tani. A nagyszebeni vállalkozás után a kassai róni. kath. 
egyház is megindította „egyházi tudósítóját". Vajha meg-
előzte volna ebben az ottani ref. vagy ev. egyház ! 

Az Ébresztő februári száma örömmel üdvözli Szi-
lassy Aladárt királyi kitüntetése alkalmából. A Tények 
rovata több érdekes megjegyzést tartalmaz aktuális ese-
ményekkel kapcsolatban. Igen érdekes czikk a Grál 
monda viszonija a keresztyénséghez czímű, a mely a 
Parsifal előadása alkalmából nagyon aktuális. Sok érde-
kes kép teszi elevenné a lapot, a melynek, szerintünk, 
legfontosabb rovata a Hazai hírek czímű. Ez számról 
számra nagyobb lesz. Jele a fejlődésnek, terjeszkedés-
nek és a jó munkának. 

A Protestáns Szemle ezévi első száma megjelent 
és pedig azon újításokkal, a melyeket Ravasz László, 
az új szerkesztő, a múltkor ismertetett körlevelében jel-
zett is. Az első czikk az ő lendületes beköszöntője. 
Azután jő egy elmélkedés, majd Bartók György czikke 
Reneszánsz és reformáczió czímmel. A Szemle rovatban 
Veress Jenőnek a magyar protestántizmus problémájáról 
szóló felolvasását találjuk, a mely a M. P. I. T. 1913 
október 22-iki közgyűléséről idősziike miatt elmaradt. 
Az Irodalmi szemle czímű rovatban Zoványi Jenő Károlyi 
Péternek egy állítólagos müvéről ír, Révész Imre pedig 
a Kálvin-rágalmak gyűjteményét mutatja be. A Jelek és 
magyarázatok czímű rovat aktuális megjegyzéseket fűz 
a tudományos- és társadalmi élet egyes eseményeihez. 

Az út kezdetén. (Versek.) Irta bogáti Hajdú József 
dr. A mai nemzedék többé-kevésbbé kerüli még a lát-
szatát is annak, hogy szép és nagy dolgokért lelkesül. 
Annál jobban hat reánk egy olyan lélek megnyilatkozása, 
mint a minő Bogáti Hajdú József verseiből árad felénk. 
Vallás, haza, család, eszmények és a jóság gyönyörű-
ségei azok, a mik belőle szép rímekbe csengő verseket 
váltanak ki Rajongás az ideálokért és tettvágy azoknak 
létesítésére és elnézésére. _ ez az, amit a kedves könyvből 
olvashatunk. Még az „Üt kezdetén" vagyunk, előre! 
Reméljük, hogy az út minél előbb még magasabbra fog 
vinni! Tárcza rovatunkban mutatványul közöljük a „ Val-
lástéteV czímű ódát, a mely valamennyi között legmaga-
sabbra szárnyal. Az ifjú költő maga is első helyre tette 
ezt költeménykötetében. A 40 költeményt tartalmazó 79 
oldalas könyv Rákosligeten jelent meg. Ara 2 K. Meg-
rendelhető a szerzőnél Budapest, VIII., Rökk Szilárd-
utcza 10. (p. Horváth Jolán.) 

E G Y H Á Z . 
Meghívás lelkészi állásra. A szilágytasnádi tekin-

télyes ref. gyülekezet presbitériuma, nyugalomba vonuló 
lelkésze helyére, egyhangúlag meghívta ifj. Bereczky 
Józsefet, a szatmári gyülekezet kiváló képzettségű egyik 
segédlelkészét, ki az első belmissziói kurzuson is föl-
tűnt a gyakorlati theologia terén való szép jártasságá-
val. Mind a gyülekezetnek, mint a kitüntető módon meg-
hívottnak melegen gratulálunk. 

Andrássy Kálmán, a buji ref. gyülekezet ország-
szerte tisztelt lelkipásztora, lapunknak is megküldötte 
egyháza presbitériumának 1913- évi beszámolóját az 
egyház ügyeinek vezetéséről. Valóban megérdemelné ez 
a nemcsak ékes szavakkal megírt, de ékesen is beszélő 
beszámoló, hogy lapunk olvasói is megismerjék egész 
terjedelmében. Hangosan beszél annak minden sora egy 
hűséges szolgálatban eltöltött és tanulni még Öregkorában 
sem röstellő, fáradhatatlan életnek szép eredményeiről, 



a külső és belső egyházépítés kívánatos összhangjáról, 
mely — fájdalom — oly kevés gyülekezetünkben van 
meg teljes mértékben. Lapunk korlátolt terjedelme miatt 
nem közölhetjük a beszámolót, hanem arra kérjük érdek-
lődő olvasóinkat, forduljanak a kiváló lelkészhez (Buj, 
Szabolcs m.), ki készséggel megküldi nékik a beszámolót. 

Egyházmegyei felügyelöbeiktatás. Az arad-bé-
kési egyházmegye most megválasztott felügyelőjét, br. 
Solymosy Lajost, január 27-én iktatta be hivatalába az 
Aradon tartott rendkívüli közgyűlésen. 

Aranykönyv. Munkácsy Süteő István rimaszombati 
földbirtokos a fiumei egyháznak két aranyozott kelyhet 
és egy díszes ezüst korsót ajándékozott. A mult évben 
a gyülekezeti tagok közt azzal kezdte meg a szűkebb-
körű gyűjtést, hogy írásban ígérte meg egy 12 változatú 
orgona fölépítését. — Orth Ambrusné, kit lapunk hasáb-
jairól is ismernek olvasóink, legutóbb 100 K-t adomá-
nyozott a budapesti ker. ifjúsági egyesületnek. A jótett 
önmagában hordja jutalmát! 

Kérelem prot. egyházaink lelkészeihez. A Ker. 
Diákok Világszövetsége minden évben szokásos ima-
napját az idén február hó 22-re, vasárnapra tűzte ki. 
Mindenfelé, a hol csak az evangéliumi keresztyénség 
megérti e Világszövetségnek felhívását, azért száll Isten-
hez imádság e napon, hogy a jelen főiskolai diákságra, 
a jövő nemzedék vezető elemére terjessze ki különös 
hatalommal kegyelmének munkáját. Az amerikai és in-
diai, a német és délafrikai, a holland és nagybritanniai, 
a skandináv és kínai keresztyének e nagy egyesült kö-
nyörgéséhez miért ne csatlakoznának a magyarországi 
evangéliumi egyházak is? Nem egyik legsúlyosabban 
sinylett betegsége-e egyházi életünknek, hegy ijesztő 
mértékben elveszti az intelligens rétegek hűségét? És 
nem egyik jellegzetes nemzeti csapásunk-e épen az, 
hogy a kik élvezik a nagyobb műveltség nyújtotta elő-
nyöket és kiváltságokat, nem érzik át, hogy ezekkel 
együtt fokozott felelősség is jár a nemzet, a társadalom 
és az egyház önfeláldozó építésében ? Azt hisszük tehát, 
hogy indokolt az a tiszteletteljes kérésünk, mellyel prot. 
egyházaink lelkészeihez fordulunk, hogy használják fel 
febr. 22-ét arra, hogy igehirdetésükben gyülekezetük 
elé vigyék és imádságukban Isten színe előtt, is meg-
említsék ezt az óriási jelentőségű kérést, a tanulóifjúság 
megnyerését az Isten országa szolgálatára. Még a leg-
egyszerűbb emberekből álló gyülekezetnek is élénk tuda-
tába kell vésni azt, hogy a diákság, az egyetemi ifjúság-
nem könnyelmű mulatozásban eltöltött életet, hanem a 
későbbi szolgálatra való komoly készülést jelent. Ha 
népünk ilyen várakozással fog tekinteni a városi isko-
lákban tanuló „fiatal urakra", azok igyekezni fognak e 
szinvonalat megütni. Sok léhaságnak és bűnnek, mely 
diákságunkban uralkodik, az a magyarázata, hogy nem 
várnak el mást, jobbat, komolyabbat tőlük. Imádkozzunk 
e napon különösen egyházaink tanintézeteiért, hogy azok 
necsak a tudománynak, hanem a hivő jellemnek is 
iskolái legyenek. Kérjük Isten áldását középiskolai val-
lástanáraink működésére, melynek jelentőségét az egyház 
jövendője szempontjából távolról sem szoktuk eléggé 
méltányolni. És emlékezzünk meg magának a diákságnak 
minden olyan önkéntes igyekezetéről, r mellyel közelebb 
akar jutni az Élet Fejedelméhez, az Úr Jézus Krisztus-
hoz. Mint sok gyengeséggel küzködő, de Istennek hála, 
nem eredménytelenül működő ilyen mozgalmat, ajánljuk 
a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetséget is 
mindazok érdeklődésébe és buzgó imádságába, kik e 
napon meg akarnak emlékezni a diákság vallási érdekei-
ről. Budapest, 1914 febr. 10. Rényi György, a MEKDSz. 

elnöke. Ifj. Victor János, a MEKDSz. főtitkára. U. i. Szö-
vetségünk központja: Budapest, IX.,Ráday-u. 23., szíve-
sen megküldi kérésre annak a felhívásnak a szövegét, 
melyet az imanap megtartására vonatkozólag a Világ-
szövetség küldött ki mind az öt földrész keresztyéneihez. 

A zágrábi reformátusok különválása. Evangélikus 
forrásból vesszük az alábbi hírt: „A zágrábi gyülekezet 
kettészakadás előtt áll; a református atyafiak ki akarnak 
válni és önállósulni. Ebben semmi kifogásolni való nem 
volna, de az az érdekes, hogy a kiválni akaró fél az 
egyház összes ingó és ingatlan vagyonán osztozkodni 
akar, a mikor minden egyházi vagyon tisztán evangéli-
kus jellegű volt kezdettől fogva. Evangélikusok voltak 
a gyülekezet alapítói, papjai, tanítói, — ezek gyűjtöttek, 
takarékoskodtak — és most az újabban csatlakozott re-
formátusok osztozkodni akarnak". Némi kétkedéssel kell 
ezt a híradást fogadnunk. Sejtjük, hogy a többi horvát-
szlavonországi gyülekezetek szétválasztásánál fölmerült 
nehézségek alkalmasint Zágrábban is ismétlődni fognak, 
ezért nagyon szeretnők, ha református részről is reá-
mutatnának az illetékesek a dolgok állására. 

Istentisztelet vetített képekkel. A Frankfurter 
Zeitung január 30 iki száma írja, hogy a vetített képek 
előtt a templomok is megnyílnak. A Halle mellett fekvő 
Schkeuditz nevű városkában az istentiszteletek egy ré-
szét időközökben megismétlődő vetített képes istentisz-
teletek váltják föl. A lelkész fölolvas a bibliából egy 
fejezetet, vagy elmond egy missziói történetet s eközben 
az olvasottak illusztrálására a vásznon vetített képek 
láthatók. Az éneke^könyvet is otthon hagyják a hívek. 
Az énekek szövegét is vászonra vetítik jó nagy betűkkel. 
Az egyháztanács állandósítani akarja a vetítettképes 
istentiszteleteket, mert a hívek között nagy az érdeklő-
dés irántuk. 

Claparéde Sándor hagyománya. Gampert M. A. 
genfi közjegyző Darányi Ignácz egyházkerületi főgond-
noklioz következő levelet intézte: „Claparéde Sándor úr, 
a ki a mult év november 1-én Budapesten hunyt el, 
családja részére utasításokat hagyott hátra, melyekben 
azon óhajt fejezte ki, hogy százezer frank osztassék ki 
emberbaráti és vallásos czélokra. Anélkül, hogy közelebbi 
megjelöléseket tett volna, azon kívánságának adott ki-
fejezést, hogy ezen összeg egy része oly czélokra for-
díttassék, a melyek Magyarországot érdeklik. Ezen végső 
akarat végrehajtásaképen boldogult Claparéde Sándor 
fivérei és nővérei már huszonkétezer frankot le is fizet-
tek Choisy Jenő tanár úr kezéhez a magyar tanulók 
genfi bizottsága részére. Ezenkívül némely adományokat 
kívánnak tenni magyar reformált intézmények részére 
és engem megbíztak, hogy Ont megkérdezzem, volna-e 
olyan szíves ezen adományokat kiosztani a jelzett inté-
zetek közt. Ezek a következők: a Kálvin-Szövetségnek 
1000, a magyar református konventnek 1000. a Kál-
vineumnak 500, a Keresztyén Ifjúsági Egyletek Nemzeti 
Bizottságának 600, a Budapesti Keresztyén Ifjú-ági Egy-
letnek 500, a Keresztyén Diákok Szövetségének 200, a 
Lorántffy Zsuzsanna-Egyletnek 200, a Kálvin János ön-
képzőkörnek 50, összesen 4050 frank. Azon esetben, 
hogyha Ön vállalkoznék azon különös szívességre, hogy 
ezen összegeket rendeltetésük helyére juttatja, meului!-
deném a 4050 frankra rugó egész összeget egy Buda-
pestre intézett cheque-ben vagy más, Ön által meghatá-
rozandó módon és Ön lenne szíves a különböző egyletek 
nyugtáit nekem megküldeni. Előre megköszönvén azon 
segítséget, melyet, reményünk szerint, Ön lesz szíves ez 
ügyben tanúsítani, fogadja kérem kiváló nagyrabecsülésem 
nyilvánítását." 



ISKOLA. 

Szentendrei dolgok. Panaszos levelet vettünk Szent-
endréről az ottani polgári iskola dolgait illetőleg. Már 
elmondottuk, hogy a szentendrei ref., fontos kulturmisszót 
teljesítő polgári iskola 2000 kor. segélyben részesült a 
város részéről. Az ottani gör. kel. egyház is lojálisán 
támogatta az egyházat. De újabban a városi képviselő-
testület a róm. kath. felekezeti türelmetlenség és gyűlö-
let felszítása következtében a segélyt megtagadta. A ref. 
egyház és iskolája szálka ott sokaknak és különösen a 
róm. kath. hitközség vezetőinek szemében. Az ügy fel-
lebbezés folytán Pest vármegye bizottsági közgyűlése 
elé került és ott heves vita tárgya volt. A szentendrei 
plébános, a ki természetesen vezére a ref. iskola elleni 
hajszának, annyira kitüntette magát a bántó támadásban 
az iskola ellen, a mely pedig most már csendben, ren-
dezetten és eredményesen teljesíti munkáját, hogy elnöki 
megrovásra is érdemessé tette magát. A törvényhatósági 
bizottság, mint értesültünk, a szentendrei ref. egyház-
község fellebbezését elutasította. Hát jó, ha érdemes az 
az iskola reá, e segély nélkül is meg kell tartani és liisz-
sziik, hogy lesz út és mód a megtartásra. De ezzel még 
nem záródtak le az akták. A szentendrei lapban állandó 
rovat van az ottani iskola és ezzel együtt természetesen 
a ref. egyház elleni támadásra. De kezünkbe került a 
német nyelvű róm. kath. néplap, „Christliches Volks-
blatt" (5. sz.), a melyben kvalifikálhatatlan, durva ki-
fakadások vannak a pestmegyei kálvinista tanfelügyelő 
és kálvinisták ellen és valóságos lázítás a szentendrei 
reformátusok ellen. Felhívja többek között a szentendrei 
katholikusokat, hogy ne tűrjék tovább a „felemás" kál-
vinisták szemtelenségét (sic!), mert ha igen, akkor úgy 
lesz, mint néhány száz évvel ezelőtt, hogy ismét elveszik 
a katholikusoktól templomukat. Hát kérdezzük, hogy tör-
ténhetnek ilyen dolgok, mikor mindenfelől közeledést és 
egyetértést hirdetnek? Mindaddig, a míg „keresztény" napi-
lapban így apellálnak a szenvedélyekre és így tüzelnek 
ellenünk, addig mindenféle békeprédikácziót és felhívást 
hiábavaló szavalatnak és frázisnak kell deklarálnunk. 
De hát fájdalom, még nem kelt fel a nap, hideg, sötét 
és szél van ott künn: nem vethetjük le a kabátunkat. 

Az Oisz. Ref. Tanáregyesület központi igazgató-
sága az egyesület további élete és fejlődése szempont-
jából nagyjelentőségű gyűlést tartott febr. 1-én, vasárnap 
délelőtt a debreczeni új főgimnáziumi épület tanácster-
mében. Az egyesület második cziklusa ez iskolai évvel 
letelik, a gyűlés főtárgya tehát az új, immár harmadik 
cziklus előkészítése volt. Az igazgatóság mindenekelőtt 
az ú j cziklus székhelyének a megválasztására fogja fel-
hívni a tagokat s a választás eredménye után teszi meg 
javaslatot az újonnan választandó tisztikarra nézve. Egy-
szersmind megállapította az idei közgyűlés székhelyét 
és idejét. A közgyűlés e szerint a pünköst után való 
héten, június 2—3—4. napjai közül valamelyik kettőn 
tartatik Debreczenben az új főgimnáziumi épület fel-
avatási ünnepélyével kapcsolatban. 

A debreczeni egyetem. A Debreczeni Prot. Lap 
legutóbbi száma közli a kultuszminiszternek Baltazár 
Dezső püspökhöz intézett leiratát. Ebben egyszerűen 
„tudomásul veszi" a miniszter, hogy minő további áldo-
zatokra hajlandó a püspök a debreczeni egyetem jog-
os államtudományi, bölcsészet-, nyelv- és történettudo-
mányi karának, a hittudományi karral együtt, az 1914-
1915. tanév elején való nem részleges, hanem teljes meg-
nyitása esetére. E szerint hajlandó a püspök, három évre 

fölosztva, 180,000 koronát fizetni — a theologiai karra 
fizetendő évi 70,000 koronán felül — a fokozatos és 
egyszerre való megnyitás közt mutatkozó kiadási többlet 
fejében. Hajlandó továbbá, a míg csak az egyetemi épü-
let el nem készül, a jelenlegi kollégiumot az egyetem 
rendelkezésére bocsátani, saját költségén jókarban tartani 
és a karok és az épületben elhelyezett hivatalok dologi 
kiadásairól (fűtés, világítás, víz stb.) gondoskodni. Meg-
elégszünk annak a megállapításával, hogy a püspök sok 
mindenre hajlandó. Ekkora hajlandósággal — ha talán 
szerényebb keretekben is — föltétlenül meg lehetett 
volna csinálni orvosi és esetleg a természettudományi fa-
kultás nélkül a protestáns egyetemet is! Különben 
azt is lehet gondolnunk, hogy a „tudomásul veszem" 
még nem jelenti a három, helyesebben harmadfél 
fakultás teljes megnyitását 1914 őszére. Azt se tud-
juk, hogy a vezetők nem feledkeztek-e meg a nagy 
sietségben arról, hogy törvényes biztosítékot szerezzenek 
arra nézve, miszerint a ref. theologiai fakultás mellett 
más theologiai fakultást sohasem nyitnak a debreczeni 
egyetemen?! E nélkül pedig egyszerre csak arra ébred-
nének a debreczeniek, hogy az, úgy látszik, örök időkre 
Debreczenbe hurczolkodott görög katholikusok ingyen 
megkapják az egyetemen azt, a miért ők többszázados 
kincsüket föláldozták s azzal együtt az egyetemnek 
drága pénzen megvásárolt, amolyan „tessék lássék" kál-
vinista jellege is megszűnik. 

G Y Á S Z R O V A T , 

Kottula Ede, a pinczédi alsó ev. egyházközség lel-
késze, hosszas szenvedés után február 3-án 33 éves 
korában elhunyt. Temetése folyó hó 5-én volt. 

Áldás emlékezetén ! 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K , 

Tiszántúli. Köszönjük szíves sorait, melyekben biztosít 
bennünket a felöl, hogy a Debreczeni Protestáns Lap szerkesztő-
jének Pest felé való „kirohanásai" korántsem tolmácsolják az egész 
Tiszántúl hangulatát. E felől mi sohasem voltunk kétségben. Ör-
vendünk. hogy Ferenozy Gyula legújabb „kirohanásával" kapcso-
latban, olyan tekintélyes helyről is megerősítenek bennünket ebben 
a hitünkben. Szomorú is volna, ha a legnagyobb egyházkerület 
minden tagja, vagy csak a többsége is helyeselné, hogy az egyház-
kerület szellemi irányítására hivatott lap szerkesztésére vállalkozó, 
papi jellegű ember érvek helyett a Sárabár Mátyás korába való 
gorombáskodást használja állandóan fegyverül. Tudjuk mi nagyon 
jól, hogy sokaknak a jóérzése és jóizlése tiltakozik ez ellen. 
Nem egy írásbeli bizonyíték van elelöl kezünkben. Egyébként 
újabban az erdélyiek és az ő püspökük is részesültek az illető 
lap részéről hasonló finom támadásokban. A magunk részéről az 
izetlenkedés és' gorombáskodás terén sohase fogunk F. Gy.-val 
versenyre kelni. Nemcsak azért, mert tudjuk, hogy ő ezen a téren 
nemcsak szerintünk, meg a kolozsváriak véleménye szerint, de 
nagyon sokak szerint is „versenyen felül áll, de még inkább azért, 
mert tiltja a jó ízlésünk. S ettől még az sem tántorít el bennün-
ket, ha „Pester Allgemeiné"-nak csúfolja is lapunkat, mert „allge-
meinu-ok mindig szívesebben vag\unk, mint „gemein"-ok. Rámu-
tathatnánk F. Gy. következetlenségére. Az erdélyieket meglecz-
kéztette, hogy iskoláik nagy részét átadták az államnak, minket 
támad azért, hogy dr. B. I). püspöknek az iskolák általános álla-
mosításáról hangoztatott nézeteit bírálat tárgyává tettük (nem 
olyan hangon, mint ő az erdélyi piispök működését). Azt se bán 
juk, ha egyedül minket érdemesít is támadásra olyanért, a mit a 
Dunántúli Prot. Lap és a Sárospataki Ref. Lap éppúgy helytele-
nített Baltazár püspöknél, mint mi. Sok küzdelmek árán megőrzött 
iskoláink megtartásáért az ő véleményével is szembeszállunk, 
bármily tisztelettel viseltessünk is egyébként személye iránt. Mi 
nem egyesek kegyét, vagy egyes köröknek és a jórészt azok 
kezében lévő" sajténak —- egyházunknak nagyon sokba kerülő — 



tapsait keressük, hanem az igazságot szolgáljuk, a mit ez esetben 
Egyházi Törvényeink egyenesen kötelességünkké is tesznek. A deb-
reczeni vezetőférfiak, ez idő szerint nem kardoskodnak iskoláink 
megtartása mellett s í.̂ y F. Gy.-nak is ez a hivatalos véleménye. 
Erőss Lajos idejében más szelek fújdogáltak, — akkor ő is más-
f(dé fordult. — T. M. P—a. Jövő számban. 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 

Pályázat számvevői állásra. 
A sárospataki ref. főiskolánál újonnan szervezett 

2400 K alapfizetés, 600 K lakáspénz és öt ízben fize-
tés természetével bíró 200 K-ás ötödévesX'korpótlékkal 
javadalmazott és az egyházkerület által választás útján 
betöltendő nyugdíjjogosultsággal járó főiskolai szám-
vevői állásra ezennel pályázatot hirdetek. Főiskolai 
számvevőnek választható az a ref. vallású egyén, 
a ki a főgimnáziumi vagy főreáliskolai tanulmányok 
bevégzését és érettségi vagy ezzel egyenlő értékű 
vizsga letételét, továbbá az államszámviteltanból való 
képzettségét és megfelelő gyakorlati alkalmazását iga-
zolja. Felhívom mindazokat, a kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy a kellőleg felszerelt pályázati kérvényei-
ket f. évi márczius 10-én déli 12 óráigBadácsi György 
úrhoz, a sárospataki ref. főiskola gazdasági választmá-
nyának elnökéhez nyújtsák be. 

Sátoraljaújhely, 1914 február 8. 
Dókus Gyula, 

gondnok. 

N Y I L T T E R . 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és nthiuinos gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, 
vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvlzkereskedásekben éo gyógyszertárakban. 

SCHULTES ÁGOST 
Sztnye-LIpóczi Salrator-forrás-vállalat, 

Budape-t, V., Rndolfrakpart 8. 

Kaszás János czípészmester 
megrendelésre készít legfinomabb női- ÓS férficzipőket. Buda 
pest, IV., Váczi-utcza 42. sz. 

Németh János műasztalosmester 
készít iparművészeti bútorokat, lakás-, iskola-, stb. berendezé-
seket. A székesfőváros szállítója. Költségvetés díjtalan. Budapest 
VIII., Gólya-utcza 43. Telefon: József 3—90. 

H A R A N G - G Y Á R 

SZLEZÁK LÁSZLÓ 
harangönlő, harangfelszerelés 
és vas-harangállvány gyára 
BUDAPEST, VI., FR ANGE-
PÁN-UTCZA 77. (Saját ház) 
Villamos-vasút megállóhely. 
Párisi világkíáll. kitüntetve. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkákat, úgymint: ú] harangok ön-
tését, régi harangok átöntését. Régi 
harangok átszerelését, legújabb — 

általam tökéletesített — rendszerű forgatható vaskoronára ; továbbá ké-
szít álló és fekvő harangvasállványokat — Költségvetéssel díjmentesen szol-

gálok. — Kívánatra saját költségemen a helyszínére utazom. 

0r$onciharm6niumokat 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban 

szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X, ker,, Oelej-uícza 25 b, 

(Tisztviselőtelep.) 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Tan-
erőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. — R é s z l e t -
fizetés e n g e d é l y e z v e . — Kérjen árjegyzéket pianók és pianinók 

röl. — Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig. 

Feiwel Lipót utódai 
i elsó magyar kir. szabad, 

iskolapad-gyár, iskolabe-
rendezések, tornakészü-
lékek és modern i r o d a -
t-i b ú t o r o k gyártása. ^ 

Budapest, X., 
Kolozsvári-u. 13. 
Új árjegyzék ingyen és bérmen ve. 

H1KDETESEK 

Hungária beszélő-gép 
a legjobb gyártmány. — Olcsón 
kapható. — Kedvező fizetési fel-
tételek. — Kérjen árjegyzéket. 

Deményi J. és társa 
Budapest, 

VI., Teréz-körút4. sz. 

Orgona- és harmoniumgyár 
gözerühajfás- és sajál vi l lamosvílágítással berendezve. 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
os. é t kir . udvari szállltök 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapít tatott 1861. évben. 

Az 1885. cvi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (elsó díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (elsó dij), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitünó liangués erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és n változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. EddigTOO-nál több új orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minoen nagyságban. Harmomumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 



H A R M Ó N I U M ÉS Z O N G O R A ! 
Mielőtt harmóniumot vásá 
rolna, ne mulassza el a mi 

Az országban a legnagyobb 
választék elvámolt elsőrendű 
amerikai, németországi és 
belföldi gyártmányokban, 
kedvezményes részletfizetési 
feltételek meilstt, minden ár-

felemelés nélkül. 
KÉPVISELŐK KERESTETNEK. 

Kerber es Berleth 
Budapest, 

VII., Wesselényl-u. 53. 

A C E T Y L E N 
] K É Z I L Á M P A 

2 5 0 - 3 0 0 lépésnyi területet 
nappali fényben bevilágító 
A C E T Y L E N - L Á M P A . 

Nélkülözhetetlen minden vidéki házban. Gyári ára 100 mm-es reflektorral 
4 K, 110 mm-es reflektorral 6 K. 1 kg. Calc. Carbid 70 órai égésre 50 fillér. 

Elsőrangú gramo- T H F P O V A I " beszélőgépeket az 
fonokat. a világhírű » 1 1 1 1 - ' v i n i - eredeti nagybani 
gyári árakon és minden árfelemelés nélkül 1 évi jótállással szállítjuk havi 
6 -10 K-ás részletre vidékre és bárhova. Gramofonok 20 K-tól feljebb. 

LÁNG J A K A B É S FIA 
BUDAPEST,VIII JÓZSEF-KÖRÚT41. Árjegyzék ingyen. 

Magyar fém- és lámpaárúgyár 
részvénytársaság 

B u d a p e s t - K ő b á n y a 
Petroleum-lámpák 
a legegyszerűbb kiviteltől 

a legpazarabbig. 

Légszesz- és villa-
mos cs i l lá rok . 

Fém- és díszmütár-
gyak. „ O p t i m u s " 
nélkiilözhetlen tüzoltószer 
gyárakban, üzletekben, iro-

dákban. 

R a k t á r a k : 
Budapesten: II., Szilágyi-
Dezső-tér 3.; V., Erzsébet-
tér 16. sz. ; VII., Erzsébet-
kőrút 19. sz.; VIII., Üllői-
út 2 sz., Kálvin-tér sarkán. 
Pozsony: Lörinczkapu-utca. 
Kolozsvár: Mátyás király-tér. 

Debreczen : Piacz-utcza. 

a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: II.. Coivin-tér 2. — IV.. Semmelweiss-u. 14. — V., Lioőt-
körút 22. - VI., Andrássy-út 28. — VIII . , Rákóczi-út 39. — VI11., Baro^-

utcza 77 - X., Liget-tér 2. 
f e t i ó r n e m ű t ö m é s l i e a í való utasítást Egy a 

tartalmazó füzet bárkinek i n g y e n kiadatik. 

A T T í í vi l lamosgépekkel berendezett 
t v l C U J L i y U 1 1 V/ cs. és kir. udv. orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója 

Budapest, X., Szigligeti u, 29. sz. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitűn-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
39 év óta 1900 orgonát szállított, közte a 
király orgonáját, a mely mű ez idő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú 
villanyerőre berendezve). Orgonajavításokat 
és hangolásokat a legtnérsó keltebb árban 
teljesít. Orgona jókarban tartását elvállalja. 
Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kí-

vánatra díjmentesen szolgál. 

3 leikész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
ló1 alakban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és félbőrkötésben . . 1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- cs borjú bőrkötésben. . . 3 — kor.-tól 10.— kor.-ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 kor.-tól (>.— kor.-ig 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8' alakban 1772 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1 . 4 0 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.60 kor.-tól 10.— kor-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.-- kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Alkalmi ajándékul ajánljuk a Kiadásunkban levő 

Képes Szent Bibliát 
Tartalmazza a teljes Ó- és Újtestamentomot, valamint az 
Apokrifus könyveket. Alakja 18/25 cm. Tartalmaz több mint 
ezer művészies kivitelű képet és világhírű festők festmé-
nyeinek nyolcz színes másolatát. Ára dúsan aranyozott 
fekete vászonkötésben 30 korona. Postaköltség 72 fillér. 

HornyánszKy ViKtor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 



Református imakönyvek, 
zsoltárok, theologiai művek és 

ifjúsági iratok havi rész-
letfizetésre is meg-

rendelhetők 

H E G E D Ű S 
ÉS SÁNDOR 
REFORMÁTUS IRODALMI 
KÖ NYVKIADÓHIVATALÁBAN 

D E B R E C Z E N B E N . 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén S2 erezheti be egy-egy 
falu ncpe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

a riagyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
iü l* Szövetkezetén ez & & & 

Budapest, IX., Közraktári!. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik 46 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 

^ . I t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t t í l l t t t t t t t t t t í l S t t t t ^ 

5/ • e v i = r * P o n t o s é s 
l e g j o b b jótállás mellett! 

(Wf 

E g y h á z i s z e n t e d é n y e R , 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, ^ 

a r a n y és e z ü s t é R s z e r e R , ^ 
evő-eszközök, china-ezüst dísztárgyak részletfizetésre is! -^sg ^ 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
Qg fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. 

3 POLGÁR KÁLMÁN m 
mi 

műórás és ékszerész 

% Budapest, VI., Teréz-Körűt 5., I. em. 
tó 
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fíM Első magyar villamos erőre berendezett hangszerqyar, 

STOWASSERJ. 
c s . é s k i n . u d v . h a n g s z e r g y á r o s , 

a m. kir. z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , m ű v é s z e k s tb . s z á l l í t ó j a . 
Budapest, II., Lánczhid u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségi! húros, vonós, fuvó- éa ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

„ H a n g f o k o z ó g e r e n d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erösebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 

L e g n a g y o b b r a k t á r é s 
= = = = = g y á r . = = 

Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál 
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-hartnóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér 

mentve küldetik. 

lskolahegedük6kor. tó! följebb. 

Alapíttatott 1816-ban. Tíz év i jótál lás . 

SELTENHOFER FRIGYES FIAI 
cs. és kir . udv. szállítók SOPRONBAN, 

Hazánk legrégibb harangöntődéje. 
Ajánlják legjobban 
berendezeti harang-
öntödéjüket a t. k ö z -
ségeknek és egy-
házaknak. Harangok 
bármely nagyság-
ban és zengzet-
ben, csak a legfino-
mabb harangércz-
ből, tiszta csengő 
hanggal öntetnek. 
Repedt harangok újra 
öntetnek; ezek, va-
lamint az új haran-
gok is a m á r meg-
lévőkhöz teljes 
összhangzatba ön-
tetnek. Minden ha-
rang hangja előre 
határoztatik meg. Kü-
lönösen figyelmez-
tetjük szabadalma-

z o t t kovácsolt vasból készült szerkezetünkre n a g y h a r a n -
gok részére, mely állal ezek könnyen húzhatók s a fala-
kat nem rázzák. Fakoronákkal bíró harangok ezen 
szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt vasból 
készült tűzmentes harangáilványokat, czélszerű szerke-

zetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk. 
Köl t ségvetésekke l és képes ár jegyzékke l k ívánatra 
pos ta fordul táva l szolgálunk. — 1932- f t en 1 6 2 drb ha-
r a n g o t összesen 4 6 , 1 3 7 klg. súlyban szál l í tot tunk. 
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Megjelenik minden vasárnap. 
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sugaraival nem is hinti tele, de az igazi derűs lélek 
melegségének erejével elárasztja még akkor is, a mikor 
abban a hitben élünk, hogy a földi élet csak zarándok-út 
lehet s a tökéletesebb csak ezután következik a szá-
munkra. 

Az ifjúság öntudatra ébredése azonban, mint minden 
a világon, kétoldalú. Felébredés a jóra és fel a rosszra, 
felébredés az idealizmus számára s fel az egoizmus szá-
mára ; felébredés a hitnek s fel a hitetlenségnek. S bár-
mennyire erős legyen is a hitetlenség számára való fel-
ébredés, én szilárdul hiszem azt, hogy ez csak muló 
jelenség. Csak időben történt amazok ébredése korábban 
s a mi ifjúságunk öntudatos élete igazi erejét, a hit és 
vallás világában, csak ezután mutatja meg igazán. 

És azok az évek lesznek csak valóban döntő jelen-
tőségűek erre az egyházra, erre a társadalomra nézve. 
A mikor már faragott nyilakká lesznek a „serdülő fiak", 
s nemcsak hősök kezében lesznek fegyverek gyanánt, 
hanem önként is eljutnak oda, a hová őket az Úr küldte 
és szánta. 

S ha az ótestamentum és a zsoltárszöveg megszo-
rítását eltüntetjük s a „fiak" helyett a „gyermekek" 
szót tévén, ezáltal megszüntetjük a hitünkért és a 
Krisztus komolyságáért vívott küzdelemben a nemek közti 
különbséget: meg fogjuk látni azt, hogy az ifjúság 
öntudatos hitéletének legnemesebb megnyilvánulásai fiúk-
nál és leányoknál egyforma szépségben és erőben jelent-
keznek és akkor örülnünk kell annak, hogy ez a század 
az ifjúság százada. A győzelem az övék, mert az Úr 
Lelke megújult erővel ismét itt munkál közöttük. Mint 
a szél jő és megy, de nem tudjuk, honnan és hová . . . 
Mi csak a tényeket látjuk, azt, hogy mindig jobban és 
jobban telik meg az Úr tegze s minden egyes nyíl 
öntudatos lélekkel s önként várja az Úr parancsolatát, 
hogy mely irányban repüljön, milyen munkát kezdjen el 
vagy végezzen be. 

Y. 

Az Élet Könyvéből. 

Ifjúság. 
„Mint a nyilak a hősnek 

kezében, olyanok a serdülő 
fiak. Boldog ember, a ki ilye-
nekkel tölti meg tegzét . . . 

127. Zsolt. 4. v. 

Vannak szavak, épen úgy, mint emlékek, a melyek-
nek derűs ragyogását semmi sem homályosíthatja el szá-
munkra. Vannak fogalmak, épen úgy, mint helyek, a melyek 
csak örömöt, frisseséget, melegséget, boldogságot juttat-
nak eszünkbe. Ilyen ez is, hogy: ifjúság 1 Micsoda gaz-
dag, meleg csengése van ennek a szónak s milyen szí-
nes ragyogó lenne akkor, ha nem koptatták volna ezt 
el annyira a mi korunkban. Mert most nemcsak a gyer-
mek, hanem az ifjúság századát is éljük. S a mellett, 
hogy az emberiség, az egyház és a társadalom mind 
egészségesebb czéltudatossággal foglalkozik az ifjúság-
gal, van egy másik nagyszerű jelenség is, "a mely min-
denek fölött leköti a figyelmünket. 

Az, hogy az ifjúság ma sokkal hamarabb ébred öntu-
datra, mint régebben. Korábban érik. S a kik e fölött kese-
regnek s az ifjúság bohó gondatlanságáért, vidám, perczről 
perezre élésének felelősség nélküli korszakáért rajonga-
nak, elfelejtenek egy dolgot: azt, hogy a gyermeki és 
ifjúi öntudatlanság is csak a mi későbbi, érett öntudatunk 
szemüvegén keresztül válik igazán poétikussá s végered-
ményében a legszebb, leggazdagabb, legvirágzóbb élet 
is az öntudat ébredésével, fejlődésével és virágzásával ha-
ladhat csak párhuzamosan. 

S ha szép is apáink napsugaras ifjúkori meséinek 
rózsaszínű köde, a római és görög világ pogány derűjé-
nek halavány mellékíze azért néha-néha kiérzik belőle. 
És mindez a szépség nem vetekszik azzal a fénnyel és 
ragyogással, a mely az öntudatos keresztyén ifjúság ko-
moly életének útját, ha a gondtalan bohóság csillogó 



KÖNNYELMŰ ELVÁLÁSOK. 
Három évvel ezelőtt egy érdekes és nagyon figye-

lemre méltó tanulmány jelent, meg jeles fiatal statisz-
tikusunk, Bud János tollából. A tanulmány az elválások 
félelmetesen terjedő ragályával foglalkozva igyekezett 
kimutatni a bajnak okait, a válásoknak a társadalmi 
rétegek szerinti megoszlását. Osszehasonlítá hazánk hely-
zetét a külföldével, azokat a számokat, melyek a pro-
testánsokra vonatkoznak, a többi felekezetekével. Oly 
képet rajzolt elénk, mely megdöbbenthetett mindenkit, 
a ki tudja és érzi, hogy itt a családi élet nyugalmának, 
boldogságának megbontása révén a felekezetek jövőjé-
ről, haladásunk — és sűlyedésünkről s ezzel egész nem-
zeti létünkről van szó. 

Vártuk, hogy azok a tényezők, melyeknek kezében 
van a hatalom,, a melyek elsősorban hivatottak arra, 
hogy a mutatkozó társadalmi, felekezeti és nemzeti bajo-
kat orvosolják, munkára kelnek, felrázzák az érdekeivel 
keveset gondoló, aluszékony társadalmat és odakiáltva 
tua res agitur, talán még tevékenységre is képesek lesz-
nek bírni. Mindez azonban nem következett be. 

Ily körülmények közt vette kezébe a Kálvin-Szö-
vetség a munkát, hozta meg mult év tavaszán azt a 
határozatát, mely szerint e nagy erkölcsi és társadalmi 
baj orvoslására megteszi, a mi tőle telik. Ez persze nem 
lehet igen sok. De számít a rokon lelkek és intézmények 
támogatására, miután ez idő szerint'annyira, szerencsére, 
még mindig nem vagyunk, hogy a bűn a jobbak lelké-
ben sem keltene utálatot s a közérdeknek mindjárt ne 
lennének támogatói, ha a nyíló feladatok haszon helyett 
csak munkával és törődéssel járnának. 

Mindamellett némi aggodalommal tekintettünk a 
folyó hó 14-ére összehívott értekezlet elé. Oly vállal-
kozásról volt szó, a mely úgyszólván preczedens nélkül 
állt. Egyesíteni különböző vallásfelekezetek érdekeit kul-
tiváló egyesületeket, ezen érdekekért buzgó nőket és 
férfiakat közös munkára akkor, a mikor nem titok, hogy 
ezek felfogása nem egy tekintetben ellentétes, nem volt 
koczkázat nélkül való vállalkozás. 

Az aggodalmaskodók nem is késtek véleményüknek 
kifejezést adni. Mind a mellett a Kálvin-Szövetségnek 
igaza volt, a mikor nem tekintve sem jobbra, sem balra, 
vezettetve az által a meggyőződés által, hogy itt tényleg 
olyan nagy vallási, társadalmi és nemzeti érdekekről van 
szó, a melyek megérdemlik azt, hogy értük koczkázatok 
árán is síkra szálljon, összehívta az előre elhatározott 
értekezletet. Ez, szinte azt mondhatnók, várakozáson 
felül sikerült. 

Szilassy Aladárnak bölcs és ildomos elnöklete alatt 
szabadon domborultak ki a résztvevők lelkében élő aggo-
dalmak és az a remény, hogy a mutatkozó és konstatált 
bajokon egyesült erővel talán mégis csak sikerül segí-
teni. Arra nézve, hogy a törvényes intézkedés hézagai 
kitöltessenek, illetőleg az 1894. évi XXXL törvényczikk 
77. §-ának értelmezése visszavezettessék arra a felfo-

gásra, a mely a törvény alkotóit annak idején áthatotta, 
nem igen volt véleménykülönbség. Sőt ezenfelül a tekin-
tetben is egyetértettek, hogy a mennyiben a bajoknak 
alapoka az erkölcsi érzés módosulása, megromlása, a 
kötelességektől való irtózás, a baj csak úgy orvosolható, 
ha visszaemeljük a társadalmat arra a színvonalra, a hol 
még nem régen állott. 

Persze, ez nem könnyű munka. Nem is rövid idő 
fáradozásainak eredménye lehet. Kitartó, szívós, önzetlen 
törekvések nélkül nem lehet tartós siker. De ezt mégis 
el kell érnünk. El kel érnünk azért, mert e nélkül a csa-
ládnak, a társadalomnak s e réven a nemzetnek felbomlá-
sával kellene számolnunk. Mi pedig élni, sőt erősödni s 
megszilárdulni akarunk. Van bennünk elég erkölcsi erő arra 
nézve, hogy a nemzet elé állva, reámutassunk a bajokra, a 
melyek végső elemzésben a vallásos érzület lehanyat-
lásán, elgyengülésén sarkalnak. Van hitünk is a jövőben. 
Hisszük az újjászületés lehetőségét, vallásos és keresz-
tyén alapokon. Eszünkbe jutnak az elmúlt korok, azok 
az idők például, a mikor assisii Ferencz ós társai az 
akkori társadalom megreformálásán törték a fejüket, s 
áldozták életüket. A lemondás, az egyszerűség, az er-
kölcsi tisztaság ideáljainak visszaállítása régi fényükben, 
régi erejükben, ezért rajongtak. Azután körülbelül 400 
évvel később, jött, a reformáczió, a mely nemcsak új 
alapokat teremtett a reformált vallás követőinek s új 
fejlődésnek nyitotta meg útját, hanem gyógyította azokat 
a visszaéléseket is, a melyek a katholikus egyházban 
elharapództak ós annak jövőjét fenyegették. 

Tudjuk, hogy a mai helyzet sok tekintetben rosz-
szabb, mint volt 400 évvel ezelőtt. Akkor a régi egy-
ház, de még inkább a reformáczió áldozatkész harczosai 
a biblia alapján állottak. Ma kétségbe vonják ennek 
tekintélyét, sőt egyenesen arra törekszenek, hogy a val-
lásos érzést is kiirtsák az emberi szivekből. A mily mér-
tékben nyernek azonban erőben és kitartásban ezek a 
törekvések, ép oly mértékben látjuk elharapódzni a tár-
sadalmi bajokat, azokat a jelenségeket, a melyek a bom-
lást, pusztulást hirdetik. Ezek között nem a legutolsó, 
sőt egyike a legfontosabbaknak az, a miről a február 
14-iki értekezleten volt szó. Csatlakoznak azonban hozzá 
mások is. Bud Jánosnak a legutóbbi fejleményeket feltáró 
statisztikai adatai nem hagynak kétséget az iránt, hogy 
a baj szinte napról-napra terjed és ma már nemcsak a 
felsőbb rétegekben, nemcsak az indusztrializmus köré-
ben álló tömegeknél, hanem künn a falun, tehát ott is 
kezd mutatkozni, a hol a dolog természeténél fogva leg-
szívósabban élnek a mult hagyományai és az azokhoz 
való ragaszkodás. 

Az értekezlet határozatait máshelyt közöljük. A to-
vábbi feladat az, hogy e csatlakozó egyesületek a maguk 
körében tegyenek meg mindent, a mi hatalmukban áll. 
Ebben a munkában ne gátolja őket a felekezeti fel-
fogás. Csak egyre van szükség. Arra, hogy folyton 
szemük előtt tartva a nagy czélt, ne lankadjanak és 
egyik napnak a munkáját a másikéhoz fűzve, a vezetők 



a saját példájukkal, áldozatkész törekvéseikkel buzdít-
sák munkára azokat, a kiknek lelkében visszhangot kelt 
a szív nemesebb érzelmeire való hivatkozás. Február 
14-ike ily módon nagy események ;— Osztroluczky Mik-
lós szavaival élve — a keresztyén újjászületésnek jel-
zője lehet. Reméljük az is lesz, mert ha egyéb nem. 
akkor a bajoknak terjedése fogja felrázni a közönbösö-
ket, munkára bírni azokat, a kik attól ma még írtóznak. 

Hiszünk az erkölcsi újjászületés lehetőségében, sőt 
tudjuk azt, hogy kellő feltételek mellett az egész nép 
jobbjainak lelkét is lehetséges mozgásba hozni s tettekre 
bírni oly czélok szolgálatában, a melyekkel- szemben 
azelőtt hideg és mozdulatlan maradt. Ezt kell elérnünk 
és ha ezt meg tudjuk tenni, egyikét érjük el a legszebb 
diadaloknak, a melyet valaha remélhettünk. 

Anyagias korban élünk. Szabad tehát a fenti 
fejtegetésekhez oly érvet fűzni, mely a gazdasági élet 
világából való. A német statisztikai hivatal legutóbb 
egy tanulmányt tett közzé a német mezőgazdaságról. 
Ennek egyik fejezetében a család- és a mezőgazdaságról 
szól és kifejti, hogy nincs egyetlen foglalkozási ág sem, 
mely annyira a családon nyugodnék, mint ez. Főleg a 
kisebb üzemek azok, melyek reászorulnak a családra. 
Nélkülük el sem képzelhetők és elpusztulnának. Mező-
gazdasági állam vagyunk. A családi élet elzüllése tehát 
az anyagi pusztulást is jelenti reánk nézve. Ezt, azt 
hiszem, meg fogja érteni és méltányolni mindenki. 

Bernát István. 

Pásztortűz. 
Szokatlan czím egyházi lap hasábjain. Hogyan is 

jut ide? Miféle kapcsolati lehet a komoly közlemények 
szellemével ? A napokban lapozgattam a Magyar Evan-
géliumi Diákszövetség lapjában. Egy ismerősöm említette, 
s főként a február 1-i számban megjelent czikk kel-
tette fel figyelmemet iránta. így megismerkedtem kissé 
a Diákszövetséggel és úgy találom, hogy ez az a pász-
tortűz, a mely a magyar diákélet lelki pusztaságán vilá-
gít. Mert tűz ez valóban, van fénye és melegít. Oh, de 
miért csak pásztortűz még, mely csak ezt a néhány em-
bert melegítheti, a ki körülötte ül s csak itt-ott lobog 
fel ez országban? Miért nem lobogtatják, élesztik job-
ban, hogy hatalmasan égve, messzire terjedne fénye, s 
mások is meglátván, táplálhatnák lángjait ? 

A Diákszövetség talán azt mondja, hogy ők meg-
gyújtották saját lelkesedésükkel, a ki éleszteni akarja, 
hozzon fát hozzá! De gondolniok kellett volna arra, 
hogy lesz-e, a ki segít fentartani a tüzet, ha az ő tü-
zelőjük elfogy? Ok látták, mily nagy szükség van rá, 
hogy ne fázzék, dideregjen lelkük e sötét éjszakában s 
ne rémítse a beláthatatlan, kietlen tér (a mit a mi tár-
sadalmi s más szellemi életünk jelent), a hol épen ennek 
az intellingens, tudós, törekvő ifjúságnak mozognia kell. 
Úgy gondolták, hogy akad, a ki kisegíti őket a bajból, 
melybe jutottak. 

És az, hogy nem ismertették eléggé és nem aján-
lották a magyar protestáns világ ügyeimébe, lehet ügyet-
lenség, lehet a világban való járatlanság — de lehet 
szerénység is. De egy bizonyos: hogy nem várva segít-
séget, biztatást, biztosítást, megcsinálták a Diákszövet-
séget, munkával, küzdelemmel, lelkesedéssel, önfeláldo-
zással, hittel s viszik előbbre még ily súlyos körülmények 
közt is. 

Ezt tehát méltányolnia kell a magyar protestáns 
világ tehetős tagjainak. Épen mert nem előre jöttek kérni 
(csak ígérve mindent), hanem meg is mutatják: mi a 
czél és eredmény; s így ha megrovás érheti őket, az 
csak jóakaratú lehet, hogy „fiaim, miért nem szóltatok 
előbb, hogy előbb segíthettünk volna!" Hordjunk hát 
egy kis tüzelőt, élesztőt erre a kedves, tiszta pásztor-
tűzre, melyet a mi derék fiaink és leányaink gyújtottak 
a Krisztusért! Ne hagyjuk, hogy megszégyenüljenek, a 
miért nagy hittel nagy dologba fogtak! 

Egy galyat, a kinek most nincs, egy köteget, egy 
hasábot adjon, a kinek most van heverő pénze! Dobjunk 
arra, mit meggyújtott az önfeláldozó lelkesedés s ne 
restelljük azt sem, ha keveset adhatunk. De óh, ne 
higyjétek, hogy Isten országáért, a mi saját kedves 
véreink javáért csak azt lehet adni, a mi heverő, fölös-
leges pénz és vagyon! 

Oh! Soha Magyarországon evangélium nem lett 
volna, soha könyörülő szeretet megmentő munkája nem 
lett volna, ha csak azok adtak volna, a kiknek sok fölös-
legjiik volt! És Magyarország régen nem volná a sok há-
nyattatás, küzdés, ellenség, ellenségeskedés, elemi csapás, 
veszedelem után, ha nem önnön vérükkel, szívükkel, lelkük-
kel, életükkel áldoztak volna érte a mi régi nagyjaink 
s kívülük temérdek névtelen hős férfi és női követője 
Krisztusnak! És ma, ma is, óh tudjátok meg, a leg-
lelkesebbek közt, a kik fáradhatatlanul dolgoznak s 
áldoznak fel egészséget, jövőt, vagyont az Úrért (ha kell), 
több a szegény, mint a gazdag! 

Pedig ezeknek, hogy azoknak segítsenek (hogy ne 
maguk hordják az egész terhet), csak a kezüket kellene 
kinyujtaniok s benne — egy keveset az ő busás ja-
vaikból. 

Sajátságos a mai magyar protestáns intelligenczia. 
Nem beszélek azon dicső, tiszteletreméltó kivételekről, 
a kiket messze körben áldanak s teljes lélekkel, erkölcsi, 
társadalmi életük egész súlyával viszik előbbre Isten 
országát. Kik ezek? Már egy versemben megírtam, hogy: 
„Nem mondok neveket; hiszen a csillag mellé sem tesz-
nek mutatót, hogy: íme, ez világít!" 

Itt járnak közöttünk. Hogy-hogy nem ihleti meg 
az ő fényes példájuk a többi előkelő, vagyonos családot 
jobban? Olyan nehéz ezekhez, a prot. világ színe-javá-
ból álló hegyhez fordulni, a kik — nem indulnak meg. 
Azt felelik: „mindig kérnek!" Az igaz! De miért? Mert 
— nem adtak eleget! Mi lett volna már e szegény hazá-
ból, ha mindazok, a kiket az Úr megáldott javakkal — 
mind áldozatkészek lettek volna! Micsoda fényes, gaz-



dag, boldog ország lenne! Óh. erre ne is gondoljunk, 
mi lett volna! Mentsük, a mit még lehet! És gondolják 
meg, liogy a kik kérnek, nem maguknak kérnek, hiszen 
a keresztyén lélek mindig előbb ad, mint kér és köny-
nyebben, szívesebben ad, mint kér. 

Ne vétessék zokon tőlünk, ha ismét ezeket a húro-
kat pengetjük. Legyünk azzal tisztában, hogy ha tar-
tozik, ha nem: az Úr bennünket most egyik legnehezebb, 
legküzdelmesebb korba helyezett, a hol a leghitvá-
nyabb, legsötétebb gondolatok és teltek mellett a leg-
tisztább, legmagasztosabb, legönfeláldozóbb lelkeket is 
látjuk tetteikben és gondolataikban. Oly élesek a határ-
vonalak, hogy megkülönböztetni könnyű, csatlakozni is 
könnyű bármelyik táborhoz. S ha nem szívvel-lélekkel 
állunk a jóért küzdők táborába, már azért is magunk 
vagyunk felelősek. — Szabadságunkban áll választani. 

De ezért ne vétessék zokon, ismétlem, ha azok, 
a kik látják, hogy protestáns társadalmunk felső s leg-
felsőbb rétegeinek nagy része mily dermedten zárkózik 
el azok elől a törekvések elől, melyek pedig hazánk 
erkölcsi, anyagi, szellemi létének ágait újítják, erősí-
tik, gyógyítják, — nem hallgathatnak el, ha csak egy 
lenne is, a ki e szókat megérti. Kemény beszéd talán, 
de „Itt, állok, máskép nem tehetek, Isten engem úgy 
segéljen!" Egy kis galyat, a mennyi jelenleg tőlem 
telik (remélhetőleg- megismétlődön), a pásztortűz élesz-
tősére én is mellékelek. Orlh Ambrusné* 

KRÓNIKA. 
Szemelvények. 

Egy napilapból olvasom a hírt: „Hódít a baptista 
vallás a görögkeletiek között. Alkér községben most van 
alakulóban baptista gyülekezet. Az elöljáróság indítvá-
nyozta, hogy ne engedélyezzék a gyülekezet alakulását. 
A főszolgabíró megengedte az összejövetelt, de elrendelte, 
hogy minden alkalommal két csendőr legyen jelen." Ez 
Biharban történt. — Máramarosba megyünk. A szomo-
rúan érdekes sizma-pör székhelyére, a hol most bírák-
nak, ügyvédeknek, ügyészeknek ugyancsak fő a fejük 
a theologiai, dogmatikai, liturgijkai, szimbolikái stb. tudo-
mányoktól, a melyeket könyvek és szakértők útján sze-
reztek és a hol most újból napirenden van (mi okból, 
ne keressük) a „Filioque" kérdése. Ott történt, állító-
lag, hogy a sizma felé hajló ruténeket, a kik kerülték 
a görög katholikus templomokat, csendőrök „buzdítot-
ták" templombajárásra s így óvták őket a szakadárság-
tól. A csendőri „buzdítást" csak papi felmentvény mellett 
lehetett elkerülni. — De ím Erdélybe, a vallásszabadság 
klasszikus földjére lépünk. Ott meg az történt, mint a 
Pókafalván megjelenő gyülekezeti lapban, a „Gyertya-
fénye-ben gróf Lázár Imréné írja, hogy Sófalván a 
hatóság hivatalosan betiltott mindenféle belmissziói mun-

* E lelkes sorok írója 50 K-t küldött a nemes czélra. 
Szerk 

kát, összejövetelt, vasárnapi iskolát stb. — Mindegyik 
esetre vonatkozólag idekívánkozik tollamra egy-egy 
megjegyzés. De most csak annyit: különös és csodála-
tos az ilyen kényszerítés és „érdeklődés" most ebben 
a században a magisztrátusok részéről a vallás dolgai 
iránt; bizonyára még politikából sem jó és czélravezető 
az ilyen „egyházvédelem". 

„Menj templomba 

„Oo to church", menj templomba, ez volt a feb-
ruár első vasárnapra kiadott jelszó Amerikában. A „Ker. 
Szövetség" — Christian Endeavour — alapítója, a ná-
lunk is jól ismert Clark volt a mozgalom megindítója. 
Az összes egyházak, gyülekezetek talpraállottak az Egye-
sült-Államokban az embereknek templomba való hívo-
gatására. Segítségükre ment a napisajtó is. Előszó, 
újság, falragasz útján vették ott az emberek, a templom-
kerülők is, a kényszerítő felhívást: go to church ! A fel-
hívás, agitálás nem maradt hatás nélkül. Február elsején 
a templombamenők száma mindenütt hatalmasan megnöve-
kedett úgy, hogy, mint írják, Chicagóban félmillió helyett 
másfélmillió ember ült benn akkor a jól fűtött, kényel-
mes padokkal ellátott templomokban. A lelkészek is 
lehetőleg kitettek magukért. A sok százezer ember közül 
bizonyára bennmaradt a hálóban néhány száz. Bemennek 
ilyen erőltetés nélkül másodszor és többször is. Wilson 
elnök most is jó példával járt elől. Washingtonban két-
szer volt az nap is templomban. Mindez persze nagyon 
amerikaias. Nem is külföldi és követésre ösztönző példa 
gyanánt hoztuk fel ezt a dolgot. Csak a fenti szemel-
vények során jutott eszünkbe. 

Haeckel. 

E hó 16-án volt nyolczvanéves a jénai világhírű 
nyugalmazott professzor, a természetes fejlődés, evolu-
czió elméletének teljes kifej tője és betetőzője, mint őt 
nevezni szokták és szeretik. Lamarck, Darwin, Wallace 
nyomdokain haladt és a mit ezek nem merészeltek, ő 
megtette az elhatározó lépést: az általa hirdetett biogene-
tikai alaptörvényben „megoldotta a világtalányt". Haeckel 
kiváló ós szárnyaló fantáziájú művész is egyúttal és 
nagyszerű stiliszta. Szóval és képekben is megrajzolta az 
ember törzsfáját. Az alaptörvény ím ez: az egyén fej-, 
lődése (ontogenezis) nem egyéb, mint az öröklés és al-
kalmazkodás törvényei által meghatározott rövid és 
gyors ismétlése (rekapituláczió) a törzs fejlődésének (tilo-
genezis). Valóban egyszerű elmélet. Csak le kell rajzolni 
az embriót a fejlődés különböző fázisaiban és mindjárt 
megtudjuk, honnan kezdődött és miként fejlődött a törzs. 
Haeckelt az ő erős költői, művészi képzelete, hogy ne 
mondjuk „hite és ihlete" könnyedén túlemelte hát azo-
kon a korlátokon, a melyek előtt nagy elődei ha nem is 
feltétlen tisztelettel, de legalább is „a nem tudom, nem 
állítom" kijelentésével állottak meg. így történt, hogy 
Haeckel letérve a tudomány teréről, dogmájával, moniz-
musával, szenvedélyes „hitvitázó" lett. 0 és hívei ép 
olyan furorral, szenvedelemmel álltak és állnak ki a 



kíizdtérre, mint akár csak hajdan (és talán most is) a 
theologusok. — Es ha végére megyünk a dolognak, ezt 
mondhatjuk : ebben a vitában is, csak egy kis „összekötő 
kapocsról", egy szóról, „jottáról" van szó. De hát ezen az 
egyen fordul meg most is az egész világtalány és annak 
megoldása. És ha vizsgáljuk a régi és ezt az új meg-
oldást,, a melyet ez a tudós hirdet jobb ügyhöz méltó 
lelkesedéssel és önzetlenséggel, azt mondjuk, hogy jobb 
az a régi, mely így kezdődik: Kezdetben teremié az 
Isten . . . 

ISKOLAÜGY. 

A protes táns jogakadémiák végnapjai. 
írta: dr. Móricz Károly. 

II. 

Az a kérdés, van-e, a ki a jogakadémiák fennma-
radáshoz való jogát érvényesítse ? 

A jogakadémiai tanárok csak kérhetnek, mert se 
mint egyeseknek, se mint karoknak, se mint országos 
egyesületnek nincs elegendő hatalmuk a felekezeti jog-
akadémiák jelzett kétségtelen jogának érvényesítéséhez. 

A protestáns és róm. katholikus egyházi hatóságok, 
ez egyházaknak a politikai életben szereplő vezérférfiai 
volnának hivatva a jog érvényesítésére. 

Mindenesetre szomorú, ha igaz a hír, hogy a ti-
szántúli ref. egyházkerület püspöke az iskolák államosí-
tását akarja követelni, mert ez azt látszik bizonyítani, 
hogy nem bír érzékkel az iskoláknak az egyházi életre 
való jelentősége iránt, de talán nem minden vezérférfia 
a protestáns egyházaknak gondolkozik így. 

E sorok írója maga is azt írta már idézett és a 
Budapesti Szemle 1903-iki 116. kötetében megjelent 
dolgozatában, hogy miután az oktatás tárgyát túlnyomó 
részben ismeretek és nem hittételek alkotják és miután 
az összesség fejlődése annál kedvezőbb lesz, minél több 
ismerettel rendelkeznek tagjai, ez ismeretek megszerzé-
sét pedig a felekezeti egyenlőség és a szabad fejlődés 
érdekei szempontjaiból egyaránt nem szabad attól füg-
gővé tenni, hogy valaki egy felekezethez tartozik-e vago-
né m ; a teljes vallásszabadság elvének szükségképeni 
következménye az oktatásügynek a vallásügytől elválasz-
tása, az iskoláknak az egyházaktól függetlenítése. Utalt 
azonban arra, hogy a nálunk egymásután létesülő külön-
féle állami iskolák mind a miniszter föltétlen rendelkezési 
hatalma alatt állanak, a miniszter létesíti, helyezi át, 
szervezi az iskolákat rendszerint s különösen nevezi ki, 
helyezi át, függeszti föl és küldi nyugalomba a tan-
erőket teljesen tetszése szerint. Mindez ellenkezik nem-
csak a magyar nemzeti élet korábbi autonomikus irányú 
fejlődésével, de még a tudomány szabad fejlődésének 
érdekeivel is, mert lehet, hogy a miniszter ezen érdekek 
szemmeltartásával fogja abszolút jellegű intézkedéseit 
tenni, de ez pártállásától fog függni. Oda konkludált 
tehát mindezekre tekintettel, hogy a közoktatásügy álla-

mosítása mindaddig nem lehet nemzeti érdek, míg az 
államosításnak a jelentősége az, hogy a tanintézetek és 
tanerők a miniszter abszolút rendelkezési hatalma alá 
jutnak és mindaddig az egyházfelekezeti oktatás úgy 
jelentkezik, mint a nemzeti szabad fejlődés egyik biz-
tosítéka, a mely tehát mindaddig feltétlenül fenntartandó, 
a míg a közadókból fenntartott iskolákra a miniszteri 
abszolutizmus és a jelenlegi kinevezési rendszer elvei 
érvényesülnek. 

De ha ez nem állana, akkor is fennáll még ma 
az az ok, a mely a protestáns iskoláknak Magyarorszá-
gon léteit adott s melyet idézett 1903-iki dolgozatomban 
úgy fejeztem ki, hogy a protestáns dogma kétségtelenül 
nem követeli meg az egész oktatásügynek a protestáns 
egyház által való intézését, de nem is engedheti meg 
annak a tisztán tudományos szempontok helyett egy 
más felekezet dogmái szerint való intézését. Ez hozta 
létre a római katholikus iskolák mellett a protestáns 
iskolákat és volt azok fenntartásának oka. 

Mindaddig, a míg római katholikus, vagy bármely 
más felekezeti iskolák léteznek Magyarországon, addig 
fenn kell tartani a protestáns iskolákat is és az már, 
hogy szüntessük meg saját iskoláinkat, azután követel-
jük minden más felekezeti, különösen a római katholikus 
iskolák megszüntetését, az már nem protestáns politika, 
az már csak atheista politika lehet és ha netalán római 
katholikusok akadnának, a kik felekezeti elfogultságból 
elősegítenék a protestáns iskolák megszűnését, azok is 
csak az atheizmus malmára hajtanák a vizet. 

Nem azért, mintha az iskolák államosítása szük-
ségképen egyjelentőségű volna az atheizmus terjedésével, 
hanem azért, mert ma igazában egy nagy harcz folyik 
Magyarországon. 

Az atlieisták vezetése alá jutott szabadkőművesség, 
úgy látszik, a legjobb úton van, hogy saját uralmával 
egyidejűleg meghonosítsa Magyarországon Francziaország 
politikai kormányzatának rendszerét. 

Ez a rendszer abból áll, hogy a hatalomra jutás 
legbiztosabb eszköze az elégedetlenségnek, a gyűlölet-
nek a népben szitása. A nálunk legalább szabadkőműves 
vezetés alatt álló nemzetközi szocziálizmus felállította a 
vagyonközösség utópiáját, ezáltal elszoktatja híveit a 
takarékosságtól; felállította azt a tételt, hogy senki se 
dolgozzék többet, mint az, a ki legkevesebbet dolgozik 
s ezáltal a szorgalmat irtja ki az emberekből. Az így 
preparált emberben szítja azután a gyűlöletet azok ellen, 
a kik vagyonnal bírnak, de mert ez a gyűlölet esetleg 
szabadkőműves testvéreknek is megárthatna, elsősorban 
azok ellen, a kik vagyonukat egy, a történelmi múltba 
visszanyúló időből származtatják. A gyűlölet irányulhat 
más tárgyra is, a fő az, hogy tömegeket magával ragad-
hasson és azokat a gyűlölet szítóinak követésére késztesse, 
hogy így a hatalmat követőik támogatásával megszerez-
hessék. 

Ezen rendszer hívei feleslegesnek tartják a vallást, 
melyet szintén csak hatalmi eszköznek tekintenek és 
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nem törődnek vele, hogy követőik valódi boldogulásának 
útját elzárják azáltal, hogy Őket a szorgalomtól és taka-
rékosságtól elszoktatják, lelküket pedig megmérgezik, 
a lelki megnyugvást, a boldogság megszerzésének leg-
főbb előfeltételét, teszik rájuk nézve lehetetlenné akkor, 
midőn bennük az irigységet, gyűlöletet szítják. 

Ez a tan és ez a rendszer oly messze áll a keresz-
tyénségtŐl, hogy keresztyén egyház helyesen csak ellene 
foglalhat állást. 

Bármennyire távol álljanak is egymástól a protes-
tántizmus és a római katholiczizmus, mégis mindketten 
a keresztyén tanok hirdetői, a melyek alapja a fele-
baráti szeretet, a gyűlölet hiánya, az igazságosság em-
bertársainkkal szemben. Munka, szorgalom, takarékosság, 
lelki megnyugvás és megelégedettség, boldogság mind 
eredményei a keresztyén tanok lelkiismeretes ápolásának 
az emberekben. 

Ezektől a javaktól egyik egyház sem engedheti 
megfosztani híveit és ezért természetszerűen össze kell 
fogniok azok ellen, a kik ezt hatalmi érdekből vagy 
akár elvakultságból is teszik, bármennyire térjenek is 
el különben eszközeik s bármennyire eltérő legyen is 
különben a hit, a melyre végeredményben egyező tanai-
kat alapítják. 

Ennek a tudata sajnáltatja velem azt, hogy Deb-
reczenben tiszta állami egyetemet létesítenek, a helyett, 
hogy a jogi és bölcsészeti fakultások tanszékeinek be-
töltésére is helyet adtak volna a református egyházi 
főhatóságok befolyásának azon keretben, melyet fentebb 
jeleztem. 

Ha ehhez hozzájárul a protestáns jogakadémiáknak 
oly helyzetbe hozatala, hogy elsorvadjanak és megszűn-
jenek, evvel egy új eszköz létesül arra, hogy a protes-
táns és római katholikus felekezeteket egymás ellen 
lehessen uszítani és így megvalósítható legyen az atheiz-
musnak és rendszerének uralma. 

Már ezért is oda kellene törekedni közéletünk 
minden őszintén keresztyén vezérférfiának, hogy vagy 
minden jogakadémia az egyetemi jog- és államtudo-
mányi fakultások jogaival rnháztassék fel, vagy az 
1912: XXXVI, t.-cz. által létesíttetni határozott két egye-
tem helyett 15—15 jogi tanszókkel öt egyetem létesít-
tessék, a melyekbe a tíz jogakadémia egyenként, nyolcz 
tanszéke olykép olvasztatnék be, hogy a részben leg-
alább a felekezetek által díjazott tanszékek betöltésére 
az illetékes felekezeti főhatóságok befolyása biztosittas-
sék és enne& fejében azok saját külön jogakadémiáik 
fenntartásáról lemondjanak. 

S Z O C Z 1 Á L I S Ü G Y E K . 

Kálvin b r o n z b ó l vert , ígen 
sikerült plakettje öt 
korona árban meg-
rendelhető a Kálvin-

Szövetség titkári irodájában (IV. ker., Molnár-
utcza 17. szám). 

A kolozsvári Közhasznú. 

Ez az intézet hét év előtt alakult meg 300,000 K 
alaptőkével s a január 24-én tartott közgyűlésen öröm-
mel jelentették, hogy ennek félmillió koronára való eme-
lése sikerült, sőt 100.000 K tartaléktökével is rendelkezik. 
Az elmúlt év nyeresége 38,441 K volt, a miből 7758 K-t 
adott kulturális és egyházi czélokra s hét év alatt ösz-
szesen már 60,000 K-t. A most kiosztott 7758 K-ból 
1120 K-t fordítottak az intézeti kulturalapra, a mely 
most már 12,000 K, 560 K-t a kolozsvári felső leány-
nevelő-intézetre, a mivel az alapítvány 1560 K-ra, a 
Kálvineumnak 224 K-t, a mellyel az alapítvány 1124 K-ra 
emelkedett. A pócstelki iskolára a második 500 K-t jut-
tatták, a kolozsvári Szeretetháznak 112 K-val emelték 
most már 1502 K alapítványukat, a kolozsvári Siketnéma-
intézetnél 2114 K-ra emeltetett az alapítványa, a Vakok 
intézeténél ugyanennyire, a ref. theol. konviktusi alap 
112 K-val 512 K-ra, az unitárius főgimnázium konviktusi 
alapja 112 K-val 462 K-ra és így tovább. Ki tudná fel-
sorolni azokat az egyházakat, egyleteket, a melyek a 
kolozsvári Közhasznú adományaiban és alapítványaiban 
részesültek. De ez természetes, a mikor az intézet élén 
dr. Kenessey Béla püspök, Nagy Károly ref. theol. ig., 
gróf Teleki Géza, Csiszár Gyula, Pünkösti Pál, dr. Ká-
dár János állanak. Vájjon hol érvényesül jobban a pénz 
ethilcai és altruisztikus jelentősége jobban, mint egy ilyen 
Közhasznúnál? A czím tökéletesen fedi a lényeget. Bi-
zony nagy intézeteink, a melyek csak osztalék-politikát 
folytatnak, nagyon távol állnak attól, hogy közel is jö-
hessenek, a mikor nemzeti és kulturális czélok támoga-
tásáról van szó. Igen is példaképen épen a kálvinista 
pénzből létesült három közhasznú takarékpénztár, a kolozs-
vári, a marosvásárhelyi és deési állanak. Ezek közül a 
deésiről már szóltunk lapunk f. évi 4. számában, a ma-
rosvásárhelyire pedig még rá fogunk térni, mihelyt onnan 
is megkapjuk az 1913. óv adatait. Ez a sanyarúnak 
emlegetett 1913. év íme nem viselte meg a Közhasznú 
takarékpénztárakat, sőt előre vitte, megerősítette és most, 
a mikor naponkint olvasunk a községi takarékpénztárak 
létesítésének terveiről és látjuk azt, hogy a katholikus 
egyházmegyék a káptalanok és. egyesek pénzéből egymás 
után létesítenek egyházmegyei takarékpénztárakat: csak 
ismételhetjük, hogy mi is lépjünk akczióba és létesítsünk 
kálvinista közhasznú takarékpénztárakat! 

Kálvinista. 

KÜLFÖLD. 
Francziaország. 

.1 protestáns egyházak deficzitje. A franczia refor-
mátus egyházak az 1913. év végén megejtett számítások 
szerint összesen 182,000 frank deüczittel küzdenek. Re-
mélik azonban, hogy ezt a hiányt nemsokára pótolni 
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fogják. Január elsejétől 17-ig már 10,000 frank gyűlt 
össze közadakozásból. Egyik protestáns napilap szerint 
az egyház anyagi helyzete nagyon kedvezőre válhatnék, 
ha a nagyobb jövedelmű hívek bevételeik 3%-át ilyen 
czélra fordítanák. Monocl Lipót lelkész említi ugyan abban 
az újságban, hogy egy dúsgazdag ember naivul így ki-
áltott fel: „Micsoda rengeteg összeget kívánnának tőlem 
egyházi czélra, ha bevételeim után 3%-ot fizetnék!" Ha 
így beszélnek a gazdagok, akkor nem igen lehet várni 
az egyház anyagi helyzetének hamaros megjavulását. 
Szerencsére, az ilyen esetek ritkán fordulnak elő. Tény 
az, hogy az 1905-iki szeparáczió óta a protestáns egy-
ház anyagi helyzete mindinkább javul és a laikus elem 
is jobban érdeklődik az egyház ügyei iránt. 

Analfabéták. A legújabb statisztikai kimutatás sze-
rint 1912-ben Párisban 251 fiatal embert soroztak be 
katonának, a kik se írni, se olvasni nem tudtak. A Szajna-
départementben, tehátPáris tőszomszédságában 300rekruta 
közül 17 analfabéta volt. Egész Francziaországban 1912-
ben 1200-nál többet találtak olyan 20 éves ifjút, a kik 
nem tudták nevüket leírni. Nagyon sokan vannak arány-
lag olyanok, a kik épen csak a nevüket tudják leírni, 
de már olvasni nem igen tudnak. Az egyik napilap szer-
kesztője körkérdést intézett olvasóihoz, hogy miként tud-
nák megmagyarázni a népoktatás jelenlegi visszaesését. 
A legtöbb válasz szerint az a hiba, hogy az elemi isko-
lákban a vallásos oktatást és nevelést elhanyagolják és 
így a népben a kötelességtudás hanyatlóban van, mely-
nek egyik következménye az iskola elhanyagolása ós a 
tantárgyak lelkiismeretlen tanulása. 

Dr. T. I. 

A MI ÜGYÜNK. 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapíit megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t is kérjük, szíveskedjenek 
az 1914. évi előfizetési díjat s az e s e t l e g e s 
h á t r a l é k o t minél hamarább beküldeni 

A könnyelmű elválások ellen lapunk mult évi 
egyik számában hosszabb tájékoztató czikket írt dr. 
Bernát István, Szövet? égünk világi elnöke s a választ-
mány tárgyalván a kérdést, elhatározta, hogy egyesület-
közi értekezletet hív össze ebben a tárgyban. Ennek 
következtében február hó 14-én a Gazdaszövetség helyi-
ségében hívta össze az elnökség az értekezletet, a melyen 
megjelentek : Osztroluczky Miklós elnök és Majba Vilmos 
lelkész a Luther-Társaság, Földvári) Elemér az Ev. Bel-
missziói Egyesület, Faluvégi Áron a Dávid Ferencz-
Egylet, Terplán Lajosné a Kath. Tisztviselőnők Egye-
sülete, Sebestyén Gyuláné Stetina Hona a Nőegyesületek 
Szövetsége, Bosenherg Auguszta a Művészet és Művelő-
dés Magyar nők Köre, Káldy Gyuláné és Lingauer 
Erzsi a Kath. Háziasszonyok Országos Szövetsége, dr. 

Szécskay Dezső a Magyar Egyesület a Leánykereskede-
lem ellen, dr. Virág Gyula a Magyar Társadalmi Tudo-
mányi Egyesület képviseletében. Szövetségmik részéről 
Bernát István világi elnök, Petri Elek lelkész-alelnök, 
dr. Versényi György, Kolosváry Lajosné választmányi 
tagok és p. Horváth Zoltán dr. titkár voltak jelen. A sta-
tisztikai adatok előterjesztésére dr. Bud János kéretett 
fel. Nagy örömet és lelkes hangulatot keltett Szilassy 
Aladár v. b. t. t. megjelenése s az értekezlet tagjai 
egyhangúlag őt kérték fel az elnökségre. Az ő egyéni-
sége és a keresztyén és szocziáiis munkák iránti szak 
értelme egyaránt biztosíték volt arra, hogy ez értekezlet 
magas színvonalú és tartalmas legyen. Bernát István dr. 
ismertette a kérdést a maga egész lényegében és szo-
cziáiis fontosságú vonatkozásaiban, dr. Bud János pedig 
a válóperi statisztika adatait adta elő a legkülönfélébb 
vonatkozásokban. Ebből szinte beláthatott az értekezlet 
a jövőnek szomorú képébe, a mikor arról győzött meg, 
hogy a hűtlen elhagyásos, ma tehát megegyezésesnek ne-
vezhető válóperek milyen óriási mérveket öltöttek; szo-
cziáiis és nemzeti szempontból legszomorúbb az, hogy 
épen a köznép körében. Posenberg Auguszta a dolog 
praktikus oldaláról mutatott rá Dániára, a hol a törvé-
nyek semmi szín alatt nem engedik meg, hogy az apa 
menekülhessen a család fenntartása alól. A Working-
haus-Laiv (dologházi törvény) kötelezi az apát arra, hogy 
a gyermekekről és a feleségről gondoskodjék és a do-
logházban kényszerítik a munkára, keresményéből pedig 
levonják a család fenntartására szükséges összeget. Szük-
ségesnek látja annak is törvényes szabályozását, hogy 
ott, a hol gyermekek vannak, a hűtlen elhagyás alapján 
ne lehessen az elválasztást kimondani és általában a 
felelősségérzet nagyobbarányú fejlesztését tartja szüksé-
gesnek a társadalmi egyesületeknek körében. Osztro-
luczky Miklós a könnyelmű elválásokban a közszellem 
dekadencziáját, az altruizmus és kötelességtudás hanyat-
lását látja s a jogok túltengése e téren is érvényesül 
korrolárium nélkül. A házasélet szilárdságából ép úgy 
vesztett, mint más kötelesség a maga erejéből és ez az 
individualizmus túl fejlődésére vezethető vissza. Ennél-
fogva szükségesnek látja a törvények megfelelő szigorí-
tását, de a belmissziói munkának is ki kell terjednie 
erre a társadalmi veszélyre is és az evangélium erő-
teljesebb hirdetésével, a nép felvilágosításával ezen tár-
sadalmi ragállyal szemben oda kell állítani az evangélium 
érlelő és fejlesztő erejét. Sebestyén Gyuláné a nevelés 
hiányaira mutat rá és annak szükségességére, hogy már 
az iskolákban nagyobb türelemre, szeretetre, megadásra 
és kötelességérzetre kell a gyermekeket nevelni. Káldy 
Gyuláné a gyermekmenhelyekbe való helyezésnél tapasz-
talt szertelenségekre, kinövésekre mutat rá, miután ezekbe 
a menhelyekbe az álhumanizmus szintén beférkőzött és 
életbenlóvő dologképes, sokszor igen jól felöltözött anyák 
gyermekeit is felveszik, holott csak az igazán elhagya-
tott gyermekekre vonatkozik az állami eltartás kötelezett-
sége. Az elvált szülők könnyelműen helyezik el itt apró 
gyermekeiket s csak akkor jelentkeznek, mikor már ki-
nőttek a menhelyből és munkaképesekké lettek. Ezen 
kinövések meggátlása is elősegítené a könnyelmű el-
válások elleni küzdelmet. Dr. Virág Gyula a joggyakor-
lat helytelen irányú fejlődésére mutat rá, holott a há-
zassági törvény 77. §-ának czélja a békés elválás lehe-
tővé tétele volt ott, a hol a házasélet alapja igazán 
megingott; a kellő kautálékat maga a törvény állította 
fel, a mikor a szándékos és jogtalan elhagyás bizonyí-
tását megkövetelte. Osztroluczky Miklós nagy örömét fe-
jezte még ki a felett, hogy itt a keresztyén társadalom 



sok faktorát együttlátja a közös veszély meggátlására 
irányuló munkában. Áz értekezlet minden tagja általában 
nagy elismeréssel volt a Kálvin-Szövetség iránt, hogy 
ezt a mozgalmat megindította és úgy határozott, hogy 
felkéri az elnökséget, az előadókat, Kolosváry Lajosnét 
és p. Horváth Zoltán dr.-t, hogy szerkesszenek memo-
randumot az értekezleten elhangzott erkölcsi, politikai, 
gazdasági és jogi okok kiemelésével és a statisztikai 
adatok előterjesztésével, a melyben felkérik az igazság-
iigyminisztert, hogy hasson közre a házassági törvény 
hűtlen elhagyásos szakaszának szigorúbb alkalmazása 
és esetleg a törvénynek magának megszigorítása s a 
kötelező fellebbvitel visszaállítása iránt, másrészt pedig 
felhívja az igazságiigyminiszter figyelmét arra, hogy has-
son közre, hogy a közigazgatási hatóságok a válóperek 
céljaira kért szegénységi és más helyhatósági bizonyít-
vány kiadása körül szigorúbban és körültekintőbben jár-
janak el. Ezen memorandumot az összes meghívott egye-
sületeknek megküldi a Kálvin-Szövetség, és fel kéri 
egyúttal ezen egyesületeket, hogy saját körükben ve-
gyék tárgyalás alá ezt a fontos ügyet és külön-külön 
terjesszék fel az átküldendo memorandumot az igazság-
ügyminiszterhez. 

Ötödik vallásos estélyünk a budai templomban 
volt febr. 15-én. A nagy hideg azonban a budai temp-
lom szerencsétlen fűtési viszonyai mellett erősen érez-
tette hatását s így nagy sajnálatunkra nem olyan nagy-
számú közönség gyűlt össze, a milyet vártunk volna. 
Pedig Hamar István lendületes, szép előadása megérte 
volna a hideg templom iránt való — egyébként ter-
mészetes — ellenszenv legyőzését is. Magánügy-e a 
vallás? ez az aktuális téma volt előadásának tárgya, a 
melyet világosan, hatásos példákkal illusztrálva vitt a 
hallgatóság elé, kimutatva a vallás kettős természetét, 
hogy t. i. egyfelől magánügy ugyan, de ugyanolyan, sőt 
hatásában sokkal nagyobb mértékben közügy is egy-
szersmind. Az előadás előtt és után K. Erwin Károly, 
a budai templom orgonistája játszotta nagy hatással 
saját szerzeményeit. — Itt említjük meg azt is, hogy 
a zuglói templomba márczius 1-ére tervezett vallásos 
estélyt a templom hidegsége miatt csak a tavasszal fog-
juk megtartani. 

A felsöbaranyai Kálvin-Szövetség 1914 február 
25 én, szerdán d. e. 9 órakor tartja ez évi első gyűlé-
sét Siklóson a városháza nagytermében. Ez úton is meg-
hívja összes olvasóinkat és tagtársainkat és az érdeklő-
dőket családjukkal együtt. A sorrend a következő: 
Érkezés a reggeli vonatokkal. Választmányi előértekezlet. 
9 órakor közgyűlés. 1. 37. dicséret. 2. Imádkozik: Szöl-
lösy Antal drávacsepelyi lelkész. 3. Megnyitó beszédet 
mond Sütő Pál szövetségi vil. elnök. 4. Titkári jelentés: 
Bús József sellyei lelkész. 5. „Egyházi életünk megúj-
hodásának útjai"-ról előadást tart Csikesz Sándor kis-
csány-oszrói lelkész. 6. Bibliamagyarázatot tart és imád-
kozik : Borsos István drávaszerdahelyi lelkész. 7. XC. 
Zsoltár. Gyűlés után közebéd a Pelikán-szállodában. 

öcsán Perjéssy Károly lelkész lelkes kezdeménye-
zésére megindult a Kálvin-Szövetség megalakítása iránti 
mozgalom és márczius 8-án lesz az alakuló ülés 

A Kálvin-Szövetség választmánya f. évi 
márczius h ó 4-én (szerdán) délután fél 6 óra-
kor tart ülést a ref. t h e o l o g i a épüle tében (IX., 
Ráday-utcza 28 ). 

Ugyanaznap este 8 órakor lesz a szerkesz-
tői vacsora a régi he lyen, a „Magyar korona" 
vendég lőben . 

Lapunk átvételi és fejlesztési költségeire bogáti 
Hajdú József dr. 20 K-t küldött, a mit e helyen is hálá-
san köszönünk s kérjük lapunk olvasóit és barátait to-
vábbi adakozásra. Ez alapunk végösszege 1962 korona. 

IRODALOM. 

D e b r e c z e n i Le lkész i Tár. Szerkesztette S. Szabó József\ deb 
reczeni ref. kollégiumi tanár. XI. kötet. Ára kötve 10 korona. 
Debreczen. Telegdi K. Lajos utóda, Eperjesy István könyvkiadó-

hivatala. 8 r. 630 1. 

Ismét újabb, ezúttal már a 11-ik kötet jelent meg 
az ismei't csinos külső kiállításban s fekete vászonkötés-
ben a Debreczeni Lelkészi Tárból. Tartalmaz 6 biblia-
magyarázatot, 5 ifjúsági, 21 vasárnapi, 17 ünnepi, 22 
alkalmi beszédet. A szertartási beszédek között van 4 
keresztelés!, 4 úrvacsorai, 2 konfirmácziói, 7 esketési, 
7 gyászbeszéd. Úrvacsorai liturgiák cz. alatt találunk 
egy tudományos dolgozatot; végül 3 alkalmi és 9 halotti 
imádságot. 

Az első csoportba sorozott bibliamagyarázatok (3 
Szánthó Gézától, 1—1 Kazay Gyulától, Eőri Szabó De-
zsőtől, Páhy Józseftől) nem nagy igényű dolgozatok. 
Nagy baj, hogy lelkészeink kezében nincsenek alkalmas 
eszközök a biblia mélységeibe való hatoláshoz. Azt hisz-
sziik, jó szolgálatot fog tenni majd templomi igehirdeté-
sünk, főként írásmagyarázataiuk mélyítésére az ORLE. 
által megvalósítani szándékolt s immár munkába vett 
„Magyarázatos Biblia", melyre felette nagy szüksé-
günk van. 

A Tárban közölt egyházi és szertartási beszédek 
között vannak jól sikerültek. Némelyik szerkezetével, 
másik megnyerő külső formájával, harmadik megkapó 
szellemével, negyedik mélyebb tartalmával tűnik ki. Van-
nak, természetesen, kevésbbé sikerült dolgozatok is, de 
egy se olyan, mely a lelkek megtermékenyítésére egy-
ben vagy másban nem volna alkalmas. Nagyon értékes, 
mélyenjáró beszédek pl. a Mészáros János beszédei, 
melyek egy-egy dogmát tárgyalnak és igazi jó, velős 
ev. ker. tanítások; kissé elvontak, tudományosabb jel-
legűek s elég terjedelmesek is. Nem vagyunk ugyan 
barátai a nyúlfark rövidségű beszédeknek, tudná a már 
Horatiustól kinyilatkoztatott igazságot (Brevis esse laboro, 
obscurus fio), de a túlságos hosszúra nyújtott prédikáczió-
kat sem helyeselhetjük. A Tár beszédei, terjedelem te-
kintetében, egy-kettő kivételével, általában véve eltalál-
ják a helyes középútat. 

Az írók a tárgyválasztásban meglehetős széles-
körűek és találékonyak. Csak egynéhány frappánsabb 
beszédczímeket említünk meg idevonatkozólag: Az ifjú-
ság álmai (S. Szabó József); Isten nap és paizs (Mada-
rász Imre); Jézus az ajtó (Ruszkay Gyula); A számadás 
órája (Hajdú Lajos); A Krisztus öltözete (dr. Nánássy 
Lajos); A lélek gyümölcsei (Uray Sándor); A lélek ott-
hona (Futó Zoltán); Az Ige testté lett (Erdős Károly); 
A pálmaágak (Bokor Sándor); A boldog halál művészete 



(Ruszkay Gyula); A mi tőlünk telik (Soltész Elemér); 
Életünk értéke s jutalma (Olajos Pál) stb. Sok volna, 
ha minden beszédről külön emlékeznénk meg. Elég, ha 
annyit mondunk, hogy a Tárban olyan kipróbált, régi, 
jeles írókkal találkozunk, minők Bányai Sándor, Mada-
rász Imre, Ruszkay Gyula, Dávid Gyula, Papp Károly, 
Eutó Zoltán, Szele György, Hallgató János, Lukácsy 
Imre, Soltész Elemér, dr. Márk Ferencz, Peti Lőrincz, 
Sipos József, Vásárhelyi Boldizsár, Szeremley Császár 
Lajos, Kiss Ferencz, dr. Erdős József, Szuhay Benedek, 
dr. Veres István, Szolnoky Gerzson, Melkó István, Nagy 
Lajos. Viszont magasra törő, értékes, ifjú erők is szép 
számmal foglalnak helyet a Tárban, ilyenek: Eőri Szabó 
Dezső, Mészáros János, Kádár Géza, dr. Nánássy Lajos, 
Marjay Károly, Isaák Imre, Szigethy Károly, Uray Sán-
dor, Székely Sándor, Román Ernő, Lengyel Gyula, Har-
sányi Pál, Erdős Károly, Baráth Imre, Létay Menyhért, 
Olé Sándor, Nánay Béla, Varga Sándor, Dérczy Imre, 
Szűcs László, Páhy József stb. Izmos tehetségnek mu-
tatkozik különösen a legfiatalabbak közül Isaák Imre, 
Szigethy Károly, Nánay Béla, Dérczy Imre. A szónoki 
műalkotás tekintetében, az átdolgozóktól eltekintve, a 
kik kapják a beszéd szerkezetét, kiemelkednek Madarász 
Imre, Hajdú Lajos, Melkó István, Hallgató János, Lu-
kácsy Imre, Olajos Pál, Papp József, Sipos József, Kiss 
Zsigmond. Átdolgozás 20 van a kötetben; legtöbb dr. 
Panktól, Talmagetól és Geroktól.j 

A Tár dolgozatai között vannak sikerült gyász-
beszédek és halotti imádságok. Itt főként és mindenek 
felett Kiss Ferencz, azután Hallgató János, Sipos József, 
Szuhay( Benedek, Szolnoky Gerzson bizonyulnak mes-
tereknek. Egy tudományos dolgozat is van a kötetben, 
a dr. Nánássy Lajosé, mely a liturgiába vág s méltán 
megérdemli a figyelmet. 

A kötet papírja jó, nyomása szép, tiszta, a melyet 
a Tárnál már megszoktunk. Kötését azonban gyengének 
látjuk, nem eléggé kidolgozottnak és tartósnak, pedig 
a kötés a jóhirü Dávidházy Kálmán debreczeni mű-
helyéből került ki, de mintha nem fordított volna rá 
kellő gondot. Ez a Tárnak nem szolgál előnyére. — 
Ajánljuk a kötetet olvasóink figyelmébe. Kapható a 

• Hegedűs és Sándor debreczeni könyvkiadó czégnél. 

Hit és tudomány harmóniája. Megjelent külön 
füzetben is az a beszéd, a mellyel Bernát István, a 
Kálvin-Szövetség elnöke, megnyitotta a dunamelléki ref. 
egyházkerület 1913 október 18-án tartott egyházi érte-
kezletét, a mely méltán igényt tarthat azok érdeklődé-
sére, a kik szívesen foglalkoznak komoly kérdésekkel. 
Olivér Lodge-nak, a birminghami egyetem rektorának a leg-
utóbbi tudományos fölfedezéseken alapuló beszédét idézve, 
felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy a fejlődés 
alól nem kivétel a tudomány sem s Voltaire-en kezdve té-
vednek azok, a kik úgy vélekednek, hogy a tudomány 
egyedül méltó arra, hogy az embereket az élet útján ve-
zesse. A nagy angol tudós figyelmezteti a tudomány dog-
máira támaszkodókat, hogy a csalhatatlanságukba vetett 
hit gyönge lábon áll. A tudásnak ós az észnek határai 

vannak s míg az értelem az emberi természetnek csak 
egyik alkotó része, az érzelmek, intuíciók és ösztönök 
sokkal régebben vezették és vezetik ma is az emberek 
millióit. A mit nem látunk ma, azt visszautasítani nem 
szabad, mert a mi még ma megfejthetetlen, az holnap 
már be lehet bizonyítva. Lodge a kontinuitásnak a híve. 
Szerinte az idő és tér, ha nem határozható is meg, ta-
gadni nem lehet, hogy létezik. A tudósok látják az élet 
nyilvánulásait, de nem az életet magát. Az élet, a 
lét teljes megértéséhez a tudományon kívül még valami 
kell. A párisi híres orvosnak, Chareot-nak mondása, hogy a 
hit gyógyít és pedig gyógyíthatja nemcsak a fáradt lelket, 
hanem a testet is. A természettudományok művelője. 
Lodge meggyőződéssel állítja, hogy habár az élet az 
anyaggal kapcsolatos, az egyéniség fennmarad a testi 
halál után is. A discarnate intelligence néha befolyhat 
az anyagi dolgok intézésébe s remélhető, hogy eljön az 
idő, a mikor fölfedezhetjük azokat a szálakat, a melyeket 
a szakadékot átfonják. A mindenség nagyobbszerű, mint 
ahogy képzeljük : egyetlen módszerrel nem meríthetjük 
ki kincseit. Ez a gondolatmenet új bátorságot nyújt, új 
perspektívát nyit — mondja előadó. Oda kell jutnunk, 
hogy belássuk, hogy az anyag, a gazdagság az élet tel-
jességéhez kevés, sőt ennek nem is legbecsesebb része. 

Előfizetési fölhívás. A reformáczió tisztító vihará-
nak előszeléül tekinthető, a XVI. századbeli hittudósok 
és szerzetesek visszaéléseit ostorozó Epistolae obscurorum 
virorum gúnyíratot szándékozom magyar fordításban ki 
adni. A fordítás bevezetéssel és jegyzetekkel ellátva 
körülbelül 15 nyomtatott ív lesz. Ara fűzött példányon-
kint 3 K. Az előfizetésre való jelentkezést márczius 20-ig 
kérem. Azoknak, a kik az előfizetési összeget a fenti 
határidőig hozzám juttatják, a május hóra megjelenő 
munkát bérmentve, ellenkező esetben bérmentetlenül, 
utánvéttel küldöm. A tiszta jövedelem 25%-át a tanárok 
özvegyeit és árváit segítő országos egyesületnek, 25%-át 
pedig a Kálvineumnak ajánlom föl. Kisújszállás. Bareza 
József ref. főgimn. tanár. 

Péter Mihály papi dolgozatai. Péter Mihály gál-
szécsi ref. lelkész, egyházmegyei fő- és egyházkerületi 
aljegyző papi dolgozataiból egy kötetre valót kiválogatott 
s azokat most kiadni szándékozik. A kötet 42—54 egy-
házi beszédet fog tartalmazni. Tárgyuk szerint e beszé-
dek ünnepiek, közönséges vasárnapra és a legváltozato-
sabb alkalmakra valók. Ezenkívül felölel e kötet mintegy 
10 temetési beszédet is, különféle sorsú és állású egyé-
nek temetése alkalmából írottakat. A könyv, díszes fekete 
vászonkötésben, legkésőbb április 15-én jelenik meg. Elő-
fizetési ára egy kötetnek 5 K. Azoknak az előfizetőknek, 
a kik az 5 K előfizetési árat a megrendeléssel egyidejű-
leg beküldik, a könyvet bérmentve küldi meg a szerző. 
A kik ellenben a könyvet utánvéttel kérik és rendelésü-
ket 1914 márczius 15-ig adják föl, azt a fenti előfizetési 
árban kapják ugyan, de a postaköltséget is viselik. Ápri-
lis 1-je után az előfizetési kedvezmény megszűnik és a 
könyv ára magasabb lesz. 

Jubileumi emlékkönyv. A homesteadi ós vidéki 
ref. egyház (nem csatlakozott) és Ref. Egyházi Egylet 
tízéves jubileuma alkalmával Harsányi Sándor, a gyü-
lekezet nagybuzgóságú lelkipásztora, szerkesztésében dí-
szes emlékkönyv jelent meg. Mint az Előszó-ban olvas-
suk, bár az emlékkönyv 2500 példányban jelent meg. 
az egyháznak és az egyletnek mindössze néhány dollár-
jába került, mert a nyomatási költségeket a néhány 
buzgó egyháztag fáradozásával gyűjtött hirdetések díjai 
födözték. A jubileumi istentiszteleten elmondott imán és 
egyházi beszéden kívül tartalmazza az emlékkönyv az 



egyház megalapításának és tízéves fennállásának tör-
ténetét, az egyház volt és jelenlegi vezetőembereinek 
visszaemlékezéseit, buzdító czikkeit, az egyház elöljárói-
nak részletes névsorát, az anyagi erejét, különböző mun-
káit föltüntető beszámolókat. Az emlékkönyvet igen jól 
sikerült képek teszik még értékesebbé. Az emlékkönyvet 
átolvasva, valóban úgy érezzük, hogy volt miről be-
számolni rövid tiz év elmultával is ! 

Az „Örömhír" terjedése. A legismertebb ref. szel-
lemű, önálló kis gyermeklap, melyet Szilassy Paulina 
szerkeszt, eddig is több ezer példányban jelent meg 
havonkint. Legutóbb Amerikából is nagyobb mennyiség-
ben megrendelték. Előfizetési ára egész évre 1 K. Minél 
több példányban történik a rendelés, annál olcsóbb. így 
100 példányban már csak 20 K. Megrendelhető Buda-
pest, IX., Csillag-u. 4. sz. alatt. 

A Presbiteri Világszövetség 1911-iki budapesti 
gyűléseinek Emlékkönyvéből meglévő példányokat a Kál-
vin-Szövetség az eredeti 3 K bolti ár helyett 1 K-ért 
bárkinek készséggel megküldi Fölhívjuk erre a lelkészek 
és az egyház iránt érdeklődő világiak figyelmét. Az 1 K 
a Kálvin-Szövetség titkári irodájának küldendő (IV., 
Molnár-u. 17) 30 fillér postabérrel együtt. 

A „Fecskédnek, a Vasárnapi Iskolai Szövetség 
félhavonként megjelenő hivatalos lapjának legutóbbi 
száma is igen érdekes tartalommal jelent meg. Ezentúl 
állandó mellékletül hozza a gyermekek körében az alko-
holizmus meggátlása érdekében munkálkodó „Remény-
szövetség" havi kis közlönyét, a dr. K. Tompa Arthur 
szerkesztésében megjelenő „Remény"-1. A „Fecske" elő-
fizetési ára félévre 2, egész évre 4 K. Előfizetések a 
szerkesztő czimére küldendők: id. Viktor János, Buda-
pest, IX., Mester u. 13, IV., 10. 

A Vasárnapi Ujság-ot, ezt a régi jó családi lapot 
melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. Előfizetési ára 
negyedévre Öt korona, a Világkrónikával együtt hat kor. 
Megrendelhető a „Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában 
(Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. sz.). Ugyanitt megren-
delhető a „Képes Néplap", a legolcsóbb újság a magyar 
nép számára, félévre 2 kor. 40 fill. 

Az akaratszabadság problémája. Irta Fejes Áron 
igazgató-tanár. A kérdés filozófiai, theologiai, szocziolo-
giai és pedagógiai szempontból van tárgyalva. Megjelent 
az Athenaeumnál Budapesten. Ara fűzve 3 kor., kötve 
4 kor. Lelkészek, tanárok, tanítók 50% kedvezmény 
mellett rendelhetik meg, ha a pénzt a portóköltséggel 
(20 fillér, ajánlva 45 fillér) együtt előre beküldik. Meg-
rendelhető Nagyenyeden a szerzőnél. 

E G Y H Á Z . 

Dr. Tüdős István püspök. A tiszáninneni ref. egy-
házkerületi egyházközségeknek presbitériumai a szavaza-
tok nagy többségével dr. Tüdős István miskolczi lelkészt, 
az alsóborsodi egyházmegye esperesét választották Fejes 
István örökébe püspökké. Miskolcz néhány évvel ^zelőtt 
két prot. püspök székhelye volt (Kun Bertalan, Zélenka 
Pál), most néhány évi szünetelés után újra püspöki 
város lesz. Az új püspök született Mihályiban 1866-ban; 
középiskoláit, valamint a theologiát Sárospatakon vé-
gezte. A kolozsvári egyetemen nyert bölcsészettudori ok-
levelet. 1895-ben lett három évi segédlelkészkedés után 
sárospataki theologiai tanár a szisztematikai tanszéken, 
a honnan a miskolczi gyülekezet hívta meg dr. Kun 
Bertalan püspök mellé lelkészül. Alakulása óta egyik 
alelnöke az Orsz, Ref. Lelkészegyesületnek. Az új püs-

pök, ki már Fejes Istvánnal szemben is sok szavazatot 
kapott, nagybuzgalmú lelkipásztora a miskolczi gyüle-
kezetnek, a melynek körében eleitől kezdve élénk bel-
missziói tevékenységet fejt ki. Tisztelettel üdvözöljük őt 
és kívánjuk, hogy az Ur adjon neki erőt, hogy elvégez-
hesse a jó munkát, melyre elhivatott. 

Lelkészbeiktatás. Meleg ünnepség keretében ik-
tatták be lelkészi hivatalába a limbachi ev. gyülekezet 
egyhangúlag megválasztott új lelkészét, Mollner Jánost 
február 2-án. A beiktatást Schleiff'er Károly pozsony-
in egyei főesperes végezte. 

Esti istenitiszteletek a böjtben. Geduly Henrik 
püspök kezdeményezésére, Nyíregyházán a mult advent-
ben minden vasárnap és szerdán este 6 órakor isteni 
tiszteletet tartottak. Az esteli istentiszteletek nagy köz-
kedveltségre tettek szert. A nagy templom minden alka-
lommal egészen megtelt. Más felekezetbeliek is szívesen 
vettek részt azokon. A közeledő böjt alkalmával ismét 
fognak ilyen esti istenitiszteleteket tartani. Geduly püs-
pök ebben a tárgyban a lelkészi kart és az egyház ve-
vezetőségét értekezletre hívta össze. Az értekezlet minden 
tagja nagyon üdvösnek és igen kívánatosnak találta ezt 
az újítást. 

Egy szerkesztői megjegyzés. Az Evangéliumi Ke-
resztyén Diákszövetség az egyházi lapok útján azzal a 
kérelemmel fordult a protestáns egyházak lelkipásztorai-
hoz, hogy február 22-iki prédikácziójukban és gyüleke-
zeti imájukban -— a világ különböző tájain élő protes-
tánsokkal együtt — emlékezzenek meg a keresztyén 
diákok körében folyó nagy evangéliumi munkáról. A Sá-
rospataki Református Lapok is leközölték ezt a „kérel-
met", de a szerkesztő szükségesnek látta csillag alatt 
megjegyezni, hogy „közöljük ezt a felhívást azzal a 
megjegyzéssel, hogy a lelkészi munka irányítására a 
hivatalos egyház van jogosítva". Tisztelettel kérdjük t. 
laptársunktól: a .,kérelem11, tehát nem „fölhívás" melyik 
része árul el olyan tendencziát, hogy a diákok magyar-
országi vezetői a hivatalos egyház jogkörébe akarnának 
avatkozni és irányítani akarnák a lelkészi munkát? Ta-
lán még sem kellene a diákok szerény kérelmét ilyen 
színben feltűntetni s ezzel el is intézni. Inkább örven-
denünk kellene, hogy diákjaink körében már egy olyan 
gárda van kialakulóban, a mely kávéházazás, dorbézolás 
és a hajdani tüntetések helyett komoly munkával és Is-
tennek tetsző élettel kívánja szolgálni földi és menyei 
hazáját! 

„Központi alapítványi pénztár." Az „Evangélikus 
Őrálló" legutóbbi száma hosszasabban foglalkozik a 
„P. H." febr. 7-iki számának ily czímű közleményével, 
mely hírt ad arról, hogy az új herczegprimás Eszter-
gomban kath. egyházmegyei pénztárt alapított. Az új 
pénztár czélja az, hogy azokat az alapítványokat, a me-
lyeket eddig a székeskáptalan, az egyes plébániák és 
budapesti bankok kezeltek, ide gyűjtenék össze. Ezen a 
réven a pénztár mintegy 25 millió kor. betétre számit. 
Az új pénztár többek közt jelzálogilag biztosítandó köl-
csönöket engedélyez magánosoknak, a „lehető legkedve-
zőbb föltételek mellett." Az „Evang. Őrálló" nagyon 
helyesen mutat rá, hogy: „íme, odaát nem félnek az 
alapítványi pénzeknek saját kezelésétől, sőt egyenesen 
köz-, természetesen katholikus érdekben állónak mond-
ják. Az alapítványi hivatal az alapítvány után meghatá-
rozott kamatot fizet, a mely minden esetre nagyobb lesz, 
mint a mennyit az idegen takarékpénztár adott s így az 
alapítvány nagyobb mértékben tudja czélját szolgálni a 
mellett, hogy a hitelt kereső katholikus embernek a le-
hető legkedvezőbb föltételek mellett nyújt hitelt. Érde-



mes e fölött egy kissé elgondolkozni . . . Mily erős lesz 
a külső kapocs a római egyház és hívei között, hogy ez 
utóbbinak, ha hitelre szorul, nem kell a 10—127<rOt 
fizetni azért, mert pénzdrágaság van. Sokat megszédített 
már nálunk a túloldali olcsóbb üdvösség, hát még majd 
az olcsóbb hitel, a mi csupán zsebbe vág." Majd csöndes 
rezignáczióval teszi hozzá: „Lehetne erről a kérdésről 
íveket összeírni, de minek? Hátha még azt gondolják, 
hogy ismét egy egyházi pénzintézet fölállításáról írok. 
Isten ments! Nem szoktunk mi idejében megtenni sem-
mit ! Majd 15—20 év múlva. Mikor elönt bennünket az 
irigység. A mikor már úgy ég a fejünk fölött a ház, 
hogy el se tudjuk oltani. Éljünk mi csak Pató Pál mód-
jára. A fődolog a kényelem . . ., no meg a koldulás." — 
Érdemes ezeket a keserű igazságokat a mi lapunkban 
is megörökíteni. Olvasásuk közben eszünkbe jut, hogy 
a református egyháznak is vannak ilyen „nebántsvirág"-
szerű milliói, a melyek ott húzódnak meg szerényen az 
egyik nagy pénzintézetben. Erről az ügyről egyébként 
bővebben is megemlékezünk. 

Gróf Festetich Gyuláné, a ki állandóan Wildon-
ban lakik, de külföldön is hü olvasója lapunknak és 
egész szívvel érdeklődik hazai ref. egyházunk sorsa iránt, 
újból szép tanújelét adta áldozatkészségének és nemes-
lelkűségének. A pókafalvai ref. egyház sorsát karolta 
most fel s bőkezű adományait újabbal tetézte. A póka-
fálvi ref. templom renoválására 800 K-t, a papilakás 
építési költségeire 300 K-t, s a pókafalvi „Bethlehem"-
egylet nemzeti missziója felkarolására 400 K-t, összesen 
1500 K-t juttatott e nevezetes magyar református vég-
várnak. — íme a munka, a melyet Torró Miklós lelkész 
hív lélekkel folytat, megnyitja a szíveket és áldást hoz. 
A nemesszívű grófné követésre méltó példát mutat arra, 
hogyan kell szeretni á hazát és az egyházat. Isten ál-
dását kívánjuk e helyen is életére. A példát reméljük 
sokan fogják követni, hogy érezzék a pókafalviak és 
sok más életre keltendő egyház és intézmény, hogy nin-
csenek elhagyatva, nem állnak immár egyedül! 

A kassai protestánsok és a sajtó. Vonatkozással 
e lap mult számára idevonatkozólag közölt megjegyzé-
sünkre, örömmel értesülünk arról, hogy a kassai protes-
táns egyházak már régóta igénybe veszik a sajtót a 
hívekkel való közösség fenntartására. Az evang. (magyar-
német) egyház ez évben már a 34-ik évkönyvét adja 
ki ; a ref. egyház pedig, 1894 óta, minden nevezetesebb 
alkalommal emlékkönyvet ad ki és oszt szét a hívek 
közt; húsz év alatt öt emlékkönyvet adott ki s emellett 
lelkészének hat egyházi beszédét osztotta ki sok példány-
ban a hívek közt. Időszaki újság kiadására egyelőre 
nincs szükség, mert a helybeli sajtó — pártkülönbség 
nélkül — készséggel közöl bármely egyházi mozzanatot. 

Változás a szlavóniai ref. egyházak és iskolák 
ügyeiben. Antal Gábor püspök elhunytával a szlavóniai 
ref. akczió ügyeinek vezetését a konvent elnöksége vette 
át, mely az egyház-alkotmánynak megfelelően az illeté-
kes esperesi hivatalok útján fogja az ügyeket intézni. 
A konvent elnöksége ezen kívül a maga részéről is kí-
ván felügyeletet gyakorolni a szlavóniai ref. intézmé-
nyekre s erre nézve Ágoston Sándor kórógyi lelkészt 
megbízta a szlavóniai ref. magyar iskolák felügyeletével, 
mely megbízás azonban az egyes egyházmegyék által 
kiküldött iskolalátogatók jogait nem érinti. 

A jezsuiták névtára. A jezsuiták „magyar tarto-
mánya" legutóbb adta ki új névtárát, mely szerint a 
társaságnak Magyarországon a következő helyeken van-
nak rendházai: Kalocsán 56 taggal, Budapesten 23 tag-
gal, Nagyszombatban 36 taggal, Szatmáron 16 taggal, 

Nagykapornakon 13 taggal, Pécsett 9 taggal és Pozsony-
ban 12 taggal. A tartományon kiviil tartózkodik 41 ma-
gyar rendtag. A magyar tartományhoz tartozók összes 
száma 207. Az egész világon 16,715 rendtag él; közülük 
8188 fölszentelt pap, 4400 skolasztikus ós 4137 többi 
testvér. 

I S K O L A . 

A budapesti ref. tlieol. akadémián f. hó 17-én volt 
Kátai Endre tolnai és Nagy Ferencz pesti e. m. esperes 
által nagylelkűen adományozott pályadíjak odaítélése és 
kiosztása, A Kátai Endre által ki1 űzött pályadíjat, 120 
K-t a kijelölt tételre „Jézus viszonya a törvényhez", 
beérkezett két egyenlő értékű dolgozat szerzői Gócza 
József és Tantó János IV. éves hallgatók között osz-
totta meg a tanárkar Marton Lajos igazgató-tanár bírá-
lata alapján. A Nagy Ferencz esperes által adott 100 
K-t dr. Szőts Farkas bírálata értelmében B. Pap Lajos 
III. éves hallgató nyerte el. Mindkét díj ily értelmű ki-
adásához az adományozó esperesek is hozzájárultak. 
Örömmel jelentjük, hogy mindkét esperes főiskolánk 
iránti szeretetből kifolyólag újból hasonló összegű pálya-
díjat ajánlott fel. A tanárkar az illető szaktanárok elő-
terjesztése alapján a következő két tételt, jelölte ki. 
A 120 K-ás díjra: „A magyar protestantizmus küzdelme 
az ellenreformáczió ellen a 17-ik század első felében". 
A Nagy Ferencz 100 K-ás díjra pedig: „A gyermeklélek-
tan és a ker. valláserkölcsi nevelés". Mindkét tételre az 
akadémia jelen és jövő tanévi hallgatói pályázhatnak. 
Határidő 1914 deczember 31. 

A mezőtúri ügyre vonatkozólag dr. Adám Sándor-
tól, a felfüggesztett egyházi főgondnoktól vettünk hosz-
szabb levelet. Lapunkban nincs tér ilyen hosszabb ter-
jedelmű polémiák lefolytatására s így ennek a levélnek 
is csak rövid tartalmát adhatjuk. Dr. A. S. írja, lo»gy 
ő és a presbitérium nem az egész tanárkart illette azzal 
a váddal, hogy egyházromboló munkát végez, hanem 
közülük csak négyet. Kijelenti, hogy nekik a főgim-
názium épen olyan, vagy még féltettebb kincsük, mint 
azoknak a tanároknak, a kikkel a presbitérium ellentétbe 
jutott. Mondja, hogy a presbitérium mély „megdöbbenés-
sel" vette tudomásul, hogy az egyházi felsőbbség nem 
a szóbanlévő 4 tanárt, hanem az elnökséget függesztette 
fel. Állítja, hogy a minisztériumban tényleg megvan az 
illető vallástanárnak a felsőleányiskolai vallástanári állás-
tól való elmozdítására vonatkozó rendelet és rosszhiszemű 
állítás az, hogy ő azért harezol a szabadkőművesek ellen, 
mert nem vették fel a testvériség kötelékébe. Erre ő 
soha kísérletet sem tett. — Ezeknek közlésével lezárjuk 
most ez alkalommal az „eset" tárgyalását. Az egész ügy 
mo-t vizsgálat és majdan bírósági eljárás tárgyául szol-
gál. A vitázó felek egyikének sem lehet oka és kétsége 
a felől, hogy az illető fórumok teljes objektivitással fog-
nak eljárni és ítélkezni. 

Nem lesz tlieol. fakultás a pozsonyi egyetemen. 
Az ev. egyet, egyház közgyűlési határozatából kifolyólag 
fölterjesztést intézett már 1912-ben, majd 1913 őszén is 
a vallás- és közoktatási miniszterhez az iránt, hogy az 
új pozsonyi egyetemen ev. theol. fakultás szervesztessék 
államköltségen. A miniszter az egyetemes egyház elnök-
ségéhez legutóbb intézett leiratában arról értesíti az ev. 
egyházat, hogy — tekintettel az állam pénzügyi helyzetére, 
továbbá arra, hogy az 1912:26. t.-cz. életbelépésétől 
számítandó 10 esztendőben rendelkezésre álló összegek 
első sorban a legsürgősebb és legfontosabb építkezésekre 



fordítandók — nincs abban a helyzetben, hogy a kérés 
teljesítését ez idő szerint kilátásba helyezhesse. 

A skót polgári leányiskola hangversenye. Benke 
Ilona, a skót ref. polgári leányiskolának buzgó tanár-
nője, február 11-én este zeneestélyt rendezett a skót 
misszió Vörösmarty-utczai dísztermében. Az estély sze-
replői, a kik énekkel, zongorajátékkal, szavalattal mű-
ködtek közre, a következők voltak: Szilassy Paulina, 
Elek Alice, Ferber Lili, Ráth Anna,. Hasenauer Magda, 
Mentovich Gabriella, Koller Frida, Ötvös Lenke, Szent-
kúthy Jolán, Benke Ilona, Egyenessy Etelka, Ricsey 
György, Campbell James, Belle Géza, Koller Alfréd, 
Tóth József. A hangverseny előtt bevezetőül kedves ver-
set mondott el a skót misszió egyik tanítónője. A szép 
számú közönség nagy élvezettel hallgatta végig az egyes 
számokat. 

Irodalmi estély. Az eperjesi ev. theologiai otthon 
theologus- és jogász-ifjúsága február hó 24-én Leibiczon, 
a városi szálloda nagytermében saját pénztára s a lei-
biczi Ev. Nőegylet javára jótékonyczélú irodalmi estélyt 
rendez, a melyen a felügyelő-tanár tart felolvasást. Ének-
es zeneszámok élénkítik a műsort. 

A kunszentmiklósi ref. gimnáziumnak főgim-
náziummá való fejlesztése költségeire februárban érke-
zett adományok összege: 2295 K. Február 15 ig meg-
ajánlottak évi járulékokban 4220 K-t, egyszersmindenkori 
adományokban 28,525 K-t, együtt 32,745 K-t, tőke érték-
ben mintegy 120 ezer K-t. Az alábbiak ajánlottak meg 
nagyobb összegeket: Kunszentmiklós község osztályon-
kint évi 1000 K, dr. Baksay Sándor évi 100 K, özv. 
Juhász Sándorné évi 100 K, Kaszay István 2200 K, Szap-
panos András és neje 2200 K, Szappanos János és neje 
2000 K, Kunszentmiklósi gimn. tan. test. 1100 K, B. 
Bernáth Mihály 1000 K, Kunszentmiklósi I—II. körzeti 
tanítótestület Í000 K, Martinovich László, dr. Tóth Fe-
rencz, id. Tóth Kálmán, özv. Jóború Imréné 1000—1000 K. 

E G Y E S Ü L E T . 
A Budapesti Ref. Ifj . Egyesület február 8-án a 

ref. főgimnáziumban szépen sikerült családi estélyt ren-
dezett, a melyen bibliamagyarázaton, szavalaton és zene-
számokon kívül Dél-Dalmácziáról tartott vetített képekkel 
előadást Fuxhoff'er Dezső ref. főgimn. tanár. 

Ingyenkenyér kiosztás. A Birtha József lelkész 
vezetésével működő lévai Bethlen Katalin Keresztyén 
Nőegylet választmánya január hó 25-én tartott ülésében 
elhatározta, hogy február hó 3-ikától kezdve minden 
héten kedden délelőtt 11 órától kezdődőleg a ref. iskola 
kisdedóvója termében ingyenkenyeret fog kiosztani fele-
kezeti különbség nélkül a jelentkező szegényeknek. Való-
ban követésre méltó példa! 

A Bethlen Gábor-kör február 16 án este tartotta 
az új iskolai évben szokásos évi szeretetvendégségét a 
Skót Misszió dísztermében. Az estélyt a Bethlen Gábor-
kör énekkara nyitotta meg. Arokháty Béla vezetésével 
két éneket adtak elő. Józan Miklós unitárius esperes 
megnyitó beszédet mondott, majd Osvátli Pál, Noszeda 
Károlynak, az Opera karigazgatójának zongorakíséretével, 
három szép dalt énekelt el. A tea felszolgálása után dr. 
Kováts István theol. tanár tartott előadást a Krisztus 
nyomdokain való járásról. Kende Istvánné zongorán egy 
Liszt-darabot adott elő, dr. Tóth László hatásos költe-
ményeiből olvasott föl néhányat. Újabb teafölszolgálás 
után Simon Mihály Pál, a kör új elnöke ismertette a 
Bethlen Gábor-kör tevékenységét, majd Steinhausz Gyula 

két szép darabot játszott el hegedűn. Fiers Elek imája 
és a közönség éneke fejezte be a későn kezdett s e 
miatt kissé későre nyúlt összejövetelt. 

Egyházi hangverseny. A budapesti Dávid Ferencz 
Egylet február 21-én egyházi hangversenyt rendezett 
szép és változatos műsorral. 

Élet a Lorántífy-penzióban. A budapesti ref. egy-
ház lapja, az Egyházi Értesítő „Levél a Lorántffy-pen-
zióból" czímen a penzió rokonszenves vezetőjének, Nóvák 
Olga úrhölgynek szép levelét közli, mely megkapó sza-
vakkal vázolja a kiváló keresztyén nőotthon vonzó belső 
életét. „Sok buzgó lélek szép reménye fűződik — írja — 
még csak egy esztendős múltra visszatekintő otthonunk-
hoz, melyet igazi evangéliumi keresztyén szellem hat át. 
Minden törekvésünk odairányul, hogy igazi jótékony intéz-
mény legyen, hogy a lakók olyan valamit is nyerjenek, 
aminek anyagi ellenértéke — nincs . . . Otthonunknak 20 
lakója van. Négy leány kivételével mind protestánsok. 
Azonban szerintem épen azt nevezhetjük egyik kiváló 
eredményünknek, hogy a másvallásúak is jól érzik ma-
gukat közöttünk. így pl. mikor hetenkint egyszer ifj. 
Victor János, egyesületünk misszionáriusa tart bibliaórát, 
mind ezen, mind a naponkint tartott esti áhítaton velünk 
énekelnek, a bibliai elmélkedéseket érdeklődéssel hall-
gatják és ha ezek után beáll a perczekig tartó csend, 
érezzük, hogy az Ür szólott hozzánk, mindnyájunknak 
édes Atyja és a némaságban eloszlik a kiilömböző jel-
lemek és felfogások feszültsége. — Ezeknek a perczeknek 
az igazi nagy értékét majd akkor érzi meg a lelkük 
igazán, ha az élet nagy harczából viszagondolnak arra az 
otthonra, amelyet az evangélium szelleme tesz védett, 
biztos fundamentumú kis szigetté. Egyházunk tagjai gon-
doljanak érdeklődéssel, szeretettel erre a mi kis „szige-
tünkre", látogassák meg és terjesszék jó hírét minden-
f e l é . . . " Vajha ez a „kis sziget" minél előbb naggyá 
nőhetne, hogy diákkisasszonyaink és magányos úrinőink 
köziil ne csak húszan, de sokszor ennyien találhatnának 
ott barátságos, meleg otthonra! 

Orgonahangverseny. A Lorántffy Zsuzsánna-Egye-
sület, szanatóriuma, pályaudvari- és cselédvédelmi mun-
kája javára, február hó 26-án, d. u. 6 órakor a Kálvin-
téri ref. templomban belépődíjakkal orgonahangversenyt 
rendez. 

Aranykönyv. Gróf Festetich Gyuláné a torzsai 
árva- és szeretetház részére újabban 1200 K szeretet-
adományt küldött, mint erről Famler Gusztáv Adolf tor-
zsai lelkész bennünket értesít. O vele együtt kívánjuk 
e helyen is: „A mindenható áldása legyen az adakozón, 
valamint adományán! — A Budapesti Ref. Ifjúsági Egye-
sület részére Darányi Ignácz főgondnok 50 K-t, dr. 
Balogh Jenő miniszter 30 K-t, Lakos Lajos gyáros 40 
K-t, Molnár Sándor ref. főgimn. igazg. 20 K t, dr. Ritoók 
Zsigmond 20 K-t, Orvényi Ottó 10 K-t adományozott. 
Fogadják érte e helyen is az egyesület hálás köszönetét! 

A Magyar Ev. Ker. Diákszövetség utazótitkára, 
Gombos Ferencz — mint értesülünk — febr. 8—9. nap-
jait Nagykörösön töltötte; 14—15-én pedig Szentes és 
Hódmezővásárhely diákságát látogatia meg. Nagykőrösön 
több alkalommal szólhatott a diákokhoz, 8-án, vasárnap 
d. e a „Konfirmált Ifjak Egylete' tartott ünnepélyes 
összejövetelt, melyen ének, imádság, bibliamagyarázat és 
szavalatok hangzottak el és az utazótitkár ismertette a 
diákmozgalom czélját és működését. Az előadást Patonay 
Dezső lelkész is meghallgatta, valamint dr. Kovács Lajos 
igazgató és Horváth József vallástanáron kívül a tanári 
kar számos tagja. Az összejövetelen a tanítóképző-intézet 
növendékei is résztvettek. D. u. szűkebb körben bizal-



mas jellegű megbeszélést folytatott az utazótitkár azok-
kal a felsőbbosztályú növendékekkel, a kik fölkeresték 
kérdéseikkel. 9-én két vallásórán értekezhetett még a 
diákokkal. Egyiken, a képezdei IV. évesek óráján, a 
jellemképzés pedagógiai problémájáról beszélt, a mási-
kon, a VII. osztályúakén, bibliát magyarázott, melyhez a 
diákok is hozzáfűzték mondanivalóikat. — Szentesen 14-én 
a felsőosztályú protestáns diákok előtt bibliamagyarázat 
keretében mutatott rá Isten munkájára, melyet emberek 
által végez e világon, a kik a Vele való érintkezés által 
a föld savai és a világ világossága. S itt is különösen 
annak a munkának a nagy jelentőségét hangsúlyozta, mely 
az inteligens elemet, a társadalmi és nemzeti élet veze-
tőit nyeri meg Isten ügye képviselőivé az emberek kö-
rében. Jelen voltak az előadáson a főgimnázium igazga-
tóján kívül, a ki egyébként kath. vallású, Futó Zoltán 
esperes, Böszörményi Jenő lelkész és PajJ Lajos vallás-
tanár. — 15-én már Hódmezővásárhelyen tartott elő-
adást Gombos Ferencz. A délelőtti ifjúsági istentisztelet 
keretei közt ismertette a diákmozgalom eddigi eredmé-
nyeit. Az előadáson részt vettek Imre Lajos igazgató, 
Bányay Sándor vallástanár, Ivánka Zoltán tanár, vala-
mint a tanári kar több más tagja. Délután itt is szű-
kebb körű megbeszélésre gyűjtötte Össze a diákokat a 
titkár a maga lakásán. — Még aznap visszasietett Szen-
tesre, hogy az ottan rendezett Református Kör családi 
estélyén megtarthassa előadását az evangéliumi világ-
inozgalmak nagy tényeiről. Nagyon szép, legnagyobb ré-
szében inteligens hallgatóság gyűlt egybe az estélyre, 
melyen Futó Zoltán esperes és Böszörményi Jenő is be-
széltek. Továbbá volt ének, zene, szavalat. Isten ke-
gyelme hozza meg az elhintett magvak nyomán a sok-
szoros áldásokat és eredményeket! 

K Ü L Ö N F É L É K . 

„Unió" Biztosító Intézet. Budapest, VI., Teréz-
körút 40—42. Alapíttatott 1863. Folyó év január havában 
1.161,400 K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be és 
940,000 K értékű új biztosítási kötvény állíttatott ki. 
Biztosított összegek fejében folyó év janár havában 
216,337 K 30 fill. és az intézet fennállása óta 22.640,831 
K 32 fill. fizettetett ki. Ezen intézet az élet- és gyermek-
biztosítás minden nemével foglalkozik a legolcsóbb díj-
tételek és a legelőnyösebb feltételek mellett. 

Felelős szerkesztő : B. Pap Is tván 

N Y I L T T É R . 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szcrk. 
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Kaszás János czípészmester 
megrendelésre készít legfinomabb női- és férficzipőket. Buda-
pest, IV., Váczi-utcza 42. sz. 

Németh János müasztalosmester 
készít iparművészeti bútorokat, lakás-, iskola-, stb. berendezé-
seket. A székesfőváros szállítója. Költségvetés díjtalan. Budapest, 
VIII., Gólya-utcza 43. Telefon: József 3—90. 

H I R D E T É S E K . 

H A R A N G - G Y A R 

SZLEZÁK LÁSZLÓ 
harangönlő, harangfelszerelés 
és vas-harangállvány gyára 
BUDAPEST, VI., FR ANGE-
PÁN-UTCZA 77. (Saját ház) 
Villamos-vasút megállóhely. 
Párisi világkiáll. kitüntetve. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkákat, úgymint: új harangok ön-
tését, régi harangok átöntését. Régi 
harangok átszerelését, legújabb — 

általam tökéletesített — rendszerű forgatható i-askoronára ; továbbá ké-
szít á l ló és fekvő harangvasállványokat — Költségvetéssel díjmentesen szol-

gálok. — Kívánatra saját költségemen a helyszínére utazom. 

Orsonaharmőníumokat 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban 

szállít 

PAJRR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X, ker,, Delej-utcza 2 5 b. 

(Tisztviselőtelep.) 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Tan-
erőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. — R é s z l e t -
fizetés engedélyezve. — Kérjen árjegyzéket pianók és pianinók-

ról. — Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig. 

^S^SlFeiwelLipót utódai 
f r e i w e l l i p y í ü t í d m elsó magyar kir. szabad. 
l l ^ s ^ ^ ^ ^ ^ M iskolapad-gyár, iskolabe-
j..^.-?^- - v - rendezések, tornakészü-

lékek és modern i r o d a -
jt bú to rok gyártása. 

Budapest, X., 
Kolozsvári-u. 13. 
Új árjegyzék ingyen és bérmentve. 

A kiváló bór- és nthiumos gyógyforrás 

vese- és hó!yagbajoknálv köszvénynél, czukorbetegségnél, 
vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyuviz. 
Kapható ásváuyvlzkereskedésekben éc gyógyszertárakban. 

cr>iJTTT t d c Á /TkOT Szlnye-Llpóozí Salvator-forrás-vállalat. 
ö b H U H H ö A ü U ö l Budapest, V., Radolfrakpart 8. 



Magyar lém- és lámpaárűgyár 
részvénytársaság 

O l t T / i T T T ) A T T Á vi l lamosgépekkel berendezett 
K I L U C K U I 1 U cs. é s kir. udv. orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója 

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szent.sir 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitűn-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású csörendszerű (pneu-
matikái) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
39 év óta 1900 orgonát szállított, közte a 
király orgonáját, a mely mű ez idő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú 
villanyerőre berendezve). Orgonajavításokat 
és hangolásokat a lcgmérsekeltebb árban 
teljesít. Orgona jókarban tartását elvállalja. 
Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kí-

vánatra díjmentesen szolgál. 

Orgona- és harmoniumgyár 

H A R M Ó N I U M ÉS Z O N G O R A ! 
Mielőtt harmóniumot vásá 
rolna, ne mulassza el a mi 

főárjegyzékünkef kérni, 
Az országban a legnagyobb 
választék elvámolt elsőrendű 
amerikai, németországi és 
belföldi gyártmányokban, 
kedvezményes részletfizetési 
feltételek meilett, minden ár-

felemelés nélkül. 

KÉPVISELŐK KERESTETNEK. 

Kerber és Berleth 
Budapest, 

VII., Wesselényi-u. 53. 

Fém- és díszmütár-
gyak. „Optimus" 
nélkülözhetlen tüzoltószer 
gyárakban, üzletekben, iro-

dákban. AlKalmi ajándéKul ajánljuK a HiadásunKban levő 

Képes Szent Bibliát 
Tartalmazza a teljes Ó- és Újtestamentomot, valamint az 
Apokrifus könyveket. Alakja 18/25 cm. Tartalmaz több mint 
ezer művészies kivitelű képet és világhírű festők festmé-
nyeinek nyolcz színes másolatát. Ára dúsan aranyozott 
fekete vászonkötésben 30 korona. Postaköltség 72 fillér. 

HornyánszKy ViKtor Könyvkiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

g ü z e r ü h a j t á s - és s a j á t v i l l a m o s v i l á g í t á s s a l b e r e n d e z v e . 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
cs. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

B u d a p e s t - K ő b á n y a 
Petroleum-lámpák 
a legegyszerűbb kiviteltől 

a legpazarabbig. 

Légszesz- és villa-
mos csillárok. 

R a k t á r a k : 

a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Sudapesten: II., Cotvin-tér 2. — IV.. Semmelweiss-u. 14. - V.. Lioót-
körút 22. VI., Andrássy-út 28, — VIII . , Rákóczi-út 39. — VI11., Baross-

utcza 77 - X., Liget-tér 2. 
Egy a f e l i ó r n e m t i t ö m é s l i e a ! való utasítást 

tartalmazó füzet bárkinek I r ^ j E s ^ e x i kiadatik. 

Hornyánszky-féle zsoltárokat 
W alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és félbőrkötésben . . 1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 3.00 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8° alahban 17'/a cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.60 kor.-tól 10.—kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 190ö. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" lelső díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatika!) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód es a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-

[ i M l m lítva. Raktáron kitűnő liangu harmoniumok 
minden nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

Budapesten: II., Szilágyi-
Dezső-tér 3.; V., Erzsébet-
tér 16. sz.; VII., Erzsébet-
kőrút 19. sz.; VIII., Üllöi-
út 2 sz., Kálvin-tér sarkán. 
Pozsony: Lőrinczkapu-utca. 
Kolozsvár: Mátyás király-tér. 

Debreczen : Piacz-utcza. 

a lelkész urah szíves figyelmébe ajánljuk a Kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 



Református imakönyvek, 
zsoltárok, theologiai művek és 

ifjúsági iratok havi rész-
letfizetésre is meg-

rendelhetők 

H E G E D Ű S 
ÉS SÁNDOR 
R E F O R M Á T U S I R O D A L M I 

KÖ NYVKIADÓHIVATALÁBAN 

D E B R E C Z E N B E N . 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén S2 erezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükséglctét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

H A 
a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Érték esítő-
c á í i ü ^ S z ö v e t k e z e t é h e z c i í ^ ^ 

Budapest, IX., Közrakíár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik 46 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 

« 

^l£££££££££££££££££££££££££££ £££££££££££££££i^ & - / , _ 
Pontos és Á O A 1MT = 5 é v i = w ORAR legjobb E l a jótállás mellett! 

te 
JHK 

Egyházi szentedényeR, » 
űrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, te 

A A Í 

arany és ezüst éRszereR, » 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

7% 
^ Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot ^ K l i ! ^ / ^ ^ 

fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. POIltOS f l j f jj Jutányos ^ 
m i ^ M * kiszolgálás! tík/ árak! 

I P O L G Á R R A L M A N ^ ^ , t> ^ ^ te 

m> m ű ó r á s é s é k s z e r é s z S í 

** Budapest, VI., Teréz-Körút 5., I. em. ^ ^ ^ M Ü i ^ ^ IS 



Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gvártmányú 
amerikai rendszernuk elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszerszerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első maavar — vi l lamos erőre b e r e n d e z e t t — h a n g s z e r g y á r . 
O T í l l A f A I?O r * O I c s ' ésk i r ' udvar i hangszergyáros, 
X I l l u l / i l X \ r H • I a m k ' r zene-akadémia, szin-
W I U V i n y U L I I U l házak, művészek stb. szállitója. 

Budapest, II,, Lánczíhd-u, 5. sz. Gyár: Öntöház-u, 2. sz. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- és fúvo-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

mely ál-
tal bár-

mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár 

Saját találmányú (RAkóc/.i) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstraáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönloges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban =========== 
és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban 

Igazgatóság : Budapest, VIII., Baross-uteza 10. 
F. év nov. hó l-töl saját székházába, a Kálvin-térre helyeztetik át. 

Biztosításokat elfogad tűz- és jégkár ellen, úgyszintén 
az ember életére a legkülönbözőbb módozatok szerint elő-
nyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjnránvukban 
részesülnek. 

A lefolyt 12 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
űzet feleslegéből közgyűlési határozat értelmében díjvissza-
térítésben. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden irányban készséggel szolgál az igazgatóság. 

Alapítványok kormány hozzájárulásával 2 , 5 2 7 . 9 8 0 K 
Tartalékok 3 , 3 5 7 . 6 0 3 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kiű-

zetett tűzkárokban 1 0 , 7 4 0 . 0 0 0 K 
Biztosított tagjainak fennállásn óta kifi-

zetett jégkárokban 5 , 0 4 2 . 0 0 0 K 
Biztosított érték tűzben 1 9 1 2 . évben . . 8 6 0 , 0 0 0 . 0 0 0 K 

„ jégben „ „ . . 6 3 , 0 0 0 . 0 0 0 K 
Életüzlet állománya 1 5 , 2 4 0 . 0 0 0 K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete társintézménve a 
66 „GONDVISELÉS 

Országos Közp. Segélyző Társulat útján 1 0 0 kor.-
tól 1000 koronáig t e r j e d ő t e m e t é s i segélybiztosítások, 
valamint havi befizetések ellenében 1000 koronáig terjedhető 
leánykiházasítási (önállósítás!) segélybiztosítások eszközöltet-
nek. L e g e l ő n y ö s e b b n é p b i z t o s í t á s . E társulat 
kebelében minden községben önálló helyi csoportok szervez-
hetők jótékonyezélú működéssel. Tájékoztatót készséggel küld 
bárkinek is a i'ársulat igazgatósága, Budapest, IX., Erkel-u. 20. 

EGYHÁZI BESZÉD. Márczius 15-re. 
Jrta: Ferencz Gyula dr K —.40 

EGYHÁZI BESZÉD. 
í r ta : Mészáros János K —.80 

EGYHÁZI BESZÉD. Imákkal. 
ír ták: Stromp László és dr. Masznyík E. K —.60 

H A Z A S Z E R E T E T . Tizenegy hazafias al-
kalmi beszéd ünnepélyekre. 
í r ta : Danóczy Antal K 1.— 

MÁRCZIUSI DALOK. 
í r ta : Ábrányi Emil K —.80 

SZABADSÁG. HAZA.Újabb márcz. dalok. 
í r ta: Ábrányi Emil K —.30 

Í848. MÁRCZIUS 15. (Története.) 
Irta: Gracza György K —.30 

T Ö R T É N E L M I ÉS ISKOLAI J Á T É K O K : 

MÁRCZIUS Í5. Alkalmi színjáték. 
ír ta: Pásztor József K —.80 

SZABADSÁG Ü N N E P E . Ifjús. színjáték. 
írta : Pásztor József K —.80 

Ö R E G H O N V É D . Jelenet. 
í r ta : Balla Miklós K —.80 

A H O N V É D . Színjáték. 
írta : Balogh Kálmán K —.80 

A H A Z A Á R U L Ó . Színjáték. 
í r ta : Erdélyi Zoltán K —.80 

T A L P R A M A G Y A R ! Ifjúsági színjáték. 
Ir ta: Majthényí György K —.80 

Kaphatók: Kókaí Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 1. szám. 

Legczélszerübb az összeget postabélyegekben v. postautalványon előre beküldeni. 
Portóra 20 fillért kérek. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÍJA BUDAPESTEN 5 8 9 7 3 . 



P R O T E S T Á N S 

GYHAZblSKOLA 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és k iadóhivatal 
IX. , Ráday-utcza 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és k iadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztők : 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, Ta r i Imre dr. és 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési díjak: 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

TARTALOM. Az Ele t Könyvébő l : Jézus Simon farizeus házában. Patay Pál. — Vezércz ikk: Felhívások. P. — K r ó n i k a : 
Gyűlölet. Végre ! — B e l f ö l d : A budapesti Bethesda. Öry Lajos. — Szocziális ü g y e k : A buji szövetkezetek. Kál-
vinista. — K ü l f ö l d : Svájcz. Dr. T. 1. Olaszország. P. — A mi ügyünk. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — 
Egyesület. — Gyászrovat. — Szerkesztői üzenetek. — Hirdetések. 

Az Élet Könyvéből. 

Jézus Simon farizeus házában. 
Luk. 7:36-52. 

Nem szeretetből hívták meg, de ő szeretetből nem 
adott tagadó választ. Elment. Simon nem úgy fogadta, 
mint az igazi házigazda szokta vendégét. Észrevette ezt 
Jézus, de várt megjegyzéseivel. A szolgák sorai közül, 
a kik hátul állottak, egyszerre csak előre jön egy nő. 
Általános megdöbbenés. Botrány! Hogy került ez a nő 
ide ? Simon, a házigazda, nagyot néz. No lám ! A mester 
nem az a csodás rabbi, nem az a próféta, a kinek mond-
ják, nem tűrné különben, a mit ez a nő vele művel, 
tudván, hogy kicsoda! A szótalan személy, Mária Mag-
dolna, sírva megállott a keletiesen pamlagra dűlő Jézus 
lábainál, a melyek ugyancsak keleti szokás szerint fedet-
lenek voltak. Síró asszony! Sok fordul meg az orvosok 
rendelő-szobájában. Kisebb testi baj , idegesség, félelem 
könnyen sírva fakaszt ja őket. Ez az asszony, a lelkek 
orvosánál, más miatt sír. Érdekli az embereket az olyan 
tárcza, az olyan regény, a mely a bűn lélektanával fog-
lalkozik. Kisebb kaczérkodással, udvarolgatással kezdő-
dik sok nő és férfiú tragédiája. A lelki állapotot meg-
rajzolni az ilyen esetekben, a midőn sokszor csak egy 
feltörő zokogás vagy pisztolydörrenés jelzi a véget, nem 
könnyű dolog. Mária Magdolna már előbb ismerhette 
Jézust. Valamelyik beszéde megragadhatta, bűnbeisme-
rés bírhatta őt. Azt tudja már, hogy eltévesztette az 
éle , tudja, hogy nyomorult, hitvány. Bűntudat már 
van, de bűnbocsánat, megbékélés, önbecsülés még távol 
van lelkétől. Ki tudja, találkozik-e többet, a „tisztával", 
a szenttel, ha Simon farizeuséknál meg nem keresi. De 
hátha Simon kidobatja a szolgákkal? De meg, van-e 
joga Jézushoz szólnia ? Az ő társalgása nem lesz-e kínos 
meg1 otránkoztatás ? Mivé is lett ő ! A mester jól ismeri 
bizonyosan, a mit bölcs Salamon mond az olyan faj ta 

nőkről, mint ő! Mindegy. Besurran a házba, be a szol-
gák közé. Nem lát ja ő a megrökönyödött vagy gúnyos 
arczokat, azt érzi csupán, hogy Jézus nem kel fel szent 
borzalommal, mikor az égő könnycseppek lábait érik. 
Jézust nem égette ez . . . Leomlik az asszony fejéről a 
ha j sátor. Nem a tükör az első gondolatja . . . Jó, hogy 
szétomlott a haj , úgy sincs törlőkendő hirtelen a kéznél. 
Milyen jó ez az Úr Jézus! Milyen másként bántak vele, az 
asszonnyal az emberek! A kikkel találkozott, ismeretségbe 
jutott, vagy lejebb rántották az örvénybe, a bűnbe, vagy 
jogosítva érezték magukat arra, hogy rúgjanak egyet 
lábukkal az ilyen alakon . . . „Nem szűnt meg lábaimat 
csókolgatni" — említi meg emlékezetül Jézus. 

A kínos szünetet Jézus szakítja meg. — Simon, 
van valami mondani valóm néked. — Mester, mondjad. 
— Egy hitelezőnek két adósa vala, az egyik adós vala 
ötszáz pénzzel, a másik pedig ötvennel. És mikor nem 
volt nekik miből megadni, mind a kettőnek elengedé. 
E kettő közül azért, mondd meg, melyik szereti Őt job-
b a n ? — Azt gondolom, hogy az, a kinek többet enge-
dett el. — Igazán ítéltél. 

Sokszor élvezi az ember szellemes férfiak és nők 
megjegyzéseit. Micsoda szellemre vall az Úrnak ez a 
rögtönzött példázata. Hogy „feltalálta magát !" Milyen 
épen ideillő történet, mennyire nem erőszakolt. Micsoda 
lélektani ismeretről tesz bizonyságot! „Sok bocsáttatott 
meg neki, mert igen szeretett, a kinek kevés bocsáttatik 
meg, kevésbbé szeret!" Mennyiszer félreértették e kije-
lentést. „Öngyilkos szerelmeseknek, sikkasztó család-
apáknak sok bocsájtatik meg, mert nagyon szerettek!" 
Nem úgy van! A ki igen szereti Jézus Krisztust, annak 
bocsáttatik meg sok. Ez a szeretet az oka a bűnbocsá-
natnak ! De a szeretet másrészről következménye a bűn-
bocsánatnak. Sok, nagy bűnének bocsánata hálás sze-
retetre ébreszti a hivőt. Ez nem jogosít fel senkit arra, 
hogy minél többet vétkezzék, hogy annál jobban sze-
rethesse a sok bűnt megbocsátó Jézust! Bajosan a Jézus 



iránti szeretet vágya tolmácsolja az ilyen lépést. Más 
módja van annak, hogy a szeretet érzéseit növeljem ben-
nem Jézus iránt. 

„Eredj el békességgel!" — búcsúzik Jézus az 
asszonytol. Ezért jött szegény: a békességért. Milyen 
lelki állapotban jött és milyennel megy el! Elment béké-
vel és nagy, hálás, mélységes szeretettel! Ez a szeretet 
vitte a kereszt alá, ez a szeretet virrasztott Nagyszom-
baton,' ez a szeretet vitte Húsvét hajnalán a sírhoz. 
Olyan szeretet volt ez, a melyről Pál azt í r ja: soha el 
nem fogy. 

Olyan mondani valója is van hozzánk Jézusnak, 
mint a milyen Simonhoz volt. Legyünk csendben 0 
előtte, hogy ne figyelmetlenül, szórakozottan mondjuk: 
Mester, mondjad! Talán megérteti velünk, hogy azért 
nem szeretjük őt „nagyon", mert bűneink tűnnek fel 
kicsinyeknek. Ha egyszer a bűnt magunkban és rajtunk 
kívül a valódi nagyságában és rettenetességében meg-
látjuk, fel fog tűnni előttünk valódi nagyságában és nél-
külözhetetlenségében a „ k e r e s z t h a l á l A k k o r talán job-
ban, hívebben, önzetlenebbül, egyszóval nagyon tudjuk 
szeretni Jézust. 

Patay Pál. 

FELHÍVÁSOK. 

Kettőről van szó. Az egyik Svájczból, a történetet 
formáló nagy eszmék és sebeket bekötöző áldásos 
intézmények, egyezmények hazájából érkezett hazai egy-
házainkhoz, a másik a nagyméretűségek földjéről, Ame-
rikából jön hozzánk rövid idő múlva. A svájczi felhívás 
az európai, az amerikai a földkerekség összes keresz-
tyén egyházaihoz van intézve. Az első a nemzetek közötti 
béke érdekében a háború elleni közös nagy küzdelemre, 
az utóbbi az egymás közötti megértésre, a Krisztusban 
való lelki egység megvalósítására hívja fel az egyházakat. 

Lapunk más helyén (Külföld) is megemlékezünk az 
első felhívásról, a melyet a svájczi református egyházak 
konferencziája intézett Európa keresztyén egyházaihoz. 
A csak nemrég lezajlott, minket is oly közelről érdeklő, 
sok százezer életet kioltó és elképzelhetlen siralmat 
okozó Balkán-háború borzalmai váltották ki ezt az igazi 
krisztusi szellemű szózatot. Valóban „Appell" ez, nem-
csak egyszerű felhívás, hanem fellebbezés a ker. egyhá-
zak lelkiismeretéhez. A száraz és mégis könnyfakasztó 
adatok, a háború és a fegyveres béke okozta pusz-
tulások felsorolása után reámutat arra, hogy az egy-
házaknak most íme ki kell lépniök a küzdtérre és egész 
energiával részt kell venniök a háború elleni küzdelem-
ben (guerre á la guerre), mert különben megbotránkoz-
tatják a világot és méltatlanokká teszik magukat a vett 
isteni küldetésre. 

Az európai egyházak hivatalos kiküldötteinek kon-
gresszusa lenne hát ez a berni összejövetel, nagyszerű 
demonstráczió és nagy munkára való együttes felkészülés 
a legfenségesebb eszmének, a Treuga Dei-nek érdekében. 

Az összes európai egyházaké, a melyek, mint a szép 
felhívás mondja, elfeledvén a szétválasztó különbségeket 
ós leborulva a Golgotha keresztje előtt, megemlékeznek 
arról, hogy mindnyájan egy szolgálatra nyertek missziót: 
a szeretet országának terjesztésére. 

íme, hát ez az egyik felséges alkalom a Lélekben 
való egység és a krisztusi indulat melletti bizonyság-
tételre. És volt-e valaha nagyobb szükség erre, mint 
épen most? Hiszen az emberek előtt (így halljuk min-
denfelől) manapság nem a dogmák, hanem a tények 
keresztyénsége inponál. És ha a keresztyén egyházak 
még csak nem is akarják megmutatni teljes energiával 
azt, hogy ők a megtartó, emberi lelkeket nevelő és össze-
kötő szeretet letéteményesei és orgánumai, akkor tulaj-
donképen nem mutathatnak fel semmi olyant, a mi előtt 
a ma embere meghajol. 

A másik felhívásról e helyen már érintőleg meg-
emlékeztünk (6. sz.). Az amerikai prot. püspöki egyház 
egyetemes zsinatától (General Convention) indult ki a 
terv. Ez a testület már négy évvel ezelőtt ez ügyre 
vonatkozólag a következő határozatot hozta: „Miután az 
egész keresztyénség körében mindinkább növekedik ma 
az a vágy, hogy beteljék Urunknak az az imádsága, 
hogy tanítványai egyek legyenek s hogy a világ elhigyje, 
hogy Isten küldötte Őt, ezt határozzuk: Bizottságot 
küldünk ki, a melynek feladata, a hit- és egyházszer-
vezetre vonatkozó kérdések megtárgyalása. Ez a bizott-
ság az összes keresztyén közösségeket, a kik Urunkat 
Jézus Krisztust Istennek és Megváltónak vallják, felszó-
lítja ezen konferenczián való részvételre. A bizottság 
7 püspökből, 7 presbiterbol és ugyanannyi világiból áll." 
Ez a bizottság nyomtatásban is kiadott jelentésében 
számol be eddigi nagy munkájáról. Az egész dolog még 
az előkészület stádiumában van. De az amerikaiak hatal-
masan hozzáláttak az eszme megvalósításához és eleddig 
már több mint 30 ezer dollárt adakoztak e czélra. 

A két felhívás, mint látjuk, kiegészíti egymást. 
Mert hiszen, ha a világ belenéz kutató szemeivel a ke-
resztyén egyházak életébe, méltán mondhatja: mielőtt 
engem akartok gyógyítani — ti, orvosok, előbb magato-
kat gyógyítsátok; a gyűlölködés, féltékenykedés gonosz 
szellemei, fejedelemségei olyan hatalmasok és ti is sok-
szor ezeknek uralma alatt nyögtök. 

Tényleges eredményekre, emberi számítás szerint, 
nem sok reménység van. De a keresztyén egyház, a 
Krisztushivők közössége, mindig tudott reménykedni ott 
is, a hol minden oly reménytelennek látszott. A „mind-
hiába" nem keresztyén jelszó. A felhívások, a melyek-
ről szó van, reménykedni, dolgozni és imádkozni tudó 
emberek szeretetközösségéből hangzanak felénk s mi 
mondjuk reá a feleletet, az apostolét, hogy „nem hiába". 

A felhívások mellett nem megyünk el közönnyel, 
igazi aranybulla van rajtok . . . a Békesség nagy Feje-
delmének pecsétjei. 

P . 



K R Ó N I K A . 

Gyűlölet. 
Ennek jegyében követték el a most még ismeretlen 

tettesek azt a rémes bűntényt, a mely iszonyataival olyan 
mélyen megdöbbentette az elmúlt héten a lelkeket. Két, 
hatásában legrettenetesebb fanatizmus, a nemzetiségi és 
vallási, szította fel az érzelmek legsötétebbjét, a gyű-
löletet, a mely a pokoli tervet kieszelte. Mintha három 
évszázad alatt nem történt és mozdult volna előre és 
felfelé, legalább itt a szomszédunkban, keleten semmi. 
A régmúlt idők lőporösszeesküvései és egyéb iszonya-
tosságai szállnak fel emlékezetünkbe. Ez a bűntett is 
közeli vouatkozásban van egyházi dolgokkal, rendelke-
zésekkel és reávilágít többek között arra a nagyon el-
szomorító tényre is, hogy mily kevéssé hatotta át az 
evangélium azoknak az embereknek lelkét, a kik talán 
fanatikus hívei ilyen vagy amolyan nyelvű és liturgiájú 
„egyháznak". Talán a bűnösök, kezükben olvasóval, 
azóta már hálát adtak a saját rítusuk szerint e gaztett 
sikerültén a maguk képére alkotott istennek. — Hiszen 
ennek nevében öldökölték ott lenn is rakásra az embereket 
és követtek el mindenféle becstelenséget. — Ha mind-
ezeket el- és meggondoljuk, úgy tűnik fel előttünk, 
hogy sok tekintetben még csak a kezdet kezdetén va-
gyunk. Gyűlölködés és ennek nyomán járó sötét árnyak 
vesznek körül bennünket mindenfelől. íme, a régi pana-
szos apostoli szózat: A világosság a sötétségben fénylik, 
de a sötétség be nem fogadja! 

Végre ! 

Valamelyik napilapban olvassuk, hogy „a párisi 
sajtó azzal a kérdéssel foglalkozik, hogyan lehetne meg-
akadályozni a párisi variété-színházak ízléstelen előadá-
sait a rendőrség beleavatkozása nélkül. A lapok taná-
csolni fogják a varieté-igazgatóknak, hogy a jóízlést 
sértő előadásokkal hagyjanak fel és ha ez nem használ, 
publiczisztikai hadjáratot indítanak a merész vállalkozók 
ellen." Végre tehát kezdik belátni az emberek és még 
a modernizmust minden bűnével dicsőítő világi sajtó is, 
hogy az úgynevezett szólás- és gondolatszabadság, vala-
mint a szabadsajtó kinövéseinek is lehet, szabad, sőt kell 
is határt szabni 1 Valóban, micsoda nagyhatalom a napi-
sajtó s micsoda ideális purifikáló eszköz lehetne minden 
vonalon, ha — ideális alapokra lenne berendezve; vagy 
ha — a munkásai, az újságírók másként gondolkozná-
nak, mint a hogyan gondolkoznak. És különösen mi nálunk. 
Hol van csak egy eset is az utóbbi húsz év történeté-
ben, a mikor a magyar sajtó igazi meggyőződésből, tiszta 
idealizmusból végezte ezt a — szinte azt mondhatnánk 
— történelmi hivatását irodalmi, színházi és társadalmi 
téren ? A politikát kivéve, más területen szinte nem 
is akart, helyesebben nem is tudott ilyen szerepet ját-
szani, A politikai purifikálás őszinteségét illetőleg pe-
dig — sajnos — megingott már mindenféle pártállású 

közönség hite Magyarországon. Az irodalom, művészet 
színházak „művészi" szabadsága pedig egyenesen ne-
bántsvirág volt a magyar sajtó szemében mindig. A ha-
tósági czenzura ellen — és jogosan—izgatott. De az nem 
jutott eszébe talán sohasem, hogy van egy másféle, 
sokkal finomabb, sokkal felségesebb czenzura is, s ez a 
közvélemény. Az erkölcsi köztudat, az újságok szuverén 
s hatalmas erejű czenzurája. A párisi sajtó végre rájött 
erre. Hát a magyar megérti-e ezt? Belátja-e, hogy ezen 
a téren nem szolgálta elég magas erkölcsi kritikával a 
társadalom érdekét'? A franczia forradalom politikai és 
egyéb szabadságának szellemét vakon szolgálta évtize-
deken keresztül. Vájjon a mulatóhelyek és színházak 
hangjának megváltoztatására való törekvésben követni 
fogja-e ugyanilyen buzgósággal párisi kollegáját? 

B E L F Ö L D 

A budapesti Bethesda. 

Falunkban egy német róm. katholikus család szinte 
feltűnő tiszteletet tanúsít a református lelkész és a re-
formátus templom iránt. A család tagjai minden találko-
zásnál mély meghajlással üdvözlik a református lelkészt 
s valahányszor a kálvinista templom harangja megszólal, 
mindig felhangzik ajkukon a fohász: „Uram Jézus, se-
gíts ! Feltűnő ez a mi falunkban, hol a róm. katholikus 
és református lakosok nincsenek ugyan egymással hábo-
rúságban, mindazonáltal a plébános urak gondoskodnak 
arról, hogy azok a bizonyos kínai falak valamiképen le 
ne omoljanak. Miben leli hát magyarázatát ennek a róm. 
katholikus német családnak különös reverencziája a ref. 
egyház papja és temploma iránt ? Elmondom . . . 

A szülők egyik erős legényfia, a ház kenyérkere-
sője, két évvel ezelőtt lábát törte a helybeli kőbányában. 
A községi orvos tanácsára a súlyosan megsebesült fiút 
Budapestre vitték, a Bethesda-kórházba. A kórház tudós 
sebésztanára, a diakonissza-testvérek gondos ápolása 
csakhamar talpra állította. Ép, egészséges, mint azelőtt. 
De a kórház nemcsak testének, hanem lelkének is Be-
thesdája lett. Korhely, korcsmahős volt addig ez a le-
gény, ma csendes, szelíd, tisztességtudó, imádságos lelkű 
ifjú. A kórház komoly, vallásos légköre az ő lelkét is 
megihlette, átformálta. „Tudok már imádkozni" -— ezzel 
jött haza. Lelkesülten beszélt arról a kegyes, istenes han-
gulatról, mely a Bethesda minden kórtermét betölti s arról 
a felejthetetlen karácsonyestéről, mely — mint mondá — 
életének legszebb emléke marad. 

Innét van tehát e róm. katholikus család hálája, 
nagy tiszteletnyilvánítása a református egyház iránt. 

Az isteni gondviselés úgy akarta, hogy ne legyen 
elég reám nézve annak a meggyógyult ifjúnak bizony-
ságtétele, hanem személyesen győződjem meg a buda-
pesti Bethesda áldásos működéséről, mely, íme, még fa-
lainkon kívül is, még az egyszerű szívekben is rokon-
szenvet ébreszt irántunk. Egy hideg januári napon kértem 



bebocsátást a Bethesdába. Nem mint vendég, hanem mint 
gyógykezeltetésre szoruló beteg. Tíz napot töltöttem e 
helyen, melyről elmondhatom, hogy méltón viseli nevét. 
Valóban Bethesda ez, irgalomháza, a samaritánusi könyö-
rülő szeretetnek áldott otthona. Nem egy beteg könnyek kö-
zött vesz tőle búcsút. Talán sok szenvedéseinek emléke 
fűződik hozzá, de felejthetetlenebb előtte az a krisztusi 
szeretet, mellyel körülvették, gondozták, ápolták. Ez, ez 
kéri tőle könnyeit. 

A budapesti Bethesdának van kiváló sebésztanára, 
jeles főorvosa, vannak képzett orvosai, de azért én mégis 
a kórház főerősségét a diakonisszák munkájában látom, 
mely igazán az istenfélelemben gyökeredző keresztyén 
felebaráti szeretet munkája. Minden beteg megérzi itt, 
hogy az a gondos ápolás nem egyszerűen humánus cse-
lekedet, még kevésbbé bérmunka, hanem egyenesen isteni 
szolgálat, mely kizár minden személy válogatást. 

Az „imádkozzál és dolgozzál" gyönyörű elvét job-
ban megvalósítani szinte alig lehet, mint a hogyan ezt 
a Bethesda-kórház diakonissza-testvérei teszik. 

Már korán reggel, a mikor még csak a fűtő szolgák 
csörömpölése vagy a nehéz betegek érdekében jövő-menő 
virrasztó „testvérek" lépte hallik, — együtt van a dia-
konisszák kicsiny serege. Mielőtt munkára mennének, 
a közös áhítat órájában találkoznak. Felzendül az ének : 

„Mi boldog az, ki Krisztus juha lehet 
S hű pásztorának bírja kegyelmét! 
Az ember dicsőbbet soha nem tehet, 
Mint Krisztusnak szentelni életét." 

Még egy rövid fohász s aztán az Isten jóváhagyá-
sát érző lélek boldogságával mennek széjjel a kórter-
mekbe, betegeikhez, kik szíves köszöntéssel fogadják 
őket. Egyik-másik betegnek hosszú volt az éjszaka, ezek 
elpanaszolják fájdalmaikat — s a diakonissza a megértő 
lélek gyengédségével figyel, hallgat, hogy hozhasson 
idejekorán való segítséget. Néha az ilyen panaszolkodás 
a világrend ellen való zúgolódásba, kifakadásba csap át, 
itt a bibliás lelkű és beszédű „testvér" szelíd szavakkal 
vigasztalgat. Némelyik beteg pedig folyton képzelődik, 
fantáziája minden reggelre egy újabb betegséget fedez 
fel önmagán, — az efféle túlzott aggodalmaskodásnak 
nem ritkán egy-egy jóízű tréfás megjegyzés vet véget, 
úgy, hogy még a panaszkodónak arczán is a mosoly 
derűje sugárzik, jeléül annak, hogy itt ez a szükséges 
gyógyszer. 

A betegek rendbehozása, a reggeli tisztogatás s 
aztán az egész napnak szinte megszámlálhatatlanul sok 
teendője a betegek ápolása és élelmezése körül majd-
nem egészen a diakonisszatestvérek vállaira nehezül. 
Bár a „nehezül" szó itt nem azt jelenti, mintha a dia-
konisszatestvérek is nehéznek tartanák azt a munkát, 
melyet önként, a Krisztus iránti szeretetből vállaltak. 
Oh nem ! Az a szolgálatkészség, mellyel a kórházi mun-
káknak durvább nemeit is teljesítik, az a határtalan 
türelem, melyet még a legkötekedőbb beteggel szemben 

is tanúsítanak, az az állandó nyugodt, mondhatnám: 
„mindig örvendező" kedély, mely a kórtermek különben 
szomorú világában oly üdítőleg hat, mind beszélő tanú-
bizonysága annak, hogy ők a Krisztus terhét, a Krisztus 
igáját hordozzák, azért „könnyű", azért „gyönyörűsé-
ges" az. 

Bizony nagy és érdemes munka az, melyet a buda-
pesti Bethesda diakonisszái végeznek. Csak azért ő előt-
tük ne beszéljen senki érdemről. Megható igénytelen-
séggel hárítanak el maguktól minden elismerő szót. „Ha 
mindeneket megcselekszünk is, haszontalan szolgák va-
gyunk" — vallják Pál apostollal. . . . S mikor leszáll 
az est és eljön a közös áhítat ideje, az Isten előtti mély 
megalázkodás hangján éneklik: 

Nem vagyok méltó, hogy gondolj reám, 
Ámde tudom, hogy meghallod imám. 
Nem kell a földön semmi egyéb, 
Krisztus, a szívemet tárom eléd. 
Élet vagy nékem és nyereség." 

A kórházi lelkész bibliamagyarázata és imája fejezi 
be az esti áhítatot (egyszersmind a napi szolgálatot ís). 
A házirend értelmében ilyenkor áll be az éjszaka. Reg-
gelig a virrasztó „testvérek" őrködnek a betegek felett. 

Szép és megható a szombat este, a mikor a dia-
konisszák kara a kórház központján, a főlépcsőházban 
énekeket zengedez, figyelmeztetni akarván mintegy a 
betegeket, hogy itt a vasárnap. A járni tudó betegek 
közül sokan a folyosókrajönnek, a termekben maradot-
tak kitárt ajtók mellett figyelnek. Áhítatos csendben 
hallgat mind. Szívük megmozdul e hangokra: 

Bár, mint Jákobra ott, 
Éj száll reám 
S nem lesz, hol nyughatom, 
Egy kő csupán, 
Ott is álmomba még 
Szívem egy vágytól ég: 
Jobban tiéd, Uram! 
Jobban tiéd ! 

Elmegyek a kórtermek ajtai előtt . . . Mindenütt 
összekulcsolt kezeket, sápadt arczokat, könnyező szemeket 
látok. Mintha itt most csakugyan minden szív, „egy vágy-
tól" égne . . . Az a kültelki legény is, a kit egy héttel 
ezelőtt hoztak be ide kocsmai verekedés közben kapott 
sebektől borítottan, most imádkozik ott a terem szögle-
tében. Az a szerencsétlen leány, ki kétségbeesésében a 
marólúghoz folyamodott, most az ének hangjainál föl-
eszmél, imádkozik, sír, édesanyját emlegeti. . . Oh, mind-
nek van megsiratni valója. De az elsírt könnyek után 
mennyivel édesebb, pihentetőbb szegény betegek álma. 
Áldott könnyek! Áldott szombat este! . . . 

Még áldottabb vasárnap: a mikor egészségesek és 
betegek, ápolók és ápoltak, az egész kórház népe ün-
nepi istentiszteletre gyűl a nagy imateremben. Jobbról-
balról kinyílnak a nagy szárnyasajtók. Jönnek a betegek : 
egyik mankójára, a másik botjára támaszkodva, a har-



madik az ápolója karján, a negyediket hordágyon hoz-
zák s így tovább. Igazi bethesdai j e l e n e t . . . A kórházi 
lelkész harmóniumkísérete mellett felhangzik a régi szép 
erdélyi ének a diakonisszák tiszta, csengő hangján, 
melybe a betegek reszkető hangja is bele-belevegyül: 

„Szűkölködünk 
Nagy mértékben 
Segedelem nélkül. 
Reménykedünk, 
Örök Isten, 
Te légy segítségül." 

A reménykedésnek, Isten segítségül hívásának 
hangja szólal meg az imádságban is, mely után igét 
magyaráz a lelkész. Sohasem láttam figyelmesebb hall-
gatóságot . . . Még az a nehéz beteg is, a kinek fájdal-
mas panaszától hangos a kórterem, itt csendesen visel-
kedik. Az istenige mint jótékony balzsam csepeg a 
szenvedő szívére. Az istentiszteletről távozóban nem tud-
tam megállni, hogy egyik diakonissza-testvérnek ezt ne 
mondjam: „Kedves testvér, ez itt már nem is Bethesda. 
Bethel ez, Istennek háza, mennyország kapuja." S a 
mikor ezt mondtam, úgy éreztem, hogy valamennyi be-
tegtársam nevében beszélek . . . 

Örvendek, hogy e bizonyságtételem a nyilvánosság 
elé jut. De meg jobban örvendenék, ha erőtlen szavaim 
nyomán némi visszhang támadna s a Filadelfia Diako-
nisszaszövetség Bethesda-kórházát anyagi támogatásban 
részesítenek azok is, a kik Istentől nagyobb mértékben 
vették a földi javakat. Már a szerény kezdet is csodás 
eredményeket mutat, minden fillér gazdag kamatokat 
hozott a magyar református egyház erősítésére, de mi 
lenne, ha talentumokat, gazdag alapítványokat hoznának 
ennek az áldásos intézménynek javára I 

Bölcs Sirákh mondja: „Ha az előkelő beszél, min-
denki hallgat és szavai a felhőkig emelkednek; ha a sze-
gény megszólal; mindenki kérdi: ki beszél?" Ez lesz-e 
sorsa jelen soraimnak? Nem tudom . . . Egyet azonban 
bizonyosan tudok. Tudom azt, hogy a magyar reformá-
tus egyház jövője azon fordul meg, hogy mennyi áldást 
tud terjeszteni, mennyi jót tud gyakorolni ebben az ir-
tóztatóan beteg társadalomban. 

Ory Lajos, 
dunabogdányi ref. lelkész. 

S Z O C Z I Á L I S Ü G Y E K . 

A buji szövetkezetek. 

Jól nevezte el a Debreczeni Prot. L. Buj községét 
Boldogfalvának, mert Andrássy Kálmán lelkész munkája 
folytán itt emberileg és földi értelemben igazán kedvező 
állapotba jutottak a hívek, az egyház és az egész köz-
ség. Lapunk mult számában szólottunk arról a klasszi-
kus évi jelentésről, a mit Andrássy kiadott. Megszerez-
heti mindenki, a ki komolyan és szeretetteljesen akar 

foglalkozni népünkkel. Ebben a rovatban lehetetlen nem 
szólani a buji hitel- és fogyasztási szövetkezetről. Mind-
kettő Andrássy létesítménye és 30 esztendő munkás-
ságának fényes eredménye, de egyúttal tanújele az ő 
hűségének s népe iránti odaadó szeretetének. Az 1913. 
év mindenfelé sanyarú volts mi történt Bujban? A Hitel-
szövetkezet 497 taggal 37071'20 K befizetett üzletrésszel 
632,054 K forgalmat ért el és ebből 142,700 K föld-
kölcsön, 141,984 K hosszabb lejáratú kötvénykölcsön volt, 
míg váltóra — és ez a nevezetes — 102,882 K-t adtak 
ki, úgy hogy az előző évről kintlevö 37,086 K váltó-
kölcsönnel együttes 139,968 K-ra mégis 106,837 K-t 
fizettek vissza. Vájjon ez már magában véve is nein 
biztos jele annak, hogy itt igazán megbízható, reális 
beosztású emberek élnek ? Hát még a betétek ? 86,376 
K-t tettek be egy év alatt s a betétállomány az év vé-
gén 125,623 K maradt. Méltán mondhatja a jelentés, 
hogy „a Hitelszövetkezet látta el kölcsönnel a falut s nem 
történt sem kamat felemelés, sem felmondás, sem Hezitálás". 
Maximális kamatláb 7% v0^- Mit szólnak ehhez a kapi-
talisták? És a szövetkezet mégis prosperált, sőt gyara-
podott a vagyona, a mely tisztán: 15,145 K. 

A fogyasztási szövetkezet 40010 K értékű árút adott 
el készpénzért, hitelbe pedig csak 2740 K értékűt s ma-
radt 4500 K-nyi tiszta vagyona. Sok szépet, okosat, a 
népnek megérthetőt mond el a jelentés s ebben is épít, 
tanít, oktat Andrássy. — A pápa eltiltotta a papokat a 
szövetkezetben való részvételtől, de bizonyára nem volt 
fogalma arról, hogy vannak Andrássyak, a kik a népet 
altruisztikus érzésekre, ideális, becsületes gondolkozásra 
nevelik a szövetkezetek által is. Persze, csakhogy And-
rássy a lélekre fekteti a súlyt s nem a világi haszonra, 
a mit bizonyít, hogy a szövetkezetnek csak 3000 koro-
nányi költsége volt. És aztán kéthetenként megjelent az 
ő evangéliumi lapja, a mely helyett most a „Vasárnapot" 
rendelteti meg a hívekkel. Aztán a hitelszövetkezetnek 
van könyvtára — és ezt megirigyelhetné akármelyikünk 
— gondoskodnak a szegényekről felekezeti különbség nél-
kül, taníttatják a kiváló, de szegény tanulókat s min-
denre van külön alap, még kiházasítási alap is becsü-
letesen élő, szegény hajadonok segítésére. így kap-
csolódik össze a rendezett anyagi helyzetre törekvés az 
ideálizmussal s az ethika érvényesül minden vonalon. 
Igenis vegyen részt a lelkész a szövetkezetekben, léte-
sítse, alapozza, fejlessze, legyen ott az élet minden vonat-
kozásában s akkor érvényesül az evangélium a gyakorlati 
életben a maga igazi jelentőségében. „Elet és munka" 
a skót missziók jelszava s ez vezessen sok-sok lelkészt 
áldásteljes falusi szövetkezetek alkotására. Legyen sok 
Andrássynk s akkor nem féltem sem kálvinista egy-
házunkat, sem veszélyben forgó magyar hazánkat! 

Kálvinista. 

Távíratmegváltási lapok 
sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker., Molnár-utcza Í7. szám), & jt & ^í j t 



K Ü L F Ö L D . 
Svájcz. 

Békekongresszus. A vaudi kanton nemzeti egyháza 
már néhány éve sürgeti, hogy Európa különböző egyhá-
zaihoz hivatalos felhívást intézzen a svájczi protestánsok 
konferencziája, melyben az európai béke biztosítására 
szólítaná fel az egyházi hatóságokat. Végre a konferen-
czia megszerkesztette és már szét is küldte a felhívást. 
Kiemeli a balkáni háború borzalmait, melynek folyamán 
háromszázezer ember esett el, ugyanannyi, sőt több megse-
besült. Megbotránkoztató volt az3 hogy egyes egyházak 
papjai a harcz sikeréért imádkoztak. Minden téren van 
haladás, csak az erkölcsi világban vagyunk még hátra. Még 
annyira se vittük, mint a középkor, mely a Treuga Dei-t 
megalkotta. A konferenczia felszólítja Európa egyházait, 
hogy az 1914-ik év folyamán Bernben kongresszust, hív-
janak össze, melyen a béke biztosításának módjáról ta-
nácskoznának a hivatalos kiküldöttek. A felhívás egy 
példányát X. Pius pának is megküldték dr. Stammler 
bázeli püspök révén. A francziaországi protestánsok nagy 
lelkesedéssel fogadták az eszmét, a genfi konzisztórium 
február 3-án tartott ülésén szintén nagy örömmel járult 
hozzá a mozgalom megindításához. A felhívást, a melyet 
mi is vettünk püspökünk útján, nagyon szépen szerkesz-
tették és három nyelven bocsátották világgá: franczia, 
német és angol nyelven. Bizonyára a mi hazai prot. 
egyházaink is szeretettel karolják fel a nagyszerű eszmét. 

Dr. T. I. 

Olaszország. 

Nevezetes templomszentelés. Ha valamelyik egyház, 
úgy bizonyára az olasz waldenseké szolgált reá a „mártir-
egyház" névre. A „keresztény" egyház történetének leg-
véresebb ós legszégyenletesebb lapjai azok, a melyeken 
a waldensek rettenetes szenvedései vannak megirva. (L. 
azt a kis könyvet is, a melyet dr. Kováts Lajos írt, Ker. 
Szövetség könyvtára Ili—IV.) De a „Nec tamen consu-
mebatur" nagyszerű, örök igazsága és ígérete sem tel-
jesült be fényesebben, kézzelfoghatóbban, mint a wal-
densek megrázó történetében. Már 30 óv óta van Rómá-
ban egy kis templomuk a Via Nazionalen. De most febr. 
8-án nagy örömünnepük volt: római szép új templomuk, 
„kathedrálisuk" felszentelése. Ott az örök városban, a 
hol azokat a hajmeresztő pokoli terveket kovácsolták és 
eszelték évszázadokon át kiirtásukra, ennek egyik leg-
szebb helyén, a Cavour-téren, szemben a nagyszerű új 
igazságügyi palotával (1) épiilt fel új, másfél ezer ülő-
hellyel ellátott pompás, bazilika-stílban épült templomuk. 
Mint egy jelen volt szemtanú egyik angol hetilapban 
leírja, egyszerűségében is mélyen megindító volt a felszen-
telési szertartás. A templom zsúfolásig megtelt. Eljöttek 
sokan a távoli völgyekből, a hová évszázadok előtt üldö-
zött vadként menekültek. Az ünnepi beszédet megelőzőleg, 
I. Kor, XlII-at olvasták, ezt bűnvallás, bűnbocsánatkérés 

és — hirdetés követte. Ezután Bibliát helyeztek el a díszes 
szószékbe azzal az imádsággal, hogy ne a vitatkozás, 
visszavonás, hanem Isten igéjének, a békességnek, test-
vériségnek fénye sugározzék arról a helyről az emberek 
szívébe. Az ünnepi beszédet, a waldensek kiváló embere, 
Luzzi flórenczi tanár mondotta találó textus Ef. 4.6. 
alapján. A szép templomot egy amerikai hölgy, Mrs 
Kennedy építtette atyja emlékére. 0 adta az összes épí-
tési és felszerelési költségeket. De ezenfelül olyan ala-
pítványt is tett, a melynek jövedelme az összes költségek 
fedezésére is elégséges. A templom úgynevezett „intéz-
ményes" templom, t. i. vasárnapi bibliai iskolák, bel-
missziói és ker. szocziális munkák számára alkalmas 
termek vannak vele kapcsolatban. — A waldensek jel-
igéje : A világosság, a mely fénylik a sötétségben ... . 
A most mintegy 80,000 lelket számláló waldensi egyház 
sohasem volt méltatlan és bizonyára ezután sem lesz a 
nagy Igéhez. P. 

A MI ÜGYÜNK. 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előf izetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés fe les 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t is kérjük, szíveskedjenek 
az 1914. évi előfizetési díjat s az e s e t l e g e s 
h á t r a l é k o t minél hamarább beküldeni. 

Választmányi ülés. A minta mult számban jeleztük, 
márczius 4-én d. u. fél 6 órakor lesz Szövetségünk vá-
lasztmányi ülése IX., Ráday-utcza 28. sz. alatt. A választ-
mányi ülés tárgysorozata a következő: Claparede Sándor 
emlékezete és emlékének megörökítése; Antal Gábor em-
lékezete ; titkári jelentés a mult választmányi ülés óta tör-
téntekről, felolvasóülésekről, vallásos estélyekről, a vi-
déki összejövetelekről és vidéki szövetségek alakulásáról, 
a könnyelmű elválások elleni mozgalom ügyében tartott 
értekezletről, a Protestáns Szövetségről, adományokról, 
közbenjárásokról, a bolgár kertészeti iskoláról; az újabb 
kiadványok és tagilletmények feletti határozat; a Szabad-
oktatási Tanács-tói a falusi szövetségeknek kieszközlendő 
államsegély az előadások tartására; a cselédügyianketten 
való részvétel; lapunk ügye; a Kálvin-képek árusítása; 
a hollandi professzorok meghívása; a névtelen adomá-
nyozó által kitűzött pályakérdés feletti határozat. Kér-
jük a választmányi tagokat ezúton ís, hogy minél nagyobb 
számban szíveskedjenek megjelenni. 

SZERKESZTŐI VACSORA. Márczius hó 4-én 
(szerdán) este 8 órakor a Magyar korona vendég-
lőben, az udvarban balra eső külön teremben (VII., 
Dohány-utcza 20.) ismét összejövünk a rendes havi 
vacsorára s ez úton is meghívjuk lapunk barátait, 
olvasóit és az érdeklődőket. Étkezés étlap szerint. 

Lapunk átvételi és fejlesztési költségeire P. I. 
1 K-t küldött, a mit e helyen is hálásan köszönünk 
s kérjük lapunk olvasóit és barátait a további adako-
zásra. — Bogáti Hajdú József dr., a mult szám-



ban már nyugtázott 20 K-n kívül „Az út kezdetén" 
czímű verskötetéből 25 példányt adott át Kókai Lajos 
könyvkereskedésének (IV., Kamermayer Károly-ü. 1., 
bolt 20.) azzal, hogy a befolyó összeget szintén erre a 
czélra ajánlja fel. Hálásan köszönjük e szép elhatározást 
s kérjük olvasóinkat, hogy támogassák ez úton is meg-
rendelés által lapunkat. A könyv ára 2 K. Mindenki örö-
mét találhatja, ha e művet olvassa. Alapunk végösszege 
1963 korona. 

A kői egyházban (Alsóbaranya) márczius 1-ére tűz-
ték ki a fiókszövetség alakulását. Ador Sándor lelkész 
áll az élén. 

Bethlen Gábor emlékünnep lesz márcz. 14-én a 
kerületi székház dísztermében, a melyet a theol. akadé-
mia Kálvin János-körével együttesen rendezünk. A pro-
gramúiról a jövő számban. 

IRODALOM. 

A magyar irodalom története 1900-ig. 
Ezen a czímen a Műveltség Könyvtára legújabb 

kötete gyanánt az Atlienaeum kiadásában terjedelmes 
mű jelent meg 298 szövegképpel, 4 színes és 54 fekete 
műmelléklettel. Ferenczi Zoltán szerkesztette oly módon, 
hogy a magyar nyelv eredetét és történetét Simonyi 
Zsigmond, a középkor, a hanyatlás és a megújhodás 
korának történetét Pintér Jenő, a protestáns kor és az 
ellenreformáczió történetét Kardos Albert, a XIX. század 
magyar irodalmát Széchenyi fellépésétől a kiegyezésig 
Endrődi Sándor, a kiegyezés utáni részt maga a szer-
kesztő írta meg. E munka nemcsak minden művelt em-
bert érdekel, hanem külön protestáns szempontból is 
figyelemreméltó, tárgyalván azt a nagy hatást, melyet 
a reformáczió irodalmi téren is keltett s foglalkozván 
azokkal a nagy szellemekkel, a kik sorainkból mind-
végig oszlopos férfiak. 

Hogy többen írták, nem hat zavarólag az olvasóra, 
bár igaz, hogy stíljük, sőt a tárgyalás módja is külön-
böző. Ez különösen Endrődinél ötlik fel, a ki poétikus 
czímeket talál, melegséggel, lendülettel ír. Néhol nem 
is annyira irodalomtörténetet, mint lelkes ünnepi beszé-
det mond, így különösen Széchenyiről, Kemény Zsig-
mondról, a forradalomról és Petőfiről egész dithirambikus 
hévvel. Sőt ugyanannak az írónak előadásmódjában is 
van némi egyenetlenség. Például Pázmány dicsőítése a 
nyugodt, tárgyias, kritikai előadásból kirí. Az emberre 
azt a hatást teszi, hogy szerző kisebb-nagyobb esetleges 
változtatásokkal valamely ünnepi alkalomra készült fel-
olvasását illesztette bele a rendszeres munka keretébe. 
Evvel szemben annál inkább felötlik Kisfaludy Sándor-
nak felettébb szigorúan való megítélése. Legfelötlőbb 
azonban, hogy néha nem veszik tekintetbe az előző fej-
tegetéseket, még a saját magukét sem. így a 28. lapon 
ismételve olvassuk azt, a mit az előbbi fejezetben már 
részletesebben láttunk. Majd van valamicske újabb adat 
benne, de ezt bele lehetett volna illeszteni amabba. Itt 
egy egész jókora részlet merőben fölösleges, az olvasóra 

nézve csak időpazarlás. Később a Fortunátus ismerteté-
sében fordul elő ismétlés (214. 1.), valamint a 235. lapon 
az iskolai drámákról, a 295. lapon Kazinczy munkás-
ságának jellemzésénél ismétlődnek a 287. lapon mon-
dottak. Bajzáékról is (423. 1.) van némi fölösleges ismét-
lés. Mindezeken az apróságokon egy remélhető második 
kiadásban könnyű lesz segíteni. 

Vannak a könyvben némi tévedések is, vagy nem 
szabatos megállapítások. Minden ok nélkül nevezi a 
szerző Jakab Ödön Árgirus-kt (129. 1.) ós Szilágyi és 
Hajmási-ykX verses ifjúsági elbeszélésnek. Pázmány buda-
pesti szobránál (158. 1.), a mely még nincsen felállítva, 
már tisztelettel álmélkodik a közönség. Felveti szerző 
a kérdést, hogy Geleji Katona István erejét, hatalmát 
miért nem vitte harczba Pázmány s a katholiczizmus 
ellen, pedig kérdezve maga megfelel rá, hogy saját 
hazájának, Erdélynek, egészen más jellemű vallásos 
mozgalmai kötötték le. Csodálkozik, hogy a Zrinyiászt 
mai nyelven, folyamatos verseléssel még nem alakították 
át. Megvan. (Vékony Antal.) Ép úgy a Bankó leányá-1 
is feldolgozta már modern költő. A 224. lapon azt 
mondja Mikes Kelemen Mulatságos napok czímű köny-
véről, hogy hü átdolgozása az eredeti szövegnek; három 
sorral alább, hogy a fordítónak nem erénye a hűség. 
Ez ellenmondás. Mindenesetre nem szabatos beszéd. 
Virág Benedekről azt írja, hogy 1754—1830-ig élt; s 
mégis 78 esztendős korában halt meg? Csokonairól 
(298. 1.) azt mondja, hogy egy évnél tovább Csurgón 
sem bírta ki. Ez így nem szabatos. Kibírta volna sze-
gény tovább is, de mennie kellett, mert elvesztette ott 
való megélhetése módját. Barabás Miklós festőnk (356. 1.) 
Mihályra van bérmálva. Ez tán sajtóhiba lesz. Kemény 
Zsigmond nem 1815-ben született. Urházy György (426. 
1.) miért tartoznék a Petőfi ellenségei közé? Tisztelője 
volt s Petőfi első kolozsvári látogatása alkalmával a 
a költő hűséges kalauza. Czakó Zsigmond nem vesztette 
el korán az édesanyját. Anyja túlélte őt. A sanyarú 
ifjúságára s apjának alkimiai munkájában segédkezésére 
vonatkozó adatok sem pontosak, vagy legalább is nin-
csenek szabatosan kifejezve. Szász Gerő nem a Szász 
Károlyék családjából való. Madách nem 1829-ben szüle-
tett, sem Szilágyi Sándor 1830-ban. A Petőfi-Társaság 
nem 1878-ban alakult. Turgenyevet nem Szabó Endre 
vezette be a magyar költészetbe. Jékey Aladárnak el-
eddig két kötet költeménye jelent meg. Fanghné-Gyujtó 
Izabella nem 1853-ban született, hiszen 1848—49-ikí 
emlékeiről több ízben írt. Imre Sándor nem 1880-ig volt 
kolozsvári egyetemi tanár. Tán sajtóhiba 1886 helyett. 

Mindezek apróságok s csak tiszteletből említem, 
nehogy a figyelmet elkerülve, ezek s hasonlók új ki-
adásba is bekerüljenek. 

A régibb korszakok megíróinak könnyebb feladatuk 
volt. Talán nem szükséges megjegyeznem, hogy nem ki-
csinylésből mondom. De itt részletes előtanulmányok, 
mintegy megállapodott értékelések vannak s mindnyájan 
kora ifjúságunktól fogva foglalkozunk velük. A legújabb 



kornak története azonban egészen megmunkálatlan. Az 
írók kiválasztása, életrajzi adataik felkeresése, műveik 
elolvasása, munkásságuk értékelése : mind a szerkesztőre 
vár. Ferenczi Zoltán nemcsak társai közt a legnehezebb 
feladat megoldását vállalta magára, hanem általában 
igen nehéz feladatot kellett megoldania, különösen, ha 
tekintetbe vesszük, hogy az ilyen munkának megállapí-
tott határidőre kell elkészülnie. S e mellett jórészt élő, 
érzékeny írókkal foglalkozik, lépten-nyomon elégedetlen-
séget szítva. Nyilvánvaló az a komoly törekvése, hogy 
minden arravaló íróról megemlékezzék. Ha mégis valaki, 
a mi könnyen megeshetik, kimaradt, kész a feljajdulás. 
A ki benne van, de képmása nélkül, lekicsinyelve érzi 
magát. Ha képe is ott ékeskedik, igen rövidnek találja 
a róla mondottakat, vagy nem elég méltányosnak, felü-
letesnek, ferde szempontból felfogottnak. Pedig bizonyos, 
hogy Ferenczi lelkiismeretesen igyekszik tárgyilagosnak, 
méltányosnak lenni s megérdemli, hogy mi is méltányol-
juk fáradságos, de derekas munkáját. 

Talán nekünk is volna itt-ott némi ellenvetésünk: 
hogy pl. Tinódi szobra épen nem olyan művészi alkotás, 
mint a hogy a könyv hirdeti; hogy a nyilvános szobrok 
fellendítésénél jó volna megjelölni, hol vannak, ki az 
alkotójuk; hogy némely érdemes írónak (Aranyosrákosi 
Székely Sándor, Szabó Károly, Pálfy Albert, Balázs Sán-
dor, Baksay Sándor, Abonyi Lajos, Frankenburg Adolf, 
Pákli Albert, Nagy Ignácz stb.) igazán okadatlanul ma-
radt ki az arczképe, másnak meg benne van, a kinek 
munkássága nem is esik belé a tárgyalt időszakba s 
csak épen valahogyan a nevük fordul elő (Móricz Zsig-
mond, Babics Mihály). Ez azonban már csakugyan egyéni 
dolog. 

A könyv szépen, gondosan vau kiállítva. Az elő-
forduló egy pár sajtóhiba olyan szembeötlő, hogy maga 
magát kiigazítja. Érdemes, hogy a közönség kezébe 
vegye e könyvet; haszonnal olvashatja. Ara kötve 24 
korona. 

i—y. 

Értesítés. Mindazokat, a kik dr. Kuyper: A kálvi-
nizmus lényege cz. munkájára előfizettek, vagy aziránt 
érdeklődtek, tisztelettel értesítjük, hogy a könyv, techni-
kai akadályok miatt, sajnálatunkra csak márczius végén 
jelenhetik meg. Előfizetéseket még mindig elfogadunk, az 
előfizetési díj (3 K) vagy a megrendelés bejelentése Czeg-
lédi Sándor nagysallói lelkészhez intézendők. Kérjük az 
egyes theol. akadémiák tanárait, hogy a munkát az ifjúság 
figyelmébe ajánlani szíveskedjenek. Theologusok és segéd-
lelkészek a könyvet kedvezményes áron kaphatják. A 
fordítók. 

EGYHÁZ, 

Lelkészi álasztások. Négy héttel ezelőtt a szószék-
ben elhunyt Fábián János lelkész helyére a váczi gyüle-
kezet egyhangú meghívás útján Sáfár Béla őrszentmik-
lósi lelkészt választotta meg. A sok megpróbáltatáson 
átment váczi gyülekezet buzgó és tevékeny lelki vezetőt 

nyert. — Az udvarhelyi egyházmegyébe tartozó égei 
gyülekezet Benedek Pál jelenlegi szamosangyalosi h.-lel-
készt választotta lelkészévé. 

Lelkészbe'ktatások. Február hó 22-én lélekemelő 
ünnepélye volt az alberti-irsai ref. egyháznak. Ez a még 
kicsiny, de szép reményekre jogosító ifjú egyház, mely fá-
radtságot nem ismerő, áldozatot nem sajnáló buzgó vezetők 
és egyháztagok néhány évi kitartó munkálkodásának ered-
ményeként lett a „szétszórt csontokból" anyaegyházzá: 
most ünnepelte egyhangú szeretettel meghívott első lelki-
pásztorának, Böhönyei Istvánnak beiktatását. Az egyház-
megye esperesét, a Bethánia-Egyesület tagjait és ének-
karát az állomásnál a gyülekezet tagjai várták és kísér-
ték őket be a parókhiára. Nagy Ferencz esperes I. Kor. 
III.9. és IYm. alapján mondott ismert ékesszólásával meg-
ható beiktató beszédet. A beiktató beszéd után a Bethá-
nia énekkara énekelt szívet-lelket meghatóan, Istenhez 
emelve s többeket könnyekig megindítva, egy igen szép 
régi magyar éneket, lic. dr. Kováts Lajos tanár veze-
tésével. Az új lelkész az I. Kor. II.X, 2. alapján tartott 
bizonyságtétellel köszöntött be. A délutáni istentiszteletet 
a Bethánia-Egyesület tartotta. Az énekkar négy gyö-
györű dics- és hálaénekben ragadta a lelkeket az Örök 
Szeretet trónja felé. Ifj . Szabó Aladár a Bethánia-Egye-
sület munkáját cs czélját ismertette, Molnár Elvira sza-
valt, lic. dr. Kováts Lajos bibliát magyarázott. A lel-
készek közül az esperesen kívül, a meghívók késői el-
készülte ós szétküldése miatt, csak Perjessy Károly 
ócsai lelkész volt még jelen, ki szíves szavakkal üdvö-
zölte az új lelkészt. Ugyanezt tette a Bethánia-Egyesület, 
melyeknek tagjai nagy szeretettel működtek közre, hogy 
minél áldásosabbá tegyék az ünnepélyt. A Filadelfia 
Diakonissza-Egyesület nevében az egyesület lelkésze kül-
dött meleghangú üdvözlő sorokat. — A békésszentandrási 
gyülekezet február 8-án iktatta be állásába újonnan vá-
lasztott lelkészé, Marjai Gézát. — A nagyberegi egyház-
község új lelkészének, Bary Gyula volt beregdaróczi 
lelkésznek pedig 15-én volt az ünnepélyes beiktatása. — 
Itt említjük meg, hogy Marjay Károlyt, a budafok-albert-
falvai ref. egyház első rendes lelkészét, márczius 1-én 
délelőtt iktatják be állásába. Ez alkalommal délután 4 
órakor a Kossuth Lajos-utczai polgári iskola tornacsar-
nokában „beiktatási ünnepély" is lesz szépnek ígérkező 
programmal. Erről a jövő számban bővebben emlékezünk. 

Örömünnep Tabajdon. A tabajdi ref. gyülekezet 
febr. 1-én meghívás útján nagy szótöbbséggel B. Szabó 
János peterdi lelkészt választotta meg. Az új lelkész 
febr. 24-én mutatkozott be híveinek, mely alkalommal 
a személye iránti ragaszkodásnak legszebb tanujeleivel 
találkozott. Az alcsuti állomáson fogadta az egyházközség 
küldöttsége, melynek élén Pápay János gondnok üdvö-
zölte az új lelkészt, a ki köszönetmondás után, fehér-
ruhás lányok sorfala között ment kocsijáig. A menet 
élén lovasbanderium haladt, melyet Tabajd határán állí-
tott meg az újabb üdvözlő küldöttség, melynek szónoka 
a község nevében üdvözölte a lelkipásztort. A parókhián, 
hol összegyűlt az egész község, a presbitérium élén 
Jánosi György s.-lelkész köszöntötte az új lelkészt, a 
ki itt újból, — ^mielőtt új otthonának küszöbét keresztül 
lépte — jó bizonyságot tett a szeretetről, melynek je-
gyében szolgálni akar. A lelkész megjelenése, egyéni-
sége a legjobb benyomást keltette. A könnyekig meg-
ható volt az a jelenet, a mikor a buzgó gyülekezet a 
vasútállomásnál az ifjú pap szavai után kalaplevéve 
reázendített a VIII. zsoltárra, a parókhián pedig a XXXIII. 
zsoltárra. Valóban a szívből fakadt az ének, mert nem-
csak az új lelkésznek, de az Úrnak is örvendeztek, hogy 



Tabajdnak olyan minden jó reménységre jogosító pász-
tort rendelt régi hűséges porladó szolgája, Mészöly Pál 
helyére. 

Új egyházmegyei gondnok. A kalotaszegi reform, 
egyházmegye megürült gondnoki állását Váró Bénjámin 
kolozsvármegyei tanfelügyelővel töltötte be. A választás 
már megerősítést is nyert s a beiktatás az egyházmegye 
tavaszi közgyűlésén lesz. 

Szavazatbontás. A pesti egyházmegyében lemon-
dás folytán megüresedett két aljegyzői állásra Mocsy 
Mihály üllői és Sáfár Béla őrszentmiklósi lelkészeket 
választották. Mocsy 44, Sáfár 42 szavazatot kapott az 
52 szavazatból, Tanítóképviselők lettek: Csép Gyula 
üllői, Fenyvessy Ferencz pócsmegyeri és Komonyi László 
veresegyházi tanítók. 

Kitüntetés. Menyhárt András kecsetkisfaludi lel-
készt, az udvarhelyi egyházmegyének hosszú éveken át 
volt esperesét, nyugalomba vonulása alkalmával a király 
a Ferencz József-rend lovagkeresztjével tüntette ki a 
közélet terén szerzett érdemei elismeréséül. 

Nyugalomba vonuló lelkészek és énekvezérek. 
A folyó év elején működésbe lépett lelkészi nyugdíj-
intézetet az erdélyi egyházkerületből is több lelkész és 
énekvezér veszi igénybe. Január elsejével hatan vonul-
tak nyugdíjba, április 1-ével ismét ketten mennek nyu-
galomba, július 1-ével ugyancsak hatan. A nyugdíjazá-
sok terén eddig Erdély vezet. De itt is van a legnagyobb 
szükség edzett iíjúi karokra és szívekre! Hisszük, hogy 
a nyugalomra vágyó katonák helyére lelkes ifjú har-
czosok kerülnek a magyarság fontos őrhelyeire. 

Fögondnok- és presbiterválasztás Nagykörösön. 
A csaknem 20,000 lelket számláló nagykőrösi ref. egy-
házban vasárnap rendkívü} nagy érdeklődéssel ment 
végbe a fő- és algondnok, valamint a presbiterek és az 
egyházközségi közgyűlés tagjainak megválasztása. Ezer-
nyolczvanhárman szavaztak. A választás helyisége, a 
tanítóképezde helyisége körül folyvást több száz főre 
menő közönség várta izgatott érdeklődéssel a választás 
eredményét. A függetlenségi párt politikai szempontból 
avatkozott e tisztán egyházi belügy elintézésébe s a párt-
vezetőség állította össze a jelöltek névsorát. A 14 válasz-
tandó presbiter közé 3 intelligens, 2 iparos és 9 gazdál-
kodó nevét vette fel. Az ellenpárt (hát ez nem politikai 
párt ? SzerJc.) is nagy tevékenységet fejtett ki s ennek 
meg is volt az az eredménye, hogy a függetlenségi úgy-
nevezett „anyapárt" jelöltjei mindössze néhány szótöbb-
séggel győztek. Főgondnokul az összes szavazatokkal 
dr. Kökény Dezsőt, az eddigi érdemes, buzgó főgondno-
kot választották meg. Algondnokul S. Hegedűs Albertet 
választották meg 543 szavazattal az eddigi algondnok 
Fodor István 541 szavazatával szemben, a ki pedig állá-
sát kifogástalanul töltötte be. (Talán a „leánypárthoz" 
tartozik ? Szerk.) A választásnál felmerült sok szabály-
talanság miatt azt megfellebbezték s így előrelátható-
lag újabb izgalmas választásnak lesz színhelye Nagy-
Kőrös. — így szól a beküldött tudósítás. Szomorú jelen-
ség, hogy ebben a nagy dolgokra hivatott gyülekezetben 
is politikai pártszempontok érvényesültek ilyen nagyfon-
tosságú egyházi ügyben. 

Évi jelentések. Nagy figyelemmel, érdeklődéssel ol-
vastuk el a pécsi ref. egyházközség 1913. évi munkájáról 
szóló jelentést, a mely most is fejlődő egyházi életről, 
munkáról ad számot. A füzet elején Nyáry Pál lelkész 
összefoglaló jelentését olvastuk, a melyet a Dániel 527. 
alapigéhez (Megmentettél . . .) fűzött. Isten megméri az 
egyházakat is, mondja és fontos kérdés, mit mutat a 
pécsi egyház 1913. évi munkája az Isten mérlegén. El-

mondja, hogy az egyház „gyülekezeti terem" építésének 
tervével foglalkozik és említi, hogy ez már egy felső-
baranyai gyülekezetben, Gyüdön meg is valósult. Igaza 
van a buzgó lelkésznek, midőn reámutat arra, mily nagy 
szükség lenne ilyenekre az ébredő vallásos élet és mun-
kás gyülekezetek számára mindenütt. A mi hideg, fűtet-
len, vagy nehezen fűthető (sokszor rossz akusztikájú és 
toronymagasságban álló szószékekkel ékeskedő) temp-
lomaink épen télen, tehát akkor alkalmatlanok minden-
féle pásztorális és belmissziói munkákra, mikor a hívek 
ezekre kaphatók lennének. Szeretnénk, hogy egyházi 
életünk meleg legyen? Igen, de hogy melegedjenek fel 
a lelkek 10—12 fokos, leheletet fagyasztó hidegben? 
Hogyne vágyódnának az emberek inkább a jól fűtött 
„köröké be, mozikba stb.? De hát a czopf! Pécsett az 
ottani megértő egyházi vezetőség majd életre kelti az 
alvó leányzót, a gyülekezeti terem eszméjét. A pécsi 
Bethánia-Egyesület minden hónapban tartott a templom-
ban is vallásos estélyt. Voltak az egyesület helyiségében 
vasárnapi bibliai iskolai órák, gyermekistentiszteletek; 
segítették a szegényeket, buzgón folyt a fogházi misszió. 
Az egyháznak, melynek főgondnoka Varga Nagy István 
kir. táblai biró, ker. tanácsbiró, 747 adófizető tagja van. 
Keresztelések száma volt 63, eskettek 15 párt; konfir-
máltak száma 46, anyakönyvezett halottak száma 63 
(23 vidéki). A ref. tanulók száma 385, ezek között 190 
az elemi iskolás, a többi középiskolákba jár. Az ottani 
hadapród iskolások között 22 ref. vallású növendék volt. 
További gazdag áldást kívánunk a pécsi nagy missziót 
és érdekeket szolgáló gyülekezetnek ! — Külön füzetké-
ben számol be a budapest-kőbányai ref. parókhiális 
kör is az elmúlt évben végzett munkájáról. A czímlapot 
a csinos templom képe díszíti. A bevezető, biblikus czikk 
után a templom megváltozott környezetét írja le a füzet. 
Bemutatja az újonnan épített, szép, nagy evangélizáló 
termet, melynek egy templomunk mellől sem szabadna 
hiányozni. Majd időrendben közli az 1913-ik esztendő 
jelentősebb eseményeit, egyházépítő összejöveteleit. Ez-
után „Állandó munkánk" czímmel ismerteti a gyülekezet 
körében működő vasárnapi iskolát, a serdülő leányok 
bibliaóráját, a varróórákat, az énekkart és a kis gyüle-
kezeti lapot, az „Igaz Gyöngyök "-et. Az elmúlt év sta-
tisztikai adatai, a kör vagyoni állásának föltüntetése 
után a tudnivalók, a parókhiális tanácsosok meg a hit-
oktatók névsora és a palástdíjak következnek. Mindez 
belefér egy kis 16 lapos füzetbe! Ilyen füzetkét még 
legszegényebb gyülekezeteinknek is jó volna kiadni. 
Sokszorosan megtérülne a reáfordított költség mind lel-
kiekben, mind anyagiakban! — Ezzel kapcsolatban em-
lítjük, hogy dr. Pruzsinszky Pál tanár lapunkban is 
már jelzett három előadását Dévai Biró Mátyásról, Sze-
gedi Kis Istvánról és Meliusról egyre fokozódó érdeklő-
dés mellett tartotta meg a kőbányai gyülekezet körében. 
Az elsőt a templomban, az utóbbi kettőt a templom 
udvarán épült jól fűtött, barátságos, szép gyülekezeti te-
remben, a mely olyan pompásan bevált a belmissziói 
munkák czéljaira. Nagy közvetlenséggel, á lelkeket meg-
ragadóan emlékezett er három nagy apostoli buzgalmú 
bizonyságtevőről. Az Úr háza iránti szeretetben elégő 
három életnek példája mély benyomást gyakorolt a 
figyelmes hallgatókra. Az előadások befejeztével dr. Be-
reczky Endre, a kőbányai parókhiális kör buzgó világi 
alelnöke tolmácsolta dr. Pruzsinszky előtt meleg, elismerő 
szavakban a hallgatóság hálás köszönetét. 

Külföldi részvétnyilvánítások. Az Antal Gábor 
elvesztése fölött érzett mélységes bánatunkban igaz ro-
konszenvvel osztozkodik az egész protestáns világ. A kii-



lönböző magánlevelekben kifejezésre juttatott Őszinte 
részvéten kívül az egyetemes konvent is kapott két hi-
vatalos részvétíratot. Az egyiket a Presbiteri Világszö-
vetség főtitkára, dr. R. Dykes Shaw küldte Edinburghból, 
a másikai pedig dr. Choisy Jenő genfi egyetemi tanár, 
a Genfben tanuló magyar diákokat pártfogó bizottság 
és a theologiai fakultás nevében. Mindkét részvétirat a 
legmélyebb elismeréssel emlékezik meg Antal Gábor el-
évülhetetlen érdemeiről, a miket egyfelől a magyar ref. 
egyházi élet fölvirágoztatása, másfelől a külföldi össze-
köttetések ápolása terén szerzett. 

Érdekes előadás. Webster J. T., a budapesti skót 
misszió derék vezetőlelkésze, február 13-án igen érdekes 
előadást tartott a nyári két skócziai világkonferencziáról, 
melyek egyikét a ker. ifjúsági egyletek tartották Edin-
burghban, másikat pedig a ref. egyházak világszövetsége 
Aberdeenben. Előadásában nemcsak e két, világraszóló 
konferenczia nagy jelentőségéről emlékezett meg kimerí-
tően, hanem e két hires skót világvárost is bemutatta 
60 vetített képben. 

Vallásos estélyek. A szatmári ev. egyház Temp-
lomegyesülete február 22-én az építendő ev. templom 
alapja javára a ref. nőiskola tornacsarnokában vallásos 
estélyt és azt követőleg a Polgári Társaskörben szeretet-
vendégséget rendezett. — Örömmel adunk számot az 
ungvári két protestáns egyháznak testvéries egyetértéssel 
rendezett, immár ötödik vallásos estélyéről is, mely febr. 
8-án volt, tartalmas programmal. íme a legfontosabb 
munkamező a ref. és az ev. testvéregyházak együttes 
munkálkodása számára! 

liőjti esték. A salgótarjáni ev. egyház a böjti idő-
szakban is akar rendezni az elmúlt adventi hetekben oly 
nagy eredménnyel megtartott estélyekhez hasonló vallásos 
estélyeket. Ezeken több nő is fog fölolvasást tartani, a 
kiknek az erőteljesebb egyházi életbe való bevonása igen 
üdvösnek mutatkozik. Az egyik estélyen a lelkész : Je-
szenszky Károly szabad előadás keretében vetített ke-
pekkel be fogja mntatni Jézus életét. 

Üdvös határozat. A kolozsvári református egyház-
megye tanácsa — mint az Egyházi Újságból értesü-
lünk — legutóbb kimondotta, hogy az egész egyházmegye 
területén, minden egyházközségben a legerőteljesebb 
belmissziói munkát indítja meg, mindenütt a helyi viszo-
nyoknak és szükségleteknek megfelelőt. Örömmel olvas-
suk az esperes-szerkesztő tollából, hogy az esperesi 
vizitácziók alkalmával ez a munka is a legbehatóbban 
számba fog vétetni." Csak azt mondhatjuk r á : „Úgy 
legyen!" 

A Ref. Tanoncz-Otthon 1914. márczius hó 1-én, 
vasárnap este fél 8 órakor a Városligeti fasor 5—7. szám 
alatti helyiségében, a Tanoncz-Otthonban szeretetvendég-
séget rendez. Műsor: 1. 37. dics. Énekli a közönség. 2. 
Imádkozik Kovács Emil lelkész. 3. Megnyitó beszédet 
mond Herényi János, a Tanoncz-Otthon gondnoka. 4. Kar-
ének, előadja a Tanoncz-Otthon énekkara, Nagy Sándor 
egyháztanácsos vezetésével. 5. Szeretetvendégség. 6. Ma-
gyar népdalok, czimbalmon és klarinéttal, előadják Bálint 
Aladár és Stein Béla urak (a szeretetvendégség alatt). 
7. „Sztáray Mihály, a magyar reformátor" czímen előa-
dást tart: dr. PruzsinszJcy Pál ref. theol. akad. tanár. 
8. „A nő" Kemenes Ferencztől és „Tanács" Gyulai Pál-
tól, szavalja Herényi Tilda k. a. 9. Bibliát magyaráz és 
imádkozik Nagy Sándor, a skót misszió s. lelkésze 10. 
135. zsolt. Énekli a közönség. 

Reverzális statisztika. A m. kir. központi statisz-
tikai hivatal havi közleményei alapján a gyermekek val-
lására vonatkozó megegyezéseknél következőképen álla-

píthatjuk meg az ág. hitv. ev. és ref. egyházak 1913. 
évi előzetes (nem végleges, a mennyiben egy-két elmaradt 
vagy kiigazított adat miatt csak a később megjelenő 
statisztikai évkönyvben zárul le hitelesen) nyereség- (-{-) 
és veszteség- (—) számláját: 

Veszteség (—) Nyereség ( + ) 
Ev. Ref. Ev. Ref. 

Januárban . . 46 1 — — 

Februárban . . 31 29 — — 

Márcziusban . 17 — — 34 
Áprilisban . . 62 — — 17 
Májusban. . . 43 12 — — 

Júniusban . . 29 36 — — 

Júliusban. . . 38 — — 21 
Augusztusban . 48 18 — — 

Szeptemberben . 26 16 — — 

Októberben . . 20 — — 10 
Novemberben . 81 54 — — 

Deczemberben . 12 — — 44 
Összesen . . 453 166 

+ 126 
— 40 

126 

Kassa. Homola István, 
ev. lelkész. 

Örömmel fut végig a szemünk ezeken az adatokon, 
különösen a ref. egyházra vonatkozókon. Bár még vesz-
teségről beszélnek, mégis a hajnalhasadás fénysugarait 
látjuk földerengeni az egyre fogyó számok közt. Eszünkbe 
jutnak a néhány év előtti ijesztő nagy számok. Hát 
mégse volt a vészharang kongatása hiábavaló, mégse 
volt egyházi hatóságaink energikus föllépése czéltévesz-
tett! Adja Isten, hogy a javulás ilyen állandó legyen! 
Akkor néhány óv múlva már nemcsak a veszteség tűnik 
el egészen, de nyereségről is számolhatunk! 

Ribliaterjesztés Magyarországon. Az 1913. évben 
— mint az „Élet és Munká"-ből olvassuk — a Londoni 
Traktátus-Társulat és a Skót Nemzeti Bibliatársulat 
95,893 példányt, a Britt és Külföldi Bibliatársulat pedig 
130,307 bibliát adott el, összesen 226,200 példányt. Bár 
a Britt és Külföldi Társulat kevesebbet terjesztett, mint 
az előző évben, a Skót Nemzeti Társulat sokkal nagyobb 
eredményt ért el, úgy hogy hazánkban az elterjesztett 
bibliák és bibliai részek száma az elmúlt évben" 10,237-tel 
szaporodott. A fönti számokon kívül a Britt és Külföldi 
Társulat budapesti raktárából még 67,572 példányt Ro-
mániába és Szerbiába is küldött ós az elmúlt hónapban 
a Skót Nemzeti Bibliatársulat képes kiadványaiból mint-
egy 9000 példányt küldött Amerikába, az ottlévő magya-
rok számára. 

Mibe került a skót misszió új épülete ? Most ké-
szült el a skót misszió hatalmas Vörösmarty-utczai új 
otthonának a zárószámadása. A teljes költség 843,908 
kor. 82 fill.-re rúg, mely a következőkép oszlik meg: 
a telek 204,070 kor. 42 íill.-be, az épület 587,185 kor. 
90 fill.-be, a fölszerelések 43,652 kor. 50 fill.-be kerül-
tek. Ezeknek a költségeknek a födözésére a következő 
összegek állottak rendelkezésre : a Hold-utczai régi ingat-
lan eladásából 396,000 kor., a fővárostól nyert építési 
segély 50,000 kor. (ebből ezideig csak 10,000 kor.-t utal-
ványoztak),, Webster lelkész Skótországban 29,968 kor. 
15 fill.-t gyűjtött, a Vörösmarty-utczában a régi anyag 
eladásából befolyt 14,015 kor. 80 fill., magyarországi 
adományok 10,133 kor. 74 fill., kamat a banktól 7522 
kor. 84' fill. Ez mindössze csak 507,640 kor. 53 fill., 
így a hiány még 327,268 kor. 29 fill. A hiány meg-
szüntetésére még mindig örömmel fogad el a misszió 



vezetősége adományokat. Minél előbb kiegyenlítődik a 
hiány, annál hamarább kerül a misszió abba a hely-
zetbe, hogy új munkaerőket állítson be és így meg-
valósítsa más terveit is Isten országának hazánkban való 
terjesztése érdekében. 

A vallásalap vagyona. Mindnyájunkat közelről ér-
dekel, hogy mily óriási vagyon van a vallásalap kezelé-
sében a kath. egyház czéljaira hazánkban, azért mi is 
leközöljük annak állását a múltban és a jelenben. 1795-
ben a vallásalapnak 5.559,195 frt 78 kr. készpénzvagyona 
volt, mely 266,095 forint kamatot hozott évenkint, míg 
a birtokok jövedelme 395,447 forintra rúgott. 1886-ban hi-
vatalos becslés szerint az alapítvány ingatlanai 10.387,624 
frtot értek, a készpénzvagyont pedig 10.816,319 írtra ér-
tékelték. 1895-ben a földmívelésügyi minisztérium birtok-
statisztikai kiadványában a vallásalap vagyonának egész 
értékét 23.984,485 frtban, a fekvőségek értékét pedig 
8,438,984 frtban tüntette föl. Az 1913. évi kimutatás sze-
rint 38.869,837 korona tőkéje van a vallásalapnak, a mi 
a kimutatás szerint 1.685,501*72 kor. jövedelmet hoz. Az 
ingatlanok területe 165,808 kataszteri hold. Ebből 51,794 
hold erdő, 114,077 hold mezőgazdasági birtok. Ennek a 
legminimálisabb becslési ár mellett is százmillió koroná-
nál több az értéke. A jövedelme azonban a tőkének alig 
két százaléka: 2.038,681 kor. Ez is csak a nyers hoza-
dék, melyből nincs még leszámítva a közalapítványi igazg. 
és az ellenőrző bizottság több, mint fél milliót kitevő ad-
minisztratív költsége. Ebből a negyedfélmillióból jut hit-
oktatásra 144,797 kor., papnöveldék javadalmazására 
427,645 kor., püspökök és káptalanok javadalmazására 
105,538 kor., különféle szerzetesrendeknek a megszüntetett 
gyűjtögetésért kárpótlásul 78,096 kor., különféle rendkí-
vüli kiadásokra 870,422 kor. így a munkácsi gör. kath. 
püspök 3,852 kat. hold földbirtoka mellé évi 12,000 ko-
rona személyi pótlékot kap, ezenfelül egyes főpapok se-
gélyezés czímón 40,000 kor.-t kapnak. 

A baptisták száma az egész világon. A világ 
különböző tájain élő baptisták háromévenként összegyűj-
tik statisztikai adataikat. Az elmúlt évben volt ilyen 
újabb számbavétel. Ennek eredményei az alábbi adatok. 

Gyülekezet V a c s o r á z ó Vasárnapi 

Európában . 
Ázsiában 
Afrikában . 
Amerikában 
Ausztráliában 

5200 
2300 

103 
60,483 

618,368 
195,758 

17,121 
6.208,525 

29,691 

iskolai tanuló 

705,427 
103,319 
10,787 

2 960,600 
37,601 

Összesen 68,415 7.069,463 3.817,734 

Ez a kimutatás nagy gyarapodást mutat a három 
év előtti adatokhoz képest, nevezetesen a gyülekezetek 
száma 3367-tel, a tagoké 354,252-vel, tehát átlag 1000 
új gyülekezettel és csaknem 120 ezer „hívővel" gyara-
podott évenként a számuk. A gyarapodás zöme Ameri-
kára esik, a minthogy a gyülekezetek óriási többsége 
(60,483) is ott van. Európában legtöbb baptista van 
Nagybritanniában: jelenleg 416,000. Azután jön Orosz-
ország ; itt több, mint 100,000-en vannak. Svédországban 
55,000-en, Németországban 40,000-en, Magyarországban 
21,000-en. 

A zsidók száma. A Londonban megjelent „Zsidó-
évkönyv" szerint az egész világon 13.052,846 zsidó van. 
Ezek 'közül 9.950,175 Európában él; 484,359 Ázsiában; 
404,836 Afrikában; 2.194,016 Amerikában és 19,415 
Ausztráliában. Az európaiak közül magában Oroszország-
ban 6.000,000 lakik. 

Az új pápai évkönyv. A r. kath. egyház hivatalos 
évkönyve, az Annuario Pontificis elkészült s az „Alkot-
mány" nyomán a következőket közöljük belőle. Az év-
könyv elején a pápára vonatkozó adatok állanak. X. Pius 
pápa, aki a pápák közt a 259-ik, most lép 79-ik évébe. 
A bíborosok kollégiumára vonatkozó adatok következnek 
ezután, amely testületben a halál az elmúlt esztendőben 
szokatlanul nagy aratást végzett. A bíborosok közül 30 
olasz, 25 más nemzetbeli, még pedig országok szerint: 
Francziaország 6, Spanyolország 4, Északamerika és Ausz-
tria 3—3, Nagybritannia és Írország, valamint Magyar-
ország 2—2, végül Németország, Hollandia, Portugália, 
Délamerika és Belgium 1—1 taggal van képviselve. Élet-
korra nézve 86 esztendővel Di Pietro áll első helyen, Va-
szary Kolos bíboros pedig a harmadik helyet foglalja el. 
A bíijoros kollégium legfiatalabb tagja Mery del Val állam-
titkár, aki most 49 éves. Az évkönyv második főrésze 
a katholikus hierarchia területi beosztását tartalmazza 
és mivel Európán kezdi, a betűrend szerint a legújabb 
európai állam : Albánia áll az első helyen. A könyvnek 
ebből a részéből megtudjuk, hogy a katholikus egyház 
kormányzata az egész világon 14 patriarchai szék, 208 
érsekség, 847 püspökség, 12 apostoli követség, 164 apos-
toli vikáriátus, 65 apostoli prefektura és 22 egyenesen 
a pápa alá rendelt egyházmegye között oszlik meg. A 
mostani pápa uralkodása alatt 18 új érsekség, 53 új püs-
pökség, 4 új, egyenesen a pápának alárendelt egyház-
megye, 37 új apostoli vikáriátus és 34 új apostoli pre-
fektura alakult. 

Új államtitkár. Lapunk zártakor vesszük a hírt, 
hogy dr. Vargha Gyula kereskedelmi államtitkár lett. 
Melegen gratulálunk! 

I S K O L A . 

A ref. egyetemes tanügyi bizottság márczius 24. 
s következő napjain tartja üléseit Budapesten. 

A miskolczi ref. felsőbb leányiskola tanárkara 
mozgalmat indított az intézetnek leánygimnáziummá való 
átalakítása ügyében. A február 10-iki tantestületi érte-
kezlet memorandumot dolgozott ki az iskolának leány-
gimnáziummá való fejlesztése tárgyában, melyet fölterjeszt 
a fölügyelő-bizottsághoz. Az emlékiratot a Sárospataki 
Ref. Lapok is közlik. 

Az írni-olvasni tudók felekezeti megoszlása. Az 
Orsz. Népoktató Egyesület legutóbbi titkári jelentéséből 
érdekes képet nyerünk a felől, hogy hazánk különböző 
felekezetei milyen lábon állanak műveltség dolgában? 
A kimutatás szerint az izraelitáknak 703 , az evangéli-
kusoknak 69*7, a reformátusoknak 64*2, az unitáriusok-
nak 55 '7% _ a t U ( ' írni-olvasni, a római katholikusok közül 
54'1, a görögkeletieknél az arány 26*8, a görögkatholi-
kusoknál pedik 20%" r a s z a l l le. 

A theologusok számának szaporodása. Német-
országban a theologusok száma örvendetes gyarapodást 
mutat. 1903-ban 2035 hallgató iratkozott a theologiai 
fakultásokra. Azóta a theologusok száma egyre emelke-
dik. 1912-ben a nyári félévben egyszerre ötszázzal emel-
kedett a számuk. Ekkor 3340 német theologus volt. 
1913 nyarán 3842 theologus iratkozott be, a téli félévben 
pedig 3949. Legtöbb theologus van Berlinben (675), 
Leipzigben (558), Halléban (443), Tübingában (360), Mar-
burgban (246), Göttingában (223), Greifswaldban (136,) 
Jénában (126). Rostockban mindössze 44-en tanulnak. 



EGYESÜLET. 

Diákok vallásos estélye. A pápai ref. főiskola 
kebelében működő Evangéliumi Keresztyén Diákegyesület 
február 22-én, a főiskola tornacsarnokában vallásos es-
tély t rendezett, melyen több énekszámon és szavalaton 
kívül — többek közt — Pongrácz József theol. tanár 
előadást tartott amerikai útjáról. 

A czeglédi ifjúsági egyesület áldásos munkássá-
gáról örömmel olvasunk a czeglédi egyház lapjának hír-
adását. Egy nemrégiben tartott lélekemelő összejövetelről 
van ott szó, az ifjak egy éven át gyűjtögetett pénzecs-
kéjükből, 100 K-ból húsz didergő és éhező szegénynek 
juttattak 5 — 5 K-t. Milyen fényes jutalmuk lehetett azok-
nak a derék ifjaknak, a mikor a szegényeknek hálál-
kodó, örvendező arczát látták. Bizonyára erős elhatározás 
érlelődött meg szívükben, hogy ezt a valóban Istennek 
tetsző cselekedetet a jövő években is megismétlik. 

A Budapesti Ref. I f j . Egyesület 1913. évi életéről 
hív és bíztató képet tár elénk a fővárosból nemsokára 
vidéki gyülekezete körébe távozó kiváló titkár, Patay 
Pál lelkész. Csak a czímeit soroljuk föl a szép titkári 
jelentésnek: Jelszavunk. Hívek voltunk-e a jelszóhoz? 
A ki a mi terhünket hordozta (Megemlékezés Claparéde 
Sándorról). Mit kaptunk mi? Mit adtunk mi a közön-
ségnek? Mit nyujtottunk az if jaknak? A serdülő alosz-
tály munkája. Érdemes lenne különösen a két utolsó 
pontot a lapokban is közzétenni, hadd lássák mindenek, 
milyen sok úton-módon igyekszik a Budapesti Ref. Ifjú-
sági Egyesület az „egy szükséges dologra" minél több 
ifjú lelket megnyerni. A kik közelebbről érdeklődnek a 
szép munka iránt, azoknak készséggel küld a titkár (IX., 
Ferencz-körút 15., I. 6.) az évi jelentésből. — Az Egye-
sület mult vasárnap a Lónyay-utczai főgimnáziumban jól 
sikerült szeretetvendégséget rendezett, a melyen B. Pap 
István elnök tartott előadást „Mit olvassunk?" czímen 
és Patay Pál titkár magyarázott bibliát (az „Elet köny-
vében" közöljük). Zeneszámmal Farkas Dezső, Péter 
Emilia, szavalattal Major Irén, Tóth Dezső, énekkel özv. 
Kéméndy Emilné működtek közre. A terem, mint ren-
desen, most is szűknek bizonyult. 

Belmissziói eredmények. A magyar keresztyén ifjú-
sági egyesületek vallásos, szocziáiis és ismeretterjesztő 
munkája szépen halad a vidéken is. Alistálon külön he-
lyiséget béreltek az ifjak és a bibliaórákat nagy számban 
látogatják. Biharderecskén a tagok készítik könyvtárszek-
rényeiket. Élesden méhkasok foúása mellett folytatnak 
eszmecserét. Felsöcsernátonban bibliamagyarázattal vég-
ződnek a háziipari tanfolyam órái, a bibliaórákat állan-
dóan 25 ifjú látogatja. Péczelen tambura zenekar van 
alakulóban. Czinkotán énekkar szervezésével kezdődik a 
mozgalom. Válaszúton vetített képes előadások toborozzák 
az ifjúságot és czigánylegényeknek külön bibliaórát tar-
tanak. Mezőtúron a czéllövészet mellé eszperantó tanfo-
lyamot vezettek be. Beregsurányban a pálinka ellen foly-
tatnak eredményes küzdelmet. Az egyesületek lapja, az 
„Ébresztő", melynek czikkei vallásos estélyeken fölolvas-
hatók, már Amerikában is terjed a magyarok között. E 
néhány a sok közül kikapott példa is teljesen igazolja, 
hogy a keresztyén ifjúsági egyesületi munkához fűzött 
reménységek beváltak s hogy ez a munka a belmisszió-
nak kiválóan alkalmas eszköze mind az ifjúság, mind a 
gyermekek és a felnőttek körében. 

A Nagypénteki Református Társaság folyó év 
márczius hó 1-én (vasárnap) délután 5 órakor a budai 
reformátns templomban (II., Szilágyi Dezső-tér) vallásos 

estélyt rendez. Haypál Benő lelkész bibliát magyaráz; 
Kádár Gusztáv egyháztanácsos, a N. P. R. T. igazg. tagja 
„Lélekmentés" czímen előadást tar t ; zene, illetve ének-
számokkal működnek közre: Arányi Dezső a Népopera 
tagja, Kladivkó Vilmos a m. kir. Opera tagja, Revera Gyula 
a Népopera tagja, Sonn Henrik a m. kir. Opera tagja, 
Wenczel Béla a m. kir. Opera tagja, K. Ervin K. egyházi 
énekvezér. Imádkoznak Budai Gergely és ifj. Szabó Ala-
dár s. lelkészek. 

Helyreigazítás. A mult számban „Pásztortűz" cz. 
alatt megjelent czikkemben a 116-ik lapon, felölről le-
felé a 6-ik sorban értelemzavaró sajtóhiba csúszott be; 
helyesen így olvasandó :r Legyünk avval tisztában, hogy 
ha tetszik, ha nem az Úr stb. (és nem: ha tartozik, ha 
nem . . . stb. Mert épen ezt akartam kifejezni, hogy 
hiába zárkózunk el : az Isten bennünket kötelességek 
elé állított, s ebben a zavaros, forrongó korban ezek 
kétszeresek, épen hazánkban; a melyek nem sziintek 
meg avval, hogy sokan nem akarják látni, érezni őket. 
Adja az Úr, liogv mind többen ébredjenek ennek tnda-
tára! Orth Ambrusné. 

A Lorántífy Zsuzsanna-Egyesület orgonahangver-
senye f. hó 26-án volt a Kálvin-téri templomban. Degel 
Frigyes orgonaművész és a Waldbauer-Kerpely vonós-
négyes remek játékukkal, Ozanics Viktória és Desewffy 
Berta szép énekükkel gyönyörködtették a nagy közön-
séget. A hangverseny szép jövedelmet hozott, az egye-
sület új munkái czéljaira. 

A l)eáktéri Konfirmált Leányok Egyesülete már-
czius hó 1-én a Deák-téri iskolák dísztermében d. u. 6 
órakor szeretetvendégséget rendez. Műsor. 1. Imádságot 
mond : Broschko Gusztáv Adolf, evang. lelkész. 2. Szi-
várvány. Váradi Antaltól. Szavalja: Kaiser Margit. Tea-
felszolgálás. 3. Nők és férfiak a ker. munkában czímmel 
előadást tar t : Megyercsy Béla, a Ker. Ifjúsági Egyesüle-
tek titkára. 4. a) Bach : Ária, b) Hubay: Berceuse. He-
gedűn játsza Dirner Gusztáv. Zongorán kíséri Szent-Ist-
ványi Juliska. 5. írásmagyarázatot tart : br. Podmaniczky 
Pál evang. lelkész. 6. Győzelem. Varga Gyulánétól. Sza-
valja Bedecs Vilma. 7. Záróimádságot mond Kaczián János 
evang. esperes. 

GYÁSZROVAT. 

Dr. Pruzsinszky Pál tanártársunkat és családját 
súlyos veszteség érte. Nejének, szül. Pethe Irmának édes-
anyja, özv. Petiie Gábornó szül. Bibó Irma Kisújszállá-
son hosszas szenvedés után elhunyt. A család gyászában 
őszinte részvéttel osztozunk ! 

Adorján János kebeleszentiványi ref. lelkipásztor 
1848/49-es honvéd, életének 90-ik, házasságának 52-ik 
lelkészségének 57-ik évében f. hó 13-án rövid szenvedés 
után elhunyt. Temetése f. hó 15-én volt. 

Berta Dávid, a lébényi ev. gyülekezet nyugalomba 
vonult lelkésze f. hó 14-én hosszas szenvedés után el-
hunyt Czelldömölkön. 66 évet él, 30 évet szolgált buzgó 
munkásságban. 

Id. P. Porcsalmy Sámuel hajduhadházi ny. ref. 
tanító élete 821ik évében, hosszas szenvedés után febr. 
17-én elhunyt. 

Szabó Mihály mocsai tanító 66 éves korában, ta-
nítói működése 49-ik évében elhunyt. 

Szentmihályúri Horváth Károly nyug. tanító Pé-
csen. 66 éves korában elhunyt. 

Az igazak emlékezete áldott! 



SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
Sz. M. E. Az illető dolgot inár nem adhatom, a „vádlotté" 

az utolsó szó. A R. czikk jövő számban. — J. Gr. A mi a P. 
H.-ban —sz. név alatt írt czikk tartalmát illeti, erre nézve meg-
nyugtathatjuk, hogy a K.-Sz. nem az elválás lehetetlenné tétele, 
hanem a könnyelmű elválások ellen kezdeményezte az akcziót. 
Dehát így van ez. Felületesség és itt ki nem fejthető okokból 
eredő rosszindulat jellemzi azokat a czikkeket, a melyek a napi-
lapokban az ilyen dolgokra nézve megjelennek. Megírtuk már, 
hogy mit jelent ezeknek szótára szerint a „protestáns" név. 

A tudósítások beküldőinek köszönet és szívélyes üdvözlet. 
Bizony jó, ha nem másodkézből kapunk hireket. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Mikor v á s á r o l e l ő n y ö s e n a v e v ő ? K é t s é g t e l e n ü l 

a k k o r , h a a k e r e s k e d ő nem a vevő l a i k u s s á g a , h a n e m 
h a az á r ú m i n ő s é g e sze r in t e lőre s z a b j a m e g az á rá t . 
E z e n szolid e lvnek hódo l P o l g á r K á l m á n fővá ros i éksze -
rész is, midőn a m e g n a g y o b b í t o t t r a k t á r a i n (VI., T e r é z -
k ö r ú t 5 . sz. I. em.) f e l t a l á l h a t ó e z ü s t n e m ű k , ó rák , é k s z e r e k 
és ú ra sz t a l i s z e r e l v é n y e k r ő l n a g y k é p e s a l b u m á r j e g y z é -
k e t ál l í tot t össze , a me lye t k í v á n a t r a i n g y e n és b é r m e n t v e 
m e g k ü l d . 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 

NYILTTÉR. 
E rovatban foglaltakért nem vállel felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és lithiumos gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál; köszvénynél, czukorbetegségnél, 
vőrhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvlzkereekedésekben éB gyógyszertárakban. 

e n i T T T T U C innen* Srinye»Llpóozi Salvator-forr4g-vállal»t. 
i J L H U L l í ^ A u U o l Budapest, V., Rndolfrakpart 8. 

Kaszás János czípészmester 
megrendelésre készít legfinomabb női- és féríiczipőket. Buda-
pest, IV., Váczi-utcza 42. sz. 

•JCeXtáetáCsSeeSeeSC&eXiX&sSCtáCtSCtáCtáS V ; « 

Németh János müasztalosmester 
készít iparművészeti bútorokat, lakás-, iskola-, stb. berendezé-
seket. A székesfőváros szállítója. Költségvetés díjtalan. Budapest, 
VIII., Gólya-utcza 43. Telefon: József 3—90. 

HIRDETÉSEK 

Hungária beszélő-gép 
a legjobb gyártmány. — Olcsón 
kapható. — Kedvező fizetési fel-
tételek. — Kérjen árjegyzéket. 

Deményi J. és társa 
Budapest, 

VI., Teréz-körút 4. sz. 

HARANG-GYÁR 

SZLEZÁK LÁSZLÓ 
harangöniő, harangfelszerelés 
és vas-harangállvány gyára 
BUDAPEST, VI., FR ANGE-
PÁN-UTCZA 77. (Saját ház) 
Villamos-vasút megállóhely. 
Párisi vílágkiáll. kitüntetve. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkákat, úgymint: új harangok ön-
tését, régi harangok átöntését. Régi 
harangok átszerelését, legújabb — 

általam tökéletesített — rendszerű forgatható vaskoronára ; továbbá ké-
szít álló és fekvő harangvasállványokat — Költségvetéssel díjmentesen szol-

gálok, — Kívánatra saiát költségemen a helyszínére utazom. 

caá.ssáLirl é s k i r á l y i 
u . c H r a r i s z á l l í t ó 

A l e g j o b b 

kályhákat és kandallókat 
szállít 

H B I M H . 
B u d a p e s t , T h o n e t - u d v a r , 

Különlegességek: t e m p l o m o k , családi há-
zak, i sko lák , i rodák stb. réssére . T ö b b 
mint 100 ,000 van be lő l e haszná la tban 

V a l ó d i 
osak e z z e 

a Yódő-
* e g y g y e i . 

MEIDINGER-OFEN 
^ H . H E I M ^ 

Prospektusok és költségvetések Ingyen é s bérmentve. 
Beszerezhető csakiB a gyárban vagy a raktárban. 
Budapesten Thonet-udvarhan. 

Mária Valéria ato«a lO. 

E M magyar dragy&r gőzerő-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

L L E R J Á N O S 

utóda SV1AJER KAROLY 
Budapest, VII., Thököly-út 52. 

(Saját ház.) 
Képes árjegyzékek, költség-

jegyzékek ingyen. 

Az egész világot 
uraló eredeti :::: The Champion 

kerékpárokat dupla harang csapággyal és 
szabadonfutóval 3 és 5 évi jótállással, min-
den árfelemelés nélkül, szigorúan és az ere-
deti gyári árakon havi 10 és 15 koronás 
részletre adjuk és kerókpáralkatrészeket az 
egész világon létező összes kerékpárokhoz 
külső és belső gummikat, pedálok, lánczok, 
csengők, kulcsok, szabadonfutóágyak, kor-

mányok, stb. mélyen leszállított 

nagybani eredeti gyári árban szállítunk vidékre 
is bárhová. 

LÁNG JAKAB ÉS FIA 
kerékpár- és alkatrésznagykereskedők 

BUDAPEST, VIII. Ker., József-Körút 41 szám. 
Fióküzletek: Baross-tér 3. és Budán II., Margit-körűt 6. sz. Diszárjegyzék 1500 

képpel ingyen és bérmentve. 



ft lelhész uralt szíves f igyelmébe ajánl juk a Kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16' alakban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és félbőrkötésben . . 1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8' alakban 171/2 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1 . 4 0 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.60 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

AlKalmi ajándékul ajánljuk a Kiadásunkban levő 

Képes Szent Bibliát 
Tartalmazza a teljes Ó- és Újtestamentomot, valamint az 
Apokrifus könyveket. Alakja 18/25 cm. Tartalmaz több mint 
ezer művészies kivitelű képet és világhírű festők festmé-
nyeinek nyolcz színes másolatát. Ára dűsan aranyozott 
fekete vászonkötésben 30 korona. Postaköltség 72 fillér. 

HornyánszKy ViKtor Könyvkiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Magyar fém-és lámpaárúgyár 
részvénytársaság 

B u d a p e s t - K ő b á n y a 

Orgona- és harmoniumgyár 
g f i z e r í h a j t á s - és s a j á t v i l l a m o s v i l á g í t á s s a l b e r e n d e z v e . 

ORSZÁQH SÁNDOR É 3 FIA 
os. é t kir. u d v a r i szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 188&. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson ..aranyéremmel" (elsó díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú, 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
Könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több ú j orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minden nagyságban. Harmomumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí 
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

HlfiHlÍMMGÖSi! 
Mielőtt harmóniumot vásá-
rolna, ne mulassza el a mi 

fdárjegyzékünket kérni. 
Az országban a legnagyobb 
választék elvámolt elsőrendű 
amerikai, németországi és 
belföldi gyártmányokban, 
kedvezményes részletfizetési 
feltételek meilett, minden ár-

felemelés nélkül. 

KÉPVISELŐK KERESTETNEK 

Kerber és Berlsth 
Budapest, 

VII., Wesseíényi-u. 53. 

Fém- és díszmütár-
gyak. „Op t imus " 
nélkülözhetlen tüzoltószer 
gyárakban, üzletekben, iro-

dákban. 

O I C / í P D ftTTÓ vi l lamosgépekkel berendezett 
K I C u L K v / 1 1 U cs. é s kir. udv. orgonagyára. 
Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 

(Koronázási templom) alkotója 

Budapest, X., Szigligeti tL 29. sz. 
. , cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir 

lovagja ós Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitűn-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású csőrendszerű fpneu-
matikai) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
39 év óta 1900 orgonát szállított, közte a 
király orgonáját, a mely mű ez idő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú 
villanyerőre berendezve). Or^onajavításokat 
és hangolásokat a legniérsé keltebb árban 
teljesít. Orgona jókarban tartását elvállalja. 
Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kí-

vánatra díjmentesen szolgál. 

a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei utján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Sudapesten: I I . , Corvin-tér 2. — IV.. Semmelweiss-u. 14. — V.. Lipót-
körút 22 . VI., Andrássy-út 28 . — VII I . , Rákóczi-út 39. — VII I . , Baross-

utcza 77. - X., Liget-tér 2. 
Egy a f e l i ó r n e m í í t ö m é s J i e « való utasítást 

tartalmazó füzet bárkinek kiadatik. 

Légszesz- és villa-
mos csil lárok. 

R a k t á r a k : 

Petroleum-lámpák 
a legegyszerűbb kiviteltől 

a legpazarabbig. 

Budapesten: II., Szilágyi-
Dezső-tór 3.; V., Erzsébet-
tér 16. sz.; VII., Erzsóbet-
körút 19. sz.; VIII., Üllői-
út 2. sz., Kálvin-tér sarkán. 
Pozsony: Lőrinczkapu-utca. 
Kolozsvár: Mátyás király-tér. 

Debreczen : Piacz-utcza. 



Református imakönyvek, 
zsoltárok, theologiai művek és 

ifjúsági iratok havi rész-
letfizetésre is meg-

rendelhetők 

H E G E D Ű S 
ÉS SÁNDOR 
R E F O R M Á T U S IRODALMI 
KÖNYVKIADÓHIVATALÁBAN 

D E B R E C Z E N B E N . 

OrmMníumokat 
mindkét rendszer szerint a l ego lcsóbban 

száll ít 

PflJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X. ker,, Delej-uícza 2 5 b, 

(Tisztviselőtelep.) 

Á r j e g y z é k ingyen é s bérmentve. Tan 
erőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. — Részlet -
f izetés e n g e d é l y e z v e . — Kérjen árjegyzéket pianók és pianinók 

ró!. — Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig. 

Feiwel Lipót utódai 
első magyar kir. szabad, 
iskolapad-gyár, iskolabe-
rendezések, tornakészü-
lékek és modern i r o d a -
^ bú to rok gyártása. 

Budapest, X., 
Kolozsvári-u. 13. 
Új árjegyzék ingyen és bérmen ve. 

Pontos és 4% TSJT = 5 é v i = 7m 
jótállás mellett! 

(W 
r* 

l e g j o b b 

Egyházi s z e r i t e d é n y e R , 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

arany és ezüst ékszerek, 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak j ^ p r é sz l e t f i ze té sre i s ! 

tm 

Javításokra s vidéki m e g r e n d e l é s e k r e különös gondot 

m fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen é s bérmentve . 

K A L M A N 
mű órás és ékszerész 

Budapest, VL, Teréz-liörűt 5., I. em. 

1 1 @ 1 1 ¥ ¥ ¥ ¥ IS @ ¥ ¥ U• 

Pontos 
kiszolgálás! 

M M U M ^ 



Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

S T O W A S S E R J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 
a m . k i i . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , m ű v é s z e k s t b . s z á l l í t ó j a -
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntőház-u. 2. Telefon: 81—20 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

1 J ' a n r J 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erösebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
= gyár. = 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál 
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6kor.-tól följebb. 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén S2erezheti bc egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási ós gazdasági ezikkeit 
ós italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 
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Az Élet Könyvéből. 

Egy az egészért! 

..Jobb, hogy egy ember 
haljon meg, mintsem az egész 
nép elvesszen." Ján. ev. l l . s o . 

Ezeket az idézett szavakat a zsidók tekintélyes 
főpapja, Kajafás mondotta, a ki bizonyára égett a ha-
talmas Jehova szerelmétől, emésztette nemzete, vallása 
jövendőjének sorsa-gondja. Pedig most íme, ingatja a 
Jehova bosszúállásának és félelmetességének trónusát a 
bocsánat ós bizalom új igéje; pedig most íme, repeszti 
a szeretet evangéliumának szent mámorú uj bora a rideg-
törvény foszladozó, keshedt^régi tömlőit; pedig most 
íme, halványul a szent papság eddigi tekintélyének tün-
döklő fénye, orvosolni kell tehát a bajt mielőbb. 

A bocsánat és bizalom új igéjét az a Názárethi 
prédikálja; a szeretet evangéliumát az a Názárethi hir-
deti ; a szent papság tekintélye annak a Názárethinek 
közelében oszlik semmivé, mint a fojtó köd az éltető 
nap ragyogó fénye előtt; a régi törvény, régi erkölcs, 
régi intézmények létalapjukban megtámadva, annak a 
Názárethinek munkája folytán elvesztik hitelüket, érvé-
nyüket és szükségességüket. Recseg-ropog a hatalmas 
alkotmány, mert az a veszedelmes ember egymás után 
szedegeti ki belőle, pozdorjává törve, a korhadt oszlo-
pokat s azok elvesztével az egészségesek is iszonyú 
robajjal omolhatnak össze, maguk alá temetve az egész 
választott népet, holott ennek homlokán az örökkévaló 
Jehova jegye ragyog. „Mintsem hogy az egész nép el-
vesszen, jobb, hogy egy ember haljon meg." 

A zsidóknak a maguk szempontjából nemde iga-
zuk vala? 

De hát Pilátus? Próbálja megmenteni az Urat, de 
azután rágondol az ő egyéni, majd a római birodalom 
egyetemes érdekére, mert az egész zsidó nép vak fana-

tizmusa, dühös elkeseredése követeli Jézus halálát, — 
kiadja a vádlottat, hiszen minden tekintetben jobb, hogy 
csak egyetlen ember haljon meg, vesszen el. 

Pilátusnak a maga szempontjából talán igaza vala. 
* 

— A zsidó nép ama Názárethi halálában megérde-
melt büntető kivégzést látott csupán. Pilátus Jézus ke-
resztrefeszítését egy jobb sorsra érdemes ember szomorú, 
de elkerülhetetlen végzetének tekinté . . . Mi, a kiknek 
fejére kisded korunkban az ő keresztségének vize öm-
lött s róla kaptuk nevünket; mi, a kik gyermekségünk-
től kezdve az ő szeretetének és szentségének, jóságának 
és önfeláldozásának evangéliumával tápláltuk lelkünket; 
mi, a kik életünk legemlékezetesebb és legáldásosabb 
fordulópontjain az ő Lelkének megvilágosítását, megtermé-
kenyítését és vezetését érezhettük, de tán éreztük is 
már (mi, a kik minden böjti időszakban az ő szenve-
déseinek szomorú hatása alatt állunk), vájjon mi mit lá-
tunk ennek az egynek a halálában ? 

„Az én vérem sokakért kiontatik bűnöknek bocsá-
natjára" — így szól maga az Úr. „Úgy szerette Isten 
e bűnös világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta érette" 
— írja a szeretet apostola. E két idézet mindent meg-
mond. 

Abban a gyászos és fenséges, szomorú és dicsősé-
ges halálban mi az emberi bűnök kiengesztelését, az 
égi kegyelem kiáradását és az isteni szeretet tökéletes 
kijelentését, majd leghatalmasabb diadalát látjuk. Meg-
halt a mi bűneinkért, hogy eleget tegyen Isten igazsá-
gosságának, melyet kihívtak azok. Kiárasztotta az égi 
kegyelmet, hogy annak áramlási körébe vonva, megújít-
son és megerősítsen. Kijelentette, sőt a diadalomig fo-
kozta Isten atyai szerelmét, mely hív, keres, utánunk 
jön egész a gyalázat fájáig, hogy megtalálja s magához 
emelje a mi lelkeinket is . . . 

A golgothai kereszthalál után kettéhasadt a temp-
lom kárpitja, a kősziklák megrepedeztek. Hasadjon szét 



a mi hitetlen, közönyös, büszke szívünknek kősziklája 
is, hogy Istent Atyának, magunkat gyermekeknek érez-
zük, kiknek bűneit eltörölte, kikre az ég kegyelmét ki-
árasztotta s kiknek az isteni szeretet iidvözítését bizto-
sította ez a diadalmas, életet adó, égbe emelő áldott 
áldozat . . . 

így van Nagypéntek után igazi Husvétunk, halálunk 
után feltámadásunk. 

Csak egy ember halt meg. Csak ennek az egyetlen 
igaz embernek kellett meghalnia, hogy el ne vesszen, 
de, a hit által, örökéletet vegyen az egész bűnös világi! 

Izsák Aladár. 

FRANCZIA PROTESTÁNSOK. 

Kálvinnak, Colignynak, azoknak a hugenottáknak 
utódai, a kik karddal a kézben, meg nem ingó meg-
győződéssel a szívnek mélyében, hosszú háborúkat, véres 
csatákat vívtatok, emésztő vitákat merészeltetek a hit 
és meggyőződés érdekében; hugenottáké, a kik kiűzetve 
a honi földről, idegen országok népének kovásza let-
tetek, megtanítván őket nemcsak a becsületes meg-
győződés tisztelésére, hanem ipar- és takarékosságra is, 
miként álltátok ki azt a pusztító zivatart, melyet a XVIII. 
század kétkedése, a XlX-ik mammonizmusa s a XX-ik 
vallási közönbössége reátok zúdított? 

A helyzet reátok nézve kétszeresen nehéz. Kevesen, 
elszórva éltek egy nagy országban, olyan nép között, a 
mely egy aránylag kicsiny, de szervezett és merész, Istent 
tagadó töredék kormánya alatt élve lesiklik a haladás 
útjáról és saját belátóbb fiainak ítélete szerint is, ha 
más útra térni nem bír, a romlás felé evez. Meg tudjá-
tok-e őrizni ily körülmények közt is a régi hagyományok 
tiszteletét, a hit erősségét s azt a tudatot, hogy szemben 
a divatos áramlatokkal, azok a kötelességek, melyekért 
őseitek mártírhalált haltak, ma is a jövő föltétele, a 
javulás biztosítéka? Vagy hanyatló energiával belenyu-
gosztok a meg nem változtathatónak mondott sorsba és 
sóhajtozva bár, de mégis csak engeditek magatokat so-
dortatni az ár által, mert az ellenszegülés erőt, energiát 
és lelkesedni tudást tételez fel? Persze ez nemcsak nála-
tok, máshol is megesik. A meggyőződés, az ideálizmus 
áldozataira, a gályarabokra sok hivatkozás történik ugyan, 
de keresni kell azokat, a kik az emelkedésnek csak 
lehetőségéről is lemondanának, azért, hogy hívek maradva 
önmagukhoz, követnék lelkiismeretük szavát. Szép lel-
kesülni az ideálokért, de hasznos — ezek véleménye 
szerint — megalkudni a körülményekkel. 

Mindezek fogós és nem is kellemes kérdések. De 
lehetetlen tagadni, hogy a válasz, melyet a feltett kér-
désre kapunk, felelet lesz arra is, vájjon az elődök vére 
hullása, a cevennesi bérezek között rejtőző camisardok 
szenvedései, a bujdokló lelkészek kitartása nem volt-e 
hiábavaló! ? Vájjon az utódok nemcsak bámulják-e az 
áldozatokat, melyeket apáik hitükért hoztak, hanem ma-
guk munkára serkenni, áldozatokat hozni, az egykori 

fénynél úi szövétneket gyújtani képesek-e még? A két-
kedés, a szürke materiálizmus úr lett-e a lelkeken, le-
bírta-e az ideális fellángolásokat teljesen? vagy pedig 
megél a régi törhetetlen meggyőződés? 

A kezeink közé jutott adatok azt mondják, hogy 
még nem kell lemondani teljesen. A franczia protestán-
tizmus Combes elválasztó törvénye óta mintha kezdene 
talpraáliani. Megfosztva az állami támogatástól, a mi 
mindig kötelez valamire, visszatér a presbiteriánok ereje 
és büszkeségéhez, a hívek segítségéhez és erősödik. 

1905-ben az 1*5 millió állami támogatást a hívek 
csak 6—700 ezerrel pótolták. Hat évvel később, Raoul 
Allier szerint, az önkéntes adományok circa egy fél 
millióval haladták meg a fennti két összeget. Azóta a 
helyzet még inkább javult s ma körülbelül ötször annyit 
adnak a hívek, mint tíz év előtt! 

Emellett a belmisszió munkája is örvendetesen fej-
lődik. A Société Centrale Evangélique költségvetése felé • 
vei emelkedett, új templomok és kegyes alkotások léte-
sülnek, úgy hogy a franczia protestánsok ma hatszor 
annyit áldoznak vallásos czélokra, mint az állami támo-
gatás és megkötöttség korában. Ez pedig csak az újra-
éledő vallásosságból eredhet. 

Az egyházi tevékenységről parókhiánként össze-
gyűjtött adatok azt bizonyítják, hogy a világiak sokkal 
élénkebb részt vesznek a munkában, mint előbb. A tisz-
tán adminisztratív munkán túl ma az igazi egyházi élet-
ben is nagy szerepet játszanak s megosztják ennek 
örömét és bánatát a lelkészekkel. Nimesben nemrég egy 
elismert nevű orvos megkapó előadást tartott az imádság 
erejéről. A különböző helyi jellegű Commissions d'Evan-
gélisation munkáját a Société Centrale d'évangélisation 
irányítja. Ez küldi ki az előőrsöket, ügyel a szórvá-
nyokra, gondoskodik az előadók és összejövetelek szer-
vezéséről. A Mission Populaire a tömegek érzelmeinek 
és felfogásának javítására tör. Egyik alkotása a Maison 
Verte a Montmartrén, az igazi forradalmi Páris szívében, 
melynek már létesítése is merész gondolat volt. 

Emellett a vallásos irodalom is fejlik, a Chris-
tianisme Social, melynek sikerült nálunk is pár elő-
fizetőt szerezni, a krisztusi szeretet melegével igyekszik 
felolvasztani a gazdagok rideg önzését, szívtelen kapzsi-
ságát s a tömegek elkeseredése helyébe a reményt s 
bizalmat ültetni. A folyóirat szerkesztőjének, Elie Ga-
melle-nek fáradozásai nem is sikertelenek. A szocziálisták 
vezetői mintha éreznék, hogyha nem lesznek egyéb, 
mint gyomorkérdés, a szocziális törekvések nem érnek 
sokat. Elkezdenek más húrokat pengetni. Jaurés kijelenti, 
hogy az embernek az anyagi érdekeken felül — emel-
kedő törekvései vannak. Dunois, a hírhedt Humanité 
szerkesztője, mesterével egyetértve azt vallja, hogy min-
denkinek joga van az életet vallásos oldaláról felfogni 
s állítja, hogy a vallások előtt nagyobb jövő áll, mint a 
milyen múlttal dicsekszenek. Megindul a munka a nép 
gazdasági és erkölcsi emelésére. A szövetkezeti téren 
Gide és Boyve, két buzgó reformált, vezérszerepet ját-



szanak. Charles Wagner, az egyszerű pasteur, az Ifjú-
ságról és az Egyszerű élet örömeiről irt műveivel nem-
csak a formának szépsége, hanem a -gondolatoknak 
emelkedettségével is bámulatba ejti Francziaországon 
túl Amerikát is. Csak nálunk alig tud róla valaki. 

Az egyház nem utasítja el magától a gyakorlati 
élet föladatait. Gide Normandia elnéptelenüléséről ír 
tanulmányt, Gourdonban, Corréze département, eldugott 
falujában, hol húsz év előtt az ember és a barom egy 
istállóban élt s a lámpákat nem is ismerték, egy szerény 
evangélizáló lelkész, akárcsak mint Torró Miklós Póka-
falván, csodákat művel. Mintagazdaságot csinál. Szorga-
lom, munka és takarékosságra szoktatja a népet. A föld 
termését kétszeresre emeli, a falu életét átalakítja, fel-
emeli. A csaknem baromi lét, öntudatos keresztyén életté 
nemesül I 

A ragyogóan szerkesztett Foi et Vie Páris szalon-
jaiba igyekszik visszaültetni a kivesző hitet a vallás 
jövőjében. Munkája nem egy tekintetben bámulatosan 
sikeres. 

Az újjáébredésnek, a jobb jövőnek sokat ígérő 
jelei, a melyekre befoly a franczia lélek átalakulása, 
mely a régi pesszimizmus helyett legalább az irodalom-
ban kezd az ellenkező irányba térni. Kezdik megtalálni 
azokat az alapokat, melyekre annyi tévelygés után reá-
építhetik a jövőt. Az erkölcsi élet megújulása kezd mu-
tatkozni a régi törekvések által előidézett romlás és 
rothadáson. Áldozatos tevékenység lép az állami el-
ernyesztő gyámkodás helyébe. A régi kálvinista örökség 
a függetlenség és egyéni erély újra megeleveníil. Mintha 
a francziaság újjászületése összefonódnék a vallásos 
újjáóbredéssel. Azoknak, kik nem barátai annak, hogy 
az állam kegyéből éljünk, franczia hittársaink küzdelmei, 
példája és eredményei egy érvvel több saját álláspont-
juknak erősítésére. 

Bernát István. 

K R Ó N I K A . 

Kivándorlás. 

Fájdalom, most nem csak az amerikairól van szó. 
Ennek az adatai is megdöbbentők. Százezrekre megy 
évenkint a tőlünk oda kimenők [száma. Nagy külföldi 
hajóstársaságok részvényeseinek évi osztalékát milliókkal 
duzzasztják a kivándorlók útiköltségei. Az amerikai ma-
gyar reformátusok szaporodnak. Összesen mintegy 53 
szervezett gyülekezetük van, ugyanannyi lelkipásztor 
gondozása alatt. Ev. testvéreink is most szervezik ottani 
gyülekezeteiket. Más hitvallású és nemzetiségű kiván-
doroltak is gyarapodnak, szervezkednek az emberek 
millióit elnyelő és egységes nemzetté átgyúró tengeren-
túli hatalmas államokban. — De hát ezekre nézve még 
van valami vígasz és reménység. Küldik a dollárok mil-
lióit haza, talán visszajönnek még, vagy legalább egy-
két generáczión át megmaradnak ott is magyaroknak és 

így tovább. De sajnos, vannak hazánkban olyan vidé-
kek, a hol nem ilyen kivándorlás miatt „pusztulunk, 
veszünk". Két dunamelléki egyházmegyei lapot, a „Vér-
tesalját" és a „Tolnai Reformátusok Lapját" vettük. 
Mindkettőben azok a czikkek ragadják meg különösen 
a figyelmet, a melyek a népesedési mozgalomról szól-
nak. Csak részleges adatokat közölnek, de ezek is (kü-
lönösen az utóbb említett lapéi) megdöbbentően tárják 
elénk egy még szomorúbb kivándorlás tényét. Az utóbbi 
lapban Szappanos Gyula alsónyéki lelkész hatalmas, meg-
rázó szózat kíséretében tárja elénk a többek közt azt 
az adatot, hogy egyik „sárközi" (Tolnám.) községben 
30 évvel azelőtt 2000 volt a reformátusok és mintegy 
300 a róm. katholikusok száma. Az előbbiek ma már 
1700-on alul, az utóbbiak ezen felül vannak! A mult 
héten ott mentünk el az ország egyik legszebb magyar 
községének temetője mellett. Drága márvány kövekkel és 
költséges építményekkel ékített sírboltok képezik kerí-
tését. A gyászos „rendszer" folytán magvaszakadt ma-
gyar kálvinista gazdacsaládok oda vándorolnak . . . 

T Á R C Z A . 

„Korunk és Ritschl theologiája." 

Ezzel a „legújabb theologiai" vagy rövidebben 
„göttingai iskolával" legelőször mi foglalkoztunk még 
1884-ben az „Evang. Egyház és Iskolá"-ban s később 
a „Prot. Szemle" hasábjain. Nagyobb tanulmányt írt róla 
ugyanott dr. Mas.myik E. így hát nagyon érdekelt ben-
nünket Titius göttingai theol. tanár f. c. „előadása" a 
„Theol. Stud. u. Kritikai" jelen évfolyam 1. füzetében, 
a melynek tanulságos gondolatmenetét ím a következők-
ben ismertetjük: 

R. theologiája azelőtt 25 évvel dicsőségének zenit-
jén állott. Hisz kora vallásos életének ós egyházirodalmá-
nak összes élő és mozgató elemeit foglalta össze nagy-
hatású moráltheologiai rendszerében. Föllépése előtt a 
német evang. theologiában a konfesszionális (Hofmann, 
Philippi, Hengstenberg s később Frank), a Hegel és 
Baur által befolyásolt liberális (Pfleiderer, Holtzmann) s 
a közvetítő (Nitzsch, Müller, Tholuck és Rothe) irány 
uralkodott. Utóbbi Schleiermacher egyenes örökösének 
vallotta magát. A/, első iránytól távolodott R. annak 
merev tradiczionálizmusa és tekintélyelve, a másiktól 
abstrakt formalizmusa s a harmadiktól eklektikus állás-
pontja miatt. Azért azonban az elsőnek krisztologiai 
álláspontja, a másiknak történeti érzéke s a harmadik-
nak teisztikus istenfogalma nagy befolyással volt reá. 
Főleg Luther és a reformáczió beható tanulmányozása 
érlelte meg benne az új rendszeralkotás normatív jellegű 
gondolatát. 

R. új vallásos típusának jellemző sajátsága az 
intellektuálizmus következetes mellőzése, erős etikai 
jellege s közösséget és történetet alkotó meghatározott-



sága. A vallásosság az etikai személyiség tulajdona, 
mely személyes jellegével a közösségben, tehát az egy-
házban jut történetileg és gyakorlatilag kifejezésre. Az 
istennel való férfias energikus életközösség R. theologiá-
jának czentrális gondolata, a mi aztán a gyakorlatban 
a világi jellegű vallásosságra, tehát bizonyos tekintetben 
„kultúrvallásra" vezet. Nem a spekuláczió, hanem a 
természetes emberi s életeleven vallásosság a bibliai s 
a reformátori vallásnak az éltető lelke, mi mellett bő 
történeti alapon főleg a rendszeres theologiában Kant 
és Schleiermacher összeegyeztetésére törekedett annak 
összes ágaiban. 

S mégis ez a súlyos gondolatokban szinte bővel-
kedő theol. rendszer nem egy pontján erős javítást és 
további fejlesztést igényel. így az Istenországa vallásos 
etikai gondolatát nem azonosíthatjuk az erkölcsi czélok 
vagy erkölcsileg cselekvő személyiségek Kant-féle fo-
galmával ; Pál kiengesztelési fogalmát az ortodoxiá-
yal >egyezőleg egyoldalúan fogta föl; a reformáczió 
javára túlságosan háttérbe szorította a középkori val-
lásosságot s végül hírnevessé vált fogalma az „érték-
ítéletekéről kissé habozik az intellektuális és kedélyi 
felfogás között stb., mely gondolatokkal bizonyos zavar 
hatolt be összrendszerének sarkalatos alapgondolatába. 

De nemcsak a rendszer a maga alapvonalaiban 
hívja ki ma a tudományos kritikát, hanem a bibliai-
reformátori vallásosságról szóló meghatározása is. Az 
erős és igaz vallásosság nemcsak a világtól való szaba-
dulást, hanem attól való elszakadást is követel, a mint hogy 
a zsoltáros szerint is a lélek nem az ég és föld, hanem 
az élő Isten után vágyik. A világhoz való viszonyunk 
nem az Istenhez való viszonyunk mellé, hanem alája 
rendelendő. Az újszövetség mindenütt a világgal mitsem 
törődő benső vallásosságot, mint Istenhez való életet 
hangsúlyozza. 

De valamint R. vallásának „világias", úgy annak 
„egyházias szocziálizáló" felfogása ellen is kifogás emel-
hető. A vallásos életnek lelke sohasem a közösség, 
hanem „az Isten és a lélek egymáshoz való viszonya". 
Az emberek testvéri közössége csak folyománya 6és nem 
lényege az Istennel való benső életviszonynak. Az indi-
viduálizmus, vagyis személyes átélése és élvezése (Hilty 
szerint: közelsége) az Istennek teszi a szorosabb érte-
lemben vett vallásos életviszonynak a lényegét. 

S ezután a ker. vallásosság etikai vonásánál nem 
eléggé hangsúlyozza R. a bűntudatnak, mint Isten szent 
akaratából való eltávolodásnak vallásos erkölcsi ener-
giáját. A szent Isten és a bűnös ember közötti „elvi 
differencziá"-nak erős egyéni érzése és megélése alkotja 
a kegyelemtudat boldogságának nélkiilözhetlen feltételét. 
Ez a gondolat legalább is homályos R. theol. rendszeré-
ben, a melynél azonban — a mivel vádolták — a bűn-
tudat raczionálizáló meggyöngítéséről nem szólhatunk. 
Iliányos nála a vallásosság és erkölcsiség szoros élet-
egységéről szóló felfogása is, holott a ker. erkölcsiség 
lényegében véve „istentisztelet és istenes erő- és élet-

nyilvánítás e maga összes egyéni és társas közösségi 
vonatkozásaiban. R. nem tudott szabadulni a vallásos-
ságnak raczionális-intellektuális felfogásától, holott az 
elsősorban „impulzus, vágy és érzés", vagy mint az ág. 
hitvallás mondja „motus". 

Harnack találóan „utolsó egyházi atyának" mondja 
a nagy göttingai theologust, kinek a „modern pozitív 
theologiára" való jótékony hatása is észlelhető a modern 
gondolkozás s a keresztyén vallásos hitérdekek össze-
egyeztetésében. A tudományos ismeret módszere és gon-
dolatiránya nem állhat ellentétben a vallásos szellem 
fynkczióival és eljárásával. E tekintetben egy vallásilag 
és tudományilag teljesen kielégítő poziczióra R. el nem 
jutott. A természetnek s a személyes Istennek szoros 
összetartozására kell az újabb theologiában törekednünk. 
S ez az első. A második pedig az, hogy szerves kap-
csolatot kell létesítenünk a vallásnak világában az egész-
séges szubjektivizmus és szocziálizmus között s a Krisz-
tus személyiségénél annak isteni és emberi oldala között, 
a mi csakis az ismeretelmélet, a pszichológia és a logika 
segítségévei lehetséges.* 

Kétségtelen azonban az, hogy R. energikusan han-
goztatta az őskeresztyén vallásos erkölcsi életideált a 
maga reformátori megújulásában és a jelenkorra vonat-
kozó megtermékenyítő hatásában; hogy továbbá az ev. 
vallásosságnak éltető alapját az érzés, a fantázia s az 
élet körében látta s hogy végül maradandó lényegében 
fogta föl a keresztyén üdvhit tartalmát a maga összes 
vonatkozásaiban. A vallás lényege nem a tan és a betű, 
hanem a kedélyi és intuitív jellegű ismeret és meg-
győződés az Isten örök bűnbocsátó és újjászülő szeretet-
akaratáról az egyénben és a társas közösségben. Mint 
történeti vallás, a keresztyénség szorosan összekapcsolja 
az egyes lélek közvetlen istentudatát annak történeti 
megalapítójával a Krisztussal, mint vallásos egyéni és 
társas közösségi életünk örök erejével és forrásával. 
S ez R. theologiájának maradandó magva és örök^érdemer 

Dr. Szlávik Mátyás. 

BELFÖLD. 

Ünnep a Ref. Tanonczotthonban. 
Márczius elsején, vasárnap este nagy, lelkes és 

örvendező társaság gyűlt össze a Városligeti fasor 5—7. 
szám alatti Ref. Tanonczotthonban. Az egyházvezetők 
közül ott voltak dr. Kósa Zsigmond gondnok, Sigray 
Pál, dr. Somogyi Lajos feleségével, Deák Imre, Pilisy 
Lajos presbiterek, a fasori lelkész, Kovács Emil fele-

* Kantnak a protestantizmushoz való viszonyát is túlbecsüli 
R., a midőn „Rechtfertigung und Versöhnung" cz. nagyhírű müvé-
nek I. 410. 1. azt mondja: „Kants Weltanschauung stellt diejenige 
sittl. Selbstbeurtheilung fest, welche das Christentum als Prote-
stantismus fiir seine normálé Selbstdarstellung voraussetzen muss. 
Deshalb der ganze specifisclie Fortschritt der Erkenntnissmethode 
durch Kant zugleich die Bedeutung einer praktischen Wiederher-
stellung des Protestantisinus." 



ségével, id. Viktor János, zilahi Kiss Miklós, Berky 
Lajos s több buzgó egyháztag, számos iparos feleséges-
től, családostól, Rau Lina a Lorántffy Zsazsánna-Egylét 
képviseletében, a Kálvin-Szövetség részéről e sorok írója, 
sok ifjú és leány ós egy kedves vendég: Münstermann 
Győző, Kolozs r. t. város polgármestere, végül termé-
szetesen a 65 iparostanoncz, Herényi János presbiter, az 
otthon lelkes gondnoka és Gál Lajos felügyelő-lelkész. 
Az emeleti hálótermek egészen átváltoztak; terített asz-
talok vártak a barátságos otthonban a gyülekező ven-
dégekre s az otthon lelkésze és gondnoka örömtől ra-
gyogó arcczal fogadták az érkezőket, a kik hívásukra 
és sok munkával, nemes igyekezettel előkészített esté-
lyükre íme megjelentek. 

A 37-ik dicséret eléneklése után Kovács Emil buz-
gón imádkozott a helyzethez ós az alkalomhoz mérten 
emelkedett ós meleg szavakkal, majd Herényi János 
üdvözölte a megjelenteket és ismertette a Tanonczotthon 
czélját, szervezetét, működését; örömmel mutathatott rá 
arra a 65 ifjúra, a kik egészségtől duzzadó, ragyogó 
arcczal, tisztes ruhákban, jól ápoltan állottak a'közönség 
előtt. Herényi János, a ki teljes ideálizmussal állott a 
tanonczok ügye élére, a magyar kálvinista iparos igaz 
ideálizmusával mutatott rá a fiúk előtt arra, hogy nem 
a bérharcz ad örömöket és még csak nem is a bér az 
igazi jutalma az iparosnövendéknek, hanem áz az öröm, 
a mit alkotásában a munka elvégeztével lát, mert ez emeli 
magasra a lelket; és soha sem lehet jó iparos abból, 
a ki egyedül a pénzre és egyedül a bérre néz. Jó, be-
csületes iparosok azok lettek és azok járnak elől jó 
példával, a kik hivatásszerüleg és szeretettel végzik mun-
kájúkat, Végül rámutatott a Tanonczotthon eredményeire 
és bemutatta Kelemen Pál 8 hónapos tanonczot, a ki 
lévai Lakos Lajos gyárában dolgozik és a kit a lakatos 
ipartestület bronzéremmel tüntetett ki, a mit ünnepélye-
sen adott át a méltán örvendező ifjúnak ; jelentette, hogy 
a mai napon szabadult fel Böröndy István, szintén laka-
tostanoncz, a ki a lakatos ipartestület részéről ezüst-
éremmel jutalmaztatott. A szónoki hévvel előadott beszéd 
elragadta a hallgatóságot és emelkedett a hangulat, a 
mikor a Tanonczotthon énekkara a Hozsánnából „Oh 
Ábrahám Ura . . . " kezdetű szép éneket adta elő har-
mónium kísérete mellett, Nagy Sándor postafelügyelő ve-
zetésével, a ki őszülő fővel szintén e nemes ügy szol-
gálatába állt és önként nagy fáradsággal buzgólkodik 
azon, hogy az ifjakból alakított énekkar emelje azoknak 
szívét, nemesítse lelkét és egyúttal ilyen ünnepi alkal-
makkor gyönyörködtesse a közönséget. 

Ezután szeretetvendégség következett s a tanoncz-
fiúk szolgáltak fel. Mindenki igazán jól érezte magát 
ebben a kedves társaságban s méltán lelkesült az eddig 
hallottakon. Bálint Aladár és Stein Béla czimbalmon és 
klarinéttal magyar népdalokkal fűszerezték az esti össze-
jövetelt, majd dr. Pruzsinszky Pál theol. tanár vezetett 
minket a múltba vissza, a magyar reformátorok idejébe, 
ismertetve Sztáray Mihálynak életét s hogy miként lett 

az egykori francziskánus barátból, a mohácsi csatában 
elesett Pálóczi püspök titkárából, a Páduában magas 
műveltséget nyert ifjúból zaklatott életű, munkás, szer-
vező és folyton prédikáló magyar reformátor. Csak egy 
levél áll rendelkezésre az ő reformátori működésére 
vonatkozólag, de ez az egy levél bevilágít a reformáczió 
nagy korára és magára Sztárayra, a ki 120 egyházat 
szervezett Baranyában a törökdúlás idején, a mikor 
annyi ellensége volt a magyarnak. A Dráva mellékét 
mindmegannyi védvárakkal bástyázta körül, hogy éljen 
és álljon a magyar. Ez az a sokat dúlt vidék, a hol az 
ellenreformáCzió is ugyancsak csapkodott a kálvinista 
egyházakra s a hol a híres talpas templomokat eszelték 
ki ellenszerül, hogy azokat gyorsan szétszedhessék és 
újra összerakhassák és a melyeknek utolsóját a mult 
évben bontották le Kemsén, hogy helyette most már 
kőből épült házban tiszteljék az Istent és hirdessék az 
evangéliumot. Vájjon a késő utódok gondolnak-e Sztá-
rayra? És mégis, vájjon nem az ő lelke hat-e mai napig 
is Baranyában, a hol újra megindult az egyházépítő,-a 
a népmentő munka, hogy újra megerősítsük azokat a 
bástyákat, a melyeket Sztáray alapított? Majd bemuta-
tott Pruzsinszky néhány éneket, a melyeket Sztáray 
szerzett ós néhány zsoltárfordítást, a melyeknek zamatos 
magyarságában gyönyörködtünk. Végül rámutatott arra, 
hogy mi vezette Sztárayt és a többi reformátorokat arra, 
hogy kényelem helyett egy zavart, bizonytalan és foly-
tonos küzdelmekkel járó életet válasszanak? Áz a lélek 
volt az indító erő, a mely Saulból Pált teremtett, az a 
lélek, a mely folyton dolgozik és a mely nélkül a ma-
gyar kálvinista egyház ma sem teljesítheti feladatát. De 
íme előtte állnak az áhítatos lélekkel hallgató tanonczok, 
a kik bizonyságai annak, hogy ez a lélek ma is él, ma 
is munkálkodik és ma is egyházépítő, egyházéltető, szo-
cziális és keresztyén alkotásra vezet. 

Lelkesedéssel hallgattuk mindnyájan Pruzsinszkyt, 
a ki egy fennmaradt levélből is egy nagy kornak a 
képét tudta elénk varázsolni. Lebilincselte lelkünket és 
hálára keltette szívünket a reformátorok iránt, egyben 
reményt keltett s munkára biztatott a szebb jövőért való 
küzdelemért, 

Herényi Tilda adott elő ezután bájosan két, a 
szavalót erősen megpróbáló költeményt, végül Nagy Sán-
dor, a Skót Misszió segédlelkésze bibliát magyarázott, 
az Istenszeretetet oltva erőteljesen mindnyájunk lelkébe. 
Imája után a közönség a 135. zsoltárt énekelte és egy 
igazán hangulatos, kedves este emlékével oszlott szét. 

Ünnepnap volt ez a nap a tanonczifjaknak, de 
meleg, szép ünnep volt mindnyájunknak, mindazoknak, 
a kik ezen résztvettek. Szükséges, hogy az Otthonban 
nevelt ifjak lelke ne csak a vasárnapi elmélkedésekkel, 
ne csak a mindennapi imával, hanem ilyen kedves s a 
közönség figyelmét rájuk terelő összejövetelekkel mind-
inkább csiszoltassék és a heti munkában elfáradt test 
igaz lelki örömök nyerése által megaczéloztassék. Ez az 
igazi evangéliumi vezetés, a mi nélkül a test enged 



de a lélek is elfárad és könnyen enged azoknak a hamis, 
dekadens áramlatoknak, a melyekre az ifjú lélek a leg-
fogékonyabb. így fogunk nevelni egyházunknak hű fiakat, 
de fogunk nevelni becsületes, megbízható iparossegéde-
ket, a kiket a szakszervezetnek jelszavai nem fognak 
csábítani és fogunk nevelni egy olyan iparososztályt, 
a mely örömmel fog szolgálni az egyháznak ós hazának 
egyaránt. 

A nagy fáradsággal alapított, sok költséggel léte-
sített Tanonczotthon ötödik esztendejében íme teljesen 
betelt s ma már csak a kilépők helyére lehet újakat 
felvenni. Itt az idő, hogy gondolkozzunk egy másik ta-
nonczotthon létesítéséről a város valamely más részében 
és itt az idő, hogy városi egyházaink hasonlók terem-
téséről gondolkozzanak. A budapesti ref. egyházra mél-
tán tekint az egész ország, mert ennek vezetősége a 
hívek támogatásával jó példával jár elől és nem elég-
szik meg a hitélet, a vallásos oktatás fejlesztésével, de 
messze azon túl a keresztyénszocziális munka szolgálatába 
áll, hogy az élet üterén tartsa igazán kezét és szeretet 
intézményekben, szoeziális alkotásokban is keresse az 
utat az egyház tagjai jólétének emelésére. Ezzel egyúttal 
az egyházépítő, népmentő és magyarságot erősítő munka 
szolgálatába áll oda, és pedig önkéntesen, önzetlenül. 
Azt a megbecsülést, a mi már-már gyengülni kezdett, 
csak ily módon lehet visszavívni és épen az ilyen intéz-
ményekkel lehet legbiztosabban megtartani. Igen, a sok 
jelszó közül azt kellmegragadni a kálvinista egyházak-
nak, a mi a legfontosabb, a mely Kálvinnak volt a jel-
mondata : „Mindent egyedül Isten dicsőségére!" s akkor 
bizonyos, hogy a magyar kálvinista egyház nagy és 
dicső jövőnek nézhet elébe! 

{phz.) 

M I S S Z I Ó Ü G Y . 

A magyar cserkészmozgalom jelenlegi 
helyzete. 

Megemlékeztünk már hónapokkal ezelőtt lapunk 
hasábjain arról az ideálisan szép és mégis oly gyakorlati 
mozgalomról, melyet boy scout intézmény néven mindenütt 
a világon ismernek s melyet hazánkban is meghonosí-
tottak cserkész, illetve cserkészőrszem czírnen. 

Minket a mozgalom közelebbről is érdekel és pedig 
két okból. Először azért, mert az angol boy scout-moz-
galomban élénk, értékes és mély jelentőségű tevékeny-
séget fejtenek ki az egyházak és a Y. M. C. A. serdülő 
alosztályok, másodszor azért, mert hazai mozgalmunk meg-
indításában a Budapesti Református Ifjúsági Egyesület 
alapvető és nagyhorderejű munkát végzett. 

De különben is a mozgalom oly szép czélt tűzött 
ki maga elé, hogy e két körülmény tudása nélkül is meg-
érdemelné figyelmünket. Nem kevesebbet akar, mint a 
10—18 éves fiúkat testben, lélekben ép, egészséges, ed-
zett, hazájukat szeretni akaró és tudó, kötelességeiket 

híven teljesítő jó polgárokká nevelni. A próbaidős szol-
gálat leteltével a cserkészújoncz, mielőtt megkapná a 
magyar szent koronával ékesített liliomos jelvényt, foga-
dalomban becsületére fogadja, hogy teljesíti kötelességeit, 
melyekkel Istennek, koronázott királyának és hazájának 
tartozik. Megfogadja, hogy mindig készen áll segíteni má-
sokon. Megfogadja, hogy megtartja a cserkészek becsü-
letességet, hűséget, szolgálatkészséget, szeretetet, tiszta-
ságot parancsoló törvényét. 

Az angol mozgalom kifejezetten valláserkölcsi és 
nemzeti alapokon nyugszik. S nem kétséges, hogy ebben 
van az ereje és értékessége. 

Nálunk mindjárt e lényeges vonások kidomboritá-
sánál, helyesebben egyszerű hangsúlyozásánál nehézségek 
merültek fel. S a nehézségek közül nem az a súlyosab-
bik, a melyik onnan ered, hogy vallásellenes irányzatok 
akarnak érvényesülni a mozgalomban, melyek tisztán mo-
rális alapokat akarnak elismerni. Miután a magyar moz-
galom csapatai túlnyomóan iskolai csapatok lesznek, — 
hogy ez szükséges és helyes-e, most ne vizsgáljuk—ilyen 
irányzatok amúgy sem érvényesülhetnek, illetve ilyenek 
előnyomulása ellen maga a közoktatásügyi kormány in-
tézkedhet. 

A komolyabbik baj ennél a kérdésnél az, hogy csak 
kevesekkel lehet megértetni hazánkban azt, hogy a val-
láserkölcsi alap nem jelent felekezetieskedést. 

Alig indult meg a Magyar Cserkész-Szövetség mun-
kája, máris felhangzott ellene a felekezetiség vádja. Tud-
juk, hogy ok nélkül, mert hiszen a Magyar Cserkész-
Szövetség munkájának ép az volt az egyik nagy értéke, 
hogy — az országos mozgalom megindítása mellett — 
mindjárt az első kezdetek idején testvéri megértésben 
kapcsolta össze a különböző vallásfelekezetek szervezetei 
által megindított csapatszervezéseket is. E csapatok között 
félreértés, széthúzás vagy ép gyűlölködés nem volt, leg-
feljebb nemes verseny. S a vezetők ép azt akarták egyet-
értő ténykedéseikkel megmutatni, hogy a mozgalom kere-
tein belül minden értékes tényező együttmunkálkodása 
lehetséges, ha jó és becsületes munkát akar végezni. 

Ezen az alapon történt azután a Magyar Cserkész-
szövetség egyesülése az Országos Cserkészőrszem Szövet-
ség keretében a Magyar Őrszem-mozgalommal. Az ifjúság 
ügyéről volt szó, melynek egységes irányítás mellett le-
hetséges csak a testvéri közösségbe olvadás. A vezetők 
nagy tapintattal és megértő lélekkel túltették magukat a 
nem kis nehézségeken s megcsinálták az új központi szer-
vet, mely ellen a felekezetiség vádja immár semmiféle 
okból, még félreértésből sem hangozhatott. 

A nehézségek azonban ezzel nem múltak el. Egy-
felől, mert az új alakulat állami elismerése hónapok óta 
húzódik s csak ép most került a dolog oda, hogy a kultusz-
minisztérium megbízásából az Országos Testnevelési Ta-
nács e czélra kiküldött szakbizottsága letárgyalja a szö-
vetség alap- és szervezési szabályait s a jóváhagyás iránti 
javaslatait megtegye. Másfelől, mert most ép oly alapta-
lanul, mint az első alkalommal a felekezetiség kérdésé-



vei, újabb váddal iletik a meg nem értők s a meg-
érteni nem akarók a cserkészmozgalmat. 

Azt fogják rá, hogy iskolaellenes, hogy a fennálló 
tanítási rend, a hivatalos oktatószemélyzet ellen izgat s 
az iskolai fegyelmi szabályok megsértésére buzdítja a fiú-
kat. A vád kettős gyökérből vél táplálkozhatni. Az egyik 
az a tény, hogy a Cserkésszövetség lehetségesnek tartja, 
hogy olyan iskolai csapatoknál, a hol elegendő vezető a 
tanári testületből ki nem kerül, természetesen az iskola 
felügyélete és ellenőrzése alatt, az általa választott nem 
tanári munkaerők is munkába álljanak a csapatok veze-
tésénél. Nem valami „külső világosságról", valami „külső" 
világosság befogadásáról volna itt szó, hanem csupán arról, 
hogy, ha lehetséges, minél több fiú előtt nyíljék alkalom 
a mozgalomban való részvételre. S mivel ez a vezetők 
számától függ, ha arra szükség van, semmi ok nem hoz-
ható fel az ellen, ha az iskola munkaerőinek számát meg-
szaporítja olyan munkaerőkkel, kiknek egyéni rátermett-
ségét, alkalmasságát különben is ismeri, mert az illető 
— mondjuk — éveken át tanítványa volt, vagy például 
részt vett olyan társadalmi mozgalmakban (szabad li-
czeum stb.), a melyben a tanári testület is intenzív 
munkát fejt ki épen az adott esetben. 

Itt tehát nem annyira ráerőszakolásról, mint egy 
kellő körültekintéssel jó eredményre vezető modus viven-
diről van szó. 

A másik állítólagos támadása az iskola ellen az, 
hogy iskolán kívüli tényezők által szervezett csapatokba 
iskolai növendékeket is vesznek fel, kik így kikerülnek 
az iskola irányítása alól, sőt egyenesen iskolaellenes 
magatartásra neveltetnek. 

Nem akarjuk ezzel szemben azt hozni fel, hogy a 
cserkészet a fiúnak azt a szabad idejét foglalja le — 
különösen a nagy nyári vakácziót —, a mely alatt az 
iskola üdvös ellenőrzését és felügyeletét eddig sem 
érezték; nem hangsúlyozzuk azt se, hogy a társadalmi 
tényezők eddig is foglalkoztak azokkal a fiúkkal, a 
kikből most cserkészcsapataikat megszervezték; nem 
említjük azt sem, hogy az itt munkálkodni akaró ténye-
zők munkájának értéke nyilván áll minden tekintetben 
minden őszinte szemlélő előtt, csupán azt jegyezzük meg, 
hogy a cserkészmozgalom nem az iskolák mozgalma, leg-
alább is nem helyes, ha csak az iskolák mozgalma. A 
cserkészet jó polgárokat a magyar hazának jó hazafiakat 
akar nevelni minden rendű és rangú serdülő ifjúból. 
Ebben a nemzetnevelő munkában helyet kell biztosítani 
minden olyan tényezőnek, mely a czél érdekében értékes 
munkát végezhet. 

Az a szervezési mód, hogy a szövetség keretén 
belül a középiskolákban alakuló csapatok ügyeit tel-
jesen önállóan, csupán középiskolai tanárokból alakuló 
intézőbizottság intézi s hogy ugyanilyen szerv vezeti 
a munkát az egyéb iskolákban, hogy végül a szövetség 
munkája a magyar kir. kormány felügyelete alatt áll: 
elég garanczia külsőképen is arra, hogy itt semmi-
féle értéktelen és üres „ ellenségeskedés "-nek nem nyílik 

tere, Értékes társadalmi tényezők meg nem becsülése 
azonban csak széthúzáshoz vezethet, a miben pedig az 
ifjúság igazi barátai nem vehetnek részt. Mert nem elég 
azt mondanunk, hogy az ifjúságé a jövő, hanem egy-
felől biztosítanunk kell azt, hogy ez a jövő olyan legyen, 
a melyikben annak az ifjúságnak érdemes és lehetséges 
lesz dolgoznia, másfelöl alkalmassá kell tennünk az ifjií-
ságot arra, hogy akkor, amikor ideje elérkezik, tudjon 
és akarjon jó munkát végezni. 

Nem áltatom magamat azzal, hogy a cserkészet 
önmagában képes ezt az alkalmasságot kifejleszteni ifja-
inkban, de az bizonyos, hogy ha a cserkészmozgalom ki-
építése körül összefognak megértő szeretettél mindazok, 
a kik egyfelől felelősséget éreznek serdülő ifjainkkal s 
bennük a jövendő Magyarországgal szemben, másfelöl a 
kik hivatásuknál fogva tényleg felelősek az ifjúságért, 
akkor a magyar cserkészmozgalom a maga szép eszmei 
tartalmával és gyakorlati értékeivel olyan hatalmas ténye-
zője lehet egy nemzeti újjáébredésnek, a milyen az ifjú-
sági mozgalmak körében ínég nem volt tapasztalható. 

És tulajdonképen ezen fordul meg minden : ha 
megértő szeretettel és valóságos nemzeti öntudattal össze-
fognak. Megértik, hogy itt nem turistáskodásról, nem 
sportról, nem tornáról, nem táborozásról, szabad levegőn 
tartózkodásról, vagy ügyességfejlesztésről, hanem mind-
ezekről a gyakorlati értékekről is, de azonkívül és min-
denekfelett jellemnevelésröl, nemcsak ügyes és testben, de 
lélekben is ép, jó polgárok neveléséről van szó. 

Nem mulaszthatjuk el megemlíteni itt azt a jóslat-
szerű megérzést sem, melyet a mozgalom egyik lelkes 
ifjú vezető tagja őszinte belső meggyőződéséből han-
goztatott már a magyar mozgalom kezdetén akkor, a 
mikor a mozgalom keretében megértő szeretettel talál-
koztak olyan tényezők, a kiket százados előítélet válasz-
tott el addig. S ez a meggyőződés az, hogy nem tud-
hatjuk, vájjon nem ez-é az utolsó alkalom nagy komoly-
sággal és nagy szeretettel összefogni egy nagy és igaz 
nemzeti ügy, mindnyájunknak ügye, hazánk jövője érde-
kében ? 

De lépjünk közelebbi munkatereinkbe s ott értsük 
meg a hívó szót. 

Ily értékes mozgalomból nemcsak nem hiányozhat-
nak, de szinte vezetöszerepet kell játszaniok protestáns 
iskoláinknak s egyéb, az ifjúság nevelésével foglalkozó 
tényezőinknek. 

Álljanak tehát munkába Eperjes és Székely -
udvarhely nyomán többi protestáns központjaink is, a 
munka nyomán majd jő a megértés is s egy valóban 
értékes, nagy nemzeti mozgalomnak, sőt talán a közel 
jövőben mindnyájunknak jelszava lesz az élet minden 
vonatkozásában oly kitűnően és nemesen alkalmazható, 
de ma még oly kevesek által megértett és megbecsült 
jelszava cserkészifjainknak, a „Légy résen!" 

Öreg cserkész. 



S Z O C Z I Á L I S Ü G Y E K . 

A harmadik Közhasznú. 

Keletkezési ideje szerint a második ugyan, de a 
mult évről szóló jelentést csak most kaptuk meg s így 
a kolozsvári és a deési után harmadik sorba került a 
marosvásárhelyi Közhasznú. Ötödik üzletévéről van szó; 
200,000 K alaptőkével dolgozik s tartalékalapja már 
28,000 K, sőt van nyugdíjalapja is. A 26,277 K tiszta 
nyereségből 3250 K-t hasított ki jótékony czélokra s eb-
ből 788 K-t kultúralapjára, 500 K-t a közművelődési 
házra fordított, a mivel ez az alap 3500 K-ra emelke-
dett. Az aggmenháznak tett 4000 K-ás ágyalapítvány 
utolsó részletet befizették s a létesítendő ref. leánynevelő 
intézetre tett 1000 K-ás alapítvány második részletét is. 
Ezenkívül adtak egyházaknak, iskoláknak, egyleteknek, 
a tüdőbeteg-szanatóriumnak és egy daloskörnek. A tar-
talékalapra 9397 K-t, a nyugdíjalapra 1313 K-t fordí-
tottak s az igazgatóság és felügyelő-bizottság együttesen 
3415 K alapszabályszerű, együttesen 13°l0-ot tevő juta-
lékban részesült. Az intézet élén dr. Bernády György 
főispán áll, alelnöke dr. Nyerges Gábor főorvos; az 
igazgatóság közt van Köllö Ignácz alispán, Csekme 
Ferencz és Ravasz János esperes s Tóthfalussy József 
lelkész mint ügyvezető, ezenkívül több ügyvéd és föld-
birtokos tagja az igazgatóságnak. A felügyelő-bizottság 
elnöke gróf Teleki Domokos. A jelentés maga igen ér-
dekes, a mint kiterjeszkedik az erdélyi nehéz viszonyokra 
s egész tanulmányt közöl Bizony Lászlónak „A keleti 
határról" dr. Zakariás János brassói ügyvédnek „Az 
erdélyi pénzintézetekről", Sófalvy Károly széki esperes-
nek „Az erdélyi magyarság megerősítéséről" Tokaji 
Lászlónak „Az erdélyrészi földbirtokpolitika feladatairól" 
és az „Eladó országról", Bethlen István grófnak, Bernát 
Istvánnak, Buday Barnának, Mezey Gyulának, Meskó 
Pálnak, Deák Lajos tanfelügyelőnek különféle munkála-
tairól, a melyek Erdély megmentését czélozzák. Kézzel-
foghatólag fejtegeti a jelentés, de még kézzelfoghatóbban 
bizonyítja be a, három közhasznú takarékpénztár, hogy 
„a legreálisabb és legmegvalósíthatóbb terv az erdélyi ma-
gyarság mentésére szolgáló az a legkevesebb pénzbefektetést 
igénylő kormányzati beavatkozás, a mellyel megadatnék 
a lehetősége annak, hogy az erdélyi részeken a közhasznú 
takarékpénztárak fejlesztésével meginduljunk" s igaza van, 
a mikor azt mondja, hogy erős versenyt s a magyarság 
talpraállítását, megmentését legkönnyebben és legeredmé-
nyesebben a közhasznú takarékpénztárakkal lehet elérni. 
De nemcsak a nemzetiségek közé szorított és sokfelé 
veszélyben forgó Erdélyt, hanem különösen a városi gyü-
lekezeteinket tudnánk megerősíteni, ha minden városban 
lenne közhasznú takarékpénztárunk. Hisszük, hogy ha 
az eszme meg fog érni, hódítani is fog s egykor majd 
egyházkormányzóink sem fognak félni a százmilliónyi 
egyházi pénzekből néhány milliót ilyen takarékpénztá-
rakban is elhelyezni. 

Mi szívünk melegével s őszinte lelkesedéssel kö-
szöntjük e helyről a három életerősnek mutatkozott, kál-
vinista emberek által alapított és kálvinista emberek 
által vezetett három Közhasznú Takarékpénztárt, kívánva? 
hogy évről-évre nagyobb sikereket érhessenek el és még 
több áldást terjesszenek. Kívánjuk, hogy e kitűnő példá-
kat mindenfelé tettek és újabb közhasznú takarékpénz-
tárak létesítése kövessék, minél hamarább és minél gyor-
sabban 1 

Kálvinista. 

K Ü L F Ö L D . 
Francziaország. 

A szabadgondolkodók panasza. A franczia szabad-
gondolkodók panaszkodnak, hogy a katholiczizmus egyre 
jobban erősödik az országban, különösen a szeparáczió 
óta. Tavaly Lille városában tartott kongresszusukon a 
többek közt azt konstatálták, hogy az Ecole normálé 
párisi tanintézetében tíz évvel ezelőtt alíg akadt három 
vagy négy templombajáró növendék, ma azonban az 
intézet egy harmadrésze buzgó katholikus és többféle 
vallásos egyesület tagja. A leendő néptanítók jó része 
tehát határozottan az egyház érdekeiért fog harczolni. 
Egy párisi gimnázium tanára nemrégiben kijelentette, 
hogy növendékeinek legnagyobb száma igen buzgón 
látogatja a templomot és erősen küzd a divatos vallás-
talanság ellen. Legújabban vallásos egyesület létesült, 
melynek az a kimondott czélja, hogy a gimnáziumi és 
főiskolai tanárokat megnyerje a vallás védelmére. Eddigelé 
már 18 egyetemi tanár, 184 gimnáziumi tanár és 12 nép-
iskolai tanító iratkozott be az egyesületbe. 

Németország. 
Missziói tanszék a berlini egyetemen. Eddig csak 

Halléban volt ilyen. A mult évben magántanári képesí-
tést szerzett a berlini egyetem theologiai karán dr. Rich-
ter Gyula berlini^ missziói igazgató, az ismert kiváló szak-
ember s előadásokat is tartott a missziótudomány köréből. 
Most februárban rendes tanszéket állítottak a misszió tu-
dományának és meghívták arra Richtert. Ez a tény min-
dennél világosabban bizonyítja a gyarmatosításnak és a 
missziónak a mai kulturában és keresztyénségben való 
jelentőségét s annak Németország által való fölisme-
rését is. 

A berlini városi misszió új vezetője. Ez nem új, 
de eddig nem közölt s említést kívánó hír. A világhírű 
berlini városi missziónak új vezetőjévé, a nasszaui gene-
rális szuperintendenssé kinevezett Ohly udvari- és dóm-
prédikátor helyett Schwartzkopff lelkész (Versöhnungs-
kirche) neveztetett ki, egyelőre ideiglenes minőségben. 

Hamack-alapítvány. Harnack berlini egyet, theol. 
tanár tiszteletére születése 60-ik évfordulója alkalmával 
21 ezer márkát gyűjtöttek össze tisztelői. Az ünnepelt 
tudós ezt az összeget, mint alapítványt a berlini tudo-



mányos akadémiának adta olyan czéllal, hogy abból a 
Kr. u. hat első század keresztyén vallástörténetére vonat-
kozó munkákat író ifjú tudósokat jutalmazzanak. A ke-
zelésre vonatkozó szabályokat nem régen állapította meg 
a tudós társaság.' 

Vallástörténeti forrásművek czím alatt egy nagy-
arányú vállalatot indított meg a göttingai tud. akadémia, 
a melyben a világ nagy vallásainak szent könyveit német 
fordításban akarja kiadni. A keleti nyelvészek és vallás-
történészek vezetése alatt levő nagy gyűjtemény méltó 
társa lesz az angol Sacred Books of East-nek. A napok-
ban olvastam, hogy az új porosz költségvetés 100,000 
márkát akar fordítani évi 10,000 márkás részletekben a 
nagyjelentőségű vállalat támogatására. A költségvetési 
bizottságban minden párt képviselői hozzájárultak. Tudo-
mányos és gyakorlati élet így szolgálják a keresztyén-
séget s az egész életet. 

Berlin. V. J. 

A M I Ü G Y Ü N K . 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előf izetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés fe les 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t is kérjük, szíveskedjenek 
az 1914. évi előfizetési díjat s az e s e t l e g e s 
h á t r a l é k o t minél hamarább beküldeni. 

A Kálvin-Szövetség választmányának márczius hó 
4-én tartott üléséről, helyszűke miatt, a jövő számban 
fogunk referálni. 

Szerkesztői vacsora. Márczius 4-én, a hó első 
szerdáján volt a szokásos helyen. Ott voltak: Petri Elek 
szövetségünk alelnöke, Benedek Sándor, a közigazgatási 
bíróság másodelnöke, dr. Versényi György, dr. Lam-
pérth Géza, Campbell James skót lelkész, Földváry 
László, Marjay Károly, E. Szabó Dezső, Murányi János 
lelkészek, Hamar István, theol. tanár, B. Pap István, 
dr. Kováts István, dr. p. Horváth Zoltán, Sebestyén Jenő. 
A vacsora folyamán a felelős szerkesztő üdvözölte a 
megjelenteket és közöttük különösen Benedek Sándort, 
a ki most hosszabb időköz után jöhetett ismét körünkbe 
és fokozottabb támogatással vehet részt munkáinkban. 
Köszöntötte a közöttünk első ízben megjelent Földváry 
Lászlót, a ki oly önzetlen munkása az egyli. történetírás-
nak. Kedélyes beszélgetéssel telt el a néhány kellemes 
óra ; Laczi bátyánk érdekes adalékokat rególt a régi jó 
időkről, a mikor 35 forintért szolgált mint káplán, mint 
mondá, nagyon sok helyen, többek között _ Vezsenyben 
is, a hol ő volt annak idején a hetedik „Ádám fiú" és 
arról a korról, a mikor 6 forint volt a legátus „tiszte-
letdíja" Baranyában. Ez tiszta jövedelem volt, mert hi-
szen az útiköltség semmibe se került. — A legközelebbi 
vacsora a jövő hó első szerdáján lesz. 

A felsöbaranyai Káh in-Szövetség ez évi első 
közgyűlése február hó 25-én Siklóson ment végbe iga-
zán szépen, lelkesítően, felemelően. A kora reggeli vo-
nattal érkezett meg a gyűlésen résztvevőknek nagy része ; 

jól esett köztük látnunk több lelkes papnét is, kik e 
szép, kora tavaszi, verőfényes napra szinten elhozták a 
nemes ügy megértésének, szeretetének virágait. 

Fáradhatlan elnökünk már előző nap megérkezett 
és várt bennünket mindeneket jó előre elrendezvén. Az 
ő vezetése alatt vonult föl a lelkes csapat a városháza 
nagy termébe. Ott láttuk egyházmegyénk vezetőférfiai 
közül: Nagy Imre esperest, Sógor Endre, Szalay Ferencz, 
Szőllőssy Antal egyházi, Pakuszi Gyula s dr. Fejes Já-
nos világi tanácsbírákat. Aztán igazán nagy örömmel 
láttuk és üdvözöltük közgyűlésünkön a szomszéd és test-
vér alsóbaranyai egyházmegye két derék lelkészét: Kontra 
János csúzai és Ádor Sándor kői kollegáinkat, kik saját 
egyházmegyéjükben szintén a Kálvin-Szövetség meg-
teremtésén fáradoznak. Siker s Isten áldása kísérje az 
ő törekvésüket is. Itteni megjelenésük pedig, úgy tet-
szik, e két jó szomszéd s atyafi egyházmegyének első 
kézszorítása, összefogózása volt a közös és szent czél 
érdekében. 

Délelőtt 9 órakor zendült meg ajkunkon a 37. di-
cséret, mely után Szöllössy Antal dr. emelte lelkünket 
az egek Urához buzgó imádságával, Sütő Pál világi elnök 
talpraesett megnyitóbeszédében, igazán a mi mindennapi 
életünkből merített, eleven színekkel festette elébünk 
egyházi életünk sülyedését, mely legszembetűnőbb módon 
még a vasárnapokon is ürességtől kongó templomaink-
ban, vasárnapjaink, ünnepeink megrontásában nyilvánul. 
S valóban fájó szívvel kérdezzük: miért is kell annak 
így lenni, miért kell minden ügyes-bajos dolgunkat va-
sárnapra hagyni, miért kell épen vasárnap menni a jegy-
zőhöz, a hegyre, a korcsmába . . . miért kell az uradal-
maknak is épen vasárnapra tenni a hajtóvadászatokat, 
melyekre egy-egy falu munkabíró embereit mind oda-
parancsolják, miért nem szünteti meg a munkát erre az 
egy napra egész közigazgatásunknak folyton zakatoló 
gépezete, hogy a hetedik napot igazán megszentelhet-
nénk mindnyájan ? . . . Miért ? ! . . . 

A figyelmünket mindvégig lebilincselő megnyitó-
beszéd után lelkészelnökünk, Csikesz Sándor tartott mag-
vas előadást „Egyházi életünk megújhodásáról", mintegy 
folytatva s még tovább fokozva az elnöki megnyitónak 
bús akkordjait. Valóban szívünkbe markolva, lelkünket 
megrázva mutatott rá egyházi életünk vérző sebeire s 
arra, hogy nekünk, kik ezen a megszentelt, történelmi 
talajon állunk, — hol egykor a Sztárai énekes ajkai 
hirdették az Istennek, a reformácziónak igéit, hol a többi 
nagy reformátor: Siklósi Mihály, Eszéki Imre, Kálmán-
csehi Sánta Márton, Szegedi Kiss István lábnyomait tapos-
suk, — nekünk csüggedni, reményünket feladni nem sza-
bad. Ellenkezőleg küzdeni, dolgozni s hol egyházi életünk 
már romokban hever: újra alkotni kell az előttünk járt, 
nagy reformátorok nyomdokain! 

És mintha egy lélek szállott volna meg mindnyá-
junkat, kivétel nélkül éreztük, hogy csakugyan itt az 
ideje, hogy tegyünk valamit, nem valamit, sokat, nagyon 
sokat, hogy egyházi életünk régi dicsőségében fényes-
kedjék újra mindeneknek szemében. 

Lelkesedésből fakadó s lelkesedést szülő beszéde 
végén elő is terjesztette azokat a módozatokat, a hogyan 
egyházi életünk megújhodásán legsikeresebben munkál-
kodhatunk Négy bizottság kiküldését javasolja, mely 
bizottságok a munkát megosztva, intenzívebben dolgoz-
hatnak egy-egy külön munkatéren a közös, nagy czél 
érdekében: Istenért és egyházért! 

E négy bizottság a következő: 
I. Irodalmi bizottság. 1. Kálvinista Lobogó^ párto-

lása. Mindenki kötelezi magát minden számba a szer-



kesztővel való megállapodás szerint írni és gyülekezeté-
ből, valamint a környékbeli egyházak életéből híreket, 
tudósításokat beküldeni sajtókész alakban. — 2. Traktá-
tusok kiadása, terjesztése. — Egyéb kiadványok ügye. 
— 3. Egyházi könyvtárak, népkönyvtárak felállítása. — 
4. Baranyai, budapesti világi lapok és egyházi lapok 
informálása. — 5. Kolportázsengedély megszerzése, kol-
portőr beállítása. A terjesztendő iratok, lapok, naptárak, 
könyvek, füzetek meghatározása. Egyházmegyénk terü-
letén légalább 6 raktár létesítése. — 6. Kálvin estélyek 
rendezése Pécsett, Siklóson, Vajszlón, Harkányban, Sellyén 
és Szentlőrinczen. 7. Részletes téli programm készítése. 

II. Evangelizáló-bizottság. 1. Bibliai iskolák létesí-
tése vallástanítási segédeszközök beszerzése. — 2. A nép-
iskolai vallástanítás ügye. — 3. Konfirmácziói oktatás 
bibliai alapon. — 4. Ifjúsági fiú- és leányegyletek szer-
vezése, fenntartása. — 5. Bibliaolvasókörök felnőtteknek. 
Templomjárók szövetsége. — 6. Köznapi sorozatos es-
ték. Nagyobb helyeken konferencziabeszédek sorozata. 
Csereprédikálás ügye. — 7. Vallásos estélyek, ünnepé-
lyek, színdarabok. - - Vándorestélyek vetített képekkel. 

III. Gazdasági bizottság. 1. Falusi Kálvin-Szövet-
ségek alakítása alosztályokkal. A meglévő gazdakör, 
olvasókör, olvasóegylet, ifj. egylet, dalárda stb. csopor-
tosítása falusi Kálvin-Szövetségek pártfogása alatt. — 
2. A meglévő hitelszövetkezetek figyelemmel kísérése, 
újak alakítása. — 3. Propaganda fogyasztási, állatbizto-
sító, gabonaértékesítő, gép, tojás stb. szövetkezeteknek. 
Ilyenek létesítése Harkány, Vajszló, Sellyén. Gazdakörök 
szellemi vezetése, felolvasások rendezése. — 5. Földm. 
minisztériumtól kiadványok, felolvasások, füzetek, lapok 
beszerzése. — 6. Érintkezés a Baranyavármegyei Gaz-
dasági Egyesülettel, az OMGE-val, a Magyar Gazdaszö-
vetséggel, Hangyával, Központi Hitelszövetkezettel. — 
7. Szövetségünk anyagi ügyeinek kezelése. 

IV. Propaganda-bizottság. 1. Baranyai Közhasznú 
Takarékpénztár" eszméje, lehetősége, létesítése, módoza-
tai (400 drb á Ü00 K részvények elhelyezése.) Intézeti 
székhelykezelés stb. kérdése. — 2. Az árvaügy rende-
zése. Baranyai ref. árva-, lelencz- és szeretetház létesí-
tése, lehetősége, módozata, székhelye. A gondozatlan 
vagy kegyelemből tartott árvák összeírása, számbavétele. 
3. Szeretház létesítése szegény, nyomorék, elaggott egyé-
nek részére. 5. Minden faluban karácsonyfa-ünnepély 
rendezése. E czélra adományok (természetben, pénzben) 
gyűjtése. 6. Minden gyűlés, összejövetel, alkalom meg-
ragadása adományok gyűjtésére. 

Micsoda gyönyörű perspektíva tárul itt elébünk 
egyházi életünk megújhodásáról, ha lesz erőnk, ha lesz 
buzgóságunk e nagy feladatok megoldásához. 

Az egyes bizottságok megalakítását, szervezését és 
vezetését a következők vállalták magukra: az elsőt Bor-
sos István dr. szerdahelyi, a másodikat Széles Sándor 
gyűdi, a harmadikat Bocsor László térehegyi lelkész, a 
negyediket dr. Fejes János siklósi ügyvéd. 

Ezek után még élvezettel s áhítattal hallgattuk meg 
Borsos István magasan szárnyaló bibliai elmélkedését és 
dr. Fejes János vil. alelnök szép zárószavait, majd a 
XC. zsoltár eléneklése után lelkünkben egy szép, na-
gyon szép nap emlékével távoztunk. 

Halász Imre, 
aderjási lelkész. 

IJethlen-emlékünnepély. A Kálvin-Szövetség és a 
budapesti ref. theol. akadémia Kálvin János-köre folyó 
hó 14-én szombaton este fél 8 órakor a theol. akadémia 
dísztermében (IX., Ráday-u. 28) Bethlen Gábor trónra-
léptének 300-ik évfordulója alkalmából Bethlen-emlék-

ünnepélyt rendez. Műsor: 1. Muraközy Gyula verses 
prologusát elmondja Bilkei Pap Lajos. 2. Régi magyar 
éneket ad elő Kubinyi Imre. Zongorán kíséri id. Victor 
János. 3. Előadást tart „Bethlen Gábor a kálvinista feje-
delem" czimen Révész Imre kolozsvári ref. theol. tanár. 
4. Játszik a ref. főgimn. ifjúsági zenekara Szitányi Mik-
lós vezetésével, 5. Költeményeiből felolvas Osváth Eszter. 
6. Hegedül Némethy Ferencz. Zongorán kíséri Antony 
Károly. 7. Zárószó, tartja Bilkei Pap István, a Kálvin 
János-kör tanárelnöke. 8. Rákóczy F. imáját énekli a 
ref. theol. akad. „Laky"-énekkara Kálmán Farkas veze-
tésével. Jegyek (2 és 1 K) kaphatók a Kálvin-téri leik. 
hivatalban és a theol. akad. portásánál. Az estély jöve-
delme a Magyar. Ev. Ker. Diákszövetséget illeti. 

Hatodik vallásos eslélyünk márczius 15-én vasár-
nap este 6 órakor lesz a Kálvin-téri templomban, a mely 
alkalommal dr. Kováts István theol. tanár, lapunk társ-
szerkesztője, tart előadást „A Kálvinizmus és a magyar 
nemzet szabadsága" czímmel. 

Lapunk átvételi és fejlesztési költségeire H. Z. 
6 K-t ós Sz. L. 3 K-t küldött, a mit e helyen is hálá-
san köszönünk s kérjük lapunk olvasóit és barátait a 
további adakozásra. Ez alapunk végösszege 1972 K. 

IRODALOM. 

A Protestáns [Szemle 2-ik számának tartalma: 
Emlékezés dr. Antal Gáborról. Kicsoda az ember? Dr. 
Ravasz László szerkesztő szép bibliai elmélkedése. Egy 
modern bölcselő, dr. Márk Ferencz. Agensválasztás 
1762—63-ban, Zoványi Jenő. A „Szemlédben p. f. 
A német államegyház problémája és Veress Jenő A világ-
protestáatizmus szocziális munkájáról ír. Irodalmi szemle 
és a „Jelek és magyarázatok" cz. rovat teszik élénkké 
a folyóiratot. 

A Dunainelléki Ref. Egyházkerület Egyházi Érte-
kezletének Évkönyve immár 20-ik évfolyamában jelent 
meg most dr. Szőts Farkas értekezleti elnök szerkesz-
tésében. Összegyűjtve egy egész kis könyvtárt tesznek 
ki immár ezek a tetszetős kiáilítású könyvecskék, a 
melyek hű tükrei azoknak az eszméknek, a melyek egy-
házunkban új korszak indítóivá lettek. A könyv tar-
talma : Bernát István dr. vil. elnök megnyitóbeszéde, 
ügyvivő elnöki jelentés. Dr. Horváth Zoltán előadása 
a Kálvin-Szövetségek szervezéséről, B. Pap István elő-
adása : Elvi szempontok a zsinati előmunkálatokban és 
az ügyvitelre vonatkozó kimutatások. 

Két amerikai egyházi lapról. Az Amerikában élő 
magyar reformátusoknak két egyházi lapjuk van, ú. m. 
Református Híradó és az Amerikai Magyar Reformátu-
sok Lapja. Az előbbi a hazai magyar ref. egyházhoz 
csatlakozottt egyházmegyék orgánuma; Kuthy Zoltán és 
Kalassay Sándor szerkesztésében most új, terjedelmesebb, 
tetszetősebb alakban jelenik meg és részletes tudósítá-
sokat közöl az ottani gyülekezeti és egyháztársadalmi 
életről. Az utóbbit Harsányi László new-yorki nem csat-
lakozott lelkész szerkeszti. Ez az „Amerikai Magyar Ref. 
Egyesület" hivatalos lapja és az amerikai presbiteri egy-
ház hathatós támogatását élvezi. A mult hóban terjedel-
mes, díszesen kiállított és illusztrált jubileumi számot 
adott (15 év), a melyben közli az összes amerikai szer-
vezett gyülekezetek rövid történetét. 

Felhívás. Hetesy Viktor „Gyászbeszédek, imák, síri 
beszédek" czímű művének első kötetéért •— mely már 
könyvárúsoknál nem kapható, más könyveketád cserébe, 



vagy a teljes árát, esetleg ha papi, özvegy vagy árva 
birtokában van, az eredetinél magasabb árat is szívesen 
ajánl a ref. lelkészi hivatal, Hatvan, Hevesmegye. 

Márczius tizenötödikén. Alkalmi egyházi beszéd, 
írta Kovács Ferencz ref. főgimn. tanár. A szerzőnél 
(Kolozsvárt) 15 fillérért kapható. 

EGYHÁZ. 

Meghívás lelkészi állásra. A szamos-angyalosi ref, 
egyház a Yargá Gusztáv halálozásával megüresedett lel-
készr állásra Fekete Lajos penyigéi segédlelkészt hívta meg. 

Új amerikai s.-lelkósz. Újlaki Ferencz ungvári 
s.-lelkészt a konvent! elnökség Detroitba (Michigan állam) 
káplántanítónak kiküldötte. 

Lelkészbeiktatások. Budafokon szép ünnepély ke-
retében folyt le az egyesült prot. gyülekezet első rendes 
lelkészének, Marjay Károly volt budapesti s.-lelkésznek 
beiktatása. Budafok is egyik „leánya" volt a budapesti 
nagy anyaegyháznak. Itt is, mint több környékbeli köz-
ségben, budapesti egyház katechetái és munkásai kezd-
ték meg a hívek összegyűjtögetését. A már anyásított 
és most fejlődő ref. gyülekezetek egész gyűrűje veszi 
körül a fővárost. Mondanunk sem kell, mily fontos moz-
zanat ez egyházunk fejlődésének útján Mint a „végeken", 
úgy itt is nagy szükség van ezekre az őrszemekre. — 
Sokan mentünk ki a fővárosból a beiktatásra. A régib-
beken kívül Marjay rövid szolgálata alatt sok jó, új 
barátot is szerzett rokonszenves és nagybuzgalmú mű-
ködésével. Kalauz vezetett fel bennünket a hegyen épült 
csillagos tornyú imaházhoz, a melynek homlokzatán a 
testvériség és paritás szimbólumaként aranyos kereszt 
ékeskedik. Mondanunk sem kell, hogy a kis imaterem, 
a mely a szép nagy telken épült lelkészlak Dunára néző 
oldalához van építve, zsúfolásig megtelt. Hiszen a Buda-
fokhoz kapcsolt Albertfalváról, Nagytétényből és a kö-
rülte levő szórványokból is sokan jöttek. — Gyülekezeti 
ének után dr. Szabó Aladár lelkész vezette a lelkeket 
Istenhez, a szív teljességéből fakadó imádságban. Nagy 
Ferencz, a mi ifjú esperesünk, az ünnepélyes alkalomhoz 
illő szép, meleghangú beszédben iktatta be az Isten tit-
kainak elhívott sáfárát hivatalába. A gyülekezet által 
ajándékozott szép biblia, az aranyozott templomkulcs és 
a ragyogó szentedények is, melyeket a lelkésznek át-
nyújtott, bizonyságot tettek a gyülekezet szeretetéről és 
áldozatkészségéről. Az esperes áldása után dr. Szabó 
Aladár, Kováts Emil lelkészek, dr. Szöts Farkas, B. Pap 
István theol. tanárok, Benkő István s.-lelkész, Szabó 
Károly, Varga Antal, ifj. Vidor János, Vargha Tamás, 
Patay Pál katecheták kértek meleg kézszorítás kísére-
tében áldást az új lelkészre, a ki ezután jól választott 
textusok (Ezek. 34.2-5. és Ján. lO.u.) alapján mondotta 
el beköszöntő-beszédét. Mindenki kiérezte ebből, hogy 
pásztori felelősségének tudatában és mély átérzésével fog 
ott. járni a gondjaira bízottak előtt. Istentisztelet végez-
tével a presbitérium, élén a nagybuzgalmú, áldozatkész 
főgondnokkal, Janisch Gyula gyárossal (ev.). a presbité-
rium, a község képviselete, a Dömsödról eljött szülők, 
atyafiak, a Bethlen Gábor-Kör, a Diákszövetség küldöttei 
és a többi jó barátok üdvözölték az ú j lelkészt és hű 
munkatársat. A közebéoen, a mely Marjay asztali áldá-
sával kezdődött, sok üdvözlő szó hangzott el. Heller 
Iván, a köztiszteletben álló apátplébános, dr. Szabó 
Aladár, Kovács Emil, a fel. szerkesztő, Rényi György 
(M. E. K. Sz.), Fiers Elek (Bethlen Gábor-Kör) stb. mon-
dottak felköszöntőket. A szokásos pezsgőt a kis egy-

háznak áldozatkész barátja, a franczia származású Fran-
cois pezsgőgyáros ajándékozta. — Táviratban és levélben 
is sok üdvözlet jött. Püspökünk, főgondnokunk, a Kál-
vin-Szövetség és többen emlékeztek meg az ünnepeltről. 
— Délután a polgári iskola színültig megtelt, nagy torna-
termében jól sikerült vallásos összejövetel volt. Közének 
és Marjay Károly imája után Benkő István, Vargha 
Tamás, a helyi lelkész, Tóth József tartottak rövid, meg-
kapó beszédeket; a Bethánia énekkara dr. Kováts leveze-
tésével és Tóth József vallástanár énekelt. Patay Pál imá-
jával és gyülekezeti énekkel végződött a jól sikerült 
összejövetel, a mely a résztvevő közönségre (másvallá-
súak is sokan voltak) mély benyomást gyakorolt. — 
A kezdet szép volt, bizonyára lesz jó folytatása! — 
A szatmári ref. egyház is márczius 1-én iktatta be hiva-
talába egyik új lelkészét, Boros Jenőt. A beiktatási 
ünnepségen jelen volt, többek közt, dr. Baltazár Dezső 
püspök is, kit dr. Lencz Géza theol. tanár és Rózsa 
Sándor egyházker. pénztáros kísértek el Debreczenből. 
— A szarvasi ev. gyülekezet február 22-én iktatta be 
hivatalába nemrég megválasztott egyik lelkészét, Bartos 
Pált. Isten áldása legyen országa új hivatásos munkásain ! 

A tiszáninneni ref. egyházkerület új püspökének, 
dr. Tüdős Istvánnak ünnepélyes beiktatása, mint érte-
sülünk, márczius 10-én lesz Miskolczon. 

Tanácsbíróválasztás. Á tiszáninneni ref. egyház-
kerületben megüresedett világi tanácsbírói állásra szó-
többséggel Sütteő István rimaszombati ügyvédet válasz-
tották meg, kinek neve olvasóink előtt sem ismeretlen. 
Sok helyen és bőkezűen mutatta meg áldozatkész egy-
házszeretetét. 

Aranykönyv. Gróf Festetics Gyuláné a lapunkban is 
közölt esdő szózatra a bunyaszekszárdi ref. gyülekezet-
nek templomépítésre 500 K-t adományozott. Legyen 
áldás a nemeslelkű adományozón és adományán! 

A Magyarországi Ref. Egyház Egyetemes Kon-
ventje május hó 13-án és következő napjain tartja üléseit. 

A solti egyházmegye közgyűlése április hó 21-én 
lesz Kunszentmiklóson. 

A külsősomogyi egyházmegyében a részleges 
tisztújítás alkalmából e. m.-i egyházi tanácsbirói állásra 
Bocsor Lajos tengődi lelkész, e. m.-i világi tanácsbírói 
állásra Sáfár János nagybábonyi körjegyző, e. m.-i vi-
lági aljegyzői állásra Székely János gyönki gimn. tanár 
választatott meg. 

A kőbányai parókhiális épület dísztermében szépen 
sikerült szeretetvendégség volt márczius 1-én vasárnap 
délután. A parókhiális kör énekkara, Nagy Iván orgo-
nista vezetésével, több szép éneket adott elő. Takaró 
Gézáné „Néhány nap a Rajna partján" czímmel színes 
útleírást olvasott fel. Takaró Géza lelkész evangéliumi 
beszédet mondott, Vincze Lajos és Janó Ida szavalt, 
Takaró Gézáné, Sebestyén Jenő és Takaró Géza pedig 
angol egyházi énekeket énekeltek. A jól sikerült szere-
tetvendégség szépen jövedelmezett. 

Évkönyv. A brassói ref. egyház buzgó lelkésze, 
Tőkés Ernő, ismét a szokott praktikus tartalommal adta 
ki az 1914 re szóló évkönyvet. Örömmel lapoztuk át ezt 
az egyházközségi élet minden terén jó útmutatónak 
szolgáló programmot, a mely erősbülésről, izmosodásról 
ad számot. A brassói reformátusok száma: 5532 (1472 
adófizető). Keresztelésben részesült 201 gyermek, temetés 
volt 97, konfirmált 93, áttérés volt 17 (kitérés 5). Az 
egyház javára megegyezés 10 (kárára 3). Vannak ott 
ifjúsági istentiszteletek, vallásos estélyek, Ifjúsági Egye-
sület, Ref. Dalkör. A lelkész, s.-lelkész és kántortanító 



670 gyermeket (516 elemi) részesit vallásoktatásban. 
Sok ilyen tartalmú évkönyvet! 

Belmissziói nap. Bohus Pál főesperes, egyik lel-
készi értekezleti határozat szerint, elsőben is a saját 
egyházában, Apáczán tervezi tavasz elejére az első es-
perességi belmissziói nap megtartását változatos pro-
grammal. 

A nagysajói ref. egyházmegye február hó 10-én 
közgyűlést tartott Beszterczén. A tárgysorozat legfőbb 
pontja az esperes- ós főjegyzőválasztás volt. Egyakai^tá 
tal választották meg a jövő cziklusra is a régi esperest 
és főjegyzőt, Musnai Károlyt és Menyhárt Eleket. 

Protestáns estély Balassagyarmaton. Febr. 22 én 
a balassagyarmati ev. egyház kebelében működő „Ev. 
Egyesület" nagyszabású prot. fölolvasó- és művészestélyt 
rendezett a megyeháza nagytermében. Az estélyen Zsi-
linszky Mihály tartott fölolvasást „Egy kis önbírálat" 
czímen, melyben a mai kor fontosabb eszmeáramlatait 
rajzolta. Jellemezte a protestántizmus elvi fontosságát 
és jelentőségét, a magyarországi protestántizmus hanyat-
lását. A prot. egyházak haladásának egyik főfeítételéül 
az 1848: XX. becsületes végrehajtását jelölte ineg. Az 
elismerésre méltó erkölcsi siker mellett az anyagi ered-
mény is igep szép volt: 2500 K. Ebből tisztán az egy-
let jótékony czéljaira 1700 K maradt. 

I S K O L A . 

Kérelem. A theol. igazgatóság fölkéri a legátust 
fogadó egyházak lelkészeit, hogy ha a húsvéti ünnepekre 
esetleg nem óhajtanak legátust, e határozatukat márcz. 
15-ig bejelenteni szíveskedjenek. Később érkező beje-
lentések figyelembe nem vehetők. 

A budapesti ref. főgimnázium ifjúsági segély-
egyesülete javára jól sikerült hangverseny volt f. hó 5-én. 

Alkoholellenes iskolai nap. A dunáninneni evang. 
egyházker. kerületi gyűlésén határozatilag kimondta, 
hogy bojt első vasárnapja előtti szombaton, alkoholelle-
nes iskolai napot fognak tartani. Az idén ez a nap febr. 
28-ikára esett. Az esperesek fölhívták a nap megtartá-
sára az egyházközségek lelkészeit és jelentést kértek 
tőlük erről. Valóban érdemes lenne minden egyházkerü-
letben követni ezt a jó példát. 

A pápai főiskolai igazgató-tanács m. hó 26-án 
tartotta szokásos tavaszi gyűlését a főiskola dísztermében. 
A gyűlésen Czike Lajos egyházi elnök meleg szavakkal 
emlékezett meg Antal Gábor püspök és Gózon Gyula 
igazgató-tanácsos elhunytáról. ,A „Dunántúli Protestáns 
Lap" nyomán szó szerint közöljük az alábbiakat. „Na-
gyobb vitát keltett a cserkészetnek a főiskolai ifjúság-
körében való meghonosítása, melyet a főgimnáziumi ta-
nári kar nevelési szempontból s arra való tekintetből, 
hogy már eddig is 8 egylet működik az ifjúság köré-
ben, nem javasolt. Az ifjúság érdekéből kérte a főgim-
náziumi tanári kar azt is, hogy a tornatermet ne engedje 
át az igazgató-tanács a vallásos estélyek tartására." 
A közleményből nem világlik ki, hogy mi lett ennek a 
kérelemnek a sorsa. Reméljük, hogy nem vette figye-
lembe az igazgató-tanács. Valóban különös is lenne, 
hogy míg a felekezetnélküli állami és városi iskolák is 
megnyitják helyiségeiket, tornacsarnokaikat vallásos ösz-
sfcej-öveteleink czéljaira, addig a saját felekezeti iskoláink 
szűkkeblűbbek legyenek velünk szemben ! 

A budapesti ref. főgimnázium ifjúsági segélyegye-
sülete javára jól sikerült hangverseny volt folyó hó 5-én 
előkelő művészek közreműködésével a Lloyd-teremben. 

E G Y E S Ü L E T . 
A Budapesti Reform. Ifjúsági Egyesület már-

czius havi munkarendje: Vasárnap 8-án este fél 8 órakor. 
Előadás : Modem keresztyénellenes irányzatok. III. Ag-
noszticzizmus.Előadó: B. Pap Lajos. 12-én csütörtök este 
8 órakor. Eszmecsere: Jézus hatalma. Márk I . : 21—45. 
Vezető: Szönyi Sándor. 15-én vasárnap este 7 órakor nagy 
Családi estély a ref. theol. akad. dísztermében (Ráday-u. 
28. I I ) . 19-én csütörtök este 8 órakor. Eszmecsere : Titkos 
bűnök, rejtett gondolatok. Márk II.: 1—12. Vezető: Szi-
lágyi Dezső. 22-én vasárnap este fél 8 órakor. Mi a művé-
szet ? Előadó: Muraközy Gyula. 26-án csütörtök este 8 
órakor. Tagfölvétel. Teázás. Változatos program. Belépő-
díj nincs 1 29-én vasárnap este 7 órakor szeretetvendég-
ség. Február 28-án tagfelvétel volt. Fölvétetett: 

Balogh Gyula asztalossegéd, Csizmadia Albert alkalmazott, 
Darvas Kálmán urasági-inas. Fakla János egyet, hallgató, Gohér 
László ker. tanuló, Kulcsár Mihály szabó-segéd, Korsós Bálint laka-
tos-segéd, Ludwig József szabó-segéd, Sajti Károly orvosnövendék, 
Szöllősy Mihály iparisk. tanuló, Víg Sándor m. hivatalnok, Fridman 
László bankhiv. 

A felvétel szeretetvendégség keretében volt az 
egyleti helyiségben (IX., Ferencz-körút 12.), a mely alka-
lommal Dr. Koczogh András és B. jPtyp István szóltak 
az ifjakhoz, Patay Pál pedig a Rom. XII. 1. 2. alapján 
bibliát magyarázott. Bizonyára ez egyik legfontosabb 
szocziális munkája az egyháznak. 

A Nagypénteki Ref. Társaság márczius 1-én a 
budai templomban vallásos' estélyt rendezett, melyen 
Haypál Benő lelkész bibliát magyarázott, Budai Gergely 
és ifj. Szabó Aladár s.-lelkészek imádkoztak, Kádár 
Gusztáv, a N. P. R. T. igazg. tagja „Lélekmentés" czí-
men előadást tartott, Arányi Dezső, a Népopera tagja, 
Kladivkó Vilmos, a m. kir. Opera tagja, Revere Gyula, 
a Népopera tagja, Somi Henrik, a m. kir. Opera tagja, 
Wenczel Béla, a m. kir. Opera tagja, K. Erwin K. egy-
házi énekvezér pedig zene- és énekszámokkal emelték 
az estély színvonalát. Erről a szépen sikerült vallásos 
estélyről valóban nagyobb örömmel adunk számot, mint 
a Társaság múltkoriban országszerte annyit emlegetett 
teaestélyéről. 

Szeretetvendégség. A budapesti Deák-téri konfir-
mált leányok egyesülete márczius 1-én a Deák-téri iskola 
dísztermében sikerült szeretetvendégséget rendezett. 

A „Lorántfify Zsuzsanna-Egyesület" folyó évi már-
czius hó 11-én, esti 8 órakor a Zeneakadémia nagyter-
mében művészestélyt rendez Hubay Jenő hegedűművész, 
Schmidthauer Lajos orgonaművész, Turán-Hacker Mária 
zongoraművésznő, Dienzlné-Rácz Ena dalénekesnő, Rónay 
Ödön dalénekes, Dienzl Oszkár zongoraművész közre-
működésével. • — 

A Budapesti Evangéliumi Keresztyén Diákegye-
sület programja márczius hóra: Márczius 7-én: Teaestély. 
Phildius,az ausztriai diákmozgalom íőtitkára és Victor 
János előadást tartanak, Szönyi Sándor pedig bibliát 
magyaráz. Márczius 14-én : Takaró Géza előadása: Kör-
nyezet és jellem. Márczius 21-én: Benkö István : Rabin-
dranath Tagore. (Nobel-díjas hindu költő.) Márczius 28*án : 
Deme László előadása: Krisztus, Buddha, Mohammed. 

G Y Á S Z R O V A T . 
Mezei Albert, a szilágyszolnoki egyházmegye fő-

gondnoka, nyug. kúriai biró, konventi és zsinati kép-
viselő Zilahon elhunyt. Temetése február 28-án volt. 
K. | íagy Elek esperese, Kádár Géza lelkésze és dr. 
Kecskeméthy István a theol képviseletében parentálták el. 



Jáyory Nándor, a belsősomogyi e. m. magyaregresi 
gyülekezetének derék lelkésze, február 9-én szívszélhűdés 
következtében 57 éves korában hirtelen elhunyt.. Szüle-
tésénél fogva róm. kath. volt; mint róm. kath. papnö-
vendék tért át a ref. vallás^, . aztán a debreczeni theo-
logián végezte tanulmányait.,. 

Varga Gusztáv, a szamos-angyalosi ref. egyhez 
if jú lelkésze, kit csak folyó évi január hó 4-én iktattak 
be hivatalába, február hó 14-én hosszas szenvedés után, 
27 éves korában elhunyt. 

Gerenday Lajos nyug. főszolgabíró, régebben a 
tolnai e. m. volt vil. tanácsbirója, 65 éves korában Szek-
szárdon elhunyt. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, ' 
Sz. L. Kérem megírni a számokat, talán mind megkülöhét-

jük. Köszönet! — Sz. M. Sok dolog miatt még nem nézhettem 
át. Kár, hogy olyan hosszá, legalább,három számra szóló. Jó volna 
összevonni. S. méltatása jönni fog. Ő is nagyon el van foglalva. 

KÜLÖNFÉLÉK. * 
Mikor vásárol előnyösen a vevő? Kétségtelenül 

akkor, ha a kereskedő nem a vevő laikussága, hanem 
ha az árú minősége szerint előre szabja meg az árát. 
Ezen szolid elvnek hódol Polgár Kálmán fővárosi éksze-
rész is, midőn a megnagyobbított raktárain (VI., Teréz-
körút 5. sz. I. em.) feltalálható ezüstneműk, órák, ékszerek 
és úrasztali szerelvényekről nagy képes albumárjegyzé-
ket állított össze, a melyet kívánatra ingyen és bérmentve 
megküld. 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 

r 
NYILTTÉR. 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kivaio bór- ea hthiumos gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, 
vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvlzkereskedésekben ée gyógyszertárakban. 

c r t r i T T t ü o i r n e w Szlnye-Lípóozí Salvator-forris-víUlalat. 
ö l / H U L i ü f c A b U M Budapest, V., Kudolfrakpart 8. Tü  

Kaszás János czípészmester 
megrendelésre készít legfinomabb nöi- és férficzipÖket. Buda-
pest, IV., Váczi-utcza 42. sz. 

^ eá£ ^ ^ alC ̂  ^ ^ ^ alt alC &IC olt aát «££ 

Németh János műasztaíosmester 
készít iparművészeti bútorokat, lakás-, iskola-, stb. berendezé-
seket. A székesfőváros szállítója. Költségvetés díjtalan. Budapest, 
VIII., Gólya-utcza 43. Telefon: József 3—90. 

*J£-JS -JS ÚC s3£ sX -J£ tí£ ál Of sX & <áC && & & & <át & 

HIRDETESEK. 

Hungária beszélő-gép 
a legjobb gyártmány. — Olcsón 
kapható. — Kedvező fizetési fel-
tételek. — Kérjen árjegyzéket. 

Deményi J. és társa 
Budapest, 

VI.,Teréz-körút4. sz. 

HARANG-GYÁR 

SZLEZÁK LÁSZLÓ 
harangőntő, harangfelszerelés 
és vas-harangállvány gyára 
BUDAPEST, VI., FRANGjR-
PÁN-UTCZA 77. (Saját h'á# 
Villamos-vasút megállóhely. 
Párisi vílágkíáll. kitüntetve. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkákat, úgymint : új harangok ön-
tését, régi harangok átöntését. Régi 
harangok átszerelését, legújabb — 

általam tökéletesített — rendszerű forgatható vaskoronára ; továbbá ké-
szít álló és fekvő harangvasállványokat — Költségvetéssel díjmentesen szol-

gálok, — Kívánatra saját költségemen a helyszínére utazom. 

G A Z D Á K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E 
Alapí t ta tot t 1 9 0 0 - b a n 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 
Biztosításokat elfogad tűz- és jégkár ellen, úgyszintén 

az ember életére a legkülönbözőbb módozatok szerint elő-
nyös felLételek mellett. , t. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjarányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 12 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
üzet feleslegéből közgyűlési határozat értelmében díjvissza-
térítésben. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden irányban készséggel szolgál az igazgatóság. 

Alapítványok kormány hozzájárulásával 2,527.980 K 
Tartalékok . . . 3,357.603 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kiű-

zetett tűzkárokban 10,740.000 K 
Biztosított'tagjainak fennállásn óta kifi-

zetett jégkárokban 5,042.000 K 
Biztosított érték tűzben 1912. évben . . 860,000.000 K 

„ jégben „ „ . . 63,000.000 K 
Életüzlet állománya 15,240.000 K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete társintézménye a 

„ G O N D V I S E L É S " 
O r s z á g o s K ö z p . S e g é l y z ő T á r s u l a t útján 100 kor.-
tói 1000 koronáig t e r j e d ő t e m e t é s i segélybiztosítások, 
valamint havi befizetések ellenében 1000 koronáig terjedhető 
leánykiházasítási (önállósítási) segélybiztosítások eszközöltet-
nek. L e g e l ő n y ö s e b b n é p b i z t o s í t á s . E társulat 
keheiében minden községben önálló helyi csoportok szervez-
hetők jótékonyezélú működéssel. Tájékoztatót készséggel küld 
bárkinek is a rárgulat igazgatósága, Budapest, IX., Erkel-u. 20 

Summiorarok 



Orgona- és harmoniumgyár 
güzeríhajtás- ás saját villamosvílágitással berendezve. 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
os. 6a kir. udvari az&llltók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. övben. 

Az 1886. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
jpneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minden nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kivánatra küldünk. 

HARMDNUM ES/QNGGRA' 
Mielőtt harmónlumot vásá-
rolna, ne mulassza el a mi 

foárjegyzékünket kérni, 
Az országban a legnagyobb 
választék elvámolt elsőrendű 
amerikai, németországi és 
belföldi gyártmányokban, 
kedvezményes részletfizetési 
feltételek meilett, minden ár-

felemelés nélkül. 
KÉPVISELŐK KERESTETNEK 

Kerber és Berletii 
Budapest, 

V1I„ Wesselényi-u. 53. 

Közhasznú 
Takarékpénztár 

Részvénytársaság 

« Alaptőke: * 
500.000 horona 

Kolozsvárt, 
Kossuth liajos-u. 
3. sz. saját házban 

Magyar nemzeti czélokat szolgáló pénzintézet! 

a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: II., Corvin-tér 2. — IV.. Semmelweiss-u. 14. — V.. Lipót-
körút 22. - VI., Andrássy-út 28. — VII I . , Rákóczi-út 39. — VII I . , Baross-

utcza 77 - X., Liget-tér 2. 
Egy a f e l a é r t i e m ű t ö m o s l i e z való utasítást 

tartalmazó füzet bárkinek i r i g y e i n , kiadatik. 

D I P T 1 F D f l T T A v > l l a m o s g é p e k k e l berendezett KILULK U I 1 U cs. és kir. udv. orgonagyára. 
Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 

(Koronázási templom) alkotója 

Budapest, X., Szigligeti -Ü. 29. sz. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitűn-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
39 év óta 1900 orgonát szállított, közte a 
király orgonáját, a mely mű ez idő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú 
villanyerőre berendezve). Örgonajavításokat 
és hangolásokat a legmérsékeltebb árban 
teljesít. Orgona jókarban tartását elvállalja. 
Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kí-

vánatra díjmentesen szolgál. 

B lelhész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16 ' alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 

Vászon- és félbőrkötésben . 
Bőr- és borjúbörkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8° alaKban Wji cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.60 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

AlKalmi ajándéhul ajánljuK a KiadásunKban levő 

K é p e s S z e n t B i b l i á t 
Tartalmazza a teljes Ó- és Újtestamentomot, valamint az 
Apokrifus könyveket. Alakja 18/25 cm. Tartalmaz több mint 
ezer művészies kivitelű képet és világhírű festők festmé-
nyeinek nyolcz színes másolatát. Ára dúsan aranyozott 
fekete vászonkötésben 30 korona. Postaköltség 72 fillér. 

HornyánszKy ViKtor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 



LEGÚJABB 
THEOLOGIAI 

MOST JELENTEK MEG I ÚJDONSÁGOK 

DEBRECZENI LELKÉSZI TÁR 
XI. kötet. Szerkesztette S. SZABÓ JÓZSEF. 
Ara kötve ÍO K 
JÁNOSI Z.: PAPI DOLGOZATOK 
VIIL kötet. Közönséges egyházi beszédek. 
Ara kötve é K 

Úgy ezek, mint az előbbi 
kötetek, csekély havi részletfizetésre 

megrendelhetők 

KONFIRMÁCZIÓ ALKALMÁBÓL 
ajánljuk a RÉVÉSZ SZOBOSZLAY—S. 
SZABÓ-féle K O N F I R M Á C Z I Ó R A ELŐ-
K É S Z Í T Ő K Á T É T kérdés és feleletekben. 

Ára 30 fillér. 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
prot. írod. könyvkíadóhívatalában 

DEBRECZENBEN 

„tfctf?^ The Champion 
e^gS, g , kerékpárokat dupla harang csapággyal és 

szabadonfutóval 3 ós 5 évi Jótállással, min-
\ / $ > > — ^ e n árfelemelés nélkül, szigorúan és az ere-

A < f / \ \ \ . d e t i árakon havi 10 és 15 koronás 
n f íF : Hi^- ti részletre adjuk és kerékpáralkatrészeket az 
V v 5 ^ / ^ - J l M w Y & f f l ^ x j ) eS.ész világon létező összes kerékpárokhoz 
v < í ! I W ^ y o ^ i külső és belső gummikat, pedálok, lánczok, 
^ — ^ — c s e n g ő k , kulcsok, szabadonfutóágyak, kor-

mányok, stb. mélyen leszállított 

nagybani eredeti gyári árban szállítunk vidékre is 
1 drb hegyi gummi 6 K-tól, 1 drb belső 2*80 K-tól feljebb 

L Á N G J A K A B É S F I A 
kerékpár- és alkatrésznagykereskedők 

BUDAPEST, VIII. ker., József-Rörút 41 szám. 
Fióküzletek: Andrássy -ú t 55., Baross-tér 3. és Budán II., Margit-körűt 6. sz. 

Díszárjegyzék 1500 képpel ingyen ós bérmentve. 

Feiwel Lipót utódai 
elsó magyar kir. szabad, 
iskolapad-gyár, iskolabe-
rendezések, tornakészü-
lékek és modern i r o d a -
& b ú t o r o k gyártása. & 

Budapest, X., 
Kolozsvári-u. 13. 
Új árjegyzék ingyen é s bérmen ve. 

9S 

tó 

3 « 

§ F f Ö t P o n t o s é s A V = 5 é v i = % mí \Mm® legjobb jótállás mellett! 

j j j j J L E g y h á z i s z e n t e d é n y e k , j j j j 
Ag l l r úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, ^fe 
** J§ ** m ^ ^ ^ a r a n y és ezüst éKszereK, ™ 
J j j evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! m 
W 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot íjjj 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen és bérmentve. POfltOS 1 ® í JlltányOS ^ 

m m m kiszolgálás! j M L j f á r a k ! J J 

l P O L G Á R K A L M A N T j f 1 
míiórás és éKszerész 'ifl^Mi ^ 

I Budapest, VI, Teréz-Körút 5., I. em. 1 1 



Orgona-harmóniumok. 
A gyönyör fi hang, melyet a világhírű éa elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rend-szernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á B o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és tnint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

macvai v i l l a m o s 

ST9WASSER J. 
erőre barendezetl — hangszergyár. 

es.éskir.^udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, II,, Lánczlhd-u. 5. sz. Gyár: Ontöfiáz-u. 2, sz. 
Továboá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerendai s l y
b £ 

mely hegedő, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erösebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam koustruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban 
é s kicsinyben. 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén S2 erezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű házlartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Érték esítő-

& & Szövetkezet éh ez & & & 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik 46 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 

EGYHÁZI BESZED. Márczius 15-re. 
í r ta: Ferencz Gyula dr. K —.40 

EGYHÁZI BESZÉD. 
ír ta: Mészáros János K —.30 

EGYHÁZI BESZÉD. Imákkal. 
ír ták: Stromp László és dr. Masznyík E. K —.60 

H A Z A S Z E R E T E T , Tizenegy hazafias al-
kalmi beszéd ünnepélyekre. 
í r ta : Danóczy Antal K 1.— 

MÁRCZIUSI DALOK. 
í r ta : Ábrányi Emil K —.30 

SZABADSÁG. HAZA, Ujabb márcz. dalok. 
ír ta: Ábrányi Emil K —,3Q 

*848. MÁRCZIUS Í5. (Története.) 
írta: Gracza György K —.30 

TÖRTÉNELMI ÉS ISKOLAI JÁTÉKOK: 
MÁRCZIUS Í5, Alkalmi színjáték. 

í r ta: Pásztor József K —.80 
SZABADSÁG Ü N N E P E . Ifjús. színjáték. 

írta : Pásztor József K —.80 
Ö R E G H O N V É D , Jelenet. 

írta: Balla Miklós K —.80 
A H O N V É D , Színjáték. 

írta : Balogh Kálmán K —.80 
A H A Z A Á R U L Ó , Színjáték. 

í r ta: Erdélyi Zoltán K —.80 
T A L P R A M A G Y A R ! Ifjúsági színjáték. 

írta : Majthényi György K —.80 

Kaphatók: Kókaí Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV,, Kamermayer Károly-utcza l. szám. 

Legczélszerübb az összeget postabélyegekben v. postautalványon előre beküldeni. 
Portóra 20 fillért kérek. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN 59U86 



P R O T E S T Á N S 

EGYHAZIESISKOLAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és k iadóhivatal 
IX., Ráday-utcza 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és k iadó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztők : 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, Ta r i Imre dr. és 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési díjak: 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

TARTALOM. Az Elet Könyvéből: Tavasz. (bj.) — Vezérczikk: Diáknyomor. P. — Krónika: A Népszava könyvkeres-
kedése. — Tárcza: Egy diákszövetségi est benyomásai. Dr. K. I. — Szocziális ü g y e k : A népesedés problémája. 
—y. — K ü l f ö l d : Amerikai egyházi statisztika. Earsányi Sándor. — A mi ügyünk. (— Irodalom. — Egy-
ház. — Iskola. — Egyesület. — Gyászrovat. — Szerkesztői üzenetek. — Különfélék. — Hirdetések. 

Az Élet Könyvéből. 

Tavasz. 

„Az igazság felmagasztalja a 
nemzetet; a bűn pedig gyalázatára 
van a népeknek." Példab. .14.:H 

A tavaszi ébredés úgy a természeti, mint a lelki 
világban ú j életindulás hirdetője ; sokszor pedig valósá-
gos isteni kinyilatkoztatás, a mely által az áldások gaz-
dag sorozata nyílik meg. Ott van azonban a népek, 
nemzetek életében is, mint téli halálos álomból való fel-
ébredós, a mikor hősies cselekedetek, dicső küzdelmek, 
milliók életére kiható eredmények járnak nyomában. 

A nagy természet ébredésén szépség, harmónia 
ömlik végig. Ragyogó színekkel ékesen, virágok nyílását 
hirdető énekkel, napsugaras derűvel, lágyan, szinte halk 
léptekkel közelít a tavasz. Diadalmenetben vonul végig 
szántóföldeken, erdőkön, mezőkön, patakok mellett, völ-
gyek ölén, sziklák magaslatain át. Megtörve a tél fagyos 
világát, örömre hangol, reményt fakaszt. Hirdeti az 
Örökkévaló jóságát, szeretetét. 

A lelki világnak is megvan a maga tavaszi ébre-
dése. A legigénytelenebb ember lelke mélyében olyan 
átalakulás történhetik, a mely egész életét értékessé 
teszi és felemeli. Ez az ébredés . . . komor, megrázó; 
de hatása, áldása kibeszélhetetlen. Nem földi erők te-
remtik meg, hanem Istennek Lelke indítja meg. Krisztus 
hozta alá a földre, hogy általa legyen minden korszak-
ban, minden népnél ébredés. Az evangélium reávilágít 
az ember erőtelenségére, bűneire; de másfelől teljes 
dicsőségben mutatja meg Isten irgalmát; és a mikor az 
ember megvívott lelki harczai után feleszmél arra a bi-
zonyosságra, hogy csak a Krisztus által hozott Isten-
országában lehet az é le t : diadalmas élet, akkor meg-
ismerte azt az ébredést, a mely minden nemesnek, nagy-
nak kezdete a földön. Az élet felmagasztosul; mert az 
egyén rálépett arra az útra, a melyen Megváltóját kö-

vetve, igazságban élve felségesen lát ja és érezi Isten 
dicsőségét. Ez a tavasz a lélek Istenhez fordulása. De 
ez a nemzeti nagyság alapja is. 

Az Istenországa a szabadság, egyenlőség, testvéri-
ség földre szállott mennyei világa. A nagy eszmény olyan 
mint a virág; lefestve, megrajzolva, énekbe foglalva is szép ; 
de akkor igazán elragadó, a mikor valósággá lesz ; a mikor 
az élet lehelletét érezzük raj ta . A szabadság drága kincs; és 
mi tudjuk, hogy: „a hol az Úrnak Lelke, ott a szabadság" 
Az egyenlőség gondolata is királyi gondolat; de földi 
megvalósulása előtt ezernyi akadály van. Tündöklő fény-
ben mégis az Istenországában lett valósággá. És végül 
a testvériség: az egész nemzet hatalma, dicsősége, ereje, 
gazdagsága lehet, a mikor hatalmába keríti a lelkeket 
ós felmagasztosítja. Az Istenországa: a földreszállott 
krisztusi világ teremti a hősöket, a kiknek szárnyaló 
éneke az, hogy: „Az igazság felmagasztalja a nemzetet; 
a bűn pedig gyalázatára van a népeknek 

A tavaszi ébredés a nemzetek életében is korszakot 
alkot. Minden nemzeti ünnep egy-egy ilyen ébredésnek 
az emlékét őrizi. A márcziusi ünnepnaphoz is kimagasló 
események emléke fűződik; az igazság ereje áttüzesítette 
a nemzet tagjait és a közös, szent érzésekben egy csa-
láddá összeforrott nemzet felmagasztaltatott. Az igazság 
diadalmenetben vonult végig a magyar hazán ; ú j kor-
szakot nyitott, a melynek első kezdetéhez mélységes 
tisztelettel térünk ünneplésünkben vissza. Nekünk kevés 
a nemzeti ünnepünk. De még ez a kevés ünnep sem 
kapcsol össze minket annyira, hogy az ezerféle ellen-
tétek által szétszaggatott nemzet, mint egy nagy család, 
a szeretetben összeforrva ünnepelne. A hazaszeretet : 
népünknek, történelmünknek, nyelvünknek, inté? menyeink-
nek, földünknek, minden testvérünknek a szeretete mun-
kát, kitartást kíván tőlünk. Minden munkáinkkal szolgá-
latot teljesítünk földi hazánknak; de mégis úgy érzik, 
hogy testvéreinknek Isten szeretetéhez való emelése; 
krisztusi erőkkel, eszményekkel megnemesítése; az Isten-



országa földi terjesztése, a bűn elleni küzdelem is a 
hazaszeretet cselekedetei közé tartozik. Hogy a szabad-
ság, egyenlőség, testvériség igazságországába: az Isten 
országába jusson nemzetünk, ezért imádkozunk, fáradunk, 
verítékeziink. így találkozik össze a természeti világnak, 
a lelki és nemzeti életnek tavaszi ébredése; így lesz 
valósággá az a harmónia, a melyben az Ur szeretete 
ragyog és a mely által az élet minden szolgálata az 0 
dicsőségét hirdeti. (bj.) 

DIÁKNYOMOR. 
Sok czikk jelent meg nemrég napilapjainkban ezen 

a czímen. A budapesti egyetemi és más főiskolai tanulók 
tantermeikben összegyűlve hívták fel itteni siralmas 
helyzetükre az iskolai, fővárosi hatóságok, a kormány 
és a nagyközönség résztvevő figyelmét azokra a 
bajokra, a melyekkel itt nehéz küzdelmet kell vív-
niok. Formulázták is azokat az^ eszméiket, javaslatai-
kat, mint olvashattuk, a melyektől a nyomorúságuk eny-
hülését várják. Sürgető szózatban kérték az illetékes 
tényezőktől a diáklakásügy, a nyilvános könyvtárviszo-
nyok, az iskolai, illetve vizsgadíjak, ifjúsági segélyegye-
sületek dolgainak méltányos rendezését, 

Nem tudjuk, mi lesz a sorsa ennek a memoran-
dumnak és különösen annak, a mely a lakásmizériáknak 
orvoslását czélozza. De az bizonyos, hogy a mi egyhá-
zunk és prot. társadalmunk sem mehet el közönnyel e 
kérdés mellett. Hiszen a mi egyházunk és ennek iskolái 
mindenkor éreztették anyai szeretetüket különösen a 
vidéki iskolai városokban a tanuló ifjúság iránt. Hány 
ezer meg ezer példát lehetne felsorolni arra nézve, hogy 
kollégiumaink, közép- és főiskoláink a szó teljes értel-
mében hívséges alma materei voltak az erőtleneknek. 

De most Budapestről van szó, az itteni főiskolai 
ifjúságról, ennek megélhetési és lakásviszonyairól. Égető 
és nagyjelentőségű kérdés ez. Hiszen ha még annyi 
vidéki főiskola és egyetem van és lesz is, Budapestnek 
mindig megmarad a maga specziáiis vonzereje, nem is 
szólva arról, hogy néhány szakpályára csak itt lehet 
előkészülni. És valljuk be, hogy itt a mi egyházunk és 
egyháztársadalmunk a szóban levő ügyre nézve eleddig 
még keveset cselekedett. Természetesen nem ok nélkül 
történt ez így. A pesti ref. egyház nem sokkal több száz 
évesnél. Az itteni intézmények a vidékiekhez képest még 
ifjúságuk korszakát élik. A budapesti ref. egyháznak, 
közönségnek a lavina módon felgyülemlő igényekkel, 
berendezkedési nehézségekkel kell nehéz küzdelmet vív-
nia. Hiszen csak néhány évtizede annak, hogy minden, 
a mi itt egyházi tekintetben volt, ott volt abban a kál-
vin-téri, nemsokára bontás alá kerülő, most már annyira 
kirívó épületben. 

De hát a dolog úgy áll, hogy a mi ifjúságunknak 
is megvan a nyomorúsága itt Budapesten. Ez a 30—40 
főiskolai hallgatót befogadó Ráday-utczai internátus csak 
olyan, mint egy csepp víz a nap hevétől átizzott kövön. 

És tulajdonképen ez is az eddig még hiányzó alapok, se 
gítségek nélkül a helyi viszonyokhoz mért minden olcsó-
sága mellett csak jobbmódúaknak szól. A „ Bethlen-otthona-
pedig, a melynek czéljaira a nagy fejedelem nevét vi-
selő főiskolai ifjúsági kör vidéken és helyben estélyeket 
stb. rendez megvalósulhafását illetőleg, még a kezdet 
legkezdetén van. 

Pedig úgy tudjuk és érezzük, hogy ezen a téren 
kell valaminek történnie. Érezzük, hogy a midőn más 
társadalmi tényezők és pedig olyanok, a melyek egyházi 
és vallási tekintetben részünkről nem igényelhetnek nagy 
rokonszenvet, meglátják ezeket a bajokat és azokon 
segíteni óhajtanak, akkor mi protestánsok és közelebbről 
reformátusok sem térhetünk ki ezeknek meglátása és 
orvoslása elől. Vannak itt a mi fiaink közül is olyan 
„szobaurak", ak ik nyomorúságos, szűk, levegőtlen, sötét, 
piszkos lakásokban laknak méregdrágán. Csoda-e, Iia 
nem érzik jól magukat otthon. Sőt vannak, mint a sta-
tisztika mondja, olyan főiskolai hallgatóink is, a kiknek 
semmilyen nappali otthonuk sincs és az „ágyrajárók" 
szomorú kasztjához tartoznak. 

Természetesen meg kell most elégednünk azzal, 
hogy reámutatunk az égető szükségletre és különösen 
arra, hogy a Budapesten élő és tengő ifjúságnak ügye 
nem partikuláris, hanem igazán egyetemes ügy. Hiszen 
nem a budapestiek, hanem széles e hazában élő hit-
sorsosaink fiairól van szó. 

A bajok enyhítésére nézve most csak annyit, hogy 
ezt nem csak a lehető olcsó és egyszerű internátusok, 
„diákotthonok" és „szállodák" létesítésétől várjuk. Szük-
ség van ezekre és szükséges, hogy úgy a hivatalos fó-
rumok, mint az egyháztársadalmi tényezők minden lehe-
tőt megtegyenek ezek felállítására nézve. De ez bizonyára 
nem elég. Ezzel az eszközzel minden igényt kielégíteni 
nem lehet. Egy más, könnyebben és előbb megvalósít-
ható és áldásos munkára is van szükség. Egyháztársa-
dalmi úton akcziót kell indítani arra nézve, hogy az 
idesereglő ifjak vagyoni helyzetüknek és egyéb körül-
ményeiknek megfelelő igazi otthonra találjanak. Nyilván 
kell tartani azokat a helyeket, a hol a szülők bizalom-
mal és nagyobb megnyugvással helyezhetik el fiaikat. 

Edinburghban nem volt és tudtommal most sincs 
semmiféle főiskolai internátus. De nem éreztük hiányát. 
Kedves, feledhetlen otthonunk volt ott a távolban egy-
szerű sorsú emberek hajlékában. A „landlady" (házi-
asszony) nem úgy tekintetett reánk, mint kiuzsorázási ob-
jektumokra. Ott a ködös, idegen országban meleg, keresz-
tyén, bibliás légkör volt a házban, a hol laktunk. Talán 
az is sokban hozzájárulna a „diáknyomorúság" (testi és 
lelki) enyhítésére, ha itt és másutt is sok ilyen ház és 
landlady fogadná a jövevényeket. 

De nemcsak fiainkról, hanem leányainkról is van 
szó. Ezeknek is, és talán még fokozottabb mértékben, 
szükségük van igazi, jó otthonokra. A kezdeményezés ezen 
a téren is megtörtént. A csillag-utczai Lorántffy-otthon 



— főiskolai nőhallgatónak nynjt ev. ker. légkörű meleg 
szállást. 

De még többre, még nagyobb dolgokra van szük-
ség, olyan otthonok százaira, a hol a jelszó ez: Az Úr-
nak félelme, minden bölcsességnek kezdete! 

P . 

K R Ó N I K A . 

A Népszava könyvkereskedése. 
Néhány hét óta pompásan berendezett, előkelő könyv-

kereskedés kirakata „vöröslik" az Erzsébet-körút fényes 
üzletei között. A Népszava íiókkiadóhivatala, a szocziál-
demokraták nagyszabású könyvkereskedése az. A ki-
rakatban a főhelyen Mars mellszobra, körülötte pedig 
a propaganda és tudományos munkák százai. Néhány 
év óta pedig, mint tudjuk, nem kisebb fénnyel, sőt sok-
kal nagyobb arányokban ott terjeszkedik a Szent István-
társulat hatalmas könyvkereskedése is a másik legfor-
galmasabb útvonalon, az Egyetem-téren. Egy kiváló 
theologus írja valahol, hogy három nagy önálló világ-
nézet mérkőzik egymással napjainkban: a róm. katho-
liczizmus, az új pogányság (többféle formában) és a 
kálvinizmus. Az első kettő már bámulatos szívóssággal 
tolja előre a maga hadállásait. Ezek a fényes kirakatok 
is azok. Es mi? Elszomorodik a szívünk, valahányszor 
meglátjuk őket, de még inkább, mikor arra gondolunk, 
hogy vájjon lesz-e nekünk egyhamar ilyen könyvkeres-
kedésünk, ilyen előkelő helyen s ilyen nagy arányokban 
berendezve . . . ? Oh, hová hanyatlottál magyar református 
egyház, hogy leghatalmasabb fegyvereidet, a nyomdákat, 
a sajtót, a tollat és a könyvet, mindenféle modern szel-
lemi mérkőzés egyedüli eszközeit, ennyire kicsavarhatták 
a kezeidből?! 

T Á R C Z A . 

Egy diákszövetségi est benyomásai. 
Feledhetetlen nyomokat hagyott a lelkemben a 

budapesti Ker. Diákszövetség márczius 7-iki teaestélye. 
A Diákszövetség, sok egyéb összejövetele mellett, min-
den hét szombatján rendez nyilvános, toborzó jellegű 
gyűlést. A hónap egyik szombatján teaestély keretében 
szokták megtartani ezt a nyilvános gyűlést. Kíváncsi 
voltam r á : milyen is lehet az a teaestély, a mit a diá-
kok rendeznek önmaguknak? 

* 

Már maga a külső kép is megragadó. A ref. fő-
gimnázium díszterme telistele egyetemi és főiskolai hall-
gatókkal. Egy részük már el se fér az ízlésesen meg-
terített nagy asztaloknál. 

Önkéntelenül is emlékezetünkbe idéződik a nem-
rég lezajlott diákmozgalmak ifjúságának képe. Voltak 
akkor is összejövetelek. Ennél sokkal népesebbek is 

Voltak akkor is diákvacsoránk, az ú. n. „kuruczvacso-
rák". A közélet vezetőférfiai közül is többen megjelen-
tek azokon. Százakra menő ifjúság szállta meg többször 
a Diák Menza nagytermét. De míg ott boros- meg 
söröspoharak állottak az asztalokon, itt fehér teás-
csészék . . . Eddegélés, iddogálás közben, hangos dik-
cziózások során tanácskoztak a haza sorsának jobbra-
fordulásán. Ezeknek az ifjaknak is az a vágya, a mi 
azoké volt: hogy hazánk sorsát jobbra fordítsák. Csak 
az eszközeik mások! S a nélkül, hogy kicsinylő bírála-
tot akarnánk mondani a letűnt hazafias mozgalmak ifjú-
ságáról, nyíltan megmondhatjuk, hogy ezek az ifjak — 
véleményünk szerint — közelebb járnak a kitűzött közös, 
nagy czélhoz. 

Amott tüzes, hazafias szónoklatok lelkesítették az 
ifjakat. Itt is hangzanak el beszédek. De egészen más-
fajták — pedig ezekben is gyakran előfordul a haza 
szó. Ott is énekeltek, itt is énekelnek. Ott a tárogató 
búgó, viharzó hangja is beleszólt, itt a zongora vagy a 
harmónium igénytelen hangja kíséri legföljebb. Amott 
lelkesítő kurucz- és hazafias dalokat énekeltek, itt lágy 
dallamú vallásos énekeket. 

Itt is jókedv uralkodik az ifjak közt, mint amott. 
Valami mégis van ezeken az összejöveteleken, a mi nem 
volt amazokban. Nem más az, mint az imádság lelke, 
mely imára kulcsolja kezeiket az összejövetelek elején 
meg végén. S ezért más ezeknek a teaestélyeknek a 
vége, mint amazoké volt. A lelkesült ifjúság amott a 
vacsoráról kijövet nem tért még haza. Jórészük föl-
kereste a kávéházakat és — sajnos — sokan még onnan 
sem tértek egyenesen haza . . . Ez az ifjúság szép csön-
desen elmegy haza. Otthon lefekvés előtt előveszi a 
bibliáját, elolvas belőle egy részt és imádkozik . . . S a 
másnap délelőtt az előadó termekben találja a mi ifja-
inkat . . . 

Hogy megfordult a világ kereke ilyen rövid idő 
alatt! Ki hitte volna még 8—10 éve, hogy így is lesz?! 
Milyen kevesen gondoltak akkor még arra, hogy így is 
lehet szeretni és szolgálni a hazát ?! 

* 

Mi is történt? 
Járt itt egy lánglelkű apostol a tengerentúlról. 

Egy második Pál. A XX. század Pálja, a ki bejárja a 
világ diákjait Jokohámától Sanfranciskóig. Szól nékik 
vágyaikról, eszményeikről; az azok felé törésben lel-
küket, kezeiket, lábaikat lenyűgöző bűnről; az annak 
hatalmából kiszabadító erőről; az egy szükséges dolog-
ról ; a mindnyájunkat megtartó, életet adó örök sziklá-
ról: Jézus Krisztusról. 

S a merre jár, a jövő oszlopainak, a diákoknak 
a százai állanak Krisztus zászlaja alá. Bibliaolvasó-kö-
rökbe gyűlnek s nap-nap után olvasgatják az „Elet 
Könyvét". Ebből új élet ereje árad feléjük. Ez az erő 
addig nyugtalanítja őket, míg barátaik közt csak egy is 
akad, ki nem tart velük. 

így nő ez a diadalmas tábor, melynek az a pró-



fécziaszerű mondás a jelszava: „Evangelizálni a világot 
még ebben a nemzedékben!" S ez nem puszta jelszó. 
Százával mennek évről-évre a végzett diákok a pogány 
világ milliói közé s ezrével viszik őket Krisztus diadal-
mas rabságába. 

Ehhez a fölséges, nagy misszióhoz gyűjt katonákat 
a mi diákszövetségünk is. Ilyen katonatoborzók a nyil-
vános gyűlések, köztük a teaestélyek is. 

* 

Ezen az estélyen is akadtak újonczok. Nem is 
csoda. A maga egyszerűségében is olyan fölemelő volt 
az egész. 

Az elején ének, ima volt. Majd megszólal az elnök 
erélyes, mégis kedves szava: „Gólyák! teát fölszolgálni!" 
Hamarosan fölállnak helyeikről a gólyák: az első évesek, 
eltűnnek a szomszéd szobában s nemsokára visszatérnek 
párolgó teáskannákkal. Máris öntögetik a teát a csé-
székbe. Mindezt olyan kedvességgel, olyan természetes-
séggel végzik, mintha az egyetemi hallgatósághoz valóban 
hozzátartoznék a fölszolgálásban való foglalatoskodás. 

A kedves hangulatban folyó teázás után előbb egy 
humoros előadás következik a nyári gyűlés sátorkészíté-
séről. De a jókedv hamarosan komolyra fordul. A Diák-
szövetség egyik vezetője, az elmúlt napok rémes erkölcsi 
tragédiájával kapcsolatban, reávetiti a fényt az erkölcsi 
tisztaság kérdésére, melynek hazug leplét néhány napra 
föllebbentette ez a tragédia. Szavai belemarkolnak a 
jelenlevők szivébe, lelkiismeretébe. A végén nem háng-
zik taps. Fölállnak az ifjak s fölhangzik ajkukon az ének : 

„Föl barátim drága Jézus zászlaja alatt . . . " 
Úgy hangzik, mint a leghatalmasabb, legegyete-

mesebb bűn ellen harczra kész sereg diadalmas harczi 
r iadója! . . . 

Egy másik előadás még jobban megragadja a lel-
kemet. Egy tanárjelölt (tehát nem lelkészi egyén I) biblia-
magyarázatot tart a Krisztusban elrejtett életről. Meg-
győződéstől izzó szavakkal, megragadó erővel beszél 
előbb a mi elrejtett emberünkről, majd a Krisztusban 
való elrejtetés áldásairól, örömeiről. így valóban csak 
az tud beszélni, a ki önmaga is érzi azokat — s a ki, 
ha nem mondaná is meg, akkor is kiérezuők szavaiból, 
hogy volt idő, a mikor nem érezte azokat . . . 

Ilyenek az evangéliumi keresztyén diákmozgalom 
legfényesebb diadalai. A hitetlenség, a kétkedés vagy 
a legjobb esetben a közöny világából fölemelik egyetemi-
és főiskolai ifjainkat egy magasabb, egy tisztább világba 
s igazi „királyi papsággá, szent néppé" avatják őket. 
Életük példaként világít, szívükben olthatatlan lánggal 
ég a vágy: agyukkal, két kezük munkájával, áldozat-
kész szeretetükkel szolgálni a földi és a mennyei hazát! 

így nőnek ebben a légkörben az ú j Magyarország 
ú j típusú protestáns úri emberei 1 

Egy kedves est emlékével s egy erős remény-
sugárral gazdagabban tértem én is haza. Oly jól esik a 
sok csüggesztő jelenség után éreznünk, hogy — hajnal-
lik már! Dr. K. L 

S Z O C Z I Á L I S Ü G Y E K . 

A népesedés problémája. 

A Magyar Tudományos Akadémia márczius 8-iki 
ülésében Bernát István felolvasást tartott a nemzetek 
fejlődése szempontjából oly fontos népesedési kérdésről. 
Támaszkodva Wolf Gyula boroszlói egyetemi tanár, Le-
roy Beaulieu és az angol Hubbard, nem kevésbbé Werner 
Sombart adataira, kimutatja, hogy a születések apadása 
nemzetközi jelenség s hogy a társadalmak felfogását 
átható kapitalizmus erősen befoly a népesedés irányítá-
sára is. Tapasztalatok bizonyítják, hogy a falusi, tehát 
kevésbé vagyonos és értelmileg is alantabb álló népnél 
a szaporodás nagyobb, mint a városi népesség körében. 
A városi népesség rétegei szinte versenyeznek az apadó 
szukkresztencziával. A felsőbb rétegek élvezetvágya és 
a gyári munka eredménye hasonló. A születések csök-
kenése feltűnő a kultura embereinél, a színészeknél, a mű-
vészeknél, bürokratáknál és a szabad pályák művelőinél. 
A kereső nép számának növekedése még jobban apasztja 
a gyermekek számát. Sorra véve Európa országait, szinte 
mindenütt bebizonyul, hogy a vagyon, a jólét és szel-
lemi műveltség nem hat előnyösen a népesedésre, sőt 
ennek épen ellenkezője áll. Leroy Beaulieu szerint a 
jólét bizonyos fokán a demokratikus gőg, az önzés s a 
régi erkölcsök elhagyása egyengeti a népesedés meg-
akadályozásának útját. Hubbard és Wolf a szocziálizmus 
eszméinek terjedését okolja. Hazánkban a zsidóság leg-
újabb fejlődése bizonyít ez állítások mellett. Ez a szívós 
és bizonyos tekintetben bámulatos fa j az utolsó 50—60 
évben nemcsak óriási vagyont tudott szerezni, hanem 
nagy részük természetes tehetségét a művelődés segé-
lyével fokozta is. A vagyon és a műveltség megszerzése 
után azonban a zsidóság elveszti a mi sokáig ereje és 
büszkesége volt: a prolificzitást. Dr. Ruppin szerint Bul-
gária és Románia kivételével a más hiten levőkre több 
születés esik, mint a zsidókra. A mily mértékben emel-
kedett a mult században a zsidók vagyonossága, ép oly 
aránjban csökkent a születések száma. Kovács Alajosnak 
a Közgazdasági Szemlében közölt tanulmánya szerint az 
izraeliták nagy természetes szaporodása megvolt a 90-es 
évek végéig, az emanczipáczió által teremtett megválto-
zott viszonyok hatása alatt természetes szaporodása ro-
hamosan csökkent. Ennek két oka a zsidók városba 
tódulása és a vagyoni kulturában való emelkedésük. 
A Sionizmus egyik vezető szelleme Max Nordau is hir-
deti, hogy a gyermektől való idegenkedés az egyén jo-
gainak bátrabb érvényesítéséből fakad, a mi maga a 
haladás, a művelődés. Felolvasó megállapítja, hogy a 
vagyon és művelődés, melyeket a közfelfogás a haladás 
legbiztosabb emeltyűinek, sőt magának a haladásnak 
tart, a népesedés tekintetében ellentétben állanak a nem-
zetek érdekeivel. Az orvoslást Leroy Beaulieu adminisz-
tratív intézkedéseken kívül a régi, egészségesebb erköl-
csökhöz való visszatérésben keresi. Wolf a sok gyermekes 



családok favorizálását, agglegényadót, a pornográfiának 
és prostitucziónak korlátozását, a fényűzés csökkentését 
ajánlja. Fahlbeck a gyökeres orvoslást az egyén fele-
lősségérzetétől várja, melynek erősítésére azonban az 
altruizmuson kívül még egy erő kell: a vallás. A prob-
léma az egyén és a közérdekek között kifejlődő ellentét 
kiegyenlítése. Reá kell bízni az egyént, hogy biztosítsa 
a fajnak jövőjét, lemondás és áldozatok árán is. A mai 
irányzat helyébe olyat kell állítanunk, melyben a rom-
boló erőknél hatalmasabbak az építési tényezők. Meg 
kell teremtenünk a maradó, sőt fejlődő czivilizáczió biz-
tos alapjait. Az értelem, a tudás ehhez magában nem 
elég. A véges, a földrekorlátolt törekvések helyébe olya-
nokat kell ültetnünk, melyek a végtelennel kapcsolnak 
össze. A faj érdekei csak így győzedelmeskedhetnek az 
önérdeken, melynek helyébe a kötelesség lép: vallási 
szankczióval. A czél az egyén önkéntes feláldozása a 
legfennköltebb kötelességért: a legfensöbb oltárán. 

—y-s 

KÜLFÖLD. 

Amerikai egyházi statisztika. 
Az Egyesült Államok kormánya, híven az Alkot-

mány rendelkezéseihez, a nemzeti igazgatásnak felekezeti 
befolyásokat vagy szempontokat teljesen mellőző politi-
kájához : a 10 évenként megejtetni szokott állami nép-
számlálás statisztikai rovatai közé sohasem veszi be a 
lakosság vallási vagy egyházi vonatkozású kimutatásait. 
A vallás kinek-kinek lelkiismereti és így teljesen magán-
ügye lóvén, az állam nem tartja hivatásának, hogy polgárai 
legdiszkrétebb privátügyébe minden szükségesség nélkül 
beleavatkozzék, illetve, hogy ez iránt kiváncsiaskodjék. 

Amerikában, értve az Egyesült Államokat, állam és 
egyház teljesen el vannak egymástól választva s eltekintve 
azon morális alap-princzipiumoktól, mint p. o. az egyne-
jűség, a ker. világnézlethez való alkalmazkodás stb., 
melyek az állam keresztyén jellegét kifejezésre juttatják 
a nélkül, hogy a felekezetiesség színezetének legkisebb 
gyanúja is érinthetné magát az államhatalmat: tökéletes 
és teljes vallásszabadság uralkodik. Természetesen ennek 
gyakorlása csakis a törvény határain belül és mások ha-
sonló jogainak, vallásos [meggyőződésének tiszteletben 
tartása mellett eszközölhető. 

Az államnak, mint ilyennek az egyházzal, illetve 
felekezetekkel szemben való ezen állásfoglalásából ter-
mészetszerűleg következik, hogy állam és egyház anya-
gilag is, igazgatásukban is teljesen függetlenek egymás-
tól, vagyis hogy az állam egyetlen felekezetnek vallási, 
egyházi vagy iskolai szükségleteinek a fedezéséhez sem 
járul egyetlen fillérrel sem, sem pedig közigazgatásilag 
segédkezet nem nyújt az egyházak fenntartásához szüksé-
geltető alapok összehozásához, behajtásához. 

Az államhatalomnak ezen rideg elzárkózottsága 
mellett is, vagy talán részben épen e miatt, azonban 

csodálatosan viruló, gyümölcsöző és áldott termékenységit 
az amerikai egyházi életnek, különösebben a protestáns 
házi életnek mezeje. Az önkéntes áldozatoknak, vallásos 
buzgóságnak, Isten és segítő emberszeretetnek hihetetlen 
összegét hozza elő az amerikai nép benső egyháziassága. 

Mellőzve ezúttal az idevonatkozó kimutatásokat, e 
lap olvasóival az Egyesült Államokbeli felekezetközi sta-
tisztikai adatokat óhajtom megismertetni azon összeállítás 
alapján, melyet az összes amerikai prot. egyházak egye-
temes zsinatainak küldötteiből alakított Prot. Council 
vezértitkára, a neves Dr. Carrol washingtoni lelkész leg-
újabban közzétett az egyes felekezeti főhatóságoktól be-
szerzett adatok alapján, az 1913-ik évről. 

Mindenképen érdekesek és eszméltetők ezek a kimu-
tatások, melyek az amerikai eleven hitéletnek számokban 
kifejezett bizonyságtevői. 

A lélekszámkimutatásoknál figyelembe veendő az 
az ismert elvi különbség, mely a prot. és a kath. sta-
tisztikusok felfogását jellemzi, nevezetesen, hogy a prot. 
felekezetek nem számítják egyházi tagjaik közé a nem-
konfirmáltakat, vagyis a gyermekeket, míg a katholikusok 
ezeket is befoglalják az egyháztagsági rubrikákba. To-
vábbá, hogy az egyes denominácziók testéhez tartozó, 
de külföldön, pogány mezőkön munkálkodó lelkipásztorok, 
gyülekezetek, vagy egyháztagok nincsenek beleértve az 
Egyesült Államok területére szorítkozó ezen statisztikai 
összeállításba, s végül, hogy több, kisebbrendű és izolált 
felekezeti életet folytató denomináczió, mint p. o. a Do-
wie-sták, Utolsó nap szentjei stb. vallási közösségek, kicsi-
nyeskedésből nem szolgáltatták be a felekezetükre vo-
natkozó kimutatásokat. 

Egyik legnagyobb, terjeszkedő képességben is 
vezető felekezet az amerikai protestáns denominácziók 
között a baptistáké, melynek 15 árnyalatot alkotó, de 
dogmatikai tekintetben egymást teljesen fedő, egymás-
tól nagyobbára csak névben különböző vallási társu-
lata 42,808 lelkipásztorral, 57,367 templommal rendel-
kezik és 6 millió egyháztagot számlál. A felekezet a 
mult év folyamán 388 új gyülekezetet szervezett, 64,608 
új egyháztagot vett fel kebelébe részint hitvallástétel 
alapján, részint más felekezet kebeléből való térítés út-
ján. A baptisták Amerikában is prozelitáskodó felekezet. 
Érdekes itt megemlíteni, hogy a felszabadított négerek 
Amerikában nagyobbára a baptista felekezet tagjai. 
A néger baptista egyháznak 13,720 papja, 16,776 temp-
loma és majdnem két millió egyháztagja van. Növe-
kedési számarány tekintetében az összes amerikai fele-
kezetek között a baptisták a 2-ik helyet foglalják el. 

Lelkészei számát tekintve a 2-ik, egyháztagjai szá-
mát véve figyelembe az első helyen áll a methodisták 
kitűnő és igazán tiszta ker. szellemű felekezete. A rae-
thodistáknál nem lehet az egyházba „beleszületni", hanem 
a jelentkező csakis előéletének alapos megvizsgálása, 
a bizottság kedvező jelentése után vétetik fel a felekezet 
kebelébe. Ezen előzetesen gyakorolt egyházfegyelemnek 
meg van az az előnye, hogy a minimumra redukálja az 



egyházi életben előjöhető botrányokat. A 16 árnyalatot 
alkotó methodistáknak 41,529 papja, 61,523 temploma 
és 7.125,000 rendes tagja van. A múlt év folyamán a fe-
lekezet kebelében 496 lelkészt szenteltek fel, 496 új 
egyházat alapítottak és 220,000 új egyháztagot nyertek. 

Harmadik nagy felekezet, melynek szelleme domi-
nálja úgyszólván az egész amerikai közéletet, s melynek 
demokratikus egyházalkotmánya,szolgál alapul és min-
tául a nemzeti kormányzatban is, a presbiteriánusoké, 
kik is 12 különálló felekezeti szervezetben, 13,740 lel-
késszel, 16,000 gyülekezetben reprezentálják a refor-
máczió által eredeti tisztaságába visszaállított keresztyén 
vallási. Egyháztagjaink száma több, mint 2 millió, A leg-
gazdagabb és a legbefolyásosabb felekezet Amerikában. 
Ezen felekezet híve Wilson elnök is, valamint Bryan 
államtitkár és az amerikai közélet legkiválóbb számos 
egyénisége. 

Egyik további, bennünket érdeklő nagy felekezet 
a lutheránusoké, kik 21 csoportba oszolva, 9164 lelki-
pásztort tüntetnek ki lelkészi sematizmusokban, továbbá 
16,000 egyházközségben két ós fél millió lelket vezet-
nek az idvesség útján. 

A Reformed Church (amerikai református egyház) 
rubrikájában, mely magában foglalja a hazai egyházhoz 
csatlakozott gyülekezetekre vonatkozó statisztikát is, azt 
találjuk, hogy lelkészeink száma 2168, egyházközségünk 
van 2763, egyháztagjaink pedig 463,686. 

A katholikus egyházra vonatkozó kimutatások is 
nem kevéssé érdekesek. Mindenekelőtt figyelemreméltó, 
hogy az amerikai szabad levegőben a kath. egyház 
mozgása is szabadabb és a katholiczizmusnak megkö-
töttséghez, mozdulatlansághoz szokott szelleme, mely világ-
szerte a „tekintély" uralma alatt áll, emberi, vagy inkább 
isteni jogait bátrabban követeli, mint bárhol másutt a 
világon. 

Elég bizonyság az is, hogy az egységgel dicsekvő 
római egyház Amerikában 11 szektára oszolva működik, 
nem is számítva ide az úgynevezett independens kath. 
egyházat, mely természetesen ki van közösítve a szentek 
egyességéből, de a mely különben dogmatikailag tel-
jesen katholikus alapokon áll, azonban egy vagy más 
ok miatt összeütközésbe kerülvén a juriszdikcziós püs-
pökkel, ennek fennhatósága alól függetlenítette magát. 
Az independens kath. gyülekezetek Amerikában saját 
püspökkel és érsekkel bírnak, de egyébként mindenben 
a kath. rítust követik. Gyülekezeteik s papjaik száma 
mintegy 100. 

Az Egyesült Államokbeli kath. egyházra vonatkozólag 
a statisztikai kimutatás a következő adatokat tünteti fel : 

1. Lelkészek száma a nyugati, pápás, r. k. egyházban 
18.345, gyülekezetek 14,687, egyháztagok (gyermekek-
kel) 13 millió; a mult év folyamán 400 lelkészt szen-
teltek, 375 új egyházat szerveztek ós 212,000 lélekkel 
szaporodtak. 

2. A lengyel (független) kath. egyházban lelkészek 
száma 32, egyházközségek 30, hívek száma 16,000. 

3. Az apostoli kath. egyházban 14 lelkész 11 
gyülekezetben 3000 lelket gondoz. 

4. Az új kath. apostoli egyházban 19 lelkész gon-
dozása alatt 13 gyülekezetben 2000 lélek csoportosul. 

5. Az örmény kath. egyházban 15 lelkész 21 gyüle-
kezetben 55,000 lélekről visel gondot. 

6. Az orosz ortodox (czári) egyházban 133 lelkész 
felügyelete alatt 161 egyházközségben 65,000 hívő van. 

7. A gör. katholikusoknak 80 lelkésze, 70 temploma 
és 175,000 gyülekezeti tagja van. 

8. A szír ortodox egyház 26 papot, 26 gyüleke-
zetet és 43,000 hívőt számlál. 

9. A szerb ort. egyháznak 29 papja, 25 egyháza 
és 60,000 híve van. 

10. A román ort. egyház 5 lelkészt, 5 egyházköz-
séget és 20,000 hívőt mutat ki. 

11. A bolgár ort. egyháznak végül csak 3 papja, 
3 egyháza és 20,000 híve van. 

Végeredményképen megállapítható az, hogy az Egye-
sült Államok területén 1913-ban 175,637 lelkipásztor, 
223,294 szervezett egyházközségben 37.280,370 lelket 
gondozott. 

1912ótaalelkészek száma 1841-gyei, egyházak száma 
2032-vel, hívek száma 655,108 lélekkel szaporodott. 

Harsányi Sándor, 
liomesteadí és vid. ref. lelkész. 

A MI Ü G Y Ü N K . 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot e lőf izetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés fe les 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t is kérjük, szíveskedjenek 
az 1914. évi előfizetési díjat s az e s e t l e g e s 
h á t r a l é k o t minél hamarább beküldeni. 

A Kálvin Szövetség választmányának márczius 
4-iki ülésén Bernát István és Petri Elek elnököltek. 
Claparéde Sándor és Antal Gábor emlékezetét örökítet-
tük meg az ülés elején, a melynek kapcsán a Clapa-
réde-párnalc felállítandó emlék ügyében, dr. Kováts István 
indítványára, határozatba ment, hogy a dunamelléki egy-
házkerület székházának épületében a Claparéde-pár mell-
reliefjének felállítása és ifjaink részére külföldi tanul-
mányi alap létesítése iránt indít a szövetség akcziót. — 
A titkár tett ezután jelentést a felolvasó-ülésekről, val-
lásos estélyekről és Sebestyén Jenőnek a rendezésért, 
valamint a szereplőknek is köszönetet mondott a választ-
mány. A könnyelmű elválások ügyében tartott egyesület-
közi értekezlet eredményessége és az akczió iránti ér-
deklődést megelégedéssel vették tudomásul. Nagy örömet 
keltett, hogy a vidéki szervezkedés jó mederbe terelődött 
s különösen a felsöbaranyai szövetség lelkes és érdem-
leges működése, valamint a pestmegyei szövetség meg-
alakulása s ennek keretében az óbudai, veresegyházai, 
őrszentmiklósi, szadai alakulások kedvező fordulatnak 
tekintendők, de örömmel üdvözölte a választmány a ba-
lázsfalvi, csarnahói, pókafalva és vidéki, székesfehérvári, 



kő-i falusi szövetségek alakulását, valamint azt, hogy a 
vértesaljai egyházmegyében is a tél elmultával megindul 
a szervezkedés. A tiszántúli egyházkerület által adomá-
nyozott 200 K, a dunamelléki egyházkerület részéről a 
lapnak adományozott 300 K, Claparéde Sándor hagya-
tékából juttatott 1000 frank, Kelemen Sándor postaszolga 
6 K-ás adománya biztató jelek az anyagi helyzet javu-
lasara, a mit a belépett ú j tagok és a vidéki, különösen 
a rákospalotai, rákosligeti és pápai szövetségek részéről 
beküldött hozzájárulások is erősítenek. A Protestáns Egy-
házi és Iskolai lap útján különféle czélokra gyűjtött 
mintegy 5000 K és a lap átvételi költségére adományo-
zott eddigi 1972 K is a szövetség iránti érdeklődésre 
vallanak. A lap előfizetői közé ötnegyed év alatt belépett 
264 új előfizető is az előrehaladást mutatja s a választ-
mány a szerkesztőségnek köszönetét fejezte ki, egyben 
megbízta dr. Kováts Istvánt a lapra vonatkozó minden-
féle adminisztraczionális ügyek vezetésével. Elhatá-
rozta a választmány, hogy folyó évi tagilletményképen a 
rendes tagoknak a Heidelbergi Káté és az Aberdeeni zsinat 
emlékkönyvét, a segítő tagoknak a Népkönyvtár VII. 
sorozatát fogja adni az évkönyvön kívül s elhatározta, 
hogy Kuyper Ábrahámnak Czeglédy Sándor és Csűrös 
József fordításában megjelenő hat világhírű felolvasása 
mint a szövetség kiadványa adassék ki. Elhatározta, hogy a 
falusi szövetségek részére a Szabadoktatási tanácstól né-
pies előadások czímén az 1914—15. évre igyekezni fog-
bizonyos összeget kieszközölni. Á Magyarországi Nő-
egyesületek szövetsége által összehívott cselédügyi szak-
tanácskozmányra a titkárt küldte ki. Köszönettel fogadta 
a theol. akadémia Kálvin-Körének vállalkozását a Beth-
len Gábor emlékünnepély rendezésére vonatkozólag, hogy 
azt szövetségünkkel együttesen az Ev. Diákszövetség 
javára rendezi. Fontos volt még Bernát István elnök azon 
előterjesztése, hogy miután a kormány most köti meg 
az amerikai hajóstársaságokkal a szerződést, indítson a 
szövetség arra nézve akcziót, hogy a kivándorló hajókon 
a jövőben ref. lelkészek alkalmazásának kötelezeltsége 
is biztosíttassék. Az elnök közölte, hogy a mult napok-
ban Bilkei Pap Istvánnal együtt Tolnában járt az egyke-
kérdés tanulmányozása czéljából (mai számunkban közöl-
jük épen az elnöknek az Akadémiában erről tartott érte-
kezését). Több kisebb érdekű ügy elintézése után az 
ülés végetért. Jelen voltak az ülésen : Benedek Sándor, 
Földváry László (váczhartyáni lelkész), Hamar István, 
Bilkei Pap István, tassi Végh József és dr. Versényi 
György választmányi tagok, Sebestyén Jenő és dr. Ko-
váts István titkárok, az elnökségen és ügyvezető titká-
ron kívül. 

Lapunk átvételi és fejlesztési költségeire dr. Joó 
Imre tanár 5 K-t és SZÍVÓS Károly theol. 2 K-t küldött, a mit 
e helyen is hálásan köszönünk s kérjük lapunk olvasóit és 
barátait atovábbiadakozásra Ez alapunk végösszege 1979 K. 

Az örszentniiklósi Kálvin-Szövetség f. évi febr. 
hó 25-én tartotta hetedik összejövetelét, melyen meg-
jelentek Nagy Ferencz esperes, Mátis Márton e. m.-i 
Kálvin-Szövetségi elnök nejeikkel, Kvassay István hely-
beli birtokos, nyűg. min. tanácsos, Viczián Antal nyug. 
min. tanácsos és Szabó László községi jegyző mint ven-
dégek ; mintegy 120 főnyi, serdülő ifjak, leányok, fel-
nőtt férfiak és nőkből álló hallgatóság. Lelkész a ven-
dégeket szeretettel köszönti s a megjelenteknek jelzi, 
hogy mint előre is jelentette, a mai összejövetelünkön 
a persely az e. m.-i Kálvin-Szövetség javárá lesz kitéve, 
felhívja a jelenlevőket, hogy adakozzanak a Szövetség 
czéljaira. Az ünnepély a XXVIII-ik zsoltár éneklésével és 
Sáfár Béla lelkész imájával kezdődött. Nagy Ferencz 

esperes szólott ezután a Kálvin-Szövetség keretében 
megvalósítandó erkölcsi és anyagi czélok nagy fontos-
ságáról s ezek közül a jelen alkalommal kiemelte a 
vasárnap megünneplésének minél szélesebb körben való 
megszilárdítását. Szólt azokról a rossz szokásokról, melyek-
kel az ifjak és férfiak sok helyen megrontják az ünne-
peket ; mint a milyenek a kártyázás, korcsmázás, iszá-
kosság erkölcsrontó, lelket és testet egyaránt tönkretevő 
rossz szokásai. Rámutatott a farsangvégi mulatozásnak, 
esztelen tombolásnak káros hatására. Intett, buzdított, 
az egyenes, az igazságos, az erkölcsös és becsületes 
úton való járásra. Felhívta a jelenlevőket s általuk a 
meg nem jelenteket, hogy bár lelkipásztoruk a váczi 
gyülekezet bizalma és szeretete áltak elhívatik, a Kál-
vin-Szövetséget együttes erővel fenntartsák, sőt az itt 
létesített egyéb társadalmi intézményeket, a hitelszövet-
kezetet, gazdakört, állatbiztosító szövetkezetet is támo-
gassák, erősítsék; mert a szövetkezésben erő van. Áldást 
kér a megjelentekre, a Kálvin-Szövetség további mun-
kálkodására, a gyülekezet és község minden tagjára. 
Mátis Márton szadai lelkész, az e. m.-i Kálvin-Szövetség 
nevében köszönti a megjelenteket s örömének ad ki-
fejezést, hogy e község egyike volt az egyházmegyében 
azoknak, hol a Kálvin-Szövetség legelőször megalakult. 
Az öt kenyér és két hal példájával rámutat a kevéssel 
való megelégedésre s arra, hogy a hol az Idvezítő es 
az ő szent Atyjának áldása, ott a kevés is megsoka-
sodik, mint itt a kis gyülekezetben is a létesített szö-
vetkezetek, egyesületek s köztük a Kálvin-Szövetség tag-
jai is megsokasodtak, mert egyedül az Isten áldása teheti 
eredményessé a mi munkánkat. A Kálvin-Szövetség czél-
jai közé tartozik a vallásos hitnek, az Istenben vetett 
bizodalonmak a gyülekezet körében való erősítése, ápo-
lása ; ezért több gyakorlati példával buzdít az Isten 
szeretetére, a vallásosság megszilárdítására; mert csak 
azok a boldogok, a kik az Istent szeretik és a kiket O 
megáld. Ezt kell cselekedni a Kálvin-Szövetség tagjai-
nak is, hogy a Szövetség kitűzött czéljai közül az Isten 
segítségével minél többet megvalósíthassanak. Tudja, 
hogy szeretik lelkipásztorukat; ha ő innét eltávozik, 
mutassák meg iránta való szeretetüket azáltal, hogy az 
általa szervezett és létesített intézményeket együttes 
erővel tartsák fenn. Isten áldását kéri a Kálvin-Szövet-
ségre és annak tagjaira 1 Cz. Bazsi István földmíves, 
az őrszentmiklósi Kálvin-Szövetség egyik alelnöke, pres-
biter megköszöni az esperesnek és Mátis Mártonnak meg-
jelenésüket, jóakaratukat; kéri azt továbbra is, mert ők 
lelkészükban atyjukat vesztik el, midőn az körükből 
távozik és így igen nagy szükségük van az e. m. vezető 
férfiaknak szeretetteljes támogatására. Az egyszerű föld-
míves megható és szónoki erővel elmondott szavai alatt, 
a jelenlevőknek Szemeiben felcsillámlott a szeretetkönnyje, 
mely a lelkészük távozása feletti fájó érzés könnyeivel 
összefolyt. Lelkész meghatottan köszönte meg a meleg 
szeretet megnyilatkozását és jelezte, hogy még hetekig 
itt működik hivei között. Kéri, hogy szeretetükben az 
öveivel együtt továbbra ís tartsák meg. Istentől áldást 
kér a gyülekezet nagyjaira és kicsinyeire, a létesített 
intézményekre, Szövetségünk vendégeire, a kiknek meg-
jelenését a Szövetség tagjai nevében hálásan megköszöni. 
A XXX-ik zsoltárnak Kovács Mihály rektor harmónium-
kísérete mellett való eléneklésével és lelkész imájával 
zártuk be összejövetelünket. A perselyben begyűlt 16 
koronát Hörömpö Ferencz e. m.-i Kálvin-Szövetségi pénz-
tároshoz küldtük. Összejövetel után a vendégek a lelkész 
hajlékában barátságos vacsorához ültek. Isten áldása 
kísérje a Szövetség további munkálkodását! 



IRODALOM. 
P a p i d o l g o z a t o k . Irta Jánosi Zoltán debreczeni ref. lelkész. 
VIII. kötet. Közönséges egyházi beszédek. Ára kötve 6 korona. 
Debreczen, Hegedűs és Sándor könyvkiadóhivatala. 8 r. 260 1. 

A szocziologia ma már hatalmas tudománnyá fej-
lődött. Nálunk, Magyarországon is óriási irodalma van. 
Nemcsak a társadalombölcsészek, hanem a nemzetneve-
lők, országkormányzók, általában az összes kultúrembe-
rek foglalkoznak vele. A lelkészek is felé fordították 
figyelmüket. A templomi szószékbe is felviszik immár s 
prédikácziókba foglalják. Nem pusztán a lelki gon-
dozás körébe utalják. Külföldön például H. Cutter, 
Zürich hírneves prédikátora tűnik fel, mint szocziologus, 
szocziális prédikáczióival. Nálunk legtudósabb és leg-
jellegzetesebb szocziális prédikátor Jánosi Zoltán, kinek 
papi dolgozataiból minden évben jelenik meg egy-egy, 
nagyszerű eszméket kiváltó, tartalmas kötet. Ezúttal már 
a nyolczadik fekszik előttünk, melyben közönséges egy-
házi beszédeket ad s így ezekben alkalma nyílik ismét 
a maga szocziologiai tudását és hajlamait kifejezésre 
juttatni. És él is ezzel az alkalommal. De krisztusi mó-
don. A szocziálizmus bűneiről is lerántja a leplet s ki-
mondja, hogy a szocziálizmus apostolai a krisztiánizmus 
apostolainak prédikálása ellen irányítják a maguk prédi-
kálását. Általában filozófiai magaslatra emelkedik beszé-
deiben. Talán magasabbra is, mint templomi beszédben 
kellene. De erőteljes és színdús nyelvével a művelet-
lenebbek lelkéhez is közel tud férkőzni. Ezt mondja 
például egy helyen: „Testvéreim, szeretetben olyan fa-
gyos, gyűlöletben olyan izzó ez a világ. Valóságos Dante 
pokla ez a mai társadalom; pokoli hőség és pokoli 
hidegség határosak benne. A mai emberiségnek bölcse-
sége, hatalma, dicsősége: a pénz; szerelme, barátsága, 
hazafisága: a pénz; becsülete, boldogsága, Istene: a 
pénz! Jól mondja a költő: „Közönyös a világ; az ember 
önző, falékony húsdarab; mikép a hernyó telhetetlen, 
mindig előre mász s — harap" (Arany). Ezt bizony 
megérti az is, a ki nem tud semmit Dantéról és az ő 
pokláról. 

De sok helyen csak képzett ember tudja felfogni 
Jánosi tudós allúzióit. Azért jó is lenne azokkal csínján 
bánnia. Szereti a vers-czitálásokat is. Kedvencz költői 
Shakespeare, Petőfi és Madách, de sok mást ismer, 
mert olvasottsága bámulatos. Néha túlságba is viszi az 
idézeteket, mint erre példa a „Kik a hamis próféták" 
czímű beszéde. 

Jánosi a tárgyválasztásban rendszerint erős, találé-
kony, de nem mindig disztingvált. Azt a kényes tárgyat 
például, a melyet ő „Ábrahám Egyiptomban" czímű be-
szédében fejteget, a szószéken bajos annak nivója és 
ízlése szerint tárgyalni. Mert a templomi katedrának 
nem lehet elve a naturalia non sunt turpia. Lehet, hogy 
ezt Jánosi és követői túlságos prüderiának mondják, de 
mi már így gondolkozunk. A stílusában is, mely külön-
ben rendkívül kifejező és megragadó, olykor túlerős 

szavakat használ. Az igehirdetés méltósága pedig e 
tekintetben is szoros korlátokat állit fel. Mi például 
nem tartjuk a prédikátor szájába illőnek azt, hogy: 
bolond beszéd ez vagy amaz. Jánosi pedig többször hasz-
nálja (1. 249. 1.). E helyett több más, ízléses szinonim ki-
fejezést használhat. Hisz Jánosinak amúgy is bámulatos 
frazeológiája van. Egyik ereje épen színdús és ötletes 
nyelve, a mint azt már feljebb említettük. 

Jánosi beszédeinek egy részét idegen szerzők (Mo-
nod, Gerok, Hofacker) után készítette, de egészen ma-
gyarrá tette és egyénítette. Az ő eredeti érzés- ós gon-
dolatvilágát látjuk azokban is visszatükröződni. Némelyik 
tárgyat beszédcziklusokban dolgoz fel, így például három 
beszédet írt a nyolcz boldogságról, ugyanennyit gyüle-
kezeti életünk alapköveiről s kettőt-kettőt az élet feje-
delméről s Ábrahám egyiptomi tartózkodásáról. Különö-
sen szépek az élet fejedelméről szóló beszédei, melyek 
egyházszónoklati irodalmunk zenitjén állanak. Ellenben 
a gyülekezeti életünk alapköveiről írottak, főként a II. 
rész, inkább ismeretterjesztő közlemény, mint templomi 
prédikáczió. Kár, hogy Jánosi olykor túlterheli beszédeit 
emberi tudománnyal. 

Mindent összevéve ismételten kinyilatkoztatjuk, mint 
az előző kötetek megjelenésekor is, hogy Jánosi könyve 
valódi nyeresége prédikáczió-irodalmunknak s mint ilyet, 
szívesen ajánljuk olvasóink becses figyelmébe. A kötet 
az ismert ízléses, fekete vászonkötésben, tartós papírosra, 
tiszta betűkkel nyomtatva jelent meg. 

Carey Vilmosnak, az egyszerű, szegény czipész-
legónyből lett híres indiai úttörő misszionáriusnak rövid 
életrajza most jelent meg Szabó Zsigmond mármaros-
szigeti ref. főgimnáziumi vallástanár fordításában, a 
Traktátus-Társulat kiadásában. Carey Vilmos negyven 
évig dolgozott Indiában, mely idő alatt, egyéb munkák 
mellett, a Szentírást is átültette a keleti nyelvekre. Negy-
ven különböző nyelven körülbelül 213,000 biblia került 
ki felügyelete mellett a seramporei nyomdából. A kis 
füzet a Londoni Traktátus-Társulatnál kapható (Buda-
pest, V., Hold-u. 3.) 20 fillérért, postán küldve 30 fillérért. 

Az „Isten Igéje" czímű népies szentírásmagyarázó 
képes folyóiratnak 3. és 4. száma dr. Masznyík Endre 
szerkesztésében most jelent meg. A folyóirat állandó 
melléklete az „Ünnepi Áhítat". A füzethez mellékletül 
egy-egy bibliai tárgyú, szép kivitelű kép is jár. A mostani 
kép a gazdag halászatot ábrázolja. Igazán kár, hogy az 
anyagi áldozatokra kész szerkesztő nem korhűbb képet 
választott a reprodukczió czéljaira. Abból az olvasók 
kissé helyesebb fogalmat alkothattak volna a palesztinai 
tájakról és az ottani viseletekről. 

Az „Egyházi Ujság"-nak, Barabás Samu kolozs-
vári esperes szépen fejlődő, havonkint megjelenő lapjá-
nak februári száma, egyéb tartalmas és hiterősítő czikkek 
mellett, hozza a nagy erdélyi fejedelem, Bethlen Gábor 
testamentumának bevezető részét is. Megérdemelné az 
a fenséges testamentum, hogy középiskolai növendékeink 
egyháztörténeti kézikönyveibe is belekerüljön és hogy 
most, közel három század múlva is megismerjük mind-
nyájan, mert hisz minékünk is szól az! 

Az Ébresztő márcziusi számából különösen kiemel-
jük Patay Pál bevezető czikkét Jézus szolgálata czímen, 



mely úgy hang, mint mélység tekintetében, valóban 
elsőrangú. Kívüle aktuális megjegyzések, több értékes 
fordítás s a hazai hírek örvendetesen bővülő rovata te-
szik változatossá a frissen és elevenen szerkesztett fo-
lyóiratot. 

A falu cselédje. Ez a czíme annak a novellának, 
mely a budapesti Otthon-Kör Halmos Izor-tele tárcza-
pályázatán a második díjat nyerte. A pályahirdetés ez 
volt: Egy, legfeljebb két tárcza keretében szatirikus ön-
életrajz-féle kívántatik ; az író vagy magát vagy pályáját, 
müveit, sikereit vagy sikereit vagy sikertelenségét per-
sziflálva adja elő. A beérkezett pályaművek közt a bíráló-
bizottság ötöt talált olyat, a mely helyesen fogta fel 
tárgyát és érdemes munkát végzett. Második díjjal, 
200—200 koronával jutalmazták egyenlő rangban A falu 
cselédje és a Demeter élete cz. pályamunkákat; az első 
egy ref. pap sanyarúságait mondja el jóízű humorral; 
a pap Isten szolgájának megy és kiderül, hogy az egész 
falu népének szolgája lett. Szerzője Lengyel Gyula szend-
roládi (tiszáninneni) ref. lelkész. — Örömmel közöljük 
az ilyen eredményeket. A ref. papoknak nem is szabad 
a szépirodalmi térről sem leszorulniok. Pedig, fájdalom, 
nagyon úgy indulnak! 

Az Ifjú évek márcziusi száma a szokott rovatok 
változatos tartalmával jelent meg, külön rovattal a cser-
készek számára. Színdarab, rejtvények, pályázatok fo-
kozzák az ifjúság érdeklődését. 

Alexandre Claparéde (1858—1913). A nemrég oly 
váratlanul elhunyt nemes barátunknak kedves emléket 
állítottak testvérei, mikor azt a meleg, baráti szívből 
fakadó igaz méltatást, a mit a genfi „Semaine religieuse" 
hasábjain olvastunk, különlenyomatban is kiadták. Bővült 
e kis füzet a farkasréti temetőben elhangzott búcsú-
beszédek, a sírra helyezett koszorúfeliratok franczia szö-
vegével. Hü képet nyerünk továbbá általa arról az im-
pozáns gyászünnepélyről, mely november 16-án folyt le 
Chéneben, Claparéde Sándor kedvencz templomában. 
A genfiek mélységes gyásza is teljes kifejezésre jut 
Roehrich, Genequand, Kraff, Fulliquet, Choisy lelkészek-
nek, Bordiernak, a genfi államtanács elnökének búcsú-
szavaiban . . . A brochura utolsó két lapja Claparéde 
Sándor irodalmi munkásságáról számol be. 

A „Belmisszió", a melyet a Luther-Társaság és 
az Ág. Hitv. Ev. Egyetemes Egyház támogatásával Majba 
Vilmos, Paulik János, Kapi Béla és Pröhle Henrik az 
ev. egyház e kiváló munkásai szerkesztenek, február 
2-ik számában is értékes közleményeket ad a nagy 
munkamezőről. Érdekes az „Ültessünk konfirmácziói 
emlékfákat^czímű czikk, a melyben el van mondva, hogy 
külföldön sok helyen a konfirmandusok a lelkész és ta-
nító vezetésével gyümölcsfákat ültetnek, a melyeket a 
gyermekek maguk gondoznak megfelelő utasítás mellett. 
Ezzel szép és hasznos emlék- és hálajelet emelnek. A jól 
szerkesztett folyóirat ára egész évre 4 K (Budapest, X., 
Ihász-u. 5. sz.). 

A Vasárnapi Újságot, a régi családi lapot, a mely-
nek legutóbbi száma is szép képeket és érdekes közle-
ményeket ad, melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. 
Előfizetési ára negyedévre 5 K ; a „Világkrónikával,, 
együtt 6 K. Megrendelhető a Franklin-Társulatnál (IV., 
Egyetem-utcza 4. sz.) Ugyanott rendelhető meg az élén-
ken és jól szerkesztett „Jó Pajtás" gyermeklap is. 

Tömegmozgalmak az alföldi parasztvárosokban. 
Ezzel az újabb könyvével gyarapította dr. Szeberényi 
Lajos Zsigmond eddigi értékes tanulmányai sorozatát. 
Ebben a könyvében, mely már harmadik nagyobb tanul-
mánya, ezen a téren a következő problémákat fejtegeti: 

A tömeg és a tömegélet hatása. Választások. Sajtó. Gyü-
lekezés. Egyletek. Tömegvezetők a múltban és a jelen-
ben. A tömegvezér tekintélye. A tömegvezetés techni-
kája. Ellenmozgalmak. E rendkívül tanulságos, 120 lapnyi 
terjedelmű tanulmány 1 K 50 f.-ért szerezhető meg Kó-
kai Lajos könyvkereskedésében. 

Az Igehirdető márcziusi számában is az egyházi 
évhez alkalmazott használható beszédeket találunk. Szer-
kesztik Révész János és Soltész Elemér nagybányai lel-
készek. Előfizetési ára egész évre 12 K. 

Egyházszónoklattan. írta Csiky Lajos debreczeni 
theol. tanár. Nagybánya, Nánásy István nyomása. Ára 
4 K. A Tiszántúli Ref. Egyházi Értekezlet kiadványa. 
Ismertetni fogjuk. 

A Britt és Külföldi Bibliai Társaság legutóbbi 
jelentése szerint most már 450 nyelven van elterjedve 
a biblia. Az utolsó év alatt 9 új nyelven szaporodott 
az eddigiek száma. A teljes biblia 111 nyelven, az egész 
újszövetség 108 nyelven jelenik meg. 

A „Magyar Könyvtár" sorozatban három értékes 
könyv jelent meg (732—734. sz.) Wellt: A classikus élet, 
Ariosto: Az őrjöngő Lorantból ford. Radó Antal és ifj. 
Hegedűs Sándor: A trombitás művész cz. füzetek. Egyes 
szám ára 30 fill. Kaphatók minden könyvkereskedésben. 

EGYHÁZ. 
Püspökbeiktatás. Felemelő és emlékezetes ünne-

pély keretében folyt le f. hó 10-én dr. Tüdős Istvánnak, 
a tiszáninneni kerület új püspökének beiktatása. Ünnepi,' 
zászlódíszbe öltözött a nagy napra Miskolcz városa is, 
a mely kellően méltányolta, hogy néhány évi szünetelés 
után, újra „püspöki székhely" lett. Már a beiktatás előtti 
napon is mozgalmas képet nyújtott az amúgy is élénk 
város a kerületi küldöttségek, az ORLE választmányi 
ülésére sietők a távolabb lakók érkezése folytán; a 
beiktatás napján pedig mindenféle alakú és szabású 
palástot hordó lelkészek, díszruhás világiak, a közelebb-
ről eljött lelkészi családtagok, vidéki presbiterek népe-
sítették a fő és a templomba vezető utczákat. A felső 
leányiskola udvarán és nagytermében volt a küldöttségek 
gyülekezése. A konvent részéről ott voltak gr. Degenfeld 
József elnök, dr. Baksa Lajos előadó; a Tiszántúlról 
dr. Baltazár Dezső püspök, Berey József esperes, dr. 
Márk Ferencz, dr. Márk Endre, Kiss Ferencz, dr. Erdős 
József, dr. Ferenczy Gy., dr. Kún Béla, dr. Lencz Géza 
tanárok és még többen, a kik részben az ORLE választ-
mányi gyűlésére is jöttek. — A Dunántúlról ott volt 
Németh István, a ki mint főjegyző ment és mint püspök 
tért vissza, Sziits Dezső esperes, dr. Thury Etele; Er-
délyből Nagy Károly főjegyző, Péter Károly, Simó Fe-
rencz ; Dunamellékröl Petri Elek, Benedek Sándor, dr. 
Bernát István és B. Pap István. Legtöbben voltak ter-
mészetesen a tiszáninneni kerületből; az alsóborsodi egy-
házmegyéből, a melynek a püspök esperese volt, majd-
nem minden lelkész ott volt; a kurátor és presbiter 
uraimék közül is sokan eljöttek. Az ev. testvéregyház 
sok tagbólr álló küldöttségét Geduly Henrik püspök és 
Beniczky Árpád felügyelő vezette. — D. e. fél 10-kor vo-
nultunk a templomba, a mely, mondani sem kell, színül-
tig megtelt. A templom magasságával egyébként sem 
áll arányban belső térfogata. Gyülekezeti ének és Hutka 
József esperes imája után nyitotta meg Dókus Ernő fő-
gondnok a ker. közgyűlést. A hivatalos formaságok el-
intézése után küldöttség hívta az új püspököt a temp-
lomba, a ki Radácsy György ker. főjegyző előmondása 



után tette le az esküt. Erre Dökus Ernő főgonclnok in-
tézett hozzá a tőle megszokott tapintattal, melegséggel 
odaadó támogatást ígérő és kérő beiktató beszédet és 
átadta neki a püspöki pecsétet. Ezután Vadászi) Pál 
legidősebb esperes a püspököt beiktatottnak jelentette 
ki és reá imában áldást kért, mire a püspök a főgond-
nokkal, esperesekkel és a kerületi tisztviselőkkel kezet 
fogott. A miskolczi egyik dalárda szép éneke után ment 
fel a püspök a szószékre és hatalmas, a figyelmet mind-
végig lekötő és az érdeklődést fokozó beköszöntő beszé-
det mondott Luk. 9.62. alapján, a melyben hátra nem te-
kintő, hű és buzgó szolgálatot igért a nagy munkamezőn 
és odaadó szeretetet a gondjaira bízottakkal szemben. 
Ima, áldás és a 75. d. 3. és 4. verseinek eléneklése 
után zárta be a főgondnok a gyűlést, mire a nagy gyü-
lekezet a himnuszt énekelte. Az egész, egyébként szép 
ünnepélynek előttünk szokatlan és kissé száraz jelleget 
az adott, hogy a beiktatás közgyűlés keretében volt; az 
is szokatlan volt, hogy az aktus menetét az illető moz-
zanatok alkalmával lelkes „éljenzés" is élénkítette ott 
a templomban. A beiktatás után nem kevesebb, mint 44 
küldöttség fogadtatása következett a városházán. A ti-
száninneni kerület, a konvent ós a többi négy egyház-
kerület, az evangélikus, egyház, az ORLE, a Kálvin-
Szövetség, a Magyar Ifj . Ker. Egyesületek nemzeti bi-
zottsága, a többi felekezetek, katonaság élén egy altá-
bornaggyal és két vezérőrnaggyal, az összes megyei, 
városi kir. hatóságok, társadalmi egyesületek, (legelői a 
miskolczi ref. nők Filléregyesülete báji Patay Gyuláné 
vezetése mellett) az iskolák és közgazdasági intézmények 
stb. fejezték ki üdvözletüket a püspök előtt. A hatalmas 
fizikumu püspök mindeneknek meglankadás nélkül találó 
és talpraesett választ adott. — A Korona-szálló nagy étter-
mében volt a bankett, a melyen mintegy 500 an vettek 
részt; fent a karzatok is zsúfolásig megteltek a közön-
ség és a tósztok iránt érdeklődő nőkkel. A sok szép 
hivatalos felköszöntő után ezekre is hangzott el egy, a 
mely az új püspök szép otthonáról, nejéről (néh. Tóth 
Dániel miskolczi lelkész leánya) és családjáról is meg-
emlékezett. Az ünnep után itt e helye]] is újból áldást 
kérünk a „hétköznapok" munkájára ! 

Dr. Németh István dunántúli ref. püspök. Ott 
értesültünk megválasztatásáról a miskolczi püspökiktatás 
alkalmával. Németh István, a dunántúli egyházkerület 
főjegyzője ott ült a beiktatott ünnepelt püspökkel szem-
ben, a mikor megérkezett a várva várt távirat, a melyet 
Budapestről, a miniszterelnöki palotából indítottak útnak. 
Ott történt meg ugyanis a szavazatbontás hivatalos ak-
tusa, a mely konstatálta, hogy dr. Antal Gábor örökébe 
a dunántúli egyházközségek szavazatainak túlnyomó több-
ségével, az elhunyt felejthetetlennek hűséges barátja és 
hosszú éveken át buzgó munkatársa a mindenki által 
tisztelt és szeretett Németh István pápai theol. tanár 
hivatott el. A körülte ülők és a jelentés eredménye iránt 
érdeklődők már ott kívántak az újnál is újabb püs-
pöknek meleg kézszorítás kíséretében áldást. — Németh 
István püspök, a mi kerületünk területén, a külsősomo-
gyi traktushoz tartozó Koppány megy eren született 1851-
ben birtokos szülőktől. Középiskolát Gyönkön és Pápán, 
a theologiát is az utóbbi helyen végezte 1874-ben. Az 
akadémiai tanfolyam abszolválása után, Pápára közép-
iskolai, majd 1880-ban a theol. akadémián az ószövet-
ségi bibliai tudományok tanára lett. Időközben többször 
volt a pápai ref\_gyülekezetben fungáló h. lelkész. 1896-
ban lett e.-megyei aljegyző, 1903-ban pedig Körmendy 
Sándor utóda az egyházkerületi főjegyzői hivatalban. 
1876-ban nősült, felesége Pethő Szidónia. — Bizalom és 

nagy szeretet kísérik Németh Istvánt az új munkakörbe; 
tudása, egyéniségének nemessége, igazi papi karaktere 
bizonyára rokonszenvessé teszik az ő nagy szolgálatát 
is. Mi. e helyen is kifejezzük tiszteletünket és jókívána-
tainkat. — Nem mulaszthatjuk el annak felemlítését, hogy 
a megválasztott püspök csak akkor iktatható be majd 
hivatalába, ha eklézsiás lelkész lesz. A komáromi gyü-
lekezet bizonyára talál útat és módot arra, hogy az új 
püspököt lelkészévé megnyerje és így a lelkészi hiva-
talban is utódja legyen Papp Gábor és dr. Antal Gábor 
püspököknek. — Darányi Ignácz főgondnok így üdvözli 
a megválasztott püspököt: „Fogadja Méltóságod egyik 
régi hű tisztelőjének szívből fakadó legmelegebb sze-
ren csekívánatait. Az isteni Gondviselés adjon Méltósá-
godnak időt és erőt, hogy nagy terveit megvalósíthassa 
s a dunamelléki kerülettel fennálló testvéri kapcsokat 
erősíthesse mindörökre. 

Lelkészválasztás. A nagyszokolyi tolnám, ev. gyü-
lekezet egyhangú választással a gyülekezet adminisztrá-
torát, Fábry Lászlót választotta meg lelkipásztorául. 

Tanácsbíróválasztás. A tiszáninneni ref. egyház-
kerület Komjáthy Gábor ungvári lelkészt egyházi tanács-
bíróvá választotta. 

A kecskeméti ref. egyházmegye f. évi április hó 
21-én d. e. 10 órakor kezdődőleg Jásznagykunszolnok 
vármegye székházában rendkívüli köz- és bírósági 
ülést tart. 

A debreczeni Kálvin-szobor bizottság febr. 27-én 
gyűlést tartott, melyen jelenvolt a tiszántúli egyházkerület 
elnöksége is. Titkárrá U. Szabó Lajos tanár választatott 
meg. Az eddig összegyűjtött szoboralap meghaladja a 
30,000 koronát, melyet újabb gyűjtés útján körülbelül 
60,000 koronáig óhajtanának még emelni. 

A túrkevei egyház, mint a Debr. Prot. Lapból 
olvassuk, Baja Mihály amerikai mckeesporti lelkészt 
akarja megválasztani lelkipásztorának. Nagy lenne az 
örömünk, ha ez sikerülne s méltó jutalma volna a hazá-
jától távol élő lelkes, tehetséges költő-pap eddigi mun-
kájának és fáradozásának. Túrkevére nézve pedig óriási 
jelentőségű lenne, ha egy gazdag tapasztalatokkal ren-
delkező, a belmisszió minden ágában jártas ifjú ember 
lehetne a vezetője. 

A budapesti ref. presbitérium márczius hó 7-én 
Kovátsy Sándor főgondnok és Petri Elek lelkész együttes 
elnöklése alatt nagyfontosságú ülést tartott, a melyen 
Petri Elek, Szilassy Aladár v. b. t. t. gondnokot és dr. 
llosvay Lajos államtitkárt üdvözölte, a kiknek egyházsze-
rető válaszai a presbitériumot méltán ragadták lelkes 
éljenzésre. Dr. Balogh Jenő igazságügyminisztert (presbi-
teri), Benedek Sándor közigazgatási bírósági II. elnököt 
és Dr. Vargha Gyula államtitkárt jegyzőkönyvi kivonat 
kapcsán üdvözölte a presbitérium. Fr. Kiss Károly pres-
biter főgimnáziumi tanárt és Mezey Albert kúriai bíró 
volt presbiteri parentálta el a főgondnok, majd dr. Biber 
Gyula Máv. h.-igazgató tette le a presbiteri esküt. Mar-
jay Károly s. lelkésznek budafoki lelkésszé történt vá-
lasztásához, Budapesten való működése feletti nagyrabe-
csülés és elismerés kifejezése mellett, szerencsét kívánt 
a presbitérium és tudomásúl vette, hogy Kiss Géza pápai 
s.-lelkész rendeltetett be a Kálvin-téri parókhiához. — 
A Kálvin-téri építkezéshez másfélmillió korona építési 
kölcsön felvételét határozták el s ellenőrző szakértőül 
dr. Neuschloss Kornél építészt küldte ki a presbitérium. 
Dr. Sennyey Józsefet beválasztották az építési bizottságba. 
A Baár-Madas ref. felsőbbleányiskola és nevelőintézet 
czéljaira a Villányi-úton 330,000 K-ért vásárolt telket 
a Székesfőváros kisajátítani akarván, az átengedés mó-



dozatai felett határoztak s a különféle vételi, eladási és 
kölcsönügyek tárgyalására márczius 15-ikére egyházköz-
ségi közgyűlés összehívását határozták el. A Balassa Antal-
féle iskolai alapítvány 1913. évi tiszta jövedelméből 3867 
K-t 21 családbeli ifjúnak osztottak ki. A Baár-Madas 
iskola új szervezeti szabályzatához hozzájárult a presbi-
térium. A Budapesti Ref. I f j . Egylet kérvénye folytán 
Szilassy Aladár és B. Pap István meleg felszólalásai 
után ezen egyletet és a Ker. Ifj . Egyesületek nemzeti bi-
zottságát újabb szervezkedésében és az 1915. évi Buda-
pesten tartandó világbizottsági gyűlés előkészitésében 
támogatja a presbitérium s a védőbizottságba Haypál 
Benő lelkészt, dr. Kósa Zsigmond gondnokot, Örkényi 
Bonta István, Herényi János, p. Horváth Zoltán dr., 
Kerékgyártó Elek dr., Somogyi Lajos dr. és Vámossy 
György dr. presbitereket küldte ki. Ravasz Árpád főgimn. 
igazgatónak a tanulmányi eredményekről tett jelentését 
nagy örömmel vették tudomásul és az igazgatónak és 
tanári karnak teljes bizalmát és megelégedését fejezte 
ki a presbitérium. Szóba került az igazgatótanács indít-
ványa folytán a tandíjemelés kérdése, a melyet újabb 
javaslattétel végett a presbitérium az igazgatótanácshoz 
tett át. Herényi János presbiter a Tanonczotthonról 
tett jelentést. Itt 64 iparostanuló, közöttük egy albán fiú 
is, van elhelyezve. A vasárnapi foglalkozáson kívül he-
tenként háromszor részesülnek vallásos oktatásban. A La-
katosipartestület 100 K, a Szobafestőipartestület 20 K, 
a Fővárosi Légszeszgyár 200 K adományáért a presbi-
térium köszönetét fejezte ki. A gondnok nemcsak az 
ifjak felett gyakorol felügyeletet, hanem a műhelyeket is 
vizsgálja ; a Lakatosipartestület tanonczmunkakiállításán 
egyik ifjú ezüst* a másik bronz érmet nyert, a mi méltán 
szolgáltat okot az örvendezésre. 

Raffay Sándor Amerikában. Országos hírnevű 
férfi látogatja mostanában sorra az amerikai magyar 
kolóniákat. Mint hazai egyházi lapokból is értesültünk 
volt, a magyarországi lutheránus egyház egyetemes zsi-
natja még a mult év folyamán megbízást adott volt 
Raffay Sándor theol. tanárnak, budapesti ev. lelkésznek 
arra, hogy menjen ki Amerikába és ott tanulmányozza 
a Magyarországból odaköltözött lutheránusoknak, úgy 
a magyar, mint a német és tót nyelvű evangélikusoknak, 
egyházi szerveszkedettségét. Raffay a megtisztelő és 
egyben végtelenül fontos megbízatásnak csak most tehe-
tett eleget. Newyorktól Csikágóig sorra is járta a magyar 
telepeket és mondhatni, nyomozó munkát végzett. Felfe-
dezte az amerikai magyar lutheránus egyházat, melynek 
létezéséről, meglepően nagy számban levő gyülekezetei-
ről talán senki nem is tudott. Raffay azonban többet 
is elért az Ő jól betöltött missziójával. Nevezetesen 
rokonszenves megjelenésével, udvarias modorával, művelt-
ségével nemcsak a helyi gyülekezeteket, a lelkészeket, 
elöljárókat és tagokat hódította meg, hanem egy csapásra 
megnyerte az amerikai magyar lutheránusság egyházi 
ügyének az angol és német egyházi főhatóságok teljes 
jóakaratát is, úgy hogy misszióját, a magyarországi luthe-
ránus egyház egyetemes zsinatának érdekeltségéből fogva 
fel az eredményt, teljes sikerűnek kell nyilvánítanunk. 
A magyar lutheránusok mind itt, mind odahaza szeren-
cséseknek tarthatják magukat, hogy ily tapintatos egyén 
reprezentálta érdekeiket az amerikai egyházi főhatóságok 
előtt, mint a minőnek bizonyul Raffaiy Sándor. Úgy érte-
sülünk, hogy Raffay mintegy 40 lutheránus tót és magyar 
gyülekezetet talált Amerikában. A szám nagysága ben-
nünket is meglep, noha tudomásunk szerint is, figye-
lembe vevésre méltó számban vannak magvarországi 
lutheránus testvéreink Amerikában. Dr. Raffay útjának 

eredménye minden valószínűség szerint az lesz, hogy 
valaminémü szellemi kapcsolat létesül az amerikai magyar 
lutheránusok és a hazai egyet, zsinat között. Azért mond-
juk, hogy szellemi, mert a mennyire értesülve vagyunk, 
a hazai egyháznak nem czélja az amerikai lutheránuso-
kat kiszakítani jelenlegi egyházi hatósági kötelékeik 
közül. — Mindenki óhajtja, hogy Raffay szerencsésen 
oldja meg az ottani ev. gyülekezetek és ezek lelkészei 
jogi helyzetének kényes kérdését. 

I S K O L A . 

Az ev. zsinati tanügyi bizottság ülésén nagy és 
fontos kérdések kerültek tárgyalás alá legutóbb. így pl. 
az ev. theol. fakultás eszméje mellett a mai kormány 
minden elutasító magatartása ellenére is megmaradnak 
s a zsinati törvénybe az egyetemi fakultások ki-
fejlesztésének gondolatát feltétlenül beleviszik. Az isko-
lák államosításának gondolatával szemben dicséretre 
méltó határozottsággal állást foglaltak s hogy azt minél 
jobban megakadályozhassák, kimondatni kívánják, hogy 
egyhangúlag elfogadják az előadó javaslatát: „tanintéze-
tek végleges megszüntetése a fenntartó-testület felter-
jesztésére csak egyetemes közgyűlési határozattal tör-
ténhetik". A vallásoktatás kérdése szintén hosszabb ideig 
foglalkoztatta a bizottságot. így különösen a vallástaná-
roknak az egyházhoz való jogviszonyának rendezése. 
Kaczián János a budapesti vallástanárok érdekében szólal 
fel, a kik nem lelkészek, de azért szolgálatukat az egy-
ház igénybe veszi, nem tanárok, mivel a tanári állás 
előnyeit nem élvezik. A bizottság szükségesnek látja, 
hogy e kérdéssel behatóan foglalkozzék. Elfogadja az 
előadó javaslatát. Ezt a kérdést bizony már nekünk is 
rendbe kellene hozni véglegesen. Néhány év alatt egész 
új osztálya keletkezett az egyháztársadalomnak a vallás-
tanárokban, de azért még se korpótlékuk, se fizetésük, 
se jogaik, sem kötelezettségük rendezve nincs. A kleri-
kalizmusnak és a Mária-kongregáczióknak az ev. isko-
lákba való betolakodása ellen igen ügyes fegyver lesz 
a bizottság azon indítványa, hogy a zsinati törvénybe 
vétessék fel a következő §: „Csak intézeti rendes tanár 
vezetése alatt lehet ifjúsági egyesületeket szervezni". Nagyon 
helyes és ügyes intézkedés. 

A debreczeni egyetemen szervezendő tanszékek. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter meghirdette a 
pályázatot a debreczeni egyetemen szervezendő tanszé-
kekre. A ref. hittudományi karon a következő tanszékek 
lesznek: 1. Újszövetségi írásmagyarázat és theologia. 
2. Ószövetségi írásmagyarázat és theologia. 3. Egyház-
történelem. 4. Dogmatika és szimbolika. 5. Vallásböl-
csészet és vallástörténet. 6. Szónoklat és liturgika. 7. 
Lelkipásztorkodástan. A jog- és államtudományi karon 
11, a bölcsészetin pedig 9 tanszéket állítanak föl. A ki-
nevezett nyilvános rendes tanárok 6000 K, tehát a buda-
pesti és kolozsvári egyetem ny. r. tanárai fizetésénél 
400 K-val kevesebb törzsfizetéssel kezdik. S míg ezek 
törzsfizetése 5 év múlva már 7000, 10 év múlva pedig 
8000 K-ra emelkedik, a debreczeniek csak 5 év múlva 
kapják meg ezeknek kezdő fizetését, a 6400 K-t, a 
7000 és 8000 K-ákat pedig csak 10 és 15 év múlva. 
A nyilvános rendkívüli tanárok 4000 K törzsfizetéssel, 
tehát a budapesti és kolozsvári ny. rk. tanárok fizetésé-
nél 800 K-val kevesebbel kezdik. Ezt a 800 K-t csak 
5 év múlva kapják meg, a mikor emezeknek újabb 600 
K-val több a fizetésük; ezek második törzsfizetésemel-
kedését, az újabb 600 K-t pedig 10 év helyett csak 15 



év múlva kapják meg. A pályázatok márczius 31-ig 
nyújtandók be. 

Felzúdulás. Kiss Ferencz debreczeni theol. tanár 
nemrég tartotta székfoglaló előadását. Ennek nyomán, 
mint a Debr. Prot. Lapból is értesülünk, nagy felzúdulás 
volt a theologusok körében. Az új theol. tanár u. i. 
megrovásban részesítette azokat a hallgatókat, a kik 
benső elhívás és lélek nélkül, immel-ámmal teljesitik 
kötelességeiket. Ebből nagy kázus lett. Forrongás, gyü-
lekezés, czikkezés s így tovább. Ez a konkrét eset és 
annak elbírálása a debreczeni főiskolai hatóság belügye. 
A székfoglaló beszédet sem láttuk még és most csak 
azt jegyezzük meg, hogy az illető tanáréhoz hasonló ke-
serű panaszra és szemrehányásra szolgáló okok, fájda-
lom, sehol sem hiányoznak. Lelkésznevelésünk reformra 
szorul. És a legjobb reform az lesz, a melyet nem 
annyira az iskolai hatóságok által alkotott §-ok, hanem 
még inkább a megújult egyházi és társadalmi élet, a 
gyökerestől megváltozott ízlés és követelmény létesít; ha 
a szülők és iskolák legjobb fiaikat irányítják a lelkészi 
pályára, a melyet, fájdalom, ma még sokan úgy látnak 
jónak jellemezni, hogy csak azért kívánatos, mert ez a 
legkényelmesebb. Kritikát hallunk eleget a lelkészképzés-
ről éf nevelésről. Jogosságát nem vonjuk kétségbe. De 
jó volna, ha e mellett sokan, nagyon sokan sietnének 
segítségére azoknak, a kik ezt a felelősségteljes munkát 
végzik. 

E G Y E S Ü L E T . 
Kitüntetés. Broeskó Lajost, a Prpt^Árvaház nagy-

érdemű igazgatóját, a ki szolgálatának 25 éves jubileuma 
alkalmával koronás arany érdemkeresztet kapott, most 
40 éves szolgálata évfordulóján 0 felsége kir. tanácsosi 
czímmel tüntette ki. Nagy örömmel és megelégedéssel 
vettük e hírt, mert igazi érdemnek, nagyeredményű mun-
kának elismerése ez. Sokáig viselje a kitüntetett a ke-
reszttel együtt ezt a díszt is! A hálás gyermekek százai 
most készülődnek az impozánsnak ígérkező emlékünne-
pélyhez. A Prot. Arvaegylet és a protestáns társadalom 
is tisztelettel és szeretettel fog résztvenni ezen. — Mirit 
lapunkban is már jeleztük, a 40 éves jubileumi emlék-
ünnepély egyik főrendezője, az árvaháznak volt hálás 
növendéke, a főváros egyik legkiválóbb fogtechnikusa, 
Papp Géza (VII., Erzsébet-körút 1.). 

Az Orsz. Ref. Lelkészegyesület választmánya f. 
hó 9-én Miskolczon, a püspökbeiktatás előtti napon ülé-
sezett. Az ülés elején Kiss József pápai esperes-lelkész, 
alelnök üdvözölte lelkes, szívélyes szavakkal dr. Baltazár 
püspök elnököt súlyos betegségéből való felépülése és 
az elnöki székbe való visszatérése alkalmából. Több 
fontos tárgy került szőnyegre. Ezek között is a legfonto-
sabb volt a Prot. Szövetség alakításának kérdése. A vá-
lasztmány magáévá tette az elnök kezdeményezését és 
kimondta, hogy belép a Szövetségbe és ennek megvaló-
sítását a már kibocsátott alapszabály-tervezet értelmében 
ajánlja. Az elnök és többen hangoztatták, hogy itt nem 
a Kálvin-Szövetség elleni akczióról és szervezkédésről 
van szó. Erre nézve már elmondottuk véleményünket. 
A. vidéki fiókegyeáületek alakításának tervét a már meg-
levő szövetségek, egyesületek nem pártolhatják. — A két 
Kálvineum (Losoncz és Hajdúböszörmény) ügyében dr. 
Baltazár püspök jelentette, hogy az előbbinek ezidő 
szerint a miniszter segélyt nem ád, az utóbbi 300 ezer 
K> segélyt nyert. Az ORLE. legközelebbi gyűlése és a 
vele kapcsolatos belmissziói kurzus Debreczenben lesz; 

ez utóbbinak tárgya a diakonissza-ügy lesz. Megbeszélés 
tárgyát képezte a reformáczió négyszázados jubileumá-
nak ünneplése. Az ORLE. nagyobb ünnepély rendezését 
és a meglevő és megkezdett munkák kifejlesztését ter-
vezi. A választmány a pártolásra érdemes „Vasárnap" 
czímű heti néplap ügyének meleg felkarolását ajánlja a 
tagoknak. A választmány tagjai másnap sok taggal ki-
egészülve testületileg fejezték ki, élükön dr. Baltazár 
Dezsővel, testvéries üdvözletüket dr. Tüdős István, az 
ORLE. egyik alelnöke előtt. 

A Miskolczi Ref. Női Filléregylet, a melynek 
báji Patay Gyuláné az elnöke, Miskolczon szerény kere-
tek között bár, de áldásosán működik. Azelőtt ingyenes 
iskolát tartott fenn a szegény gyermekek számára, 
néhány évvel ezelőtt pedig árvaházat létesített. A püspök-
beiktatás alkalmával sokan meglátogatták az intézetet. 
Elment dr. Baltazár Dezső püspök is, a kit az elnöknő 
és a választmány buzgó tagjai, az intézet gondnoknője, 
és a fehér ruhába öltözött árvák fogadták csokorral és 
üdvözlőbeszéddel. Úgy a püspök, mint a többi meg-
jelentek megtekintették az áldásos működést teljesítő 
intézetet és úgy az árvaházban, mint az elnöknő lakásán 
tett látogatás alkalmával köszönetet mondtak a szíves 
fogadtatásért és áldást kértek a miskolczi ref. hölgyek 
nemes munkájára. 

A Bethánia-egylet konferencziája. Szeretettel meg-
hívjuk a Bethánia-egylet tagjait és barátait a f. év inár-
cziusában Budapesten, az alábbi programm szerint meg-
tartandó konferencziánkra: I. Előzetes ünnepélyek. Márcz. 
22, vasárnap cl. e. 10 órakor a Tavaszmező-utczai főgim-
názium tornatermében ünnepélyes Istentiszteletet, melyen 
Kádár Géza zilahi ref. lelkész prédikál e tárgyról: Hogyan 
juthat az isteni élet bennünk diadalra ? Imádkozik és 
bibliát olvas Nagy István kisújszállási ref. lelkész. A Be-
tliánia énekkara énekeket ad elő dr. Kováts Lajos veze-
tésével. Este 6 órakor a Kálvin-téri templomban vallásos 
estély; imádkozik Petri Elek ref. lelkész, előadást tart 
dr, Szabó Aladár ref. lelkész e tárgyról: Hogyan juthat 
a keresztyének hite diadalra e világon ? A Bethánia kara 
dr. Kováts Lajos vezetésével énekeket ad elő, Forgács 
Gyula péczeli ref. lelkész imádkozik. II. Vezetők és ker. 
munkások konferencziája a Bethánia-egylet helyiségében 
(Sándor-u. 23/a.). Márcz. 23 d. u. 3 órakor dr. Kováts 
Lajos: Hűséges és szeretetteljes szolgálat Istennek. Dr. 
Kecskeméthy István: Hűséges és alázatos munka az 
egyházban. Márcz. 24 d. e. 10 órakor Vargha Tamás: 
A Bethánia iránti kötelességünk és az attól várható ál-
dások. Az előadásokat megbeszélés követi. III. Altalános 
konferenczia a Ref. Theologiai Akadémia dísztermében 
(IX., Ráday-u. 28.). Márcz. 24 d. u. 3 órakor Takaró Géza: 
Hová vezet a szoros kapu és a keskeny út? Br. Podma-
niczky Pál: Az ébresztés és az ébredés. Biberauer 
Richárd: A nagy fordulat az ember életében és az el-
hívás öntudatossá tétele. Este 7 órakor Szeretetvendégség, 
a budai vigadóban, melyen Rényi György: A mohame-
dánizmus sebeiről és a gyógyítás módjairól, Sauvin Ernő, 
genfi lelkész : A saját magunkban végzendő misszióról 
tart előadást, dr. Kecskeméthy István tart bibliamagya-
rázatot és az énekkar énekeket ad elő. Márcz. 25 d. e. 

V y Y f b r o n z b ó l ver t , igen 
^ I T sikerült plakettje öt 

[ y ^ I \ / I I I korona árban meg-
rendelhető a Kálvin-

Szövetség titkári irodájában (IV. ker,, Molnár-
utcza 17. szám). 



fél 10-kor a Theol. Akadémia dísztermében a konferen-
ezia folytatása. Vargha Gyuláné: A keresztyén küzdelme 
a saját bűneivel és környezete bűneivel. Gombos Ferencz : 
Kit küldjek? Munkába állítás és'munkábaállás. Délelőtt 
11 órakor közgyűlés, melyen Sauvin Ernő, genfi ref. 
lelkész, az Előkeresztyén szövetségek európai titkára tart 
előadást e tárgyról: Határozott, de nem merev keresz-
tyénség. Az előadást dr. Szabó Aladár tolmácsolja. Ezen-
kívül jelentések és indítványok. Délután 3 órakor Nyáry 
Pál pécsi ref. lelkész: Mélységes és gyakorlatias keresz-
tyénség. Ifj . Szabó Aladár: Építsünk várakat a magyar 
nemzet körében. Este 6 órakor a Kálvin-téri templomban 
vallásos estély, melyen a Bethánia énekkara énekeket 
ad elő, imádkozik Csűrös István, Sauvin Ernő lelkész 
pedig dr. Szabó Aladár tolmácsolásával a következő tárgy-
ról tart előadást: A lelkek sebeinek gyógyítása a jelen-
korban. Dr. Thaly költeményt olvas. Imádkozik Nyáry 
Pál. Konferenczia-jegy: 1 kor. 

A Bethánia-egylet választmánya. 

G Y Á S Z R O V A T . 
Doumergue Emilt, a montaubani theologiai fakul-

tás dékánját súlyos veszteség érte már régóta beteges-
kedő nejének, szül. Bindewald Máriának elhunytával. 
A mélyen lesújtott férjnek, a mi nemes, jó barátunk-
nak, a franczia ref. egyház nagytudományú, kitűnő vezér-
férfiának gyászában meleg részvéttel osztozunk. 

Dr. Dobó Menyhért, a kiskúnhalasi ref. főgimná-
zium nyugalmazott titkára és iskolai orvosa, életének 
80. évében, 27 évi tanári működés, 10 évi nyugalom 
után, március hó 9-én elhunyt. 

Hantz Aladár, dr. Hantz Jenő szatmári ref. főgim-
náziumi tanár elsőéves orvostanhallgató fia hosszas szen-
vedés után, életének 19. évében meghalt. Temetése 
17-én délután 3 órakor volt Budapesten. A gyászoló 
család iránt széles körben igen nagy részvét nyilvá-
nult meg. 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K , 
N. B. Igen, tévedés volt. Pálóczi Antal nem püspök, hanem 

spataki földbirtokos volt s Sztáray mint udvari (kath.) pap volt 
környezetében. 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 

NYILTTER. 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és lithiumos gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, 
vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásvány vlzkereskodésekben ée gyógyszertárakban. 

OPUTTT T ü C inr\arl< Szlnye-Ltpóozi Salvator-forrás-vállalat. 
b U r i U L i L b A l i U M Budapest, V., Rudolfrakpart 8. 

mindkét rendszer szerint a legolcsóbban 
szállít 

PflJRR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X. ker., Delej-utcza 25 /b . 

(Tisztviselőtelep.) 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Tan-
erőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. — R é s z l e t -
fizetés e n g e d é l y e z v e . — Kérjen árjegyzéket pianók és pianinók-

ról. — Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig. 

Summicrarofc 

aCegpoob 

Kaszás János czípészmester 
megrendelésre készít legfinomabb női- és férficzipőket. Buda-
pest, IV., Váczi-utcza 42. sz. 

iV cA: tV <sX tX X &Sff cAÍ zX zX tX rj£ -M eX zX 'JA tX zX 

Németh János müasztalosmester 
készít iparművészeti bútorokat, lakás-, iskola-, stb. berendezé-
seket. Á székesfőváros szállítója. Költségvetés díjtalan. Budapest, 
VIII., Gólya-utcza 43. Telefon: József 3—90. 

Deményi J. és társa 
Budapest, 

VI., Teréz-körút4. sz. 
zX zX zX zX zX zX zX zX zX Jt zX zX zX zX sX zX zX zX zX zX zX zX zX zX 

O r s o n n h n r m ő n i u m o k f l t 

H I R D E T É S E K . 

zXiXtXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzXzX zX zX zX zX zX 

Hungária beszélő-gép 
a legjobb gyártmány. — Olcsón 
kapható. — Kedvező fizetési fel-
tételek. — Kérjen árjegyzéket. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

EftÜLLER J Á N O S 
utóda M A J E R K Á R O L Y 

Budapest, V I I , Thököly-út 52. 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

E)»6 magyar óragyAr gőzerfi-
berendezéssel. 



A legjobb 

kályhákat és ^^^^ kandallókat 
caáncáxl és klx&lyl 

u . d v a x r l s z á l l í t ó 
szál l í t 

H I v I M H . 
B u d a p e s t , T h o n e t - u d v a r , 

K ü l ö n l e g e s s é g e k : t e m p l o m o k , c s a l á d i h ó -
z a k , i s k o l á k , i r o d á k s t b . rósaóre . T ö b b 
m i n t 1 0 0 , 0 0 0 van b e l ő l e h a s z n á l a t b a n 

V a l ó d i 
o s a k e z z e 

a Tódő-
^OfiTgyel-

M E I D I N G E R - O F E N 
fa H . H E I M ^ 

Prospektusok ét költségvetések Ingyen és bérmentm. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r b a n . 
Mária Valér ia u t o a a ÍO-

a lelkész urah szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16° alaKban 14 cm m a g a s é s 10 cm szé le s . 

Vászon- és fél bőrkötésben . . 1.— kor.-tól 8.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 3 .—kor.- tól 10.—kor.- ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 8.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8° a laKban 17V2 cm m a g a s é s 11 cm szé le s . 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.60 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és iniakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

AlKalmi ajándéKul ajánl juK a K i a d á s u n k b a n levő 

Képes Szent Bibliát 
Tartalmazza a teljes Ó- és Újtestamentomot, valamint az 
Apokrifus könyveket. Alakja 18/25 cm. Tartalmaz több mint 
ezer művészies kivitelű képet és világhírű festők festmé-
nyeinek nyolcz szines másolatát. Ára dúsan a r a n y o z o t t 
f e k e t e v á s z o n k ö t é s b e n 30 korona . Postaköltség 72 fillér. 

Hornyánszhy ViKtor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

iMSi^ The Champion 
„ kerékpárokat dupla ha rang csapággyal és 

j r szabadonfutóval 3 és 5 évi jótállással, min-
d e n árfelemelés nélkül, sz igorúan és az ere-
d e t i gyári árakon havi 10 és 15 koronás 

Í P r é s z l e t r e a d j u k és kerékpáralkatrészeket az 
egész világon létező ös szes kerékpárokhoz 

v ^ M W y i \ / í i h \ W külső és belső gummikat , pedálok, lánczok, 
^ Í J l ^ f c s e n g ö k , kulcsok, szabadonfu tóágyak , kor-

mányok, stb. mélyen leszállított 
nagybani eredeti gyári árban szállítunk vidékre is 
1 drb hegy i g u m m i 6 K-tól , 1 drb b e l s ő 2-80 K-tól f e l j ebb 

LÁNG JAKAB ÉS FIA 
kerékpár- é s a l k a t r é s z n a g y k e r e s k e d ő k 

BUDAPEST, VIII. Ker., József-Körút 41 szám. 
Fiúküzletek: András sy -ú t 55., Baross-tér 3. és Budán II., Margi t-körút 6. sz . , 

Dlszárjegyzék 1500 képpel ingyen és bérmentve. 

RIEGER OTTÓ v i l l a m o s g é p e k k e l b e r e n d e z e t t 
cs . é s kir. udv . o r g o n a g y á r a . 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója 

B u d a p e s t , X., Szigl iget i u . 29 . sz . 

. cs. és kir. udvari szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 

A párisi , bécsi, pécsi s tb . kiál l í tásokon kitűn-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, t i sz ta l égnyomású csőrendszerú (pneu-
matikái) tartós, nemeshangú orgonáka t szállít . 
39 év óta 1900 orgonát szállított , közte a 
király o rgoná já t , a mely mű ez idő szerint 
hazánk legnagyobb o rgoná ja (80 vál tozatú 
vil lanyerőre berendezve). Orgonajav í tásoka t 
és hangolásoka t a leginérsekeltebb árban 
tel jesí t . Orgona jókarban t a r t á sá t elvállalja. 
Kata lógussa l , tervezetekkel és ra jzokkal kí-

vána t ra d í jmentesen szolgál. 

Orgona- és harmoniumgyár 
g S z e r f i h a J t á s - és s a j á t v E M a m o s v f t á g í t á s s a l b e r e n d e z v e . 

O R S Z Á G H S Á N D O R É S FIA 
08. ét kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mel le t t ) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi ország os kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson ..aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel* (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-

—* i " " * » lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 
minden nagyságban. Harmomumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

H A R M Ó N I U M ÉS Z O N G O R A ! 

a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei ú t j án vásáro l junk . 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Sudapesten: I I . . Corvin-tér 2. — IV., Semmelweiss-u. 14. — V.. Lioót-
körút 2 2 . - VI., Andrássy-út 2 8 . — V I I I . , Rákóczi-út 3 9 . — V I I I . , Baross-

utcza 7 7 . - X., Liget-tér 2 . 
Egy a f e t i é r n e m ű t ö m é s t i e z való utasítást 

tartalmazó füzet bárkinek i n g y e n kiadatik. 

Mielőtt harmóniumot vásá-
rolna, ne mulassza el a mi 

foárjegyzékünket kérni. 
Az o r szágban a legnagyobb 
választék elvámolt e lsőrendű 
amer ika i , németország i és 
belföldi gyár tmányokban , 
kedvezményes részletfizetési 
feltételek mellett, minden ár-

felemelés né lkül . 

KÉPVISELŐK KERESTETNEK. 

Kerber és Berleth 
Budapest, 

VII., Wesselényi-u. 53. 



LEGÚJABB 
THEOLOGIAI 

MOST JELENTEK MEG I ÚJDONSÁGOK 

DEBRECZENI LELKÉSZI TÁR 
XL kötet. Szerkesztette S. SZABÓ JÓZSEF. 
Ara kötve ÍO K 
JaNOSI Z.: PAPI DOLGOZATOK 
VIII. kötet. Közönséges egyházi beszédek, 
^ra kötve 6 K 

Ügy ezek, mint az előbbi 
kötetek, csekély havi részletfizetésre 

megrendelhetők 

KONFIRMÁCZIÓ ALKALMÁBÓL 
ajánljuk a RÉVÉSZ - SZOBOSZLAY—S. 
SZABÓ-féle KONFIRMÁCZIÓRA ELŐ-
KÉSZÍTŐ K Á T É T kérdés és feleletekben. 

Ára 30 fillér. 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
prot, írod. könyvkíadóhívataíában 

DEBRECZENBEN 

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás. 

SELTENHOFER FRIGYES FIAI 
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN, 

Hazánk legrégibb harangon tőd éje. "3S 
Ajánlják legjobban 
berendezett harang-
öntödéjüket a t. k ö z -
ségeknek és egy-
házaknak. Harangok 
bármely nagyság-
ban és zengzet-
ben, csak a legfino-
mabb harangércz-
bol, tiszta csengő 
hanggal öntetnek. 
Repedt harangok újra 
öntetnek; ezek, va-
lamint az új haran-
gok is a már meg-
lévőkhöz teljes 
összhángzatba ön-
tetnek. Minden ha-
rang hangja előre 
határozíatik meg. Kü-
lönösen figyelmez-
tetjük szabadalma-

z o t t kovácsolt vasból készült szerkezetünkre n a g y h a r a n -
gok részére, mely által ezek könnyen húzhatók s a fala 
kat nem rázzák. Fakoronákkal bíró harangok ezen 
szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt vasból 
készült tűzmentes fiarangállványokat, czélszerü szerke-

zetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk. 

Köl t ségvetésekke l és képes ár jegyzékke l k ívánatra 
pos ta fordul táva l szolgálunk. — 1 9 3 2 - b e n 1 6 3 drb ha-
rang-ót összesen 4 6 , 1 3 7 klg. sú lyban szál l í tot tunk. 

s fTm ?°n.í°vís nw á k =*évi= s 141if legjobb jótállás mellett! 

« I E - g y h á z i szentedények, | 
l l f * úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, $m 

mz M ** 
w p r ' •• _ A j í j j t tm w ^ ^ . a r a n y és ezüst éRszereR, tm 
^ evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak ytgr részletf izetésre i s ! 
mt tm 
j®^ Javításokra s vidéki m e g r e n d e l é s e k r e különös gondot ^ P ^ c / ^ 
fög fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen é s bérmentve . POIltOS 1 Jff Jf JlltányOS J^j 

* * * kiszolgálás! M / árak! 

| P O L G Á R R A L M A N *JM ^ 1 
^ müórás és ékszerész Bra^P T^Jt̂ * IS 

Z Budapest, VI., Teréz-Rörút 5., I.em. U 
t-i - M v Ts* •M 



Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
cs. és kir.; udv, hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, s z í n h á z a k , hadsereg, művészik stb. szállítója-
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöhár-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- ét ütő-hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
Javításában. 

,,Hangfokozó g e r e n d a m e l y 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi me8terhegedük vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
= g y á f - = = = = = 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tatott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona -harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6kor.-tól följebb. 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén S2 erezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
«te«Keie Szö vetkezetéh ez & & & 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik 46 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 

| E G UJABB 
•KÖNYVEK 

KECSKEMÉTHY ISTVÁN. 
Kommentár Hosea könyvéhez K 6.— 

SZIMONIDESZ LAJOS. 
Élt-e Jézus? K 1.— 

BARLA SZABÓ TITUS. 
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Az Élet Könyvéből. 

Halálos szeretet. 
„Arról ismertük meg a sze-

retetet, hogy (') az ö életét 
adta érettünk . . ." I. Ján. 3.1(i. 

Csodák csodája! Az élő Isten egyszülött Fia ben-
nünket a mindenség e kicsiny bolygóján lakó fiakat és 
leányokat halálosan szeretett. Mikor a legszomorúbb, 
legsivárabb volt a jövendőnk, mikor büszke elménk min-
den téren úgyszólván csődöt mondott: akkor adta életét 
érettünk, mert a szeretete nagyobb volt bűneinknél, mert, 
ha akart volna is, nem tudott a szivének parancsolni. 

Krisztus halála a keresztyénség központja. Ezért 
nem akar Pál másról tudni se, csak a Krisztusról és 
pedig arról, a ki megfeszíttetett. Ezzel Pál Krisztus ha-
lálát és halálos szeretetét emeli ki. Másutt őszintén be-
vallja, hogy őt Krisztus halála avatta apostollá. A többi 
apostolt is rendkívülien érdekli Krisztus a halál után. 
Érzik, hogy az isteni élet földi lefolyásában a legna-
gyobb titokba ott tekinthettek bele. Ezért írja János : 
„arról ismertük meg a szeretetet, hogy 0 az ő életét adta 
érettünk." Krisztus halálának jelentősége ott sugárzik a 
keresztfán. 

Innen érthetjük, hogy a kereszthalál előtt a tanít-
ványok annyira rossz lábon állanak a halállal. Nem 
értik a je lentőségét! Pedig signiíicat s ignum! . . . 

Ma is, a XX. században milliók tusakodnak a halállal, 
Jézus halálával is, s nem értik a jelentőségét. Ha mindent 
elfogadnak is a keresztyénségből, a váltság tanát, a ha-
lálos szeretetet nem fogadják el. A váltságtanban ellent-
mondást látnak. Sőt tovább mennek, Krisztus váltság-
halálát nem is tart ják a keresztyénséghez tartozónak. 
Nekik váltsághalál nélküli keresztyénség kell. Mi az oka? 

Nem ismerik a gyökereket, a mikből a halálos 
szeretet táplálkozott. Magunk is, ha még nehézség szá-
munkra a halálos szeretet : három dologra vigyázzunk, 
mint a melyeket jól kell ismernünk. 

1. Kit láttak a tanítványok meghalni a keresztfán ? 
Ki volt az, hogy annak haláláról ők, a halandók, evan-
géliumot, örvendetes üzenetet h i rdessenek? Olyasvalaki, 
a kit akkor még nem ismertek, csak később. Ragasz-
kodtak hozzá. Odaadásuk nagyobb volt ismeretüknél. 
Péter kéri, hogy ne menjen a halálba, mert Krisztus 
élete czélját nem ismeri. Ragaszkodik hozzá, mert sze-
reti. Tamás nem érti, mit jelent Jézus halála. Másként 
nem mondhatná: „Menjünk el mi is, hogy meghaljunk 
vele." Az emberi természetben benne van, hogy olyant 
szeret, a kit tisztelhet, csodálhat, imádhat. A tanítványok 
mindezt feltalálták Jézusban, azért ragaszkodnak hozzá. 

Tegyük fel a kérdést magunknak: Elmegyünk-e 
vele, bárhová vezet i s ? El a halálos szeretetig? Nélküle 
sehová! Míg így nincs, nem is kezdjük érteni Jézus 
halálos szeretetét . . . 

2. Mikor már nem volt köztük a földön, akkor 
mint élőt maguk közt érzik. Magasabb színvonalra emel-
kedett Jézus élete. Érzik már, tudják már, erősebb a 
keresztfánál. Az univerzum urává, mindenütt jelenvalóvá 
lett, valóságos Is ten! 

Ide kell mindnyájunknak eljutnunk, ha komolyan 
és őszintén imádkozva tusakodunk. 

3. A kereszthalál — a halálos szeretet — képe 
mindörökre, kitörölhetetlenül belenyomódott lelkükbe. Fe-
ledhetetlen emlék számukra. Tovább jutottak. Lelkük 
minden atomjával átélték a halálos szeretetet. Élménnyé 
vált számukra. 

Ide kell nekünk is, mindnyájunknak jutnunk. Él-
ményünkké kell válni számunkra. Máskép a legkitűnőbb 
kommentátorok vezetése mellett, komoly tanulmánnyal, 
hű kortörténeti vonások figyelembe vételével is hiába 
olvassuk: jelentőségét nem értjük. 

Egész valónkat fel kell forgatnia e halálos szere-
tetnek, képzelt nyugalmunkat, elaltatott lelkiismeretünket, 
lágy melegségünket. Mindent — mindent! Nem elég 
csak a zsidókat okozni s felelőssé tenni e halálért. Nem elég 
még az emberi gonoszság tetőfokát látni se csupán. Lát-



nunk, értenünk, éreznünk kell Jézus magatartását. Né-
mán, mozdulatlanul szenved. Nem védekezik, nem támad. 
Csak szeret még ott is, a keresztfán is, vére hullásának 
árán is, azokat is szereti, a kik testébe kalapácsolják a 
szegeket . . . Életünkbe belenyúló igazsággá kell ennek 
válnia! . . . 

Nagy nehézség végül sok emberre nézve az a hie-
delem, hogy mindez Isten és Krisztus közt folyt le, majd 
ő is élvezi, de egyébként nem tartozik rá . . . Ilyen-é a 
mi felfogásunk ? Ellentétet látunk mi is Isten és Krisztus 
közt? Ez a halálos szeretet? A rosszindulatú Istennel 
szemben a jóindulatú Krisztus protekczióját élvezzük? 
Hitetlenek gúnyos szava zúg a fülünkbe: „Isten igaz-
ságszolgáltatását kijátszotta Krisztus halála által?" . . . 
Krisztus halála felénk nyújtott kar, melyet meg kell ra-
gadnunk, hogy el ne vesszünk! Isten ós Krisztus egy, 
nem küzdenek. Ott a keresztfán igazán egy! 

Szeressük halálosan Azt, a ki minket így szeretett. 
Ismerjük meg Jézus szeretetét arról, hogy 0 az ő életét 
adta érettünk. Nem azért jött, hogy öljön és pusztítson, 
hanem azért, hogy halálos szeretetből életét adja mind-
nyájunkért, hogy életünk legyen és bövölköcljünk. Boldog, 
a kinek élete az Életből fakadt. Marjay Károly. 

MÉRLEGELES. 
Nem mondunk újságot, ha írjuk, hogy Szövetsé-

günk, annak orgánuma és általában azok az elvek, a 
melyek ennek lapjain napvilágot látnak, sok támadásnak 
is vannak kitéve. A drága és nagyon kimérten rendel-
kezésünkre álló időt nem fecsérelhetjük arra, hogy ezekre 
minden egyes esetben reflektáljunk. De meg jól tudjuk, 
hogy a polémiák, bármily tárgyilagosak legyenek is, a 
legtöbb esetben nem megértést, közeledést, hanem rend-
szerint ennek ellenkezőjét eredményezik. De mégis nem 
térhetünk ki az elől, hogy időnkint ne reflektáljunk bi-
zonyos vádakra és szemrehányásokra, a melyeknek forrása 
a legtöbb esetben félreértés és elmagyarázás. Szük-
ségtelen mondanunk, hogy nem érzékenykedésből és 
nem is a magunk, hanem azon ügyeknek érdekében 
tesszük ezt, a melyeknek propagálására szerény szolgá-
latunkat a legjobb hiszemmel és azzal a meggyőződés-
sel ajánltuk fel, hogy ezzel egyházunk építésére hor-
dunk néhány követ. 

íme hát újra meg újra felhangzik a vád, hogy mi 
klerikálisak, reakcziósak, maradiak és a sötétség fia és 
szövetségesei vagyunk. Ha csak a „kívülállók" vagy olya-
nok mondanák ezt, a kik az evangéliumi alapon álló 
protestáns egyházak nagy belső lelki misszióját egyálta-
lán megérteni sem akarják, a kik a protestáns nevet, 
mint ezt untalan halljuk és észlelhetjük, az üres negá-
czió szintjére sülyesztik, akkor egy szót sem szólnánk. 
De íme nemcsak ezek, hanem olyanok is nyiltan hirdetik 
és terjesztik a vádaskodó szemrehányást, a kiknek véle-
ményét soha nem negligáltuk, a kiknek törekvéseit alko-
tásait mi soha le nem kicsinyeltük. 

Erről az oldalról is untalan felhangzik a vád azok 
ellen „a kik a külső ellenséggel (klerikálisokkal) barátkoz-
nak és ezáltal a mellett, hogy tudatlanok, szinvakságban 
szenvedők, hűtlenül gyengítik egyházukat". Mondanunk 
sem kell, hogy ez és az ehhez hasonló vádaskodások a 
Kálvin-Szövetség, ennek mostani vezetősége és legkü-
lönösebben lapunknak azon közleményei ellen szóla-
nak, a melyekben mi a mult évi katholikus nagygyűlés 
elnöki székéből elhangzott felhívásra reflektáltunk. 

Mindenféle vád és ítélet, ha az még oly igazságta-
lannak tűnik is fel, az önkéntelenül feltörő méltatlankodás 
mellett, önbírálatra és vizsgálatra is kell, hogy indítson 
úgy egyeseket, mint az ezekből alakuló társaságokat. 

Befelé tekintettünk hát és odahelyeztük Szövetsé-
günk, a lap munkáját és intenczióit a mérlegre és vizs-
gáltuk, micsoda hívtelenséget követtünk el a mi egyhá-
zunk vitális érdekei ellen azzal, hogy mi az illető szó-
zatra nem rideg elutasítással, hanem azzal feleltünk, 
hogy reámutattunk arra, miszerint minden közbevetés 
mélyreható ellentét mellett vannak olyan érintkezési 
pontok és egyes munkamezők, a hol nemcsak prot. test-
véreinkkel, hanem a túlsó táborban lévőkkel is lehetsé-
ges a megértés és kézfogás. 

Mérlegeltük azt is, hogy micsoda kárt okoztunk 
egyházunknak és az általa képviselt nagy elveknek azzal, 
hogy nagyon sokszor rámutattunk arra, hogy mi nem 
azzal imponálunk a róm. katholikusoknak vagy ha úgy 
tetszik, klerikálisoknak, ha a szidalmazás igéit és szokott 
frázisait hordjuk ajkainkon és nagy dobpergésekkel vo-
nulunk ellenük, hanem inkább azzal, ha a benső erő-
södés eszközeivel, munkáival és tényeivel állunk ki a 
küzdtérre. 

Fontolóra vettük azt is, mit vétettünk egyházunknak 
akkor, midőn hangoztattuk, hogy azok a papjaink, taná-
raink, híveink, a kik az emberi nyomorúságot és bajo-
kat enyhítő munkák szolgálatában óhajtanak anyagi és 
szellemi áldozatot hozni és az igazi felvilágosultság ér-
dekeiért akarnak sorompóba lépni, azok találnak a mi 
egyházunk és ennek társadalmi élete körében is elég-
séges teret a legnemesebb és legemberiesebb munkák 
gyakorlására. Vagy hűtlenek voltunk-e egyházunk életbe-
vágó elveivel szemben, midőn helytelenítettük, hogy so-
kan (ha jóhiszeműleg is) azokkal ülnek egy tanácsban, 
a kik nyíltan nemet mondanak a keresztyénség alap-
jául szolgáló elveknek. 

És végül az sem kerülhette el figyelmünket, hogy 
e lap hasábjain több ízben volt alkalmunk szólni isko-
láink államosításának kérdéséről és reámutattunk arra, 
hogy mi azok közé a „gyöngébbek" közé tartozunk, a 
kik szerint nem helyes, ha a váradalmakat jobbra és 
balra is kielégíteni óhajtó jelszavakkal nyilatkozunk e 
nagy kérdésről. 

De még ha ezen és ezekhez hasonló kérdésekben 
való állásfoglalásunkkal többeknek lelkéből kedvezőtlen, 
vagy épen ellenszenves megítélést váltottunk is ki, nem 
tudjuk magérteni, hogy azt miért viszik át magára a 



Kálvin-Szövetségre. Vizsgálva ennek a társadalmi egye-
sülésnek munkáját, törekvéseit, nem látunk ezekben 
egyetlen olyan részletet, mozzanatot, a mely akár a köz-
egyháznak, akár ennek kebelében lévő nemesezélú mun-
kának, egyesülésnek, alkotásnak ártalmára lett volna. 
Ha mi könnyűeknek találtatnánk is, ez a Szövetség 
érdemes a figyelmes, támogató szeretetre. Mert ha valaki 
figyelmére méltatja, tárgyilagosan mérlegeli azokat az 
elveket, czélzatokat, a melyeket zászlajára írt, nem talál-
hat közöttük egyet sem, a mely nem a mi magyar kál-
vinista Sionunk építését czélozná. Ha meg tudnánk érteni 
egymást, ez lehetne igazán az az egyháztársadalmi or-
gánum, a mely lenyúl a mi kálvinista népünkig, le a 
gyökérig ennek erősítése és öntudatos, munkás keresz-
tyén polgárkodásra való nevelése érdekében Ez lehetne 
összefoglalója és irányítója azon egyházépítő munkáknak, 
a melyek az igazi és nem el- és félremagyarázott kál-
vinizmus köz- és gyúpontját képező és soha el nem 
vitatható dicsőségű elveiből fakadnak. 

Nagy kár, hogy a helyi, személyi és más, szorosan 
nem is az egyházi élet körébe tartozó kérdések ezen a 
téren is — mint mindenütt — éreztetik a nagy, egységes 
alkotásokat gátló hatásokat. Nem áltatjuk magunkat azzal, 
hogy ezek egyhamar elmúlnak. De úgy hisszük, nem volt 
czélszerütlen a fentieknek elmondása. A kölcsönös meg-
értés és ebből várható jobb jövő utáni vágy vezette 
gondolatunkat és tollúnkat. P. 

K R Ó N I K A . 

Királyi látogatás. 
Londonban történt. Az angol király nejével és leg-

idősebb fiával, a walesi herczeggel meglátogatta a Ke-
resztyén Ifjúsági Egyesület nagyszerű londoni központi 
házát, a mely a nagy világváros egyik legforgalmasabb 
helyén, a Tottenham-court Road-on épült ezelőtt két 
esztendővel. Az ifj. ker. egyesületek nemzeti bizottságá-
nak elnöke, Lord Kinnaird és Virgo titkár vezette 
végig az egyesület cserkészcsapatának sorfala között a 
királyi vendégeket a pompás helyiségeken, el egészen 
az étteremig, konyháig. A királyi vendégek, mint írják, 
fesztelenül és figyelmes érdeklődéssel néztek meg min-
dent és nagy megelégedéssel értesültek a ker. ifjúsági 
egyesületi munka nagyszerű hódításairól és eddigi alko-
tásairól. Az első királyi látogatás emlékére a ház leg-
nagyobb gyűlési helyisége a „György király-terem" nevet 
kapta. Örömmel adunk hírt erről a legeslegmagasabb köz-
vetlen királyi elismerésről és kitüntetésről, a melyben ez 
a nagy, világra szóló ev. belmissziói munka részesült. — 
Mi még nagyon, de nagyon távol vagyunk most az ilyen 
figyelemreméltó alkotásoktól. A mi budapesti ifjúsági 
egyesületünknek még csak négy szobából álló, szerény 
bérelt helyisége van. De mégis a mi ügyünknek élén 
0 felsége egyik v. b. t. t.-a áll, a mult héten meg-
alakult itteni előkelő egyháztagokból a nagyjelentőségű 

munka védŐbizoltsága, a melybe a budapesti presbi-
térium is küldött tagokat a maga kebeléből és a mi a 
fő, a legutóbb lefolyt ifjúsági egyesületi ünnepélyen a 
mi legnagyobb termünk is szűknek bizonyult az érdek-
lődő közönség befogadására . . . Központi palota — leg-
magasabb látogatás és elismerés . . . álmokat álmodunk 
és látásokat látunk! 

Ébresztő. 
Egy somogymegyei faluban történt, olyanban, a hol 

az az átkos nemzetölő rendszer pusztít, a melyről itt e 
helyen is már megemlékeztünk. Az ottani lelkész is fel-
jajdul e pusztító baj ellen a Dunántúli Prot. Lapban N 
reámutat arra, hogy a környékbeli falvakban is (Erdő-
csoknya, Visonta, Lábod, Alsók stb.) hasonlóan sötét a 
helyzet. Panaszkodik, hogy tehetetlenül állnak vele szem-
ben a nép hivatott vezetői. De panaszkodik a falu apát-
plébánosára is, a ki a községi képviselőtestületi gyűlés-
ben kárörömmel mondta ki a kemény, figyelmeztető 
szentencziát: „ha így folytatódik, akkor a görgetegi ref. 
templomon csillag helyett nemsokára kereszt ékeskedik" ! 
A tudósítás folytatása pedig úgy szól, hogy a falu nemes-
lelkű földesura gróf Széchenyi Aladár, nem úgy tett, 
mint a kárörvendő apátúr, hanem ugyanazon a gyűlésen, 
a melyen azok a kemény szavak elhangzottak, jelenté-
keny összeget ajánlott fel a kálvinista toronyórára . . . 
A nemes gróf finomabb és gyengédebb volt, mint papja 
de az ajándékot bizonyára ő is ébresztőnek szánta. 

Tanulságos jelek. 

A „Lelkészegyesület" Külföld rovatában érdekes 
beszámolót olvashatunk a bázeli misszió munkájáról. 
Különösen figyelemreméltó az a jelentés, hogy „Indiában 
a keresztyénség az intelligens körökben is annyira el-
terjedt, hogy már a nyugateurópai felvilágosodás is erős 
befolyást gyakorol. Az ú. n. vallástörténelmi irány a 
maga kriticzizmusával ott hitetlenséget vált ki s az elő-
kelők ezeket az iratokat olvasva, fegyvert kovácsolnak 
belőlük a misszionáriusok ellen.11 Úgy látszik, a híres és 
hírhedt Religionsgeschichtliche Schule-yal is úgy vagyunk, 
mint annyi szépen csengő filozófiai és ethikai elmélettel, 
hogy míg a tudósok szobáiban maradnak, addig, mint 
a baczillusok a laboratoriumokban, használhatók s meg 
is van a maguk jelentősége, de mihelyt kijutnak a 
világba, nem lehet velük operálni, mert dekadencziára 
vezetnek. Téríteni csak hit alapján és hit által lehet. 
A Religionsgeschichtliche Schule pedig mai álláspontján 
és különösen mai tendencziájával nagyon alkalmas arra, 
hogy legelőször is ezt rántsa ki az emberek lábai alól. 

Magyar béres — román tolmács. 

Kedves és református magyar népünk intelligen-
cziájára jellemző kis történetet olvastunk a pókafalvi 
csendes, de biztos fénnyel sugárzó „Gyertyafényt-ben. 
A márcziusi szám ugyanis többek közt közli, hogy feb-
ruárban is minden szerdán este volt evangélizáló előadás 



s egy alkalommal, mikor a lelkész neje beszélt, előadá-
sát román nyelven Magyari József magyar béres tol-
mácsolta. Milyen jó is, hogy itt-ott s mindig több helyen 
gyúlnak ki vidéki kis gyülekezeteinkben is a Gyertya-
fénynek. Mennyi sok rejtett küzdelem és eredmény, re-
ménység ós csalódás, apró kis életkörök kedves vagy 
szomorú epizódjai kerülnek így a szemünk elé. Meg-
tanuljuk pl. a derék Magyari József magyar béres szép 
csengésű nevét is, a ki mert vállalkozni arra, hogy 
magyar evangélizáló előadást tolmácsoljon eloláhosodott 
székely testvéreinek Pókafalván. 

TÁRCZA. 

Prologus 
a márczius 14-én tartott Bethlen-emlékünnepélyre. 

Küzdő jelen népe / . . . Ki a jövőt járod, 
Ki éled a perczet, ki űzöd az álmot, 
Ki ködös holnapban kergeted a vágyat 
Kit hajszol a remény s visszatart a bánai, 
Kinek távol fény már az eszmény, az eszme; 
— Küzdő jelen népe pihenj meg egy perezre! 
Ezetegyéjszakák igézetes álma 
A mnlt tiszta lelke hajoljon reánk ma!... 

Háromszáz éven át... Messze ködben távol 
Sűrű nagy sötétből — kilép Bethlen Gábor. 
... Jönnek vele kopjás, deli hadi népek. 
Zendül az ajkakon régi magyar ének. 
... Nagy komoly tudósok... deákok körötte... 
Azok villannak át a ködből a ködbe... 
... Távol szelek zsoltár zengő dalát hozzák ... 
— Kitárni a boldog, büszke Erdélyország!... 

Márcziusi szívvel hozzászáll a lelkünk: 
Nagyságos nagy urunk, vitéz fejedelmünk. 
Látjuk — vészben, harezban,... dicső, hősi, férfi... 
S bölcs békét bogozván — hitet, hazát védni. 
Látjuk — szőve szálát titkos államügynek — 
Látjuk — hol tudósok bölcs vitára gyűlnek; 
Látjuk — szent csöndben, hol a lét kapcsa titkát 
Imádságos órák — s az írás kinyitják. 

. .. Századok ködén át mint távoli csillag 
Ragyogja biztatón most is harczainkat. 
Égő szent magyarság, lelkes, komoly, józan ; 
Diadalmas nagy hit az igazban, jóban; 
Hit, mely ott született a Krisztus keresztjén; 
Hős, Istentől küldött; szent, magasztos eszmény ; 
Mit retteg a gyáva, de rajong a bátor; 
— Magyar nemzetünknek ez volt Bethlen Gábor! 

És ő él, . . . él most is! Fent a szellem-óra, 
Mely lelkes utódot ihleti a jóra!. . . 

• És itt, hol a lelkünk a ragyogó, tiszta 
Igaz hitet adó multakba száll vissza; 

Hol a multat s jelent egy csokorba fonja 
Lelkes diáknépek szövetséges dolga, 
Kiknek szent ügyét is hordozza ez este — 
— Itt él most is köziünk Bethlen Gábor lelke! 

S éljen ezután is!. . . Szent emléke szálljon 
Mint tiszta fénysugár végig a világon! 
Hirdesse a ma és hirdesse a holnap, 
Van, a mi ellenáll zúgó századoknak! 
. . . Hervadjon el lassan emlék és dicsőség, 
Temesse sötét éj hiú ezét ok hősét. . . 
Gyűlölség, reménység omoljon bár köddé . . . 
Az igazi hősök élnek mindörökké! 

Muraközy Gyula. 

A két protestáns vallási típus kérdéséhez.* 
I. 

„Lutheri és kálvini vallásosság'''. írta Lic. dr. Preuss János lipcsei 
egyetemi theol. magántanár. Forditotta dr. Szlávik Mátyás eper-

jesi ev. theol, akad. tanár. 

Nemrég jelent meg magyar fordításban a német 
egyházi hírlapirodalomnak ez a hosszabb czikksorozata, 
melyet az „Alig. Evang.-Luth. Kirchenzeitung" közölt f. 
évi 9 — 14. számaiban, melyben a szerző a lutheri és 
kálvini egyházakban kialakult vallásosságot (a németben : 
Frömmigkeit, a mit a fordítás megfelelő magyar szava 
nem egészen fed) hasonlítja össze. 

Lutheri és kálvini vallásosság! Már maga a téma 
is érdekes. Mindenesetre érdemes vele foglalkozni. Lás-
suk hát, hogy a német szerző hogyan foglalkozott vele, 
mit fejtett ki belőle ? 

Preuss János, kritikai vizsgálatában, új szempon-
tokból indul ki s új megvilágításban mutatja be a tár-
gyat ; ez teszi fejtegetését érdekessé még annak is, a ki 
nem ért vele egyet. 

A lutheri és kálvini vallásosság két különböző 
típusának megítélésében a szerző az istenfogalomból 
indul ki. Szerinte más az istenfogalma a lutheri s más 
a kálvini vallásosságnak, vagy jobban mondva: az isten-
fogalomban mindenik másra helyezi a súlyt. 

Tudnivaló, hogy a keresztyén felfogás szerint Isten 
nemcsak a világon kívül való transcendens, hanem egy-
úttal a világban bennélő s működő immanens személyiség. 

Már most ezt a felfogást a szóbanforgó kétféle 
vallásosságra alkalmazva, a szerző szerint a lutheriban 
inkább Isten immanencziája, a kálviniban ellenben annak 
transcedencziája érvényesül. A lutheri vallásosságban a 
mindenütt jelen való isteni szeretet, a kálviniban a világ 
feletti isteni inajesztás emelkedik ki. 

Ezt a különbséget a szerző a két reformátor ira-
taiból váló idézetekkel is bizonyítja s ezek az idézetek 

* Közöljük ezt a czikket, bár az érdemes szerzővel a nagyon 
lényeges pontokon nem érthetünk egyet. Azt sem hallgathatjuk 
el, hogy az ilyen összehasonlítgatások, mérlegelések sohasem men-
tesek egészen a szubjektivizmustól. 



meglepő ellentétben mutatják be nekünk a két refor-
mátor különböző felfogását. 

Isten kettős működésének ebből a szétválasztásából 
származott a szerző szerint a két vallásfelekezetnek egy-
mástól egészen eltérő világfelfogása. De hát csakugyan 
szétválasztották-e ? 

Hisz a szerző maga mondja, hogy „a lutheránus 
is ismeri az isteni majesztást és kötelességtudatot a 
világgal szemben" s idézi a Luther kátéjából, hogy 
„félnünk kell mindenekfelett az Istent" s viszont el-
ismeri, hogy „a kálvinizmus is ismeri Istennek jelenvaló 
szerető gondoskodását" s erre nézve hivatkozik is Kálvin 
Institutiojának a providencziáról szóló gyönyörű fejte-
getéseire. 

„Mindazonáltal — teszi hozzá a szerző — a val-
lásos érdek súlypontja mind a kettőnél más és teljesen 
különböző." De ha az istenfogalom a maga teljességében 
volt ismeretük s így hitük tárgya is, miért lett más és 
más a vallásos érdek súlypontja mindeniknél? S mi volt 
ez a vallásos érdek, a melynél fogva mindenik más 
fejlődési irányt vett? 

Ezt az istenfogalomból való kiindulás alapján meg-
nem magyarázhatjuk. Szerzőnk maga mondja, hogy a 
két protestáns .hitfelekezet hite alapjában véve egy és 
ugyanaz: „az isteni kegyelemben való szabad személyes 
evangéliumi üdvhit, mely számunkra a Krisztusban meg-
jelent". A katholiczizmussal szemben tehát mind a két 
protestáns felekezet egy és ugyanazon alapon áll. 

Hogy mégis két különböző vallásos típussá lettek, 
azt nem az istenfogalom más és más felfogása, hanem 
történeti fejlődésük magyarázza meg. (De már a forrásnál 
is van eltérés ! Szerk.) 

Meddő dolog itt a dogmatikai különbségekkel ex-
perimentálnunk. Mikor náluk erre került a sor, már akkor 
különböző típusok voltak s ezt nem a hittételek külön-
böző felfogásából nyerték, hanem történeti fejlődésük 
adta meg nekik. A svájczi reformáczió republikánus 
területen indul meg. A független szabad kantonok 
szabadon intézték sorsukat magisztrátusaik által. Mi-
helyt a mozgalom a cselekvésre megérik, a magisz-
trátus magáévá teszi és elsősorban szervezi. A reform-
mozgalmat mindjárt egyházzá formálja át ; kiszakítja a 
századok tradicziójának hierarchikus keretéből, meg-
alkotja az egyházi autonomiát, az istentiszteletből kérlel-
hetetlen szigorúsággal eltávolít mindent, a mit a hierarchi-
kus egyház vitt bele s annyira egyszerűsíti, hogy még 
az éneket is kitörli belőle. Csak miután már a külön 
autonomikus egyház szervezve volt, került a sor a tan-
rendszerre, (? Szerk.) melynek kezdetben csak alapvonásai 
voltak meg. 

Ez a hatalmas szervező erő, melynek természetesen 
a svájczi reformátor volt irányító lelke, megkövetelte a 
legszigorúbb fegyelmet, mert csak a fegyelmezés szigo-
rával lehetett ezt a radikális átalakítást keresztülvinni 
s az űj szervezetet meggyökereztetni. Ez a fegyelmezés 
rideg volt. 

Ha már most innen a németországi reformáczióra 
fordítjuk tekintetünket, azt látjuk, hogy ott monarchikus 
területen vagyunk. A császári hatalomnál tán még köz-
vetlenebb hatású volt az egyes tartományok fejedelmei-
nek hatalma. Radikális egyházi szervezetre itt gondolni 
sem lehetett. A császár a pápai hierarchikus egyház 
híve volt s egységes egyházat akart. Épen ezért a német-
országi reformáczió inkább elméleti, mondjuk: dogma-
tikai irányú, a tanok reformálásával indul meg. Az isten-
tisztelet egészen katholikus, csak az úrvacsorát osztják 
két szín alatt. A szervezkedésben a németországi refor-
máczió gyámoltalansága szembeszökő. A tiszta protestáns 
istentiszteletet még maga Luther is csak mint ideális 
végczélt tekinti s a házi istentisztelet privát körébe 
utasítja. 

Az augsburgi hitvallás dogmatikai alapvető munká-
lat, de az egyházi alkotmány szervezete teljesen hiányzik 
belőle. Hasonlítsuk ezt össze a zürichi és genfi reformáczió-
val, hol épen az egyházi alkotmány szervezete domboro-
dik ki. Hát ezt az óriási különbséget miért nem akarja 
teintetbe venni Preuss János ? * Pedig hogy tud róla 
azt azzal bizonyíthatjuk, hogy, a kálvinizmus javára, 
ennek épen szervezőképességét dicséri. 

A szerző, műve 1-ső részében, a maga alaptóteléből 
(az istenfogalom transcendencziájából ésimmanencziájából) 
kiindulva, Kálvin és Luther reformátor! egyéniségét ha-
sonlítja össze s abból, a mit róluk elmond, a vallásosság 
melegségét és bensőségét tagadhatatlanul Luther részén 
látjuk. 

A szerző műve Il-ik részében, ugyancsak említett 
alaptételéből kiindulva, a lutheri és kálvini vallásosság-
összehasonlításában kiterjeszkedik: 

a dogmatikai különbségekre sitt a predesztináczióra, 
Krisztus kettős természetére (communicatio idiomatum), 
az úrvacsorára, általában a kegyelemeszközökre. 

A két vallásfelekezetnek nem tanrendszeréről, hanem 
vallásosságáról lévén szó, dogmatikai részletekbe nem 
bocsátkozom. Spekulatív tantételek nem támaszthatnak 
vallásosságot (de mögöttük a reformátoroknál az állott! 
Szerk.), mert ez csak hitből származhatik, nem pedig a 
hiendők tételes definiálásából. 

Csak a predosztinácziónál jegyzem meg, hogy az 
a) alrészben, miután kimondja, hogy mind a két refor-
mátor híve volt a predesztinácziónak, így folytatja: „Míg 

* Az augsburgi hitvallásról lévén szó, itt említem meg azt 
a megjegyzést, a mit a fordítás 21-ik lapján olvastam. Ez a meg-
jegyzés zárjel között van, azért azt hiszem, hogy nem a szerző-
től, hanem a fordítótól való: „Az ágostai hitvalláshoz hasonló 
egyetemes érvényű hitvallása — még a Heidelb. Kátét s a két 
helvét hitvallást sem véve ki — a ref. egyháznak nincsen". — Hát 
igaz, hogy ez a konfesszió egyetemes érvényű, de azzá csak a 
fejedelmi tekintély közvetítésével a közvélemény tette. Hittani téte-
leket kánoni érvényűvé csak zsinati határozat tehet, a német-
országi reformáczió pedig egyetlenegy zsinatot sem tudott létre-
hozni. Még a Formula Concordiát is csak községről községre hor-
dozott példányok aláírásával érvényesítették. Jellemző az is. hogy 
fogyatékosságaira a lutheri theol. kritika szemet húny. 



Luthernél a predesztiuáczió az abszolút üdvbizonyosságnak 
vallási kifejezése, úgyszólván a sola gratia kiegészítője, 
addig Kálvinnál a predesztiuáczió a vallásosságnak kezdő-, 
köz- és végpontja egyaránt". 

Ki érti ezt? Vagy csak szaktudósoknak beszél, a 
kik hozzáolvashatják a maguk tudását? Miért nem mondja 
el egyszerűen és világosan, hogy a reformátorok általá-
ban Augustin tanfelfogása alapján állottak, Augustinuál 
pedig a tanfelfogás kettős: 

1. Ádám esete következtében az emberiség meg-
romlott, bűnt és halált öröklött, üdvössége elérésére 
nincs szabad akarata. Az ember csak a rosszra képes, 
a jóra nem, azért az isteni kegyelem kell hozzá, hogy 
a bűnt megbánja, Krisztusban higvjen és a jót szeresse. 
2. A hitben való állhatatosság is csak Isten adománya. 
Hogy némelyek mindvégig hisznek s így üdvözülnek, 
az nem a szabad akarat következménye, hanem örök 
végzés (praedestinatio). Augustin tanfelfogásából Luther 
az elsőt tette magáévá, Kálvin a másodikat. 

Luther azt a tant, hogy nem a szabad akarat, 
hanem az isteni kegyelem eszközli üdvösségünket, Pál 
apostol tantételével egészíti ki: megigazulunk Isten előtt 
hit által. Egykori lelki tépelődéseit épen ez a tétel szün-
tette meg. A kettő közt a kapocs a krisztusi váltság, 
hisz az isteni kegyelem épen ebben nyilvánult meg. 

Kálvin azonban ezt az isteni kegyelmet csak a ki-
választott számára tartja fenn. Nála tehát a megigazulás 
tana helyébe a kiválasztás tana lép. Ebből aztán a szerző 
helyesen (? Szerk.) következteti, hogy „e predestináczió 
elméletéből szitkségszerűleg következik a vallásos lelkek-
nek bizonytalansága az ő üdvük felől." 

A fejezet d) alrészének záró mondataihoz van még 
szavam. Miután elmondja, hogy Kálvin szerint isten szu-
verén felségessége a kegyelemeszközökhöz nem kötheti 
magát, ő határoz üdv és kárhozat fölött, tehát ő dönt 
az arra szolgáló eszközök fölött is; ebből az következik, 
hogy a kálvinistáknál a kegyelemeszközöknek alig van 
üdvelvi jelentősége, — így folytatja: A Krisztusban való 
isteni üdvkijelentésnek az egyes lélek vallásos megtéré-
sével való történeti összefüggése elvileg van megszüntetve. 
Ennek egyik természetes folyománya a szubjektivizmus 
és entkuziazmus, vagyis — a rajongás. 

Ez a mondatcsoport az érthetetlenségig homályos. 
Mit akar ez a német professzor mondani? Próbáljuk az 
elejét valahogy kihámozni: 

Az isteni üdvkijelentés Krisztusban lett történetté, 
vagyis : Isten Krisztusban, az ő váltság-művében jelen-
tette ki magát, tehát ezzel lett történeti eseménnyé. Ez 
a történeti esemény az egyes megtérő lélekkel jön össze-
függésbe, tehát az egyszeri esemény mindannyiszor is-
métlődik, valahányszor egy lélek megtér. Ez tehát az 
üdvkijelentés folytonossága. Itt a megtérő lélek, szub-
jektíve fogadja el, teszi magáévá a kijelentett üdvöt, mert 
ez másként váltság nem lehet. De ha Isten — mint 
Kálvin hirdeti — előre dönt az üdv és kárhozat felett, 
akkor ez a szubjektív elfogadás be nem következhetik, 

mert a lélek az előre elhatározás objektumává lesz. Ez 
itt a tiszta világos logika. A predesztináczió szerint nincs 
szubjektivitás, nincs tehát megtérés sem ; az ember az 
isteni előre-elhatározás tehetetlen objektuma, (No a kál-
vinisták hitélete alaposan ráczáfol erre az állításra! 
Szerk.) 

No már most, hogy és mikép következhetik ebből 
a kálvinista szubjektívizmus és enthuziazmus, sőt — hal-
latlan ! Éppen a rajongás ? 1! Értse, a ki tudja! Ezt a 
helyet kellett volna tisztán, világosan kifejteni, mert 
ezzel van összefüggésben az, a mit később elmond : hogy 
a szekták majdnem kivétel nélkül kálvinista eredetűek. 

Csengey Gusztáv. 

BELFÖLD. 

Bethlen-emlékünnepély. 
Szerencsés gondolatnak bizonyult a Kálvin-Szövet-

ség és a budapesti ref. theologusok Kálvin János-körének 
amaz eszméje, hogy Bethlen Gábor trónralépésének 
háromszázados évfordulóját méltó fénnyel ünnepelje meg. 
Először csak egyszerű felolvasó ülésről volt szó. Később 
azonban felmerült az a gondolat, hogy nem lehetne-e 
az előadók neveit s a közönség érdeklődését valaminő 
jótékony czél javára kamatoztatni ? így történt aztán, 
hogy a Ker. Diákszövetség nehéz helyzete és a mun-
kája iránt érzett nagy elismerés, valamint Bethlen Gábor-
nak atyai gondoskodása és szeretete épen az ifjúsággal 
szemben, szinte természetessé tették a két gondolat 
összekapcsolását. így született meg a Bethlen-emlék-
ünnepély, Bethlen Gábor késői és ezidő szerint még 
oly sok helyen félreértett fiainak, a Ker. Diákszövetség-
nek javára. 

A kissé talán túl is zsúfolt program rn szíve ter-
mészetesen Révész Imre kolozsvári theol. tanár ünnepi 
előadása volt „Bethlen Gábor, a kálvinista fejedelem" 
czímmel. Színes, friss, eleven előadása már külsőleg is 
lekötötte a figyelmet, de még érdekesebb volt belső 
tartalom tekintetében. Nem a sablonos, régi történetírás 
hőskultuszának hangnemében szólt Bethlen Gáborról, 
hanem erős lélektani megalapozással s mindenek felett 
a kálvinizmus pszihéjének biztos ismeretével állította elénk 
a nagy fejedelmet, úgy a hogy ez a minden ízében 
vallásos életet élő s minden cselekvésében kálvinista 
vezérgondolat által irányított nagyszerű ember valósággal 
élt és cselekedett. S épen a kálvinizmus szellemének 
biztos ismeretével megrajzolt „felséges Gábriel"-nek ilyen 
alakja volt igazán új és imponálóan szokatlan a közön-
ség előtt. S épen ezt honorálták az előadó gyönyörű 
munkájában is a szakértők. Mert sok történetírónk volt 
már eddig, sajnos, a kik a XVII. századbeli kálvi-
nista nagy alakjainkról írtak és írnak a nélkül, hogy 
úgy theologiailag, mint pszichológiailag a szó szoros 
értelmében ismernék azt a szellemi légkört, a melyből 
ezek az alakok táplálkoztak, t. i. a tiszta, öntudatos 



kálvinizmus szellemét. Nagy élvezettel hallgattuk az elő-
adást, csak az volt a kár, hogy a túlzsúfolt programra 
miatt el kellett hagyni néhány részletét. A „Protestáns 
Szemle" azonban bizonyára alkalmat fog adni az egész 
felolvasás nyugodt áttanulmányozására is. Addig pedig e 
helyen mondunk még egyszer kedves vendégünknek hálás 
köszönetet az ünnepélyen való részvételért. A műsor többi 
száma szintén értékes és érdekes volt. Bevezetésül B. Pap 
Lajos theologus szavalta Muraközy Gyula theologusnak, 
a Kálvin János-kör elnökének verses prologusát, mely 
Bethlen Gábort, mint az ifjúság atyai barátját aposz-
trofálta. Kubinyi Imre a magyar emigránsok énekét éne-
kelte s egy, a tatárjárás idejéből való magyar éneket, 
mélabús hangulatokba ringatván szép énekével a közön-
séget. Óriás sikere volt a Lónyay-utczai ref. főgimn. ifjú-
sági zenekarának. De nem is csoda. Ilyen nagyszerű 
gyakorlottságot, finom összjátékot és pompás fegyelmet 
ifjúsági zenekarnál még nem láttunk. Szakértők fejezték 
ki csodálatukat s egyszersmind — gratulácziójukat Ra-
vasz Árpád igazgatónak, a kit méltó büszkeséggel tölt-
hetett el a vezetése alatt álló iskola ilyen nagyhatású 
szereplése. Mint karmester, Szitányi Miklós VIII. o. t. 
igazán kiváló volt. Külön is dicséretet érdemel. Nem is 
engedte a közönség, hogy hamarosan befejezzék. Sűrűn 
követelte a ráadást. Osvásth Eszter írónő olvasott fel 
ezután költeményeiből, a melyeknek művészi formája, 
meleg nemes hangja s közvetlen melegsége, méltó har-
móniában voltak az est hangulatával. Kitka szép előadó-
képessége pedig csak fokozták és kiemelték azokat 
az értékes gondolatokat, a melyek minden egyes vers-
ben annyi művészettel vannak megírva. Némethy Ferencz 
szép hegedűjátékát is lelkes hangulatban élvezte végig 
a közönség, pedig ekkor az idő már nagyon előrehaladt. 
Bilkei Pap Istvánnak, lapunk főszerkesztőjének zárószava 
s a theol. alcacl. ifjúság Laky-énekkarának két szép éneke 
zárta be az ünnepélyt, a mely minden tekintetben szinte 
váratlanul szépen sikerült. 

S. 

S Z O C Z I Á L I S Ü G Y E K . 

Szaktanácskosmány a tseléd-
biztosítás ügyében. 

A Magyarországi Nőegyesületek Szövetségének ösz-
szehívására egyesületközi szaktanácskozmány volt a Mű-
vészet és Művelődés Magyar Nők Köre helyiségében 
márczius hó 5-én. Méltán sorozható ez az összehívás 
azon fontos akcziók közé, a melyeket a Nőegyesületek 
Szövetsége már eddig is nagy buzgósággal indított meg 
és a melyek köziil nem egy nevezetes eredményt is ért 
el. A szaktanácskozáson megjelentek a belügyminiszter 
képviseletében Pekáry Ferencz államtitkár, az igazság-
ügyminiszter képviseletében Rottenbiller tFülöp miniszt. 
tanácsos, a székesfővárost Melly Béla árvaszéki elnök, 
az Első Magyar Általános Biztositó-Társaságot Poll 

Emil, az Országos Gazdasági Cseléd-sególypénztárt Fáy 
István miniszteri tanácsos, az Államrendőrséget Cavvegia 
Béla, Schaffer rendőrkapitány, dr. Iiódossy Gida orvos, 
a Társadalomtudományi Egyesületet dr. Szemennyey Kor-
nél, a Magyar Gazdaszövetséget dr. Schandl Károly, 
a Fiatalkorúak Felügyelőhatóságát és a Prot. Patronage-
Egyesületet dr. Lázár Andor, az Izr. Patronage-Egyesü-
letet Neumann Frigyesné, a Katholikus Háziasszonyok 
Szövetségét Szegedi-Maszák Aladárné és Káldy Gyuláné, 
a Márta-Egyletet Zipernovszky Károlyné, a Lorántffy Zsu-
zsánna-Egyesiiletet Szalay Teréz és özv. Dobos Gyuláné, 
a Keresztyén Munkásnők Egyesületét Geőcze Sarolta, 
a Magyar Úrinők Egyesületét özv. Vargyas Endréné, 
a Kálvin-Szövetséget p. Horváth Zoltán dr. képviselte. 
Zsilinszky Mihályné a cselédügyi szakosztály elnöknője 
vezette a tanácskozást s Rosenberg Auguszta vitte az 
előadói szerepet, a kinek épen a cselédügy terén nagy 
tanulmányai és tapasztalatai vannak. Az ő előadásából 
tudtuk meg, hogy az 1910. évi népszámláláskor 406,061 
cseléd Íratott össze az országban. Rámutatott arra, hogy 
állandó, megbízható cselédeket a cselédnevelésen és a cse-
lédképzésen, a cselédotthonok és cselédművelő intézmé-
nyek létesítésén; kívül a kötelező cselédbiztosítással 
lehetne elérni. Igen érdekesen fejtegette a német Klebe-
system-et, a mely szerint a cselédbiztosítási díj lerovása 
bélyeg leragasztásával történik, a mi azonban sok vissza-
élésre ad okot. Ismertette az angol társadalmi úton léte-
sített cselédbiztosítási ügyet, a hol szintén igen egyszerű 
a kezelés. Indítványa oda konkludált, hogy hazánkban is 
lehetőleg társadalmi úton kell a cselédbiztosítást keresz-
tülvinni oly módon, hogy 10 évi szolgálat után már 
bizonyos évjáradékban részesíttessék a cseléd és az agg-
kori biztosítás 55 éves korhatárnál álljon be. Az ő gon-
dolata az, hogy a kötelező biztosítás törvénnyel mondassék 
ki, de valamely biztosító intézet, vagy több biztosító in-
tézet együttesen bízassék meg a technikai keresztülvitellel. 
Poll Emil igen érdekesen és szakszerű alapon fejtegette, 
hogy elvben lehetséges és technikailag keresztülvihető 
a biztosítás, de csak az állam oldhatja meg. Ehhez szük-
séges volna egyrészt a korstatisztika, másrészt pedig a 
vándorlási statisztika beszerzése, a mi nagy költségbe 
kerül ugyan, de e nélkül semmiféle biztosító intézet 
számításokat nem tehet, már pedig a bíztosítás természe-
téből folyik, hogy csak olyan vállalkozás lehet egészséges, 
a mely az ígéreteket be is tudja váltani. Melly Béla 
árvaszéki elnök szerint a cselédkérdést az amerikai rend-
szerű építkezések fogják megoldani, a mely a cseléd-
szükségletet a minimálisra redukálja, de ő is feltétlen 
híve a kötelező cselédbiztosításnak és figyelmébe ajánlja 
az értekezletnek, hogy a hatósági közvetítés minden vo-
nalon való keresztülvitelét szintén vegye be a program-
jába. Fáy István a Gazdasági Cselédsegélypénztár igaz-
gatója az állam, vagy az államilag garantált intézmény 
mellett van, de a kötelező biztosítás egyszerre való ke-
resztülvitelének nehézségeit is feltárja, mert ehhez óriási 
összeg kell, a mit még az állam sem volna képes a 400,000 



cseléd számbavételével egyéb szükségleteitől elvonni. 
A gazdasági cselédek biztosításánál épen azért létesült 
csupán fakultatív rendszer, mert a minimális megélhetési 
összeg biztosítása mellett is az államnak is nagy tőkét 
kell lekötnie. Eddig a gazdasági cseléd-segélypénztárnak 
25,000 önkéntes tagja van és bizonyos, hogy a csekély 
biztosítási díj mellett az állam ráfizet. Nézete szerint 
24 K évidíj mellett, ha egyébként technikailag a behajtás 
módja nemcsak megállapítható, hanem tökéletesíthető, úgy 
esetleg a kötelező biztosítás is bátorsággal volna létesít-
hető. Dr. Deutsch Ernő, a szocziálhigiéniai szempon-
tok figyelembevételét ajánlja az értekezlet figyelmébe a 
biztosítás mellett, dr. Horváth Zoltán az állami kötelező 
biztosítás mellett szól, mert épen a gazdasági cselédek 
segélypénztáránál szerzett tapasztalatok alapján leg-
könnyebben oldhatja meg a kérdést az állam, mert az 
államnak van legjobban módjában a statisztika összeál-
lítása, a mely nélkül valószínűségi számítás és így ered-
ményes biztosítás a szakemberek szerint nem remélhető. 
Figyelmébe ajánlja az értekezletnek, hogy jó, hűséges 
és megbízható cselédeket, addig is, a míg a biztosítás 
ügye megoldatnék, legjobban szerezhet mindenki, ha a 
cseléd lelkével komolyan foglalkozik, szelid és jó olvas-
mányokkal látja el, vallásos érzülete mélyítésére szolgáló 
lapokat és olvasmányokat ad kezébe és módot ad arra, 
hogy a különféle vallásos irányú egyesületek összejöve-
teleire és istentiszteletekre járhasson. Szalag Sándor 
kerületi előljáró a házasság esetére való biztosítást is fel-
ölelendőnek tartja a számításnál, mert ez a legbiztosabb 
módja annak, hogy a cseléd az általa csak átmenetinek 
tekintett cselédsort hűségesen szolgálja végig, miután 
minden nőcselédnek végczélja mégis a házasság és csa-
ládi élet alapítása. Rosenberg Auguszta előadó megkö-
szönte az érdekes fejtegetéseket, de rámutatott arra, hogy 
ha 400,000 cseléd kötelezőleg biztosíttatnék és 10 évig 
semmi kifizetés nem történnék (mert 10 évi várakozási 
időt meg kell állapítani), úgy 10 év alatt 50 milliónyi 
alapot lehetne összegyűjteni, a miből már eleget lehetne 
tenni a kötelezettségeknek; de meghajlik a szakférfiak 
véleménye előtt és úgy véli, hogy egy szűkebbkörű szak-
tanácskozmány lenne hivatva arra, hogy a biztosítás 
kérdésének szakszerű módozatait megállapítaná és ily-
módon szerkesztendő memorandumot terjeszteni a pénz-
ügyi és belügyminiszterek elé. 

Az értekezlet mindenesetre fontos és messze ki-
ható ágát ölelte fel a cselédkérdésnek, a mely nem 
maradhat eredmény nélkül, mert annyi bizonyos, hogy 
a cselédeket állandósítani és a cs-aládhoz ragaszkodó 
hűséges, szorgalmas, takarékos, megbízható cselédeket 
nevelni a különféle egyesületek csak évtizedeken át las-
sanként lesznek képesek a cselédképző-intézetekben. Az 
egyes emberek hathatnak oda, hogy cselédjeik lelkileg 
is a családhoz tartozónak érezzék magukat, a cseléd köz-
vetítők hatósági intézménnyé való átváltoztatása, az épít-
kezés és a társadalmi felfogás megváltozása elősegíthetik 
a cselédnek javát, a higiéniai szempontok érvényesítése 

is jó hatással lehet a cselédek testi jólétére, de mégis 
a biztosítás kérdése az, a mely a dolognak a lényegébe 
vág és a mely egyszerre minden vonalon jó hatásokat 
okozhat és a várt eredményeket rövidesen érhetné el. 
A mindenfelől mutatkozó cselédmizériákat akár a gazda, 
akár a cseléd szempontjából nézzük is azokat, minden-
esetre ez megjavítaná. Ne feledjük el, hogy a cseléd-
kérdés minden körülmények között első sorban nőkérdés. 
Kétségtelen, hogy a gyárak nagyon sok jóravaló elemet 
vonnak el, a kivándorlás is csökkenti a jó cselédek szá-
mát és bizonyos, hogy inkább a kevésbbé arra valók 
maradnak meg a cselédsorban, de ha megvan a kilátás 
arra, hogy egy bizonyos koron túl évjáradékot élvezhet-
nek, férjhezmenetel esetére egy kis tőkét kaphatnak, 
aggkorra pedig minden körülmények között biztosítva 
vannak, úgy feltétlenül a jobb elemek is vállalkoznának a 
háztartási szolgálatra és megnyerhetők lesznek cselédekiil 
a jobb családok leányai is, a kik mostan mindenféle hiva-
talokban proletárkodnak és ezer erkölcsi veszélynek ki-
téve családon kívül élik le életüket. A hosszabb ideig 
egy család környezetében élő cseléd nemcsak maga lesz 
ragaszkodó, de a család is más szempontokat fog érvé-
nyesíteni vele szemben és az anyagiak megoldása, a biz-
tos jövőnek a kilátása nemcsak javíthat a mostani álla-
potokon, hanem visszaállíthatja azt a régi patriarkális 
rendszert, a melyből olyan sok szép, nemes és hűséges 
viszony nőtt ki a család és a cseléd között. 

Kálvinista. 

K Ü L F Ö L D . 
Németország. 

Az előadások városából. Berlint bátran lehetne így 
nevezni. Azt hiszem, alig van még egy világváros, a 
melyben annyi nyilvános előadást tartanának, mint itt. 
Nemcsak egyetemi és főiskolai előadásokra gondolok, 
hanem általában az élőszóval való nyilvános előadásokra 
ós felolvasásokra. Az előadások különben az egész mo-
dern kulturában s kiváltképen a mai életben igen jelen-
tős helyet foglalnak el. Minden nagy város és minden 
világváros bő mértékben él ezekkel, de talán egy sem 
annyira, mint a német főváros. Az elmúlt két hónapban 
tartott, bennünket közelebbről érdeklő előadásokról adok 
itt egy hiányos, futólagos mozgóképsorozatot. 

„Az egyházi czélokat munkáló Evangéliumi Egyesü-
let" {Ev. Verein für kirchliche Zwecke) alakulása (1848) 
óta a 63. tudományos előadássorozatát tartotta az idén 
az Evang. Yereinshausban, a legrégibb berlini ifj. egye-
sület termében. Az előadások hétfő esténkint voltak 
január 19-én s február 2., 9., 16. és 23. napjain. Az 
előadások sora ez volt: „A protestántizmus Franczia-
országban az állam és egyház szétválasztása után" (Lic. 
Lüttge berlini egyet, theol. m. tanár), „Németország val-
lásos fegyverzete (Ríistung) száz évvel ezelőtt és ma" (Lic. 
dr. Glaue rostocki egyet, theol. tanár), „A modern egy-
házelhagyás (Kirchenfhicht) oka és jelentősége"' {Stuhr 



mann godesbergi lelkész), „A német misztilca és mi, 
tnodernek" (dr. Mandel rostocki egyetemi theol. tanár) 
és „A keresztyénség missziója s a német gondolat a 
világban" (dr. Richter Gyula volt berlini misszióigazgató 
s egyetemi m. tanár, ki közben rendes tanár lett). Az 
elsőt, a negyediket és az utolsót én is meghallgattam. 
A konzervatív protestántizmus szellemében tartott elő-
adások a tudományos és a vallásos szempontot ügyesen 
egyesítették. Leggyakorlatibb volt az utolsó, a melyben 
a külső misszió elsőrendű szakembere az egész keresz-
tyénség világmissziói munkájáról s abban a német pro-
testáns misszióról adott széles távlatú, tömör képet és 
a német protestáns keresztyénség nagy missziói feladatait 
hangsúlyozta. 

A „Berlini Unio-Egyesület" (.Berliner Unions-Verein) 
a Deutscher Protestanten-Verein helyi fiókegyesülete, az 
elmúlt két hónapban hat előadást tartott a Neue Kirche-
ben (más néven Deutscher Dom). Január 23., 30. és 
február 6., 13., 20., és 27-én, pénteken esténként tar-
tották az előadásokat, melyeket orgonajáték szegélyezett. 
Ezek a szabadirányú protestánsok szellemének bélyegét 
viselték magukon. Dr. Kirmss, a Neue Kirche lelkésze 
Arndt Móricz Ernőről mint vallásos jellemről, dr. Schmidt 
Jakab Ferdinánd idevaló egyet, pedagogiatanár Fichtéről 
és Napoleonról, Habicht lelkész Wagner Rikhárdnak 
Parsifaljáról és a keresztyénséggel szemben való állás-
foglalásáról (a zenedráma nagypénteki zenéje vezette 
be), adott elő, dr. Auer lelkész arról beszélt, hogy mi 
mondanivalójuk van az egyházi hitvallásos iratoknak a 
mai protestáns ember számára ? Francke lelkész a ke-
resztyénségben levő jogosult pesszimizmusról, dr. Gross-
mann egyet, theol. rk. tanár a messiási eszmének a 
népek történetében való szerepéről tartottak előadást. Magam 
a második és harmadik előadást hallgattam meg. Szín-
vonalasak, tartalmasak és lélekemelők voltak. 

A „berlini vallásos vitaestélyek" (Religiöse Dis-
kussionsabende zu Berlin) vezetősége mindkét hónapban 
rendezett egy-egy előadást, illetően felolvasást a régi 
dorottyavárosi reálgimnázium egyik termében. Január 
13-án Nithack-Stahn, a Kaiser-Wilhelm-Gedachtniskirche 
(Charlottenburg) egyik lelkésze, az ismert író és költő 
tartott felolvasást Fiauptmann Gerhardt vallásáról. Mű-
vészi szépségű, tartalmas előadása oly mély hatást tett, 
hogy a közönség lemondott a szokásos vitákról . . . Feb-
ruár 10-én Gabbe lelkész beszélt a katholikus és protes-
táns misztikáról. 

A berlini III. egyházmegye vezetősége, régi szo-
kása szerint, nagy nyilvános vitaestéket rendezett. Feb-
ruár 3-án Lic. Fabricius egyet, theol. m. tanár tartott 
itt előadást a „Monizmus és keresztyénségu időszerű 
kérdéséről, 10-én Voriverck wernigerodei lelkész, kon-
zisztóriumi tanácsos beszélt azokról a modern kísérletek-
ről, a melyek a vallás helyett más pótlékokat akarnak 
alkotni, 17-én dr. Lásson egyetemi bölcsészettanár, titkos 
tanácsos tartott előadást arról, hogy: megélhet-e a keresz-
tyén egyház hitvallás nélkül ? 

Az egyház ellenségeivel szemben való népfelvilágo-
sitó és keresztyénségvédő vitagyűlések is voltak több 
helyütt. 

Ebből a futó áttekintésből, minden fejtegetés nélkül 
is, meglátszik ezeknek az előadásoknak a protestáns 
életre való jelentősége. 

Berlin. V. J. 

Schafer Theodor halála. A német protestáns ke-
resztyénség egyik legkiválóbb és legrokonszenvesebb 
alakja, a belmissziói munka ós elmélet kimagasló kép-
viselője volt Schafer Th. az altonai diakonissza-intézet 
nyugalomba vonult igazgató-lelkésze. 1846-ban született; 
atyja is a ker. szeretetintézmények munkása és vezetője 
volt, előbb siketnémák tanítója, majd vakok intézetének 
igazgatója, Sch. T. a giesseni, erlangeni, lipcsei egyete-
mek hallgatója volt; a theol. szeminárium végzése után 
a párisi német lutheránusok lelkésze lett. Innen 1870-ben 
kiutasították. Két évi gyülekezeti lelkipásztori működése 
után lett Altonában a még akkor nagyon kezdetleges 
diakonisszaháznak vezetőlelkésze. 40 évig állott ennek 
az általa mintaszerűvé fejlesztett intézetnek élén, a mely-
nek jellemző vonása a mély alapokon nyugvó bensőies-
ség volt. A diakonisszák százai nyertek ebben képzést 
a nehéz szolgálat különböző ágaira. Egy másik nagy-
szerű szeretet alkotása volt a nyomorult gyermekek ott-
hona. O volt ennek a krisztusi munkának heroldja és 
szervezője. Az ő agitácziója folytán létesült 23 ilyen 
otthon, a melyben több mint 4000 nyomorék gyermek 
nyer szállást. Az otthonok vagyona mintegy hat millió 
márka !| De ezen nagyjelentőségű és mélységes keresz-
tyén hitéből fakadó alkotásai mellett Sch. T. a belmisz-
szióra és különösen a női diakoniára vonatkozó tudomá-
nyos és építő irányú művei által teljesített maradandó 
becsű szolgálatot. A belmisszió dolgainak tanulmányozója 
nem kerülheti el az ő nagyjelentőségű „standard work"-
jait. Leitfaden der Inneren Missiou, Die weibliche Dia-
konie in ihrem ganzen Umfange dargestellt (3 kötet), Die 
Innere Mission in Deutschland (6 kötet) stb. egy egész kis 
könyvtár, a mit e téren alkotott. O volt alapítója és 
közel 40 éven át szerkesztője annak az első tudományos 
belmissziói folyóiratnak (Monatsschrift für Innere Mission), 
a mely elsőrendű forrása minden idevágó ismeretnek. 
1910-ben vonult nyugalomba. Mult hó 24-én költözött el 
Ahhoz, a kinek szerelme annyi szép és dicsőséges mun-
kára szorongatta. P. 

A M I Ü G Y Ü N K . 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 



E l ő f i z e t ő i n k e t is kérjük, szíveskedjenek 
az 1914. évi előfizetési díjat s az e s e t l e g e s 
h á t r a l é k o t minél hamarább beküldeni. 

Márczius 15-ét a Kálvin-Szövetség is megünne-
pelte. Este 6 órakor ugyanis vallásos estélyt rendezett 
a Kálvin-téri templomban, a mely alkalommal dr. Kováts 
István theol. tanár beszélt „A kálvinizmus és a magyar 
nemzet szabadsága" czímen, felmutatván azokat a nagy-
szerű eredményeket, a melyeket a kálvinizmus, épen 
alapelveiből kifolyólag, a szabadságeszmék kifejlesztése 
és megvalósításáért folytatott küzdelemben elért. 

Adomány. Benedek Sándor, egyházkerületünk vil. 
főjegyzője, a Claparéde Sándor emléke megörökítése 
czéljára 54 kor. 40 fill.-t adományozott. 

Lapunk átvételi és fejlesztési költségeire K. és 
S. 1—1 K-t küldött, a mit e helyen is hálásan köszö-
nünk s kérjük lapunk olvasóit és barátait a további ada-
kozásra. Ezzel alapunk végösszege 1981 K. 

IRODALOM. 
Nevezetes újdonságok az újszövetségi bibliai 

tudomány terén. 
Kétségtelen dolog, hogy az irodalom fejlesztése te-

rén nagy szerepük van a könyvkiadóknak is. Akárhány-
szor kiadók fedeztek fel írókat. De a legtöbb esetben a 
kiadó bátorsága, áldozatkészsége emel magasra egy-egy 
rót, járul hozzá valamely tudomány fejlesztéséhez. Mert 
neki kell igen sokszor a koczkázatot válallnia, a melyért 
aztán, persze siker esetén, gazdag nyereség is jár. De az 
áldozatrakész, nem garasoskodó kiadó kétségkívül nagy-
ban járulhat hozzá az irodalom felvirágozásához. 

Németországban a theologiai tudománynak több 
specziális kiadója van. S ezeknek is nagy részük van 
a német prot. theol. irodalom felvirágzásában. Egy ily 
kiadó a göttingai Vandenhoek & Ruprecht czég. Már 
régi czég. Úgy az ó-, mint az új-szövetség bibi. tudo-
mánya szakaiból való sok jeles könyv vagy gyűjtemény 
dicséri e kiadó érdemeit. 

Az újszövetség tudománya terén újabban megint több 
jeles munka új kiadásával szerzett magának érdemeket. 
Gzégünk birtokában van az ú. n. Meyer-féle újszövetségi 
kommentár, mely már pár emberöltőn keresztül áll fenn 
és, mindenkor a kor tudományos kutatása magaslatán 
állva, tájékoztatja olvasóit az egyes új-test. könyvek 
bevezető kérdései és magyarázata terén. A kiadó mindig 
a legjelesebb újtestam. magyarázókat tudja megnyerni az 
egyes könyvek magyarázatának átdolgozására. Minthogy 
újabban az újszövetség magyarázata terén is erősen 
érvényesül a vallástörténeti összehasonlítás, — melyet egy 
külön iskola kultivál különös módon — azért, úgy látszik, 
kiadónk újabban a Meyer-féle kommentár egyes kötetei-
nek új átdolgozását is ily irányú tudósok kezébe készül 
letenni. Ezzel karöltve jár a kommentár modernizálása 
a külsőségekben is : gót betűkkel nyomják (Németország-
ban mostanában erős mozgalom propagálja a németeknek 
tartott gót betűk használatát a latinok helyett) s átnóze-
tesebbé teszik. A legújabban megjelent kötetet, az Apos-

tolok cselekedeteinek magyarázatát1 ugyan a régi kiadó, 
Wendt H. H. jénai tanár írta, a ki már az 1880-ban 
megjelent 5. kiadás óta adta ki a mi könyvünk magyará-
zatát. De a mostani 9. kiadásban oly elutasító álláspontra 
helyezkedik az egyháznak könyvünkre vonatkozó hagyomá-
nyával szemben, hogy egészen jogosan foglalhat helyet a 
legújabb átdolgozok (J. Weiss, Knopf, Dobschütz) sorában. 

Ezzel nagyjában már jellemeztük is a Meyer-féle kom-
mentár ezen legújabb kötetét. Saját nézetének előadása 
mellett azonban a szerző alaposan s tárgyilagosan tájé-
koztat más kutatók véleményéről, a könyv különböző 
problémáiról s azok megoldásáról is, úgy hogy a Meyer-
féle kommentár ezen legújabb kötete mindenkire nézve, 
a ki az Apóst. csel. könyve magyarázatával foglalkozik, 
nélkülözhetetlen. 

Az újszövetség nyelve a görög nyelv, még pedig 
annak sok tekintetben a klasszikus görög nyelvtől eltérő 
alakja. Ezt a nyelvet tehát ismerni kell, ha az újszövet-
séget az eredeti nyelven akarjuk tanulmányozni. Az új-
szövetségi görög nyelvnek eddig egyik legjobb nyelvtanát 
Blass Frigyes, néhai hallei klassz, filologus írta. Szerzője 
még 3. kiadása megjelenését megélhette. Azonban tudós 
műve szárazságán, áttekithetetlenségén már nem változ-
tatott. Halála után most Debrunner jeles filologus kiadta 
Blass nyelvtanának új, 4. átdolgozott kiadását,2 ugyancsak 
a mi kiadónknál, ki az eddigi kiadásokat is kiadta. 

Az új kiadás érdeme, hogy a görög nyelvtudomány 
haladását, mely nagyrészt épen a hellenisztikus görög 
nyelv kutatása terén van, könyvünk tökélesítésére felhasz-
nálta. így Blass jeles műve egészen a mi korunk tudo-
mányos haladása színvonalán van megint. E mellett 
azonban több paragrafusra is osztotta, különféle betűkkel 
szedette a könyv fontosabb és kevésbbé fontos részeit az 
új kiadó, úgy hogy átnézhetőségben, használhatóságban 
is nyert a könyv, a nélkül, hogy tudományos értékben 
vesztett volna. Ellenkezőleg : ezen a téren is csak nyert 
az új átdolgozás által. így könyvünket az újszövetséggel 
foglalkozóknak csak legmelegebben ajánlhatjuk.. 

Az újszövetség magyarázata szempontjából igen fon-
tos, természetesen, annak lehetőleg helyes görög szövege. 
Miután német (Tischendorf, Gregory, B. Weiss) és angol 
tudósok (Westcott, Hort stb.) eddig nagy munkásságot 
fejtettek ki az utolsó emberöltőkben az újszövetség szö-
vegének megállapítása terén, utoljára egy berlini ev. 
lelkész, a ki egyúttal a berlini egyetem theol. tanára is 
volt, Soden H. br. tűzte ki élete feladatává az újszövet-
ség megállapítását. Egy gazdag hölgy bőkezűségétől 

1 Kritisch-exeget. Kommentár tiber das Neue Testament, 
begriindet von H. A. W. Meyer. 9. Auflage. Die Apostelge-
schichle neu bearbeitet von D. H. H. Wendt o. Prof. in Jena. 
Göttingen. Vandenhoek & Ruprecht 1913 (IV. és 369 1.). Ára 
8 rak. (9-60 K), kötve 9 20 rak. (11 K). 

2 Fr. Blass' Grammatik des neutestamentl. Griechisch. 
4. Aufl. von Alb. Debrunner Dr. phil. Göttingen Vandenhoek 
& Ruprecht 1913. (XVI. cs 346 1.) Ára: 7-20 mk. (8*64 K), kötve 
8 mk. (9 60 K). 



támogatva, felkutathatták ő maga ós munkatársai a ren-
geteg számú kéziratokat, melyek az újszövets. szövegét 
tartalmazzák, összehasonlíthatták azokat, hogy a szöveget 
meg lehessen állapítani. Soden éveken, sőt évtizedeken 
át dolgozott, igyekezett megállapítani e különféle kézira-
tok rokonságát, a szövegük keletkezésének történetét és 
ez alapon a valószínűleg legrégibb szöveget. Ezen nagy 
munkát még sikerült halála előtt befejezni és 4 kötetben 
a tudományos világ elé terjeszteni. (Ezek ára 70 mk.) 

Azonban gondoskodás történt, hogy az újszövetség 
ezen új szövege olcsó alakban is hozzáférhető legyen a 
tanulmányozó theologusok számára. Kiadó hivatalunk, 
mely a nagy művet is kiadta, annak kézi hivatását is 1 

bocsátotta forgalomba. Hogy ezt ily olcsó áron tette, 
elismerésre méltó. Az új szöveggel nem keli az ember-
nek mindenütt megelégednie. E sorok írójának volnának 
is kifogásai ellene. De mint komoly nagy munka ered-
ménye s az újszövetség szövege megállapításának utolsó 
kísérlete minden esetre tiszteletet parancsol. Ezt a szöve-
get meg kell ismernie minden újszövetségi exegetának. 
S erre e kézi kiadás alkalmat nyújt. Ez az új szöveg 
egyébként általában majdnem teljesen azonos az utolsó 
időben megállapított szöveggel, különösen Tischendorfé-
val s így Soden munkája azt is bizonyítja, hogy az új-
szövetség szövege egyáltalán nem oly ingadozó talaj, 
mint sokszor gondolják. Lényeges pontokon biztos e 
szöveg s a változatok a keresztyén vallás lényegét egy-
általán nem érintik. Ha nem is volna más eredménye 
Soden munkájának, mint az újszövetség szövege ezen 
lényeges megbízhatóságának újból való megerősítése, 
akkor is hálára vagyunk kötelesek a tudós lelkiismeretes 
munkájával szemben. r y. 

Meg kell-e még egyszer keresztelkednem ? Ez a 
kérdés a baptisták eleven toborzómunkája után sok ma-
gyar protestáns embert foglalkoztat, nyugtalanít. Magyar 
irodalmunk pedig meglehetősen szegény az idevonatkozó 
munkákban, úgy hogy alig van olyan munka, a mi össze-
foglaló feleletet adna e kérdésre, letárgyalván azt a 
biblia, az egyháztörténelem s a gyakorlati keresztyén 
élet szempontjaiból, bebizonyítván, hogy a gyermek-
keresztség is bibliai és így jogosult, Modersohn Ernő 
németországi lelkész fenti czímű munkája népies modor-
ban, minden vonatkozásában letárgyalja e kérdést, teljes 
világosságot derítve arra. A baptisták egyoldalú, elfogult 
támadásaival szemben védőfegyver gyanánt adhatjuk az 
egyház híveinek kezébe. Lelkészeknek is hasznos segéd-
könyvül szolgálhat e kérdés letárgyalására, esetleg szó-
széken is. Olcsóságánál fogva terjesztésre is alkalmas. 
Ára 40 fillér (egy példány portója 5 fill.). Megrendelhető 
a fordító: Kádár Géza ref. lelkész Zilali (Szilágy m.) 
czímén, vagy a Bethánia Iratterjesztésénél Budapest, 
VIII., Sándor-u. 23/a. 

A Szövétnek, egyetlen ref. szellemű ifjúsági la-
punknak, melyet lic. Eácz Kálmán önzetlen buzgósággal 
szerkeszt, márcziusi száma ismét gazdag és változatos 

1 Griechischcs Neues Testament. Text m i t k u i z e m Ap-
parat. (Handausgabc) von Herm. Freiherr vpn Soden. Göl-
tingen Vandenhock & Ruprecht. 1913 (XXVIII. és 436 í.). Ára 
4-20 mk. (5-40 K), kötve 5 mk. (6 K.j. 

tartalommal jelent meg. Közli Németh Istvánnak, az új 
püspöknek arczképét is. Irodalomtörténeti s történelmi 
ezikkeket, közöl s első czikke a szabadságról elmélkedik. 

A Hajnal czímű külmissziói folyóirat is megjelent, 
újra báró Podmaniczky Pál szerkesztésében. Szépen 
illusztrált rovatai több külmissziói kérdésről bőven tá-
jékoztatnak. Különösen érdekes a batakok közt vég-
zett misszió nagyszerű eredményeiről írott czikk. 

Az Olajág legújabb számában FrÖhlich Dóra a 
ker. nőegyesületek világszövetségéről írt czikket, Orth 
Ambrusné pedig Hall János néhány gondolatát közli szép 
bevezetés kíséretében. Benkő István egy Harold Begbie 
történetet fordított, 

A Sárospataki Irodalmi Kör által rendezett ismeret-
terjesztő előadások sorozatában márczius 8-án Nagy Béla 
theol. akad. tanár tartott felolvasást „A keresztyénség és 
a szocziálizmus" czimmel. Mélyenjáró, tartalmas előadá-
sában a szocziálizmus lényegének vázolása után áttért 
annak részletes fejtegetésére, hogy a keresztyénség 
milyen viszonyban van a szegényügyhöz és a gazdasági 
élethez s milyen hatást gyakorolt ezekre ? 

Protestáns esték. A „Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaság" Pozsonyi Köre az egyetemes evang. theologiai 
akadémia tanárai által kezdeményezett és évek során át 
sikeresen tartott „Protestáns Esték"-et munkakörébe át-
vette. Ugyanazon czimen kiváló erők szíves közremű-
ködésével az e czélra legalkalmasabb ádventi és böjti 
időben építő és ismeretterjesztő felolvasásokat rendez. 
A felolvasások délután 5—6 óráig a theol. akadémia 
dísztermében (Konvent-utcza 13 , I. emelet) tartatnak. 

E G Y H Á Z . 

Püspökbeiktatás. A dunántúli ref. egyházkerület 
új püspökének, Németh Istvánnak beiktatása f. hó 31-én 
lesz Pápán, az akkor tartandó rendkívüli kerületi köz-
gyűlés alkalmával. Az ünnepély a templomban lesz és 
d. e. 9 órakor kezdődik. 

Lelkészválasztás. A túrkevei ref. gyülekezet Baja 
Mihály mckeesporti lelkészt, — a Sáfár Béla Váczra 
távozásával megüresedett örszentmiklósi ref. gyülekezet 
Dávid Lajos nógrádverőczei lelkészt, — a. sátoralja-
újhelyi ref. gyülekezet Fejes István helyére Enyedi 
Andor alsómihályi s.-lelkészt, — a detroiti (Amerika) 
magyar ev. gyülekezet Vályi Gusztáv sajógömöri ev. 
lelkészt választotta meg lelkipásztorául. 

Figyelmeztetés. Az egyetemes konvent az egye-
temes adóalapból adandó segély iránti új kérvényt csak 
folyó márczius hónap 31-ig fogad el s ezen határidőn 
túl csakis az újonnan alakuló egyházközségek kérvényeit 
veszi tárgyalás alá. A konvent figyelmezteti az egyház-
községeket. hogy segély iránti kérvényeiket folyó hó vé-
géig az egyetemes konventhez (Budapest, VII., Abonyi-
utcza 21. sz.) mulhatlanul beküldjék, mert különben a 
remélhető segélytől elesnek. Ezen határidő sem a már 
megállapított segélyek felemelése iránti kérvényekre, 
sem pedig az elutasított kérvények megújítására nem 
vonatkozik. 

Adomány. Jánossy György tabajdi ref. s.-lelkész 
18 K 82 f-t küldött hozzánk a Nagypénteki Ref. Tár-
saság budaörsi szeretetháza javára. Rendeltetési helyére 
juttattuk. A tabajdi hívek szeretetadománya ez. Ott a tél 
folyamán, a s.-lelkész kezdeményezésére, élénk belmisz-
sziói munka folyt. Bibliai- és vallásos-estélyek voltak. 
Ezeken több, mint 100 K gyűlt össze önkéntes adako-
zásból. Ez összegből tabajdi árvákat ruháztak fel és 



jutott a budaőrsieknek is. Valóban szép és követésre 
méltó munka. 

A dunamelléki ref. egykázkerületi közgyűlés ápr. 
hó 28-án és következő napjain lesz. 

A budapesti kir. orsz. gyűjtőfogház területén 
lévő kisdedóvóintézet helyiségében (Maglódi-út) márczius 
hó 22-én d. u, 4 órakor a kiilmisszió ismertetésére és 
javára rendezendő vallásos összejövetel lesz. Műsor: 1. 
Gyülekezeti ének: LXXXIE. zsoltár 1. verse. 2. Ima és 
bibliaolvasás. 3. A 266-ik Hozsannát énekli a karének. 
4. A külmisszió ismertetéséről beszédeket tartanak: 
dr. Misley Sándorné, a magyar nők missziói bizott-
ságának elnöke, Veszprémből és dr. Kováts István ref. 
theol. tanár. 5. Vasárnapi iskolás gyermekek éneke: 
188. Hozs. 6. Szaval Vadász Jani. 7. A vasárnapi isko-
lás gyermekek előadása a misszióról.8. Gyermekek éneke: 
188. Hozs. 9. Költeményét felolvassa Sajti Károly orvos-
vövendék. 10. Ima. 11. Végének : VIII. zsoltár. 1. verse. 
Belépődíj személyenként 20 fillér. Úgy a belépődíjakat, 
mint a perselypénzt a külmisszió javára fordítják, mert 
„Isten akarata az, hogy a föld minden nemzetisége az ő 
világosságában járjon." 

ISKOLA. 

Új Mariánum. Mindinkább szaporodik a számuk. 
A mult hét közepén nyílt meg itt nem messze tőlünk a 
Afána-utczában a „Collegium Marianum", a katholikus 
leánydiákok otthona. Egyesület alakult az intézmény 
fenntartása és fejlesztése érdekében, a melynek a fő-
védnöke a herczegprimás. Az egyesület alakuló-gyűlésén 
az ünnepi beszédet Glattfelder Gyula csanádi püspök 
mondotta, ö tudvalevőleg a Szt. Imre-kollegium szerve-
zése körül teljesített szolgálataiért kapta a püspökséget. 

Budapest fő- és székváros is két nagy alkotást 
létesít a diáknyomor enyhítésére. Diákszállókat építtet a 
főiskolai hallgatók részére. Egyet különösen a műegye-
temi hallgatóknak szán. Ez a Fehérváry-úton épül 300, 
a másik a pesti oldalon, 500 bennlakó diák részére. 
Az internátusokban minden diák külön szobát kap. 

A budapesti ref. theol. akadémián f. hó 19-én 
volt a huSvéti legáczió-választás. A budapesti egyházban 
is van most legátus, viszont hét egyházközségbe nem 
jutott ünnepi követ. 

Az egyetemes tanügyi bizottság, dr. Kenessey 
Béla püspök elnöklete alatt, márcz. 24-én s a következő 
napokon tartja ez évi ülését az egyetemes konvent ta-
nácskozó helyiségében. Az új cziklus szakelőadóit ekkor 
választja meg a megalakulandó új bizottság. 

E G Y E S Ü L E T . 

Márczius 15-iki ünnepélyek. A Kálvin-Szövetségi-
ről és a budapesti ref. theol. akadémiai Kálvin János-kör 
által rendezettekről más helyen emlékeztünk. 

A budapesti ref. főgimnázium Arany János ön-
képzőkörének ünnepélyén Szitányi Miklós, a kör elnöke 
mondott megnyitó- és Csonka János VIII. o. tanuló ünnepi 
beszédet. 

A Baár-Madas felsőleányiskola ünnepélyén dr. Szöts 
Farkas imája után Ugrón Anna tartott emlékbeszédet. 

A Budapesti Ref. Ifjúsági Egyesület f. hó 15-én 
jól sikerült családi estély keretében ünnepelte a szabad-
ság emléknapját. A Ráday-utczai díszterem is szűknek 
bizonyult az érdeklődő nagyközönség befogadására. B. 

Pap István elnök megnyitó imája és üdvözlő szavai 
után, Péter Emilia tanítónő zongorakíséretével, Tóth Rezső, 
az egyesület tagja szavalt alkalmi melodrámát, a mely 
után dr. Koczogh András tanár, az egyesület vezető 
elnöke mondott ünnepi beszédet. Komáromy Zoltán tanár, 
zongoraművész elragadó játéka után az est egyik leg-
érdekezebb mozzanata következett. Húsz fiú tette le a 
cserkészőrszem-fogadalmat fenn az emelvényen, a hol 
mintegy 100 cserkész foglalt helyet; szók nem jutott 
nekik, nem is volt reá szükségük. A zászló alá sereglett 
újonczokhoz Papp Gyula, a BRIE. csapatainak főparancs-
noka intézett buzdító beszédet. A cserkészinduló elhang-
zása és a fiúk elvonulása után az elnök ajánlotta a 
nagyközönség pártoló szeretetébe ezt az ifjúsági moz-
galmat, a melynek a külső formaságok keretében nagy-
jelentőségű valláserkölcsi tartalma van és jelezte, hogy 
csak akkor ér valamit, ha ez a lelke és lényege. Ezt 
persze nálunk sokan „felekezetieskedésnek" minősítik. 
Szünóra és három ifjú leány jól sikerült és nagy tetszéssel 
fogadott cziterajátéka után Szönyi Sándor tanár, a Ma-
gyar Ev. Diákszövetség egyik vezetőembere tartott biblia-
magyarázatot. Patay Pál köszönő szavai, imája és a 
Himnusz éneklése fejezték be a jól sikerült és a jelen-
lévőkre mély benyomást tett ünnepélyt. 

A Magyar Ev. Leánydiákszövetség ünnepélyén, a 
Lónyay-utczai főgimn. dísztermében Kristály Zsuzsika, 
a skót polgári leányiskola tanárnője mondotta az ünnepi 
beszédet, Szilassy Paulina énekelt, Szönyi Sándor tanár 
bibliát magyarázott, Pók Margit orvostanhallgató szavalt. 

Megható ünnepély volt a budapesti kir. országos 
gyűjtőfogház területén lévő kisdedóvó intézetben a fegy-
őrök és ezek családjai körében, a melyet Sajti Károly 
orvosnövendék, a BRIE. buzgó tagja rendezett, Halmi 
János, Bereczky Imre, Homann Károly, B. Pap Lajos 
és Zoltán főiskolai hallgatók, a MEKDSz. tagjainak 
közreműködésével. Az ünnepély alkalmával begyűlt 6 
kor. perselypénzt a gyülekezet a Diákszövetség czéljaira 
ajánlta fel. 

Szép ünnepély volt a szentendrei ref. polgári isko-
lában is, a melyen az ünnepi beszédet Jakő Sándor 
tanár mondotta. Váradi A. „Petőfi a Hortobágyon" cz. köl-
teményét Jakó Sándor, Vadon Miklós és Benedek Árpád 
tanárok zenekíséretével Medina Ferencz IV. o. tanuló, 
Lampérth Géza „Emlékezés 48-ra" czímű költeményét 
Nagy Judit IV. o. tanuló szavalta. 

A Budapesti Ref. Ifjúsági Egyesület ügyének 
a mindinkább növekvő szükséglethez mért előmozdítása 
érdekében nagyjelentőségű értekezlet volt a mult hét elején 
a Kálvin-téri Baldácsy-teremben Szilassy Aladár elnök-
lése mellett. Az értekezleten részt vettek Petri Elek 
lelkész, Kósa Zsigmond gondnok, dr. Antal Géza, dr. 
Szilassy Béla, dr. Miklós Elemér, dr. Brückler Arthur, 
Irsay Károly, Kovács Ferencz ny. közjegyző és fia, dr. 
Kovács Ernő, Kerékgyártó Elek, Körösi Béla, B. Pap 
István. Az értekezlet elején Szilassy Aladár reámutatott 
arra, hogy 30 évvel ezelőtt ugyanabban a teremben volt 
a BRIE. alakuló gyűlése és jelezte, hogy az össze-
jövetel és a nyomán meginduló akcziónak az a czélja, 
hogy a budapesti ref. közösség nagyarányú támogatás-
ban részesítse ezt a fontos intézményt. Említette, hogy 
1915-ben itt lesz az Ifjúsági Ker. Egyesületek világbizott-
ságának konferencziája 100—150 külföldi résztvevővel. 
A megalakuló védöbizottságra az akkor tartandó össze-
jövetelek előkészítésében és rendezésében is nagy 
munka vár. — Több hozzászólás után az értekezlet 
elfogadta a Sörös B. táltal előterjesztett és a védőbizott-
ság megalakulását, valamint a BRIE. ügyének támoga-



tását czélzó javaslatot. Jó reménnyel tölt el bennünket 
az, hogy ennek a nagyjelentőségű mozgalomnak élén az 
a férfiú áll, a ki 30 éven át soha nem szűnő szeretettel 
és áldozatkészséggel volt a magyar ifjúsági belmissziói 
munkának nagybuzgalmú vezetője. 

A líndapesti Iparosképző Protestáns Egylet 
VIII., Alföldi-utcz^i 13 sz. alatti helyiségében a húsvéti 
nagyhétben vallásos estélyt tart, melyet Szigethy Jenő 
hitoktató rendez. Április 19-én kezdi meg dr. Endrey 
Rezső ügyvéd folytatólagos előadásait iparjogi szakkér-
désekről és a polgári jogok és kötelességek gyakorlásá-
ról. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyesület ipa-
rosinasok elhelyezésének közvetítését elhatározta és ezek, 
valamint az állami menhelyek által Budapesten elhelye-
zett protestáns iparostanulóknak ellenőrzését és általában 
a patronázs gyakorlását munkába vette, 

A Kálvin-Szövetség és a Kálvin János-Kör által 1914. 
márczius hó 14-én Bethlen Gábor emlékezetére rendezett 
irodalmi estély alkalmából felülfizettek a következők: bátori 
Sigray Pál 50, bogáti Hajdú Imre 50, Bernát István 24, dr. 
Darányi Ignácz 20, gr. Bethlen István 20, gr. Bethlen Pál 
(Kolozsvár) 20, Szilassy Aladár 20, Kósa Zsigmond 20, özv. 
Kovrik Béláné 10, Süteő István (Bimaszombat) 10, dr. Rácz 
István 10, Petri Elek 10, gr. Mikes Arminné 10, gr. Festet ics 
Gyuláné 5, Brückler Mihály 5, B. Pap István 5, Névtelen 5, 
dr. Kováts J. István 3, szegedi Maszák Aladár 3, Ballagi 
Mártha 3, Thanhoffer Lajosné 3, Kálmán Gyula (Ságvár) 3, 
dr. Pruzsinszky Pál 2, Földváry Ilona (Váczhartyán) 3 K. Az 
estély tiszta jövedelme 360 K, a Magyar Evangéliumi Keresz-
tyén Diákszövetség javára. 

A Magyar Ev. Ker. Diákszövetség utazótitkára 
folytatólagos középiskolai kőrútjában még 7 tanintézetet 
látogatott meg. Megfordult újabban Losonczon, Rima-
szombatban, Rozsnyón, Miskolczon, Iglón, Késmárkon és 
Egerben. Mindenütt szíves szeretet és a diákok részéről 
nagy érdeklődés fogadta. Módszere az, hogy az általános 
ismertető előadás átán alkalmat ad maguknak a hall-
gatóknak is arra, hogy a tárgyhoz hozzászóljanak, ille-
tőleg kérdésekkel előálljanak. Ilyen felvetett kérdések 
megbeszélésében nagyon sok időt töltött együtt a diá-
kokkal. Losonczon a nyári gyűlés ott tartása érdekében 
is folytatott megbeszélést az egyházi vezetőkkel. Mis-
kolczon a diákokon kívül szólhatott még a városi ref. 
közönséghez is egy vallásos estélygn, milyeneket dr. 
Tüdős István püspök szokott rendezni a téli hónapok 
alatt. Egerben pedig egy vasárnapi iskolai tanítást is 
bemutatott az ottani vasárnapi iskolában, melyet már 
jóval előbb megkezdett Tóth István helybeli lelkész. 
Ugyanitt a délelőtti istentisztéleten is prédikált nagyob-
bára intelligens prot. hallgatóság előtt. A márcziusi hó-
napját Erdély s főként Kolozsvár diákságának szenteli. 

Cselédképzö. A Magyar Urinök Egyesülete igen 
hasznos intézményt létesít tízt.-Endrén, a hol a Magános 
Urinők Otthonával együttesen oldja meg a cselédkérdés 
nehéz problémáját oly módon, hogy az Otthont cseléd-
képzővel köti össze. Ezen cselédképzőbe 15 évüket be-
töltött. és csakis tisztességes családi életet élő munkás 
és polgári családok egészséges leányait veszi fel, a ki-
ket díjmentesen részesít minden csoport gyakorlati okta-
tásában. A tanfolyam 12 hónapig, illetve egy teljes évig 
tart, ezen idő alatt az összes teendőkre nézve ki-ki kedve 
és hajlama szerint részesül kiképzésben. Hetenkint egyórai 
hitoktatásban részesülnek vallás szerint. Minden tanítvány 

köteles hazulról ágyneműt, kellő fehérneműt és 2 felső 
mosóruhát, 2 pár czipőt magával hozni. Az egyesület 2 
mosó-ruhát, kötényt és 2 fejkendőt ad. Az egyesület a 
leányok megfelelő jó elhelyezéséről gondoskodik. Fel-
világosításért a Magyar Urinök Egyesületéhez lehet for-
dulni II., Donáti-u. 2. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
„Unió" Biztosító Intézet. Budapest, VI., Teréz-

körút 40—42. Alapíttatott 1863. Folyó évi február havá-
ban 1.144,600 K értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be 
és 945,100 K értékű új biztosítási kötvény állíttatott 
ki. Biztosított összegek fejében 141,316 K 40 fill. fizet-
tetett ki. 1914 január 1-től február 28-áig 2.296,000 K 
értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be és 1.885,100 K 
értékű új kötvény állíttatott ki. Biztosított összegek fejé-
ben a folyó évben 357,353 K 70 fill. és az intézet fenn-
állása óta 22.782,147 K 73 fill. fizettetett ki. Ezen intézet 
az élet- és gyermekbiztositás minden nemével foglalkozik 
a legolcsóbb díjtételek és a legelőnyösebb feltételek 
mellett. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Kúthy István dunaföldvári lelkész f. hó 12-én, 
81 éves korában, lelkészi szolgálata 30-ik évében rövid 
szenvedés után elhunyt. A megboldogultban Kúthy Géza 
alapi lelkész atyját gyászolja. 

ld. Pap Károly beregrákosi ref. lelkész, v. egy-
házmegyei tanácsbiró élete 84-ik, lelkószkedése 61-ik 
évében folyó hó 13-án elhunyt. A megboldogult fennkölt 
lelkületü és igazi papi jellemű férfiút 6 gyermeke, közöt-
tük Pap János bulcsui lelkész, Pap Károly debreczeni 
professzor és Pap Imre munkácsi főszolgabíró barátaink, 
11 unokája és 1 dédunokája gyászolja. Temetése 13-án 
délután nagy részvét mellett volt. 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K , 

K. E. E—g A stipendium ügyében egyik közeli számban 
irunk. — S. I. Hogy mi az integrál katholiczizmus ? Ehhez bővebb 
magyarázat kell. Legközelebb! 

Helyreigazítás. A miskolczi püspökbeiktatáson az erdélyi 
kerületből Lészay (és nem Simó) Ferencz főgondnok vett részt. 
A dunántúli kerületi képviselők sorából kimaradt Kis József es-
peres neve, a tiszántúliakból Tass Mihály gégényi lelkész, esperesé. 
— Németh István dunántúli püspöknek előlegeztük a dr.-i czimet. 
A Debr. lap is így cselekedett. Ezt kedvező jelnek vesszük a jö-
vőre nézve. 

Felelős szerkesztő; B. P a p István. 



N Y I L T T E R . 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és uthlutnos gyógyforrás 

A L V A T O 
vese- és hólyagbajoknál> köszvénynél, czukorbetegségnél, 

vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatása. 
Természetes vasmentes savanyuviz. 

Kapható ásványvlzkereskedésekben éc gyógyszertárakban. 
pn i j iTT Tire1 Á r n C T Szinye-Llpóozi Salvator-forrás-válUlat, 
SLHULlErs A l i U d i Budapest, V., Rndolfrakpart 8. 

Németh János műasztalosmester 
készít iparművészeti bútorokat, lakás-, iskola-, stb. berendezé-
seket. A székesfőváros szállítója. Költségvetés díjtalan. Budapest, 
VIII., Gólya-utcza 43. Telefon: József 3—90. 

Kaszás János czípészmester 
megrendelésre készít legfinomabb női- és féríiczipőket. Buda-
pest, IV., Váczi-utcza 42. sz. 

H I R D E T E S E K . 

Hungária beszélő-gép 
a legjobb gyártmány. — Olcsón 
kapható. — Kedvező fizetési fel-
tételek. — Kérjen árjegyzéket. 

Deményi J. és társa 
Budapest, 

VI., Teréz-körút 4. sz. 
HARMOKtUIVI ÉS ZONGORA! 
Mielőtt harmóniumot vásá-
rolna, ne mulassza el a ml 

foárjegyzékünket kérni, 
Az országban a legnagyobb 
választék elvámolt elsőrendű 
amerikai, németországi és 
belföldi gyártmányokban, 
kedvezményes részletfizetési 
feltételek mellett, minden ár-

felemelés nélkül. 
KÉPVISELŐK KERESTETNEK. 

Kerber és Berleth 
Budapest, 

VI I , ,Wesse lény i - ü , 53 . 

Az egész világot 
uraló eredeti :: :: The Champion 

kerékpárokat dupla harang csapággyal és 
szabadonfutóval 3 ós 5 évi jótállással, min-
den árfelemelés nélkül, szigorúan és az ere-
deti gyári árakon havi 10 és 15 koronás 
részletre adjuk és kerókpáralkatrészeket az 
egész világon létező összes kerékpárokhoz 
külső és belső gummikat, pedálok, lánczok, 
csengők, kulcsok, szabadonfutóágyak, kor-

mányok, stb. mélyén leszállított 

nagybani eredeti gyári árban szállítunk vidékre is 
1 drb hegyi gummi 6 K-tól, 1 drb belső 2-80 K-tól feljebb 

LÁNG JAKAB ÉS FIA 
kerékpár- és alkatrésznagykereskedők 

BUDAPEST, VIII. ker., József-Körút 41 szám. 
Fióküzletek : Andrássy-út 55., Baross-tér 3. és Budán II., Margit-kőrút 6. sz. 

Díszárjegyzék 1500 képpel ingyen és bérmentve. 

a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: II., Corvin-tér 2. — IV.. Semmelweiss-u. 14. — V.. Lioót-
körút 22. - VI., Andrássy-út 28 , — VII I . , Rákóczi-út 39. — V111., Baross-

utcza 77 - X., Liget-tér 2. 
Egy a f e h é r n e i n ű v a l ó utasítást 

tartalmazó füzet bárkinek kiadatik. 

RSEGER 0 T T 0 vii lamosgépekkel berendezett 
cs. és kir. udv. orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója 

Budapest, X., Szigligeti Ü„ 29. sz. 
•cs. és kir. udvari szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitűn-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
39 év óta 1900 orgonát szállított, közte a 
király orgonáját, a mely mű ez idő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú 
villanyerőre berendezve). Or^onajavításokat 
és hangolásokat a leginérsékeltebb árban 
teljesít. Orgoua jókarban tartását elvállalja. 
Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kí-

vánatra díjmentesen szolgál. 

a lelkész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16J alakban 14 cm magas és 10 cm széles. 

1— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 

Vászon- és félbőrkötésben . 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8" alatíban 17 72 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.60 kor.-tól 10.—kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyvekel terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hízzánk juttatni szíveskedjenek. 

AlKaltni ajándékul ajánljuk a Kiadásunkban levő 

Képes Szent Bibliát 
Tartalmazza a teljes Ó- és Újtestamentomot, valamint az 
Apokrifus könyveket. Alakja 18/25 cm. Tartalmaz több mint 
ezer művészies kivitelű képet és világhírű festők festmé-
nyeinek nyolez színes másolatát. Ára dúsan aranyozott 
fekete vászonkötésben 30 korona. Postaköltség 72 fillér. 

HornyánszRy ViRtor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 



LEGÚJABB 
THEOLOGIAI 

M O S T JELENTEK MEG! ÚJDONSÁGOK 

DEBRECZENI LELKÉSZI TÁR 
XI. kötet. Szerkesztette S. SZABÓ JÓZSEF. 
Ara kötve ÍO K 
J a N O S I Z . : P A P I D O L G O Z A T O K 
VIII. kötet. Közönséges egyházi beszédek, 
^„ra kötve 6 K 

Ügy ezek, mint az előbbi 
kötetek, csekély havi részletfizetésre 

megrendelhetők 

K O N F I R M Á C Z I Ó A L K A L M Á B Ó L 
ajánljuk a RÉVÉSZ SZOBOSZLAY—S. 
SZABÓ-féle KONFIRMÁCZIÓRA ELŐ-
KÉSZÍTŐ K Á T É T kérdés és feleletekben. 

Ára 30 fillér. 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
prot . írod. feönyvkíadóhívatalában 

DEBRECZENBEN 

Orgona- é s harmoniumgyár 
gözerBhaJlás- és s a j á t v i l lamosvf lág i tá i sa i berendezve. 

O R S Z Á G H S Á N D O R É S F I A 
os. kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (elsó aíj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 

J ^ m iiiffliiwiiiMiiMiffiiini •Mi jutányos árak. Kisebb orgonák készletben j wsaraswMiwttanEBtA vannak. Eddig 700-nál több új orgona lett szál-
• ' lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minden nagyságban. Harmomumok tetszés Bzerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kivánatra küldünk. 

OrsonatiarmőniumoKat 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban 

szállít 
rw w » 

PAJKR REZSŐ ESTARSA 
B u d a p e s t , X . k e r , , D e l e j - u t c z a 2 5 b. 

(Tisztviselőtelep.) 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Tan-
erőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. — R é s z l e t -
fizetés e n g e d é l y e z v e . — Kérjen árjegyzéket pianók és pianinók-

ról. — Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig. 

m t I ^ P I s ö i P o n t o s é s A * U T = H é v i = te 
mz 
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mt 

m 
mz 
mz 
mz 
mi 

mi 

Pontos és 
l e g j o b b ORAR = 5 é v i = 

j ó t á l l á s m e l l e t t ! 

E g y h á z i s z e n t e d é r v y e k , 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék , borkancsók , 

a r a n y é s e z ü s t é k s z e r e k , 
evő-eszközök ,ch ina -ezüs td í sz t á rgyak jssgr r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

tol 
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mi 
m 
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m 

Javításokra s vidéki m e g r e n d e l é s e k r e különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen é s bérmentve . 

POLGÁR KÁLMÁN 
műórás és éKszerész 

Budapest, VI., Teréz-Körút 5., I. em. 

J u t á n y o s 

á r a k ! 
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Orgona-harmóniumok. 
A jcyönyörfl hang. melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
Kiuerikjii rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

Pedálos harmóniumok 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 foriuttól feljebb. 

Első m a o v a i — vi l l amos e r ő r e b e r e n d e z e t t — 

STOWASSER J, 
cs. éskir.'udvari hangszergyáros, 
a m kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, II., Lánczíiid-u, 5. sz. Gyár: Öntöház-u, 2. sz. 
Tovabi»á ajanlja saját gyárában készült elismert legkiválóbb minőségű összes-
huros-, vonós és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett 

Hangfokozó gerenda! £ f y
b f ; 

mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
gató ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossá ggal. 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön. Kívá-

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban = = = = = 
és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 

G A Z D Á K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E 
A l a p í t t a t o t t 1 9 0 0 - b a n 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz- és jégkár ellen, úgyszintén 
az ember életérc a legkülönbözőbb módozatok szerint elő-
nyös feltételek mellett. 

Az üzletercdménybcíi a biztosított lagok díjarányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 12 év alatt a tugok hétszer részesültek az 
űzet feleslegéből közgyűlési határozat értelmében díjvissza-
térítésben. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működe) 
képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden irányban készséggel szolgál az igazgatóság. 

Alapítványok kormány hozzájárulásával 2,527.980 K 
Tartalékok 3,357.603 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett tűzkárokban 10,740.000 K 
Biztosított tagjainak fennállásn óta kifi-

zetett jégkárokban 5,042.000 K 
Biztosított érték tűzben 1912. évben . . 860,000.000 K 

„ jégben „ „ . . 63,000.000 K 
Életüzlet állománya 15,240.000 K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete társintézménye a 

„ G O N D V I S E L E S " 

Országos Közp. Segélyző Társulat útján 100 kor.-
tól 1000 koronáig t e r j e d ő t e m e t é s i segélybiztosítások, 
valamint havi befizetések ellenében 1000 koronáig terjedhető 
leánykiházasítási (önállósítási) segélybiztosítások eszközöltet-
nek. L e g e l ő n y ö s e b b n é p b i z t o s í t á s . E társulat 
kebelében minden községben önálló helyi csoportok szervez-
hetők jótékonyczélú működéssel. Tájékoztatót készséggel küld 
bárkinek is a • ársulat igazgatósága, Budapest, IX., Erkel-u. 20. 

• E G Ú J A B B 
• K Ö N Y V E K 

PROTESTÁNS EGYHÁZI KÖZIGAZGATÁSI TÖRVÉNYTÁR 1523- 1913. 
Összegyűjtötte id. Hegedűs János. Ara K 16.— 

BÖLCSÉSZETI ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI DOLGOZATOK. 
írta Koller István. Ára K 2.— 

AZ ORSZÁGOS EGYHÁZI ALAPOK ÉS ALAPÍTVÁNYOK KÉRDÉSÉHEZ. 
írta Zsilinszky Mihály. Ára K —.60 

HOMESTEADI EGYHÁZ TÍZÉVES JUBILEUMI EMLÉKKÖNYVE. R ' V T ^ O 
Irta Harsa nyi Sándor. Ara K z. 

KAPHATÓK K Ó K A I L A J O S K Ö N Y V -
Megrendeléskor czélszerű K E R E S K E D E S E B E N 
az ös szege t postautalva-

r a b o m é r t w ? e k n i ' ^ B u d a p e s t , I V . k e r . , K a m e r m a y e r K á r o l y - u t c z a 1 . 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN 5 9 2 4 2 



PROTESTÁNS 

Y H A Z Iés I S K O L A I L A P 
Megjelenik m i n d e n vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IX., Ráday-utcza 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztők : 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, Tar ! Imre dr. és 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszővetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési díjak: 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

TARTALOM. Az Élet K ö n y v é b ő l : Az 0 tekintete. Takaró Géza. — V tüserczikit: CUparéfle-emlékalap. Dr. K. 1. — Krónika: 
A munkátlanok. Érdekes pályadíjak. Deductio ad absurdum. Ulster. — Tárcza: A két protestáns vallási típus kér-
déséhez. II. Csengey Gusztáv. — Be l fö ld : Statisztikai adatok a „könnyelmű elválásokhoz". Bud János. — Szocziáiis 
ü g y e k : A vasárnap és az alkohol. Kálvinista. — Külföld: Franciaország, Finnország. Dr. T. I. — A mi ügyünk. — 
Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesü le t . — Gyászrovat. — Hirdetések. 

Az Élet Köre véből. 

Az 0 tekintete. 
„ . . . Az (Jr tekinte Péterre. 

És megemlékezék Péter . . . És 
kimenvén Péter, keservesen 
síra." Lk. 22.61 -62. 

Valamikor — nagy siker után, dúsan megrakott 
halászbárkában — térdre esve mondotta: 

— „Én bűnös ember vagyok, Uram!" 
— „Ne félj, — oszlatta el Jézus az áldások alatt 

remegő, roskadozó, hívő Péter félelmét; — mostantól 
fogva embereket fogsz." 

Akkor még szavakba lehetett foglalni a gondola-
tokat. A szív mélyén fakadt érzések akkor tolmácsot ta-
láltak az ajkakban. De most egyetlen szó nem hangzik el. 
Egy pillantást vetnek csak egymásra. Azután elválnak. 
Csak egy néma tekintetet. Többre nincs idő. Másra nincs 
is szükség. Abban az egy tekintetben megvan minden. 
Csak meg kell érezni. Péter megérezte mindazt, a mit 
Jézus azzal az egy tekintetével közölni akart. 

Van egy műszer, a mely megérzi a föld legkisebb, 
szinte semmi más úton észre nem vehető rezdülését is. 
De ennél sokkal finomabb műszer az, a mellyel meg le-
het mérni a csillagok hőmérsékletét. Lehet-é ennél érzé-
kenyebb valamit még csak el is képzelni?! Van-é ennél 
finomabb műszer? Igen. Az emberi lélek. Nem mindenik. 
Csak az olyasféle, a minő Péteré. Megérzi a „föld" meg-
rezzenését — nagyon. Nem követett el semmi czégéres 
bűnt, a miért a világ megszólná vagy a bíró megbüntetné. 
Csak azt tette, a mit ma millió és millió „keresztyén" 
naponként — ki tudja, hányszor—megtesz. A társaság-
ban szégyelte magát a Mester hívének vallani. De Péter 
finom lelke egészen belerázkódott ebbe a „kis" meg-
rendülésbe. Olyan rázkódtatás volt ez, a mely összetörte 
volna azt a finom műszert, a melynek lélek a neve. 

De Péter lelke elég finom volt arra is, hogy ne 

csupán a „föld" rengését érezze meg, hanem a „csillagok" 
hőmérsékletét is. Ne csupán a saját sötét, hideg bűnét, 
hanem a Jákobból származott „Csillag" melegét is. Az 
a Csillag ráragyogott. Az Úr tekinte Péterre . . . 

Mi volt abban a tekintetben? 
. Sok szavába került volna Jézusnak is elmondani, 
épen azért tömörítette össze minden mondanivalóját abba 
az egyetlen, sokatmondó, feledhete^en, néma tekintetbe. 

Fölfrissítette Péter emlékezetét. Sok mindent eszébe 
juttatott Péternek ez a tekintet . . . íme az, a ki egyszer 
elszólította őt a hálótól és a bárkából . . . Ez volt az, a 
ki parancsolt a viharos tengernek . . . Ez vitte föl őt is 
a megdicsőülés hegyére . . . Ez figyelmeztette csak az 
imént is, hogy nem jó az embernek önmagában olyan 
nagyon bizakodni . . . Szegény Péter! Hát nem úgy tör-
tént é botlásod, a mint ő előre megmondotta?! 

Megdorgálta Pétert. Azzal a tekintettel. Mert nagyon 
tévedünk, a mikor azt hisszük, hogy harsogó beszéddel, 
vitriolba mártott toll forgatásával, vagy épen pár száz 
oldalas művel lehet a szívekhez férkőzni. Az Úr tekinte 
Péterre. S ez épen elég volt. Villám se hasította volna 
át szívét jobban, mint ez a szelíd tekintet. Jézus legjob-
ban tudta, hogy mit kell tenni Péterrel Jézus nem hajt, 
hanem vonz. Nem korbácsol, hanem hív. Nem rabszol-
gákat akar, hanem barátokat. Nem gyors munkát, hanem 
jó munkát végez a lelkeken. 

Megsajnálta Pétert, — azzal a fájdalommal és sze-
retettel, a mellyel egy édes anya fordul tévelygő fiához, 
a ki őt megbántotta. Az Úr tekinte Péterre. Oh ! Hogy 
ha csak Péter tekintene Péterre ! . . . De az Úr is ! Pedig 
épen most kötöz ék meg, most verték arczul. De ő nem 
magára, hanem Péterre gondol szerető gondoskodással. 
Gondol arra a rettenetes keserűségre, a mely most elönti 
Péter lelkét. I .ménysugárt küld hát felé ezzel a meg-
bocsátó tekintettel. Mert Péter finom lelke mélyen érzi, 
hogy mit tett. Erzi, hogy a mikor az ember vétkezik, 
nem száraz parancsok, nem abstrakcziók ellen vét, hanem 



a szeretet ellen. Egy élő személy ellen. Isten ellen. És 
a míg ennék bocsánatát nem bírja, addig nyugtalan, bé-
kétlen, boldogtalan. Ezért az Úr, a ki mindig másra te-
kint, tekin+e Péterre is . . . 

Es Péter megérezte mindazt, a mi abban a tekin-
tetben volt. A napbarnított, erős, markos halász kemény 
melle a leggyöngédebb és legérzékenyebb szív fölött dom-
borodott. 

Kiment. Nem úgy mint Júdás a vacsora után az 
éjszakába, a halálba, — hanem a hajnalpirkadásba, az 
életbe. Sírt keservesen. Mint a megsebzett szarvas keresi 
a magányt, ügy fut ki Péter is a főpap udvarából, a 
czimborák közül, abból a társaságból, a mellyel egy tűz-
nél melegedett. Ez a tűz csak a testét melengette, a 
lelke fázott. De az Ür rátekintett. Utána jő. Felkeresi 
a magányban és kihúzza szivéből a nyílvesszőt. Péter 
meggyógyul. Lelke újra felmelegszik. És csakhamar fel-
melegít háromezer más lelket. 

Az ősegyházban híre járt, hogy valahányszor Péter 
beszéde közben valahonnét a közelből kakasszó hallatszott 
be a gyülekező helyiségbe, egy perezre mindig abba-
hagyta beszédét. De mikor újra kezdte, újabb szeretet 
és gyöngédség volt kiérezhető beszédéből. Ilyenkor bi-
zonyosan mindig újra érezte, liogy az a tekintet rávetődik . . , 

Vájjon mi érezzük-é —- a szószékenés a hétköz-
napokon is?! 

Takaró Géza. 

CLAPARÉDE-EMLÉKALAP. 

Alig hogy fölszáradtak a nagy magyarbarát el-
vesztése fölött hullatott könnyeink, máris megemlékez-
tünk • — Lapunk mult évfolyamának 48. számában — 
arról: miként örökítsük meg méltóképen Claparéde 
Sándor emlékezetét? Már akkor rámutattunk arra, hogy 
ennel^ egyedül méltó iuó.dja csak az lehet, ha folytatjuk 
azt a munkát, a melyet ő oly nagy szeretettel fölkarolt: 
a külföldi összeköttetések ápolását idegenbe küldött 
theolögusaink révén. Már ott szóvátettük, hogy a midőn 
ennek a nagy munkának a fölkarolását várjuk, a Kál-
vin-Szövetség felé fordul tekintetünk, mint a mely a 
külföldi összeköttetések ápolása terén eddigelé is mara-
dandó értékű munkásságot fejtett ki. 

Ebben a hitünkben nem is csalódtunk. A Kálvin-
Szövetség legutóbbi választmányi ülése lelkesedéssel ka-
rolta föl ezt az eszmét. 

Mindenekelőtt szükségesnek vélte, hogy valami 
látható emlék is örökítse meg azt a házaspárt, kiknek 
egymáshoz való szeretetét oly gazdagon gyümölcsözővé 
tette Isten egyházunk és hazánk számára. Elhatározta, 
hogy — a dunamelléki egyházkerület engedélyével — 
márványemléktáblát helyez el a theologia lépcsőházában 
Claparéde Sándornak ós nemcsak születésére, de szívére-
lelkére nézve is magyar nejének relifjével. Hadd hir-
desse az egyik elnémult ajak onnan is leendő lelki-
pásztorainknak és mindazoknak, a kik a kerületi székház-

ban megfordulnak, hogy ezt a hazát idegenbe szakadva 
is éppúgy kell szeretnünk, mint idehaza. S hadd hirdesse 
a másik ajak is, hogy ha ez a szenvedések tüzében 
annyit égett magyar haza idegenek szívét is úgy meg 
tudja ihletni és érzésben annyira magyarrá tudja tenni: 
megérdemli, hogy mi is szeressük szívünknek, lelkünknek 
egész erejével s dolgozzunk érte utolsó lehelletiinkig! 

A Kálvin-Szövetség választmánya azt is belátta, 
hogy ennek a márvány emléktáblának az elhelyezésével 
még nem tesz eleget Claparéde Sándor emlékezetének. 
Föl kell karolnia azt az ügyet is, a melyet életében és 
halála után is szolgált az elköltözött. Valóban, lehetetlen 
volt megindulás nélkül olvasnunk, hogy megmaradt va-
gyonából testvérei százezer frankot adtak jótékony czé-
lokra s ennek egyötödét arra szánták, hogy annak kama-
tából egy-egy magyar theologus tanulhasson Genfben 
évről-évre. 

Az eddig ott tanuló három magyar diák közül 
egynek az ösztöndíja biztosítva van már tehát. A másik 
kettő stipendiumának az ügye is a lehető legjobb kezek-
ben van. 

A „Genfben tanuló magyar theologusokat pártfogó 
bizottság" elnökségét, mint örömmel jeleztük nemrégiben, 
egyházunk lelkes barátja, dr. Choisy Jenő egyet, theol. 
tanár vállalta magára. Ha nem is lett volna alkalmunk 
már eddigelé is több ízben meggyőződnünk egyházunk 
iránt érzett őszinte rokonszenvéről, meggyőztek volna 
erről azok a szavai, a melyeket a nagy genfi barátunk 
emlékezetére tartott templomi gyászünnepségen mondott: 

„Claparéde-nének ezek voltak az utolsó szavai: 
Legyen meg a Te akaratod. Budapesti testvéreink azt 
írták legutóbb lapjukban: akkor együtt mondtuk ezt 
Claparéde Sándorral, most egyedül ismételjük. — Nem, 
testvéreim ! Ez nincs így 1 Magyar testvéreink nem egye-
dül mondják ezt: mi is ismételjük velük innen a távol-
ból és biztosíthatjuk őket, hogy 'imádságaink ós gon-
dolataink velük vannak. A magyar ref. egyházzal való 
testvéries összeköttetésünk munkájának, melyet Claparéde 
Sándor kezdeményezett, folytatódnia kell. Föl kell azt 
karolnunk és nem kívánunk, nem kérünk egyebet Isten-
től, csak azt, hogy ez necsak egyesek, hanem egész 
egyházunk munkája legyen!" 

A még hiányzó 2000 franknak évről-évre való 
összegyűjtése azonban, bármily lelkes magyarbarátok 
álljanak is a nemes ügy élén, elég nagy feladat olyan 
kis és teljesen saját erejére utalt egyházban, mint a 
genfi. Ennek a nagy föladatnak a végzését nem szabad 
nekünk összetett kezekkel néznünk innen, Magyarország-
ból, hisz egymagában Budapesten, vagy Debreczenben 
sokkal több kálvinista van, mint az egész genfi kanton-
ban 1 Legalább egy-egy theologusunk stipendiumát nekünk 
is össze kell gyűjtenünk. Ez igazán a legkevesebb, a mit 
meg kell tennünk] Eleinte évről-évre kell Összeszede-
getnünk a diákjaink kiküldéséhez szükséges összeget, 
később azonban — egyfelől az adományok, másfelől az 
ösztöndíjakat élvezettek önkéntes visszatérítései révén — 



akkora összegre emelkedik alapunk, hogy kamataiból is 
kitelik néhány diák stipendiuma. 

A Kálvin-Szövetség választmánya megtette a kez-
deményező lépéseket arra nézve, hogy ezt a köteles-
ségünket teljesítsük s ne nehezedjék annak elmulasztása 
örök szégyen gyanánt harmadfélmillió lelket számláló 
egyházunkra! Elhatározta mindenekelőtt, hogy az egyes 
egyházkerületeket fölkéri, hogy a rendelkezésükre álló 
alapokból tegyenek félre évről-évre bizonyos összeget, 
hogy abból akár minden esztendőben, akár bizonyos idő-
közökben egy-egy theologusuk, vagy lelkészük kimehes-
sen Kálvin városába egy vagy két esztendőre. Ezenfelül 
önmaga is nagyobbarányú gyűjtést kezd egyrészt saját 
tagjai, másrészt az egész magyar kálvinista egyház kö-
rében a Claparéde-emlékalapra. 

A gyűjtésnek két módját választja Szövetségünk: 
egyfelől egyes vagy évi adományokat gyűjt, (melyeket 
Lapunkban nyugtázunk), másfelől elküldi küldötteit bár-
mely gyülekezetbe, a honnan ily irányú meghívás jön, 
kik ott templomi prédikácziók és vallásos estélyek kere-
tében ismertetik a nemes czélt. A begyűlő perselypénzek 
és az estélyek tiszta jövedelmei azután akár a maguk 
egészében, akár részben a Claparéde-emlékalap növelé-
sére szolgálnak, másik részük pedig valamely helyi 
ezélra fordítható. 

A sokra hívatott nagykőrösi gyülekezet érdemes 
lelkészelnöke volt az első, ki, tudomást szerezve a nemes 
tervről, meghívta a Szövetség küldötteit ebből a czélból 
gyülekezetébe. Ma hangzik el az első prédikáczió a 
nagykőrösi hatalmas templomban s az első beszéd a nagy-
kőrösi vallásos estélyen a nagy magyarbarát emlékalapja 
javára. 

Erős a hitünk Istenben, hogy a Benne bízók hitét 
most sem szégyeníti meg: a kicsiny mustármagnyi kez-
deményezést megáldja és kérő szavunknak erős vissz-
hangot támaszt a szívek ezreiben és ezreiben! Hisszük, 
hogy a begyűlő összegből az ősszel leleplezhetjük a már-
ványemléktáblát s elindulhat az első theologusunk is 
Kálvin városába — egyházunk javára, Claparéde Sándor 
emlékezetére és Isten dicsőségére! 

Dr. K. I. 

K R Ó N I K A . 

A munkátlanok. 

Most írták össze a fővárosban a munkanélkülieket 
s valamennyi kerületben külön-külön bizottság járta vé-
gig az éjjeli menedékhelyeket és tömeglakásokat. A bi-
zottságokban részt vett a tiszti orvos, két fővárosi tiszt-
viselő, tíz számlálóbiztos és két rendőr. Már az eddigi 
adatokból is rettenetes szegénység és nyomor tűnik ki, 
de az összeírt 30,000 még nem végleges szám. Annyi 
máris kiviláglik, hogy a munkátlanok 1/3 része olyan, a 
kiknek rögtöni segítséget kell nyújtani. És az emberek 
mégis folyton tódulnak a városokba, különösen a fővá-

rosba s mint a madarak, vakon repülnek neki a világító-
toronynak, hogy ezrével pusztuljanak el, az emberek is 
reménykedve özönlenek a fényes város felé, hogy szár-
nyaszegetten törjenek le. A lefolyt két év pénzügyi ne-
hézségei megbénították a vállalkozást, a gyárak, üzletek, 
a kereskedelem és ipar pang és nem tud a sok munkát 
keresőnek munkát és kenyeret adni. Kint a vidéken 
pedig nincs munkaerő s így a bérviszonyok megdrágul-
nak. Szomorú, hogy úgy elvesztette a nép a föld és falu 
szeretetét! Ez a vándorlás a városok felé nagy társa-
dalmi baj gazdasági, szocziális és erkölcsi szempontból 
egyaránt. Itt az ideje, hogy óvjuk, intsük népünket, ma-
radjanak otthon a szép, munkát és kenyeret adó faluban 
s hívjuk őket vissza a nekik való életviszonyok közé. 
Lelkészeink, tanítóink, egyházvezetőink ne térjenek napi-
rendre e szomorú jelenség felett, legyen komoly és igaz 
jelszó a népmentő munkában: vissza a faluba! 

Érdekes pályadíjak. 

Az öngyilkosság meggátlására Halmos Izor 10,000 
koronát tett le a székesfővárosnál, a melyet a tanács el 
is fogadott s kamataiból segítséget nyújt 1. azoknak, a 
kik öngyilkosok akartak lenni, de megmentették őket, 2. 
azoknak, a kik emberéletet mentettek meg az öngyilkos-
ságtól, 3. azon testületeknek vagy intézményeknek, a me-
lyek az öngyilkosságok meggátlására vállalkoznak. 

A másik pályadíjat a szegényügyet tanulmányozó 
műre tette 3000 korona összegben s a tanács ebből 
2000 és 1000 kor. pályadíjat tűzött ki és a pályamű be-
adására f. é. decz. 31-ét tűzte ki. 

Több ízben írtunk az öngyilkosság veszedelmes 
mételyéről s a szegénygondozás keresztyéni szervezésé-
ről. Méltó e kérdésekkel behatóan foglalkozni továbbra 
is s méltó a nemesen gondolkozó adományozó is, hogy 
róla megemlékezzünk. 

Deductio ad absurdum. 

Nagyszerű látványban van részünk mind nékünk, 
mind azoknak, a kik nem jó szemmel néznek reánk. 
Németh István püspök lelkészi állásáról van szó. Tör-
vényben van, hogy: „mindenik egyházkerület a kerület 
kebelében működő lelkészek és lelkész jellegű tanárok 
közül élethossziglan az egyházközségek presbiteriánusai-
nak szavazásával püspököt választ" és hogy : „a meg-
választott püspöknek saját kerületében rendes lelkészi 
hivatalt kell viselnie." Helyes 1 De hátha a megválasztott 
püspök nem kap ekklézsiát ?! Püspök és hitoktató czímen 
járta be az összes lapokat az az épületes történet, hogy 
a komáromi egyház választói joggal bíró tagjai 31 szó-
többséggel (331—300) meghiúsították az előbbinek a 
presbitérium által történt meghívását. 70 éven át volt 
püspöki székhely Komárom. Nem feszegetjük, miért nem 
lesz továbbra is az; nem mutatunk reá ez alkalomból 
kifolyólag, a mit ismételten hangoztattunk, hogy politikai 
és más jelszavak milyen rombolást végeznek a mi amúgy 
is sok bajtól, sebtől vérző egyházi életünkben. De nem 



lehet elhallgatnánk, hogy mindent el kell követni arra 
nézve, hogy ilyen lehetetlen és talán mondhatjuk, szé-
gyenletes helyzetek elő ne álljanak. Ha törvényben ki 
van mondva, hogy a püspöknek lelkészi állással is kell 
bírnia, miért nem gondoskodik a kerület ilyen állásról ? 
Tudjuk, hogy Németh István nem marad sokáig „honta-
lan". De hát ha így maradna. Hátha másholis lennének 
agilis és érdekeiket védő „hitoktatók* és politikai har-
czok? — Ez a mélyen fájlalható eset is bizonyára közre-
működik arra, hogy a püspök választására vonatkozó 
törvényrészlet logikus és következetes S-okban lásson 
napvilágot 1 

, Í • Ulster. 

Most• ez alkalommal csak röviden erről a csodálatos 
és általunk alig érthető mozgalomról. Nem tudjuk még, 
hová fejlődik a dolog? De az mindenki előtt tisztán áll, 
hogy akár helyesen, akár helytelenül, a mozgalmak mé-
lyén azok az elvek állanak, a melyeket némelyek teljes 
negligálással és- fölényes kicsinyléssel kezelnek. Az ulsteri 
„covenanterVek .(szövetségesek) azoknak utódai, a kik 
komolyan vették a „no popery" — nem kell pápaság — 
jelszavát. Lehet elítélni, fanatizmussal vádolni őket, de 
nem lehet elvitatni, hogy itt olyanokról van szó, a kik a 
„yitam ót sanguinem" jelszót nagyon komolyan veszik. 

T Á R C Z A . 

A két protestáns vallási típus kérdéséhez. 
II. 

A Ill-ik részben, az egyházi élet különbségeit tár-
gyalja s ezeket a szervezet, fegyelem, istentisztelet, 
szeretetmunkásság és külmisszió terén. 

Ennek a fejezetnek már mindjárt a bevezetése is 
megütközést kelt. Azt mondja a szerző, hogy a kálviniz-
mus életét a, biblia betűje szigorúan szabályozza. A biblia 
inspirált isteni ige, a melynek minden betűje általánosan 
kötelező törvény. 

Jól tudom, hogy Kálvin Zwinglinél és Luthernál is 
kizárólagosabban és föltétlenebbül mondja ki a szentírás 
tekintélyét, mint egyedüli isteni normát az egyházi ha-
gyománnyal, a filozófiával és az ész ellenvetéseivel szem-
ben; de csak nem akarja ezt a szerző egyszersminden-
korra a kálvinistákra ítéletkép kimondani? De fordítsuk 
vissza magunkra ezt a betűimádást: van-e ellenszenve-
sebb valami a vallás terén, mint épen a lutheránus 
orthodöxia? Az öi*eg Hasé tudta ezt finom iróniával ki-
figurázni. Olyan jól állt szelíd, jóságos, apostoli arczához! 

A biblia feltétlen tekintélyéből következteti szer-
zőnk az őskori-egyházi életre Való visszatérést s a kál-
vinisták szervező -talentumát, a miben méltó elismeréssel 
hódol nékik. * -
eV A "szervezetről és a fegy elemről a fejezet a) és b) 

pontja' ;s$óL Ezután a 0) pontban áttér az istentiszteletre 
s-a külö°n'bség-etT mint ismereteset, csak néhány szóval 
érinti, mit magám is csak pár szóval akarok kiegészíteni. 

A református istentisztelet puritán egyszerűségét, 
mint szerzőnk helyesen jegyzi meg, az őskeresztyénség 
egyszerű formáira való visszatéréssel igazolják. A gyü-
lekezeti éneket csakhamar visszaállították, sőt újabb 
időben több helyen már az orgonát is átvették, legalább 
nálu 11 k Magyarországon. 

A mit azonban a szerző a lutherizmus istentisztele-
téről mond, azt nem egészen értem; nem tudom, mit 
akar azzal mondani, hogy' a lutheri egyház a maga 
istentiszteletét a „megjavított római miséből" vette á t? 
A misét nem lehet „megjavítani". Vagy mise az, vagy 
nem, tertium non datrir. Ha kivesszük belőle a trans-
substantiatio dogmáján alapuló czeremóniát, megszűnt 
mise lenni. Sokkal egyszerűbb' és természetesebb azt 
mondani, hogy a lutheri istentisztelet megtartotta a kath. 
istentisztelet egyes formaságait, még az „oltár" elneve-
zést is, még pedig lényegére nézve egészen helytelenül. 
Minthogy itt épen alkalmam van rá, hát megjegyzem, 
hogy nekünk, lutheránusoknak nincs oltárunk. Oltár csak 
az lehet, melyen áldozatot mutatnak be Istennek; mint-
hogy pedig a római egyház a kenyér és bor át-: 

lényegítését áldozatnak tekinti, neki az 0 hite sze-
rint van is oltára. Az átlényegült szentség ott van 
elhelyezve az oltár fülkéjében, enélkül a fülke nélkül 
s a benne lévő átlényegült szentség nélkül nincs oltár. 
Már pedig azt komolyan, józni ésszel senki sem fogja 
állítani, hogy a lutheránusok úgynevezett oltárának ilyen 
szentségtartója volna. Az tehát, a mit nálunk oltárnak 
neveznek, nem egyéb, mint „úrasztala". Csak az archi-
tektúrája van oltárszerűen megcsinálva. Jó volna, ha 
ezt a mi egyházunk a maga igaz valójában tekintetbe 
venné és ne beszélne oltárról. 

De nem akarok ismertetésemben végigmenni a mű 
egész tartalmán, csak a IV-ik fejezet 5- a) és b) rész-
leteire van megjegyzésem, hol a házasságról és a gyer-
mekszeretetről van szó. 

Hogy a szerző, a hol csak lehet, a lutherizmust 
világítja meg kedvezőbben, azt megengedhetjük egy 
lutheránus s hozzá még lipcsei professzornak, de hogy 
még a hitvestársi szeretetet és a gyermekszeretetet is a 
lutheránusok javára akarja lefoglalni, az már mégis sok! 

Elt-e a szerző kálvinista családok közt? Nos hát 
művének ismertetője, ki e sorokat írja, igenis élt sok-
szor és sokáig s ma is sokszor megfordul köztük, de 
persze a teljesen ignorált szegény Magyarország nagy 
darab protestáns földén és bátran mondhatja, hogy olyan 
szép, meleg családi életet, olyan vonzó kedély ességet, 
olyan gyermekszeretetet, mint a milyet "ő itt tapasztalt 
református családi körökben, nem fog Preuss János fel-
mutatni sehol a világon, de még a maga lutheránus 
németjei között sem. De hogy ezt tapasztalhassa, nem 
madártávlatból kell nézni a kálvinizmust s nem a tör-
ténelmi dogmaelmélet világításánál, hanem az élő kál-
vinistáknál. 

Mindent összevonva, a szerző; bizonyos nyugodt, 
előkelő modorban adja elő mondanivalóit; tartalmas 



előadása gondolkozásra indít s gondolatokat ébreszt; 
bár határozottan lutheránus állásponton van, de nem 
hallgatja el. azt sem, a mi a kálvinistákra nézve kedvező. 

Egyről azonban megfeledkezett, arról, hogy pár év 
múlva, 1917-ben már a reformáczió négyszázados emlé-
két ünnepli meg a protestantizmus. Ezeket a századokat 
felejtette ki kritikai vizsgálatából. A lutherizmus és kál-
vinizmus összehasonlításában nem szabad pusztán a 
reformátorok korának hangulatába belehelyezkedni. 

A 16-ik ós 17-ik században (hátrább nem megyek) 
a társadalmi érintkezés nem volt individuális jellegű, 
mint ma, hanem» csoportok szerinti. Ezek a csoportok 
különböző természetűek voltak (feudális, vallási, czéh-
beli stb.) és egymással nem vegyültek. A lutheránust 
csak olyan szellem hatotta át, a milyet a maga fele-
kezeténél talált, viszont a kálvinistát is, mert csak a 
maga fajtájával érintkezett. Ezek a csoportok legtöbbször 
mint ellenségek álltak szemben egymással, annál ke-
vósbbé hathattak egymásra idomítólag. A szétdarabolt-
ságnak ebben a korában lehetett az, hogy az irányadók, 
vezetők a maguk bélyegét nyomták rá a csoportokra. 
Az egyén beleveszett a közszellem típusába. Ekkor lehe-
tett lutheránus és kálvinista típusról beszélni. 

A nagy franczia forradalom véget vetett a típusok 
szerinti csoport-szellemnek. 

Hozzájárul még a technika haladása. A közleke-
dési eszközök kitágították a közlekedést. Az érintkezés 
óriási és, ezer meg ezerféle. A társadalmi érintkezés 
egymásra hatása a gondolkozást módosítja, a válasz-
falakat bontogatja, elhárítja. Az egyén sokféle nézettel 
ismerkedhetik meg, mit a hírlapok is elősegítenek. 

A fölvilágosodás lehetetlenné teszi a haladás elől 
való elzárkózást. 

Ebben a korban, európai társadalmunkban, még 
csak a katholiczizmust lehetne olyannak tekinteni, a hol 
a vallásos élet ilyen tipikus jelleget mutat s ez is csak 
azért van, mert a hierarchia fegyelmező hatalma nehe-
zedik híveire; de ez sem a vallásosságnak, hanem inkább 
a vakbuzgóságnak tipusa. 

A vallásosságnak különben sem lehet tipusa. (? Szerk.) 
Van típusa az egyházaknak s az egyházak szerint szét-
tagolt vallásoknak, de magának a vallásosságnak el-
különítő típusa nincs, mert annak az igazságnak örök-
érvényűnek kell lenni, hogy csak egy keresztyénség van: 
a bibliai keresztyénség, vagyis : a Krisztus evangéliuma ; 
a vallásosságnak ez az egyedüli forrása;. minden egyéb, 
a mi ezt széttagolta, csak a. metafizikai elméletek dog-
más keresztyénsége. A vallásosság ebből nem épül. 

Teljesen igaza van Calixt Györgynek, midőn azt 
mondja, hogy az, a mi az üdvösséghez szükséges, nem 
lehet sok; azért a szimbolikus részletek nem kellenek 
az üdvösséghez. Az üdvösséghez szükséges kevés isme-
ret sohasem hiányzott az egyházban. Pedig ez a bölcs 
ember már régen mondta ezt: még a 17-ik században. 
-Tegyük még. hozzá: ha nem így volna, akkor -— theó-

logiai képzettség nélkül — az egyszerű nép fia soha 
sem lehetne vallásos. 

És ma, a 20 ik században, volna a vallásosságnak 
külön lutheri és kálvini típusa? A nagy lelki harczát 
vívó wittenbergi szerzetes megtalálta nyugalmát Pál 
apostol szavaiban: Megigazulunk Isten előtt hit által. 

Ebben a bibliai tanban lutheránus és kálvinista 
egyaránt megnyuglíatik. A vallásosságnak külön típusok 
szerinti osztályozása ma már csak a kathedrai bölcseség 
elmélete. 

És itt már visszatérhetek arra, a mit ismertetésein 
elején függőben hagytam : Szolgálatot tett-e Szlávik Má-
tyás barátom protestáns irodalmunknak azzal, hogy Preuss 
János czikksurozatát lefordította? Azt hiszem, jó szolgá-
latot tett. Beenged látnunk abba a németországi lutheri 
felfogás gondolatvilágába, mit ez a munka feltár előt-
tünk. Gondolkozásra és vizsgálatra indít. Lesznek, a kik 
hangot adnak vizsgálódásuk eredményének s az eszme-
csere útján tisztázódnak a nézetek. 

Eperjes. Csengey Gusztáv. 

B E L F Ö L D 

Statisztikai adatok a „könnyelmű 
• elválásokhoz''. 

Mint lapunkban már említve volt, az ezen ügyet 
tárgyaló összejövetel alkalmával Bud János miniszteri 
titkár megbízást nyert a kérdést megvilágosító statiszti-
kai adatok összeállítására. A számok élénken és beszé-
desen illusztrálják és indokolják az ide vonatkozó moz-
galmat. 

I. Az elválások száma Magyarországon volt: 

az 1881-1885 évek átlagában 999 
„ 1886-1890 „ „ 1048 
„ 1891-1895 „ „ 1288 
„ 1896-1900 „ „ 1278 

1900-ban 2095 1907-ben 7054 1910-ben 6880 
1905-ben 3561 1908-ban 6157 1911-ben 7404 
1906-ban 3827 1909-ben 6Ö94 1912-ben 8132 

A legnagyobb és leghirtelenebb emelkedés az 1907. 
évvel köszönt be. 1906-tól 1912-ig az emelkedés 112°/0. 

II. Itt érdekesség kedvéért közlünk egynéhány 
külföldi adatot. 

Volt a felbontások, illetve elválások száma: 

Ausztria Német-
ország 

Porosz-
ország 

Bajor-
ország 

Frariezia-
OFSZág 

Olasz-
Ország 

1890 767 6220 3907 233' 5457 591 
1891 777 6677 4273 308 5752 * 628 
1892 801 6513 4125 312 5772 652 
1893 856 6694 4247 304 6184 680 
1894 858 7502 4780 329 6419 683 
1895 838 7326 5484 328 6751 728 



Ausztria Német-
ország 

Porosz-
ország 

Bajor-
ország 

Franczia-
ország 

Olasz-
ország 

1896 837 8460 5562 363 7051 717 
1897 702 8878 5713 394 7460 775 
1898 1117 9008 5798 427 7238 783 
1899 1290 9433 5918 500 7179 798 
1900 1310 7928 47u5 435, 7157 826 
1901 1508 7964 4675 498 7741 814 
1902 1725 9069 5278 597 8431 839 
1903 1827 9933 5981 574 8919 819 
1904 1876 10,868 6567 609 9860 859 
1905 1885 11.147 6856 689 10,019 847 
1906 2019 12,180 7539 746 10,573 913 
1907 2040 12,489 7952 772 10,938 878 
1908 2110 13,327 8365 824 11.515 810 
1909 2433 14,730 9070 901 12,874 1009 
1910 2437 .15,016 9277 920 13,049 — 

1911 — 15,780 9782 1030 13,058 — 

III. 10,000 házasságkötésre jutott felbontás : 

1 8 8 1 - -1885 G 

1886--1890 
a x> 

-03 
1891- -1895 

a x> 
-03 

1896- 1900 
1901— -1905 4) 

1906--1910 > 
•4) 

IV. Annak igazolására, hogy nálunk évről évre nő 
a benyújtott keresetek száma, szolgáljanak a következő 
adatok, melyek szerint megindittatott 

1906-ban 7117 házassági per 
1907 „ 7860 
1908 „ 9173 
1909 „ 9904 
1910 „ 10,953 
1911 „ 10,774 
1912 „ 12,580 

Emelkedés 1906—1912. években 76'8%. 

V. A házassági pereknek a kötelező felebbvitelt 
megszüntető gyors menetére élénk fényt vetnek a követ-
kező adatok, melyek szerint 1906-ban a pereknek csak 
34'20/o"a intéztetett el egy éven belül, 1912-ben ellenben 
77'270 a. 1—2 évig tartott 1906-ban 39'5%, 1912-ben 
16-9%, 2—3 évig 1906-ban 19'2%, 1912-ben 4'5°/0. 

VI. A kötelező fellebbvitellel szemben — ez meg-
szűnvén — mennyire megnyugszanak a felek az elsőfokú 
ítéletben, igazolja, hogy 1912-ben a fellebbezések aránya 
már csak 3'4% volt-

VI. A felbontó ítéleteknek a bíróság által kimon-
dott okai a következők voltak, kidomborítva azt, hogy 
a hűtlen elhagyás mint lesz leplezett kölcsönös meg-
egyezéssé a házassági törvény intenczióival szemben. 

1900 1905 1912 

Hűtlen elhagyás (h. törvény 77. §-a) 479 63-2 69-7 
Hűtlen elhagyás és ismeretlen helyen 

való tartózkodás (77. § b.) . . . 4-7 4-3 5-1 
Házastársi kötelességek súlyos meg-

sértése (80. § a) 2 1 3 18-7 18-6 
Erkölcstelen élet megátalkodott foly- t 

tatása (80. § c) 150 6-2 1-4 
80. § a) és 80. § c) együttes előfordulása 7-1 5 6 3 2 
Házasságtörés 76. § 0 5 0 2 0 2 
Egyéb okok 3 5 1-8 1-8 

* 
* * 

VII. Az elválásoknak az alsóbb néposztályokban 

Bajor- Franczia- Olasz-
ország ország ország 

62 — 26 
64 160 26 
75 210 29 
88 250 34 

120 330 34 
170 380 34 

való terjedését élénken tárják elő a következő adatok' 
melyek szerint 

100 elvált férfi között 
önálló segédszemélyzet 

volt 
1900-ban 1912-ben 1900-ban 1912-ben 

Őstermelés . . . . 82'3 48'2 17*7 51'8 
Ipar 765 46*1 2 3 5 539 
Kereskedelem . . . 72*8 58 9 27"2 4 1 1 

VIII. Érdekes az eltolódás a foglalkozási arányok-
ban is. Az elvált férjek foglalkozás szerinti megosz-
lása volt 

1900-ban 1912-ben 
százalékban 

Őstermelés 45'8 57 9 
Ipar 20'8 22"2 
Kereskedelem 5 9 5*3 
Közszolgálat és szabad foglakozás 10*5 6'7 
Egyéb foglalkozások 170 7'9 

IX. A törvényhatósági városokban 1000 házasság-
kötésre 72, a vármegyékben 38 elválás esik. 

X. A felbontott házasságok termékenységét illető-
leg 1912-ben 56'6% gyermektelen volt. 

XI. A felbontásoknak a gyermekekre gyakorolt 
erkölcsi kihatását is figyelembe kell venni. 1912-ben a 

Magyar-
ország Ausztria Német-

ország 
Porosz-
ország 

61 36 150 140 
70 38 170 170 
82 43 180 190 
83 51 190 200 

180 84 210 200 
330 100 270 270 

Svájcz 

476 
430 
410 
420 
450 



felbontott házasságokban az életben levő, még kiskorú 
gyermekek száma 4934 volt. 

XII. Az elvált felek anyanyelvi viszonyaira nézve 
idézzük a következő adatokat, melyek szerint: 

Magyar 
Német. . 
Tót. . . 
Oláh . . 
Szerb . ,. 
Egyéb. . 

XIII. Vallásfelekezet 

Róm. kath. 
Gör. kath. 
Ref. . . 
Ágostai . 
Gör. kel. . 
Unitárius . 
Izraelita . 
Egyéb . . 

A feleségek százalékszámai úgyszólván egyezők a 
férjekével. 

XIV. Megjegyezzük, hogy 1912-ben a jogerős ítélet 
csak 202 esetben állapított meg nőtartásdíjat és pedig 
70 esetben 20 koronán alul, 103 esetben 20—25 koro-
náig, 23 esetben 50—100 koronáig és 6 esetben 100 
koronán felül. Gyermektartásdíjat pedig a férj részéről 
178 esetben állapított meg és pedig 71 esetben 10 ko-
ronán alul, 107 esetben ezen felül. Indokolt tehát a 
feltevés, hogy a tartásdíjaknak helytelen megállapítása 
s a válóperen kívüli útra utalása is fokozza az elválások 
számát. Bud János. 

S Z O C Z I Á L I S Ü G Y E K . 

A vasárnap és az alkohol. 

Az 1891. év óta érvényben levő vasárnapi munka-
szüneti törvények hiányait akarja kiegészíteni a keres-
kedelemügyi miniszter által most előterjesztett, az ipari 
munka vasárnapi szünetelésének új szabályozására vonat-
kozó előadói tervezet. Ebben ki van mondva, hogy a 
vasárnapokon kívül csak Karácsony első napja és Szent 
István-nap munkaszüneti nap, tehát a magyar államnak, 
mint keresztyén államnak semmi köze a Krisztus emlé-
kéhez fűződő nagy ünnepekhez, az áldozócsütörtökhöz, 
nagypéntekhez, a mi magában véve is jellemző a mi 

társadalmi felfogásunkra és a financziális okokra vissza-
vezethető szükkeblűségre. De ettől eltekintve, nagy hi-
bája az előadói tervezetnek, hogy a munkaszüneti időt, 
néni a munkaszüneti napot megelőző hétköznap d,élután 

5 vagy 6 órájától, hanem a munkaszüneti nap reggeli 
6 órájától az ezt követő nap reggeli 6 órájáig állapítja meg. 

Ha vannak is előhaladást mutató és a szocziális 
érzék fejlődésére valló újítások — a miket itt tárgyalni 
nem tartozik ebbe a keretbe — de mindezt agyonüti az 
a megcsontosodott közfelfogásban és általános keresz-
tyénieden gondolkozásban gyökerező intézkedés, hogy a 
fogadó-, vendéglő-, kávéházi- és kávémérő-iparok kivétetnek 
a munkaszünet alól. És ugyan miért ? Azért, hogy az 
emberek vasárnap délelőtt is vígan sörözhessenek, korcs-
mázhassanak ?! Hát nem elég, ha az a vendéglő déli 
12—3, és este 8—10-ig, meg ha az a kávéház reggel 
és délután bizonyos ideig nyitva van ? Nem! Az állam 
maga áll oda protektornak, hogy módot adjon polgárai-
nak dőzsölni, időt, pénzt fecsérelni azokon a napokon, a 
mikor a munka másutt szünetel, a mikor pihenő nap 
van, nehogy valamiképen a jóra, nemesre, a béke mű-
velésére törekvő társadalmi akcziók sikerre vezessenek, 
hogy az egyházak óriási erőfeszítéssel végzett munkája 
is tönkre legyen téve! Nem ezt vártuk a javaslattól. És 
nem ezt várta a nemzet erkölcsi nívójának emelésén 
komolyan aggódó, a népet szerető magyar társadalom 
és az egyház. Égetett szeszes italt is szabad továbbra is 
árúsítani munkaszüneti napon reggel 6—10 óráig. Ez 
épen elég, hogy ezentúl is részeg, dülöngöző embereket 
és asszonyokat lásson megbotránkozásul a templomba 
siető ember s hogy a lépten-nyomon található korcsmák 

az elvált 
f é r j e k f e l e s é g e k 

közül volt 
1900-ban 1912-ben 1900-ban 1912-ben 

szám szerint %-ban szám szerint %-ban szám szerint %"ban szám szerint %-ban 

1538 73-4 5129 62-7 1531 73-2 ,5105 62-4 
239 11-4 644 7-8 250 11-7 702 8-6 
46 2-2 129 1-6 50 2-4 136 1 7 

181 8-6 1692 20-7 172 8*3 1667 20-4 
44 2-1 496 6-0 45 2-1 490 5-9 
47 2 3 97 1-2 47 2-3 87 w 1 0 

szerint volt 
az elvált 

f é r j e k f e l e s é g e k 
közül volt 

1900-ban 1912-ben 1900-ban 1912-ben 
szám szerint %-ban szám szerint %-ban szám szerint %-ban szám szerint %-ban 

6 6 4 31-8 2 5 7 5 32-2 6 7 2 32-0 2 6 3 5 33-4 
7 3 3-0 4 2 9 5-7 6 0 2-8 4 2 8 5-7 

6 7 9 3 2 6 1 9 5 3 2 3 ' 8 6 7 9 32-6 1 9 5 2 2 3 - 8 
2 4 8 11-9 6 6 6 8 -0 2 4 7 11-9 6 5 8 8 - 0 
182 8 -7 1 8 9 4 21 -8 1 8 3 8 - 7 1 8 4 9 21-6 

3 3 1-6 107 1-2 3 6 1 -7 1 0 2 1 -2 
195 9 2 5 4 8 6-7 197 9 1 5 5 1 6 ' 7 

2 1 1 '2 15 0-6 2 1 1-2 12 0 -6 



zaja háborítsa fel a vasárnapi csendet, áhítatot szerető 
lelkek tábora. Risum teneatis!. . . 

Az alkoholellenes egyesületek or.-zágos ligája máris 
mozgalmat indított, hogy szombaton este 6 órától hétfőn 
reggel 6 óráig mindennemű szeszes ital kimérése szüne-
teljen. De hát hogy élhessen meg akkor a sok poczakos 
korcsmáros ?! Ez a bökkenő. A nép csak hadd igyon, 
hadd pusztuljon! Az iskolák, az állam által protezsált 
intézmények pedig hadd prédikálják továbbra is az alko-
hol veszedelmes hatásait. így cueglesz az ellenhatás ! Az 
állam megteszi szocziáiis kötelességét, de nem ejtheti 
el a fiskális érdekeket. Fogyasztani kell a pálinkát, 
sört, bort — s mikor van erre jobb alkalom, mint munka-
szüneti napon ? De persze Magyarország — keresztyén 
ország ? ! 

Oregon államban indiánusok, négerek laknak, de 
minden község állomásánál hirdetőtáblák jelentik, hogy: 
nincs korcsma! És szeszes italt sem szabad behozni, még 
saját használatra sem — így tájékoztat erről Bakssy 
Kornél egyik napilapban — s ha bebizonyosodik, hogy 
valaki ezt mégis elkövette, akkor két hónaptól két évig 
terjedhető fogházra büntetik. így aztán elhihetjük, hogy 
a hirdetőtáblák többi felirata : „Good School! Good 
Church /" (jó iskola, jó templom!) csakugyan megfelel 
a hirdetésnek, ha ez a hirdetés kissé amerikai ízű is. 
De viszont Amerikában odáig hatolt már az antialkoho-
lista mozgalom, hogy a szeszes italok gyártását és áru-
sítását tiltó rendelkezést 28 állam fogadta el s remény 
van reá, hogy egész Amerikában törvénnyé válik. És 
csodálatos, mégis élnek és megélnek az emberek Ame-
rikában, csak minálunk nem élhet meg sem ember, sem 
állam, ha a szeszt nem fogyasztják s a szesz fogyasztási 
alkalmakat nem segítik elő 1 

Itt az ideje, hogy összefogjunk s a protestáns egyhá-
zak, egyesületek és hivatalos egyházi testületek felemeljék 
tiltó szavukat és egyöntetűleg kívánják a vasárnapi munka-
szünet teljességét, a vendéglök és kávéházi üzemek vasár-
napokon való korlátozását s a korcsmák vasárnapi be-
zárását 1 

Kálvinista. 

K Ü L F Ö L D . 
Fra n czia o rszág. 

Keresztyén főiskolai hallgatók. A franczia keresztyén 
főiskolai hallgatók örömmel kezdenek tömörülni Jézus 
zászlója alá. A keresztyén főiskolai hallgatók szövetke-
zete, a keresztyén társulatok világszövetsége ma már 
150,000 tagot számlál, melynek soraiban nemcsak fran-
cziák vannak, hanem minden nemzet, minden faj gyer-
mekei. A jelszó ez: „Tegyük a Krisztust királyunkká 
az egyetemeken, a világ minden táján!" Ez az örven-
detes tömörülés franczia földön nem régi keletű. Négy-öt 
éve csak, hogy nagyobb méreteket öltött. A keresztyén 
főiskolai hallgatók franczia szövetsége (Fédération fran-
caidé des Associations chrétieimes d'Etudiants) évenkint 

nemzeti kongresszust rendez. Az ideit február 22—25-én 
tartották Lyon városában. Fényes gyülekezet volt, mely 
mintegy 300 egyetemi hallgatót és gimnázistát számlált. 
Svájczot, Angolországot, Németországot, Ausztriát, Orosz-
országot és más államokat mintegy 40 kiküldött képviselte. 
A tartott nagyszabású előadások főként e két tárgyról 
szóltak: A jellem krízise és a Krisztus önkéntes katonái. 
Neel protestáns lelkipásztor arról értekezett, hogy vájjon 
a mai társadalmi élet kedvez-e a jellem fejlődésének 
vagy sem. Szerinte a mai kor gyermekeinek lelkiisme-
retére bizonyos sötétség borul és akaratereje sok tekin-
tetben meggyengült. A jellem nem fejlődhetik kellőleg 
manapság. Mit ér az például, ha az állami törvény el-
rendeli a vasárnapi szünetet és ha a munkások ezen a 
napon a korcsmák veszedelmes levegőjét szívják. A jel-
lem igazi fejlődését csak a vallásos élet mozdíthatja elő. 
Dartigue genfi tanár, előadásában azt hangsúlyozta, hogy 
a jellem erősítéséhez az szükséges, hogy az ember füg-
getlenítse magát a külső körülmények elnyomó behatásai 
alól. Engedelmeskedjék a kategorikus imperativusnak, 
melyet számára az Isten törvénye állít föl. Önuralom, 
áldozatkészség és felebaráti szeretet, ezek a fő mozgató 
erők. Ezek fejlesztik a keresztyén jellemet. Az ember 
utánzásra hajló lény. Példaképünk a Krisztus, őt köves-
sük és jellemünk tökéletes lesz. Gautier genü theologiai 
tanár a jellem kifejlődésére például Jeremiás próféta 
esetét hozta föl. Leírta a próféta életének különböző 
fázisait. Eleinte folyton ingadozott, engedett a külső 
benyomásoknak, gúnynak, üldöztetésnek honfitársai ré-
széről. El-eltávolodott Istentől, néha határozottan Isten 
ellenségévé vált. Újra felemelkedett a bukás porából, 
újra visszatért az üdvösség erejéhez. Egyre erősebben 
hallotta Isten hívogató szózatát: „Térj vissza hozzám! 
Bízzál bennem! Megvédelek téged!" És Jeremiás úgy 
megerősödött a szent küzdelem tüzében, hogy soha többé 
el nem távolodott az istenes jellem ösvényeitől. Hosszú, 
mintegy negyvenévi küzdés eredményezte ezt a csodá-
latos jellemet. Allier párisi tanár, a szövetség elnöke 
szintén a jellemképzésről értekezett és kimutatta, hogy 
a keresztyén erkölcsi törvény pontos betartása az egye-
düli erősségünk, melyet még fokoz a túlvilági életben 
való megingathatatlan hitünk. Riou előadó a keresztyén-
ség és a demokráczia egymáshoz való viszonyáról be-
szélt. Meggyőző erővel mutatott rá, hogy az igazi, nemes 
demokrácziát a keresztyén tanítás szüli. A kongresszus 
utolsó ülésein a Krisztus önkéntes katonáiról beszéltek. 
Ez a mozgalom a legutóbbi toulousei kongresszuson szü-
letett meg. Ezek a katonák, a főiskolai hallgatók, Fran-
cziaországban az amerikai és angol mintára teljes lélek-
kel odaigérkeznek Jézusnak és készek az ő zászlaja 
alatt harczolni bármely áldozat révén is. A lyoni kon-
gresszuson is kimondották a jelszót: „Evangelizáljuk a 
a mai nemzedéket!" Nemcsak Francziaországban, hanem 
más országokban is, a hová csak beférkőzhetik a fran-
czia befolyás. A kongresszus méltó bezárására a jelen 

yolt főiskolai hallgatók az Úr asztalához járultak. Alá-
letortnátaíT^ 
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zatos lélekkel hajoltak meg a Megváltó végtelen szere 
tete előtt és látni lehetett annak a boldog napnak a 
felvirradó,sát, a mikor ez a bátor csapat diadalra juttatja 
Jézus zászlaját. 

Finnország. 

A finnországi protestáns egyházi törvények előírják, 
hogy minden ötödik évben egyetemes zsinatot tartsanak. 
A legutóbbit 1913. október havában tartották. Három 
főtárgya volt: az ú jtestamentum új fordítása honi nyelvre, 
az agendáskönyv revíziója és az általános szavazati jog 
behozatala az egyházi életben. Az újtestamentum köny-
veinek újabb lefordításán a kiküldött bizottság 1910—-
1912-ig megszakítás nélkül clolgozoit. Különösen meg-
hányták-vetették a textus receptus tói eltérő részek visz-
szadását. Tekintettel voltak az egész munka menetén a 
bibliai kritika legújabb eredményeire. A munka még ma 
sincs egészen befejezve, de ha elkészül az új fordítás, 
Finnország protestánsai olyan kiadáshoz jutnak, mely 
minden tekintetben megüti a mértéket. Résztvesz. a 
fordításban a legnagyobb finn költő is: Aho Juha/ni. — 
Az agendáskönyv egyik újítása az, hogy az aposztolikum 
felolv asasa helyett a nép énekelni fog, olyan éneket 
nevezetesen, melyben a Hiszekegy főbb tanításai ben-
foglaltnak. Több formulát ad az új könyv a keresztelési 
és esketósi teendők elvégzésére, melyek közül a lelkész 
szabadon választhat tetszése szerint. A konfirmáczió al-
kalmával a lelkész elmondja a Hiszekegyet és azután 
csak két kérdést intéz a konfirmandüsokhoz: „Elfogad-
játok ezt a vallástételt, melyet Krisztus hívei a legrégibb 
időktől fogva szentnek tartottak?" és „akartok Isten 
segedelmével, mint evangéliumi keresztyének, ezen hit 
szerint élni, a bűnt kerülve és az Üdvözítő Jézus Krisz-
tust követve?" — Az általános szavazati jogot is behoz-
ták háromnegyed s/.avazattöbséggel; 06 szavazott mel-
lette, 21 ellene. Minden egyháztag, férfi vagy nő, a ki 
24-ik életévét betöltötte, szavazati joggal bír a lelkész-
választásnál és egyéb egyházi ügyekben. A ki már 40 
éves elmúlt, továbbá, a ki már 10 évet eltöltött egyhá-
zilag megáldott házasságban, ínég külön egy-egy szava-
zatot kap. Eszerint három szavazatnál többel senkinek 
se adnak. Eddig ugyanis a gazdag emberek vagyonukhoz 
arányítva nyertek szavazati jogot, a legtöbbet, 25 szava-
zatot. a leggazdagabbaknak juttatták. Jogukkal az új 
törvény szerint csak akkor élhetnek a hívek, ha már 
konfirmálva vannak és rendes állampolgárok. Arról is 
esett szó, hogy a nőknek választhatási jogot adjanak 
az egyházi életben, ezt azonban a nagy többség nem 
fogadta el. A zsinaton benyújtott statisztikai adatok ki-
mutatták, hogy jelenleg három millió híve van a finn-
országi protestáns egyháznak. A lelkészek száma 911, 
tehát átlag minden 3600 hívőnek van egy lelkipásztora. 
Az egész egyházi készpénzvagyon 12 millió koronára rúg. 

Dr. T. I. 

A M I Ü G Y Ü N K . 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t is kérjük, szíveskedjenek 
az 1914. évi előfizetési díjat s az e s e t l e g e s 
h á t r a l é k o t minél hamarább beküldeni 

Lakunk átvételi és fejlesztési költségeire dr. Kas-
say F. István ügyvéd Székelyudvarhelyről 10 K-t küldött, 
a mit e helyen is hálásan köszönünk s kérjük lapunk 
olvasóit és barátait a további adakozásra. Ezzel alapunk 
végösszege 1991 K. 

SZERKESZTŐI VACSORÁNK ápr. hó 3-án 
lesz a Mitrovácz féle vendéglőben (VII., Dohány u. 
20). A helyiséget a hó első szerdájára, sajnos, nem 
kaphattuk meg. 

I R O D A L O M . 

A Prot. Szemle 3-ik füzetének tartalma: I. R. L. 
Az élet, szépsége. Dr. Tankó Béla Fichte. Zoványi Jenő 
Agensválasztás 1762 —63-ban. II. Irodalmi szemle, III. 
Jelek és magyarázatok élénkítik ezt a számát is. 

A Fecske márcziusi száma is élénk és építő tar-
talommal jelent meg. A Szabadságot, de nem féktelen-
séget czímü vezérczikk után Nóvák Olga, a Lorántffy-
Peuzió gondnoknője folytatja „Egy vasárnapi iskoláról" 
szóló czikkét, a melyben meleg közvetlenséggel írja le 
az általa és nővére által kezdeményezett munkát a vö-
rösmarti gyermekek körében. A „Műhelyünk" cz. rovat 
becses „útbaigazításokat" ad a vasárnapi iskolai és bib-
liai órai munkára. A „Vasárnapi Iskolai Szövetség" e 
közlönye megrendelhető Budapesten, IX., Mester-urcza 
13. Előfizetés egész évre 4 kor., a Szövetség tagjainak 
3 kor.. 

Új egyházmegyei lap. „Kecskeméti egyházmegyei 
Reformátusok Lapja" czímen új egyházmegyei lap indult 
meg. Két ifjú, tevékeny lelkész, dr. Hetessy Kálmán 
(Okécske) és Illyés Kálmán (Kiskunfélegyháza) szerkesztik. 
Dr. Hetessy lelkes beköszöntője és Illyés Kálmán „A régi 
fegyver" czímíí czikke után az egyházmegye esperese, 
Ádám Kálmán az „Útravaló"-ban kíván sikert a mun-
kára. Melegen üdvözli a kezdeményezést az egyházmegye 
buzgó gondnoka, Bagossy Károly is, a ki helyesen utal 
arra, hogy az egyházi élet élénkítése nélkül elenyészünk 
és elpusztulunk az ellenséges áramlatok között. Barsy 
László szabadkai lelkész „Halleluja" czímü szép költe-
ménye és Nánay Béla bibliai elmélkedése után Farkas 
Kálmán kecskeméti vallástanár ismerteti az ottani Pro-
testáns Egyesület belmissziói munkáját. Hírek, tárcza-
rovat, Gazdasági élet czímü rovatok teszik érdekessé és 
tanulságossá a jól indult lapot, a mely a kerekegyházi 
új templom képét is hozza. Előfizetési ára egész évre 
2 kor. Havonként egyszer jelenik meg. Szerkesztőség 
és kiadóhivatal a kiskunfélegyházi lelkészi hivatal czímen. 
Jó sikert és sok előfizetőt kívánunk ! . 



E G Y H Á Z , 

A sátoraljaújhelyi lelkészi állásra, néh. Fejes 
István püspök utódjául Enyedi Andor ottani volt s.-lel-
készt választották. 

Lelkészbeiktatás. Sáfár Béla váczi lelkészt 29-én 
iktatja be hivatalába Nagy Ferencz esperes. A tabajdi 
ref. egyház új lelkészét, B. Szabó Jánost ugyanakkor 
Fehér Gyula verebi lelkész iktatja be; ekkor lesz Be-
reczky József tasnádi lelkész installácziója is. 

Raffay Sándor budapesti ev. lelkész f. hó 19 én 
visszatért Amerikából, a hol a kivándorolt evangélikusok-
nak szervezkedését czélzó sikeres munkát végzett. 

Új ref. egyház Eszéken. Szlavónia fővárosában, 
Eszéken e hó 5 én megalakult az önálló ref. egyház-
község és lelkipásztorának egyhangúlag meghívta Ágos-
ton Sándor kórógyi lelkészt, Az eszéki fiókegyház eddig 
Magyarrétfaluhoz tartozott, az egyetemes konvent elnök-
sége azonban a szlavóniai ref. akczió keretében módot 
nyújtott, arra, hogy Eszék anyaegyházzá alakuljon, mert 
ezt magasabb egyházi és nemzeti szempontok szüksé-
gessé tették. 

A zuglói ref. parókhiában, ennek tanácstermében 
jól sikerült szeretetvendégség volt f. hó 22-én. A nagy-
terem zsúfolásig megtelt. Gerenday Endre s.-lelkész imája 
után Keresztesi Samu lelkész tartott bibliamagyarázatot 
„Jézus életéből" czímen vetített képekkel. Fiers Elek 
theologus Keresztesi István zenekisérete mellett melo-
drámát szavalt. Hamar István előadást tartott. Ezenkívül 
Féder Rezső zeneszáma, Szűcs Gyula szavalata élénkí-
tették az ünnepélyt, a mely a s.-lelkész imájával és 
gyülekezeti énekkel zárult. 

A skót ref. misszió szeretetvendégsége folyó hó 
22-én volt a Vörösmarty-u. nagyteremben -, ezen Webster 
J. lelkész tartott előadást „Isten békessége" czímen. 
Fejes Sándor szavalata, a női énekkar szép énekei nyúj-
tottak a lelki épülés mellett nemes szórakozást a közön-
ségnek. 

Évkönyvek. Mindig szívesen referálunk a hozzánk 
beküldött egyházi évkönyvekről, mert, véleményünk sze-
rint, ott, a hol nincs gyülekezeti lap és ilyennek fenn-
tartása kisebb helyeken nem is lehetséges, ezek hatalmas 
eszközei az egyházi élet iránti érdeklődés fokozásának. 
Most kettő van előttünk. A nagybányai ref. egyház 1913. 
évi állapotáról szóló ízlésesen kiállított jelentést Soltész 
Elemér, az ottani kiválóan buzgó lelkész, az „Igehirdető" 
egyik szerkesztője bocsátotta közre. Az évkönyv elején 
olvassuk a beható jelentést, a melyet ő a presbitérium 
elé terjesztett. Ebből megtudjuk, hogy az 1907 lelket 
számláló gyülekezetben és a hozzákapcsolt missziói kör-
zetben született 62 gyermek, meghalt 49. Egybekelt 8 
tiszta ref. és 7 vegyesvallású pár. Konfirmáczióban ré-
szesült 19 gyermek. Urvacsorával 675-en éltek, 50 nel 
többen, mint az előző évben. A lelkész panaszkodik, 
hogy kevesen járulnak az úrvacsorához. Ennek oka bizo-
nyára az, hogy nálunk általában az intelligenczia el-
hanyagolja ezt a szertartást Egy másik gyógyszer e 
tekintetben az lenne, hogy külön úrvacsorai [istentisztele-
teket kellene tartanunk! Panaszkodik a lelkész, hogy 
ott is sok a névleges keresztyén, a ki még adófizetési 
kötelezettségét sem teljesíti, hogy aránylag kevesen 
járnak templomba és a perselypénz is kevés. Pedig ott 
365 K gyűlt be. Bizonyos, hogy híveink az adakozást 
nem tekintik az istentisztelet elmaradhatlan részletének 
és a jobbmódúak is betű szerint követik a bibliai 
özvegy példáját. Az egyház a kharitativ munka terén 

is buzgólkodott, szegény gyermekeket ruházott fel, a 
szegényház lakóit melengette, küldött majdnem minden 
jótékony intézménynek kisebb nagyobb összeget. Csakis 
igy lehet nevelni a gyülekezetet adakozásra. A kolpor-
tázs terén is jó munka folyt, úgyszintén a vallásoktatás 
és áltaiában az ifjúság gondozása körül. A mi az anya-
giakat illeti, az egyháznak 476 adózó tagja van és 
majdnem félmillió értékű tiszta vagyona. — A másik év-
könyvet az ősrégi magyar ev. egyházközség köréből, 
Lovászpatonáról vettük. Szeretném, ha sokan látnák ezt 
az igazi minta jelentést, a melyet a mi kedves bátyánk, 
Bognár Endre lelkész, az Ev. Egyetemes Gyámintézet 
elnöke szerkesztett. Hű tükre az ő nagy buzgalmának. 
Őnála valóban igaznak bizonyult, hogy: ereseit sub pon-
dere . . . Az ő nagy megpróbáltatásainak és éveinek súlya 
csak munkakedvét, fokozta. Elénk gyülekezeti élet van 
ott. Van nő-, ifjúsági-, leányegylet, voltak vallásos es-
télyek, hétköznapokon is az egész éven át istentisztelet, 
a téli hónapokban bibliamagyarázattaL ugyanakkor min-
den szombat este volt bibliai óra. Úrvacsorával éltek 
537-en. Van tekintélyes alap az új templomra. Erre egy 
Bors Ádám nevű koldus, a ki ott ült vasárnaponkint a 
templom pitvarában, 80 K-t hagyott 1 Van szegény isko-
lások-, özvegy- és gyülekezetfenntartási alap, van „kegyes 
emlékek alapja" és takarék-magtár. Gondozták a gyüle-
kezet szegényeit, árváit; gyűjtöttek templomban, házan-
ként e kegyes czélokra és különösen az Ev. Gyáminté-
zetre. Megható, hogy egy szegény özvegy Amerikából, 
a kinek öt árva gyermeke maradt, 48 K-t küldött haza 
az egyház czéljaira. Született a gyülekezetben 34 gyer-
mek, az iskolakötelesek száma 197. Lelkiekben és anya-
giakban hű sáfárkodás folyik Lovászpatonán. Isten áldása 
legyen a jó munkán ! 

Külmissziói ünnepély. Márczius 22-én, d. u. min-
den tekintetben igen szépen sikerült külmissziói ünnepélyt 
rendeztek a kőbányai gyüjtŐfogházi telep kisdedóvóinté-
zetében az ottani vasárnapi iskola vezetői. A kisdedóvó 
nagyterme egészen megtelt a környéken lakó hívekkel, 
kik közt örömmel láttuk a gyűjtőfogház több tisztjét is. 
Sőt a főváros belterületéről is kimentek többen az ünne-
pélyre. így Orth Ambrusné. kivel mindenütt találkozhatunk, 
a hol valamilyen nemes ügy fölkarolásáról van szó, ezen-
kívül a Lorántfíy-penzió több buzgó tagja. Az ünnepély 
a LXXXIV. zsoltár 1. versének eléneklésével, Kováts István 
imájával és bibliaolvasással kezdődött. A tárgysorozat 
legfontosabb pontjait három, a külmissziót különböző 
oldalairól megvilágító előadás képezte. Az elsőt dr. Kováts 
István theol. tanár tartotta. Rámutatott a külmissziói 
munka lényegére. Vázolta rövid történetét és mai óriási 
méreteit- Dr. Misley Sándorné, a Magyar Nők Missziói 
Bizottságának fáradhatatlan elnöknője, meggyőző érvekkel 
mutatta ki a Szentírás nyomán a külmisszió szükséges-
ségét. Az ünnepély legérdekesebb pontja Kunst Irén 
misszionárusnő előadása volt a kínai misszióról. Előadását 
különböző kínai bálványoknak és más tárgyaknak a be-
mutatásával tette rendkívül érdekessé. Megkapóan ecse-
telte a misszionáriusokat fenyegető veszélyeket, majd 
azokat a dolgokat, a miket átélt Kínában. A műsort több 
szám tette még gazdagabbá. Igen érdekes volt a kis 
vasárnapi iskolás gyermekek vizsgája a misszió kérdé-
séről. A Magyar Nők Missziói Bizottságának kiadásában 
megjelent „Missziói káté" kérdéseire meglepő készült-
séggel feleltek sorjában. Majd egy kis vasárnapi iskolás 
fiú szavalt. A vasárnapi iskolások két éneket is énekeltek. 
A jól begyakorolt, nemrégiben alakult vegyeskar is sze-
repelt még. A 266. éneket adta elő a Hozsannából, Lehr 
Béla karmester vezetésével. Az ünnepélyt Sajti Károly 



orvosnövendék szép vallásos költeménye és imája, végül 
a közönség éneke fejezte be. Az ünnepély 28 koronát 
és több lelkes érdeklődőt meg barátot szerzett a kiil-
misszió fontos ügyének. A gyűjtőfogházi telepen folyó 
szép egyházépítő munkáról, melyet egyik lelkes egyház-
tagunk, Kovács Zófia kezdeményezett negyedféléve, leg-
közelebb részletesebben is megemlékezünk lapunkban. 

Hírek a czeglédi egyházból. A czeglédi gyüleke-
zeti újság, az Egyházi Értesítő, rokonszenvesen és méh 
tánylólag emlékezik meg arról az akczióról, a melyet a 
Kálvin-Szövetség a könnyelmű elválások ügyében kezde-
ményezett. ügy Takács József lelkész, mint Losonczy Géza 
s.-lelkész reámutat annak a vádnak alaptalanságára, a mely 
a P. H -ban Szász Zoltán tollából jelent meg. Az illető 
mozgalom, mint ezt mindenki világosan láthatja, a köny-
nyelmü elválások ellen indult. Olvassuk a lapból, hogy 
a czeglédi egyház főgondnokává az egykori nagynevű 
lelkész unokáját, dr. Dobos Sándort választotta. A val-
lás- és közoktatásügyi miniszter az ottani kiváló tanító-
nak, Nagy Ferencznek, érdemei elismeréséül 600 kor. 
külön személyi pótlékot juttatott. 

A magyar gör. kath. püspöki székhely kérdése még 
mindig kísért. Több ízben emlékeztünk már erről és reá-
mutattunk arra, hogy minden félreértés kikerülése végett 
leghelyesebb lenne, ha ez abban a legnépesebb magyar 
gör. kath. városban lenne, a melyről nevét nyerte (Hajdu-
dorog). Most úgy halljuk, hogy a kormány Nyíregyháza 
mellett döntött. De még nem aludt el a mozgalom arra 
nézve, hogy Debreczen legyen a székhely. A város pénz-
ügyi és jogi bizottsága már elfogadta a javaslatot, hogy 
a törvényhatóság 6000 négyszögöl területet juttasson a 
püspökségnek. Lapunk zártakor még nem értesültünk a 
közgyűlés határozatáról, a mely azonban, hisszük,, hogy 
a kormány döntését nem befolyásolhatja. 

A magyar baptisták Nagyváradon lelkész- és tanító-
képzőintézetet építenek több százezer kor. költséggel. 
Az adventisták is mozgolódnak, kolportőrjeik szerte jár-
nak az egész országban. Mozgalmaikat Hamburgból irá-
nyítják. Jelszavakkal, szidalmazással, csendőrrel stb. nem 
lehet e reánk nézve nem kellemes mozgalmakat elfojtani. 

I S K O L A . 

Az Egyetemes Tanügyi Bizottság (E. T. B) folyó 
hó 24—26-án ülésezett a konventi tanácsteremben. Az 
Egyetemes Konventnek, mint legfőbb tanügyi hatóság-
nak, ez a véleményező és az összes tanügyi dolgokat 
tárgyalásra előkészítő szerve 20 tagból áll (minden kerü-
letből 4). Ezeket a konvent részint tagjai sorából, részint 
kívülről 3 évre választja. Elnököt, jegyzőt, szakelőadókat 
az E. T. B. a maga kebeléből választ. Dr. Kenessey 
Béla püspök, a bizottság elnöke nem jelenhetett meg. 
A tanácskozásokat Dóczi Imre alelnök, a tiszántúli kö-
zépiskolai felügyelő vezette, a ki elnöki megnyitójában 
reámutatott a tervezett középiskolai reformot illető állás-
foglalás szükségességére. Az E. T. B.-nek a következő 
hároméves cziklusra való megalakulása következett az-
után. Elnök dr. Kenessey Béla, alelnök Dóczi Imre, 
jegyző Faragó János pápai főgimn. igazgató. Szakrefe-
rensek a következők lesznek. Theologiai: Nagy Károly 
kolozsvári theol. tanár; jogakadémiai: dr. Kun Béla 
debreczeni jogtanár; középiskolai (gimnáziumok és felső-
leányiskolák) ügyek : Kincs Gyula zilahi igazgató; közép-
iskolai vallástanítási ügyek: S. Szabó József debreczeni 
kollégiumi tanár ; tanítóképezdei és polgári iskolai ügyek: 
Fejes Áron nagyenyedi tanítóképezdei igazgató; nép-

iskolaiak : Simon Károly hajduhadházi tanító, a ref. taní-
tók országos egyesületének elnöke. Az első nap egész 
délelőttjét a debreczeni egyetem ügye foglalta le, a 
melyet dr. Kun Béla referált. A konvent most mondja 
ki az utolsó szót e felett, most erősíti meg az E. T. B. 
javaslata alapján azokat a megegyezéseket, a melyeket 
a tiszántúli egyházkerület a debreczeni ősi főiskola át-
adása ügyében a vallás- és közoktatásügyi miniszterrel 
hosszas tárgyalások után kötött. Az egyetem tudvalevő-
leg a nagyerdőben fog annak idején felépülni. Addig is 
a már a következő tanév elején egyszerre megnyíló 3 
fakultás (theol., jogi és bölcseleti) a mostani kollégiumi 
épületben lesz elhelyezve. Az egyetem ref. jellege főleg 
a következőkben nyer kifejezést. A megegyezés szerint 
az egyetemen a „ref. theol. fakultás tartatik fenn". Az 
évnyitó és záróünnepély a nagytemplomban és később 
az egyház által az egyetem mellett épülendő új „egye-
temi" templomban lesz. A funkcziót mindig a theol. 
fakultás egy tanára végzi. A theol. tanárokat is ter-
mészetesen a király nevezi ki, de a pályázati kérvény-
hez az egyházkerületi elnökségből és a debreczeni egy-
ház idősb elnökéből álló bizottság veniája melléklendő. 
Egyelőre 7 theol. tanszék van szervezve (lásd mult szá-
munkban), a tiszántúli egyházkerület erre a czélra 70 
ezer koronát fizet. Joga van új tanszékeket szervezni 
megfelelő ellenszolgáltatás mellett. A theologián szerve-
zendő egyházjogi és bölcsészeti tanszékekre is csak 
ref. vallású tanár nevezhető ki, ezeknek is mellékelni 
kell pályázati kérvényükhöz a fentemiitett engedélyt. 
A kerület most 3 éven át 60 ezer koronát fizet a kincs-
tárnak, mint ellenszolgáltatást azért, hogy a 3 fakultás, 
nem mint eleinte tervezve volt, szukczesszive, hanem 
egyszerre a maga teljességében megnyílik. Az egyház-
kerületnek kellő anyagi eszközei maradnak rendelkezésre 
a ref. tanár- és lelkészképzés czéljait szolgáló intézmé-
nyek fenntartásának czéljaira (évenkint mintegy 100 ezer 
kor.); a lelkészképesítés természetesen továbbra is kizáró-
lagos joga marad. Az orvosi fakultás a klinikai építke-
zések befejezése-után nyílik meg (1917-ben ?) Az ápolói 
szolgálatot ref. diakonisszák teljesítik. Akkorra már re-
mélhetőleg lesznek. A bizottság tagjainak dr. Balta-
zár Dezső püspök felvilágosítása után általában az volt 
az impressziója, hogy a tiszántúli egyházkerület igye-
kezett az egyházi érdekek szempontjából megvédeni és 
tartani azt, a mit lehetett. Hogy mit hoz a jövő, majd 
elválik. — A theol. ügyeket most még a régi előadó, 
B. Pap István referálta. Megemlékezett dr. Balogh Fe-
rencz elhunytáról, Németh István pápai theol. tanár püs-
pökké választásáról, a jubilált Czike Lajosról, a pápai 
főiskola gondnokáról és az E. T. B. régi buzgó tagjáról. 
Jelezte, hogy az 5 theologián a mult tanévben összesen 
401 hallgató volt. Budapesten 75, Debreczenben 134, 
Kolozsváron 58, Pápán 61, Sárospatakon 73. Reámuta-
tott arra a feltűnő jelenségre, hogy Kolozsváron az 
utóbbi 6 év alatt a hallgatók száma több mint 60-nal 
apadt, valamint arra is, hogy ott mindössze 9 lelkész 
fia theologus volt (nálunk 17), a mi azt mutatja, hogy 
ott a lelkészek nem tartják kívánatosnak fiaik számára 
a maguk szolgálatát. Említette, hogy a középiskolai ref. 
vallástanároknak nemes versenyre kellene kelniök arra 
nézve, hogy sok jó és alkalmas fiú szánja oda magát a 
legszentebb szolgálatra. Jelentette, hogy az 5 theologián 
összesen 26 rendes, 2 helyettes, 4 theol. magán, 5 jogi, 
1 bölcsészeti tanár és 1 doczens, 17 óraadó tanított. 
A mult tanévben 11 hallgató volt külföldön, az előadó 
reámutatott arra, hogy egyházunknak elő kell mozdítani 
az ifjak külföldre menésének lehetőségé; és ezzel kap-



csolatban Petri Elek indítványára az a határozati javas-
lat megy a konventhez, hogy a kerületek a lehetőség 
szerint létesítsenek új ösztöndíjakat. — A jogakadémiák 
mult évi állapotáról dr. Kun Béla adott jelentést. Eszerint 
4 akadémiánkon (Debreczen, Kecskemét, Máramaros-
sziget, Sárospatak) összesen 392 hallgató volt, 25-tel 
több, mint az előző évben (az összes joghallgatok száma 
6360!), a mi, mint az előadó reámutatott, főleg annak 
tulajdonítható, hogy most már a mi akadémiáinkon is 
eltörölték a kötelező kollokviumot. Az előadó reámutatott 
arra, hogy az új egyetemek felállításával a jogakadé-
miák csak a jogi szakoktatás reformja által menthetők 
meg. A debreczeni bölcsészeti fakultáson mindössze 26 
hallgató volt. Kincs Gyula jelentése szerint 28 közép-
iskolánkban (25 fo-, 4 al- és 1 egyesült prot. főginm. 
Rimaszombatban) 9143 nyilvános üú és 30 leánytanuló 
volt, 254 fiú és 100 leány (1) mint magántanuló volt 
beírva. A jelentés kiemelte, hogy a leánytanulók több-
nyire mind jelesen és jól állták meg helyüket és hogy 
a koedukáczió nem okozott semmi bajt, sőt jó hatással 
volt a fiúkra. 20 iskola mellett volt konviktus, 15 mellett 
internátus is, az előbbiben 2650 diákot tápláltak, az 
utóbiban 1653 tanuló nyert elhelyezést; kedvezmény 
ezekre nézve Budapestet kivéve mindenütt volt. Elszomo-
rító adat volt, hogy a modern kor kívánalmainak megfelelő 
ifjúsági vallásos nevelés eszközei és módjai ezidő szerint 
még sok középiskolánkból hiányoznak. Felsöleányiskolánk 
Fejes Áron jelentése szerint Debreczenben, Miskolczon, 
Budapesten, Szatmáron van mindenhol internátussal (az 
ellátási díj 700—1400 kor.) összesen 885 növendékkel, 
a kiket 29 rendes, 11 segéd , 13 óraadó tanár és 10 
nevelőnő tanított. Polgári leányiskolánk van Pápán, Kis-
kunhalason, Hajdúböszörményben, Marosvásárhelyen mult 
évben 613 tanulóval, 34 tanerővel. Van egy vegyes pol-
gári iskolánk Szentendrén, a hol 59 fiú- és 29 leány-
tanuló volt 7 rendes és 2 segédtanárral. Tanítóképző-
intézetünk van 3 (Debreczen, Nagyenyed, Nagykőrös) 
37 tanerővel és 301 növendékkel. Tanítónöképzö-intéze-
tünk 4 van (Debreczen, Pápa, Nagyvárad, Szatmár) ezek-
ben volt 554 növendék. A mult évben 65 férfi és 129 
nő nyert tanítói oklevelet. Az előbbiekben hiány, az 
utóbbiakban túltermelés. Az E. T. B. javasolja, hogy a 
kerületek párhuzamos osztályok állítása útján is igyekez-
nek a fórfitanítókban való hiányt pótolni. A túlprodukczió 
megszüntetésének egyik eszköze pedig az lehetne, ha 
azok az egyházközségek, a melyekben több tanítói állás 
van, arányosan alkalmaznának nőtanítókat. A népiskolák 
mult évi állapotáról is Fejes Áron referált. A beküldött 
statisztikai adatok szerint 400 ezer 6—15 évas ref. iskola-
köteles gyermek volt. a kiknek nagyobb része a mi 
3001 iskolánkba járt. Örvendetes, hogy a mult évben csak 
3-at adtunk át az államnak, igaz, hogy csak 7 ú jat állí-
tottunk. Iskoláinkban 2583 férfi és 598 nőtanító tanított. 
A népiskolai költségek mintegy 6 millió K-t. tettek ki, 
ebből 2 millió államsegélyből nyert fedezetet. íme, néhány 
vonásban a mi veteményes kertjeink képe. Ezrekre megy 
az iskoláinkban működő tanárok, tanítók és százezrekre 
azoknak a gyermekeknek és ifjaknak száma, a kik a 
mi egyházunk testéhez tartozó iskolákban szolgálnak és 
készülnek az életre. Az E. T. B. valóban most is nagy 
munkát végzett, midőn ezt a nagy területet gonddal 
és figyelemmel áttekintette. Voltak más ügyek is. Szót 
emelt a bizottság tanítóink fizetésének az államiaké-
val egyenlővé tétele s a kántortanítók jogos igényei 
mellett. Az ülésről szóló jegyzőkönyv 2 hét múlva ott 
lesz az illetékes körök kezében és ez teljes képet nyújt 
majd a végzett munkáról. 

Missziói előadás a budapesti theologián. Bufe 
Emil, a bázeli missziónak nyolcz év óta Afrikában mun-
kálkodó tagja, márczius 27-én délelőtt rendkívül érdekes 
előadást tartott a budapesti ref. theologián az afrikai 
Kamerun tartományban lakó, néger törzsek vallási vilá-
gáról és a körükben folyó nehéz missziói munkáról. 

Siketnómák fölvétele. A siketnémák jolsvai (Gö-
mör megye) intézetében harmincz hely üresedik meg szep-
temberben. Ezekre a helyekre vallási, uemi és nemzetiségi 
különbség nélkül pályázhatik minden siketnéma, nagyot-
halló és hibásbeszédű. Bővebb fölvilágosítást az intézet 
igazgatósága ad. Az izr. siketnémák orsz. intézetében a 
jelen iskolaév végén több megüresedett alapítványi hely 
kerül betöltésre 7—10 éves korú szegény siketnémák 
részére. Még pedig: az intézeti alapból föntartott alapít-
ványi helyek közül hat, a Jószív egyesületi alapból kettő, 
melyekre bármely vallásfelekezetű pályázhat, továbbá 
több kedvezményes és fizetéses hely. Valamennyi helyre 
a kérvényt az intézet igazgatóságához, VIL, Bethlen-tér 
2., nyújtandók be május 15-ig. Melléklendő : születési, 
himlőoltási, szülők vagyoni állapotát igazoló hatósági-
és tisztiorvosi bizonyítvány, mely utóbbira a szükséges 
lapot az intézeti igazgatóság megküldi a folyamodóknak. 
Minden fölvilágosítással szívesen szolgál az intézet igaz-
gatósága. 

Gyümölcsészeti tanfolyam lelkészek ós tanítók 
részére. A földmívelési miniszter lelkészek és tanítók 
részére ez évben is rendeztet gyümölcsészeti tanfolyamot 
és pedig a lelkészek részére Budapesten a tavasszal áp-
rilis 28-ától május l-ig és ősszel szeptember 15-étől 18-áig. 
A tanítók részére Algyógyon április 28-ától május l-ig 
és szeptember 1-től 4-ig, Baján márczius 31 tői április 
3-ig és szeptember 8-ától 11-ig, Nagybányán április 28-ától 
május 1-éig és szeptember l-étől 4-éig, Pápán márczius 
24-étől 27-éig és szeptember 15-étől 18-áig. A tanfolya-
mokra ez alkalommal pályázat mellőzésével azok a lel-
készek és tanítók vétettek föl, a kik a folyamodók nagy 
számára való tekintettel a mult évi tanfolyamok egyikére 
sem voltak fölvehetők és ez évi január 31-éig bejelen-
tették, hogy az idei tanfolyamon részt venni óhajtanak. 

A Baár-Madas ref. felsöbbleányiskola márczius 
15-ét igazán nemes lelkesedéstől áthatottan ünnepelte s 
ez a művészi rendezés folytán fénypontját képezi az is-
kolai évnek. D'Isoz Kálmánné, az intézet ének- és zon-
goratanárnője fényes tanújelét adta, mily nagy eredmé-
nyeket lehet buzgóság és helyes metódus mellett tehet-
séges növendékek közt elérni. Ritter Olga VI. o. t. művészi 
zongorajátéka és éneke az egész hallgatóság legnagyobb 
tetszésével találkozott. Ugrón Anna VI. o. t. talpraesett 
felolvasása a márcziusi nagy eseményekről pedig bizony-
ságúl szolgált az intézet kebelében táplált hazafias szel-
lemnek, valamint a történelmi eseményekre vonatkozó 
mély belátású iskolázottságnak. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Lorántflfy Zsuzsanna-Egyesület f. hó 25-én a 
család-utczai Otthon imatermében jól sikerült szeretet-
vendégséget rendezett, a melyen Bufe Emil bázeli misz-
szionárius a kameruni missziói munkáról tartott szép, 
tanulságos előadást vetített képekkel. Az estélyen Mar-
jay Károly budafoki lelkész magyarázott bibliát, a Lo-
rántffy Zsuzsánna-Egyesület énekkara Arolcháty Béla theol. 
vezetésével szép énekeket adott elő és Kálmán Farkas 
theol. hegedűjátékával gyönyörködtette a közönséget. 



A Bethánia-Egyesület a mult héten tartotta ösz-
szejöveteleit. Sokan jöttek fel vidékről. Örömmel jelez-
zük, hogy a legnagyobb termek is ismét szűknek bizonyul-
tak. A konferenczia lefolyásáról az Egyesület titkárának, 
Vargha Tamás s. lelkésznek tollából jövő számunkban 
hozunk részletes tudósítást. 

A nagyenyedi ref. egyház körében áldásos mun-
kát teljesít a „Nagyenyedi Prot. Nők Szegényeket és 
Betegeket Segélyező-Egyesület". Vettük erről Jancsó 
Sándor nagyenyedi ref. lelkésznek, az egyesület titká-
rának kimerítő jelentését, a mely mutatja, hogy a Zeyk 
Dánielné, szül. báró Kemény Ida elnöknő vezetésével 
működő egyletnek 71 alapító, 185 rendes és 30 párt-
fogó tagja van. A mult évben is sokan csatlakoztak a 
nemesczélú egyesülethez. Az egyesület vallásos és világi 
estélyeket rendezett és sok szegényt és beteget látott el 
kenyérrel, tejjel és egyéb segéllyel. Áldást kívánunk 
erre a szép egyházi munkára! 

A Turáni Társaság legutóbbi előadó gyűlésében, 
a melyen gróf Teleki Pál elnökölt, dr. Germanus,Gyula 
keleti akad. tanár, a ki már évek óta a mi theologián-
kon is oly sikeres előadója az arab nyelvnek, érdekes 
felolvasást tartott vetített képekkel Mekka városáról. 

Adomány. Jánossy György tabajdi volt s.-lelkész 
16 K 36 f-t küldött be hozzánk, mint Benezik Jánosné 
róm. kath. asszony gyűjtését a Nagypénteki Ref. Tár-
saság szeretetháza javára. Eljuttattuk. 

A Kálvineum ügye. Az ORLE. Kálvineum-alapja 
jelenleg 18 fiú ösztöndíjast segít, kiknek évi díja 18,000 
korona; leányoknak 4500 korona segély osztatott ki. 
A Kálvineum különben már épülőfélben van. Tóth István 
debreczeni építész építi Hajdúböszörményben. Egyelőre 
70 gyermek számára készül ott menhely. 

Genfi lelkész Budapesten. Érdekes külföldi vendége 
volt a Bethánia-egylet ezidei konferencziájának. Sauvin 
Ernő genfi lelkész, a genfi népevangélizáczió (Evangéli-
sation populaire) vezetője jött el s inaga is több ízben 
beszélt nagy hatással. Mint halljuk, Ocsára is kirándult. 
Budapesten a svájczi otthonban (Home Suisse) is tartott 
előadást. Nagyon örülünk, hogy a külfölddel való kapcso-
latunk ilyen módon is evről-évre erősödik. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Báró Hámos László ny. főispán 67 éves korában 
elhunyt. Ifj. báró Hámos Lászlóné, szül. báji Patay Anita, 
apósát gyászolja az elhunytban, a ki az ág. hitv. ev. 
egyháznak buzgó tagja volt. 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 

Németh János műasztalosmester 
készít iparművészeti bútorokat, lakás-, iskola-, stb. berendezé-
seket. A székesfőváros szállítója. Költségvetés díjtalan. Budapest, 
VIII., Gólya-utcza 43. Telefon: József 3—90. 

Kaszás János czípészmester 
megrendelésre készít legfinomabb női- és férficzipőket. Buda-
pest, IV., Váczi-utcza 42. sz. 

N Y I L T T E R . 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szcrk. 

A kiváló bór- és lithiumos gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, 
vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásváűyvlzkereskedösekben ÓG gyógyszertárakban. 

PI/ITJTTT T P C ÁRNCI* Szinye-Llpóozi Salvator-forrás-vállalat, 
a U H U H Ü k A b U Í J i Budapest, V., Rndolfrakpart a. 

H 1 R D E T E S E K . 

Hungária beszélő-gép 
a legjobb gyártmány. — Olcsón 
kapható. — Kedvező fizetési fel-
tételek. — Kérjen árjegyzéket. 

Deményi J. és társa 
Budapest, 

VI., Teréz-körút4. sz. 

Orsonotiarmóniumokat 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban 

szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X, ker,, Delej-utcza 2 5 b. 

(Tisztviselőtelep.) 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Tan-
erőknek s lelkészeknek küiöti százalékengedmény. — R é s z l e t -
fizetés e n g e d é l y e z v e . — Kérjen árjegyzéket pianók és pianinók 

ról. — Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig 

EIsd magyar óragyár gózeró-
berendezéssei. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

I T O L L E R J Á N O S 
utóda M A J E R K A R O L Y 

Budapest, VI I , , ThöKöly-út 5 2 . 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

Summi&arofc 
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kályhákat és I J l kandallókat 
- szál l í t I , e g á . a « á j p l é a i c t r á L l y l 

H E / I M u - d - g - a r l s z á l l í t ó 

s U i d a p e a t , T l i o n e t - u d v a r . 
Különlegességek: t e m p l o m o k , csa ládi h á -

B p | j ! zak, i skolák, i rodák stb. részére. Több 
m i ' l mint 100 ,000 van be lő l e haszná la tban 

Valódi 
I Jj c sak e z z é 
t z ^ a Tódő-4 «gjgyei . 

i s I f l ' L Prospektusok é« költségvetések Ingyen és bérmentve. 
Beszewzbető csakis a gyárban vagy a raktárban. 
Budapesten Thonet-udvarban. 

M á r i a V a i é r l a - u t o » a Í O . 

MEIOINCER-OFEN 

É J I HE 

uraU> eredetff! T h e C t i a m p i O l l 
s kerékpárokat dupla ha rang csapággya l és 

> f — s z a b a d o n f u t ó v a l 3 és 5 évi jótállással, min-
y^rrpTyiC \ / s k r f l T ^ d e n árfelemelés nélkül, szigorúan és az ere-

X f / r & A d e t í g y á r i árakon havi 10 és 15 koronás 
E ^ é ^ ^ & W f l - — ^ K ^ r l l r é s z ' e t r e ad juk és kerékpáralkatrészeket az 

Vvíiy W ^ ^ W ^ j ) e Sész világon létező összes kerékpárokhoz 
ö külső és belső gummikat , pedálok, lánczok, 

— — _ ^ ^ ü j g r csengők, kulcsok, szabadonfutóágyak, kor-
mányok, stb. mélyen leszállított 

nagybani eredeti gyári árban szállítunk vidékre is 
1 drb hegyi gummi 6 K-tól, 1 drb belső 2-80 K-tól feljebb 

LÁNG JAKAB ÉS FIA 
kerékpár- és alkatrésznagykereskedők 

BUDAPEST, VIII. Ker., József-Körút 41 szám. 
Fióküzletek : Andrássy -ú t 55., Baross-tér 3. és Budán II., Margit-körűt 6. sz. 

Dlszárjegyzék 1500 képpel ingyen és bérmentve. 

RIEGER OTTÓ vil lamosgépekkel berendezett 
cs. és kir. udv. orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója 

Budapest, X., Szigligeti u. 29. sz. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrendlovagja. 

A párisi , bécsi , pécsi Stb. kiál l í tásokon kitűn-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, t i sz ta l égnyomású csőrendszérű (pneu-
matikái) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
39 év óta 1900 orgonát szállított , közte a 
király o rgoná já t , a mely mű ez idő szerint 
hazánk legnagyobb o rgoná ja (80 vál tozatú 
vil lanyerőre berendezve). Orgonajav í tásoka t 
és hangolásoka t a legmérsó keltebb árban 
tel jesí t . Orgona jóka rban t a r t á sá t elvállal ja. 
Kata lógussal , tervezetekkel és ra jzokkal kí-

vána t r a d í jmentesen szolgál. 

ff lelkész urak szíves figyelmébe ajánljuk a Kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16' alakban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és félbőrkötésben . . 1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . ?}.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8° alakban 1772 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.00 kor.-tól 10.—kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 1.0.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

AiKalmi ajándékul ajánljuk a kiadásunkban levő 

Képes Szent Bibliát 
Tartalmazza a teljes Ó- és Újtestamentomot, valamint az 
Apokrifus könyveket. Alakja 18/25 cm. Tartalmaz több mint 
ezer művészies kivitelű képet és világhírű festők festmé-
nyeinek nyolcz színes másolatát. Ára dúsan aranyozott 
fekete vászonkötésben 30 korona. Postaköltség 72 fillér. 

HornyánszKy ViKtor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Orgona- és harmoniumgyár 

a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: I I . , Corvin-tér 2 . — IV., Semmelweiss-u. 14. — V., Lipót-
kőrút 2 2 . - VI., Andrássy-út 2 8 . — VI I I . , Rákóczi-út 3 9 . — VI11., Baross-

utcza 7 7 . - X., Liget-tér 2 . 
Egy a f e l i é r n e m í i t ö m é s h e z való utasítást 

tartalmazó füzet bárkinek I n g b e n kiadatik. 

g6zer6 l ia j tás- és s a j á t v i l lamosvl lági tással berendezve. 

QHSZÁQK SÁNDOR ÉS FIA 
ós. ét kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi o r szágos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel" , az 1904. évi veszprémi kiállí-
t áson „aranyéremmel" (elsó díj), a 1906. évi 
kassa i kiállításon,.díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számta lan ki tüntetés és 
elismerés. Ajánl ják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a l egú jabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat , melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelésé mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
ju tányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700 nál több ú j orgona lett szál-

i 1 títva. Raktáron kitűnő h a n g ú harmóniumok 
minden nagyságban . Harmóniumok tetszés szerinti r a jz - és változat-összeáll í 
t ássa l megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kivánatra küldünk. 

H M M ES Z O N G O R A í 
Mielőtt harmóniumot vásá-
rolna, ne mulassza el a mi 

Az o r szágban a legnagyobb 
választék elvámolt e lsőrendű 
amerikai , németország i és 
belföldi gyár tmányokban , 
kedvezményes részletfizetési 
feltételek meilett, minden ár-

felemelés né lkül . 

KÉPVISELŐK KERESTETNEK 

Keröer és Berleth 
Budapest, 

Vil.} Wesselényj-u. 53. . 



LEGÚJABB 
THEOLOGIAI 

MOST JELENTEK MEG ! ÚJDONSÁGOK 

DEBRECZENI LELKÉSZI TÁR 
XL kötet. Szerkesztette S. SZABÓ JÓZSEF. 
Ara kötve Í0 K 
J A N O S I Z . : P A P I D O L G O Z A T O K 
VIII. kötet. Közönséges egyházi beszédek, 
^ra kötve 6 K 

Úgy ezek, mint az előbbi 
kötetek, csekély havi részletfizetésre 

megrendelhetők 

K O N F I R M Á C Z I Ó A L K A L M Á B Ó L 
ajánljuk a RÉVÉSZ S Z O B O S Z L A Y - S . 
SZABÓ-féle KONFIRMÁCZIÓRA ELŐ-
KÉSZÍTŐ K Á T É T kérdés és feleletekben. 

Ára 30 fillér. 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
prot. írod. k ö n y v k í a d ó h í v a t a l á b a n 

DEBRECZENBEN 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági ezikkeit 
és italszükségletét a Iegjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
dé Szövetkezetén ez & & & 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik 46 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 

Pontos és 
l e g j o b b ORAR = 5 évi = 

jótállás mellett! 
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E g y h á z i s z e n t e d é n y e k , 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék ,bo rkancsók , 

a r a n y é s e z ü s t é k s z e r e k , 
evő-eszközök ,ch ina -ezüs td í sz t á rgyak r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! ^ g m 

J a v í t á s o k r a s v i d é k i m e g r e n d e l é s e k r e különös gondot 
fo rd í tok . Á r j e g y z é k 2000 rajzzal ingyen é s bérmentve . 

POLGÁR KÁLMÁN 
műórás és ékszerész 

Jutányos 
á r a k ! 

Budapest, VI., Teréz-Körút 5., L em 
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íf Első magyar villamos erőre berendezett hangszerayár. 

STOWASSER J. 
c s . é s kir . udv. hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szálfitőja-
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntőház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

„Hangfokozó gerenda", mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 

L e g n a g y o b b raktár és 
- gyár. = 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tatok, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmoniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahegedük 6 kor.-tól följebb. 

Alapí t tatot t 1816-ban. Tíz é v i jó tá l lás . 

SELTEMOFER FRIGYES FIAI 
cs. ós ki r . udv. szállítók SOPRONBAN, 

Hazánk legrégibb harangöntödéje, 
Ajánlják legjobban 
berendezett harang-
öntödéjük' t a t . köz-
ségeknek és egy-
házaknak Harangok 
bármely nagyság-
ban és zengzet-
ben, csak a legfino-
mabb harangércz-
ből, tiszta csengő 
hanggal öntetnek. 
Repedt harangok újra 
öntetnek; ezek, va-
lamint az új haran-
gok is a már meg-
lévőkhöz teljes 
összhangzatba ön-
tetnek. Minden ha-
rang hangja előre 
határoztatin meg. Kü-
Ionosén ügyel mez-
leijük szabadalma-

zott kövá sült vasból készült szerkezelünkre nagy haran-
gok részőre, mely állal ezek könnyen húzhatók s a fala 
kat nem rázzák. Fakoronákkal bíró harangok ezen 
szerkezetre o lcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt vasból 
készült tűzmentes I aranrálványokat, czéíszeríí szerke-

ze iben s o lcsó árak mellett a legjobban ajánlunk. 

K ö l t s é g v e t é s e k k e l és k é p e s á r j e g y z é k k e l k í v á n a t r a 
p o s t a f o r d u l t á v a l szo lgá lunk. — 1 9 j 2 - b e n 1 6 3 drb ha-
r a n g o t összesen 4 6 , 1 3 7 lclg. s ú l y b a n szál l í t o l t u n k . 

EGÚIABB 
KÖNYVEK 

PROTESTÁNS EGYHÁZI KÖZIGAZGATASI TÖRVÉNYTÁR 1523 1913. 
Összegyűjtötte id. Hegedűs János. Ára K Ifi.— 

BÖLCSÉSZETI ÉS NEVELÉSTUDOMÁNYI DOLGOZATOK. 
írta Roller István. Ara . K 2.— 

AZ ORSZÁGOS EGYHÁZI ALAPOK ÉS ALAPÍTVÁNYOK KÉRDÉSÉHEZ. 
írta Zsilinszky Mihály. Ára K —.60 

HOMESTEADI EGYHÁZ TÍZÉVES JUBILEUMI EMLÉKKÖNYVE. 
írta Harsániji .Sándor. Ara . K 2.— 

KAPHATÓK KÓKAI LAJOS KÖNYV. 
f f 

M e g r e n d e l é s k o r c z é l s z e r ű KERESKEDESEBEN 
az összeget postautalva-

t ö m n & r t k k i ? e k n i ' p .o r~, B u d a p e s t , I V . k e r . , K a m e r m a y e r K á r o l y - u t c z a 1 . 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS, ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN 5 9 3 0 5 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZId SKOLAI LAP 
Megjelenik m i n d e n vasárnap. 

Szerkesztőség és k iadóhivata l 
IX., R á d a y - u t c z a 28. , a h o v á 
a kéziratok, e lőf izetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és k i a d ó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Fele lős s z e r k e s z t ő : 
BILKEI P A P I S T V Á N . 

Társszerkesztők: 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebes tyén Jenő, TarI Imre dr. é s 

Veress Jenő . 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fil lér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési díjak: 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

TARTALOM. Az E l e t K ö n y v é b ő l : Virágvasárnap. (bj.) — Vezéroz ikk : Ulster tanúságai. Bernát István. — K r ó n i k a : A czár 
az alkohol ellen. Utazás egy könyv körül. A kis Lex Heintze. — T á r c z a : Missziói összejövetel a budapesti kínaiak 
körében. K. I. — B e l f ö l d : Püspökbeiktatás Pápán. (—p.) A Bethánia-Egylet konferencziája. Vargha Tamás. — Szo-
eziális ü g y e k : A katonák lelkigondozása. A párbaj. Kálvinista. — Külfö ld: Norvégia. Dr. T. I. — A mi ügyünk. — 
Irodalom. — Egyház. — Iskola. — E g y e s ü l e t . — Gyászrovat. — Szerkesz tő i üzenetek . — Hirdetések . 

Az Élet Könyvéből. 
Virágvasárnap. 

Máté 21.„ 

Nem a krisztuskorabeli nagy költők valamelyike 
foglalta ünnepi énekbe ; nem is a merészszárnyú képzelet 
alkotta meg és díszítette fel ragyogó színekkel; még 
kevésbbé a művészet teremtő ereje által lett kincsünk, 
gazdag örökségünk, hanem a minden népek és nemzetek 
számára Íratott evangélium tárja elénk egyszerű evan-
gélisták tudósításában, hogy milyen volt az első virág-
vasárnap. 

Hányszor elolvastuk már; gyermekkorunktól kezdve 
mennyiszer hallottunk róla; mennyire ismerjük azt és 
mégis mindig valami új szépséget találunk rajta. Olyan 
egyszerű, hogy még a gyermek is megértheti; olyan 
felséges, hogy még az aggastyánt is lelkesítheti; olyan 
ünnepélyes, hogy még a hitetlen is gyönyörűségét talál-
hatja benne. Hódoló sokaság ünnepi lelkesedése; ho-
zsannázók kiáltozása; a templom megtisztításának királyi 
jelenete; a Megváltónál gyógyulást talált vakok és sán-
ták serege ott a templomban és mindenekfelett maga a 
bevonuló, könnyes szemű király: mindez együttesen al-
kotja meg azt a gyönyörű képet, a melynek neve: első 
virágvasárnap, a mikoron a legszebb üdvözlés szava 
zengett, mint szárnyaló ének : Hozsánna a Dávid fiának! 
Áldott, a ki jö az Úrnak nevében ! Hozsánna a magas-
ságban ! 

Az Isten szeretete azonban nemcsak ezt az egy 
virágvasárnapot adta a világnak. Hiszen az csak kezdet 
volt. Felséges bevezetés. A folytatását már nem egyszerű 
evangélisták írták meg, hanem komoly tudósok; törté-
netírók ; népek, nemzetek múlt küzdelmeinek ismerői. 
Talán hitetlenek és mégis nekik is foglalkozniok kellett 
azzal a királyi diadalűttal, a mely két évezred világtör-
ténelmi alakulásai, harczai között Jézus diadalmas bevo-
nulását jelenti és olyan virágvasárnapi ünnepet teremtett, 
a melyhez hasonlót még elképzelni sem tudunk. Micsoda 

forrongásokat váltott ki a lelkekből; milyen fényt árasz* 
tott egy-egy korszak életére; hogyan törte össze a go-
noszság hatalmát; hányszor megakadályozták előhaladá-
sában . . . Ki tudná azt leírni? De mindenkoron királyi 
diadalát volt. 

Mindezt így tudva, önkéntelenül is azt kérdezzük, 
hogy hát a XX. század emberének, társadalmának van-é 
igazi virágvasárnapja ? 

Hogyan volna, a mikor már igazi vasárnapja sincs! 
Hiszen látjuk, hogy a hétköznap tülekedésével, gondjai-
val, szomorúságával lett teljessé még a vasárnap is; 
vagy pedig hiábavaló szórakozások, mulatozások napjává 
tették azt. Fájó szívvel győződünk meg az egyházi élet 
inegerőtlenedéséről és hogy a krisztusi eszményektől 
való elszakadás hihetetlen mértékben megnövekedett. 
Halljuk a tömegek sivár, szeretetnélküli beszédét; a rom-
bolás, pusztulás minden vonalon szemünkbe tűnik. Be-
vonulhat-é a Megváltó a lelkekbe, ha gyűlölet fogadja; 
ha elnémul az üdvözlő ének : „Áldott, a ki jő az Úrnak 
nevében" ?! De a Megváltó mégis diadalmenetben közelít 
a magyar tájak felé. A királyi diadalát itt vonul el előt-
tünk. Jön a Megváltó; és a mint látja, hogy mennyi a 
szomorúság . . . hogy nincs igazi virágvasárnap: [szerető 
szóval hív bennünket, hogy újult erővel, lelkesedéssel 
készítsük az útat, hogy a magyar nép lelkét Isten temp-
lomává emelje! 

A mint így elmélkedésünkben visszatekintettünk a 
múltba; a mint elgondolkoztunk a jelen bajain : ugyan-
akkor lehetetlen, hogy a jövőre is ne gondoljunk. Érde-
kes alakulások várhatók. Messze-világok tájain, pogány 
népek körében ébredés mutatkozik. A külmisszió hatal-
mas tényekben mutatja be, hogy a virágvasárnap ott is 
megkezdődött. Megzendült ottan is — és úgy látszik5 

mindig nagyobb erővel fog hangzani: 
„Áldott, a ki jö az Úrnak nevében. Hozsánna a 

magasságban." Jézus diadalútja ez a világban! Virág-
vasárnap ! (bj.) 



ULSTER TANUSAGAI. 
Másfél év előtt egy szerény czikkben reámutattunk 

azokra a váratlanul fontos eseményekre, melyek Írország-
északi, protestánsoktól lakott tartományában, Ulsterben 
készültek. Kifejeztük azt a meggyőződésünket, hogy a 
vallásért és szabadságért síkra szálló ulsteri polgárság 
mozgalma mély nyomot vághat a világbirodalom tör-
ténetében. 

A lefolyt események szinte hihetetlen mértékben 
igazolták sejtelmeinket. A bibliához, az ősi vallásos 
hagyományokhoz ragaszkodás ereje megrázta azt az As-
gm^-kormányt, mely képes volt megtörni a lordok 
házának hatalmát, lerontani tekintélyét ós elfogadtatni 
akaratát a királylyal, még a királyi presztízs csorbulása 
árán is. 

A hadsereg fegyelme is megrendült. Gough tábor-
nok és 70 tisztje bejelenté, hogy Ulster ellen harczolni 
nem fognak. A kormány alkudozik velük, békíti őket, 
mert büntetni nem meri. A hadügyminiszter, sőt French 
tábornagy, a hadsereg főfelügyelője, az angol katonák 
elseje is lemond. A kormány Dublinből tetemes haderőt 
készül indítani Ulster ellen, sőt hazarendeli a Nápoly előtt 
állomásozó középtengeri hajóhadat, de mégis, alig ké-
tes, hogy Ulster győzni fog. 

Sőt már is győzött, mert a kormány engedménye-
ket ád, sőt ezeken túl még újakra is kész. Ulster nem 
alkuszik. Érzi, hogy hiányosan felszerelt önkéntesei, 
összetartása és szilárd határozottsága többet jelent a 
kormány óriási segédforrásainál, sőt parlamenti több-
ségénél is. Amazokat használni nem meri, emez pedig 
szét fog hullani, mert törekvéseiben ellentétbe kerül a 
nemzet érdekeivel. Ezek pedig végre is többet jelen-
tenek még a többségi elvnél, mert kell, hogy a többségi 
akarat a nemzeti érdekek szolgálatában álljon. 

Nemcsak a kormány jut nehéz helyzetbe, hanem, 
a mi ennél több, az angol parlamentárizmus is. Csoda-e, 
ha politikusok és államférfiak csodálatial tekintenek 
Ulster felé, melynek mozgalma ilyen eredményeket ért 
el. Keresik az erőnek, a sikernek forrását, de maguk 
hitetlenek lévén, tagadják, hogy ez a vallás lehetne. 
De arra utalnak, hogy a vagyonos és művelt Ulster 
nem akar a nála alantabb fokon álló ir többségnek 
behódolni. Szerepet játszik bizonyára ez is. De a döntő 
ok mégis más. 

Az az érzés, mely az Orangemen szervezetének 
századokon át lelke és éltető eleme volt. Az, melyet 
Knox, Cromwell és társaik oltottak beléjük, a mely most 
is oly erős, hogy dominálja a többit és forradalmárokká 
formálja át Belfast, Londonderrynek békés gyárosait és 
kereskedőit is. A pénz, a vagyon mintha elveszítette 
volna egy perezre hatását az emberek lelkén. Zsoltárokat 
énekelve jegyezték alá a Covenantot és íme; a zsoltárok 
ereje olyan nagygyá nő, hogy megrázza nemcsak Asquith 
kabinetjét, hanem nehéz válságba sodorja a parlamentek 
anyját is. Más országokban a romlottság, az ellentétes 

táborok versengése, az önzetlen kötelességtudás hiánya szál-
lítja le a parlamenti többség tekintélyét, a szigetországban 
a zsoltárok, egy maroknyi nép vallásos kegyelete, a 
múltnak megbecsülése s a tömeg kötelességérzete a jövő 
iránt. Ez az, a mi az angol eseményeket a politikainál 
nagyobb jelentőségűvé teszi. Az ulsteriek és a hozzájuk 
csatlakozó unionisták meggyőződése szerint a londoni 
törvényhozásnak nem lehet és nem szabad olyan hatá-
rozatokat hozni, melyek veszedelmesek lehetnek a pol-
gárok százezreinek vallási fejlődésére nézve. Asquith 
home rule-yA nekik Rome-rulet jelent s Anglia jövője 
kerül veszedelembe, ha feledi, hogy a protestántizmus 
nélkül hiányoznának történetéből a legfényesebb lapok, 
a Westminster Abbeyből, a nemzet Pantheonjából a leg-
fényesebb tehetségek és legragyogóbb jellemek emlékei. 

Más országok népe hódolhot más vallási nézetek-
nek, az Egyesült Királyság haladása koczkára kerül, 
jövője biznnytalanná lesz, ha elfeledi azokat a tanúságo-
kat, melyeket története érlelt s a melyek nem engedik, 
hogy a jellemeket formáló vallásos meggyőződéseket 
jelentőségüktől megfosszák, vagy pedig újakkal kicserél-
jék, még a legnagyobb jelentőségű politikai czélok szol-
gálatában sem. Vájjon nem lenne-e ez veszteség az 
egész emberiségre nézve? Úgy látszik, nemcsak mi, 
hanem a túlsó tábor is abban a véleményben van, hogy 
igen. íme a harezoló magyar katholiczizmus, vagy ha 
úgy tetszik, klerikálizmus főorgánuma, Ulsterről írva, 
csodák csodája, mondják majd olvasóink, az ulsteriek-
nek fogja pártját. A czinikus egyszeregy napjaiban vi-
gasztaló látványnak jelenti ki az ulsteri mezőt, a melyen 
tíz és tízezrek ideális czélért képesek arra, hogy lel-
kesedéssel kínálják fel pénzüket és vérüket annak a 
mozgalomnak sikeréért, mely a vallási motívumot minden 
más fölé emeli. Ezt is Ulsternek köszönhetjük. 

De hajlandók vagyunk-e levonni a további tanú-
ságokat? Sőt nemcsak levonni, hanem vezető elvvé is 
tenni életünkben? Mert ez itt a kérdés. A vallási mo-
tívumok felemelése azok fölé, melyek szerint eddig éle-
tünket berendeztük. Bizonyára nem könnyű és nem is 
egy napra szóló vállalkozás. De ha mégis valóban nemes 
vállalkozás, helyes-e, hogy engedjük magunkat köznapi 
vagy alacsony indító okokból visszatartatni az áldozatok 
és a nemesítő munkától? 

Belfastban a Kálvin-Szövetség fáradozásai s az 
ottani protestáns testvérek áldozatkészsége két magyar 
ifjút juttatott abba a helyzetbe, hogy végignézzék és 
végig érezzék e nagy történelmi drámát, a melynek 
nagy felemelő és átalakító hatással kell lenni reájuk. 
Avassák e nagy események annak a gondolatnak apos-
tolaivá őket, a mi az ulsterieket mozgatja, lelkesíti és 
reméljük, győzelemhez is fogja segíteni. A magyar pro-
testánsok pedig lássák be, hogy gyengeségünk, elesett 
mivoltunk csak egy úton a hitnek, a régi meggyőződéses 
vallásosságnak feltámasztásával orvosolható. A közelgő 
Húsvét kétszeresen int bennünket, kogy e gondolatokkal 
foglalkozzunk. Ennek a törekvésnek ápolása erőt, emel-



kedést, virágzást jelent; a közönbösség lassú senyvédést, 
majd elbukást is. 

Ha akad, ki ezt nem hiszi, olvassa el azt a beszédet, 
melyet Adams hírneves oxfordi professzor márczius utolsó 
napján Budapesten az ulsteriak magasztalására tartott. 

Bernát István. 

KRÓNIKA. 

A czdr az alkohol ellen. 

Mult számunkban írtunk a vasárnapi munkaszüneti 
törvényjavaslatról, a mely az alkoholfogyasztás lehető-
ségének még mindig nagy teret enged s íme, olvassuk 
a czár újabb intézkedését az alkohol ellen, miután már 
előbbi rendeletében tudatta a hadsereg vezetőivel, hogy 
sehol se fogadják őt, mint szokás volt, pálinkával. Most 
utasította a pénzügyi, belügyi, igazságügyi minisztereket, 
hogy tegyenek intézkedéseket az iszákosság leküzdésére, 
mely Oroszországban számtalan embert, családot, sőt 
egész nemzetségeket tesz tönkre s a szent-szinódus pro-
knrátora szintén intézkedéseket tett a maga hatásköré-
ben. Nagyjelentőségű dolog, ha nem is várható hamaro-
san változás, de hogy az államfő maga fejezi ki kíván-
ságát, az már megkönnyíti az alkohol elleni mozgalmat. 
Sajnos, mi még ott tartunk, hogy van ugyan pompásan 
berendezett „Társadalmi Múzeumunk" (a Mária Valéria-
utczában), a mely az alkohol veszedelmes hatásait a 
maga egész borzalmasságúban mutatja be, a „kék kereszt" 
s az antialkoholista társadalom erőlködik, a tanítók kö-
telesek a pálinka veszedelmeit megmagyarázni, a lel-
készek igyekeznek a szószékből és példával a népre hatni 
s a/, alkoholtól menteni, de a vendéglők és korcsmák 
nyitva lesznek vasárnap ezentúl is s égetett szeszes italt 
szabad vasárnap is eladni. 

Utazás egy könyv körül. 

A Szekfü Gyuláéról van szó. Egyebek között sza-
márkóróhoz hasonlítja Rákóczi Ferenczet, a ki annyit 
áldozott hazájáért; odaadta érte élete nyugalmát, bol-
dogságát, azt az egész óriási vagyont, a milyennel még 
a koronázott fejedelmek között is akkor kevesen bírtak. 
Most hát ez a könyv „rektifikálja" azokat, a melyeket 
róla eddig írtak. Annyi sok ellenségünk ítélete szerint 
ezután kétségkívül ez lesz a megbízható, elfogulatlan 
forrásmunka nemzeti hősünk megítélésénél. Az a másik, 
a ki oly rajongó szeretettel szentelte egész életét a nagy 
fejedelem és kuruczai emléke kultuszának, a ki haza-
hozta drága ereklyékként a porladó hamvakat egy aka-
démikus ítélete szerint „túlfűtötté a szobát". A szent 
tudomány nevében ezt kellett lehűteni. — A reakczió 
nem maradt el. A tiltakozó-gyűlések, czikkek, felszóla-
lások egész sorozata követi a nagy hírre vergődött köny-
vet. Még ott fenn a rutének is, a kik közül olyan sok 
hű katonája volt a fejedelemnek, felemelték szavukat a 
kegyeletlen merénylet ellen. Természetesen védekezik a 

szerző és mosakodik a M. T. A., a mely a könyvet ki-
adta. Nem érdektelen, hogy ez utóbbi „ellenszenves mun-
kának" deklarálta a könyvet. Hát ez a nyitja a dolognak. 
Ezek a Szekfűk nem tudnak és nem is akarnak rokon-
szenvvel közeledni olyanok felé, a kik holmi elavult 
dolgokért áldozatokat hoznak. — Egyébként kisült, hogy 
a könyvet megjelenése előtt egyetlen komoly szakértő 
sem látta. Úgy emlékszünk, hogy nálunk is történt ilyen-
féle dolog 1909-ben, a genfi jubileum esztendejében. 

A kis Lex Heinze. 

így nevezték el azt a törvényjavaslatot, a mit a 
német birodalmi gyűlés most fog tárgyalni s a mely az 
utczákat és nyilvános helyiségeket meg akarja tisztítani 
a szeméremsértő képektől, föliratoktól s a mely büntetést 
szab minden olyan cselekedetre, a mely az ifjúság erköl-
csét veszélyezteti s e fölötti megütközésre adhat okot. Persze 
a Göthe-Liga, a mely a „szabadgondolkodókat", vagy 
mondjuk a „moderneket" gyűjti egybe, ez ellen is küz-
delmet indít, mint annak idején a Lex Heinze ellen. 
Szerintük nem kisdedóvó az utcza s a tudományra és 
művészetre veszedelmes a javaslat. (?) Sic! Hát mire való 
is a szemérem és az erkölcs? Elkopott szólamok, üres 
hagyományok, frázisok — úgy-e bár? Oh, Jeruzsálem . . . 
szólna és könnyezne újra Jézus. A nagyvárosok sorsa, 
hogy mindig voltak és lesznek bennük Göthe-ligák, sze-
mérmet, erkölcsöt kigúnyoló „modernek" — de lejárták 
mindenütt magukat s elpusztultak mindenütt, mert az 
evangéliumi világnézet újra, meg újra diadalmat vett! 

TÁRCZA. 

Missziói összejövetel a budapesti kínaiak 
körében. 

Mégis csak világváros Budapest! A világ minden 
tájáról vetődik ide egy csomó ember. Még Kínából is. 
Hozzá még nem is csak néhányan. Annyian vannak, 
hogy még missziói összejövetelt is lehet \a körükben 
tartani. \ 

A Kínában működő magyar misszionáriusnőnk, 
Kunst Irén szabadságának a végét ismét körünkben tölti. 
Ez a szabadság legkevésbbé sem szabadság — a mi 
fogalmaink szerint. Csupa utazgatás. Napjában többször 
két-három előadás. Mikor Magyarországot bejárta, nagyobb 
körútra indult Németországba. Onnan visszajövet, újból 
minálunk tart előadásokat. 

Budapesten azután érdekes gondolata támadt. Meg-
tudta, hogy itt is laknak nagyobb számmal kínaiak. Mint 
„vérbeli* misszionárius, nem nyugodott addig, míg föl 
nem kereste őket lakásukon. Egyiktől tudta meg a másik 
czímét. Leginkább két utczában telepedtek meg. Egy-
részük a Ovoda-utczában, másrészük a Konti-utczában. 
Itt vendéglőjük is van. Ez a „hívek látogatása" nem kis 
áldozat. Az itt lakó, nagyobbára az alacsonyabb osztá-



lyokhoz tartozó kínaiaknak nem valami nagy érzékük 
van a tisztaság iránt. Lakószobáik nem a legkellemesebb 
illatot árasztják a látogató felé. Több helyütt megtör-
tént, hogy a háziasszony, mikor megtudta, hogy misszio-
náriusnőnk tud kínaiul, kérte, mondja meg nekik, hord-
ják ki a szemetet szobáikból, mert már tarthatatlan 
szagot áraszt a sok piszok ! 

Kunst Irén nem elégedett meg azzal, hogy sorba 
látogatta „új honfitársait". Eltökélte, hogy összegyűjti 
őket valahol és beszél nékik is az evangéliumról, meg 
Krisztusról. Tervét magáévá tette dr. Misley Sándorné, 
a Magyar Nők Missziói Bizottságának csodás buzgóságú 
elnöknője is. Márczius 24-ére, délelőtt 11 órára meghív-
ták teára a kínaiakat a Család-utczai evangélizáló-terembe. 
Á külmisszió néhány barátját is meghívták erre a ritka 
alkalomra; így id. Viktor Jánost, két derék orvostan-
hallgatót, meg engem is. Ott voltak a Család-utczai dia-
konisszák is, Müller Matilddal élükön. 

A fogadtatás egészen kínai módon ment végbe. 
Eleve alaposan kioktatta Kunst Irén a magyar részt-
vevőket a kínai szokásokra. A világért sem állanának 
el azoktól a kínaiak. Még a legalacsonyabb osztályhoz 
tartozók is megütköznének, ha azoktól eltérő dolgokat 
tapasztalnának. Három asztalt teritettek föl. Helyesebben 
nem „terítettek", mert hisz Kínában nem terítik le az 
asztalokat. Sem abroszt, sem asztalkendőket nem hasz-
nálnak. Egyszerűen fölrakják az asztalra az ennivalót. 
Most is raktak föl teasüteményeket, fölszeletelt naran-
csokat, egy sereg babszemszerű amerikai diót. Evőesz-
köznek híre-hamva sincs. 

A kínaiak jó része el is jött. 15 férfi és ifjú, meg 
egy nő jött. Rendkívül érdekes a helyfoglalásuk. Az aj-
tótól legtávolabb eső hely a legelőkelőbb hely a kínaiak-
nál, a legközelebb eső pedig a legutolsó. Mikor hellyel 
kínálták ezeket is, mindegyikük a legutolsó helyre akart 
ülni. Úgy kellett őket valósággal följebb tuszkolni. Arra 
meg épenséggel egész harcz árán lehetett egyiküket 
rávenni, hogy a főhelyre üljön. Mikor azután az ugyan-
annál az asztalnál ülő id. Viktor János fölállt imádkozni, 
a főhelyen ülő megragadta az alkalmat és a helyére 
telepedett. Úgy kellett szinte karhatalommal Ja Cin Csan 
kereskedő urat visszatelepíteni a főhelyre. 

Jó magam, előadásom miatt, nem lehettem jelen 
az előzetes kioktatásnál. Megérkezésem után a nők asz-
talánál kívántam letelepedni. Az asztalfőn egy idősebb-
nek látszó kínai nő ült fekete, kínai öltönyben, törpére 
nyomorított, apró gyermekczipős lábbal. A nők hamaro-
san eltessékeltek az egyik férfiasztalhoz. Csak azután 
tudtam meg, hogy ott nem szabad férfiaknak és nőknek 
egy asztalnál letelepedni. Ez a kínai nő két fiával volt 
ott. Azoknak is a másik asztalhoz kellett ülniök. Még 
az édes anyjukkal sem ülhetnek egy asztalnál a más-
neműek! 

Ahhoz az asztalhoz jutottam, a hol az európai 
ruhába öltözött, jobbmódú kínai férfiak telepedtek le. 
A másik asztalnál néhány kínai ruhás, szegényebb alak, 

meg a fiúk foglaltak helyet. Czopfja már egyiknek sem 
volt, még a toprongyosabb alakoknak sem. 

Alighogy leültem, az egyik derék orvostanhallgató, 
a ki az asztal alsó végén teljesítette a házigazdai tisz-
tet, belemarkolt a különböző tányérokba s egy csomó 
teasüteményt, meg amerikai diót rakott elém a kezével. 
Teleöntötte a csészémet teával. Czitrom után kezdtem 
kutatni a tányérok közt. „Ne tessék semmihez se nyúlni" 
— figyelmeztetett. A kínaiaknál a vendégek csak ahhoz 
nyúlhatnak, a mit eléjük raknak. Czitromot kértem. Az 
nincs — volt a válasz. Itt kínai módra kell fogyasz-
tani a teát: czukorral, semmi mással. Beláttam, hogy 
nincs mit okoskodni, bele kell törődni a kínai szokásokba. 

„Csing, csing!" mondogatják egyre-másra a fölső 
meg az alsó végen ülő házigazdák s fölfelé fordított 
kézzel kínálókig mutogatnak az egyesek előtt lévő enni-
valókra. Majd két kézzel megfogják a teáscsészéjük 
alját, fölemelik s azzal integetnek a többiek felé, úgy 
ismételgetik: ,Csing, csing!" A többiek is megfogják s 
azok is ismétlik a tessékelő szavakat. Olyan, akárcsak 
nálunk szokták tenni a borospoharakkal. Én véletlenül 
a fülénél fogva emeltem föl a findzsám. A gazda hama-
rosan figyelmeztetett, hogy ne a fülit, hanem az alját 
fogjam, még pedig mind a két kezemmel, mert sértve 
találják magukat érezni a kínaiak. 

Egész garmadával hever mindegyik előtt a csupasz 
asztallapon mindenféle, mert nem külön-külön, hanem 
egyszerre a vendégek elé raknak mindent. De azért 
tele marokkal újabb meg újabb csomókat raknak eléjük 
a házigazdák s csak egy-egy újabb „Csing, csing !"-re 
nyúlnak hozzá. Egy-egy falatot esznek s újabb kíná-
lásra várnak. Közben újból és újból teát öntenek a 
házigazdák. En már megelégeltem, de a gazda figyel-
meztetett : itt el kell fogadni, nem lehet semmit sem 
visszautasítani. 

Mikor már jól ki „csing, csing"-eltük magunkat s 
egy halom puha amerikai dióhéj jelezte mindegyikünk 
előtt a kínálgatás eredményes voltát, kezdetét vette az 
összejövetel komolyabb része. 

Erről legközelebb. N K. I. 

BELFÖLD. 

Püspökbeiktatás Pápán. 
Felemelő ünnepély keretében folyt le mult hó 31-én 

Pápán Németh István dunántúli püspök beiktatása. A kül-
döttségek már az előző napon érkeztek. A konventet 
gróf Degenfeld József és dr. Baksa Lajos, a mi egyház-
kerületünket az elnökség megbízásából, Petri Elek ker. 
főjegyző vezetése mellett Kálmán Gyula, Lévay Lajos 
esperesek, Mészáros János ker. tanácsbiró, Sárközy Aurél, 
Benedek Sándor, dr. Darányi Gyula és Bilkei Pap 
István theol. tanár képviselték. A Tiszántúlról dr. Bal-
tazár Dezső püspök, Kiss Ferencz ker. főjegyző, Hajdú 
Zsigmond püspöki titkár, dr. Márk Endre ker. ügyész vol-



tak ott. Az erdélyi küldöttség Nagy Károly püspök-
helyettes, Só falvi Miklós esperes és Pünkösti Pál ker. 
számvevőből állott. A tiszáninneni egyházkerületből dr. 
Tüdős István püspök, Dókus Ernő főgondnok, Radácsy 
György ker. főjegyző, dr. Szabó Sándor sárospataki 
rektorprofesszor, Lengyel István püspöki titkár jöttek el. 
Az ünneplő dunántúli egyházkerületből gróf Tisza István 
főgondnok mellett ott láttuk mind a kilencz egyház-
megye esperesét és gondnokát, Beöthy Zsoltot, a főiskola 
buzgó gondnokát, a kerületi tisztviselőket és sok lelkészt 
és világit. Az ág. liitv. ev. testvéregyház nagy küldött-
séggel képviseltette magát és fejezte ki együttérzését. 
A helyben lakó Gyurátz Ferencz püspök vezetése mel-
let ott voltak : Geduly Henrik tiszáninneni püspök, Ber-
zsenyi Jenő dunántúli felügyelő, Bognár Endre, az Egye-
temes Gyámintézet elnöke, Noszkó István lelkész, dr. 
Mikler Károly eperjesi jogtanár, a helybeli ev. lelkész 
és a környékből is többen. A minden tekintetben figyel-
mes rendezőségnek nem kis gondot okozott a zásziódíszt 
öltött városba bevonuló küldöttségek és vidéki résztvevő 
vendégek elszállásolása. Több család szívességét is igénybe 
kellett venni. A Szent Benedek-rend új főgimnáziuma 
melletti régi székházban is több előkelő vendég nyert 
kellemes és meleg szállást. 

Délelőtt fél 10 órakor a pápai közönségnek és az 
épen arra a napra eső országos vásárra sereglő vidé-
kieknek nem mindennapi látványban volt részük. Palás-
tos, Luther-köpenyes, díszmagyar ruhás hosszú menet, 
élén gróf Tisza István főgondnokkal és Czike Lajos 
h.-püspökkel, vonult a nagyszerűen elhelyezett és meg-
épített ref. főiskolából a meglepően szép főutczán a kál-
vinista templomba, a mely ott tudvalevőleg a papház 
udvarában áll. Ajtaja előtt egy régi görbe hársfa áll, 
a melyről Mészáros János kecskeméti lelkész mondta, 
hogy „az ő idejében", t. i. pápai diákkorában, is épen 
olyan tekintélyes méretei voltak. Az idegennek valóban 
vezetőre van ott szüksége, ha megakarja találni azt a 
régi, elrejtett, torony és kívülről minden ékesség nélküli 
templomot. A pápai gyülekezet már évek óta készülődik 
az újnak építéséhez. Most már tényleg feltűnően szegé-
nyes ez a hajlék az ottani épülés és fejlődés mellett. 
De valamikor drága és becses volt különösen azoknak, 
a kik annak idején egy régi nemesi kúrián felépíthették. 
A pápai Eszterházyak nagyszerű kastélya, az előtte el-
terülő és a család tulajdonát képező nagy tér közepén 
álló impozáns, kéttornyú kegyúri templom mutat ért-
hetően arra, a mi ott a múltban, az ellenreformáczió 
idejében történt . . . 

De a belépőt kellemesen lepte meg a kívül oly 
egyszerű templomnak belseje és az a jó rend is, a mely 
a gondos figyelem folytán a zsúfolásig megtelt templom-
ban volt . . . Az „ím bejöttünk" eléneklése, Czike Lajos 
h.-püspök imája, a főgondnok rövid megnyitója és a 
szavazatbontó-bizottság jegyzőkönyvének felolvasása után 
küldöttség ment a püspökért. Beléptekor a harsány éljen-
zésnél is szebb és meghatóbb köszöntés is fogadta. 

Onnan felülről a karból hangzott le a tanítónőképző-
intézet növendékeinek remek karég^ke, Gáty Zoltán 
tanár vezetése mellett. A hosszú püspöki eskü elhang-
zása után gróf Tisza István főgondnok keresetlen, meleg 
szavakkal üdvözölte az ünnepeltet, a melyben az evan-
géliumi igazság és szeretet melletti bizonyságtételre hívta 
fel őt. Mindenki feszült várakozással nézett az új püspök 
megnyitó beszéde elé. Mindenek tetszésére és megelé-
gedésére szólott ott a zöld asztalnál a beszédét mind-
végig, állva hallgató főgondnok jobbján. Nem vett fel 
textust, de azért beszéde a maga egészében mélyen bib-
likus jellegű volt, az evangélium íze és illata áradt el 
minden részletén. Nemes egyszerűséggel, nagy tapintat-
tal és melegséggel tüntette fel a reá váró nagy szolgá-
lat programmját, a mely odaadó hűséget, megértő sze-
retetet ígért a kor követelte modern egyházi élet minden 
szükségletével szemben. 

A főiskolai énekkar szép éneke után az ünnepély 
egyik legmeghatóbb részlete következett. Dr. Baltazár 
Dezső püspök es a kilencz esperes között ott állt az 
új püspök a zsámoly előtt. Dr. Baltazár Dezső ajkai-
ról most hangzott el az ő első püspökavató, vagy 
mondjuk, szentelő beszéde. A szolgálatra vonatkozó krisz-
tusi szózat volt méltó és alkalomszerű témája. Ragyogó 
ékesszólásával, beszédének erejével és melegségével 
mélyen meghatotta és elragadta a feszült figyelemmel 
hallgató ünneplő közönséget. Imája után kezét a zsá-
molyra boruló püspök fejére vetette és reá áldást kért 
onnan felülről. 

A gyülekezeti ének elhangzása és a gyűlés bere-
kesztése után következett a 25 küldöttségnek fogadta-
tása. A konvent és ref. egyházkerületek üdvözletét gr. 
Degenfeld, az evangélikusokét Gyurátz Ferencz püspök 
tolmácsolta. Dr. Baltazár Dezső az Orle, Czike Lajos 
az esperesi, Chernel Gyula a gondnoki kar nevében 
szólott. 

Megható volt a Beöthy Zsolt üdvözlete, a melyet 
az iskolák részéről hozott. Természetes, hogy a püspök 
minden találó válasza között az erre adott volt a legr 
melegebb. A róm. kath. apátplébános, a Szent-Benedek-
rend rokonszenves igazgatója, a gróf Eszterházy-uradalom 
kormányzója és a többiek következtek ezután. Nem so-
rolhatjuk fel mindeniket, de egyről mégis megemléke-
zünk. Konkoly Thege Béla ker. világi aljegyző, a Ker. 
Ifj. Egyesületek nemzeti bizottságának alelnöke, üdvözölte 
egy kis küldöttség élén a püspököt, a melyben támoga-
tást és szeretetet kért a fontos nemzet- és egyházépítő 
munka számára. A pápai ref. egyház és a kebelében 
levő nő- és leányegylet járult utoljára a minden küldött-
ségnek találó választ adó püspök elé. 

Délután közebéd volt és ennek befejeztével rövid 
kerületi közgyűlés, a melyen az új ker. tanácsbíró, Gya-
lokay László nemes-ócsai lelkész esküt tett. A közgyűlés 
elrendelte a megüresült főjegyzői állásra a szavazást, 
néhai Antal Gábor püspök özvegyének 2000 K kegy-
díjat szavazott meg. A püspök a tanév végéig ellátja 



tanszéke dolgait. A jövő tanévre új tanár jön. Az állásra 
pályázatot hirdetnek. 

Többen megnéztük az ünnepélyek végeztével a 
leánynevelő-intézetet, a dunántúli kerületnek ezt a két-
ségkívül legnagyobb jelentőségű hatalmas kultúrintéz-
ményét. Az intézet, mely tanítónőképzőből és polgári 
leányiskolából áll, internátussal van összekötve. Ebben 
130 leány nyer pompás elhelyezést. Kutassy Erzsébet 
tanárnő, az internátus felügyelője kalauzolt bennünket le 
egészen a konyháig. Onnan néztünk be a nagy étterembe, 
a hol 130 leány épen ozsonnázott; A szokottnál is élén-
kebb volt a hangulat. Társalgási téma volt bőven. A püs-
pökbeiktatási ünnepély nem mindennapi dolog, közeleg 
a vakáczió és mindjárt az ozsonnázás után a tornaterem-
ben kezdődik a „baba-bál", a melyet a „kicsinyek" ren-
deztek, a kik helyszűke miatt nem vehettek részt a temp-
lomi ünnepélyen. Erre meg mi nem voltunk hivatalosak . . . 
Kellemes emlékekkel vettünk búcsút a „dunántúli Athén-
től" és robogtunk vissza a gyorsan száguldó vonattal 
Budapestre. —p. 

A Bethánia-Egylet konferencziája. 

A Bethánia-Egylet, melynek munkája az egész 
országban mind szélesebb körökre terjed ki, márczius 
22—25. napjain tartotta évi ünnepélyeit és konferen-
cziáját Budapesten. Az előkészületek már jóval előbb 
megkezdődtek, az egylet vezetősége és budapesti tagjai 
heteken keresztül fáradoztak a gyűlések külső és belső 
alapos előkészítése és a vidékről feljövök elszállásolása 
érdekében. Ilyenkor érezhető igazán egy nagy Bethánia-
ház hiánya, mely a maga nagy termével és vendég-
szobáival rendelkezésre állana. így jórészt a budapesti 
tagok vendégbarátságából s a ref. theol. akadémia vezető-
ségének szívességéből találtak otthont a vidéki vendégek 
s maga a konferenczia márczius 22-én délelőtt a már 
megérkezett vendégek a budapesti érdeklődők nagy se-
regével együtt a Tavaszmező-utczai gimnázium termében 
gyűltek össze megnyitó istentiszteletre. Kádár Géza zilahi 
ref. lelkész hirdette az igét Ef. 2 :4—6 alapján. Szólt 
a bűnről, mint a lélek haláláról s arról az isteni erőről, 
mely minket megelevenít, az új élet bennünk kifejti s 
a jövendőre nézve dicső reménységet ad. A Bethánia 
énekkarának énekei is emelték az ünnepély szépségét. 
Dr. Kováts Lajos „Új cantate"-ja s az „A mint vagyok . . . 
Bárány Jézus jövök" czímű angol ének megragadták a 
lelkeket. 

Délután egy kis ismerkedő szeretetvendégség volt, 
melyen néhány vidéki vezető, Nyáry Pál, Kádár Géza, 
Széles Sándor ismertették munkájukat, Vargha Tamás 
pedig azt az igét ajánlotta figyelmébe a konferencziára 
fölseregletteknek, hogy Istenországa nem beszédben áll, 
hanem erőben. 

Este vallásos estély volt a Kálvin-téri templomban. 
Az estély központja dr. Szabó Aladár elnök felolvasása 
volt e tárgyról: „Hogyan jut a keresztyén hite diadalra 

a világon?" Az alázatos, szeretetteljes és bölcs hitről 
beszélt megragadó, világos szavakkal. Felolvasása nyom-
tatásban is meg fog jelenni. Petri Elek és Forgács Gyula 
lelkészek imája s az énekkar két éneke egészítették ki 
az estélyt. 

Hétfőn délután a Bethánia helyiségében kezdődött 
meg a konferenczia első része: a vezetők és ker. mun-
kások konferencziája. Dr. Kováts Lajos volt az első 
előadó. „Hűséges és szeretetteljes szolgálat Istennek" 
volt előadásának a tárgya. Az emberek azért nem sze-
retnek szolgálni, mondta, mert nem ismerik az igazi 
szolgálat lényegét. Az igazi, emberhez méltó szolgálat: 
Istennek szolgálni. A ki nem akar Istennek szolgálni, 
az emberek szolgájává lesz. Nekünk különösen sok ta-
nulni valónk volna Jézustól (Márk 10:45). Dr. Kecs-
keméthy István az egyházban való szolgálatról szólt. 
Minden igazi keresztyén munka egyházi munka, mert a 
Krisztus anyaszentegyházát építi. Reámutatott az előadó 
a történeti egyházak jelentőségére s a hozzájuk való 
hűség fontosságára. A tárgyakhoz többen hozzászóltak, 
így Nyáry Pál, Olasz Sándor, Nagy Károly né stb. 

Kedden délelőtt folytatódott a vezetők konferen-
cziája, de a konferencziai tagok nagy számára való 
tekintettel, már a theol. akadémia dísztermében. Vargha 
Tamás s.-titkár a Bethánia iránti kötelességekről s az 
egylettől várható áldásokról beszélt. „Józanok legyetek" 
és „Munkálkodjatok" voltak alapigéi s reámutatott, hogy 
első kötelesség az egylet s az evangéliumi munka hely-
zetének, veszedelmeinek és hibáinak ép úgy, mint ered-
ményeinek és reménységeinek józan meglátása, a máso-
dik pedig az ezekhez mért alázatos, éber s kemény 
munka. Sok érdekes hozzászólás követte az előadást. 

24-én délután kezdődött az általános konferenczia. 
Dr. Szabó Aladár bemutatta a konferenczia érdekes ven-
dégét, Sauvin Ernő genfi lelkészt, az élőkeresztyén szö-
vetségek európai titkárát, ki szíves, lelkes szavakkal 
üdvözölte a magyar szövetségeseket. Takaró Géza e 
tárgyról szólt. „Hová vezet a szoros kapú és a keskeny 
út?" Az életre, volt reá a biblikus felelet. Az életről 
Ezékiel látomása alapján (Ezék. 47 r.) szólt. Magasról 
fakadó, egyre növekvő folyam az, mely gyógyító erőket 
visz magával. Báró Podmaniczky Pál az „Ébresztésről 
és ébredésről" beszélt. Az emberek alusznak. Zavaros 
álmaikat valóságoknak hiszik. Ébreszteni kell őket. De 
csak az ébreszthet, ki maga már fölébredt a bűn álmá-
ból a lelki élet nagy valóságaira. Az ébredés Isten mun-
kája. A hűséges ébresztgetés elmaradhatatlan következ-
ménye az ébredés. Biberauer Richárd megkapó jelenetek 
rajzolásával mutatta be, hogy mikép áll be az ember 
életében a nagy fordulat, a megtérés s hogy a megtért 
lélek miképen nyeri meg az elhívást Istentől a neki 
szánt munkakörbe. 

Kedden este nagyszabású szeretetvendégség volt a 
budai vigadó nagytermében. Mintegy hatszázan gyűltek 
össze ez alkalomra, zsúfolásig megtöltve a fényes ter-
met. A Bethánia énekkara dr. Kováts Lajos vezetésével 



Mendelssohn Illés oratóriumának egy hatalmas részletét 
adta elő. Megkapó volt a szóló- és karénekekből össze-
állított másik szám is: az üdvösség története énekben. 
Sauvin lelkész a sajátmagunkban végzendő misszióról 
tartott előadást dr. Szabó Aladár tolmácsolásával. Meg-
kapó illusztrácziókkal telt beszéde lekötötte a hallgatók 
figyelmét. A magunk foglalkozásában mutassuk meg 
keresztyénségünket mindenekelőtt, mondta s ne akarjunk 
fellegekben járni. Ha életünk eredménytelennek látszik 
is, a gyümölcsöket majd meglátjuk — a kerítés másik 
oldalán, az örökkévalóságban. Dr. Kecskeméthy István 
az első parancsolatról tartott bibliamagyarázatot. Dr. 
Thaly Lóránt szép költeményt olvasott. 

Szerdán délelőtt folytatódott a konferenczia. Vargha 
Gyuláné „A saját bűneinkkel s a mások bűneivel való 
küzdelem "-ről szólt. Gal. 5. és 6. részéből vette alap-
igéit. A bűnök nagy rendszerében három csoportot kü-
lönböztetett meg: az érzéki, vérmérsékleti s az őszinte-
ség hiányából eredő bűnöket. Szólt arról, hogy a két 
küzdelem egyfelől a magunk, másfelől a mások bűneivel 
hogy fonódik össze, hogy nehezíti egymást. Gombos 
Ferencz a „Munkába állás és munkába állítása kérdésé-
ről beszélt. Isten, a munkába állító Isten egy hívét sem 
hagyja tétlenül. De nem mindenki alkalmas minden 
munkára. A konferenczia csak úgy lesz eredményes, ha 
munkás élet lesz a következménye. 

A közgyűlés következett ezután, melynek első tárgya 
Sauvin lelkész előadása volt a „Határozott, de nem 
merev keresztyénség"-ről. A hitet mint életet tüntette 
fel, mely, hogy egészségesen fejlődhessék, ahhoz bizo-
nyos életföltételek kihasználása szükséges. A hivő lélek 
levegője, napfénye az imádság s a hivő testvérekkel 
való érintkezés tápláléka Isten igéje, tevékenysége a 
keresztyén munka. Vargha Tamás s.-titkár a választmány 
jelentését, Szabó Gyula pedig a pénztárvizsgálatról szóló 
jelentést terjesztette elő, melyeket a közgyűlés tudomásul 
vett. A vidékre távozott titkárok helyett Vargha Tamás 
s.-titkár és dr. Molnár Evelin választtattak meg titkárokul, 
a választmány pedig öt új taggal: dr. Molnár Gyulával, 
br. Podmaniczky Pállal, br. Podmaniczky Pálnéval, dr. 
Thaly Loránttal és dr. Csia Sándorral egészíttetett ki. 
Elhatároztatott egy új, önálló gyermeklapnak kiadása, 
melynek szerkesztését Takaró Géza vállalta magára. 
Fölhatalmazást adott a közgyűlés a választmánynak egy 
utazótitkár beállítására. 

Szerdán délután voltak a konferenczia utolsó elő-
adásai. Nyáry Pál a mélységes és gyakorlatias keresz-
tyénségröl beszélt, melyeket úgy határozott meg, hogy 
az egyik a mi életünk Krisztusban, a másik Krisztus 
élete a mienkben. Csak a mélységes keresztyén élet 
lehet igazán gyakorlati. Ifj. Szabó Aladár a nemzetünk 
körében építendő várakról szólt. A vasárnapi iskolák, a 
bibliakörök, keresztyén szövetségek, ker iratterjesztés, 
mind-mind bástyái a nemzeti életnek. Különösen fel-
hívta a figyelmet a fölépítendő Beihánia-házra. 

Hat órára a ref. hívek seregével együtt a Kálvin-

téri templomba gyűltek össze a konferenczia tagjai, hogy 
Istennek hálát adjanak az elvett áldásokért. Ezen a 
vallásos estélyen újra Sauvin lelkész beszélt megkapó, 
nagy témáról: a lelkek sebeinek gyógyításáról a jelenkor-
ban. Reámutatott a sajgó sebekre s az egyedüli orvosra : 
Jézusra, a ki kiengesztel, átalakít és reménységet ad. 
A kereken kidolgozott, illusztrácziókkal gazdagon meg-
világított, nagy hévvel, melegséggel elmondott beszédet 
dr. Szabó Aladár tolmácsolta. Dr. Thaly Lóránt húsvéti 
költeményt olvasott fel, az énekkar pedig dr. Kováts 
Lajos Örömkantatéját, a 43. dicséretet, meg egy szép 
franczia éneket adott elő. „Csak zengje, zengje hálánk, 
mit tett az Úr velünk", ez volt a vallásos estélynek s 
vele együtt az egész konferencziának záróhangja. 

A konferencziának csak külső kereteire mutathat-
hattunk rá ebben a kis referádában. A lelkekben lefolyt 
titkos munkát csak az Úr Isten ismeri. De bizonyos, 
hogy sok lélek megmozdulása és fölfrissülése történt 
ezekben a napokban. „Csak zengje, zengje hálánk, mit 
tett az Úr velünk." A gyümölcsök majd a munkában, 
szerte-szét az országban, fogják magukat megmutatni. 

Vargha Tamás. 

S Z O C Z I Á L 1 S Ü G Y E K . 

A katonák lelki gondozása. 

Lapunk mult évi 1. számában írtam arról, milyen 
hasznos missziót teljesít Fekete Gyula lelkész Nagykikin-
dán azáltal, hogy az ott állomásozó katonaság legény-
ségét tervszerűen s a parancsnokság által is elrendelt 
időben hetenkint vallásos oktatásban részesíti. A katonai 
szolgálat idejében lehet igazán megragadni az ifjú lel-
keket s mily nagyjelentőségű volna ez a misszió, ha 
lelkészeink mindenütt foglalkoznának ily módon a legény-
séggel. Sőt egyházkerületeink vagy a Konvent közben-
járására a hadügyi, a honvédelmi minisztériumban bizo-
nyára ki lehetne vinni, hogy az ily módon foglalkozó 
lelkészek tiszteletdíjban is részesüljenek s a vallásos ok-
tatás az egész hadseregben rendszeresíttessék. Ennek egy-
házi és nemzeti szempontból való jelentőségét nem szük-
séges fejtegetnem. Talán egyszer ez az eszme is vissz-
hangra talál és megvalósul. 

Annál magyobb örömmel kell megemlékeznünk 
arról, hogy mégis van olyan intézmény, mely a tényleges 
szolgálatra bevonult legénység művelésére súlyt helyez 
s ez a múzeumok és könyvtárak országos tanácsa. Nem 
kisebb férfi, mint a közigazgatási bíróság elnöke, Wlassics 
Gyula állott ennek a mozgalomnak az élére s a tanács 
12 honvéd és 11 közöshadseregbeli könyvtárt létesített 
s a mi nemzeti szempontból fontos, 3 Boszniában van 
(Bilek, Metalkassel, Rogotica), 4 pedig Ausztriában. De 
a tanács kezdeményezésére az EMKE. 15 honvéd és 6 
közöshadseregbeli, a DMKE. 21 honvéd, a FMKE. 7 
honvéd, a Budapesti könyvtáregyesület 3 honvédkönyv-
tárat létesített, összesen tehát 69 könyvtár létesült társa-



dalmi úton s most a honvédelmi miniszter még 87 le-
génységi könyvtárat állit fel, ebből 10-et Horvátországban. 

Ezt a nagyjelentőségű intézkedést örömmel üdvö-
zöljük, mert felette igaz Wlassics Gyula azon indokolása, 
hogy a kulturai felsöbbséghez van kötve a magyar állam 
exisztencziája s hogy nemzetmentő munka a magyar 
kultura. 

A legénységi könyvtárak ügye kétségkívül fontos 
és íme jó úton van, de vájjon nem lenne itt az idő, hogy 
a protestáns egyházak is megtegyék kötelességüket és 
nekifogjanak a legénység vallásoktatása ügyének s ki-
vívják, hogy ez az egész hadseregben rendszeresittessék. 

A párbaj. 

A modern idők meglehetősen letompították ennek 
a középkori maradványnak a jelentőségét s legalább is 
kiszorították az úgynevezett „tyúkszempárbajokat", ha 
véglegesen kiküszöbölni nem is lehetett. Időről-időre egy 
halálos végű párbaj újra felrázza a társadalmat s arra 
ösztönzi az emberi életet megbecsülő lelkeket, hogy ez 
a czéltévesztett módja az elégtételvevésnek végkép ki-
küszöböltessék, egyúttal pedig hathatósabb bírói védelem 
alá helyeztessék a becsület. Az utóbbi hetekben történt 
szomorú befejezésű párbaj új lökést adott ennek a moz-
galomnak s az Országos Párbajellenes Szövetség tanács-
kozásán a herczegprimás tartott előadást, kiemelve a 
keresztyén világnézletből folyó szempontokat. „Azt a 
distancziát kell áthidalni — mondá -—, a mely a belátás 
és a cselekedet között tátong, mert — szerinte, de min-
den helyesen gondolkozó keresztyén szerint is — a mo-
dern párbajban benne vannak a történeti párbajformák 
hibái, de az enyhítő körülmények nélkül; míg ugyanis 
az ököljogban megvolt az önvédelem szükségessége, az 
ormaié-bán a köztörvények aprobácziója, a lovagkorban 
a lovagi erények gyakorlása: a modern párbajról ezeket 
nem lehet elmondani." 

Érdekes adatokat állított össze a német párbaj-
ellenes liga, a mely szerint nem lehet mondani, hogy 
az utolsó tíz évben (1904—13) csökkent volna a pár-
bajok száma; Németországban e tíz év alatt 419 párbaj 
vívatott, a miből 30 halálos kimenetelű. A szám túlnyomó 
része katonatisztekre és egyetemi hallgatókra esik s úgy 
áll a dolog, hogy Németország, Francziaország és Ma-
gyarország állnak első helyen. Nálunk különösen poli-
tikai és újságírói párbaj a gyakori s a mostani napok-
ban folyik épen egy meg nem történt párbaj feletti vita 
és a belőle támadt bonyodalom egész felfordulást idézett 
fel bizonyos körökben, az újságolvasó s érdekességet 
hajszoló publikum gyönyörűségére. A német kimutatás 
szerint a párbajmánia mégis csökkenőben van, mert ahhoz 
képest, hogy a párbaj virágzó korszakában 1589—1608 
között 8000 párbaj történt Francziaországban, mégis csak 
leszállott a párbajok száma s túlnyomó részben nem is 
súlyos kimenetelűek. Angliában, Amerikában, Svédor-
szágban, Norvégiában, Dániában, Hollandiában és Svájcz-

ban, a hol az államfők állottak a párbajelleues szövetség 
élére: meglehetős csekély számra fogytak le. 

A társadalmi közfelfogást nagyon nehéz tehát meg-
változtatni s nálunk különösen hátráltatta az, hogy a 
becsület törvényes védelme még a köznép szájaskodás-
ból eredő becsületsértési ügyeiben sem volt kielégítő, a 
mikor a bírói ítéletmondások 10—20 koronával mérték 
a becsületet. A most benyújtott törvényjavaslat remél-
hetőleg jobb állapotokat fog teremteni s a szóbeszédből, 
pletykaságból, hamis hír terjesztésből, rágalomból eredő 
kisebbítéseknek, becsületben gázolásoknak útját szegi, 
de hogy a párbaj mind szűkebb térre szoruljon, valóban 
keresztyéngondolkozású „bátor emberek erős*akaratára van 
szükség, a kik a párbajszokást élő tettekkel irtják ki a 
világból azáltal, hogy maguk minden kihívást elutasíta-
nak és másokat saját példájukkal hasonló tettekre buz-
dítanak." 

Szó sincs róla, a párbaj szokás nem a legsúlyosabb 
szocziális baj, de az teszi súlyossá a kérdést, hogy min-
den esetben a testi épség, sőt az emberi élet van veszé-
lyeztetve a párbajnál s épen ezért igyekeznünk kell 
ennek a szokásnak is kiirtására és a komoly keresztyén 
világnézetnek ebben a pontban is — érvényesítésére. 

Kálvinista. 

K Ü L F Ö L D . 

Norvégia. 

Égető kérdések. A norvég lutheránus egyház vezető-
ségét jelenleg két kérdés foglalkoztatja: a behozandó 
reformok és az úgynevezett „községi theol. fakidtás" 
kérdése. Az első esetben arról van szó, vájjon meg-
adják-e az egyháznak az állammal szemben azt a sza-
badságot, hogy teljesen függetlenítse magát az eddigi 
behatásoktól. A községi theol. fakultás kérdésének meg 
az a magva, vájjon az eddigi lutheri tanítást megtart-
sák-e ezentúl is teljes épségében, vagy sem. Ez utóbbi 
kérdés a norvég egyházra nézve fontosabb, mint az 
előbbi, mert ettől függ fönnmaradásának biztositéka. Az 
ad ugyanis néki életet, hogy az evangélium tisztán hir-
dettessék és hogy a sakramentumok az evangélium 
szerint szolgáltassanak ki. Az egyháznak az államtól 
való függése mindinkább veszedelmessé válik, mert az 
állam egyre jobban eltávolodik a szigorúan vallásos 
iránytól és így az említett két kérdés szoros összefüg-
gésben áll egymással, a mennyiben mind a két esetben 
az egyházat fenyegető veszedelmekről van szó. — El 
lehet mondani, hogy a norvég egyház ép olyan függő 
helyzetben van jelenleg az állammal szemben, akárcsak 
az orosz orthodox egyház az orosz államban. Az egyház 
szervezete teljesen az államtól függ, nincs községi szer-
vezet, nincs önálló konzisztórium. A lutheránus lelkészek 
egyszerű állami hivatalnokok, a király az egyház legfőbb 
püspöke. Természetes dolog, hogy a lelkészek csak azt 
nézik, csak arra ügyelnek, hogy az állami hatóságoknak 



mindenben kedvüket keressék és azok jóindulatát semmi-
ben el ne veszítsék. Ha ezt nem cselekszik, előmenete-
lük egyházi pályájukon rögtön veszedelemben forog. 
A kísértés tehát nagyon erős : ügyesen kell a köpönye-
get forgatni a szél irányában. Minél jobban eltávolodik 
a modern kultura és a modern állami élet a keresztyén 
tanításoktól és szellemtől, annál inkább törekszik az 
állami vezetőség az egyház szolgáit az ő elvei szerint 
képezni, irányítani, vezetni és így az egyház és az állam 
közt fennforgó feszültség egyre erősebb lesz, mert már 
a jelenlegi állapotok kezdenek tűrhetetlenekké válni. 
Ha a lelkészek nagyobb száma mindig ellenállt volna 
a jogtalan beavatkozásnak, a helyzet nem volna ma 
olyan sivár. De ezt nem tették meg a múltban és nem 
teszik meg a jelenben sem, már tudniillik nagy általá-
nosságban. Az állam a theol. fakultáson olyan papokat 
képez, a kik az ő malmára hajtják a vizet. Modernizálja 
őket, ezek ma már nem lutheránus, nem bibliai alapon 
álló pásztorok, hanem egyszerű kulturtényezők az állami 
életben, az állam kezében bizonyos szocziális kérdések 
megoldására. Nem Isten országának megalapítása a fo-
czél, az állani csak a földi birodalom kiépítését sürgeti 
a pásztorok részéről. Vannak ma is és voltak a múltban 
is olyan férfiak, a kik az elállamositó törekvések ellen 
erélyesen felléptek és fellépnek. Ezek sürgetésére az 
állam némi javításokat be is hozott már, de a kérdés lénye-
géhez nem hagyott nyúlni, hogy tudniillik az egyház 
több szabadsághoz jusson. Legutóbbi időkben az egyház 
érdekében behozandó reformot épen egy pásztor erős 
protestácziója hiúsította meg a parlamenti ülésen. A par-
lament ezek után még kevésbbé érdeklődik az egyház 
ügyei iránt, mikor látja, hogy maguk a lelkészek is így 
cselekednek. Sőt az elmúlt nyáron külön pártot szervez-
tek a modern irányú pásztorok, hogy az üdvös reformo-
kat sürgető lelkésztársaikkal szemben az állami érdeke-
kért küzdjenek. Az egyház helyzete tehát elég szomorú 
Norvégiában. Vannak ugyan sokan buzgó férfiak, úgy 
a lelkészi karban, mint a világiak csoportjában, a kik 
üdvös reformokért küzdenek. Szervezve is vannak „nor-
vég egyházi párt" czím alatt. Ezek azt vallják, a mit dr. 
Bang püspök mondott kevéssel halála előtt: „Le kell 
merülnünk a pocsolya fenekéig, hogy aztán újra felszínre 
vergődjünk." — Az állami theol. fakultás és az újabban 
szervezett községi theol. fakultás közt folyik a harcz 
erősen, természetesen eddig még mindig az előbbi az 
erősebb, de bizonyos jelek arra mntatnak, hogy a harcz 
vége idővel az utóbbinak fog kedvezni. 

Dr. T. I. 

Kálvin 

A M I Ü G Y Ü N K . 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t is kérjük, szíveskedjenek 
az 1914. évi előfizetési díjat s az e s e t l e g e s 
h á t r a l é k o t minél hamarább beküldeni. 

A könnyelmű elválások tárgyában elkészítettük 
az igazságügyminiszterhez felterjesztendő emlékiratot. 
Azok az egyesületek, a melyek a tanácskozáson részt 
vettek, saját körükben nagy érdeklődéssel viseltetnek a 
kérdés iránt s a többek között a Sebestyénné Stetina 
Ilona szerkesztésében megjelenő Nemzeti Nőnevelés rész-
letes közleményt hoz az értekezletről. Ezt a mozgalom 
érdekében igen értékesnek tartjuk, mert ezen folyóiratot 
az Erzsébet-nőiskola tanári testülete adja ki s a nőisko-
lák tanári kara olvassa. A jövő asszonyainak nevelői 
vannak épen hivatva arra, hogy ezt a kérdést felkarol-
ják s új és egészséges szellemben, a családi élet ben-
sőségének ápolására neveljék a mai leánynemzedéket s 
felvilágosítsák a családnak nemzeti és egyházi szempont-
ból való nagy jelentőségéről. 

Üdvözlések. Szövetségünk dr. Tüdős István és 
Németh István ref. püspököket üdvözölte elhivatásuk al-
kalmából s mindkét püspök kifejezte válaszában Szövet-
ségünk iránt meleg rokonszenvét, elismerését és ki-
látásba helyezte támogatását is. 

Lapunk átvételi és fejlesztési költségeire Nagy 
Istvánné Dombovárról 5 K-t, H. 1 K-t küldött, a mit e 
helyen is hálásan köszönünk s kérjük lapunkoZmsoií és 
barátait a további adakozásra. Ezzel alapunk végösszege 
1997 K. 

I R O D A L O M . 

bronzból vert, igen 
sikerült plakettje öt 
korona árban meg-
rendelhető a Kálvin-

Szövetség titkári irodájában (IV. ker,, Molnár-
utcza 17• szám). 

Proeeed ings ot t he Ten th Gene ra l Couneil of t h e Al ianee 
of R e f o r m e d Churehes holding the P re sby te r i an Syslem, beid 
at Aberdeen, 1913. Edi ted b y the Rev. R. Dykes Shaw, D. 1). 

E d i n b u r g h , 1913. (I—VIII., 1—398, Függelék 1—144 1.) 

A Presbiteri Világszövetség aberdeeni, X-ik zsina-
tának hatalmas évkönyve fekszik előttünk. Az új főtitkár, 
dr. R. Dykes Shaw szerkesztette. Valóságos tárháza a 
százmillió lelket számláló presbiteri világ külső és belső 
életéről szóló adatoknak. 

A kötet legelején az elhunyt kiváló főtitkárnak, dr. 
G. D. Mathewsnak nagyon jól sikerült, legutolsó arczké-
pét látjuk. Majd a kötet különböző részein a zsinattal 
kapcsolatos templomoknak, épületeknek, kirándulóhelyek-
nek jó kivitelű képeit látjuk. így a Szt. Machar-templom 
külső és belső képét, hol a megnyitás volt, a régi egye-
temi épületet, a King's College-ot, a nappali gyűlések helyét, 
a keresztyén Ifjúsági Egyesületek házát, az esti összejö-
vetelek helyét: a Skót Államegyház nyugati- és a Skót 
E. Szabad Egyház keleti templomát, a Zenecsarnokot, 



hol a lélekemelő befejező gyűlés volt, a balmorali királyi 
park és kastély két képét. 

Az előszó javarészét a szerkesztő az elhunyt nagy-
nevű főtitkár emlékezetének szenteli. Kiemeli ebben, 
hogy különösen a kontinentális egyházak múltját és mai 
helyzetét tanulmányozta nagy odaadással. „Ezek közt — 
mondja — a magyar ref. egyház foglalta el szíve nagy 
részét s rokonszenve viszonzásra is talált. Sok egyház 
fejezte ki elismerését odaadó szolgálataiért, de egy sem 
olyan melegen, mint a magyar. Ezzel az egyházzal szem-
ben teljesített rokonszenves szolgálata elismeréséül a 
Kálvin-Szövetség 1912-ben egyik tiszteletbeli tagjává 
választotta s Kálvin-plakettet küldött néki, melyet magyar 
szobrász tervezett, magyar ötvös csinált és resiczai, ma-
gyar márványra helyeztek". 

Ezután a zsinat megnyitó ünnepélyének leírása kö-
vetkezik az ott elhangzott előadásokkal, majd a delegá-
tusok részletes névsora (köztük a nyolez hivatalos és 
megbízást nyert magyar tagé is), a függelékben a ven-
dégeké (köztük a kilencz magyaré). A névsort a zsinat 
részletezett programmja követi. 

Az egyes napok jegyzőkönyvei és az elhangzott 
előadások következnek ezután sorrendben. Minthogy a 
nyáron megjelent beszámolóban mindezekről részletesen 
megemlékeztünk már (s az különlenyomat alakjában a 
napokban hagyja el a sajtót), nem részletezzük újra azokat. 
Csak annyit említünk meg, hogy több előadást megrövi-
dítve közöl az emlékkönyv. Ugyanis elhatározta a zsinat, 
hogy egy-egy előadást nem közöl ezer szónál hosszabb 
terjedelemben. A hosszabbakat kiszedve elküldték szer-
zőiknek, hogy töröljék belőlük az ezer szón fölüli részeket. 
Ha ezt elmulasztották bizonyos határidőn belül, a szer-
kesztő maga törölte azt, a mit jónak látott. 

Az előadások során ott látjuk mindkét magyar de-
legátus beszédét, melyet a kontinentális tagok fogadása 
alkalmával tartottak. György Endre rögtönzött beszédet 
mondott, melyet azután a titkárság kérésére ő is írásba 
foglalt. Az egyes előadásokhoz való hozzászólások között 
is csak azokat közölték, a melyet az illetők pótlólag írás-
ban benyújtottak. 

A terjedelmes függelékben mindenekelőtt a zsinat 
elé terjesztett nyomtatott jelentések foglaltatnak. És pe-
dig a statisztikai jelentések, a végrehajtóbizottság, a 
belmissziói, külmissziói bizottságok jelentései, a konti-
nentális, a vasárnapi iskolai, az ifjúk közt folyó mun-
kákról szóló jelentések, a presbiteri alapokon nyugvó ref. 
egyházak történetét kutató bizottság jelentése, végül a 
főpénztáros számadása. 

Legvégül négy olyan előadást is közöl kivonatosan 
a függelék, melyek szerzőik távolléte miatt elmaradtak. 
Az első a vasárnapi iskolák czéljáról és az egyházban 
való helyéről, a második a vasárnapi iskolai munka mo-
dern módszereiről szól. A harmadik a lelkész szellemi 
életét tárgyalja, a negyedik pedig a missziói termek szük-
ségességét hangsúlyozza. 

A hatalmas kötet erős vászonkötésben, igen szép 

kiállításban jelent meg s igazi britt pontossággal tárja 
elénk a nagyarányú aberdeeni zsinat egész munkásságát. 
A legmelegebben ajánlhatjuk mindazoknak, a kik értenek 
angolul. Megrendelhető dr. R. Dykes Shaw-nál (Edinburgh, 
21. Lauder Road) 7 sh. 6 d.-ért. 

(K. I.) 

A „"Vasárnap" jövője. A Lelkészegyesület kis nép-
lapja szomorúan áll. Nem mi, hanem a „Lelkészegyesület" 
mondja a következőket: „Több mint 1200 gyülekezetből 
egyetlenegy előfizetője sincsen az ORLE. néplapjának, a 
Vasárnapnak. Gyászkeretbe illő szám ez, mely hiven 
jellemzi a mi állapotainkat. Lelkésztársaink sürgetve kér-
ték a néplap megindítását, hogy legalább legyen egy, 
egyetlen egy fegyver kezeinkben a hitetlen és reakcziós 
sajtó néprontásával szemben. Most már itt a kedvünk 
szerint való jó kis néplap . . . s mi a következmény ? Az 
ORLE. legelső emberei, legkiválóbb szereplői, a néplap 
leghangosabb sürgetői közül a legtöbben egyetlen egy 
előfizetést Se küldöttek. Neveket produkálhatnánk. Nem 
tesszük." Bizony szomorú dolog. Jó lenne egyszer már , 
nyíltan és őszintén megmondani ennek a lélektani okát. 
A ORLE. gyűlés nagyon alkalmas lesz rá. 

Dr. Balogh Ferencz könyvtára. Szép és értékes 
hagyományhoz jutott a debreczeni főiskolai könyvtár. 
Megkapta dr. Balogh Ferencz könyveinek nagyrészét és 
közérdekű levelezését. Kilencz nagy ládát töltöttek meg 
a nagy professzor dolgozószobájának kincsei, a melyek 
sorsáról még életében rendelkezett s a család e vég-
akaratot teljesítette akkor, a mikor az egész hagyományt 
a főiskolának ajánlotta fel. 

Új kowfirmáczió emléklap. Uray Sándor debre-
czeni ref. lelkész új konfirmácziói emléklapot szerkesztett, 
a mely dús összetételében bővelkedik a szebbnél-szebb 
bibliai czitátumokban. Az emléklap, a mely díszes kivitelű, 
daczára annak, hogy sokkal terjedelmesebb az eddig is-
merteknél, példányonkint 5 fillérért Hoffman és Kronovitz 
könyvnyomdájában, Debreczen, Piacz-utcza 49. kapható. 

Igaz gyöngyök czímen szerkeszt Takaró Géza 
budapest—kőbányai ref. lelkész, „főmunkatársának", ne-
jének közreműködésével egy kiváló belmissziói lapot. 
Havonkint jelenik meg. Előfizetési ára: — „szegények-
nek ingyen!" — félévre 2 K. Ha valaki 2—3 vagy 
több egész évi előfizetést küld be, joga van ugyanannyi 
más czímre ingyen megrendelni. Ajánljuk ezt az alkal-
mas belmissziói munkaeszközt mindenek figyelmébe. Min-
den számot különösen kedvessé tesz a Gyermekeknek 
szóló rovat. 

E G Y H Á Z . 

Lelkészválasztások. A mérki ref. gyülekezet lgnéczy 
Sándor szőlőskei lelkészt, — a titeli ev. gyülekezet Klár 
Vilmos losonczi vallástanárt, — a péterii ev. gyülekezet, 
melynek Földváry Elemér ottani földbirtokos, ifjúsági 
egyesületi ügyeink lelkes barátja a felügyelője, márczius 
22-én egyhangú lelkesedéssel Csaba Gyula újcsanálosi 
lelkészt választotta meg lelkipásztorául. 

Lelkészbeiktatások. A váczi református egyház 
újonnan választott lelkipásztorát, Sáfár Bélát márcz. 29-én 
iktatta be hivatalába Nagy Ferencz pesti esperes, — a 
zsurnalisztika szokott frázisával élve — „fényes papi 
segédlettel". Benkő István rákospalotai, Biczó Pál kosdi, 
Kontra Imre tótfalusi, Bárdy Pál gödöllői, Tóth József 



gyömrői, Kontra Aladár óbudai, Mátis Márton szadai, 
Szabó Balázs alsónémedi-i, Kustár Dániel váczi fegyházi, 
Ory Lajos dunabogdányi lelkészek és B. Pap István 
theol. tanár jöttek el az ünnepre, hogy üdvözleteiket, ál-
dáskivánataikat személyesen adhassák át annak a szol-
gának, ki eltávozott hűséges, istenfélő, szeretetben gaz-
dag nép köréből, Istenben bízó lélekkel vállalta a nehezebb 
munkát. A megjelenteken kívül sokan táviratokban, le-
velekben jelezték, hogy lélekben velünk vannak. Reggel 
kilencz órakor a vasútnál fogadták ünnepélyesen az ér-
kező lelkészt, családját s több vendéget. Szíves „Isten 
hozott"-ban, lelkes éljenzésekben, szép virágcsokrokban 
keresett méltó kifejezést a szeretet, az ünneplőbe öltö-
zött gyülekezet szeretete. A templom zsúfolásig megtelt. 
Elküldte képviselőit a város majd minden vallásfeleke-
zete (a róm. katholikus egyház távol maradt); képvisel-
tette magát a városi, járási és megyei hatóság, a kü-
lönböző körök és testületek, valamennyi tanintézet (kivéve 
a piárista főgimnáziumot). Az esperes Lukács evangéliuma 
IX. 62. verse alapján mondta el megragadó beiktató be-
szédét. Ezután a jelenlevő lelkipásztorok egyenkint kíván-
tak kézfogással áldást az új lelkésznek. Sommer Gyula, 
a váczi evangélikusok érdemes lelkipásztora is papi 
ornátusban állt a beiktatott lelkész elé és szeretettel 
köszöntötte őt s kért reá áldást Istentől. A római levél 
I. 15.—16. versei alapján mondotta el aztán Sáfár Béla 
beköszöntő beszédét. Erőteljes, szép beszéd volt; jó bizony-
ságtétel, de egyszersmind szent fogadalom is a jövőre 
nézve. A református vegyes énekkar, illetőleg annak 
érdemes ifjú karnagya, Fekete Kálmán orgonista-kántor 
gondoskodott arról, hogy szép, összhangzatos énekek 
tegyék változatossá, elevenné a templomi ünnepélyt. Az 
istentisztelet végeztével jöttek az üdvözlő küldöttségek. 
Az elég tágas lelkészhivatal szűknek bizonyult. Az evan-
gélikus egyházközség, az unitáriusok kicsiny csoportja, 
a zsidó hitközség, a siketnémák intézete, a református 
tantestület, a függetlenségi és 48-as pártkör, a kosdi ref. 
egyház stb. küldöttei tettek szép szavakban tisztességet 
az új lelkész előtt. A róm. katholikus egyház képviselőit 
— bizony nem láttuk. Mindössze egy levél jött s benne 
a sablonos „nem érek rá". A püspöki aula körül talán 
találhattak volna egy papot, a ki nem vetette volna meg 
azt a „kis" váczi, fehérre meszelt kálvinista templomot. 
Sajnálatos dolog az ilyen mindazok előtt, kik — ezt a 
sebtől vérző magyar nemzetet szeretve, féltve — a ke-
resztyén felekezetek közti kölcsönös megértés eszméjét 
nem merik a megvalósulhatatlan ábrándok világába he-
lyezni. Az egyébként szépen sikerült ünnepet százötven 
terítékű bankett fejezte be. De, hogy tudósításunk teljes 
legyen, meg kell még említeni, hogy a mekkora volt 
márczius 29-én a vácziak öröme, ugyanakkora volt az 
őrszentmiklósiak szomorúsága. Hiszen ők — mint egyik 
öreg presbiter könnyezve mondta — atyjukat vesztették 
el Sáfár Bélában. Távozó lelkészüket selyempalásttal, 
hitvesét értékes, szép ajándékokkal lepték meg a hálás 
hívek és sírva kérték, hogy ha elmegy is tőlük, azért ne 
legyenek ők egészen elfelejtve . . . Csodás szeretet, bol-
dogító viszony pásztor és nyáj között! . . Lesz-e ezért 
kárpótlás az új hazában ? . . Ki tudná azt most megmon-
dani? . . E kérdésre majd a jövő fog felelni . . . Kíván-
juk, szívünkből kívánjuk, hogy a válasz kedvező legyen ! 

Custodius. 
A tabajdi ref. egyházban márczius 29-én iktatta 

be hivatalába a néh. Mészöly Pál utódjául meghívott 
új lelkészt, B. Szabó Jánost, Fehér Gyula verebi lel-
kész. A gyülekezet most is, mint már első látogatása 
alkalmával, meleg szeretettel fogadta. Emelte az ünne-

pély szépségét, hogy előbbi szolgálati helyeiről Peterd-
ről, Negyedről, Barcskáról és szülőfalujából, Verebről 
is sokan ott voltak. A beiktató lelkész szép beszéde 
után, az új lelkész 1. Kor. 1.18. alapján tett jó bizony-
ságot és ígért hű szolgálatot. Adja Isten, hogy ottlako-
zása Isten dicsőségére és mindenek javára szolgáló 
legyen! 

A harmadik lelkészbeiktatás, a mely ugyanezen a 
napon kerületünkben volt, ugyancsak a vértesaljai egy-
házmegyéhez tartozó Sárbogárdon folyt le. Kiss Dániel, 
volt alistáli lelkész, innen Budapestről ment le aznap 
nejével (Urházy Lajos lovasberénvi lelkész leánya) új 
gyülekezetébe, a mely nagy szeretettel és ünnepélyes-
séggel fogadta úgy a vasúti állomásnál, mint benn a 
lelkészlak ajtajában, a hova Mészöly főszolgabíró dí-
szes fogatán vonult be. 0 az 1780-ban alakult gyüle-
kezetnek 7-ik lelkésze s nejének nagy atyja 40 éven át 
szolgált ott. A beiktató esperes a nála megszokott me-
legséggel szólott ifjú lelkésztársához, a mely után a 
beiktatott Jeremiás I4.-10. alapján mondott mindenkit 
mélyen megható beszédet. Kiss Dániel új gyülekezetében 
is bizonyára nagy buzgósággal fog forgolódni az Úrnak 
dolgaiban. Áldást és jó szerencsét kívánunk neki! 

A belsősomogyi ref. egyházmegye márcz. 3-án 
tartott közgyűlésének egyik legfontosabb pontja a „Belső-
somogyi Református Egyesület" alapszabály tervezetének 
tárgyalása volt. Ha az egyesület megalakul, új szerve 
lesz ott is az erőteljesebb s öntudatosabb egyháztársa-
dalmi munkának. Az egyesület czélja lesz: „az egyház-
megye hívei körében fokozni az egyházszeretetet, mélyíteni 
a hitéletet és munkálni a kulturális haladást a kálvini 
protestántiznius szellemében". Nagyon örülünk a „kál-
vini protestantizmus szellemében" kitételnek. De ha már 
így van, kár, hogy nem a Kálvin-Szövetség keretében 
történt az alakulás. Itt említjük még meg, hogy az egy-
házmegyei bíróság a fellebbezéssel megtámadott csurgói 
lelkészválasztást szótöbbséggel helybenhagyta s meg-
erősítette. 

Templomszentelés. Márczius 22-én volt a kolozs-
vári monostori parókhiális kör díszes új templomának 
felszentelése az ottani ref. hívek óriási érdeklődése mel-
lett. Dr. Kenessey Béla püspök sajnálatos gyengélkedése 
miatt a felszentelést Nagy Károly egyházkerületi fő-
jegyző végezte. A templomot Koós Károly kolozsvári 
műépítész tervezte az ,.erdélyi magyar motívumoknak 
gyönyörű érvényesítésével". Este díszlakoma volt, a mely-
ben kedves emléktárgy jutott ajándékul mindazoknak, 
a kik a templom építése körül fáradoztak. A legked-
vesebb közöttük talán az volt, a melyet dr. Kecskeméthy 
István theol. tanár kapott. Neki ugyanis, mint a „Ref. 
Szemle" írja, megfestették „azt z egyszerű hajlékot, 
melyben hosszú ideig ő tartotta buzgóságból az isten-
tiszteleteket s a Turgyán néni egyszerű házánál éveken 
át összegyűjtötte vasárnap délután a híveket és fele-
ségével, vállalkozó theologus ifjak segítségével ezt a 
kis nyájat összetartotta mindaddig, míg az imaház meg-
nyílt s a segédlelkészi állás szervezhető volt". 

A Claparéde-alap létesítése érdekében márczius 
29-én történt meg az első lépés egyházkerületünk egyik 
legreformátusabb s iskolákért annyi áldozatot hozó vá-
rosában, Nagykörösön. Dr. Kováts István és Sebestyén 
Jenő utaztak le, hogy az eszmének a sok szép alapít-
ványáról híres városban propagandát csináljanak. Vasár-
nap délelőtt Sebestyén Jenő prédikált, este pedig az ot-
tani Kálvin-Szövetség által rendezett vallásos-estélyen 
dr. Kováts István beszélt. Mindketten hangsúlyozták, 
hogy a magyar ref. papság külföldi továbbképzésének 



elősegítése elsőrangú egyházi érdek s felhívták a figyel-
met arra, hogy bár a magyar nép egyházáról, iskoláiról 
rendesen meg is emlékezik, a külföldre járó fiatal theo-
logusok és lelkészek segélyezését ma már teljesen elfe-
lejtette. A vallásos estélyen Patonay Dezső nagykőrösi 
lelkész külön is felhívta erre a gyülekezet figyelmét s 
lekötelező szívességgel tett ígéretet arra, hogy dr. Kö-
kény Dezsővel, az egyház buzgó főgondnokával együtt 
mindent elkövet az alap további növelése érdekében. 
Örömmel láttuk, hogy az eszme úgy az egyház vezetői-
nél, mint a gyülekezet tagjainál nagy rokonszenvvel ta-
lálkozott. A perselyes adakozás a templomban és a val-
lásos estélyen, az átlagos adakozásokhoz viszonyítva, 
szokatlanul nagy volt, úgy hogy 200 koronával sikerült 
megkezdenünk a Claparéde-alap összehozását, a mely, 
mint kezdet, minden esetre bíztató s talán rövid idő 
múlva elkövetkezik majd az az idő, a mikor kül-
földre járó fiainkat nemcsak idegen pénz fogja nevelni 
és támogatni, hanem magyar hívek buzgó és évenkinti 
adakozása is. Addig is azonban hálás szívvel gondolunk 
a nagykörösiekre, a kik bennünket megértettek s minden 
tekintetben támogatni olyan szívesek voltak. 

Az ócsai ref. gyülekezetnek kedves vendége volt 
márczius 26-án. Sauvin Ernő genfi lelkész, a ki a Be-
thánia-Egyesület nagygyűlésére jött hozzánk, dr. Szabó 
Aladár lelkész kíséretében ment ki oda, hogy ott is 
adjon a híveknek a neki adott ajándékokból. Nagy sze-
retettel és ünnepélyességgel fogadták. A nagy templom 
zsúfolásig megtelt; beszédét, a melyet dr. Szabó tol-
mácsolt, nagy figyelemmel és áhítattal hallgatták. Az 
egyházmegye buzgó esperese szomorú kötelességteljesítés 
miatt (Balogh Ferencz fóti lelkész ifjú nejét temette) 
nem mehetett, helyette Szabó Balázs némedii lelkész 
mondotta az emlékezetes istentiszteleten az előimát, a 
végén Perjessy Károly ócsai lelkész mondott hálát és 
kért áldást Isten hű és fáradságot nem ismerő munká-
sára. A szép ünnepély végén a presbitérium mondott 
köszönetet a kedves látogatóknak. 

Búcsúzás. Megható búcsú-ünnepély folyt le f. év 
márczius 29-én a bölcskei ref. egyházban. Érdemes lelki-
pásztora, Dömötör Lajos búcsúzott el 45 évi hűséges 
szolgálat után híveitől. De nemcsak ezektől; ott volt 
valláskülönbség nélkül az egész község. A szép nagy 
templom zsúfolásig megtelt. Már az előima is oly lélekből 
jövő volt, hogy a jelenvoltakat könnyekre fakasztotta. Az 
ősz pásztor, a ki azelőtt vigasztalta a bánatos lelkeket, 
most maga szorult lelki vigaszra. Szép és megható sza-
vakban búcsúzott el híveitől. Prédikáczió után az iparos-
dalárda Dely Gyula rektor vezetésemellett egy „Búcsú-
dalt" énekelt. Majd az iskolásgyermekek nevében — kik 
az Urasztala körül állottak — búcsúzott el egy leányka 
szeretett lelkipásztoruktól. Mikor az isteni tiszteletnek 
vége volt, a hívek körülvették az érdemes lelkipásztort 
és kézcsókkal mondtak búcsút neki. Még az utána való 
napon is valódi búcsújárás volt a paróchián. Mindenki 
köszönteni óhajtotta őt és családját. Vannak még hívő 
lelkek; és a hivatásának élő lelkipásztort a mai lanyha 
hitű világban is megbecsülik. D. Oy. 

I S K O L A . 
Főgimnáziumi előadások. A budapesti Lónyay-

utczai ref. főgimnázium igazgatója, Ravasz Árpád, a 
tavalyi iskolai év folyamán szülők számára több elő-
adást tartott, a melyek olyan népszerűségre tettek szert, 
hogy ennek hatása alatt az igazgatóság az idén is ren-

dez ilyen előadásokat, a melyek a budapesti ref. fő-
gimnázium dísztermében (IX., Lónyay-u. 4/c. II. em.) a 
következő sorrendben és időben fognak megtartatni: 
Április 23-ikán (csütörtökön) este xf{l órától Y28 óráig 
Csűrös István tanár előadása: A szülök példaadása a 
nevelésben czímen. Április 30-ikán (csütörtökön) este V*7 
órától 1/28 óráig dr. Német Gábor tanár előadása: A ta-
karékosságra való nevelés czímen. Ezeknek az előadások-
nak, a melyek a szülői ház és az iskola közötti kap-
csolat erősítésére tavaly is oly sokat tettek, remélhetőleg 
az idén is meglesz a maguk sikere. Budapesti közön-
ségünk figyelmét külön is felhívjuk főgimnáziumunk 
tanárainak derék munkájára. 

Zoványi Jenőt, a sárospataki ref. theologia tanárát 
a gondnokság visszahelyezte a tanszékére. Az akadémia 
tanári kara márczius 27-én tudomásul vette a vissza-
helyezést és Zoványi márczius 30-án kezdte meg elő-
adásait a magyar protestáns egyháztörténelemből és a 
magyar protestáns egyházi irodalom történetéből. Marton 
tanár, kit annak idején Zoványi helyére megválasztottak, 
az egyetemes egyháztörténelmet fogja előadni. 

H. Kiss Kálmán utóda. A nagykőrösi ref. tanító-
képző-intézet igazgatójává a ref. egyháztanács Váczy 
Ferencz okleveles középiskolai tanárt, felszentelt lelkészt 
választotta meg. 

Kirándulások a Dunán. Budapest elragadóan szép 
hegyvidékére, a történelmi emlékekben bővelkedő Vise-
grádra és környékére, továbbá a természeti szépségekben 
gazdag Al-Dunára, a világhírű Kazánszoros- Vaskapu (Ada 
Kaleh-sziget) tájékára, Európának e legnagyszerűbb, leg-
fenségesebb víziútjára (s ezzel kapcsolatban Herkulesfür-
dőre) kellemes kirándulások tehetők a Magyar Királyi 
Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság személygőzö-
sein. A Budapest—Visegrád—Gizellatelepfürdő—dömösi 
vonalon naponta több gőzös közlekedik (június 16-tól 
szeptember 15-ig naponkint négy járat). E gőzösök a 
pesti oldalon az Eötvös-téri s a budai oldalon a Pálffy-
téri kikötőből indulnak. Menettérti jegy ára Budapestről 
Visegrádra, Nagymarosra, Gizellatelepfürdőre vagy Dö-
mösre és vissza az I. osztályban 2 korona. A főváros kö-
zelében nyaralók előnyére mérsékelt árú jegy füzetek adat-
nak ki. Iskolai kirándulásoknál még nagyobb a kedvez-
mény. AZimony—orsovai vonalon (Kazánszoros—Vaskapu) 
a gőzösök hetenkint háromszor és pedig lefelé minden 
vasárnap, kedd és pénteken, felfelé minden hétfő, csütörtök 
és szombaton közlekednek. Az utazás Zimonyig, Báziásig 
vagy Orsováig vasúttal történik. Zimonyban és Orsováli 
a hajóutazás előtti este már hajóba lehet szállni és az 
éjszakát ott tölteni. Ezen aldunai utazásra konbinált, a 
vasútra és hajóra 30 napig érvényes, mérsékelt menet-
térti jegyek szolgáltatnak ki, Budapest keleti és nyugati 
pályaudvarokon. Az Aldunán modern termesgőzösök köz-
lekednek, előzetesen is lefoglalható, külön kabinokkal, 
nőtermekkel (egyesek fürdőszobával is), villamos vilá-
gítással, kitűnő hajóvendéglővel stb. Menetrendkönyvek, 
továbbá „A Duna" cz. hajózási kalauz a Magyar Királyi 
Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság igazgatósá-
gától díjmentesen kapható. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Budapesti Ref. Ifj. Egyesület folyó hó 29-én 
sikerült családi estélyt rendezett a Ráday-utczai székház 
dísztermében. Bufe bázeli misszionárius előadása volt az 
estély programmjának központja. A vetített képekkel 
élénkített előadást a nagyközönség feszült figyelemmel 



hallgatta és szíves készséggel adakozott a misszió czél-
jaira. Az estélyen Fiers Elek theol. nagy hatással sza-
valta el Orth Ambrusné „Valaki vár" cz. szép költemé-
nyét. Sajti Károly orvosnövendék is mély hitre valló 
költeményeket olvasott fel. Wanner Dóra szép zongora-
játékkal gyönyörködtette a közönséget. Patay Pál titkár 
magyarázott bibliát. Az estély ismét szép jövedelmet 
hozott a nemes munka czéljára. 

Köszönet. A pápai püspökbeiktatás alkalmával a 
Griff-szálloda egyik szobájában mélyen megható jelenet-
nek voltunk tenni. Két lelkészözvegy: özv. Szalay Be-
nőné és özv. Vörösmartyné járult dr. Baltazár Dezső 
püspök és Kiss Ferencz elé, az előbbi négy, az utóbbi 
három árvájával, hogy megköszönjék azt a segélyezést, 
a melyet a Kálvineum útján gyermekeik neveltetésére 
nyertek. Munkájuk gyümölcsözése feletti örömmel és 
hálával meleg és bíztató szavakat intéztek mindketten 
az anyákhoz és gyermekeikhez. 

A Nagypénteki Ref. Társaság 18-ik évkönvve a 
szokott díszes kiállításban és gondos szerkesztésben 
jelent meg. Bővebben is megemlékezünk róla. Most csak 
annyit a közelgő Nagypéntek ünnepe alkalmából, hogy 
emlékezzenek meg lelkésztársaink, presbitériumaink erről 
a társaságról és ennek oly nagy áldással működő intéz-
ményéről, a budaörsi szeretetházról, a melyben a mult 
év folyamán 67 gyermek részesült mintaszerű, szeretet-
teljes gondozásban. Az adományok Takách László gond-
nokhoz (II., Fő-utcza 71.) küldendők. 

A Vasárnapi Iskolai Szövetség márczius 31-én 
este népes gyűlést tartott a német ref. egyház termében. 
A legutóbbi közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése után 
Mányoky Sándor ref. h.-lelkész, a Szövetség titkára tar-
tott fölolvasást „Jézus szenvedésének hatása a gyermek 
lelkére" czímmel, melyet eszmecsere követett. Utána 
Merétey Sándor orvostanhallgató lelkes, lebilincselő han-
gulatú fölolvasása következett. „Emlékek és tapasztalatok 
a vasárnapi iskola köréből" czímen. A gyűlés végen id. 
Viktor János elnök fölhívta a jelenlevők figyelmét a 
bibliai szemléltető képekre, melyekből a legújabb angol 
gyűjteményt mindjárt be is mutatta. Kijelentette, hogy kész-
séggel megrendel ilyen képeket bárki számára. (IX., Mes-
ter-u. 13.) 12 drb. nagy szines kép kb. 5 K 2 0 fill.-be kerül. 

A Miskolczi Ref. Filléregylet, a mely árvaházat 
tart fenn és a melynek áldásos működéséről már meg-
emlékeztünk, mult hó 26-án tartotta közgyűlését báji 
Patay Gyuláné, Szathmáry Király Anna elnöklete mel-
let. Á közgyűlés, a melyet az elnöknő magasszárnyalású, 
szép beszéddel nyitott meg, dr. Tüdős István püspököt 
díszelnökké, Lehoczky Sándorné szül. Dokus Rózát, Kun 
Bertalannét, Bónis Bertalannét, Pech Gotthárdnét al-
elnökökké választotta. Dornby László felső leányiskolái 
igazgató, titkár az egyesületi életről, Kun Gyula pénz-
tárnok az anyagi dolgokról tett jelentést. Az egyesület-
nek, a mely három év múlva ötvenéves jubileumát ün-
nepli, 152,000 K tiszta vagyona van, a mely mind az 
önkéntes áldozatkészség gyümölcse. Az egyesület a Tisza 
Kálmánné emlékére létesítendő alap javára 100 K-t 
adományozott. Ezen alap érdekében báji Patay Gyuláné 
lelkes felhívást intézett a miskolcziakhoz, a mely már 
eddig sem maradt eredmény nélkül. 

G Y A S Z R O V A T . 
Borbély László ipacsfai (Felsőbaranya) lelkész folyó 

évi márczius hó 29-én délelőtt 10 órakor életének 87-ík 
évében csendesen elhunyt. Temetése 31-én d. u. volt. 

S. Kovács Dániel, a pomázi ref. gyülekezetnek 41 
éven át volt lelkipásztora márczius hó 27-én, életének 
84-ik, lelkészségének 53-ik évében csendesen elhunyt. 
Temetése az egész község, sőt az egész környék élénk 
részvétele mellett márczius 29-én ment végbe. A temp-
lomban felállított ravatal felett Nagy F êrencz pesti espe-
res imádkozott, Ory Lajos dunabogdányi lelkész prédikált. 
Még a görög keleti szerb templom harangjai is zúgtak, 
hirdették a gyászt a boldogult lelkipásztor utolsó útján'; 
csak a róni. katholikus harangok maradtak némák. Pedig 
az elköltözöttnek békeszeretete, „szelidlelküsége ismert 
volt minden ember előtt." (Filip. IV. 5.) A temetőben 
Hörömpő Ferencz, pócsmegyeri lelkész és Paksy Sándor, 
helybeli segédlelkész mondtak utolsó „Isten hozzád"-ot. 

Pál Bertalan őrösi (Zemplén m.) ref. lelkész, már-
czius 25-én 60 éves korában Budapesten elhunyt. 

Id. Mooré Károly magyarbükkösi ref. lelkész éle 
tének 86-ik, papságának 60-ik évében márczius 22-én 
meghalt. 

Felőri Veress Márton ref. lelkész, volt 48-as 
honvédtüzérszázados életének 96-ik évében elhunyt Fel-
őrön (Szolnok-Doboka m.), a hol 50 évig szolgált. 

Balogh Ferencz fóti lelkészt súlyos veszteség érte 
nejének, szül. Fazekas Margitnak elhunytával. Ifjú lel-
késztársunk gyászában őszinte részvéttel osztozunk. 

Áldott legyen emlékezetük. 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K , 
S—a K—ly. Köszönet, a jövő számban. H—i S—r A—a. 

Legközelebb jön. L. M. A mult héten sok aggodalom és elfog-
laltság miatt nem lehetett. 

E'elelős szerkesztő : B. P a p I s t v á n . 

N Y I L T T É R . 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és l ithiumos gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél , 
vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvlzkereskedésekben éc gyógyszertárakban. 

e n u i T T f UO i í r n c i i Szinye-Lipóozi Salvator-forris-Trtllalat. 
aOHULIHÍ) A U U M Budapest, V., Rudolfrakpart 8. 

Németh János műasztalosmester 
készít iparművészeti bútorokat, lakás-, iskola-, stb. berendezé-
seket. Á székesfőváros szállítója. Költségvetés díjtalan. Budapest, 
VIII., Gólya-utcza 43. Telefon: József 3—90. 

Kaszás János czípészmester 
megrendelésre készít legfinomabb női- és férüczipőket. Buda-
pest, IV., Váczi-utcza 42. sz. 



HIRDETESEK. 

Hungária beszélő-gép 
a legjobb gyártmány. — Olcsón 
kapható. — Kedvező fizetési fel 
tételek. — Kérjen árjegyzéket. 

Deményi J. és társa^ 
Budapest, 

VI.,Teréz-körút4. sz. 

minden nagyságban, 
tással megrendelésre 

Orgona- és harmoniumgyár 
gőzerfihajlás- és saját villamosvilágltással berendezve. 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
os. és kir. udvari szAllltók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel* (elsó aíj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon .díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatika!) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú narmóniumok 

Harmomumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
készülnek. Tervezeteket és rajzokat kivánatra küldünk. 

HARMÓHiUM ÉS ZONGORA! 
Mielőtt harminiumot vásá 
rolna, ne mulassza el a mi 

fóárjegyzékiinket kérni, 
A7. országban a legnagyobb 
választék elvámolt elsőrendű 
amerikai, németországi és 
belföldi gyártmányokban, 
kedvezményes részletfizetési 
feltételek meilett, m nden ár-

felemelés nélkül. 

KÉPVISELŐK KERESTETNEK. 

Kerber és Berleth 
Budapest, 

VII., Wesseíényi-u. 53. 

Az egész világot 
uraló eredeti :: :: The Champion 

kerékpárokat dupla harang csapággyal és 
szabadonfutóval 3 ós 5 évi jótállással, min-
den áríelemelés nélkül, szigorúan és az ere-
deti gyári árakon havi 1U és 15 koronás 
részletre adjuk és kerókpáralkatrészeket az 
egész világon létező összes kerékpárokhoz 
külső és belső guinmikat, pedálok, lánczok, 
csengők, kulcsok, szabadonfutóágyak, kor-

mányok, stb. mélyen leszállított 

nagybani eredeti gyári árban szállítunk vidékre is 
1 drb hegyi gummi 6 K-tól, 1 drb belső 2-80 K-tól feljebb 

LÁNG JAKAB ÉS FIA 
kerékpár- és alkatrésznagykereskedők 

BUDAPEST, VIII. Ker., József-Körút 41 szám. 
Fióküzletek: Andrássy-út 55., Baross-tér 3. és Budán II., Margit-körút G. sz. 

Díszárjegyzék 1500 képpel ingyen és bérmentve. 

a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: ll.t Coivin-tór 2. — IV.. Semmelweiss-u. 14. — V.. LiDót-
körút 22 . — VI., Andrássy-út 28 . — VII I . , Rákóczi-út 39 . — VI11., Baross-

utcza 77 . - X., Liget-tér 2. 
Egy a f e h ó r n e m ű t ö m é v s l i e * való utasítást 

tartalmazó füzet bárkinek i n g : ^ ® * 1 kiadatik. 

D I F Í i F D f l T T Ó vi l lamosgépekkel berendezett KIClJLK v f 1 IU cs. és kir. udv. orgonagyára. 
Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 

(Koronázási templom) alkotója 

Budapest , X., Szigligeti u. 29. sz. 

cs. és kir. udvari szállító, a Szentsir 
lovagja ós Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitűn-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású csörendszerű (pneu-
matikái) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
39 év óta 1900 orgonát szállított, közte a 
király orgonáját, a mely mű ez idő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája v80 változatú 
villanyerőre berendezve). Orgonajavításokat 
és hangolásokat a legmérsekeltebb árban 
teljesít. Orgona jókarban tartását elvállalja. 
Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal ki-

vánatra díjmentesen szolgál. 

a lelhész urak szíves figyelmébe ajánl juk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16'' alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

1 — kor.-tól 3.50 kor.-ig 
3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
3.00 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
3.80 kor.-tól «.— kor.-ig 

Vászon- és félbőrkötésben . 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8" alaKban 17Va cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1 . 4 0 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.00 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

h jzzánk juttatni szíveskedjenek. 

Alkalmi ajándéKul ajánljuK a KiadásunKban levő 

Képes Szent Bibliát 
Tartalmazza a teljes Ó- és Újtestamentomot, valamint az 
Apokrifus könyveket. Alakja 18/25 cm. Tartalmaz több mint 
ezer művészies kivitelű képet és világhírű festők festmé-
nyeinek nyolcz színes másolatát. Ára dúsan aranyozott 
fekete vászonkötésben 30 korona. Postaköltség 72 fillér. 

Hornyánszhy ViKtor könyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 



LEGÚJABB 
THEOLOGIAI 

MOST JELENTEK MEG! ÚJDONSÁGOK 

DEBRECZENI LELKESZI TAR 
XI. kötet. Szerkesztette S. SZABÓ JÓZSEF. 
Ara kötve ÍO K 
JANOSI Z.: PAPI DOLGOZATOK 
VIII. kötet. Közönséges egyházi beszédek. 
x̂ ra. kötve 6 K 

Ugy ezek, mint az előbbi 
kötetek, csekély havi részletfizetésre 

megrendelhetők 

KONFIRMÁCZIÓ ALKALMÁBÓL 
ajánljuk a RÉVÉSZ SZOBOSZLAY-S. 
SZABÓ-féle KONFIRMÁCZIÓRA ELŐ-
KÉSZÍTŐ KÁTÉT kérdés és feleletekben. 

Ára 30 fillér. 

H E G E D Ű S É S S Á N D O R 

prot. írod. könyvkíadóhívata lában 

D E B R E C Z E N B E N 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztás i szövetkezet nincs! 

A fogyasztás i szövetkezet r évén szerezhe t i be egy-egy 
falu n é p e m i n d e n n e m ű h á z t a r t á s i és gazdasági czikkei t 
és i ta l szükségle té t a l e g j u t á n y o s a b b a n , úgysz in tén ha-
misítatlan m inőségben . A melyik községben fogyasztási 
szövetkezete t a k a r n a k létesí teni , a mozga lom kezdői 

f o r d u l j a n a k ú tba igaz í t á sé r t a 

HANGYA 
a f l a g y a r G a z d a s z ö v e t s é g 

F o g y a s z t á s i é s É r t é k e s í t ő -

i d d é S z ö v e t k e z e t é h e z & & & 

Budapest, IX., Közraktár-ii. 34. 
(Saját pa lo t á j ában . ) A Hangya köte lékéhez m a m á r t ö b b 
m i n t 1200 fogyasz tás i szövetkezet t a r toz ik 46 mil l ió K 
évi f o rga lommal . Levélcz ím : HANGYA, Budapes t , pos ta-

fiók 109. szám. 

^ . I t s t t t t t t t t t t t t s t t t s t t t s t t t t t t t s t t t t t 

^ ^ P o n t o s é s / ^ ü A 1 U T = 5 e v i = ORAR jótállás mellett! legjobb 

E g y h á z i s z e n t e d é n y e K , 
úrvacsora-kelyhek, keresztelő-kannák és medenczék, borkancsók, 

a r a n y é s e z ü s t é k s z e r e k , 
evő-eszközök,china-ezüstdísztárgyak ^ r r é s z l e t f i z e t é s r e i s ! 

Javításokra s vidéki megrendelésekre különös gondot 
fordítok. Árjegyzék 2000 rajzzal ingyen é s bérmentve. 

POLGÁR KÁLMÁN 
műórás és ékszerész 

Pontos 
kiszolgálás! 

Jutányos 
á r a k ! 
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GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

B i z t o s í t á s o k a t e l fogad tűz- és j é g k á r e l len, ú g y s z i n t é n 
az e m b e r é l e t e r e a l e g k ü l ö n b ö z ő b b m ó d o z a t o k sze r in t elő-
n y ö s fe l t é t e lek mel le t t . 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jarányukhan 
részesülnek. 

A lefolyt 12 év alatt a tagok hétszer részesültek a/, 
űzet feleslegéből közgyűlés i határozat é r t e l m é b e n díjvissza-
térítésben. 

Biz tos í t á s i a j á n l a t o k b e n y ú j t a n d ó k k ö z v e t l e n ü l az igaz-
ga tósághoz , vagy az ország m i n d e n egyes h e l y é n m ű k ö d ő 
k é p v i s e l ő k közve t í t é séve l . N y o m t a t v á n y o k k a l és felvi lágosí-
tássa l m i n d e n i r á n y b a n készséggel szolgál az igazga tóság . 

A l a p í t v á n y o k k o r m á n y h o z z á j á r u l á s á v a l 2,527.980 K 
T a r t a l é k o k 3,357.603 K 
Biz tos í to t t t a g j a i n a k f e n n á l l á s a ó ta kifi-

ze te t t t ű z k á r o k b a n 10,740.000 K 
Biztos í to t t t a g j a i n a k f e n n á l l á s n ó ta kifi-

zetet t j é g k á r o k b a n 5,042.000 K 
Biz tos í to t t é r t é k t ű z b e n 1912. é v b e n . . 860,000.000 K 

„ j é g b e n „ „ . . 63,000.000 K 
Éle tüz l e t á l l o m á n y a 15,240.000 K 

A G a z d á k Biz tos í tó S z ö v e t k e z e t e t á r s i n t é z m é n y e a 

„GONDVISELÉS" 
Országos Közp. Segélyző Társulat ú t j á n 100 k o i v 
tól 1000 k o r o n á i g t e r j e d ő t e m e t é s i segély b i z tos í t á sok , 
v a l a m i n t h a v i be f ize tések e l l enében 1000 k o r o n á i g t e r j e d h e t ő 
l e á n y k i h á z a s í t á s i (öná l lós í tás i ) s egé lyb iz to s í t á sok eszközöl te t -
nek . L e g e l ő n y ö s e b b n é p b i z t o s í t á s . E t á r s u l a t 
k e b e l é b e n m i n d e n k ö z s é g b e n öná l ló he ly i c s o p o r t o k sze rvez -
h e t ő k j ó t é k o n y c z é l ú m ű k ö d é s s e l . T á j é k o z t a t ó t készséggel k ü l d 
b á r k i n e k is a Társu la t i gazga tósága , B u d a p e s t , IX., E rke l -u . 20. 

DR- BÖHM KÁROLY ÉLETE ÉS MUNKÁSSÁGA 
Kajlós Imre szerkesztése mellett írták többen. Három nagy-
kötet. Ára együtt K 36.--

AZ EMBER ÉS VILÁGA 
Filozófiai kutatások. írta Böhm Károly. I. kötet (elfogyott); 
II. kötet K 6.— III. kötet K 6.—, IV. kötet . . . . K 8 . -

^ 
€ 

BÖHM KÁROLY ÖSSZEGYŰJTÖTT MÜVEI 

KAPHATOK K Ó K A I LAJOSNÁL 
Budapest IV*, Kamermayer Károly-u, L 

€ 

Orgona-harmóniumok. 
A ?yönyörfl hang. melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

E l s ő m a o y a r — v i l l a m o s e r ő r e b e r e n d e z e t t — h a n g s z e r g y á r . 
Q T n i A / A O G E D I c8-éskir.;udvari hangszergyáros, 
•1 I llVl/llAArK ml a m- Mr. zene-akadémia, szin-
V I U V I n u u i . l l U l házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, II . , Lánczihd-u, 5 . sz, G y á r : Úntöház-u. 2 , sz, 
húros-, vonós- és fúvó 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-

'o-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett 

mely ál-
tal bár-

mely hegedű, gordonka, beillesztése 
ntán sokkal jobb erösebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik. 

Kivitel nagyban = = = = = 
? és kicsinyben. 

T e l e f o n 8 1 — 2 0 . 



PROTESTÁNS 

EGYHAZWSKOLAI LAP 
M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IX., Ráday-utcza 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és k iadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B I L K E I P A P I S T V Á N . 

Társszerkesztők: 
pálóczi Horváth Zoltán dr. é s Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, Ta r i Imre dr. és 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

H i r d e t é s i d í j a k : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 
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ünnepek, királynőjének. Királynő volt ez az ünnep és az 
ma is — a hivők számára. S ha majd újra királynő 
lesz a keresztyénség minden árnyalatánál, akkor lesz 
majd igazi az ünnep, akkor mondhatjuk el ismét, hogy 
a keresztyénség hittartalma újra öntudatossá vált az 
egyének lelkében külön-külön. Mert az örök élettel bíró 
üdvtények egyszeri megtörténtének emlékére szentelt 
ünnepek, belső természetüknél fogva, sohasem bírhatnak 
csak annyi erővel, mint a közönséges történelmi ese-
mények és hősök tiszteletére alakult emlékünnepélyek. 
S a míg a Karácsony csak a földi szeretet muló nyil-
vánulásaiban merül ki, a Nagypéntek egy világraszóló 
zseni emberi önfeláldozását jelzi csupán, a Húsvét pedig 
az egyéni lélek minden túlvilági sorsára való tekintet 
nélkül csak az „eszme", az „igazság" diadalát, feltáma-
dását, romolhatatlanságát jelenti csupán, de nem az isteni 
világtervnek, az egyetemes emberiség sorsára vonatkozó 
realizálódását, addig soh'sem lehet a Húsvét az ünnepek 
királynője újra. 

Csak sub specie aeternitatis, azaz az örökkévalóság 
tükrében és fényénél ragyog fel e királynő isteni felsége 
az emberi lélek számára. Csak ennek erejével értjük 
meg ez ünnep méltóságát, mely a Nagypéntek legnagyobb 
összetörettetéséből, tehát a földi élet legsúlyosabb föld-
hözkötöttségéből emeli fel a lelket s viszi a szürke hal-
hatatlanság bizonytalan, homályos, ködszerű tudatán túl 
az új, tökéletes élet, az örökélet Isten által kinyilatkoz-
tatott és biztosított tiszta öntudatáig. 

Az emberi lélek egész élete, jelene, jövője, maga-
sabbrendű élete, az ünnepek eme királynője isteni tar-
talmának elfogadásától és öntudatossá tételétől függ. 
S ma, a mikor egy új ideálizmus bontogatja szárnyait 
s a lélek túlvilági életének, sorsának kérdése pogány 
vallásokban, vallásbölcsészetben, theozófiában, spiritizmus-
ban, filozófiában újult erővel ragadja meg a lelkeket, 
sőt még a buddhizmus is azon erőlködik, hogy Nirvá-
nájában az öntudatos továbbélés kicsiny kis szikráját, 
vagy halvány mécsvilágát égve hagyja: mi, egy gazdag, 

Az Élet Könyvéből. 

Az ünnepek királynője. 
Monda néki Jézus: Mivel-

hogy láttál engem, Tamás, hit-
tél: boldogok, a kik nem látnak 
és hisznek. Ján. 20.29. 

Ha eszébe jutna valakinek és képes lenne arra, 
hogy a keresztyén ünnepek é£ ünneplések pszihologiáját 
megírja, bizonyára érdekes képet tudna elénk adni arra 
vonatkozólag, hogy a különböző korok milyen hangulat-
tal s lélekkel fogadták az üdvtények emlékezetére ren-
delt ünnepnapok évfordulóját. Ha most úgy véletlenül 
az őskeresztyének ünneplési módjáról olvasunk s elgon-
doljuk azt a bámulatos örömujjongást, a mely az ős-
keresztyén húsvétokat jellemezte, a mikor az élet, de a 
magasabbrendú isteni élet mámora szinte megszédítette 
a lelkeket: önkéntelenül is arra a nagy lehűlésre gon-
dolunk, a mely azóta is annyiszor elfogta s ma is nagy-
részben megbénítja a keresztyénség lelkét. Mert Róma 
ünnepléseinek külső ragyogása nem szédíthet el bennün-
ket. A modern keresztyénség másik nagy részének pedig 
ma már bizony csak emlékünnepei vannak, a melyek 
életet nem adnak s hidegen hagynak bennünket. 

De nem emlékezések kellenek nekünk, hanem 
valami olyan érzés, a mely egyenesen a szívünkbe mar-
kol ; olyan tudás, mely minden egyes ünneplésbe a saját 
lelkünk sorsát, jelenének, jövőjének s üdvösségének 
kérdését viszi bele, a mely kérlelhetetlen erővel rászorít 
bennünket arra, hogy megkérdezzük : mit jelent ez az 
ünnep az én lelkem, az én életem számára? S az a 
mélyen hivő kor, a melyben még minden egyes ünnep 
az egyéni lélek ünnepe is volt és minden egyes ünnep 
élővé tette a lelkek számára az ígéreteket, bizonyosakká 
Krisztus egyszeri áldozatának és feltámadásának világ-
történeti és az egyéni lélek sorsára vonatkozó jelentő-
ségét, bizonyára nem ok nélkül nevezte el az egyház-
atyák komoly, de szinte gazdag nyelvén a húsvétot az 



biztos világosság fényétől vezéreltetve, kételkedve imbo-
lyogjunk talán arimathiai József kertjében, vagy emberi 
bölcselkedések ködös útján keressük másokkal ugyan-
ciztî  Hi melyet számunkra maga az Isten már olyan 
régóta s olyan egyenesen kijelentett? 

Gedeon. 

A JOBB JÖVŐ ALAPJAI. 

Egy-egy ünnep és különösen a Húsvét, az élet 
ünnepe, önkéntelenül is reflexiókra indít bennünket egy-
házunk mai helyzete, állapota felett. Nem vagyunk 
pesszimisták. Hiszen ez merőben összeférhetetlen a ke-
resztyénséggel. A keresztyén embernek, munkásnak soha 
fel nem adható jelszava az a húsvéti Ige, hogy: „nem 
hiába való!". De mégis, ha meghordozzuk tekintetünket 
egyházi életünk mezején, látunk olyan jelenségeket, a 
melyeknek nyomán akaratlanul aggodalmas, szorongó 
érzések lopóznak szívünkbe. 

. . . Most tárgyalták az állami költségvetést a bi-
zottságokban. Még nem volt alkalmunk egészen részletesen 
átnézni azokat a köteteket, a melyek bennünket olyan 
közelről érintenek ós érdekelnek. Csak köztudomású 
tényt konstatálunk, ha mondjuk, hogy minden lehető 
téren érvényesülnie kellett a nehéz pénzügyi viszonyok 
szülte takarékosságnak. Ez persze nemcsak mint állam-
polgárokat érdekel bennünket. Egyházi, iskolai intéz-
ményeink fejlesztése is a legszorosabb viszonyban van a 
költségvetéssel. Mert hát bizony úgy vagyunk, hogy 
sokszor nem is szeretünk felette gondolkozni, nem is 
igen merjük bevallani, hogy mennyire és mily mérték-
ben reáépítettük exisztencziánkat az állami támogatásra, 
illetőleg költségvetési tételekre. Senkinek sincs kedve rém-
képeket látni és festeni. De egyet nem lehet eléggé 
hangsúlyozni és ez az, hogy a magyar kálvinizmusnak 
minden erejével készülni kell a jövőre. A jogosan igénybe 
vett állami támogatásnak nem szabad ingatag költség-
vetési tételeken épülni. És azután e mellett a segítség 
mellett meg kell indulnia annak a nagy gyűjtő mun-
kának, a mely egyházunk exisztencziáját nem agyag-
lábakra, hanem szilárd anyagi fundamentumra helyezi. 
A jubiláris zsinat egyik főalkotása bizonyára az „egyház-
fenntartó -alap" megalkotására irányuló rendelkezés lesz . . . 

De ennél az anyagi egyházfenntartó-alapnál még 
fontosabb az, a melyet a mi egyházunk ifjúságának lel-
kében kell leraknunk. Most még kezünkben van, a leg-
több helyen a miénk az iskola és vele a gyermeksereg. 
Hogy meddig ? Ki tudja, ne is törjük a fejünket ezen. 
A fő az, hogy nekünk úgy kell forgolódnunk az ifjúság 
körében, hogy az a mienk maradjon minden körülmények 
között. Úgy kell foglalatoskodnunk vele, mintha már 
holnap nem a mienk lenne az iskola. Itt a tizenkettedik 
óra; nekünk meg kell látnunk, karjainkra vennünk a 
gyermeket ott az iskolában és minden alkalmas esz-
közökkel át kell vezetnünk az igazi, öntudatos, munkás 
ev. ker. vallási és egyházi élet körébe. Ez lesz igazi, 

minden közalapnál is szilárdabb biztosítéka egyházunk 
szebb jövendőjének. 

. . . Az egyház az Ige és sakramentumok köré 
sereglő gyülekezet. Várjuk egyházunk új életét, ennek 
növekedését, erősödését, olyant, a melyet semmiféle vál-
tozás össze nem roppanthat. Tisztelet és becsület min-
denféle nemes és erre irányuló törekvésnek, munkának, 
mozgalomnak. Hiszen lapunk nagy gonddal és szeretettel 
figyel meg minden lépést, mustármagnyi kezdeményezést. 
De igazán nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy egyházi 
életünk központjában az „Ige" kell, hogy legyen. Beszé-
lünk reformokról, megújulásról. De elsősorban az ige-
hirdetésnek kell igazi martüríává lennie, meleg, közvet-
len, konkrét bizonyságtétellé a lelkek megragadására. 

. . . Sok szó esett a közelebbi időben egyik deb-
reczeni egyházi lap hasábjain arról, hogy van-e szüksége 
a lelkésznek tudományos képzettségre. Elkeseredett han-
gok emelkedtek többfelől, hogy gyülekezeteink legtöbbje 
csak a külsőségekre néz, ezt veszi figyelembe és így 
tovább. Nem új keletű dolgok. Tudjuk, hogy sok min-
den közreműködik arra, hogy ez még sokáig így legyen. 
De minden bizonnyal az egyház minden számottevő 
tényezőjének közre kell működnie arra, hogy a gyüle-
kezeteink körében élő ízlés és váradalom gyökeres vál-
tozáson menjen át mindenütt. A megújuló evangéliumi 
egyházi élet tüzében nevelődnek majd olyan gyülekeze-
tek, a melyek teljes mértékben méltányolják az igazi 
prófétai lelki ajándékokát, a magas szellemi és erkölcsi 
kvalitásokat. Egyházi életünk jövője attól függ, hogy 
fiaink legjobbjaiban is fel tudjuk-e kelteni a javuló 
viszonyokra való utalhatással az Isten házában való 
szolgálatnak vágyát, hogy nem sajnálják-e sokan — mint 
eddig — eleven, eszes, testi és lelki tulajdonságokban 
kiváló gyermekeiket erre a lelkészi „kényelmes" pályára 
adni, a mely nem sok földi dicsőséggel kecsegtet. 

. . . És azután, ha keressük a mi egyházi életünk 
alapjai erősbülésének eszközeit, lehetetlen reá nem mu-
tatnunk arra most újólag, hogy világi uraink, egyházi 
vezéreink felfogásában is gyökeres változásnak kell 
végbe mennie. Igazi mély érdeklődés az egyház benső 
szellemi (nemcsak jogi) élete iránt, ez az, a mit kérünk 
tőlük. Értékes a szolgálat, a melyet tőlük az egyház 
nyer, hiszen e nélkül protestáns, kálvinista egyház el 
sem képzelhető. De ha valamikor, úgy most van szük-
ség a „világi papság" teljes érdeklődésére, támogatására 
az induló nagy szellemi mozgalmakban. Örömmel látjuk, 
hogy mind többen „jönnek le a páholyból" és állnak 
oda a munkatérre . . . Majd jön mind nagyobb sereg! 

. . . Most van a kellemetes idő! Még van ! Most 
kell készülnünk. Az a bázis, a melyről e czikk elején 
szóltunk, ingatag. Ott lenn, a mi népünk lelkében kell 
erősítenünk azt az alapot, a mely már elmált és törme-
lékes lett. Egyházunknak a szó legszebb és legfenségesebb 
értelmében nép-egyházzá kell lennie: az áldozni kész, Igét 
szerető és az után vágyó, a komoly munkát és munkást 
megbecsülni tudó nép-egyházává. És hogy ez lehessen, 



kezet-kézbe téve el kell mennünk népünkhöz most mind-
járt, . . . vár bennünket, és általunk a jobb jövőt, a bővöl-
ködőbb, húsvéti, győzelmes életet I —p. 

K R Ó N I K A . 

Vizsgák. 

Új és eddig merőben ismeretlen vizsgáktól lesz 
hangos az egész ország. Most legközelebb május-hónap-
ban minden járási székhelyen működésbe lépnek az írni 
és olvasni tudást megállapító bizottságok. Ezek előtt kell 
vizsgázniok mindazoknak, a kik nem tudják közhiteles-
ségű okirattal igazolni azt, hogy az elemi iskola 4, ille-
tőleg 6 osztályát legalább elégséges eredménnyel elvé-
gezték. A működő bizottság három tagból áll, köztük 
egynek tanférfiúnak kell lennie. A követelmény nem 
nagy. Öt nyomtatott sor elolvasása és két sor leírása, 
ez az egész. De micsoda nagy izzadást és nekifohász-
kodást vált ki majd ez is az embernyi emberek sorai-
ban, a kik remegve állnak majd a nagy czenzura elé. 
Lehet javító vizsgát is tenni. A vizsgák nyilvánosak. 
A kiknek idejük és alkalmuk van, bizonyára elmennek 
érdekes kulturtanulmányok eszközlése czéljából. Az sem 
lehetetlen, hogy azok, a kik a vizsgáló-bizottságok előtt 
a legcsendesebbek, azok lesznek majd leghangosabbak a 
választást megelőző szokásos előkészületek alkalmával. 

Bősként. 

Végre kezd észretérni a keresztyén társadalom s 
tiltakozik a vallás- és erkölcsellenes színdarabok ellen. 
Hogy a „Bősként" előadásán tört ki az ifjúság tüntetés-
ben, arra nézve jellemző, hogy Népoperának hívnak olyan 
színházat, a mely a fürdőruhás apáczákkal furlana-tánczot 
járat ós Szent Pétert daloltat a nép müvelésére. Hogy 
az ifjúság füttyel, lármával s minden lehető eszközzel 
tüntetett a darab ellen, az érthető. A milyen a mosdó, 
olyan a törülköző. Örülünk, hogy az ifjúság felébredt 
és jelét adta az ideálizmushoz és valláshoz való ragasz-
kodásának. Botrány volt persze, de a sebet nem simít-
gatja az orvos sem, hanem nekivág a késsel. Drasztikus 
kúra, de talán használni fog s a színdarabíró urak is 
meggondolják, hogy vághatnak-e büntetlenül orczapirító 
dolgokat a közönség szeme közé. Az ifjúság azonban 
ne álljon meg itt — a félúton. Mélyítse idején vallásos 
érzéseit, ne járjon efféle léha színdarabokra és mulató-
helyekre, beszélje le barátait s azokat, a kiket ismer. 
\zt a társadalmat, a mely efféléken mulat, már nem 
fogják megállítani a gyönyörhajhászatban és az elferdült 
gondolkozásban, de megfogy ez a nagy sereg is, sőt 
kivesz magától, ha a keresztyén társadalom elég erős 
lesz, hogy új szellemben, komoly keresztyén világnézettel 
eltelve foglalja el a poziczióját minden téren. Azt várjuk 
az ifjúságtól, hogy egyéni kvalitásaival, keresztyén gon-
dolkodással tüntessen és mindazokat, a kik, s mindazok-
ban, a mik egykor reá fognak bízatni, érvényesítse is ! 

Új márcziusi ifjúság. 

A főiskolai hallgatók Galilei köre mint mindig, úgy 
ebben az évben is megtartotta a szokásos módon már-
cziusi ünnepélyét. Nem az emlékezés napján és nem is 
a többi naiv, közönséges halandóval együtt. A kör elnöke 
megnyitó beszédében azokat az orosz diákokat állította 
oda példányképül, a kiknek, midőn a laboratóriumokban 
dolgoznak, eszükbe jut, hogy az ekrazit és a dinamit 
történelemalkotó tényezők. Az ünnepélyen Ady Endre 
„hazafias" költeményeiből szavaltak és egy szoczialista 
vezér tartotta az ünnepi beszédet. — Nem érdektelen 
az ünnepély folytatása az utczán. Ott ugyanis néhányan 
•— nem a kör tagjai természetesen — mindjárt „apró-
kore váltották" az elnöki buzdítást és beverték egy nagy 
kávéház ablakát. Elvégre kezdetnek ez is elég. 

T Á R C Z A . 

Fényes betűk, Isten kezével írva* 
Fényes belük, Isten kezével írva 
A magas égre, nap, hold, csillagok: 
Ha a keresztet vállam már nem bírja, 
Kérlek, könyörgök: vigaszt aljatok! 
Gyermek-módjára, óh, hadd kibetűznöm, 
S a hit betűit gyöngyként sorba fűznöm: 
A ki a kezdet és a végezet, 
Az mindent bölcsen és jól végezett. 

Néma tanúi vagytok ősz Időnek: 
A zűrzavarból hogy lett szép Egész, — 
A mint az évek Oczeánbci dőlnek, 
S megint új század születik s enyész, 
A mint a népek fel- s alámerülnek, 
Az érző szívek sírnak és örülnek, 
Mert népnek és egyénnek czélja egy: 
A boldogság, míg napja száll, lemegy. 

Tanúi vagytok, hogy a föllegekben 
Az Úristen szól, hogyha mennydörög, — 
Szélvész ha zúg-búg, szellő hogyha lebben, 
0 int s szelíden 0 súg, az Örök. 
Balzsamot 0 hint, ha beáll az este, 
A mint a harmat füvet-fát megeste, 
S alélt növény és szomjas völgy-halom 
Meg fürdik hűs, pirosló hajnalon. 

Tanúi vagytok, hogy új-új tavasszal 
Tapsolnak a fák bimbós ágai, 
A kis madárka nagy Istent magasztal, 
És mindenek készek Ót áldani. 
A lomha rög is megmozdul s kizöldül, 
Csillogó porszem égre száll a földrül, 
Virág nyit szent jelül a sír felett: 
Vár még reánk egy új, szebb kikelet. 

* Mutatvány az „Isten, Haza, Család" kötetekből. 



Megszaggatott szív, én szomorgó szívem, 
Miért epesztenéd úgy magadat ? 
Viseld, a mit az Úr reád mért, híven, 
S alázkodjál meg a kereszt alatt. 
Aranyat ttíz, lelket tisztítja bánat, 
Szúró tüskéje is van a rózsának, 
A fény árnyat vet, /iüp után jön éj — 
Bánatos lélek, nyugodj meg s ne félj! 

Fényes betűk, /s/en kezével írva 
A magas égre, nap, hold, csillagok: 
Ha a keresztet vállam már nem bírja, 
Kérlek, könyörgök: vigasztaljatok! 
Gyermek-módjára, óh hadd kibetűznöm, 
S a /íí7 betűit gyöngyként sorba fűznöm: 
A ki a kezdet és a végezet, 
Az mindent bölcsen és jól végezett! 

Sántha Károly. 

Missziói összejövetel a budapesti kínaiak 
körében. 

II. 

Mindenekelőtt az „Engem szent Jézusom . . . " kez-
detű éneket énekeltük el magyarul. Azután Kunst Irén 
bemutatta a vendégeknek ennek az éneknek a kínai 
fordítását nyomtatott falitáblán. Fölkérte őket, hogy a 
hallott dallamra' kíséreljék meg ők is elénekelni. Persze, 
kicsit nehezen ment. De a második, harmadik ismétlésnél 
már dallamosabbá vált a dünnyögésük. 

Majd id. Viktor János intézett hozzájuk rendkívül 
ügyesen felépített beszédet. Kunst Irén tolmácsolta mon-
datról-mondatra kínai nyelven. Csakúgy sugárzott az arcza 
az örömtől, a mikor több havi távollét után kínaiul 
beszélhetett újból kínaiaknak. 

Nem könnyű dolog kínaiak előtt az evangélium igaz-
ságairól beszélni. Isten, bűn, megváltás mindmegannyi 
ismeretlen fogalmak számukra. Ezekre egyenkint kell 
reávezetni őket, akárcsak a kis gyermekeket. Meg nem 
is olyan szótlan hallgatóság a kínai. Közbeszólogatnak, 
tetszésüket, nem tetszésüket nyilvánítják. Ha valamivel 
nem értenek egyet, egész fesztelenül kifejezést adnak 
ellenkező véleményüknek. Valóban érdekes volt szemlélni, 
milyen hatást váltott ki belőlük a beszéd egy-egy rész-
lete. Különösen egy elevenszemű, értelmes arczú fiatalem-
bert nézegettünk. Csupa fül volt. Csak úgy falta a szókat. 

Abból indult ki szónokunk, hogy úgy hallotta, na-
gyon szeretik a könyveket. Nos hát Ő is egy könyvről sze-
retne nékik beszélni. A világ legjobb könyvéről. Annak is 
egy részéről, mely magábafoglalja az egészet. Arról, hogy 
„úgy szerette Isten e világot . . . " A tengerről, a csilla-
gos égboltozatról, a virágokról igyekezett őket rávezetni 
Isten fogalmára. Természetesen, kissé nehezen ment. 
Mikor azt kérdezte tőlük: „Mit gondoltok, magától lett-e 
a tenger, a sok csillag meg virág?", azt felelték: „Nem 
tudjuk". 

Majd azzal kapcsolatban, hogy mi is szeretünk 
mindent, a mit alkottunk, igyekezett rávezetni őket arra, 
mennyire szereli Isten a világot, különösen minket, em-
bereket. Mily nagy a mi örömünk is, mikor kis fiaink 
először nyújtják felénk karjukat s először gagyogják: 
„apa", „anya". De később mennyi szomorúságot okoznak 
nékünk! így vagyunk mi is Istennel, a mi Atyánkkal. 

Rá akarta vezetni a kínaiakat egyetemes bűnös-
ségünk tudatára. Megkérdezte, van-e valaki, a ki soha-
sem táplált tisztátalan gondolatot szívében ? Vannak tisz-
ták is, meg nem tiszták is — hangzott a válasz. így 
nagyon bajos megértetni velük, hogy mindnyájan bűnö-
sök vagyunk, meg azt, hogy önmagunk nem tisztíthatjuk 
meg magunkat bűneinktől. Az meg még nehezebb, hogy 
Isten maga akar megtisztítani minket bűneinktől, hogy 
mindannyian hozzá mehessünk. Az pedig egyenesen a 
legnehezebb, hogy az ártatlanul meghalt Krisztus halála 
váltság mindnyájunkért. 

Nem is sikerül mindez egyszerre! Hiába használunk 
szép hasonlatokat a lemosható külső szennyről s a csu-
pán vérrel eltörölhető belsőről. Hiába beszélünk nékik 
Jézusról, mint az adósságainkat magára vállalóról s min-
ket az adósok börtönéből kiszabadítóról és mint az égő 
házból a szomszéd ház tetejére vezető ajtóról, mely a 
lángtenger közepette is szabadulást nyújthat nékünk. 
Ezredévek előítéleteinek sűrű ködét a legékesebben szóló 
szavak sem oszlathatják el félóra alatt! Különösen a 
felnőtteknél megy ez roppant nehezen. Evek hosszú sora 
kell hozzá. Még a kiforratlan gyermeki lelkeknél köny-
nyebben megy. 

Meglátszott a mi jó kínaiainkon is, hogy nem igen 
fordította meg az eszük járását ez az egy beszéd. Parázs 
kis vitát rendeztek a misszionáriusnővel amúgy melegi-
ben a konfucsiánizmus fölött. Ebből persze már mitsem 
értettünk. Csak egyre azt hallottuk: Konfucse, Kon-
fucse . . . S fájdalom, még nagyon sokan és nagyon 
sokáig fogják hallani a nagy „mennyei birodaloméban : 
Konfucse, Konfucse . . . Lassan hal ki négyszázmillió 
lélek ajkán ez a név, mely ezredévek óta fogva tartja 
őket . . . És sok időbe kerül még, míg ez a másik fog-
lalja el a helyét: Krisztus . . . De már hajnallik! 

Az előbbi ének második és harmadik versét éne-
kelték még el a kínaiak. Ügy látszik, az éneklés jobban 
tetszett nékik. Egészen nekibuzdultak. Majd Szalay Károly 
orvostanhallgató énekelt el szólóban egy szép éneket: 
„Előttem tárva egy kapu . . . " A kínaiak is megpróbál-
ták. A kínai énekeskönyvből halkan kísérték. Vájjon 
mikor fogják nemcsak dalolni, de lelki szemeikkel meg 
is látni azt a kitárt kaput? S mikor fognak át is lépni 
rajta ? . . . 

Ujabb rövid teázás után kezdtünk kissé beszélgetni 
velük. Képeslapokat írattunk alá velük. A papírra merő-
legesen tartott czeruzával rótt, felülről lefelé jövő, egy-
más alá rakott ákom-bákom vonalaikkal hamarosan oda-
pingálták neveiket. Az egyiket megkértem, írja rá az én 
nevem is kínai betűkkel. Örömmel és minden nehézség 



nélkül odakanyarította azt is. A fürgeszemű kis kínai 
egy névjegyemre is fölírta a nevem kínai betűkkel. Nagy 
örömmel újságolta, hogy még tett is hozzá valamit. 
Kínaiul aláírta az ő „úr" szavukat. Bizonyára szentül meg 
volt győződve, hogy boldoggá tett az „úr" czímmel. 

Búcsúzkodásul szépen kezet szorítottunk és el-
köszöntünk egymástól. Előbb azonban az asztalokon 
lévő virágokkal fölvirágoztuk 'gomblyukaikat. Egyik-
másikukon meglátszott, hogy nagy örömet szerzünk nekik 
véle. Az egyik meghatottságában átnyújtotta a névjegyét. 
Egy másik szegény teremtés meg nem tudta, mit csinál-
jon a virággal. Volt rajta egy rossz téli kabát. Nem 
sokat teketóriázott: bedugta a virágot a külső zsebébe. 
A szegényebbeknek azután teleraktuk a zsebét a meg-
maradt teasüteményekkel, amerikai diókkal. Olyan buz-
galommal öntögettük a zsebükbe a maradékot, hogy 
még a miénkbe is jutott. Én is leltem hazajövet két kis 
amerikai diószemet a felső kabátom zsebében 1 

K. I. 

Legendák, mondák, szokások. 

Nagyon érdekesek azok a legendák, a melyek Jézus 
halálában nagy szerepet játszó Poncius Pilátus halálához 
fűződnek. Hiszen ő, a ki szemforgatással mosta meg 
kezeit, mielőtt Jézus megfeszittetését elrendelte, „a Cré-
dóba" is belekerült. Az egyik legenda szerint Krisztus 
megfeszítése után esztendők múlva a római császár a 
Kampániában utaztában megbetegedett s közel érezte 
halálát. Egy rabszolgája említést tesz előtte a galileai 
csodatevőről, a ki feltámasztja a halottakat is. A császár 
remél és Palesztinába küld a csodatevőért, de Jézus már 
akkor rég elszenvedte a kereszthalált. A követ felkeresi 
Szent Veronikát, a ki inegigéri, hogy csodatevő kendő-
jével meg fogja gyógyítani a császárt, mire a követ Ró-
mába magával viszi Veronikát és lánczraverve Pilátust 
is. Pilátust kegyesen fogadja a császár, mert Krisztus 
szent köpenyét (?) viseli, de a mint ezt a köpenyt leve-
tette, a császár haragja felgerjed és megöleti Pilátust. 
Egy másik monda szerint a császár a dél-francziaországi 
Vienne-be száműzi Júdea helytartóját, a hol toronyba 
záratta Pilátust, de rövid ideig lehetett csak lakója a 
toronynak, mert a bűnbánat őrületbe kergeti és öngyil-
kos lesz. Holttestét a Tiberisbe vetették, azonban feltá-
madtak az elemek és borzalmas viharban kiöntött a folyó. 
Mivel a vihar nem akart elpihenni, megkeresték a holt-
testet, a melyet elszállítottak Galliába és a Rhone hullá-
maiba dobták, de a folyó itt is kiáradt medréből és 
elöntötte a termő mezőket. A holttest tovább vándorolt, 
mint Ahasverus. Elviszik a genfi tóra, de az is föllázad, 
míg végül bedobták egy hegycsúcson fekvő tengerszembe, 
a mely ha kiönt, nem okozhat kárt s ennek mélyén 
nyugszik Pilátus teteme, míg fölötte állandóan tart a tó 
vizének szörnyű háborgása. 

Tudjuk, hogy a jeruzsálemi templomban és zsina-
gógákban nem volt harang s ma sincs. A harangot ki-

sebb csörgők, csengetyük, kereplők helyettesítették, vagy 
kikiáltók és kürtösök hívták össze a népet istentiszteletre. 
A harang feltalálójának a nagytudású és jámbor Paulinus 
püspököt említi a krónika, a ki 394 július 13-án csinál-
tatta az első harangot a nólai templom számára. A le-
genda szerint egyszer alkonyatkor gondolatokba merülve 
sétált az erdőben, mígnem egy tisztásra ért, melyet el-
borított a temérdek virág s csodálatos béke lebegett az 
egész tájékon. A püspök önkéntelenül összekulcsolta 
kezét és imádkozott. Ekkor a püspök valami rendkívüli 
halk, finom muzsikát hallott maga körül. A tisztáson viruló 
kék harangvirágok, az esti szellőben ringani kezdtek s 
alig hallhatóan megkondultak. Ennek a percznek emlé-
kére utóbb a püspök érczből egy nagy harangvirágot 
veretett, a mely egy magános kolostorban sokáig, mint 
az első harang hívta össze a környék híveit. Nagycsü-
törtökön a néphit szerint a harangok Rómába repülnek 
és ott maradnak nagyszombatig, addig némák maradnak 
ama bánat és fájdalom kifejezéséül, a mellyel az egyház 
isteni mesterének halála felett keseregnek. 

A húsvét szónak eredete összefügg a bojt befeje-
zésével, a mikor először volt szabad ismét hust enni. 
A húsvéti bárány Jézust jelképezi, a ki az Egyiptomból 
való szabadulás évfordulója napján halt meg, a mikor 
a zsidók szintén bárányt áldoztak és ettek. A húsvéti 
tojás a belőle kikelő madárral a sírjából feltámadó Krisz-
tust jelenti s az írott vagy hímes tojás a húsvéthétfői 
locsolás megváltása. Szimbolikus jelképe ez a tavasznak, 
a természet újraébredésének s már az egyiptomiak, per-
zsák, kínaiak, az ó-germán és ó-szláv népek is kedvesked-
tek egymásnak tojásajándékkal. A húsvéti locsolás ere-
dete arra vezethető vissza, hogy a feltámadás hírére 
összesereglett és lármázó zsidókat a római katonák vizzel 
kergették széjjel. 

Hazánk különböző vidékein különféle húsvéti szoká-
sok vannak divatban, a miket érdekes volna összegyűj-
teni s ajánljuk legátusaink figyelmébe ! (z). 

B E L F Ö L D 

Vegyesházassági statisztika. 
A m. kir. központi statisztikai hivatal havi köz-

leményei szerint folyó évi január havában Magyarorszá-
gon összesen 18,044 házasság köttetett. Ebből vegyes-
házasság 1875 (°/o'ban 10"39). Tiszta ág. h. ev. házasság 
1262, ref. 2255. A gyermekek vallására vonatkozólag 
összesen 527 megegyezés létesült (%-ban 28'11), melyek-
ből 243 esetben ( % - b a n 46" 11) az apa, 284 esetben 
( % - b a n 53'89) az anya vallását fogják követni a gyer-
mekek. A róm. kath. egyház javára 256 (70-ban 48"58), 
gör. kath. 24, ref. 193 (%-ban 36"62), ág. h. ev. 44 
(%-ban 8"35), gör. kel. 6, unitárius 1, az izraelita hit-
felekezet javára 3. 

Horvát-Szlavonországokban január havában össze-
sen 2580 házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 28 



(%-ban 1'09). Tiszta ág. h. ev. házasság 40, ref. 8. 
A gyermekek vallására vonatkozólag összesen 11 meg-
egyezés létesült, (%'ban 39*29), melyekből 4 esetben 
az apa, 7 esetben az anya vallását fogják követni a 
gyermekek. A róm. kath. egyház javára 8, ref. 2, gör. 
kel. 1. 

Az ág. hitv. ev. egyház vesztesége szemben a róm. 
kath. egyházzal Magyarországon a 292 vegyesházasság-
nál létesült 107 megegyezésből (levonva a nyereség-
veszteséget) 33. Horvát-Szlavonországokban 7 vegyes-
házasságnál létesült 2 megegyezésből vesztesége 2. Más 
hitfelekezetekkel szemben Magyarországon a 132 vegyes-
házasságnál létesült 21 megegyezésből vesztesége 7. 
Horvát-Szlavonországokban január havában ilyen vegyes-
házasság nem köttetett. A Magyarbirodalomban a róm. 
kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége 
január havában 42. 

A ref. egyház vesztesége szemben a róm. kath. 
egyházzal Magyarországon a 764 vegyesházasságnál léte-
sült 310 megegyezésből (levonva a nyereség-veszteséget) 
8. Horvát-Szlavonországokban 8 vegyesházasságnál léte-
sült 4 megegyezésből nyereség-vesztesége 0, vagyis 2 
megegyezés létesült a ref. és 2 a róm. kath. egyház 
javára. Más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon 
a 282 vegyesházasságnál létesült 64 megegyezésből 
nyeresége 20. Horvát-Szlavonországokban január havában 
ilyen vegyesházasság nem köttetett. A Magyarbirodalom-
ban a róm. kath. és más hitfelekezetekkel szemben ösz-
szes nyeresége január havában 12. 

Kassa. Homola István, 
ev. lelkész. 

S Z O C Z I Á L I S Ü G Y E K . 

Leány mentés. 

A Leánykereskedelem Elleni Egyesület mind szélesebb 
körben és mindig jobb eredményekkel munkálkodik az er-
kölcsjavítás terén. A megelőző és óvó munkatér még kezdet-
leges ugyan, de jó reménységre ad okot. Az utólagos ja-
vításra és mentésre az erkölcsileg fertőzött leányoknál — 
tudjuk — nem sok kilátás van s ezért a megelőzés 
mire ennél a szocziáiis bajnál a fősúlyt kell fektetnünk. 
Az április 4-én tartott igazgató-tanácsi ülésen, a melyen 
Prohászka püspök elnökölt, sokan vettek részt s az a 
körülmény, hogy Pekáry Ferencz belügyminiszteri állam-
titkár, Melly Béla székesfővárosi árvaszéki elnök, Seháffer 
rendőrtanácsos, az erkölcsrendészeti osztály vezetője, 
Ruffy Pál, az állami gyermekmenhelyek főfelügyelője, 
résztvettek és állandóan részt vesznek, azt mutatja, hogy 
minden tényező közreműködik a lehető intézkedések és 
a lehető megoldás körül. — A Nőszövetséget Rosenberg 
Auguszta, a Kálvin-Szövetséget dr. p. Horváth Zoltán 
titkár képviselte. Latinovies Róza főtitkár előterjesztésé-
ből megtudtuk, hogy az 1913. évben 254 tévedt nővel 
foglalkozott az egyesület, a kik közül 33-at me?itett meg. 

Az egyesület Magdolna-otthonát 244 ilyen nő kereste fel 
eddig s ezek közül 33-at tartott és javított hosszabb 
időn át. Jelenleg 11 nő van az otthonban, a hol házi-
munkát végeznek, mosnak, varrnak mindaddig, a míg 
valahol elhelyezésük sikerül. (Ez Otthon Budán, Házmán-
utcza 11. szám alatt van.) Szép kezdet, de még igen 
nagy erőt kell kifejteni, hogy lényeges eredményeket 
lehessen elérni. 

Nagyobb eredményeket lehet tapasztalni a pálya-
udvari misszióban, a mely f. évi február 17-én indult 
meg. Ez a megelőző munka fontosabb is. Örvendetes 
tény, hogy alig két hónap alatt 194 Budapestre érkező 
cselédleánnyal foglalkoztak, a kik közül 83-at helyeztek 
el (egyet a Lorántffy-Otthonba) s a többi részben haza-
kísértetett, részben másképen intézték el ügyét. E misz-
szió két bűnesetet is fedezett fel és megakadályozta több 
leánynak súlyos erkölcsi romlását; a segédkező rendőrök 
külön jutalomban részesülnek, a mi bizonyára elő fogja 
segíteni a hasonló kísérleteknek meghiúsítását. 

Foglalkozott az egyesület a pinczérkávéházi leá-
nyok helyzetének javításával, a szállodákban és borozó-
helyeken alkalmazottakra vonatkozó szabályrendelet szigo-
rításával, sőt az artisták ügyével is. 

Nagy rokonszenvvel fogadta az igazgató-tanács a 
Kálvin-Szövetség mozgalmát a könnyelmű elválások ellen 
s a K.-Sz. titkára közelebbről is ismertette a mozgalom 
lényegét, melynek ütközőpontja épen az a körülmény, 
hogy az őstermeléssel foglalkozók válópere ,59%"át te-
szik ki az összes válópereknek. Érdekes és értékes eszme-
csere is indult meg e felett s elhatározták, hogy az 
átküldenclő memorandumot tanulmányozni fogják és szin-
tén felterjesztést intéznek az igazságügyminiszterhez. 

Az Egyesület közgyűlése április 23-án lesz, a me-
lyen dr. Kovács József orvos igen fontos kérdésről (a 
szexuális abstinencziáról) fog; előadást tartani s erre a 
Bethlen Gábor-Kört, a Ref. Ifjúsági Egyesületet és a 
Szent Imre-Kört is meghívják. 

Az egyesületközi együttműködésnek e téren is fon-
tos mezeje nyílik. Szocziáiis, erkölcsi, egészségügyi és 
nemzeti szempontból egyaránt jelentős kérdés ez a men-
tési akczió. Örüljünk, hogy a komoly cselekvés ideje ebben 
a pontban is elérkezett. Erőteljesebbé teszi majd a mun-
kálkodást az Egyesület által kiadandó ismertető mű, de 
igen fontos volna népszerű füzeteket is iratni, a melyek-
nek terjesztésében mindnyájan vállvetve vehetnénk részt. 

Kivándorlás IQ 13-ban. 
A belügyminiszter elrendelte, hogy a kivándorlási 

biztosi hivatal adatgyűjteményét bocsássa a Kivándorlási 
Tanács tagjainak rendelkezésére. A hivatalos kimutatás-
ból most már megállapítható, hogy 1913-ban a magyar 
birodalomból összesen 118,470 lélek vándorolt ki Ameri-
kába és ezek közül 78,020 igazolt volt. A jogtalan ki-
vándorlók száma tehát 40,450. Az északi kikötőkön át 
összesen 93,461 kivándorló távozott. Ezek közül útlevéllel 
55,630, útlevél nélkül 37,831 tehát az egésznek 40 szá-



zaléka. Ezek a jogosulatlan kivándorlók majdnem mind 
katonakötelesek voltak. Az elszökdösött legényeket ter-
mészetesen a leánynép is követi egyre növekedő rajokban-
így 1913-ban útlevéllel háromszor annyi hajadon vándo-
rolt ki, mint nőtlen ember. Ez az áramlat magyarázza 
meg azt, hogy az 1910. évi népszámlálás alkalmával 
430,000 női családtaggal kevesebbet találtak a falusi 
tűzhelyeken, mint tíz évvel azelőtt. Ez adatekhoz nem 
kell kommentár! Csak ismételjük az óvó és intő szót: 
videant consules . . . 

Kálvinista. 

K Ü L F Ö L D . 
Svájcs. 

A nők szerepe az egyházban. A svájczi egyesület, 
mely a nők szavazatjogáért küzd, legutóbbi ülésében 
azzal a kérdéssel foglalkozott, vájjon nem kellene e a 
nőket egyházi ténykedésekhez juttatni, vagyis nem kel-
lene-e nekik a választhatósági jogot is megadni. Az ülés 
kiemelkedő pontját Fulliquet tanár előadása képezte. 
Az előadó a felvetett kérdésre igenlő választ adott. Sze-
rinte a nők a következő okokból érdemlik meg az egy-
házban való szerepkört: 1. Először is a nők — mint 
mindenki tudja és elismeri — fogékonyabbak a vallásos 
élet bensősége iránt. 2. Jelenleg az egyházban kevés 
már azoknak a férfiaknak a száma, a kik az egyházi 
kormányzat és vallásoktatás terén megfelelő munkásságra 
vállalkoznak. 3. Üdvös volna a mnnkafelosztás, mely 
minden téren kívánatos, tehát az egyház bel- és kül-
életében is. A nőket nagyon jól lehetne alkalmazni a 
gyermekek vallásoktatásában és a lelkigondozás egyes 
ágaiban. Felemlítette Fulliquet tanár, hogy az Egyesült-
Államokban már mintegy 3000 nő vesz részt a lelki-
pásztorkodás terhes munkájában. Ha valaki az újtesta-
mentum azon helyére hivatkozik, mely a nőkre nézve 
az egyházban való „hallgatás" kötelezettségét írja elő, 
annak csak azt válaszolhatjuk, hogy a viszonyok azóta 
egészen megváltoztak. Ma már a nő is beleszólhat az 
egyház ügyeibe. A hivatása magaslatán álló nő épügy 
meg fogja őrizni a hivatalos titkokat, akárcsak a férfi és 
a nőt nem fogja megakadályozni házi feladatainak tel-
jesítésében az egyházban vállalt kötelezettsége. Ha lehet 
a nő orvos, ügyvéd, lehet akkor egyházi alkalmazott is. 
Gourd kisasszony, az egyesület genfi alosztályának el-
nöke felolvasta azután azokat a leveleket, melyekben 
több kiváló lelkész szintén annak a felfogásának ad 
kifejezést, hogy a nők egyházi hivatalok betöltésére 
alkalmazandók, azért is meg kell nekik engedni, hogy 
a theologiai előadásokat látogassák. A levelek írói azon-
ban kiemelik, hogy annak a tervnek kivitele elé, hogy 
a nők lelkészi állást is betöltsenek, jelenleg még elég 
komoly nehézségek gördülnek. A fennemlített kérdéshez 
még több nő is hozzászólott. A genfi theologiai fakultás 
és a szabad egyház theologiája is megnyitja kapuit a 
nőhallgatók előtt, de a jelenlegi egyházalkotmány még 

nem engedi meg, hogy a nők is vállalhassanak lelki-
pásztori állást, csak azt engedi meg, hogy azok dia-
konissza-állásokat tölthessenek be. A genfi szabad egy-
ház azonban kimondta, hogy a nők is lehetnek tagjai 
az egyháztanácsnak és az egyházi zsinatnak. 

Németország. 

Fehérkereszt-egyesület. Schenk báró, porosz országos 
képviselő a parlamentben nagyhatású beszédet mondott, 
melyben különösen az ifjúság erkölcsössége megvédel-
mezésének szükségességét hangsúlyozta. Krisztus kereszt-
jéhez kell vezetni a népet ! — ez volt bátor felszólalásának 
alapmottója. Ajánlotta, hogy a Fehérkereszt-Egyesület 
ügyét, mely a tiszta erkölcsök védelmét írta zászlajára, 
mindenki teljes erejével támogassa. Az egyesület külö-
nösen a német fiatalságot iparkodik maga köré csopor-
tosítani és Nowawes városában már külön egyleti-házat 
is emelt. A kilátások nagyon biztatóak. Az ország min-
den részéből érkeznek levelek az egyleti-ház vezetőségé-
hez, melyekben fiatalemberek örömmel jelentik be be-
lépésüket az egylet tagjainak sorába. 1910 óta a tagok 
száma már 8000-re emelkedett és a vidéki alosztályok 
száma jelenleg 500. Az egylet 1912—1913. évben 3266 
összejövetelt rendezett, melyen 78,000 hallgató jelent 
meg. Röpiratokat s egyéb vallásos füzeteket nagy szám-
ban küld szét a központi vezetőség az ország minden 
részébe és az ezzeljáró költségeket a fiatalság örömmel 
vállalta magára. 

Dr. T. I. 

A M I Ü G Y Ü N K . 

Olvasóinknak, lapunk barátainak s munkatár-
sainknak vidám húsvéti ünnepeket kívánunk! 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t is kérjük, szíveskedjenek 
az 1914. évi előfizetési díjat s az e s e t l e g e s 
h á t r a l é k o t minél hamarább beküldeni. 

Felsőbaranyai Káliinszövetségünk április 15-én 
szerdán d. e. 11 órakor a sellyei kaszinó helyiségében 
tartja ez évi Il-ik közgyűlését, a következő sorrendben : 
XXIII. Zsoltár. Imádkozik Csuthy László rózsafai lelkész. 
Megnyitó beszédet mond Benkö Gyula szövetségi tb. el-
nök. Titkári jelentés : Bús József sellyei lelkész. Jelentés 
az albizottságok szervezéséről. Alapszabályok végleges 
megállapítása. Számadás és költségvetés. Ideiglenes tiszti-
kar lemondása, tisztújítás. Bibliamagyarázatot tart és 
imádkozik : Csikesz Sándor kiscsány-oszrói lelkészelnök. 
CXXXIV. Zsoltár 1—3. v. — Most jelent meg a „Bara-
nyai Kálvinista Lobogó8 harmadik száma, a mely tar-
talmassága és népszerű modorban való szerkesztése 



tekintetében méltán állja meg helyét. Ez a szám a sza-
badság ünnepének van szentelve. Egész Baranya, minden 
kis hely megünnepelte márczius 15-ét. Tésenfán pedig 
márczius 22-én az egyházi építkezés és a Kálvin Szövetség 
javára volt műkedvelő előadás, a mely ezen czélokra 
100 K tiszta jövedelmet hozott. Örömmel látjuk, hogy 
a Kálvin-Szövetségben tömörülnek a gazdák is. Kákicson 
új hitelszövetkezet alakult az OKH. kebelében. Okorág, 
Marócsa és Monosokor is erre törekszik. Oszró és vidéke 
Hitelszövetkezet nyolczadik közgyűlését tartotta. Ennek 
van 89 tagja, 5021 K befizetett üzletrésszel, takerékbe-
tétje pedig 16,850 K. Csak előre! 

Ó-Budán virágvasárnapra volt kitűzve a Kálvin-
Szövetség végleges megalakulása, de a Kontra Aladár 
lelkész hivatalos kiküldetése miatt későbbre halasztatott. 
Az „Egyházi Hiradó" erőteljes egyházi életről tesz tanú-
ságot s az örvendetes az, hogy a lelkész neje hűségesen 
áll az építő munkában férje mellett. Az ő tollából olvassuk 
a második szeretetvendégség lélekemelő lefolyását s a 
jövő szép terveinek leírását. A szeretetvendégség 106"20 
K tiszta jövedelmet hozott. Megalakult a Leány szövetség 
is a Kálvin Szövetség kebelében s önnek vezetője is: 
Kontra Aladárné. Az új énekkar húsvét első napján fog 
először szerepelni. íme, mennyi áldás származik ott, a 
hol a papnék segítő társul állnak be. Kívánunk áldást 
a nemes munkákra! 

Pókafalván Torró Miklós ós felesége buzgón foly-
tatják a megkezdett misszió-munkát a Kálvin-Szövetség 
keretében. A „Gyertyafény" sok tanulságos czikket és 
közleményt hoz legújabb számában. Sok megható vál-
tozás állt itt be a magyarság és a kálvinista egyház javára. 
Már a kölcsönkönyvtár is megnyílt s a lelkész szeretne 
ifjúsági könyvtárat is létesíteni. Felhívjuk olvasóinkat 
arra, hogy felesleges könyveiből és füzeteiből küldjön ennek 
a kálvinista magyar végvárnak. A pókafalvi képes leve-
lezőlapokat is ajánljuk olvasóink szíves figyelmébe (áruk 
10 fill. darabonkint s az ottani Mátyáskori templomot 
ábrázolják). A legértékesebb örömök egyike érte a lel-
készt egy szomszédközségbeli jegyző váratlan levelével. 
„Ismeretlenül írok ismerőshöz — írja — a „Gyertya-
fény" világánál láttam először s így önként jövő köte-
lességem, hogy erőmtől telhetőleg segítségére legyek. 
Meghajlok mély megilletődéssel a kibontott zászló előtt 
s ajkamhoz emelem szent szeretettel annak lobogóját. 
A „Gyertyafényét ezután szeretettel várom, mert hiszen 
én is az igazságot, békességet és szeretetet követem". 
Kívánunk sok ilyen nyereséget a pókafalvi missziónak 
s egyházunknak! 

Szerkesztőségi vacsoránk folyó hó 3-án volt a 
szokott helyen. Ott voltak: dr. Bernát Isván, Szövetsé-
günk elnöke, dr. Szabó Aladár lelkész, dr. Kiss Károly 
egyházi ügyész, dr. Versényi György ny. igazgató, Patay 
Pál, ifj. Szabó Aladár, Victor János, Kiss Géza s.-lel-
készek, Bilkei Pap István, dr. Horváth Zoltán, dr. Ko-
váts István, dr. Tari Imre, Sebestyén Jenő, ifj. Viktor 
János, Szőnyi Sándor. Sok közérdekű tény megbeszélése 
volt most is a társalgás témája. Legközelebbi vacsoránkat 
az egyházkerületi közgyűlés napjára tervezzük. 

Lapunk átvételi ós fejlesztési költségeire dr. 
Parragh Gyula 5 K-t küldött, a mit e helyen is hálásan 
köszönünk s kérjük lapunk olvasóit és barátait a további 
adakozásra. Ezzel alapunk végösszege 2002 K. 

Táviratmegváltási lapok 
sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker., Molnár-atcza 17. szám). Jt 

I R O D A L O M . 

A Glóriás Rákóczi czímű kötetben adta ki Lam-
pérth Géza a nagy fejedelemre és korszakára vonatkozó 
költeményeit. A magyar ifjúság számára írta és az ő 
szívébe ajánlja és ajánljuk vele együtt mi is ezt az idő-
szerű kedves kis könyvet, a melynek minden sorából 
mélységes hazaszeretet és nemes keresztyén világnézlet 
illata árad felénk. Ara az ízlésesen kiállított kötetnek 
mindössze 80 fillér. 

Belmissziói lapjaink, úgymint az Olajág, Mustár-
mag, Ébresztő, Diákvilág, Szövétnek, Fecske, a Remény 
most is gazdag és változatos tartalommal jelentek meg. 
Egy egész kis sereg- a különböző munkák szolgálatában. 
Egynek az ára sem több 3 koronánál! 

A Vértesalja legutóbbi száma is érdekes tartalom-
mal jelent meg. Ebben nyer befejezést Tóth Kálmán 
gárdonyi lelkész szép közleménye: „Krisztus, mint a 
lelkek nagysága", a melyet szívesen láttunk volna kü-
lönlenyomatban is. 

Az Igehirdető áprilisi füzetének tartalma: dr. Tóth 
Lajos sülelmedi ref. lelkész: Munkálkodjatok! (Vasár-
napi). — Lukácsy Imre dunavecsei ref. lelkész: A ki jő 
az Urnák nevében (Virágvasárnapi). — Beyer Fülöp 
marosvásárhelyi ev. lelkész: A golgotai gyász (Nagy-
pénteki). — Varga Antal bátkai ref. lelkész: A Jézus 
keresztje alatt állók (Nagypénteki). — Dr. Baltazár De-
zső debreczeni püspök-lelkész : A kik nem látnak és hisz-
nek (Húsvéti). — Smid István rozsnyói ev. lelkész: Min-
den megújult (Húsvéti). — Beyer Fülöp marosvásárhelyi 
ev. lelkész: Kicsoda kedves az Úr előtt? (Húsvét másod 
napján). — Néhai Zábrák Dénes volt soproni ev. lel-
kész : Elbocsátlak titeket . . . (Konfirmácziói). — Székely 
Sándor brownsvillei ref. lelkész: Hátha a halottak nem 
támadnának föl? (Húsvét után). — Csernák Béla furtai 
ref. lelkész: A szombat lŐn az emberért (Vasárnapi). 
Szerkesztik: Révész János és Soltész Elemér Nagybányán. 
Előfizetési ár egész évre 12 kor. 

Bölcs Salamon nyomán czímen adott ki Sohár 
Kálmán megyeresi ref. lelkész egy kötet egyházi beszé-
det, a melynek textusait a Példabeszédek könyvéből 
vette, A megyeresi ref. egyház adta ki. Mindenesetre 
szép méltánylása a lelkipásztori szolgálatnak. Ara 2 K. 

Békepályázat. A Magyar Szt. K. O. Békeegyesü-
letének pedagógiai szakosztálya pályázatot hirdet a béke-
mozgalom köréből merített értekezésre, a mely a középfokú 
iskolák ez évi Értesítőjében meg fog jelenni. A pályadíj 
100 K. A pályamunkák 3 példányban Kemény Ferencz 
szakoszt. elnök czímére (Budapest, VI., Bulyovszky-u. 26) 
f. é. július végéig küldendő be. Az eredmény deczember 
havában hirdetik ki. 

Kogutowicz-Littke : Világatlasza. A Magyar Föld-
rajzi Intézetnek ez a hatalmas vállalkozása füzetekben 
jelenik meg. A mű 16 füzetből áll, a melyek összesen 
130 térképlapot tartalmaznak, hozzájön még 130,000 hely-
nevet tartalmazó névmutató és terjedelmes szöveges rész. 
Bátran állíthatjuk, hogy az angolokon, francziákon és 
nénieteken kívül egy nemzetnek sincs birtokában ily ha-
talmas tudományos térképgyüjtmény. A Világatlasznak 
most jelent nieg a 9-ik füzete. Pompásan bontakoznak 
ki az eddig közrebocsátott 72 térképlapból a mű körvo-
nalai. Egyik kiváló tudósunk találóan jellemzi a munkát 
következő soraival: végre hát a magyar ember is úgy 
tekintheti a világot, mint a mely az ő hazáját veszi körül, 
hiszen eddig úgy éreztük a német térképek alapján a 
melyeknél természetesen Németországon fekszik afősúly, 



hogy a világon vagyunk ugyan mi is, de csak afféle 
függeléke vagyunk annak. Micsoda fölemelő érzés most 
Magyarországot látni egy világatlasz középpontjának 1 
Szinte úgy érzi az ember, mintha most zökkent volna 
bele a kerékvágásba. Hiszen eddig mindig az út mellett 
jártunk. Igazán se tüled, se hozzád. 18 térkép beszél 
ebben a Világatlaszban a mi édes hazánkról, holott eddig 
még a Debes-féle Neuer Handatlasban is meg kellett 
elégednünk azzal, hogy egyetlen egy térképen szerepel-
tünk és ennek a térképnek az aláírása is Österreich-
Ungarn volt. Legújabban Magyarország földtani, bányá-
szati és néhány apróbb térképen kívül megjelent a Föld 
közi tenger, Cseh- és Morvaország, Afrika dereka és 
Kelet (brit) India Hátsó-Indiával. Különösen figyelmébe 
ajánljuk közönségünknek ezt az atlaszt, mert elsőnek 
hozza az Új-Balkánt. „A nagybecsű művet készséges 
örömmel ajánlom papságomnak — mondja Várady Árpád 
győri püspök. Prospektust és mintalapokat kész örömest 
küld a kiadóintézet (Budapest, V., Rudolf-tér 6 ). 

E G Y H Á Z , 

Jézus halálának napja. Érdekes jelenség, hogy a mai 
hitetlen és vallásellenes korban mennyit foglalkoznak Jézus 
életének körülményeivel. Nagy tudományos kutatás indult 
meg Jézus halála napja kiszámítására nézve is. A ber-
lini királyi csillagászati intézet pontos időszámítást tett 
s megállapította, hogy Jézus halála napja időszámításunk 
30-ik esztendejének április 6-ára esik. János evangélista 
útbaigazítása alapján számították ki, hogy Nisan 14-én 
történt a megfeszíttetés, mert a Pészach, a páska-ünnep 
az első tavaszi holdtöltére esik s ez épen a Krisztus 
utáni 30-ik évben esett péntekre. A számítást Achelis 
János königsbergi egyetemi tanár vezette s ő terjesztette 
az eredményt a göttingai kir. tudományos társaság elé. 

A komáromi lelkészválasztás. Széles ez országot 
bejárta a komáromi lelkészválasztás híre. Az történt ott 
tudvalevőleg, hogy a presbitérium az E. T. illető ren-
delkezése szerint elhatározta Németh István püspök meg-
hívását. A gyülekezet választói jogosultsággal bíró tagjai 
azonban szótöbbséggel elvetették ezt a határozatot. Erre 
az E. T. értelmében pályázatot kellett volna kiírni a 
lelkészi állásra, a melyben a püspök természetesen nem 
vett volna részt. De a püspöknek rendes paróchus lel-
késznek kell lennie. Arról volt hát szó, hogy valamely 
más, épen üresedésben lévő kisebb gyülekezet hívja meg 
lelkészül vagy esetleg Pápán szerveznek második lel-
készi állást. A dilemma most egy más és talán a komá-
romi egyház nyugalmát, békességét meghozó és óvó sze-
rencsés megoldást nyert. A komáromi vezető egyházi 
férfiak az egyházmegyei elnökséggel egyetértőleg úgy 
intézték el a dolgot, hogy a múltkori formai hiba miatt 
megsemmisített választás, illetve szavazás helyett most 
8-ára újat rendeltek el, a melynek eredménye az lett, 
hogy Németh Istvánt a gyülekezet meghívás útján lelki-
pásztorává választotta. Az előzetes megegyezés értelmében 
Komáromban, a hol 4500 református van, még egy új 
lelkészi állást szerveznek és erre Vargha Sándor hit-
oktatót hívják meg. Erre nem lehet mást mondani, mint 
debuisset pridem! A tanulság mindezekből pedig az, 
hogy minden püspöki-lelkészi állás mellett mindenütt 
van szükség még egy rendes lelkészi állásra, hogy így 
a gyülekezet a lelki gondozást illetőleg semmiben rövid-
séget ne szenvedjen. így van ez ev. testvéreinknél. Ná-
luk minden püspök mellett az egyházkerület tart fenn 

egy rendes lelkészi állást. Ez megnyugtató úgy a püs-
pökre. mint a gyülekezetre nézve. 

Lelkész választás. A gyöngyösi ref. egyházközség 
Csötönyi Jánost hívta meg lelkészéül. A titeli ev. egy-
ház Klár Vilmos losonczi^ vallástanárt választotta meg. 

Lelkészbeiktatás. Ermihályfalván folyó hó 5-én 
iktatta be dr. Baltazár Dezső püspök Végh József espe-
rest, a gyülekezet új lelkészét. A tasnádi ref. egyház-
község ifjú lelkészét, Bereczky Józsefet, a ki debreczeni 
szenior volt és egy éven át a montaubani theol. fakultás 
hallgatója, mult hó 29-én iktatta be hivatalába K. Nagy 
Elek esperes. A beiktatási ünnepélyen résztvett Uray 
Sándor debreczeni és Bélteky Lajos szatmári lelkész is. 

A debreczeni mártírok emlékére az ottani nő-
egyletek mult hó 29-én megható gyászünnepélyt rendez-
tek, a melyen a város közönsége felekezeti különbség 
nélkül vett részt. Az ünnepi beszédet dr. Baltazár Dezső 
püspök mondotta. 

Evkönyvek. A bukaresti ref. egyházközség évköny-
vét Márton Árpád lelkész szerkesztette. Elénk figyelem-
mel kísérjük mostanában a bukaresti dolgokat és ezek 
között bizonyára mindenkit érdekel othini ref. egyházunk 
állapota. Született ott 101 gyermek, meghalt 90, isko-
lába járt 358, óvodába 159 gyermek. A tanítás in-
gyenes volt. Az iskolák mellett napközi otthonok voltak, 
a melyben a szegény gyermekek délben ingyen ebédet 
kaptak. Van az egyházközség körében nőegyesület, a 
mely karácsonyfa-ünnepélyt rendezett, szegényeket ruhá-
zott és élelmezett. A mult évben Prot. Ifjúsági Egyesület 
is alakult a nagy munkára hivatott virágzó gyülekezetben. 

A Windber és vidéke magyar ref. egyház évköny-
vét vettük. Kerekes Béla lelkész részletes beszámolót 
ad ebben az ottani élénk, mozgalmas gyülekezeti életről. 
600 lélek tartozik a gyülekezethez. Keresztelésben ré-
szesült 42 gyermek, elhalt 19, házasságot kötött 10 pár. 
Úrvacsoraosztás 6-szor volt, úrvacsorával éltek 640-en. 
A lelkész említi, hogy az istentiszteletet a hívek szor-
galmasan látogatják, a gyermekek járnak a vasárnapi 
iskolába. A gyülekezet gondnoka és presbiterei havon-
ként buzgólkodnak a „kollekták" gyűjtésében. Az egyház 
bevétele 3308 dollár, ebben p^rselypénz 391 dollár! Az 
egyház templomába a mult évben két új harangot sze-
reztek a hívek, a melyre közel 1000 dollárt adakoztak. 
Az egyiket, a nagyobbikat az Abauj megyéből kiván-
doroltak ajándékozták. A harangszentelés nagy ünnepély 
keretében történt, ez 600 dollárt jövedelmezett az egy-
háznak. Fájdalmas örömmel veszünk tudomást ezekről. 

Megsemmisített lelkészválasztás. A középszabolcsi 
e-m. időszaki bíróságának jutott osztályrészéül most 
legújabban az a szomorú feladat, hogy szinte égbekiáltó 
„szabálytalanságok" miatt semmisítsen meg egy lelkész-
választást (Paszab). Minden elképzelhető furfang és csa-
lafintaság történt az egyik jelölt érdekében. Mindezek-
nek eszközlője pedig főként az egyház gondnoka volt. 
Ő előlegezte a nagymérvű etetés, itatás és dorbézolás költ-
ségeit. De gondoskodott a fedezetről is. A lelkészi java-
dalomhoz tartozó földeket előre jutányosán 10 évre bérbe 
vette a jelölttől, kinek ügyét győzelemre (?) vitte. A bíró-
ság kellő szigorral ítélt. A gondnokot hivatalvesztésre 
ítélte és öt évre mindkét választói jogtól megfosztotta. 
— Ki vagy mi az ilyen választásoknak okozója? Saj-
nos, még mindig ott van ez a bennünket körülvevő le-
vegőben. Hogy tűzzel-vassal ki kell irtani az ilyen mé-
telyt, az kétséget sem szenved. Mert az bizonyos, hogy 
a vallás és egyház legádázabb ellenségei sem eszközöl-
hetnek oly nagy rombolást, mint a minőt egy-egy ilyen 
szomorú hírhedtségre vergődő lelkészválasztás végbe visz. 



A hajdudorogi gör. katli. püspöki székhely 
kérdése immár végleges elintézést nyert. Nyíregyháza 
városa nagy anyagi áldozattal kieszközölte, hogy ott 
legyenek a rezidenczia és a vele kapcsolatos intézmények. 
Mondják, hogy ez a természetes földrajzi központja a 
püspökségnek. De mégis különösnek találjuk, hogy 
Hajdudorog jogos igénye nem nyert kielégítést. Ott lett 
volna a püspökség a legtermészetesebb és neki legmeg-
felelőbb környezetben. Nyíregyházán mintegy .15,000 
evangélikus lakik és ott van ez idő szerint az ev. püs-
pöki székhely a kerület e legnagyobb egyházközsége 
körében 1 

Esperesi értekezlet. Gyurátz Ferencz püspök 
az egyházmegyei gyűléseket megelőzőleg az idén is 
összehívja az esperesi kart egyházi fontosabb közügyek 
megbeszélése végett esperesi értekezletre. Az értekezlet 
f. évi április hó 22-ére hívatott Pápára. A fontosabb 
tárgyalás alá kerülő kérdések ezek lesznek: Gyülekezeti 
számadások vezetése, az alapítványok kezelése teljes 
rendben van-e? A gyülekezeti alapok gyűjtése az egy-
házkerület határozata értelmében folyamatba jött-e? 
A belmissziói egyletek szervezése és ezek munkássága. 
A szórványban lévő ev. növendékek konfirmácziói okta-
tásának biztosítása. Az egyházker. árvaház iránti érdek-
lődés ébresztése. A gerezsdi egyezségnek módosított 
alakban megújítása. A lelkészíizetés egyházi úton ren-
dezésének tervezete. 

Új egyházfelügyelök. A budai evang. gyülekezet 
márcz. 25-én tartott közgyűlésén a felügyelői állásról le-
mondott S.ztehló Kornél helyébe egyházfelügyelőül egy-
hangú lelkesedéssel báró Feilitzsch Berchtold kir. köz-
igazgatasi bírót, másodfelügyelőül pedig Zelenka Lajos 
kir. ítélőtáblai bírót valasztotta meg. Gondnok lett újból 
Sándy Gyula műépítész, jegyzők pedig Csáky Adolf 
bankigazgató és dr. Sztehló Aladár ügyvéd. Azonkívül 
választott a közgyűlés 60 presbiteri. Az új tisztikar be-
iktatása április 18-án fog megtörténni. 

Templomépítés. A nyíregyházai ev. egyházközség 
márcz. 25-én tartotta újonnan építendő templomának 
alapkőletételi ünnepélyét. 

Középajtai Benkő József emléke. Most száz éve, 
hogy ezt a híres református papot és történetírót s a har-
lemi és göttingai tudós társaságok tagját Középajtán el-
temették. A nevezetes évfordulón három helyen is nemes 
buzgalommal készülődnek a nagynevű tudós emlékezetének 
méltó megülésére. Középajtán, a hol Benkő József ham-
vai pihennek, Kövér András esperes vezetésével már 
régebben mozgalmat kezdtek, hogy egykori papjuknak 
síremléket állítsanak, a templom falába pedig dombor-
művű márványszobrát elhelyezzék. Köpecen, a hol Benkő 
szintén lelkészkedett, Balázs Ignácz lelkész és Nagy 
Lajos ny. tanácsos készíti elő az ünnepet. Itt is a temp-
lom falába állítanak megfelelő emléket, Bardóczon pedig, 
a hol Benkő József született, a torony oldalára emelik 
az emlékművet. A bardóci ünnepet a falu székelyeinek 
élén Molnár Imre lelkész rendezi. Mind a három ünnep-
séget a nyáron fogják megtartani országos keretben, az 
Akadémia, az Erdélyi Múzeum-Egyesület s valamennyi 
egyházi és társadalmi szervezet részvételével. 

A kisenyedi vértanúk csontjai. A minap írtak a 
napilapok arról a kegyelet nélkül való eseményről, a 
melynek Kisenyed község a színhelye és egy román 
birtokos gazda a szomorú hőse. Ez a földbirtokos föl-
ásatta a kútat, a melyben a szabadságharczban lemé-
szárolt magyar áldozatok csontjai porladnak és e cson-
tokat kiszóratta a kútból. A hatóság a meggyalázott 

ereklyéket a református egyház gondozására bízta, a 
mely elhatározta, hogy azoknak az építendő új temp-
lomban ad örök nyugvóhelyet. Az egyház gyűjtést in-
dított arra, hogy a templom építését befejezhessék. Az 
adományok a kisenyedi ref. lelkészi hivatalhoz (utolsó 
posta Erdélyudvarhely) küldendők, de mi is készséggel 
fogadunk el adományokat s a hozzánk érkező pénzösz-
szeget rendeltetési helyére juttatjuk. 

A Skót Nemzeti Bibliatársulat az elmúlt évben 
2.697,886 részint teljes, részint részleges Szent írást 
terjesztett el az egész világon, jóval 338,000 példánnyal 
többet, mint az előző évben. A Társulat 721 kolportőrt 
foglalkoztat, akik közül 190 a kontinensen, a többi pedig 
a pogányok ós a mohamedánok között munkálkodik. Az 
elmúlt évi munka költsége 705,383 koronát tesz ki. Az 
évi jelentésben külön tudósítás van adva a terjesztés 
magyarországi növekedéséről. Ezzel kapcsolatban meg-
ragadjuk az alkalmat tudomásul hozni, hogy a Társu-
lat új kiadásokat rendez a magyar képes Ujtestamen-
tomból. Az egyik ezek közül olcsóbb kiadás lesz a 
Zsoltárok könyve nélkül; egy másik bőrkötésű lesz; más 
két kiadás pedig vékony indiapapirra nyomva szintén bőr-
kötésben jelenik meg. Remélhetőleg még húsvét táján 
kész lesznek ezek a zsebkiadású és ajándékozásra alkal-
mas Ujtestamentomok. Az olcsóbb kiadásuak meg külö-
nösen megfelelőek lesznek konfirmációi ajándékúl. Sze-
gényebb gyülekezetek részére ajánlatosak a csinos képes 
bibliai részek, mindegyik 10 képpel: Zsoltárok könyve 
100 drb portómentesen 3 korona, az egyes Evangéliumok 
és az Apostolok Csel. könyve 100 drb portómentesen 2 
korona 30 fillér. Megrendelések a pénzzel együtt a 
Skót Nemzeti Biblia-társulat czímére küldendők. Budapest, 
V., Hold-utca 3. 

Figyelmeztetés. Az utóbbi időben az ország külön-
böző részeiből, különféle forrásokból, de különösen a 
dunántúli vidék lelkészeitől, levelek érkeztek a Londoni 
Traktátus-Társasághoz, bizonyos bibliaárusok felől kér-
dezősködve. Erre nézve kijelentjük, hogy a fentnevezett 
társulat kiadványait a Skót Nemzeti Biblia-Társulat árusai 
terjesztik, kiknek Webster James ref. lelkész aláírásával 
ellátott ajánlólevelük van. Ugyanis Budapesten három 
„Traktátus-Társulat" van: 1. A „Londoni Vallásos Trak-
tátus-Társulat", a mely semmiféle külön felekezeti irányt 
nem követ, de protestáns alapon áll. 2. Az „Internatio-
nális Traktátus-Társulat", melyet az adventisták tartanak 
fenn. 3. Az úgynevezett „Budapesti Vallásos Traktátus-
Társulat", mely a baptista irányzatot szolgálja. Ha a 
megrendelők kellő figyelmet fordítanak a „Londoni Val-
lásos Traktátus-Társulat" és a „Skót Nemzeti Biblia-
Társulat" czímére, kikerülhetnek minden félreértést és 
kellemetlenséget. (Budapest, V., Hold-u. 3. sz.). — Eddig 
a figyelmeztetés, a melyet a skót misszió „Elet és 
Munka" cz. lapjából vettünk át. De van ezzel kapcso-
latban egy másik is. Gondoskodjunk megbízható alkal-
mas kolportőrök képzéséről és alkalmazásáról. A szek-
ták, mint látható, ugyancsak ébren vannak. Nekünk sem 
szabadna ezt a fontos egyházépítő munkát, a keresztyén 
kolportázst elhanyagolnunk ! 

Adományok. Szabó József piskói ref. lelkész czí-
mén a kemsei egyháznak Budapestről a következő ado-
mányok küldettek : Beöthy László 10 kor., Papp Juliska 
10 kor., ref. fiú internátus 7 kor., Rákosi Szidi 6 kor., 
Fedák Sári 5 kor., Pazar Ilona 5 kor., Erőss Béla 2 
kor , Király Ernő 3 kor., Csutok Anna 1 kor. Összesen: 
49 kor. — A kegyesszívű adakozóknak ezúton mond 
hálás köszönetet, a még mindig nagy teher alatt lévő 
gyülekezet nevében, a presbitérium. 



I S K O L A . 

A skót misszió iskolaszéke Petri Elek elnöklete 
mellett a mult hét folyamán ülésezett. Az iskolaszék 
tagjai örömmel és megelégedéssel értesültek az előter-
jesztett jelentésekből a fontos missziót teljesítő iskola 
fejlődéséről. Prém Margit igazgatónő jelentése szerint a 
polgári leányiskolának ebben a tanévben 209 növendéke 
van. Vallás szerint: 52 ref., 11 ev., 7 baptista, 1 unit. 
és 137 zsidó. Az elemi iskolába Vidor Ágoston igazgató 
jelentése szerint 44 ref., 8 ev., 7 baptista, 111 izraelita 
leány jár. Az aláhúzott számok magyarázzák meg azt, 
hogy miért érte ezt az iskolát az újabb időben annyi 
heves támadás bizonyos, most "nagyon is domináló körök 
részéről. Az iskolában u. i. a szülök beleegyezése folytán 
minden gyermek felekezeti különbség nélkül résztvesz 
a naponkénti bibliai olvasásban. Ez a szálka sokak sze-
mében. Ezért koholtak mindenféle légből kapott és alap-
nélküli vádakat és rágalmakat az iskola és vele kap-
csolatos internátus ellen, a mely ott abban a hatalmas, 
modern Vörösmarty-utcz&i épületben minden igényt ki-
elégítő elhelyezést nyert. Valóságos, hogy úgy mondjuk, 
kém hadjáratot indítottak ellene. Nemzetközi irányzattal 
vádolják ezt az iskolát, a melynek a skót nevelőnőn 
kívül mind kiváló magyar tanítói és tanítónői vannak. 
Az iskolaszék elnöke a budapesti ref. egyház vezető 
lelkésze és tagjai az egyház presbitereinek sorából valók. 
Azok a zsidó lányok, a kiket szülőik jószántukból, min-
den kényszer nélkül járatnak az iskolába, bizonyára nem 
vallanak kárt lelkükben, ha valami megmarad abban az 
iskolában honoló ev. szellemből. Elvégre ez is talán 
csak ér annyit, mint az a bizonyos felekezetnélküli „ál-
talános" erkölcsi oktatás, a melyről' mostanában már 
annyi szó esik és a mely ellen a most vádaskodók leg-
többjének bizonyára semmi kifogása nem lenne. A skót 
misszió derék iskolájából kiváló nevelésű leányok kerül-
nek ki. A vádak legalaposabb czáfolata: az iskola to-
vábbi csendes, eredményes munkája. 

A vallás- és közoktatásügyi költségvetés bizott-
sági tárgyalása alkalmával Jankovich Béla miniszter 
fontos elvi kijelentéseket tett a többek között az új 
tantervre és a felekezeti taDárok nyugdíjintézetére vonat-
kozólag. Az elsőt hozzászólás végett átteszi a feleke-
zeti iskolai főhatóságokhoz; az utóbbit illetőleg jelezte, 
hogy a törvényjavaslatot már a húsvéti ünnepek után a 
képviselőház elé terjeszti. Ez a törvényjavaslat fontos 
rendelkezést tartalmaz a theol. tanárokra vonatkozólag. 
Ugyanis ezek is tagjai lesznek az országos tanári nyug-
díjintézetnek. Helyzetükre ez fontos változást jelent. 
Eddig minden kerület maga gondoskodott a theol. taná-
rok nyugdíjellátásáról és a kerületi theol. tanári nyugdíj-
intézetek a rokkantság, végleges szolgálatképtelenség 
bázisán alapultak. A miniszter jelentése szerint készülő-
ben van az új tanítói nyugdíjtörvény is. 

A debreczeni egyetem ref. theol. fakultására 
márcz. 31-ig a következők adták be pályázatukat és 
kértek az illető bizottságtól veniát. Az ószövetségi írás-
magyarázatra Sass Béla, az újszövetségire dr. Erdős 
József, Rohoslca József, Csánky Benjámin; a dogmati-
kára dr. Lenez Géza ; a belmisszióra Kiss Ferencz ; az 
egyháztörténelmi tanszékre Zoványi Jenő, Ferenczy Gyula, 
Csánky Benjámin, S. Szabó József; a vallásbölcsészeti és 
történelemre Csánky Benjámin, Veress Jenő ; a gyakor-
lati theologiára (homiletika, liturgika) Ferenczy Gyula, 
Csánky Benjámin. Három tanszékre a mostani tanárokon 
kívül senki sem, két pályázó, mint olvasható, több tan-

székre is pályázott. Különös és meglepő a gyakorlati 
theologiai tanszékre való pályázat eredménye. 

Doktoravatás. Pokoly Józsefet, a debreczeni böl-
csészeti fakultás történelemtanárát a kolozsvári egyete-
men a jogtudományok doktorává promoveálták. 

A pozsonyi „Erzsébet Tudományegyetem" alapkő-
letételi ünnepélye folyó év június 8-án lesz. 

A Budapesti Tanítótestület f. hó 4-én tartott ülé-
sében nagy többséggel hozott határozati javaslatban fog-
lalt állást az egységes népoktatási törvény megalkotása 
érdekében, a mi a népoktatás államosítását jelenti s a 
felekezeti vallástanításnak a népiskolákból való kiszorí-
tását. E helyett a tanítók általános emberi erkölcstant 
tanítanának, olyant, a minő a franczia „laikus" iskolában 
is járja, a hol a tankönyvekből még Isten neve is tö-
rölve van. De hát ez még a jövő zenéje . . . Dolgoznunk 
kell, míg nappal vagyon ! 

Adomány. Dr. Márk Endre egyházkerületi ügyész 
értékes telket juttatott Debreczenben új népiskola czéljára. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium 193,303. 
sz. alatt február hó 16-án kelt rendeletében megengedi, 
hogy egyéves önkéntesi szolgálatra bevonult tanítókat már 
nyugalomban lévő tanítók szabályszerű díjazás mellett 
helyettesíthessenek, az esetben, ha a helyettesi állásra 
törvényes képesítéssel bíró tanító, tanítónő vagy képez-
dét végzett tanítójelölt nem pályázik. Ehhez az alkalmaz-
tatáshoz az illetékes kir. tanfelügyelő jóváhagyása is 
kikérendő, továbbá orvosi bizonyítvánnyal igazolandó, 
hogy a nyugalmazott tanító esetleg meglévő fogyatkozásai 
mellett is a tanítói teendők ellátására a szóban forgó idő 
tartamára alkalmas, fertőző betegségben nem szenved, 
magyarul tud, fegyelmileg elitélve nincs. A nyugdíjas 
tanítónak ellátás tekintetében a korábbi ellátással szem-
ben semmiféle jogkedvezmény nem biztosíttatik. 

Igazgató-változás. A budapesti fasori evang. fő-
gimnázium igazgatója, Bátz László egészségi okokból 
lemondott. Helyébe a tanári kar Milcola Sándort, a jeles 
fizikust ajánlotta, de ő a jelölést nem fogadván el, dr. 
Hittrich Ödön lett a tanári kar végleges jelöltje. A pres-
bitérium április végén fogja a választást megejteni. 

Vakok fölvétele. A vakok kolozsvári intézetében 
a jövő iskolai évre 15—16 hely üresedik meg. Fölvesz-
nek vallási, nemi és nemzetiségi tekintet nélkül oly 8—14 
éves fiúkat és leányokat, kiknek a vakságon kívül más 
testi és szellemi fogyatkozásuk nincs. A kérvényeket 
május végéig kell benyutani az intézet igazgatóságához, 
a mely szívesen ad fölvilágosítást (Kolozsvár, Zápolya-
utcza 17.). 

E G Y E S Ü L E T . 
A Budapesti Református Ifjúsági Egyesület áp-

rilis havi munkarendje. 12-én, húsvétvasárnap este 8 
órakor, A feltámadás következményei. I. kor. 15:1—17. 
Patay Pál. 13-án, húsvéthétfőn kirándulás. Megbeszélés 
9-én, csütörtökön összejövetel után. 16-án, csütörtök este 
8 órakor Eszmecsere : A legnagyobb bűn. Márk : 3 : 7—35. 
Vezető: Benkö István. 19-én, vasárnap este 7-2 8 órakor. 
Szeretetvendégség. 23-án, csütörtök éste 8 órakor. Esz-
mecsere : A bennünk levő akadályokról. Márk 4.: 1—20. 
Vezető: Kiss Géza s. lelkész. 26-án, vasárnap este 6 
órakor. Cserkész-családi estély. 30-án, csütörtök este 8 
órakor. Tagfelvevő ünnepély az egyleti helyiségben. 

A Szent István-Társulat jubiláris közgyűléséről, 
a mely még a mult hóban volt, csak most emlékezhe-
tünk. „Jó és olcsó könyvkiadó társulat11 czímen alapi-



tótra 1847-ben a magyar róm. katholikusoknak ezt 
a hatalmas társadalmi egyesületét Fogarassy Mihály 
erdélyi püspök, a mely 60 évvel ezelőtt vette fel mostani 
nevét és az alapító által sem remélt nagyarányú munkát 
fejt ki és intézményeiben 500 „keresztény" családot fog-
lalkoztat. Hármas részvénytársasága van: a könyvkiadó-
hivatal, a Stephaneum-nyomda és a Rózsa-féle népies 
iratokat, naptárakat nyomó vállalat. Van a pompásan 
szervezett társaságban tudományos és irodalmi, könyv-
terjesztő stb. osztály, vau neki nagyszerű könyvkeres-
kedése a főváros szivében, ad ki folyóiratot, tanítók, ifjú-
ság számára lapot, iskolai könyveket (ez utóbbiakat több 
mint egy millió példányban). Bevétele 2.645,629 K volt, 
a melyből 77 tisztviselőt, 813 munkást, 29 szolgát fize-
tett (több mint egy millió koronát); 204 írónak több mint 
100,000 kor. írói tiszteletdíjat adott. — Valóban nagy 
munka. A társulat fővédnöke, a prímás és Giesswein Sándor 
prelátus voltak az ünnepi szónokok. Az előbbinek témája 
a „Tetterős katholiczizmus" volt. Hangoztatta, hogy nem 
elég az ünnepélyekre seregleni, görögtiizeket gyújtani, 
a mult dicsőségéből táplálkozni; nem is elég kritizálni, 
gáncsoskodni; zajtalan, áldozatkész munkára, erőtől duz-
zadó, imádság lelkétől áthatott jókedvű munkásokra van 
szüksége az egyháznak. Rámutatott az „integrál katho-
liczizmus" jelszava alatt a külföldön megindult és egyre 
erősbülő mozgalom bénító hatására, a mely gyanús szem-
mel néz minden olyan jelenséget az egyházban, a mely 
a modern kor követelményeinek szülötte. 

A törökszentmiklósi Ref. Szeretetegylet 20-dik 
munkaévéről szóló jelentést vettük. Az egyesület a mult 
évben is nemes és áldásos munkát végzett, az elaggott 
szegények, árvák, a pusztai konfirmandusok segélyezése, 
vallásos nyomtatványok terjesztése és a betegek gyógyí-
tása által. Az egyletnek 350 tagja és negyedfélezer 
korona vagyona van. Kár, hogy, mint az egyesület buzgó 
elnöke, Olajos Pál lelkész is panaszolj a, az egyesület 
tagjai most már nem sereglenek, mint azelőtt, hetenként 
Isten Igéje körül, pedig az ilyen ev. ker. egyesületnek 
nem lehet megelégedni a jótékonykodás gyakorlásával. 

A Ker. Nöegyesületek Világszövetségének 5-ik 
konferencziája ebben az évben június 11—J8-ig Stock-
holmban lesz. Fröhlich Dóra az Olajágban közli a kon-
ferenczia programmját, a melynek főtémája : A nő valódi 
rendeltetése Isten czéljaival egyetértőleg. A konferenczia 
rcszvételi díja 5 svéd korona (6'70 K), ezt a részvétel 
bejelentésekor Londonba kell küldeni. Az útiköltség 
II. és III. osztályon 200 K oda és vissza. Az ellátási 
költséget mindenki maga fizeti. A ki az érdekes konfe-
renczián akár mint delegátus, akár miut vendég óhajt 
részt venni, felvilágosítást nyer Fröhlich Dórától (Buda-
pest, Ví., Eötvös-u. 30). Eleddig nyolczan jelentkeztek 
részvételre: Szilassy Aladárné, Földváry Elemérné, Szi-
lassy Paula, Szentiványi Anna, Szalay Teréz és Margit 
és Fröhlich Dóra, a világbizottság tagja. 

Jelentés a Bethánia-Egyesület 1913. évi működé-
séről. A jelentés szerint az egyesületnek 400 munkás 
tagja van. Fokozott tevékenységet fejtett ki az egye-
sület az élőszó és a sajtó által való evangéli-
záczió terén az egész vonalon. Volt állandó segéd-
titkára, Vargha Tamás s. lelkész, a ki idejének egy 
részét az egyesület ügyeinek szentelhette. Az egyesület 
iratterjesztése kiadott a mult évben 12,000 kötet köny-
vet, 103,000 füzetet és röpiratot, 14,000 db. l.-lapot, 
több ezer falimondást, 10,000 példány Magyar keresz-
tyének naptárát nyomatott és adott el és ugyanannyi 
.Kis Hallelujah" énekeskönyvet. Ezenkívül több ezer 
db. bibliát, bibliai részletet és más kiadványokat ter-

jesztett az egyesület iratterjesztési vállalata; vidéken 
70 bizományosa volt. Hatalmas segítségére van az egye-
sületi munkának a dr. Kováts Lajos tanár vezetésével 
működő énekkar, a mely, mint a jelentés is mondja, sok 
szívhez férkőzött hozzá és vitte közelebb az evangélium 
üzenetét, új erőket és bátorságot öntött a fáradt keresz-
tyén munkások lelkébe. Az egyesület most a Bethánia-
ház létesítésén fáradozik ; erre sok gyűjtőivet bocsátot-
tak ki. A gyűjtés az egyesület tagjainak buzgólkodása 
folytán, már eddig is jó eredménnyel járt. 

A Kék Kereszt-Egyletek Remény-Szövetségének 
hivatalos lapja a „Remény", a mely néhány hónapon át, 
mint a „Fecske" melléklete jelent meg és ezzel együtt 
lett szétküldve, most expediczionális nehézségek miatt 
külön jut el a „Fecske" előfizetőihez és a mértékletes-
ségi ügy barátaihoz. A jól és gondos szeretettel szer-
kesztett lapocskát ajánljuk olvasóink figyelmébe. Szer-
keszti dr. K. Tompa Arthur, Krasznahorvát, Szilágy 
m. Előfizetési díja: „Testvéri ima". 

A Budapesi Iparosképzö Protestáns Egylet 1914. 
év április hó 5-én, virágvasárnap este 5 órakor (VIII., 
alföldi-n. 13. szám) husvétünnepi vallásos estélyt tartott 
a következő műsorral: 1. Meyerbeer: „Gnadenarie" 
játsza az egyleti zenekar. 2. Bognár: „Ima" zongora-
kísérettel énekli Nagy János. 3. „Ünnepi beszéd" tartja: 
Mártony Elek, evang. vallástanár. 4. Béry Gy.: „Mag-
dolna" szavalja Torzsaky Ilona. 5. Hegedűszóló, zongora-
kísérettel játssza: Antal Gyula. 6. Bognár: „Hatalmas 
egek" zongorakísérettel énekli Stern Pál. 7. Anna L. : 
„Fantázia" fuvolán játssza zongorakísérettel Türr István. 
8. Hegedű-szóló, zongorakísérettel játssza Bán Gyula. 
9. Sántha K. : „Krisztus Pilátus előtt" szavalja Kovács 
Kálmán. 10. „Glória" hegedűnégyes, játsszák: Antal 
Gyula, Bán Gyula, Cziaba József és Türr József. Az 
estélyt Szigeti Jenő evang. hitoktató rendezte. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Nagy Dánfel, a vámospércsi egyházközség 32 éven 
át volt lelkipásztora életének 60-ik évében elhunyt. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

„Unió" Biztosító Intézet. Budapest, VI., Teréz-
körűt 40—42. Alapíttatott 1863. Folyó évi márczius havá-
ban 1.264,100 Ií értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be 
és 1.137,800 K értékű új biztosítási kötvény állíttatott 
ki. Biztosított összegek fejében 187,831 K 02 fill. fizet-
tetett ki. 1914 január 1-től márczius 31-éig 3.660,100 K 
értékű biztosítási ajánlat nyújtatott be és 3.022,900 K 
értékű új kötvény állíttatott ki. Biztosított összegek fejé-
ben a folyó évben 545,184 K 72 fill. és az intézet fenn-
állása óta 22.975,978 K 74 fill. fizettetett ki. Ezen intézet 
az élet- és gyermekbiztosítás minden nemével foglalkozik 
a legolcsóbb díjtételek és a legelőnyösebb feltételek 
mellett. 

A Fonciére, Pesti Biztosító Intézet április 15-én 
fogja ez évi rendes közgyűlését megtartani. A zárszáma-
dásokból, melyeket ez az intézet az 1913. évre vonat-
kozólag nyilvánosságra hozott, a következő lényegesebb 
számadatokat vesszük át: a mult évi díj- és illetékbe-
vétel az elemi és balesetágazatokban 17.936,166'20 K-t 



és az életbiztosítási ágazatban 7.355,235'17 K-t, összesen 
25.291,401'37 K-t tett ki, mig későbbi években esedékes 
tüz- és balesetágazatbeli díjkötelezvények és díj váltók 
összege 41.683,973*93 K-ra rúgott. Az életbiztosítási állo-
mány az elmúlt üzleti évben 145.002,896 K tőkét és 
192,320 K járadékot tett. A díj-, kár- és nyereség tar-
talékalapok, valamint a díjáthozatok 44.70Í,317'18 K-t 
tesznek ki. Az intézet összes tartalékai a nyereség-tar-
talék ezidei javadalmazása után 3.486,000 50 K-val sza-
porodtak. Az intézet tőkéi a képviselőségeknél levő 
készpénzállomány, a folyószámlakövetelőségek és a vi-
szontbiztosításoknál, a képviselőségeknél és feleknél kün-
levŐ egyenlegek belevonása nélkül a következőképen 
vannak elhelyezve : pénztári készpénzállomány az intézet 
központi székhelyén 400;877"96 K. Hitelintézeteknél és 
takarékpénztáraknál levő követelésekben 6.785,255 42 K. 
Az intézet budapesti, bécsi és prágai tehermentes házai-
ban 3.850,739"22 K. Állampapírokban, vasúti és elsőbb-
ségi kötvényekben, valamint óvadékképes záloglevelekben 
21.127,335r57 K. Tárczabeli váltókban 665,518-29 K. 
Jelzálogkölcsönökben 5.053,38510 K. Az intézet életbiz-
tosítási kötvényeire adott kölcsönökben 6.726,320 K. 
Az 1913. évre kimutatott 458,729'08 K nyereségből rész-
vényenként 16 K (8%) osztalék kifizetése fog indítványba 
hozatni. 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K , 
Y. J. B n A jövő számban. Szíves üdvözlet! — K—s B—a 

W—r. Szíveeen látjuk munkatársaink között. A másikról a következő 
számban. — S. A. B—t. Erre a számra későn érkezett. Várjuk a 
folytatást. 

Felelős szerkesztő : B. Pap István 

P Á L Y Á Z A T . 

Pályázat lelkészi állásra. 

A tolnai egyházmegye kötelékébe tartozó czeczei 
ref. egyházközség lelkészi állására ezennel pályázatot 
hirdetek. 

Javadalma újabb keletű és felső egy húzható ságilag 
is megerősített díjlevél szerint készpénz 2700 kor., 42 
magyarhold (1200 CJ-öl) szántó-, kaszáló- és szőlőföld, 
temetési stólák. 

Pályázni szándékozók pályázataikat törvényszabta 
módon fölszerelve folyó évi május hó l-ig Kátai Endre 
espereshez, Dunaszentgyörgyre (Tolna m.) küldjék be. 

A megválasztandó lelkész állását folyó évi julius 
hó l-ig elfoglalni köteles. 

Kunszentmiklós, 1914. április hó 6. 
Dr. Baksay Sándor, 

püspök. 

N Y I L T T E R . 
E rovatban foglaltakórt nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és lithiumos gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál* köszvénynél, czukorbetegségnél, 
vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásváoyvlzkereskedésekben éo gyógyszertárakban. 

c n u i T T T17C Á r n C T Szinye-Llpóozi Salvator-forris-Tillalat, 
a l / H U L I Ü k A u U a i Budapest, V., Rudolfrakpart 8. 

^ ^ i K s S í í S í d i í M í M d í t M ^ t á í t í í J í t í í d í d í d i i í i s S í c S í s S í s K d í 

Németh János müasztalosmester 
készít iparművészeti bútorokat, lakás-, iskola-, stb. berendezé-
seket. A székesfőváros szállítója. Költségvetés díjtalan. Budapest, 
VIII., Gólya-utcza 43. Telefon: József 3—90. 

-JS aX -J£ zS£tX*J£ zSS iW & -Jtf zK -J£ 

Kaszás fános czípészmester 
megrendelésre készít legfinomabb női- és férficzipöket. Buda-
pest, IV., Váczi-utcza 42. sz. 

H I R D E T É S E K . 

A l e g j o b b 

kályhákat és kandallókat 
1 i szállít ^ B s a j H B g g g f t caáiBg&gl éa Irlrétlyl 
H E I M H . l g g P n d ^ r i szállító 

B u d a p e s t , T t i o n e t - u d v a r . 
Különlegességek: templomok, családi fcá« 
zak, iskolák, irodák stb. részére. Több 
mint 100,000 van belőle használatban. 

Valódi 
osak ezze 

a Yódő-
*egygyel. 

MEIDINGER-OFEN 
H. H E I M ^ 

Prospektusoké*költségvetések ingyen és bérmentva. 
Beszemhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r b a n . 
M á r i a V a i é r l a - u t o a a l O . mae>» 

OrsonaharmőniumoKat 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban 

szállít 
wr r » 

PAJKR REZSŐ ESTARSA 
Budapest, X. ker,, Delej-utcza 2 5 b, 

(Tisztviselőtelep.) 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Tan-
erőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. — R é s z l e t -
fizetés e n g e d é l y e z v e . — Kérjen árjegyzéket pianók és pianinók 

ról. — Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig. 



Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

EM magyar óragyár gőzerő-
berendezéssel. 

L L E R J Á N O S 
utóda MAJER KÁROLY 

Budapest, VII,, Thököíy-űf 52, 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

Orgona- és harmoniumgyár 
gözerflhajtás- és saját vEllamosvflágftással berendezve, 

ORSZAGH SÁNDOR ÉS FIA 
os. 6s kir. udvari izAllltók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéltel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
fpneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig 700-nál több ú j orgona lett szál-

_ lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 
minden nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí 
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

H M M l ÉS ZONGORA! 
Mielőtt harmóniumot vásá-
rolna, ne mulassza el a mi 

Az országban a legnagyobb 
választék elvámolt elsőrendű 
amerikai, németországi és 
belföldi gyártmányokban, 
kedvezményes részletfizetési 
feltételek meilett, minden ár-

felemelés nélkül. 

KÉPVISELŐK KERESTETNEK. 

Kerber és Berleth 
Budapest, 

VII,,Wesselényi-u,53. 

Az egész világot 
uraló eredeti :: :: The Champion 

f.kerékpárokt dupla harang csapággyal és 
szabadonfutóval 3 ós 5 évi jótállással, min-
den árfelemelés nélkül, szigorúan és az ere-
deti gyári árakon havi 10 és 15 koronás 
részletre adjuk és kerékpáralkatrészeket az 
egész világon létező összes kerékpárokhoz 
külső és belső gummikat, pedálok, lánczok, 

Ccsengők, kulcsok, szabadonfutóágyak, kor-
mányok, stb. mélyen leszállított 

nagybani eredeti gyári árban szállítunk vidékre is 
1 drb hegyi gummi 6 K-tól? 1 drb belső 2-80 K-tól feljebb 

LÁNG JAKAB ÉS FIA 
kerékpár- és alkatrésznagykereskedők 

BUDAPEST, VIII. Ker., József-Körút 41. szám. 
Fióküzletek : Andrássy-út 55., Baross-tér 3. és Budán II., Margit-körűt 6. sz. 

Dlszárjegyzék 1500 képpel ingyen és bérmentve. 

a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: I I . , Corvin-tér 2. — IV.. Ssmmelweiss-u. 14. — V.. Lipót-
körút 22 . - VI., Andrássy-út 28. — VIII . , Rákóczi-út 39. — VII I . , Baross-

utcza 77 - X., Liget-tér 2. 
E g y a f e t i é r n e m ű t ö m é í s h e a ! való utasítást 

tartalmazó füzet bárkinek i n g y e n kiadatik. 

RIEGER 0TT0 ví l lamosgépekkel berendezett 
cs. és kir. udv. orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájánab, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója 

Budapest, X., Szigligetiiu 29. sz. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitűn-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású csőrendszerü (pneu-
matikái) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
39 év óta 1900 orgonát szállított, közte a 
király orgonáját, a mely mű ez idő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú 
villanyerőre berendezve). Orgonajavításokat 
és hangolásokat a legmérsé keltebb árban 
teljesít. Orgona jókarban tartását elvállalja. 
Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kí-

vánatra díjmentesen szolgál. 

B lelhész urak sz íves f igye lmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megje lenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16' alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
3.80 kor.-tól (».— kor.-ig 

Vászon- és fél bőrkötésben . 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8° alaKban 1772 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1 . 4 0 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.(>0 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

AlKalmi ajándéKul ajánljuK a Kiadásunkban levő 

Képes Szerit Bibliát 
Tartalmazza a teljes Ó- és Újtestainentomot, valamint az 
Apokrifus könyveket. Alakja 18/25 cm. Tartalmaz több mint 
ezer művészies kivitelű képet és világhírű festők festmé-
nyeinek nyolcz színes másolatát. Ára dúsan aranyozott 
fekete vászonkötésben 30 korona. Postaköltség 72 fillér. 

HornyánszKy ViKtor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 
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MOST JELENTEK MEG I ÚJDONSÁGOK 

D E B R E C Z E N I L E L K É S Z I T Á R 
X L kötet . Szerkesztette S . S Z A B Ó J Ó Z S E F . 
A r a k ö t v e ÍO K 
J a N O S I Z . : P A P I D O L G O Z A T O K 
VIII . kötet . K ö z ö n s é g e s e g y h á z i beszédek, 
.t^ra k ö t v e 6 K 

Ü g y ezek , mint az előbbi 
köte tek , csekély havi részletfizetésre 

megrende lhe tők 
Jtj* 

K O N F I R M Á C Z I Ó A L K A L M Á B Ó L 
ajánljuk a R É V É S Z S Z O B O S Z L A Y - S . 
S Z A B Ó - f é l e K O N F I R M Á C Z I Ó R A E L Ő -
K É S Z Í T Ő K Á T É T kérdés és fe le letekben. 

Á r a 30 fillér. 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
p r o t . í r o d . k ö n y v k í a d ó h í v a t a l á b a n 

DEBRECZENBEN 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén S2 erezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a riagyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
dé & cáe Szö vetkezetéh ez & & 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik 46 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 

m 
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HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN 5 9 4 3 3 

Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv, hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek s tb . szállítója. 
Budapest, II., Lánczhid-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
Javításában. 

„ H a n g f o k o z ó g e r e n d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erösebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
= = g y á r . = = 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona -harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahsgedük 6 kor.-tól följebb. 

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás. 

SELTENHOFER FRIGYES FIAI 
cs. és kir . udv. szállítók SOPRONBAN, 

^ H a z á n k legrégibb harangöntödéje. "SSS 
Ajánlják legjobban 
berendezett harang-
öntödéjüktt a i. köz-
ségeknek és egy-
házaknak Harangok 
bármely nagyság-
ban és zengzet-
ben, csak a legfino-
mabb harangércz-
ből, tiszta csengő 
hanggal öntetnek. 
R epe dt ha ran gok új ra 
öntetnek; ezek, va-
lamint az új haran-
gok is a már meg-
lévőkhöz teljes 
összliangzatba ön-
tetnek. Minden ha-
rang hangja előre 
határoztatik meg. Kü-
lönösen figyelmez-
tetjük szabadalma-

z o t t kovácsolt vasból készült szerkezetünkre n a g y h a r a n -
gok részére, mely által ezek könnyen húzhatók s a fala 
kat nem rázzák. Fakoronákkal bíró harangok ezen 
szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt vasból 
készült tűzmentes harangáilványokat, czélszerü szerke-

zetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk. 
Költségvetésekkel és képes árjegyzékkel k ívánatra 
postafordultával szolgálunk. — 1 9 í 2 - ü e n 1 6 2 drb ha-
rangot összesen 4 6 , 1 3 7 klg\ súlyban száll ítottunk. 



PROTESTÁNS 

EGYHAZbl 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és k iadóh ivata l 
IX . , Ráday -u t cza 28., a hová 
a kéziratok, előfizetésiéshirdetési 

dí jak stb. kü ldendők. 
Laptula jdonos és k iadó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő: 
BILKEI P A P I S T V Á N . 

Társszerkesztők: 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, T a r i Imre dr. és 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor. , félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor . 50 f i l lér . 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési díjak: 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

TARTALOM. Az Élet K ö n y v é b ő l : Üj teremtés, —p. — Vezércz ikk: Tanítók mozgalma, — a. Második cz ikk: Nem pénz, 
hanem nemzeti önérzet és vallásos buzgóság. Dr. Nánássy Lajos. — Krón ika : Film a keresztyénség szolgálatában. 
Az új sajtótörvény. Húsvéti czikkek. Harczias suffragette. — Tárcza: Hírek Belfastból. Sebestyén Andor. — B e l f ö l d : 
A pesti ref. egyházmegye közgyűlése. Custodius. — Szocziál is ü g y e k : Mérlegek. Kálvinista. — Külföld : Képek 
a német protestantizmus napi életéből. V. J. — A mi ügyünk . — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesü-
let. — Gyászrovat. — Szerkesztő i üzenetek. — Hirdetések. 

Az Élet Körevéből. 

Új teremtés. 
„Azért, ha valaki Krisz-

tusban van, új teremtés az; a 
régiek elmultak, ime újjá lett 
minden! II. Kor. 5.;. 

Ez a Krisztus feltámadásának természetes, el nem 
maradható következménye. Ha valaki ő vele és ő benne 
van, az nem lehet az elmúlásé, halálé, az új teremtés 
e föld és az örök élet számára. Hiszen nem is lehet 
másként. Az utolsó Adám lett megelevenítő szellemmé. 
Azért lesz minden, valaki hiszen ő benne új teremtés. 
Olyan egyszerű és természetes ez, mint a tavasz érke-
zése a napsugár és az új életet keltő szellők nyomán. 
Hittel az élő, mindeneket megeleveníteni tudó Krisztus 
felé fordulunk: kitárjuk lelkünket, szívünket és beárad 
ezekbe a megújító, új életet teremtő szellem. Oh áldott 
csere ! A régi helyett jön ez az új, a krisztusi tavasz-
nak meleg, rügyet, virágot fakasztó, gyümölcsöt termelő 
napfénye és lehellete. 

Az, a ki ezt írta, az a maga teljességében átélte 
és érezte ezt a nagy, minden üdvösséget magába foglaló 
evangéliumi igazságot. Zsidó volt, farizeus volt, a ki 
lelkében hordozta az igazságért égő és buzgó vágyako-
zást. Vágyott napfény, tavasz — lelki békesség után. És 
mégis fagyban, sötétségben járt. Megkérdezte az emberi 
bölcsességet, elment Mózeshez, Illéshez, a törvény és 
írás mestereihez, zörgetett kiáltó, kutató lélekkel ezeknek 
ajtaján; kérte és "követelte tőlük az éhező és szomjú-
hozó lelkek örök, el nem vehető jogán azt, a mi nélkül 
nincs tavasz, nincs ébredés és élet. Hiába égette testét 
és lelkét az emésztő tűz. Ott, lelke mélyén minden hite, 
tudása, buzgólkodása mellett is a rögnek, sárnak és ha-
munak illatát érezte . . . 

De egy napon ott az úton kezdődött lelkében az 
új élet. Ott a csodás, sötétséget áttörő fényözönben vá-
gódott lelkébe az új teremtés szózata. Hiszen ő, a ki ezt 

az új teremtést átérezte a maga teljes erejében és dicső-
ségében, mondotta: mert az Isten, a ki szólt: sötétség-
ből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi 
szívünkben (II. Kor. 2.6). így lett Pál apostoliéba- gya-
nánt mindazok számára, a kik Krisztusban hisznek az 
örök életre. így lett a tavasznak, újjászületésnek, új te-
remtésnek klasszikus és örök, dicső példája és hirdetője 
az apostol, a ki különösen ebben a korinthusi második 
levélben oly mély bepillantást enged lelkébe, az ebben 
végbemenő új teremtésbe és csodálatos lelki tapaszta-
lataiba. 

Nem mindenkinek vannak az apostoléihoz hasonló 
lelki tapasztalatai, nem mindenki veheti ajkaira a „di-
csekvésneku azokat az igéit, a melyeket ő hangoztatott. 
De nagy örök és megalkuvást nem tűrő igazság min-
denki számára az, a mit az ő új élete és megtérése 
hirdet, hogy a Krisztussal való élet új teremtés a fel-
támadott és élő Krisztus által. 

Azt mondja az apostol példája, hogy a keresztyén-
ség ereje, dicsősége nem a szavakban, tantételekben, 
nem a tudományban" van, hanem dicsőséges, újjá-
teremtő ós szülő erejében. Ez egyszersmind erejének, 
fényének, tisztaságának igazi mértéke. Az a keresztyén-
ség, a melynek nyomán nem kél új tavasz, új élet, az 
minden nagyítás nélkül szólva, zengő érez és pengő 
czimbalom. 

Ez az új teremtés ép olyan dicsőséges, magasztos 
munkája az örök kegyelem Istenének, mint az, a melyet 
teremtő szavával itt a látható világban alkotott. 

Mondani sem kell, hogy mint ezt az előttünk jártak 
példáján és magunkon is tapasztalhatjuk, az a változás, 
a mi az új teremtés nyomán a lelkekben végbemegy, 
mély és gyökeres. Nem toldozás és foltozásról van itt 
szó, hanem az isteni kegyelem új teremtő alkotásáról 
az emberi lélekben. Elünk többé nem mi, hanem a 
Krisztus. 

A régiek elmultak: régi előítéletek, vélemények, kedv-
telések, szokások, ingadozások, a bűnnek szeretete, az 



érzékiség, gyűlölet, kevélység s mindazok, a melyeket 
az apostol a test cselekedetei kategóriájában említ. (Gal. 
5.19—21.) íme a teremtő kegyelem szózata: Én élek és ti 
is kell hogy éljetek, jön a teremtő szellem és a régi, 
a sötét, a fagyos helyet ad az újnak, az életnek. 

Mindenek újjá lesznek. Az új teremtésnek, életnek 
új elvei, motívumai, quietivumai lesznek. Új tervek, új 
vágyak, czélok, új értékek, munkák és áldozatok. Az el-
sők lesznek az utolsók és azok, a melyek utolsók voltak, 
lesznek az elsők. Először Isten és az ő országa ! Es a 
többiek között különösen új lesz előttünk a könyv, a 
Biblia. Látjuk benne az életet: tavaszi illat, fény és derű 
árad ki belőle felénk. Megismerjük benne az Igazságot, 
a mely szabadságot és üdvöt ad. És minden, a mit lá-
tunk, ez a teremtett világ minden örömével, szenvedésével, 
gyötrelmével új színben tárul elénk. Mindenek megújul-
nak a mi szemeinkben, mert új lélekkel közeledünk feléjük. 
Hamu helyett ékesség, gyász helyett örömnek palástja. 

Mindenek megújulnak : tavasz a szívben, lélekben; 
a hegyek és halmok ujjongva visszhangozzák a meg-
újult életnek énekét és úgy tetszik, hogy a mezőknek 
minden fái is tapsolnak. Tövis helyén cziprus és bogács 
helyett mirtusz, dicsőségére az Űrnak! 

Magunkba tekintünk és látjuk, érezzük a régit. 
Pedig itt van az új, itt van a kellemetes idő, a 

tavasz, az idvességnek napja és alkalma. Nincs más és 
csak egy feltétel: menjünk ki 0 hozzá, nála van a ta-
vasz, az élet, ragadjuk meg hitünkkel . . . ha valaki a 
Krisztusban van, új teremtés az ! —p. 

TANÍTÓK MOZGALMA. 
A békésvármegyei tanítóegyesület még a mult év 

folyamán elfogadta egyik tagjának (Czabán Samu) azt 
az indítványát, hogy az egyesület indítson akcziót az 
egységes népiskolai törvény megalkotása érdekében. Meg-
jelölte azokat az elveket, a melyeken ennek az egységes 
törvénynek alapulnia kell. Ezek közül a legfontosabbak: 
a népoktatást az egész vonalon államosítani kell; a fele-
kezeti vallástanítás az iskolákból az egyházak körébe 
utasítandó, e helyett a népiskolákban általános erkölcs-
tant kell tanítani s ezt világi tanítók eszközöljék; a 
tanítói pályára a nyolcz középosztály fölé emelt két 
esztendei, leginkább gyakorlati tanulmány képesítsen, a 
tanítóképzés is államosítandó. Az új tantervnél különösen 
a természettudományokra kell nagy súlyt helyezni. 

Ezt a hirhedt határozatot már több tanítóegyesület 
tárgyalta. Többek között e hó elején, a miniszteri ellen-
zés daczára a Budapesti Tanítók Egyesülete is, a mely 
hosszú, heves vita után egész terjedelmében el is fogadta. 
A tanügyi lapok nagy jelentőséget tulajdonítanak ennek 
az állásfoglalásnak. Egyik tanügyi-politikai lap szerint: 
„a magyar tanügy jövő történetírója kénytelen lesz az 1914. 
április 2-dika dátumát egy új korszak homlokára írni". 

Mi nem becsüljük túl ezt az állásfoglalást és tud-
juk, hogy még hosszú ideig kell érlelődni ennek a kér-

désnek, míg igazán aktuálissá válik. De azért úgy érez-
zük, hogy nem lehet hallgatással elmennünk e fontos 
kérdés mellett, hiszen egyházunk egyik legéletbevágóbb 
dolgáról ván szó. 

Mindenekelőtt azt kell, és pedig nem kis fájdalom-
mal, megállapítanunk, hogy a magyar tanítóság nagy 
része nyíltan vagy leplezetten a „gazdacsere", vagyis az 
államosítás mellett van. Ez már abbd a tényből is köny-
nyen megállapítható, hogy a tanítók legtöbbje most is 
szívesen megy el tőlünk állami szolgálatba. Nem annyira 
érzelmi, mint inkább anyagi motívumokból kifolyólag. 
Mindenki előtt ismeretesek a legutóbbi tanítói fizetési 
törvénynek azok a rendelkezései, a melyek a mi taní-
tóinkra nézve az államiakkal szemben anyagi megrövidí-
tést jelentenek. Egyelőre semmi kilátás nincs arra, hogy 
ezekre nézve valami orvoslás történjék. A sok huzavona 
daczára a kántori javadalom kérdése sem nyert még 
kielégítő megoldást. De e mellett nem szólva a többi 
egyházak tanítóiról, [nálunk is vannak olyanok, a kik 
az államosítást, mint bizonyos korlátok közül való szaba-
dulást tekintik. A mi tanítóink sorában is akadnak olya-
nok, a kik a budapesti tanítók említett gyűlésében el-
hangzott szavak szerint: „ott a parókhia tövében most 
nem a harang szavára hallgatnak, mely anyagi és szel-
lemi elnyomatásuk szimbóluma, hanem ide tekintenek, 
hogy vájjon az ország szívének tanítósága kimondja-e a 
felszabadító nagy szót, az egységes, modern, magyar 
népoktatás mellett". Elég erre nézve konstatálni, hogy 
a „Tanítók Lapja", a magyar református tanítók orsz. 
egyesületének hivatalos közlönye, határozottan az álla-
mosítás mellett tör lándzsát. 

A tanítók tehát anyagi és szellemi helyzetük javu-
lását, népoktatásunk ügyének fellendülését, a magyar 
állameszme erősbülését, az erőpazarlás megszűntét vár-
ják az államosítástól. 

Mit szóljon ehhez a magyar református egyház ? 
Milyen álláspontot foglaljon el ezekkel a törekvésekkel 
szemben? Ha nem is sürgősen aktuálisak ezek a kér-
dések, de mégsem lehet kitérni tárgyalásuk elől. 

Mindenekelőtt meg lehet állapítani azt a tényt, 
hogy manapság érzelmekre apelláló jelszavakkal e tekin-
tetben nem lehet sokra menni. Ma, mikor az intelligens, 
tanult embereknek olyan nagy kontingense van állami 
kenyéren és a közel jövőben előreláthatólag még több 
lesz; ma, mikor a mi egyházunk is oly nagymértékben 
veszi igénybe az állami segítséget, ki venné rossz néven 
tanítóinktól, ha amúgy sem fényes helyzetükön ezzel a 
„gazdacserével8 óhajtanak segíteni? Bizonyos rezignáczió-
val kell megállapítanunk, hogy az egyház szolgálatában 
állók, legyenek papok vagy tanítók, anyagi helyzetük 
javítását — egy-két esetet kivéve — kizárólag állami 
segélyforrásokból várhatják és remélhetik. Még csak 
kísérletet sem igen merünk tenni arra nézve, hogy a 
múltban annyit emlegetett áldozatkészségre apelláljunk, 
a midőn intézményeink korszerű fenntartásáról és fejlesz-
téséről van szó. 



De a feltornyosuló nehézségekkel szemben is a mi 
meggyőződésünk az, hogy egyházunknak teljes erejével 
kell ragaszkodnia iskoláihoz. Ha szükségünk volt reájuk 
a múltban, még égetőbb szükségünk van reájuk most, 
ezekben a válságos időkben. Most még nem mondhatjuk, 
hogy „proximus ardet", a veszély nem imminens, de min-
denütt, a hol erre alkalmunk van, gyűléseken, sajtóban, 
alkalmas és alkalmatlan időben hangsúlyoznunk kell elsőbb-
ségi jogunkat és ragaszkodásunkat az iskolához. S a mi ennél 
is lényegesebb, minden igénybevehető eszközzel éreztetnünk 
kell a tanítóinkkal, hogy az iskolák és velük együtt ők is 
mindenestől fogva az egyház testéhez tartoznak. Ha nem 
sok is az, a mink van és a mit adhatunk, de nekik is 
juttatnunk kell mindenből, hadd érezzék ők is minden 
lehető úton és módon az egyház anyai szeretetét. Érez-
zék már a képző-intézetekben. 

Sok szó esik a lelkészképzésről és különösen arról, 
hogy igazán buzgó, hívő és mélységes szeretettől hevülő 
lelkészekre van szükségünk. Hát a tanítók? Hogy lehe-
tünk el nélkülük, mihez foghat a lelkész, ha nem áll 
mellette, mint munkatárs a tanító ? Legfeljebb csak fél-
szárnnyal repülhet. Épen azért, a mint sürgetjük a theo-
logiánkon a több bibliát, a modern egyházi munkák 
megismertetését, gyakorlását, ép úgy nem szabad meg-
elégednünk a tanítóképző-intézetekben sem az eddigi 
száraz, inkább csak az értelemre ható vallástanítással. 

A tanítók jó része nyűgnek tartja a vallástanítást. 
Nem lehet csodálni. Ama bizonyos „szorongató szerelem" 
nélkül ez bizony nehéz, lélekölő munka. Sokszor hallot-
tuk már, hogy ki kell venni a tanító kezéből a vallástaní-
tást, menjen be a lelkész az iskolába, tanítsa ő, hiszen az 
ő dolga ós mestersége ez. Téves felfogás. Nem kivenni, 
sőt inkább mindent elkövetni, hogy a tanítók kedves és 
kívánatos munkának tekintsék az ember- és jellemképzés 
e leghatalmasabb eszközét. 

Jól esett olvasnunk a Tanítók Lapjában egyik egy-
házmegyei tanító-egyesület (a debreczeni) határozatát, a 
mely határozottan kimondja, hogy vallástanítás nélkül 
népiskolai tanítás el sem képzelhető és tiltakozik az el-
len, hogy a vallástanitást, mint a nevelésnek, jellemkép-
zésnek pótolhatlan eszközét a tanító kezéből kivegyék. 
Hisszük, hogy tanítóegyesületeink legtöbbjének ez lesz 
a válasza a békésmegyei határozat második pontjára 
vonatkozólag. Az a limonádészerű, minden mélyebb alap 
és gyökér nélküli „általános erkölcstanítás" már meg-
mutatta másutt a maga szomorú hatásait. Nem kidobni, 
hanem igazivá, méllyé, evangéliumi erőtől duzzadóvá és 
élővé kell tenni a vallásos nevelést. De omne vivum ex 
vivo. . . Református iskoláinkhoz ragaszkodni, azokért 
minden lehető áldozatot meghozni csak addig érdemes, 
a mig evangéliumi hittől és mélységes egyházszeretettől 
áthatott tanítókat tudunk odaállítani. 

Olyanokat, a kik előtt kedves és drága a refor-
mátus iskola és különösen az, a mi ezt református ke-
resztyén iskolává teszi. 

Azok, a kik az államosítás mellett kardoskodnak 

és azok is, a kik a felekezeti hittanításnak ajtót akarnak 
mutatni, sokszor hivatkoznak külföldi, többek között an-
gol és amerikai példákra. Hát ez utóbbiakra nézve meg-
jegyezzük : igaz, hogy az angol állami iskolákban (board 
scliool) nincs felekezeti vallástanítás, de az angol iskola 
asztalán ott van és marad a biblia. Ott marad-e nálunk 
az állami iskolában és egyáltalán azok, a kik az „álta-
lános erkölcstant" hangoztatják, mit fogadnak el abból, 
a mi a bibliában van?! Egy „országos érdekű tanügyi 
szaklapunk" azt meri írni, hogy a felekezetek erkölcs-
tant nem tanítanak és csak Jézus naiv példabeszédein 
(sic !) rágódnak, a melyek már nem a mai modern korba 
valók." íme, úgy hisszük nem csalódunk, hogy „innen 
a könnyek", innen a nagy buzgólkodás, sokaknál az 
államosításért és felekezetnélküli vallástanítás ellen. Ezért 
van okunk „félni" az államosítástól és olyan állami taní-
tóktól, a kik közül sokan a franczia „laikus iskolák" 
tanítóiban látják eszményképeiket. 

Mi legyen hát állásfoglalásunk ? Doktriner elveken, 
hangzatos szavakon való lovagolás vagy anatéma nem 
sokat érnek. Azt sem mondjuk, hogy az iskolák államo-
sítása az egyházi élet teljes megbénulását jelentené. De 
azt mondjuk és hangoztatjuk: Neveljünk mély hitű és 
érzésű tanítókat! Kapcsolja az egyház tanítóit magához 
teljes szeretettel, áldozatkészséggel, minden lehető jog 
megadásával. Jól kell érezniök magukat a tanítóknak az 
egyház kebelében. Érezniök kell az egyházi élet szép-
ségét, melegét és erejét. Érezniök, tudniok kell, hogy 
ők is hathatós tényezői, szervei ennek, hogy munkatársai 
a dicsőséges és szerető Istennek ! —a— 

Nem pénz, hanem nemzeti önérzet 
és vallásos buzgóság. 

Az amerikai magyar missziói munka kezdettől fogva 
sok vitát provokált, kötetekre menő hírlapi polémiát vál-
tott ki. A vélemények ma is különbözők, a nézetek el-
térők, a mire legújabb bizonyíték Melegh Gyula buffalo-
tonawandai ref. lelkésznek e b. lap f. évi 6. számában 
megjelent czikke. 

Melegh Gyula a magyarországi ref. egyház szolgá-
latában álló úgynevezett „csatlakozott" pap. Missziónkat 
úgy vallási, mint nemzeti tekintetben gyönyörűnek nevezi, 
de sok fogyatkozást talál az egyházi munkában. Szerinte 
a konvent által az amerikai missziókra fordított pénz 
nem elég, szerinte a konventi elnökségnek kellene ellátni 
minden szükségessel az egyházakat és ellenszolgálatul 
bekebeíeztetni tulajdonjogát az egyházi ingatlanokra. 
Véleményével nem értek egyet, mert hiszen az amerikai 
magyar református nép vallásos buzgóságának csődbe 
jutását jelentené, ha a magunk terheinek viseléséről tel-
jesen lemondva, mindent a konventtől akarnának várni. 
Azt szívesen elismerem — mert több, mint tízéves ame-
rikai mult áll hátam mögött —, hogy itt az egyházszer-
vezés és fentartás nem tréfa dolog. Rengeteg munkába, 
kibeszélhetetlen fáradságba és apostoli önfeláldozásba 



kerül különösen a lelkész részéről. Ámde a sok szerve-
zett gyülekezet, a felépített templomok s a magyarországi 
egyház amerikai két egyházmegyéje élő bizonyság arra 
nézve, hogy a mi népünk vallásos, egyházát szerető faj 
s tőle telhetőleg meghozza áldozatát egyházáért. Egyik 
helyen bámulatos eredménnyel, másik helyen közepesen, 
harmadik helyen, a hol a viszonyok kedvezőtlenek, mint 
talán Buffaloban, silányul. Szerintem a mi népünket 
önérzetre kell nevelni és megismertetni velük, hogy ked-

* vező munkaviszonyok mellett az egyház fenntartása a 
gyülekezeti tagok kötelessége. Érjük be annyival, hogy 
a konventi elnökség a szegényebb egyházakat lelkész-
fizetés czímén évi 600 dollárral, az építő egyházakat 500 
dollár ingyensegéllyel és 30 évre terjedő amortizácziós 
kölcsönnel látja el bölcs előrelátással és nemes jóaka-
rattal s ne akarjunk többet a konventtől várni. Inkább 
arra törekedjünk, hogy a lelkészi fizetési pótlék is csak 
átmeneti legyen és úgy irányítsuk egyházainkat, hogy 
idővel minden egyházközség maga fizethesse lelkészét. 
Az Amerikába szakadt ezer meg ezer református hittest-
véremet nem szeretném terméketlen fügefákhoz hasonlí-
tani, mint Melegh kollégám hajlandó tenni; a kik semmire 
sem jók, csak arra, hogy folyton a konvent ajtaján zö-
rögjenek és a kopár, száraz galyak recsegésével ijeszt-
gessék a hazai intéző köröket, hogy „pénz, pénz kell 
ide, de sok" (a Melegh szavai), különben kivágattatunk 
és tűzre vettetünk, a presbiteriánus egyház magyar földbe 
ültetett gyönyörű pálmái pedig örök időkön át pompáznak, 
mert felettük dollárok ezreivel szított napsugár ragyog, 
gyökerükre dolláreső hull. Felépült templomaink, parókhi-
áink mást bizonyítanak. Hivatkozhatom saját egyházamra, 
egyházmegyénk többi virágzó gyülekezeteire, hogy a mi 
népünk a saját erejéből is tudja és akarja hordozni az 
egyházi terhet. A magyarországi származású róm. és gör. 
kath. nép virágzó egyházakat tart fent, noha semmi se-
gélyt nem kap hazulról (nem is jogosultak erre, mert 
minden egyházi birtokok felett az ír származású püspök 
korlátlanul rendelkezik), de nem kapnak segélyt Ameri-
kából sem ; hát csak a mi áldozathozatalhoz már otthon 
hozzászokott népünk volna az, a mely akár élhetetlenség, 
akár megátalkodottság miatt nem akarna egyházi teher-
viselésről tudni, hanem mindent a konventtől várni? 

Azt szívesen megengedem, rosszul esik Melegh lel-
késztársamnak, hogy szomszédságában Laczkawannán a 
presbiteriánus magyarok fényes templomban dicsérik az 
Urat s azoknak lelkésze jobb dotáczióban részesül. De 
azt ő is beismeri, hogy a magyaroktól bekollektált 2000 
dollár is be van olvasztva azon ingatlan értékébe, a mi 
az amerikai presbiteriánus egyházmegyenevén áll. Nos, én 
épen arra vagyok büszke a mi missziónknál, hogy a magya-
rok nem másokat gazdagítanak pénzükkel, hanem a magyar 
reformátusok által egyházi czélra adott pénz megmarad 
tényleg s telekkönyvileg a mi birtokunkban. Ez a finán-
cziális és reális előny s az a morális és ideális czél, 
hogy a magyarok élősdiek módjára ne tengődjenek más 
felekezeteken (noha, mint a laczkawannai példa is iga-

zolja, a magyarok 2000 dollárral gazdagítják a hatalmas 
presbiteriánus egyházat), hanem elégedjenek meg a kon-
vent által nyújtott segéllyel s azt redukálják a jövőben 
és fedezzék saját maguk egyházi kiadásaikat: a konvent 
által végzett missziói munkát feléje emeli az idegen misz-
sziók akcziójának s ez az oka, a miért én Melegh Gyu-
lával nem érthetek egyet, a mikor, a presbiteriánus egyház 
„bőkezűségétől" elragadtatva, azt óhajtja, hogy a kon-
vent is úgy szórja a pénzt reánk s Írassa nevére az 
egyházi ingatlant, mint a presbiteriánus egyház. 

Téved Melegh kollégám, ha azt gondolja, hogy a 
presbiteriánus egyházban úgy hull a dollár a lelkészek-
nek, mint a dara. Tudja-e azt a czikkíró, hogy a pres-
biteriánus és különösen a németeredetű ref. egyházban 
(a mely szintén folytat missziói munkát a magyarok kö-
zött) sok angol, illetve német nyelvet beszélő lelkésznek 
annyi javadalma sincs, mint neki? Olvasta-e Melegh kar-
társam a „Szabadság" czírnű clevelandi magyar lap feb-
ruár 20-ki számában a Kaffehr László magyar presbite-
riánus misszionárius levelét? Kaffehr Lászlót a middle-
towni magyar presbiteriánus hivek azzal vádolták, hogy 
megszökött közülük s az egyházat megkárosította s fenti 
lapszámban Kaffehr misszionárius így védekezik : „1913 
deczember hónapban saját pénzemből 12 dollárt, 1914 
januárban 17 dollárt fizettem rá saját fizetésemből az 
egyházi üzemre." Tehát a valóságban nem olyan a pres-
biteriánusok bőkezűsége, mint hirdetik. Némely presbi-
teriánus misszionáriusnak még szökni is kell működési 
teréről, akár csak Ninivéből Jónásnak és rá kell fizetnie 
az egyházi „üzemre". E tény az én álláspontomat védi, 
mely szerint az egyházi munka nem bankvállalat, a mi-
hez sok pénzbefektetés kell, hanem Isten országának 
terjesztése, a mi munkával, szenvedéssel és önfeláldo-
zással jár. 

Melegh kartársam azon állítása ellen is kifogásom 
van, hogv bennünket, a hazai egyházhoz tartozó lelké-
szeket az amerikaiak ellenszenve kísér. Ezt én még soha 
nem tapasztaltam; a perth-amboyi egyház kezdetben pres-
biteriánus volt s úgy csatlakoztak később a hazai egyház-
hoz. 8 a presbiteriánus egyháztól való elszakadás daczára 
a helybeli összes protestáns lelkészekkel a legjobb viszony-
ban vagyok, tagja vagyok a helyi lelkészegyesületnek 
s annak nem egy gyűlése ment végbe az én parókhiámon. 
A helybeli angolnyelvű presb. lelkész istentiszteletünkön 
többször megjelent; mikor templomunk festés miatt egy 
vasárnapon át zárva volt, a presbiteriánus amerikai egy-
ház kápolnáját kértem el magyar istentisztelet tartására, 
a mit a legnagyobb örömmel és ingyen átengedtek. 
Egyházi bazár rendezése, temetővásárlás, harangbeszerzés 
alkalmával az amerikaiak nagyobb összeggel segítettek 
bennünket s midőn a hazai egyházhoz való tartózandó-
ságunk szóvá kerül, felvilágosításomra elismerőleg nyi-
latkoznak a hazai egyházról, mely idegenbe szakadt 
gyermekeivel hűségesen törődik. Hol kísér bennünket az 
amerikaiak ellenszenve? Természetesen, ha izgatnak el-
lenünk magyar presbiteriánus lelkésztársaink, ott előállhat 



az ellenszenv. De tessék felvilágosítani, helyes irányba 
terelni az amerikai közvéleményt, hisz a fizetéskiegé-
szités fejében ennyit joggal elvár tőlünk a konvent. Mikor 
az alphai kicsiny egyházban szolgáltam, a hol magyar 
presbiteriánus ellenegyház csorbította munkámat és ma-
gyar lelkészektől félrevezetett amerikai presbiteriánus 
lelkészek támadták meg „Amerika-ellenes" munkánkat 
a lapok útján, heteken át folytattam a helyi angol la-
pokban polémiát egyházunk védelmére. El is értem azt, 
hogy amerikai presbiteriánus lelkészek figyelmeztették 
egyik heves lelkésztársukat, hogy a támadással hagyjon 
fel s csakugyan adós maradt utolsó czikkemre. 

Végül azon ellenvetésre, hogy a konvent az ame-
rikai ügyek elintézésénél lassú, annyit jegyzek meg, hogy 
minden rendszernek meg lehet a maga hibája. A távolság 
miatt az amerikai ügyek elintézése, különösen ha kölcsön-
ről van szó, körültekintést, megfontolást, tehát időt igé. 
nyel. Én viszont a presbiteriánus egyházat vádolom megi 

hogy közigazgatási gyorsasága igen veszedelmes a magyar 
ügyekre, mert képzetlen lelkészeket igen hamar odaállít 
a magyar gyülekezetek élére. Melyik ajánlatosabb: az 
időt igénylő megfontolás, vagy a meggondolatlan elha-
markoclás ? Ha a rendszernek van is árnyoldala, a kon-
ventet ne bántsuk sem eddigi eredményes munkájáért, 
sem pedig azzal, hogy olyan pénzsegélyért zaklassuk, a 
mire szükség nincsen. A knpott, szükséges segítséget 
fogadjuk hálával s törekedjünk oda, hogy amerikai hí-
veink annyi terhet kérjenek és vállaljanak magukra az 
egyházfenntartás munkájából, a mennyit képesek. Ne azt 
nevezzük jó missziónak, a mely legtöbb pénzt ad, hanem 
azt, a hol a nyert segély fejében a hívek megtanulnak 
adakozók, önérzetes egyházfenntartók lenni és a hol a 
magyar pénzzel is segített egyház telekkönyvileg a magyar 
gyülekezet nevén áll. 

Dr. Nánássy Lajos, 
perthamboyi ref. lelkész. 

K R Ó N I K A . 

Film a keresztyénség szolgálatában. 

Míg dühöng az atheizmus, monizmus, egoizmus és 
materiálizmus: addig Krisztus tökéletes, megváltói élete 
vonul el sok ezer hívő és hitetlen lélek előtt a nagy-
héten nemcsak a templomi orácziókban és jelképekben, 
de megelevenítve képekben, színes előadásokban. Jól-
lehet nyereségre alakult társulatok vállalkoztak, hogy a 
helyszínén, Jeruzsálem és környékén próbálják nagy-
szabású filmeken megrögzíteni s elénk varázsolni Jézus 
életét és halálát s jóllehet vitatkoznak a felett, hogy a 
passio-játékok s azoknak fényképben elénk állítása 
emeli-e a fenséges iránti érzéseinket, vagy csak az ide-
gek rezgését ós hátborzongatást idéz-e elő: mégis azt 
tartjuk, hogy „a mi nincs ellenünk, az velünk van". És 
a mikor az Olympia, vagy nem tudom melyik mozgó-
színházban odavetíti a Pathé-Fréres czég azokat a jele-

neteket, a miket oly jól ismerünk a bibliából, lehetetlen-
nek képzeljük,, hogy a hitetlen kíváncsiskodó is ne essék 
gondolkozóba s hogy lelkülete ne vágyjék a Jézus életé-
nek közelebbi megismerésére. Az Urániában is a nagy-
héten újra meg újra elhangzott Hock János apotheozisa 
a „testté lett igéről" s nem maradhatott szem szárazon, 
szív üresen, lélek megindultság nélkül a mikor a Krisz-
tus szenvedő életének fázisaiban a keresztyén hit egész 
isteni tartalma s a megváltás müve, mint tökéletes való-
ság tárul a hallgató s néző elé. Hogy ezeken az elő-
adásokon mindig zsúfolásig volt közönség, úgy véljük, 
oly jelenség, a mi legalább is ellensúlyozza a „moder-
nek" izgatásait s a húsvéti örömhír igazi, szívbeli és 
hitbeli elfogadására legalább is előkészítenek az ilyen 
filmek is. Az apostolok cselekedeteiből a Quo Vadis mu-
tatott be egy hatalmas részletet, de az egész „Apostolok 
cselekedeteinek" feldolgozása s azután a külmissziói mun-
kák és történetek filmre tétele meggyőzően mutatná be, 
hogy „örök életnek beszédét" nyerjük az evangéliumból. 

Az új sajtótörvény. 

Elértük, hogy ez is életbelépett. Erkölcsi szem-
pontból kétségtelenül fontos törvény s a magunk részéről 
csak üdvözölni tudjuk, mint egy jobb és szebb kornak 
jelét. Sokan agitáltak ellene a „sajtószabadság" nevében, 
de ki ne látta volna, hogy itt nem a szabadság védel-
méről van szó, hanem a szabadosságnak, a libertinizmus-
nak fájt, hogy kissé megrendszabályozták. Komoly, ke-
resztyén szellemű sajtónak nincs mit tartania e rend-
szabályoktól, mert az ilyen sajtónak ott van az erkölcsi 
zsinórmértéke a krisztusi erkölcstanban. De a túlkapá-
soknak, a családi és egyéni élet oktalan pellengérre 
állításának, a szemérmetlenségnek, a hirdetésekben s 
egyebütt megnyilvánult pornográfiának útját kellett szegni. 
Törvényeket nem a jókért hoznak, a kik önmagukban 
hordják az önfegyelmezés, mérséklés és kötelességtudás 
által a mások jogainak respektálását, hanem kell törvény 
azok ellen, a kik az ethikai mértéket nem ismerik, vagy 
nem akarják ismerni, a kiket tehát állami törvények 
által kell fegyelmezni s jogtúlteugési, öntelt, mások jo-
gait sértő cselekvésüknek határt kell szabni s kötelesség-
tudásra bírni. A szenzáczió-hajhászat és pornográfia 
mérgező hatásai alól való felszabadítást látjuk az új tör-
vényben s kívánjuk, hozzon üdvös átalakulást a társa-
dalmi életben és a megmételyezett társadalmi közfel-
fogásban ! Hisszük, hogy a lesülyesztett erkölcsi nézőpont 
ismét keresztyén nézőpontra fog emelkedni! Úgy legyen ! 

Húsvéti csikkek. 

Voltak már híresek és korszakalkotók is, mint an-
nak idején a Deák Ferenczé, a mely új korszak beje-
lentője volt hazánk történelmében. Most is jelennek meg 
a mi napilapjainkban. A legtöbben nem sok köszönet 
van. Még egy tanügyi lap is a húsvéti kétezer éves „le-
gendáról" beszél. De ez még hagyján. A „Népszavában" 



egy vérlázító czikk jelent meg a feltámadás nagy em-
lékünnepén, a mely szomorúan világít reá, arra a rette-
netes, sivár, sötét helyzetre, a melybe a mi „munkás-
vezéreink" az általa kisajátítottnmnkásosztályt belevitték. 
De megszólal egyik napilap hasábjain (Pesti Napló) a 
„Nyugat" patentírozott költője, Ady Endre is és imígyen 
végzi „A nagy Hitetőről" szóló dísz ódáját: 

Nagy Hitető, sokan veled tartunk, 
Nagy elárult, úgy fáj, hogy itt vagyunk, 
Úgy vágyjuk jég-aj kunkra az ajkad 
S mondani a te Együgyüséyeddel: 
Harmadnap feltámadunk. 

Lesznek, a kik ezt a divatos költőt is ajánlják 
majd valamikor a Nobel-díjra. Hogyne, hiszen egész 
„iskolája" van már! 

Marcsins suffragette. 

Érdekes vendége volt Budapestnek a húsvéti ünnep 
hetében. Az angol harczias — militant — snffragettek 
vezérének, Mrs Pankhurstnak leánya, miss Sylvia Pank-
hurst, a ki az ablakbeverések, éhségsztrájk terén már el-
eddig is tekintélyes rekordot ért el, volt néhány napon át a 
Kossuth Lajos-utczai új, nagyszerű szállodának, az Astoriá-
nak lakója. Megérkezése, itteni szereplése is egyik heti 
szenzáczió volt. Ott szerepelt a mozik „heti újdonságai-
nak" filmjein. — Jövetelének tulajdonképeni czólja az 
az előadás volt, melyet a Vigadó nagytermében tartott. 
A rendezők rosszul választották meg a helyet. A terem 
túlnagynak bizonyult. A helyárak magasak voltak s csak 
olyanok jöttek, a kik jól tudnak angolul; tolmács a 
megjelentek örömére nem volt. De meg az ügy, illetőleg 
a „módszer", melynek az egyébként rokonszenves meg-
jelenésű fiatal hölgy (1890-ben született) szolgálatában 
áll, nem rokonszenves, népszerű. Nem is lehet az. Hiába 
igyekezett behízelgő, szép előadásában megindokolni 
azokat a képtelen, gyűlöletes és csak fúriákhoz méltó 
cselekvéseket, a melyeknek hősei az angol suffragettek; 
hiába vázolta egész realitással azokat a szenvedéseket, 
a melyeket az éhségsztrájk és az orron keresztül esz-
közölt kényszertáplálás az ő törékeny testének is oko-
zott, úgy hiszem a legtöbb jelenlevőnek velem együtt az 
volt az impressziója, hogy ha a czél és az intenczió, a 
mit ezek a hölgyek kitűztek, tiszteletreméltó is, de az 
eszközök bűnösek. Házakat, templomokat felperzselni, 
műremekeket elpusztítani, vasúti síneket felszedni, ide-
gen vagyonban milliókra menő kárt okozni csak azért, 
hogy „magukra vonják a figyelmet" és siettessék ügyük 
diadalra jutását, bizonyára semmivel sem menthető cse-
lekedet. Mondotta, hogy az eltiport, kiuzsorázotl nőkön 
akarnak segíteni, ha majd megkapják a „jogokat". Szép ! 
De ez a medicina, a mit ők használnak, rosszabb a ha-
lálnál. Hogy elérik-e czéljukat, kapnak-e „ j o g o t t . i. a 
politikait a nők Angliában és másutt? Úgy hisszük, igen. 
De ezekre a jogokra nem a Mrs és miss Pankhurstok, 
illetőleg ezeknek „harczias módszere" teszi őket méltókká. 
Eljön az idő, midőn a „jogot a nőknek" jelszava tárgy-

talanná válik, eljön a harczias suffragettek és az általuk 
keltett ellenszenv daczára is. A nők fegyverei, amelyek 
nekik a győzelem pálmáját biztosítják, nem azok, a me-
lyeket Miss Pankhurst és társai jobb ügyhöz méltó 
fanatizmussal forgatnak. 

T Á R C Z A . 

Hírek Belfastból. 
Sokak előtt talán különösnek látszik az a körülmény, 

hogy egy kormány felajánlja egy országnak az önkor-
mányzatot s a helyett, hogy örömmel fogadná, egy 
része hevesen ellenáll. Az angol kormány felajánlotta 
Írországnak a Home-Rulet s íme, az ulsteri nép, a mely 
különben nem kevésbbé igaz írnek tartja magát, mint a 
déli, vagyonát, sőt életét is hajlandó koczkáztatni, csak-
hogy az említett önkormányzat életbe ne lépjen. Ilyen 
körülmények között mindenki előtt világos lehet az, 
hogy itt mélységes oknak kell lenni, a mely az ulsteri 
népet arra bírja, hogy a legvégső áldozattól se riadjon 
vissza. 

Az okok többfélék. Az ír naczionalisták szeretik 
úgy feltüntetni a dolgot, hogy az egész ellenállás oka a 
protestánsok vallási fanatizmusa és irigykedése, a mely 
nem akarja elviselni, hogy katholikus kormány alá legye-
nek rendelve. Máskor az egész ügyet tisztán üzleti kér-
désnek akarják feltüntetni. Azaz, hogy a protestánsok — 
a kik az üzleti téren és általában a vagyoni tekintetben 
a vezetők Írországban — a befolyásukat és előnyei-
ket féltik. 

Azonban sem az egyik, sem a másik megoldás 
nem felel meg a ténynek, bár mindkettőben van némi 
igazság. 

Nem a fanatizmus vezeti az ulsteri népet, mikor 
nem fogadja el a Home-Rulet, hanem — a mint az egyik 
itteni lelkész az Unionista Clubban tartott beszédében 
kifejezte — „Mi, mint protestánsok, nagyon is magas 
árat fizettünk a szabadság levegőjéért s így nem enged-
hetjük meg, hogy Róma tanítása, vagy befolyása ártal-
mára legyen ennek". Ez nem fanatizmus, ez nem irígy-
kedés, ez megértése és mérlegelése annak a szabadság-
nak, a mely ott születelt Genfben és a mely Angliát a 
világ első és legfüggetlenebb nemzetévé tette. 

De nem is csupán üzleti kérdés. Úgy áll ugyanis 
a dolog, hogy, a mint a példa a múltban és a jelenben 
is igazolja, az ír katholikusok képtelenek a kormány-
zatra. Nem minthogyha az ír katholikusság abszolúte 
nem bírná azokat a kvalitásokat, a melyek egy ország-
kormányzásához szükségesek, de, mivel teljesen pápai 
ós papi uralom alatt vannak, a minek egyik kézzelfog-
ható bizonyítéka, hogy a „Ne temere" itt ma is a maga 
teljességében érvényben van. így hát nagyon is igazuk 
van az ulsterieknek, a mikor azt mondják, hogy a Home-
Rule tulajdonképen Rome-Rule-t jelent. Már pedig — 
mint az Assembly's College igazgatója egy beszélgetés-



ben kijelentette — olyan emberek, a kik önmagukat 
kormányozni képtelenek és magukat épen Róma által 
engedik kormányoztatni, nem érdemesek a vezetésre és 
Ulster és minden szabadságot becsülni tudó ember min-
dig is tiltakozni fog az ilyen uralom ellen. 

A mióta csak a Home-Rule-kérdés szőnyegen fo-
rog, nem ért olyan izgalmas időpontot, mint az elmúlt 
hét volt. 

Az egész dolog oly hirtelen történt s olyan intrádá-
val, a hogyan senki sem várta s épen azért érthető, 
hogy az első hírek, a melyeket a sajtó világgá röpített, 
forradalomról beszéltek, holott tulajdonképen egy izgal-
mas ugyan, de végeredményben szerencsésen végződött 
esemény okozta a vészes híreket. 

A kormány ugyanis a mult héten elhatározta, hogy 
csapatokat fog küldeni Írországba, respektive Ulsterbe. 
A czél, a mint a hadvezetőség kommunikálta, az volt, 
hogy egyes helyőrségeket megerősítsenek. Ámde kitűnt, 
hogy a katonaság oly helyeken helyezkedett el, melyeken 
helyőrség egyáltalán nincs és a melyek mintegy a kapuját 
képezik Ulsternek. Olyasféle hírek is szivárogtak ki, 
hogy a hadvezetőség czélja nem más, mint az, hogy 
U. V. F. (Ulster volunteer force) vezető embereit elfog-
ják s — így lehetetlenné tévén az önkéntesek mobili-
záczióját es vezetését — könnyedén elbánjanak Ulsterrel. 
Edward Carson épen itt tartózkodott Craig kapitány 
házában, mikor ezek a dolgok történtek. A fennti hír 
csütörtök éjjel jutott az U. V. F. vezetősége tudomására 
s még azon éjjel mobilizálták a belfasti önkéntes csa-
patot. Azon az éjjelen 20,000 ember volt talpon, min-
denre elkészülve s őrizték a vezetők házait, különösen 
Craig kapitány házát, hol E. Carson épen tartózkodott. 

így kezdődött s ez volt az a nevezetes éjszaka, a 
mely a vészes híreket előidézte. Hogy hogyan végződött, 
az azt hiszem ismeretes. Mikor Paget öt percznyi gon-
dolkodási időt adott a tisztjeinek, hogy vagy mennek 
Ulster ellen, vagy lemondanak, a tisztek legnagyobb 
része nem vette igénybe az öt perczet, hanem azonnal 
lemondott. A hadvezetőség 70—80 tiszt lemondását is-
merte el. Ez azonban csekély szám ahhoz, a mennyit 
elhallgatott. Ilyen körülmények között azután természetes, 
hogy az unionista vezérek elfogásából semmi sem lett. 
A kormány pedig ezzel a lépésével nehezebbé tette annak 
a diónak a megtörését, melyről Lloyd George azt mondta 
egyik utóbbi beszédében, hogy a kormány legkeményebb 
diója Gladstone óta (t. i. a Home-Rule). 

És most szabad legyen még megemlékeznem magá-
ról az U. V. F.-ról is. Csodálatos az a lelkesedés, a 
mellyel ezek az emberek kiállanak azért a szabadságért, 
a melyet oly drágán szereztek meg. Ha valaki nem érti 
meg, miért állanak oly erősen ellen, ha valaki úgy jön 
ide, mint Home-Rule-párti és hallja ezeket az embereket 
beszélni, de nem, ha látja őket tenni, el kell ismernie 
az igazukat! Munkások, üzletemberek fáradtan a napi 
munkától — pedig itt dolgoznak, ám ! — nem adják oda 
magukat a kényelemnek, hanem kimennek a gyakorló-

térre s néha fél éjszakát gyakorlatoznak. 'Nem meg-
gondolatlan, gyorsan hevülő ifjak ezek, a kik csak rövid 
időre lelkesülnek nagy czélokért. Megfontolt, komoly em-
berek, a kik Nagybritannia leghiggadtabb és legmunká-
sabb polgarai s ím ezek hagyják ott a kényelmes ott-
honukat, sokszor a munkaidejükből egy-egy órát, hogy 
szolgáljanak annak az eszmének, a melyért meghalni is 
készek! 

Az ulsteri önkéntes sereg 100,000 emberből áll. 
Ez a teljes létszám, a mely most be van töltve. Még 
folyton jelentkeznek, de többet nem vesznek fel. A be-
osztása teljesen katonai. A vezetők maguk is mind kép-
zett katonák, a kik vagy az angol hadsereg tartalékosai, 
vagy a lemondott tisztekből kerülnek ki. Tehát a ki-
képzés is teljesen katonai. A fővezér Sir Richardson, 
de háború esetén Roberts lord, az angolok nagy had-
vezére áll a sereg élére. 

A szervezet bámulatosan kidolgozott. Egy pár óra 
alatt a 100,000 önkéntes mobilizálható. A központ a 
belfasti régi városházán van, a mely drótnélküli telegráf-
fal is fel van szerelve. Számtalan automobil áll minden 
perczben készen, hogy szétvigyék az utasításokat, úgy 
hogy a mobilizálás a telefon igénybevétele nélkül is a 
lehető leggyorsabban végrehajtható. Körülbelül 10 repülő-
gépet ajánlottak fel az önkéntesek számára háború ese-
tén. Azonkívül kórházak számára minden elő van készítve 
Ulster számos városában. És a mi a legnagyobb talán : 
egy millió font (24 millió korona) alap áll rendelkezé-
sükre, a mi azonban folyton gyarapodik és csaknem 
teljesen Ulsterből került ki. Körülbelül 80,000 ember 
számára van teljes felszerelés Ulsterben. Mióta pedig a 
kormány a fegyverek behozatalát megtiltotta, éjjelenként 
motorcsónakok hozzák a fegyvereket a tengerpartra, a 
honnan azonnal automobilok viszik szét Ulster minden 
részébe. Természetesen a fegyvereket közönségesen nem 
hordozzák a gyakorlatokon, mert azok el vannak rejtve, 
úgy hogy minden csapatban csak három ember tudja a 
titkos helyet, a hol azok vannak. És az emberek min-
dent a legnagyobb lelkesedessel végeznek. És ez a lel-
kesedés megnyilatkozik naponként az adományokban, a 
különböző ajánlatokban az önkéntes sereg részére. 

Természetesen a bizonytalan helyzet bizonyos nyo-
mást gyakorol az üzleti életre is, a mennyiben az embe-
rek óvakodnak befektetéseket tenni. Különösen az épít-
kezések érzik a mostani helyzet káros hatását. Mindamel-
let korántsem oly rossz a helyzet, mint nálunk volt a 
mult évben. 

Most még csak a jelen helyzetről, illetve a jövő 
kilátásokról emlékezem meg röviden. A legvalószínűbb 
talán az a feltevés, hogy a Home Rule bilit elfogadja a 
parlament. De mielőtt életbe léptetnék, bizonyára egy 
általános választás fogja megelőzni s ekkor két eset 
lehetséges: az unionisták győznek s akkor elvetik a 
Home-Rulet, de bizonyára bizonyos konczessziókat adnak 
a déli tartományoknak; vagy pedig a naczionalisták 
kerülnek felül s forszírozni fogják a Home Rule-t. Es 



akkor Ulster küzdeni fog a végsőig — Istenben vetett 
hittel — az igazáért. 

A másik feltevés, a melynek szintén sokan jóslói : 

a federal-rendszer, a mely akkor nem szorítkoznék tisz-
tán csak Írországra, hanem Angliára, hol észak és déli 
Anglia, valamint Wales és Skóczia alkotnák a federácziót. 

Akárhogyan is legyen a dolog, Ulster hittel és 
reménnyel néz a jövőbe; a minthogy nem is lehet az 
máskép olyan országban, a hol az emberek a napi imád-
ságaikban kérik az Istent, hogy bölcs vezetőket adjon 
az országának, a kik az 0 akarata szerint tudnak mun-
kálkodni. 

Sebestyén Andor. 

BELFÖLD 

A pesti ref. egyházmegye közgyűlése. 
Folyó hó 15-én volt a pesti traktus tavaszi köz-

gyűlése. A tárgyalás alá került kisebb-nagyobb admi-
nisztratív ügyek között néhány érdekesebb is akadt. 
A szeretet pedig gondoskodott arról, hogy a sablonszerű 
munkát az érdemesnek mindig kijáró kedves köszöntés, 
szíves üdvözlés előzze meg. Most Szilassy Aladárnak, a 
mi régi büszkeségünknek, a király új titkos tanácsosá-
nak tettünk tisztességet. Az elnöklő gondnok, gróf Te-
leky József tolmácsolta az egész egyházmegye örömét 
az új „kegyelmes" előtt. 

Ez alkalommal tettek esküt Mocsy Mihály és Sáfár 
Béla lelkészi aljegyzők, kiket az esperes üdvözölt, a mire 
ők hálás köszönettel s a becsületes munka ígéretével 
adtak választ. 

Új tisztviselők . . . A közgyűlés is választott kettőt, 
két körlelkészt, Hörömpő Ferencz ós Szánthó Géza sze-
mélyében. Az iskolaügy kétségtelenül kitűnő munkaerő-
ket nyert bennük. 

A nemrégen megválasztott tanítóképviselők is meg-
jelentek : Csép Gyula üllői, Fenyvessy Ferencz pócs-
megyeri és Komonyi László veresegyházi tanítók. Hárman 
abból a gárdából, a melyre a mostanában sok oldalról 
megrugdosott egyházunk bizonyára számíthat. 

Örvendetes tudomásul szolgált Tarnay Endre és 
neje 1000 koronás alapítványának bejelentése. Ez ado-
mány a péczeli református iskola javát czélozza. Kedves 
dolog. . . A mikor a felekezeti iskolák és a vallástanítás 
ellen oly nagy a fenekedés, az ilyen jócselekedet igazán 
„világosság a sötétségben". 

A szentendrei református polgári iskolát is csak a 
nagyobb áldozatkészség tudná megmenteni. Megmenteni, 
igen erről van szó. Titáni küzdelmet vív ez ifjú intéz-
mény a kettős ellenséggel és a nemzetiségi törekvések-
kel szaturált klerikálizmussal Kiizd és győzni, élni akar. 
De egymagában gyenge. Segélyre volna szüksége. Ké-
rését az egyházmegye melegen pártolja. 

Segély, anyagi támogatás. Bizony e nélkül szűköl-
ködünk. Itt vannak a rengeteg szórványok. Kötelesség-

mulasztás elhanyagolni Őket. De hol a mód, mely lehe-
tővé tenné a gyakori „kiszállást"? A pestvidéki lelké-
szeket amúgy is legirtóztatóbb drágaság nyomorítja meg. 
Fuvarköltségre nem igen telik. Ezt panaszolja a nyár-
egyházai lelkész is a gyűlés elé terjesztett beadványá-
ban. Támogatást remél és kér. Az egyházmegye — fáj-
dalom — csak erkölcsi támogatast adhatott. Anyagit 
majd talán a kerület, a konvent vagy az állam vagy 
egyik se ? Az esperes nem minden keserűség nélkül fej-
tegette, hogy a pesti egyházmegye, hol a nagyszámú 
szórványok gondozása óriási feladatok elé állítja a lel-
készeket, milyen aránytalanul csekély missziói segélyben 
részesül. 

Rákospalotán nincsenek anyagi gondok. Az itteni 
anyaegyház most szervezi második lelkészi állását — 
6000 K fizetéssel. Templomot, paplakot épít. Pestújhelyi 
leányegyházában „áron is megveszi az alkalmatosságot" : 
20,000 K végkielégítéssel parancsol csendet, békességet. 
Mindezek természetesen örvendetes tudomásul szolgáltak. 

A vecsési filia anyásítás előtt áll, de a bemutatott 
lelkészi díjlevél megerősítését csak a szükséges kongrua 
megadása teszi lehetővé. Isaszegen fiókegyház alakult; 
közte és a péczeli anyaegyház közötti egyezséget a köz-
gyűlés jóváhagyta. 

Ha megemlítem még, hogy az egyházmegyei gyám-
pénztár értékpapírjainak konvertálását és lombardirozását 
is elhatározták — főbb vonásokban bár —, elég hű 
képét adtam a gyűlés lefolyásának. 

Traktuális ebéd a Saskörben volt, hol a legjobb 
hangulatban töltöttük el a napnak még rendelkezésre 
álló óráit. 

Custodius. 

SZOCZIÁLIS ÜGYEK. 
Mér legek. 

A január—márcziusi időszakban mutatják be a 
pénzintézetek az aratást. Csodálatos dolog, hogy árvíz, 
jég, vihar pusztított mindenfelé tavaly, háború is volt s 
ezekből folyólag iizlettelenség, pénzhiány, drágaság: s 
mégis egyik intézet a másik után pompásabbnál pompá-
sabb mérlegeket terjesztett elő. Betétek emelkedtek, 
részvénytőkék nőttek, jó üzletek voltak — s bár ipar, 
kereskedelem pang —, osztalék és igazgatósági jutalék 
volt bőven mindenfelé. Az intézetek férgese elhullott 
ugyan, de annál jobban megerősödtek a nagyok. Sivárak 
ezek a mérlegek, sehol nein látunk bennük altruizmust 
s egyedüli oázisok a közhasznú takarékpénztárak. A bank-
paloták sorban épülnek milliókból, de csak fillérek jut-
nak jótékony, nemzeti és közhasznú czélokra — s nincs 
bank, a melyik odaállana ellensúlyul a román pénzinté- x 

zetek czéltudatos, előrelátó birtokszerzési és birtokosztási 
pénzügyi manipuláczióinak —, mert fődolog a minél na-
gyobb osztalék és a tartalékok felhalmozása s aztán spe-
kuláczió az intézeti papírok ázsiójára. — A parczellázás 
is jó aratással járt, mert pl. a Földhitelbank r.-t. 9'9°/o~os 



kamatozású nyereséget ért el s az érdekkörébe tartozó 
Szőlőtermelő és értékesítő szövetkezet 12%-°s osztalékot 
fizetett. Nem az a fő, hogy a derékegyházi birtokból 
hány kisgazdát tudtak földhöz juttatni, hanem, hogy a 
négy millió értékű ingatlanból már csak 339,000 korona 
értékű adandó még el. Ki kell azonban emelnünk a 
Magyar földhitelintézetek országos szövetségét, a mely 
méltán dicsekedhetnék is azzal, hogy 12 vármegyében 
16,378 kat. hold birtokból 6680 holdat juttatott olyanok-
nak, a kik máskép nem juthattak volna földhöz és So-
mogymegyében a lakocsai 2552 hold birtokot 139 kis-
gazda között osztotta fel alhaszonbérbe. Ez idő szerint 
42,000 hold van ily módon kiadva, a kisbérlök száma 
pedig 10,500-ra emelkedett. Az együttes parczellázási 
kölcsön összege 4.191,300 K, legelökölcsön 14 községnek 
1.149,000 K, gazdasági munkásházkölcsön 450,000 K. 
Végül az erdélyi középbirtokosságot igyekezett segíteni 
azzal, hogy a nyomasztó kamatterhet olcsóbb kamatozású, 
bármikor visszafizethető kölcsönné konvertálta. Csakhogy 
ennek az igazgatóságnak tagjai között ott van Bernát 
István, Imrédy Kálmán, Osztroluczky Miklós, báró Ko-
rányi Frigyes, Rubinek Gyula, Seidl Ambrus, Semsey 
László gróf, Wekerle Sándor. Az ilyen intézetek, kap-
csolatban a Kisbirtokosok és a Magyar Földhitelintézet-
tel s az Orsz. Közp. Hitelszövetkezet azok, a melyek nem 
spekulálnak, hanem nemzeti és szocziális missziót telje-
sítenek. 

Hiába dugja az egyház is a nagy pénzintézetekbe 
a pénzét kezelés végett, azoktól ugyan nem sokat vár-
hat a magyar társadalom sem nemzeti, sem szocziális 
szempontból. Meg kell érnie annak a gondolatnak, hogy 
az egyház maga állítson fel pénzintézetet s a létesült és 
létesülendő Közhasznú takarékpénztárakat igyekezzék 
előmozdítani. Az egyházak nincsenek arra hivatva, hogy 
az osztalékpolitikát segítsék elő, sem nem fér össze az 
egyház ethikai voltával, hogy maga álljon szemben a 
kölcsönvevő felekkel és aztán a lelkész és főgondnok 
meghatalmazásával pereskedjék híveivel. 

Jól írja Csidak Zsigmond a Református Szemle 
f. é. 5. számában, hogy élhetetlenek vagyunk ! Nyomtat-
ványainkat másutt csináltatjuk, a belkörű tűzbiztosítás 
eszméje nehezen halad előre, pénzeinket olcsó kamat 
mellett pénzintézeteknek engedjük át s évenkint száz-
ezreket engedünk át, a mit saját erősítésünkre fordít-
hatnánk. Rá kell térni végre az okosabb gazdálkodás 
terére, a mi a budapesti egyházat úgy előrevitte, csak 
hogy meg kell szereznünk a modern élet kívánta köz-
gazdasági ismereteket s ezt ügyesen és hasznosan egy-
házunk javára fordítani 1 

Kálvinista. 

Táviratmegváltási lapok 
sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker., Molnár-utcza 17. szám), jt j* jt & 

K Ü L F Ö L D . 

Képek a német protestántizmus napi életéből. 
Az utóbbi két hónapban gyors egymásutánban érde-

kes jelenségek peregtek le a német protestantizmusnak 
mindennapi életében. Ha egy helyről, a birodalom fő-
városából, más munka közepette, megosztott figyelemmel 
is kísérhettük nyomon a tovatűnő eseményeket, mégis 
olyan tömegben vonultak el ezek előttünk, hogy nehéz 
egy rövid áttekintés keretébe foglalni azokat. A világ-
protestántizmusban ma végbemenő jelentős események 
széles távlatába állva épen alig tudja összefogni az em-
ber mindazt, a mit látott, hallott, olvasott s a mi fölött 
gondolkozott. Jt dolog egyszerűsítése végett a Berlinben 
személyesen tapasztalt eseményeknek időrendi áttekin-
tésére szorítkozunk. A laza összefüggést! képsorozat leg-
fennebb csak sejtetve utalhat a mögötte működő erők-
nek áramhálózatára. 

Harcz a szentföldi malária ellen. A német világ-
politika és a protestáns misszió eleven munkásságot 
végeznek a Keleten s közelebbről a szentföldön. Ennek 
a munkának egy része a Jeruzsálemben uralkodó malária 
ellen folytatott harcz. Ennek a vezetője a „Deutsche 
Oesellschaft zur Bekámpfung der Malaria in Jernsalem". 
Ez az előkelő társaság február 13 14. napjain tartotta 
évi közgyűlését Berlinben, a porosz képviselőház és fő-
rendiház üléstermében dr. Kirchner tanár, minisztériumi 
igazgató, a porosz közegészségügyi igazgatás vezetőjének 
elnöklete alait számos világi és lelkészi, polgári és ka-
tonai, főúri és nagyközönségbeli tag és vendég jelen-
létében. A jelentős eredményekről beszámoló jelentések 
mellett fontos és becses előadások is voltak. Raschdau 
császári követ „Német érdekek a Keleten", dr. Deiss-
mann egyetemi theol. tanár „Jeruzsálem, a szent város", 
Mirchach báró főudvarmester „A jólétről való gondos-
kodás Jeruzsálemben" czímen, dr. Mühlens orvostanár a 
Jeruzsálemben legújabban fölállított Nemzetközi Egész-
ségügyi Hivatalnak eddigi munkás-ágáról s annak ered-
ményeiről tartottak becses előadásokat. Nemzetközi kul-
turális politika és felekezetközi szeretetmunka így építik 
az európai és amerikai (keresztyén) világkultúrának a 
Keleten való előhaladását. 

„A német hívő kereskedők" évi közgyűlése február 
14—16. napjain folyt le, úgyszólván belkörűleg a Wil-
helmstrassei Keresztyén Ifjúsági Egyesület termében. 
15-én d. e. a Stadtmissionskirche-ben tartott istentisztelet 
után volt a megnyitás. Minden jel arra mutai, hogy kis 
látókörű, buzgó embereknek jóakaratú, de jelentőség 
nélkül való kegyes gyakorlata ez az egész törekvés. Az 
üzlet erkölcstanának a mai keresztyén kultúrára nézve 
olyan fontos, nagy problémáját még csak meg sem pró-
bálták lényegében megoldani. 

A falusi egyházak napja. A második Dorfkirchen-
tag a német mezőgazdagyűlések hetében (Landwirtschaft-
liche Woche febr. 15—22) a vidék jóléti és néprajzi 



gondozásának ügyével (lándliche Wohlfarts- und Heimats-
pfiege 18. évi gyűlésével) kapcsolatban ülésezett a porosz 
képviselőháznak egyik termében febr. 18-án v. Lüpke 
aumai (Thüringia) szuperintendens elnöklésével szép kö-
zönség részvétele mellett. Köhn garwitzi lelkész a falusi 
egyházak fejlesztésének a munkájáról (Dorfkirchenarbeit) 
mint a vidékgondozás koronájáról beszélt, Degen dél-
németországi (Aglasterhausen, Baden) és Bettac észak-
németországi (Vorland, Pomeránia) lelkészek arról tar-
tottak előadást, hogy mit köszön a falusi egyház és 
templom, főleg az istentiszteleti élet a szűkebb értelem-
ben vett szülőföld gondozására irányuló munkának. Az 
előadások után eszmecsere volt. A falusi egyházi élet 
megelevenitésének minden barátja rá kellene, hogy szán-
jon egy kis időt ennek az újkeletű, élénk mozgalomnak 
közelebbi tanulmányozására. 

A Jerusalemsverein 61. évi ünnepi gyűlését február 
22-én este tartotta a berlini dómban. A szentföldi német 
belső missziónak és evangélizácziónak eredményes mun-
kásságáról Ulich wustraui lelkész számolt be, az alkalmi 
egyházi beszédet dr. Braun nyug. berlin-dahlemi gene-
rális-szuperintendens mondotta s szentföldi emlékeiből 
megkapó jeleneteket beszélt el nagy elérzékenyülés 
közben. 

A jénai naturalista és idealista. Mondani sem kell 
talán, hogy Hackelröl és Euckenről van szó, a nagy ter-
mészettudósról és a monizmus pápájáról egyfelől, az új 
ideálizmus és aktivizmus művelődés- ós életbölcselőjéről 
másfelől. A mai szellemi életnek északi és déli sarkát 
képviselő két lelkes harczos a liberalizmus híres földjén, 
Jénában működött hosszú évtizedeken át. Az utóbbi idők-
ben egyenesen a keresztyénség lett az ütközőpontjuk. 
Háckel támadta, Eucken pedig védte és továbbfejleszteni 
segített azt. Február 16-án volt a már nyugalomba vonult 
Hackelnek 80-dik születési évfordulója. Ünnepelték ezt 
a természettudósok, még inkább azonban a monisták. 
Itt, a német fővárosban a Német Monista-Szövetségnek 
berlini fiókja tartott fényes ünnepet a Zoologischer Gar-
tennek díszes Kaiser-saaljában február 17-én este. Ének 
és zenekar, Schubert, Beethoven és Wagner, alkalmi 
prológus színésznő előadásában, Günther freiburgi tanár 
ünnepi előadása és a Szövetség elnökének, Ostwaldnak 
beszéde töltötték ki az ünnepi estét. Miután a zenekar 
és Wagner segítségével az istenekkel együtt bevonul-
tatták a Walhallába az „Ehrenprasidenf-et, mozgóképe-
ken is bemutatták a személyesen (különben Jénában sem) 
jelen nem lévő kedélyes, agg vezért. — Érdekes volt 
aztán pár hét múlva márczius 3-án, midőn a berlini 
kereskedő- és iparos-egyesület (Verein Berliner Kauüeute 
und Industrieller) meghívására annak az előadássoiozatá-
ban a „Philharmonie" egyik nagytermében nagy közön-
ség előtt fényes előadást tartott Eucken a jelenkornak 
az élet értelméért folytatott harczárói. Kereskedők és 
iparosok rendeznek itt ilyen előadásokat. Nemcsak a 
naturalista monizmusnak van tehát itt kelete, hanem az 
új-ideálizmusnak és aktivizmusnak is. Különben másutt 

is. Eucken két munkáját az újabb időben fordították le 
francziára s az egyik elé Boutroux, a másik elé Bergson 
írtak előszót. Britt földön már nagy hódítást vitt véghez 
tengeren innen és tengeren túl. A jövő télen Japánban 
Tokióban és Kiotoban tart felolvasás-sorozatokat német 
és angol nyelven a jelenkor vezető eszméiről. Jó volna, 
ha nálunk is fuvallana ez a friss tavaszi szél! 

A berlini városi misszió 37. évi ünnepe márczius 
8-án és 9-én volt saját templomában és termében. Az 
első nap estéjén dr. Vogel potsdami udvari lelkész mon-
dott lelkes és lelkesítő egyházi beszédet, Schwartzkopff 
lelkész, az új igazgató pedig az évi munkáról számolt 
be, különösen pedig az egyházból való kilépés mozgal-
mával szemben végzett munkáról és az iratokkal folyta-
tott misszióról. A 9-én este tartott „Nachfeier"-en Le 
Seur megnyitója után Rohrbach „testvér- legrégibb ber-
lini városi misszionárius beszélt el érdekes adatokat a 
tulajdonképen nem 37, hanem 40 éves városi missziónak 
három első (1874—77) évéből, Ilgenstein lelkész a ki-
lépési mozgalmak között tett tapasztalatokról. Érdemes 
volna e fontos munkának összefüggő történeti s rend-
szeres ismertetése és útmutatás a magyar protestáns 
belső missziói és szocziális munkához. 

Egy ref. konfirmácziói ünnep. Márczius 8-án dél-
előtt volt a Betlehemskirche-ben a cseh ref. gyülekezet 
istentisztelete keretében. A cseh lutheránusokkal közösen, 
felváltva használt templomnak egyszerű népe olyan egy-
szerű, kedves, meleg ünnepet tartott, hogy nemcsak az 
öregeknek, hanem másoknak is könnyet csalt a szemébe. 
Az ifjúsági karének, a családias jellegű beszéd (Kühn 
lelkész, az erdélyi ref. theologusok által élvezett Mons-
pietatis-alap kezelője mondta), a tíz konfirmándusnak 
egyenkint név szerint való megáldása igen megkapó 
volt. Az ünnep végén a templomban és azonkívül olyan 
jeleneteket látott az ember, hogy nem világvárosban, 
hanem valami kis falusi (talán amerikai magyar) gyüle-
kezetben képzelhette magát. 

Egy felolvasás a magyar reformátusokról. A Hussi-
tenstrasse-beli ifj. egyesületnek márcz. 15 én este tartott 
összejövetelén Kovács Benedek lelkészjelölt volt kolozs-
vári theologus, ki egy évnél több időt töltött már itt, 
színes németnyelvű felolvasást tartott a magyar (külö-
nösen erdélyi) ref. egyház életéről. Heintze lelkész ba-
rátságos szavakkal vezette és zárta be az előadást s az 
egész hangulatos estét. 

Egy vasárnapi iskola arany jubileuma. Az Evan-
gelisches Vereinshaus-nak van itt a legrégibb előadás-
cziklusa (írtam róla), a legrégibb ifj. egyesülete (1851) 
és a legrégibb vasárnapi iskolák egyike (1864) szintén 
az övé. Ennek az 50 éves jubileumát márczius 15-én, 
22-én és 24-én ünnepelték. Az első napon délelőtt a 
felnőttek, a másodikon délelőtt a gyermekek számára 
volt „Festgottesdienst" az Oranienstrasse-ben levő egye-
sületi ház templomul szolgáló nagytermében. 22-én és 
24-én délután és este alkalmi teaestély és ünnepély volt. 
A gyermekek istentiszteletén napsugaras lélekkel vettem 



részt én is. A zöld díszben levő templom apró népe, a 
melyet a felnőttek koszorúja vett körül, vidáman zen-
gette az énekeket, csengő hangon olvasta a bibliai szö-
veget, csendben hallgatta a beszédet és sugárzó arcczal 
s szívvel ünnepelt. 

Az új udvari prédikátor. Ohly elmenetelével meg-
ürült a harmadik berlini udvari és dómprédikátori állás. 
A császár engedélyével Vits előlépett erre a harmadik 
helyre Dryander és Kritzinger mellé, a negyedik helyre 
pedig vendégszónokokat hívtak meg próbabeszéd tartá-
sára. Az első meghívott lic. Döhring wittenburgi (nyugati 
Poroszország) lelkész-szemináriumi igazgató volt. Feb-
ruár 22-én mondotta a próbabeszédét a dómban a csá-
szár és a császárné, számos polgári és katonai előkelőség 
és nagy közönség jelenlétében. A szeretet apotheozisá-
nak záróverse (I. Kor. 13.13.) alapján mondott meglepő 
fölépítésű, tartalmas és hatásos (de alapjában téves és 
megtévesztő !) beszédet. — Mi marad meg a mai lázas 
munkával és szenvedélyes tudáskereséssel teljes életben ? 
Az Istenben való hit, a Benne vetett reménység és — 
az 0 mindezeknél nagyobb bűnbocsátó szeretete (ez a 
meglepő, megkapó, de téves magyarázat!). A következő 
vasárnapon tervbe vett szónok meghallgatása elmaradt, 
a kinevezés a következő hetekben megtörtént, márczius 
29-én elbúcsúzott régi körétől a volt igazgató és e hónap 
5-én, virágvasárnapján d. e. iktatta be hivatalába az új 
udvari és dómprédikátort Dryander főudvari és dómprédi-
kátor. A dóm annyira zsúfolva volt közönséggel, hogy 
sokan kívül maradtunk s csak utólagosan tudhattuk meg 
a benn történteket. A császár most Korfuban üdül s így 
nem lehetett jelen, mi pedig este a Dreifaltigkeitskirehe-
ben Bach előfutára, Schütz Mátépassziójának áhítatos 
élvezetével kárpótoltuk magunkat. Oh ezek az itt állandó 
templomi hangversenyek' Miért is nincsenek ilyenek ná-
lunk is? Boldog örömmel készülök Bach Mátépassziójá-
nak nagycsütörtöki vagy nagypénteki meghallgatására. 
Nagyszerű előkészület lesz az is húsvét ünnepére! 

Berlin, április 6. V. J. 

A MI ÜGYÜNK. 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t is kérjük, szíveskedjenek 
az 1914. évi előfizetési díjat s az e s e t l e g e s 
h á t r a l é k o t minél hamarább beküldeni. 

A könnyelmű elválások elleni értekezletből kifo-
lyólag megszerkesztettük az emlékiratot s fölterjesztettük 
dr. Balogh Jenő igazságügyminiszterhez, egyúttal pedig 
megküldtük az összes egyesületeknek, a melyek értekez-
letünkön képviseltették megukat. Ebben az emlékiratban 

különösen rámutattunk arra a szomorú jelenségre, hogy 
az 1912 évben a válóperek 62%-a a színmagyarságra, 
587 0-a az őstermeléssel foglalkozókra esett s ennélfogva 
nemcsak a házassági törvény 77. szakaszának megvál-
toztatását és az ítéletek hivatalból való felülvizsgálását 
kértük, de rámutattunk a közigazgatási hatóságok által 
válóperi czélokra kiállított bizonyítványok kiadásánál a 
szigorúbb kautélák felállítására, a gyermek- és nőtartási 
díjak különleges biztosítására s rámutattunk a közigaz-
gatási dologházak felállításának szükségességére, a melyek 
által az állami menhelyekben elhelyezett gyermekek szü-
lőitől a tartásdíjak nagyobb mértékben behajthatókká 
válnának s a menhelyek megszűnnének a könnyelmű 
elválások melegágyai lenni. 

Az aberdeeni zsinat (a magyarok skócziai útja) 
emlékkönyve, mint szövetségünk XIII. számú kiadványa, 
megjelent. A könyvet dr. Mathews jól sikerült arczképe 
díszíti. Nemsokára elkészül az 1912—1913. évről szóló 
évkönyvünk is s az aberdeeni zsinat emlékkönyvével együt-
tesen megküldjük rendes tagjainknak. A népkönyvtár 
VII sorozata is nyomás alatt van s mint segítő tagjaink 
illetményét az évkönyvvel együtt rövid idő alatt szétküldjük. 

A pesti egyházmegyei közgyűlés alkalmából Mátis 
Márton szadai lelkész szóbahozta a községi Kálvin-Szö-
vetségek alakítását s legközelebb Ocsán, üllőn és Óbudán 
fognak megalakulni szövetségeink. 

A fehér asztalhoz az e hó 28-án kezdődő egyház-
kerületi közgyűlés alkalmából lapunk olvasóit és barátait 
már ezúttal meghívjuk. Az összejövetel napját és helyét 
lapunk legközelebbi számában fogjuk közzétenni. Biza-
lommal és szeretettel várjuk az egyházkerületi közgyűlés 
tagjait meleg és barátságos összejövetelünkre. 

Lapunk átvételi és fejlesztési költségeire a jász-
berényi Kálvinegylet 3 K-t, dr. Sz. A. 1 K-t küldött, a 
mit e helyen is hálásan köszönünk s kérjük lapunk olva-
sóit és barátait a további adakozásra. Ezzel alapunk vég-
összege 2006 K. 

IRODALOM. 

Az Isten igéje cz., dr. Masznyik Endre szerkeszté-
sében megjelenő, népies szentírás-magyarázó folyóirat 
áprilisi száma megjelent, melyhez az „Ünnepi Áhítat" 
cz. melléklet húsvéti száma van mellékelve. 

A „Hajnal" cz. kiilmissziói folyóirat márcziusi 
száma némi késéssel jelent meg. A késedelmet azonban 
bőven kárpótolja a kis lap tartalma. Érdekes életrajzokon 
kívül igen ügyes czikket találunk benne arról, miként 
tanítsuk meg a vasárnapi iskolás gyermekeket Afrika 
vallási viszonyaira? „A mieink" czímű rovatban pedig a 
bácsmegyei származású s a dzsagga négerek közt mun-
kálkodó Bőth Henrik ev. misszionárius életét ismerteti 
a lap. 

Szíves kérelem. Azon ntiszt. esperes urakat, lel-
késztestvéreket és főiskolai szeniorokat, a kiknél még 
„Élőknek a holtakról" czímű temetési beszédeimre és 
imáimra szóló előfizetési felhívás van, felkérem, hogy azt 
legkésőbb május hó l-ig méltóztassanak annyival inkább 
visszaküldeni, mert május 1-je után a 26 nyomtatott ívű, 
diszkötésű könyvnek bolti ára 8 korona lesz. A könyv 
különben már hetekkel ezelőtt ki volt nyomva. Most 
már csak a díszes kötést eszközli a Dávidházy-czég Deb-
reczenben. Május 1-je után a könyvet megrendelőimnek 
szét fogom küldetni. Kápolnán (Sajószentpéter, Borsodm.), 
Szuhay Benedek ref. lelkész. 



EGYHÁZ. 

Lelkészválasztások. A kolozsvári ref. egyház-
megyébe tartozó Kajántóra Kencleressy Lajost, — Mező-
keszűre pedig Kocsis János bukaresti hitoktató-segéd-
lelkészt választották meg egyhangúlag, — az öszödi ref. 
egyház Patay Pál lemondása következtében húsvét má-
sodik napján egyhangúlag Pigall József velimirováczi 
missziói lelkészt hívta meg. A választás békességgel és 
jó renddel ment végbe, a miben nagy része van Kájel 
Istvánnak, az őszödiek volt szeretett lelkészének. — A 
mérki ref. egyház Ignéczy Sándor szőlőskei lelkészt 
hívta meg lelkipásztorául. 

Lelkészbeiktatás. Kájel Istvánt, volt őszödi lel-
készt folyó hó 28-án iktatja be a felsöiregi lelkészi 
állásba Kálmán Gyula, a belsősomogyi egyházmegye 
esperese. 

Lelkészi jubileum. Szeghö Benjámin 40 éve lel-
készkedik a zempléni ref. egyházban. Márczius 29-én 
kedves ünnepélyt rendezett lelkésze tiszteletére gyüle-
kezete. Ez alkalommal „közadakozásból készült remek 
selyempalásttal" is megajándékozták. A jubilánsnak mi 
is minden jót kívánunk. 

Esperesválasztás. Április 8-án bontották föl Mező-
csáton az alsóborsodi ref. egyházak szavazatait, melyeket 
a dr. Tüdős Istvánnak püspökké választása folytán meg-
üresedett esperesi állásra beadtak. A szavazatok 11 ki-
vételével Bodolciy István csáti lelkészre estek s így ő 
lett az alsóborsodi egyházmegye új esperese. 

Új egyházkerületi tanácsbíró. A tiszántúli egyház-
kerületben a dr. Balogh Ferencz halálával megüresedett 
lelkészi tanácsbírói állásra elrendelt szavazás eredménye 
most vált. ismeretessé. A leadott 797 szavazat túlnyomó 
többségét: 623 szavazatot Andrássy Kálmán, az orszá-
gos nevű buji lelkész nyerte el, míg a többi 174 szava-
zat 22 más jelölt közt oszlott meg. Andrássy Kálmánnál 
méltóbb emberre alig eshetett volna a választás, ezért 
a magunk részéről is csak melegen gratulálhatunk hozzá. 

Antal Gábor emlékezete. A Magyar Protestáns 
Irodalmi Társaság Pozsonyi Köre legutóbbi fölolvasó-
estélyén áldozott a felejthetetlen püspök emlékének. 
Hisszük, hogy a fáradhatatlan, nagy ember emlékezetét 
más helyeken is fölújítják hasonló módon. 

Gróf Dégenfeld József szlavóniai útja. Antal 
Gábor halálát a horvát-szia vőn országi gyülekezetek fáj-
lalják talán a legmélyebben. Igazi atyjukat vesztették 
el a mindnyájunk igaz fájdalmára elköltözöttben. Minden 
ügyes-bajos dolgukban ő volt segítségükre. Még nem-
régiben is, mikor még ereje teljességében volt, alig volt 
hét, hogy meg ne fordult volna személyesen köztük. 
Az árván maradt drávántúli gyülekezeteket a konvent 
világi elnöke, gróf Dégenfeld József, ezekben a hetekben 
meglátogatja. Mint halljuk, 16-án érkezett oda dr. BaJcsa 
Lajos kon ven ti előadóval s egy hetet tölt a szlavóniai 
gyülekezetek körében. 

A felsöszabolcsi ref. egyházmegye márczius 31-én 
tartotta tavaszi rendes közgyűlését. Az ülés elején az 
újonnan választott egyházmegyei lelkészi aljegyző, Valády 
Mátyás zsurki lelkész esküt tett. A tartalmas esperesi 
időszaki jelentés mellett a közgyűlés egyik igen fontos 
tárgya Mezössy Gusztáv világi tanácsbíró lemondása volt. 
Állásától való megválásra — saját bevallása szerint — 
politikai okok késztették. Az egyházmegye egyhangúlag 
bizalmat szavazott néki, ragaszkodásáról biztosította és 
kérte, hogy 18 éven át viselt tisztét tartsa meg továbbra 
is. Elénk vita tárgyát képezte az egyházmegyei szám-

vevőszék ama javaslata, hogy az egyházmegyei és iskola-
látogatók napi- és fuvardíja ezentúl ne a helyszínén 
fizettessék ki az egyes egyházak részéről, hanem az erre 
szükséges összeg egyházmegyei közigazgatási járulék 
czimén lélekszám arányában vettessék ki az egyes egy-
házakra. Azt is javasolta a számvevőszék, hogy tagjai 
részére minden egyház számadásának tüzetes és szak-
szerű fölülvizsgálásáért 5 kor. tiszteletdíj állapíttassék 
meg s ez az összeg is egyházmegyei közigazgatási járu-
lék czimén vettessék ki. így mindent összevéve az egy-
házmegyei közigazgatási költség minden lélek után 5'25 
fillérben állapíttassék meg. A közgyűlés ezeket a javas-
latokat szótöbbséggel elfogadta. 

Lelkészi értekezlet. A brassói ev. egyházmegye 
lelkészei márczius 25-én Apáczán tartották tavaszi érte-
kezletüket, melyen egyes belmissziói kérdéseket vitattak 
meg. így különösen azt, hogy az iskolásgyermekek lehe-
tőleg az egész éven, tehát télen át is rendszeresen jár-
janak templomba. A brassói ev. egyházmegyében ma 
már csaknem minden templomot fűtenek télen, így nincs 
semmi akadálya annak, hogy az iskolai növendékek leg-
alább vasárnaponként templomba járjanak. 

Böjti prédikáczió-sorozat. 1909-től, Barabás Samu 
lelkész kezdeményezésére, Kolozsvárt minden évben, hús-
vét nagyhetében, a Magyar-utczai templomban az esti 
órákban rendes istentiszteletet tartanak a hívek egyre 
fokozódó érdeklődése mellett. A mostani prédikáczió-
cziklust az alábbi lelkészek tartották: Hétfőn prédikált: 
Tavaszy Sándor püspöki titkár. (Megszánta Isten estün-
ket. Jónás IV. 10—11.) Kedden prédikált: Székely János 
makófalvi lelkész. (Megmutatta, ki az 0 fia. Zsidókhoz 
írt levél II. 9—10, 14—18.) Szerdán prédikált: Vásár-
helyi János beszterczei lelkész. (Megmutatta, ki az Atya. 
János XVII. 25—26.) Csütörtökön prédikált: Péter Károly 
egyházkerületi titkár. (Megmutatta, ki az ember. János 
XIX. 1—5) Nagypénteken délelőtt prédikált: Barabás 
Samu, lelkész, esperes. (A Törvény szerint meg kell 
halnia. János XIX. 6—7.) Nagypénteken délután prédi-
kélt: Juhász Albert nagyenyedi tanítóképzői tanár. (A ki-
engesztelődés. Ézsaiás LIV. 6—10.) Szombaton prédikált: 
Deák Sándor hitoktató-segédlelkész. (A hetedik tombita-
szó. János Jelenések könyve XI, 15.) Egész népvándor-
lás volt a nagyhéten a Magyar-utczai templom felé. 

Magyarországi misszionárius. Eddigelé a legtöbben 
csak arról tudtak, hogy Kunst Irén és Pauer Irma van-
nak a magyar prot. egyházak tagjai sorából a külmisszió 
szolgálatában. Á „Hajnal" cz. kiilmissziói lap megismertet 
minket egy harmadik magyarországi misszionáriussal, 
Roth Henrikkel, az egyik ev. lapból pedig azt is meg-
tudjuk, hogy egy negyedik is van és pedig a felsőőri 
(Yasm.) származású Hermann János, ki a kínai misszió 
munkása. Azt olvassuk róla, hogy a jövő nyárra tervezett 
hazajövetele alkalmával a kínaiak körében folyó missziói 
munkáról több helyen fog előadásokat tartani. 

Adomány. Április 3-án hunyt el Pápán Berecz Já-
nos volt vaskereskedő, ki végrendeletében 20,000 koro-
nát hagyományozott a pápai ev. egyháznak. 

A budapesti VI—VII. ker. parókhiáliskör ének-
kara folyó hó 5-én jól sikerült szeretetvendégséget ren-
dezett a parókhiális-kör termében. Közének és Kovács 
Emil lelkész imája és bibliaolvasása után Gál Lajos 
s.-lelkész, az énekkar elnöke mondott megnyitóbeszédet. 
Az énekkar Germány Emiké és Fenyves• Sándor tanár 
énékszámai, Pólya Emma és Bolváry Adorján szavalata, 
Kürthy Zoltán hegedűjátéka tették élénkké és változa-
tossá az estély műsorát, a melynek központja dr. Kováts 
István tanár előadása volt a vasárnap megünnepléséről. 

* 



Az „Egyházi Közlöny" támadása. Az „Evangélikus 
Egyházi Élet" legutóbbi száma reátereli a figyelmünket 
a róm. kath. papság lapjának, az Egyházi Közlönynek 
mulikori durva támadására, mely kikerülte annak idején 
figyelmünket. A f. é. 8. számban ke. aláírással egy czikk 
jelent meg „a vegyesházasságok kárai" ról s ott a többek 
közt ezeket mondja: „A németországi katholiczizmus ak-
tíváival szemben passzívák is állanak fenr. A legerősebb 
paszivarovat a vegyesházasságok. Ezek óriási mértékben 
szaporodnak, úgy hogy ma már az összes házasságoknak 
]0 százalékát képezik; egész néptömeget visznek bele 
a protestántizmusba. A vegyes házasságból származó 
protestáns gyermekek százalékának száma állandóan 
emelkedik, a katholikus gyermekeké állandóan logy. 
P. Krose, a híres statisztikus kimutatta, hogy a diaspo-
rában a katholikus lakosság többletét a vegyesházasságok 
teljesen fölemésztik . . . " stb. Majd végül ezeket mondja : 
„Efölött nagyon el lehet gondolkodni! . . . Pusztán csak 
prédikálni: nem szabad protestánssal házasságot kötnötök, 
sok szerencsétlen ily házasság van, elvesztitek hiteteket 
— nem használ. A protestáns tévtanokat kell világosan 
és határozottan fölfedni. A szívben ellenünk utálatot kel-
teni s a nagy kárt, melyet az örökkévalóságban okoznak, 
kifejteni. A protestáns tévtanok az a konkoly, melyet 
az ellenséges ember a búza közé vetett s melyek az 
ítélet napján kévébe köttetnek s tűzbe vettetnek." Miután 
az Egyházi közlöny szerkesztőjének semmi szava sem 
volt ehhez a krisztusi lelkülettől nem épen hevülő czikk-
hez, még csak arra vagyunk kíváncsiak, vájjon mit szól 
hozzá a legutóbbi katholikus naggyűlés elnöke, ki oly 
buzgó szavakkal hívogatta a protestánsokat a destruktív 
irányzatok ellenében vívandó együttes küzdelemre ? Mert 
hiszen nagyon szép és nagyon szükséges dolog lenne 
ez, de mindaddig, nng utálatot akarnak ébreszteni irán-
tunk híveik körében, erkölcsi lehetetlenség minden együtt-
működés. 

Emlékünnepély. A budai ref. templomépítés védő-
asszonyának, a Nagypénteki Ref. Társaság egyik alapító 
tagjának, néhai Tisza Kálmánná, Dégenfeld-Schomburg 
Ilona grófnőnek emlékére 1914. évi május hó 3-án va-
sárnap délután 5 órakor a Szilágyi Dezső-téri ref. temp-
lomban a budai ref. parókhiális kör és a Nagypénteki 
Ref. Társaság elnöksége emlékünnnepélyt rendez. Az 
emlékünnepély sorrendje: 1. Közének: XC. zsoltár 2. 
verse. 2. Imádkozik: Petri Elek budapesti ref. lelkész, 
a N. P. R. T. tb. elnöke. 2. Megnyitóbeszédet tart: Dr. 
Némethy Károly, belügyi államtitkár, a budai parókhiális 
kör gondnoka, a N. P. R. T. tb. elnöke. 4. Karének. 
Előadja: a budapesti ref. theol. Akadémia énekkara. 5. 
Ünnepi beszédet mond: dr. Baltazár Dezső, a tiszántúli 
ref. egyházkerület püspöke, a N. P. R. T. tb. elnöke. 
6. Karének. Előadja: a budapesti ref. theol. akadémia 
énekkara. 7. Imádkozik : Haypál Benő budai ref. lelkész, 
a N. P. R. T. ügyvezető elnöke. 8. Közének: 19. dicsé-
ret 3. verse. 

ISKOLA. 

Iskolatársak találkozója. László Levente ref. lel-
kész (Zágráb, Petrinjska-u. 52) fölkéri osztálytársait, a 
kikkel 1904 júniusában Pápán, a ref. főgimnáziumban 
együtt érettségizett, hogy a tízéves találkozó előkészítése 
czéljából közöljék vele mielőbb pontos czímüket. 

A debreczeni pályázatok. Eohoskci József sáros-
pataki theol. tanár, mint a Sárospataki Ref. Lapokból 
értesülünk, a debreczeni egyetem theol. fakultásánál 

első sorban a vallásbölcsészeti és történelmi s másod-
sorban az újszövetségi tanszékre adta be pályázatát. 

Belmissziói tanszékek szervezése érdekében Pau-
lik János nyíregyházai ev. lelkész, a „Belmisszio" egyik 
társszerkesztője, figyelemreméltó, lelkes czikket írt lapjuk 
legutóbbi számába „Tanszéket a belmissziónak" czimen 

Építési államsegélyek prot. képzőknek. A vallás-
és közoktatási miniszter a szatmári ref. tanítóképzőnek 
50 éven át 3000 K segélyt állapított meg, melyből az 
intézet új tornacsarnokának amortizácziós költsége fe-
dezhető. A szarvasi ev. tanítóképző-intézetnek pedig újab-
ban, pótlólag a már kiutalt segélyhez, 0000 K állam-
segélyt folyósított építési czélra. 

EGYESÜLET. 

A jászberényi Kálvin-egylet az 1913. évben Simon 
Ferencz lelkész vezetése alatt igen hasznosan működött. 
A 61, leginkább női tagokból álló egylet három irányú 
működést fejtett ki. A valláserkölcsi életet igyekezett 
erősíteni az evangéliumi órákon, melyeket novembertől 
áprilisig minden második vasárnap délután tartott s 
melyeken vallási, történeti, közegészségügyi, gazdaság-
tani tárgyú előadások tartattak, a dalárdák (mert kettő 
is van : a felnőtteké és a gyermekeké) felváltva énekel-
tek, az ifjak szavaltak. Az evangéliumi órákon mindig 
volt 250—300 hallgató. Jótékonysági téren gyakorolta 
az egylet a szeretet munkáját, több szegényt segélyezett 
élelemmel, 56 koronát készpénzben osztott szét; 3 sze-
gényt állandóan az egyház segélyez. A Kálvin-egylet a 
jó templomba járó s a jól tanuló gyermekek jutalmazá-
sára 63 koronát fordított. Rendezett nagyon szép kará-
csonyfa-űnnepélyt, melyen 260 gyermek részesült egy-
forma ajándékban és olvasmányban, 20 gyermeket pedig 
— főként Farkas A. Józsefné úrnő nagybecsű ruhanemű 
adományából — fel is ruházott. Működött az egylet 
missziói téren is, mert segítségére volt a lelkésznek a 
vegyesházasságok körüli munkában. A jászberényi ref. 
egyházban a mult évben összekelt 38 pár, ebből 1.8 pár 
kötött vegyesházasságot s 17 pár adott térítvényt a ref. 
egyház javára. A róm. katholikusoknál 3 pár esküdött 
térítvény mellett, egy zsidó-református pár nem esküdött 
meg. A fenti számok ékes tanúbizonyságai annak, hogy 
szép eredményt csak egyesített munkával lehet elérni. 
Az egylet új munkára is vállalkozott. Jászberényben 
most kezd elterjedni az a szörnyű baj, mely az ország-
sok részét már elnéptelenítette: a magzatelhajtás. Az 
egylet női tagjai komoly ígéretet tettek, hogy a baj el-
terjedését a szeretet minden felhasználható fegyverével 
megakadályozzák. Vajha működését e téren is oly szép 
siker koronázná, mint a vegyesházasságoknál ! 

A Kálvineum-képek. A Kálvineum vezetősége meg-
engedte Ováry József budapesti lakosnak, hogy „A ma-
gyar társadalom a magyar ref. lelkészárvákért" czímű 
szimbolikus képet a Kálvineum részére biztosított része-
sedés mellett országszerte áruitassa. Ebből a czélból őt 
ajánlólevéllel látta el. Mivel ügynökei igen sok vissza-
élést követtek el s ezekkel a lelkészeknek sok kellemet-
lenséget, a Kálvineumnak pedig kiszámíthatatlan erkölcsi 
kárt okoztak, Ovárytól a megbízást visszavonták s a néki 
adott ajánló levelet érvénytelenítették. 

Felülfizetós. Az 1914 márczius hó 14-én tartott 
Bethlen emlékünnepély alkalmából folytatólagosan a kö-
vetkezők fizettek felül: dr. Baksay Sándor 5 K, dr. Ilos-
vay Lajos 20 K, dr. Pap István 2 K, Lévay Lajos 2 K. 



GYASZROVAT. 

Malomszegi Elek Pál, a budapesti ref. egyház 
áldozatkész tagja és presbitere, folyó hó 18-án Bádenben 
hoszabb gyengélkedés után szívszélhüdésben elhunyt. 
Temetése nagy részvét mellett 18-án volt. 

Liffa János szemlaki ev. lelkész életének 63-ik, 
lelkipásztorkodásának 33-ik évében, f. hó 1-én elhunyt. 
Temetése f. hó 3-án d. e. 10 órakor volt. 

Kiss Sándor, a kolozsvári kereskedelmi akadémiá-
nak 32 éven át tényleges s 3 év óta nyugalmazott igaz-
gatója, életének 65-ik évében f. hó 5-én elhunyt. 

Zeykíalvi báró Zeyk József f. hó 6-án, elete 79-ik 
évében meghalt. A régi időben az egyház körül igen 
hasznos szolgálatokat tett. 

De Gerando Antónia f. hó 6-án, 69 éves korában 
elhunyt. Benne a kolozsvári állami felsőbb leányiskola 
megteremtőjét és 32 éven át lelkes és áldozatkész igaz-
gatóját, a társadalom pedig a nemzeti nőnevelés fárad-
hatatlan apostolát vesztette el. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 

Sz - y K—ly. Sz—s. A levelet vettem. Az illetőnek nevét a 
D. Pr. L., a melyből a hírt átvettük, nem közölte. Némi enyhí-
téssel a jövő számban jön. — K—y S—r. P—gh. A missziói czikk 
legközelebb jön. — bj. Köszönettel várom! 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 

NYILTTER. 
E rovatban foglaltakórt nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és lithiumos gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál ( köszvénynél, czukorbetegségnél, 
vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvizkereskedésekben éo gyógyszertárakban. 

c r u T T T T i r e Á r r i e i ' Szinye-Lipóozi Salvator-forris-vttlalat, 
a t H U L l l i ö A b U b l Budapest, V., Rudolfrakpart 8, 

HIRDETESEK. 

Hungária beszélő-gép 
a legjobb gyártmány. — Olcsón 
kapható. — Kedvező fizetési fel-
tételek. — Kérjen árjegyzéket. 

Deményi J. és társa 
Budapest, 

VI., Teréz-körút4. sz. 

Németh János műasztalosmester 
készít iparművészeti bútorokat, lakás-, iskola-, stb. berendezé-
seket. A székesfőváros szállítója. Költségvetés díjtalan. Budapest, 
VIII., Gólya-utcza 43. Telefon: József 3—90. 

Kaszás János czípészmester 
megrendelésre készít legfinomabb női- és férficzipöket. Buda-
pest, IV., Váczi-utcza 42. sz. 

Orgona- és harmoniumgyár 
gőzerfihajtás- és saját villamosvílágitással berendezve. 
O R S Z Á G H S Á N D O R É S F I A 

03. ét kir. udvari azéllítók 
RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 

Alapíttatott 1861. évben. 
Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (elsó díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig 700-nál több új orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minden nagyságban. Harmoiuumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

3 lelhész urak szíves figyelmébe ajánljuk a Kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16° alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

1.— kor.-tól 3.50 kor.-
3.— kor.-tól 10.— kor.-
3.60 kor.-tól 4.80 kor.-
3.20 kor.-tól 7.50 kor.-
3.80 kor.-tól 6.— kor.-

g 

Vászon- és fél bőrkötésben . 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-

8" alakban 17V2 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.60 kor.-tól 10.— kor-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

AlKalmi ajándékul ajánljuk a Kiadásunkban levő 

Képes Szent Bibliát 
Tartalmazza a teljes Ó- és Újtestamentomot, valamint az 
Apokrifus könyveket. Alakja 18/25 cm. Tartalmaz több mint 
ezer művészies kivitelű képet és világhírű festők festmé-
nyeinek nyolez színes másolatát. Ára dúsan aranyozott 
fekete vászonkötésben 30 korona. Postaköltség 72 fillér. 

HornyánszKy ViKtor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 



a 20 . s z á z a d v a r r ó g é p e . 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: II. , Corvin-tér 2. — IV.. Semmelweiss-u. 14. — V.. Lipót-
korút 22 . - VI., Andrássy-út 28. — VI I I . , Rákóczi-út 3 9 . — VI11., Baross-

utcza 77 . - X., Liget-tér 2. 
Egy a fetiórneműtömésJiea! való utasítást 

tartalmazó füzet bárkinek i ngyen kiadatik. 

D I F í l F D n X X A v i l lamosgépekkel berendezet t 
I \ IHvlL'l\ U 1 l U cs. és kir. udv. orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója 

Budapest, X., Szigligeti Ü- 29. sz. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitűn-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású csőrendszerú (pneu-
matikái) tartós, nemeshangii orgonákat szállít. 
39 év óta 1900 orgonát szállított, közte a 
király orgonáját, a mely mű ez idő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú 
villanyerőre berendezve). Or^onajavításokat 
és hangolásokat a legmérse keltebb árban 
teljesít. Orgona jókarban tartását elvállalja. 
Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kí-

vánatra díjmentesen szolgál. 

Az egész vi lágot 
uraló eredeti :: :: T h e C h a m p i o n 

kerékpárok! dup l i I n r i n í c . i o i j í y a l és 
szabadonfutóval 3 és 5 évi jótállással, min-
den árfelemelés nélkül, szigorúan és az ere-
deti gyári árakon havi 10 és 15 koronás 
részletre adjuk és kerékpáralkatrészeket az 
egész világon létező összes kerékpárokhoz 
külső és belső guminikat, pedálok, lánczok, 
csengők, kulcsok, szabadonfutóágyak, kor-

mányok, stb. mélyen leszállított 

n a g y b a n i e rede t i gyár i á r b a n szál l í tunk v idékre is 
1 drb hegyi gummi 6 K-tóI, 1 drb belső 2-80 K-tól fe l jebb 

L Á N G J A K A B É S F I A 
kerékpár- és a lkatrésznagykereskedők 

BUDAPEST, VIII. Ker., József-Körút 41 szám. 
Fióküzletek: Andrássy-út 55., Baross-tér 3. és Budán II., Margit-körűt 6. sz. 

Dfszárjegyzék 1500 képpel ingyen és bérmentve. 

H l i l W í S ZONGORA I 
Mielőtt harmóniumot vásá 
rolna, ne mulassza el a mi 

f ő á r j e g y z é k ü n k e t Kérn i . 
Az országban a legnagyobb 
választék elvámolt elsőrendű 
amerikai, németországi és 
belföldi gyártmányokban, 
kedvezményes részletfizetési 
feltételek meilett, minden ár-

felemelés nélkül. 

KÉPVISELŐK KERESTETNEK 

Kerber és Berleth 
Budapest, 

V I I „ W e s s e l é n y i - u . 5 3 . 

LEGÚJABB 
THEOLOGIAI 

MOST JELENTEK MEG 1 ÚJDONSÁGOK 

DEBRECZENI LELKÉSZI TAR 
XI. kötet. Szerkesztette S. SZABÓ JÓZSEF. 
Ara kötve Í0 K 
J a N O S I Z . : P A P I D O L G O Z A T O K 
VIII* kötet* Közönséges egy házi beszédek, 

kötve 6 K 

Ügy ezek, mint az előbbi 
kötetek, csekély havi részletfizetésre 

megrendelhetők 

K O N F I R M Á C Z I Ó A L K A L M Á B Ó L 
ajánljuk a RÉVÉSZ - SZOBOSZLAY—S. 
SZABÓ-féle KONFIRMÁCZIÓRA ELŐ-
KÉSZÍTŐ K Á T É T kérdés és feleletekben. 

Ára 30 fillér. 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
prot . írod. k ö n y v f e f a d ó h í v a t a í á b a n 

DEBRECZENBEN 

E l m a r a d o t t n a k t e k i n t h e t j ü k a z t a k ö z s é -

g e t , a h o l f o g y a s z t á s i s z ö v e t k e z e t n i n c s ! 

A fogyasztási szövetkezet révén S2 erezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Nagyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Érték esítő-
«it&t&t Szö vetkezetéh ez 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik 46 millió K 
évi forgalommal. Levélezím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



STOWASSER J. 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első manvai — villamos erőre berendezett — hangszergyár. 
cs. és kir.'udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, II,, Lánczíhd-u, 5 . sz, Gyár : Öntöház-u, 2 , sz, 
Továbbá ajanlja saját gyárában készült elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- és fúvi (-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokoző gerenda! s l y b £ 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
atán sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár . 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik. 

Kivitel nagyban = 
és kicsinyben. 

Telefon 81 20. 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz- és jégkár ellen, úgyszintén 
az ember éleiére a legkülönbözőbb módozatok szerint elő-
nyös fellételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjarányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 13 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
üzet feleslegéből közgyűlési határozat érte lmében díjvissza-
térítésben. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden irányban készséggel szolgál az igazgatóság. 

Alapítványok kormány hozzájárulásával 2,527.960 K 
Tartalékok 3,846.903 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett tűzkárokban \ 12,385.000 K 
Biztosított tagjainak fennállásn óta kifi-

zetett jégkárokban 6,000.000 K 
Biztosított érték tűzben 1913. évben . . 930,000.000 K 

„ jégben „ „ . . 62,500.000 K 
Életüzlel ál lománya 17,370.144 K 

A Gazdák Biztosító Szövetkeze te alapítása és fiók-
intézménye a 

„GONDVISELÉS" 
Országos Közp. Segélyzö Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig terjedő temetési segélybiztosítást nyújt, népbizos í tás i 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai- és 

nél-
igaz-

vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
kül. — A „Gondviselés-Társulat" elnöke: Emődy József, 
gatósági tagok: Láng József, lovag Ember Károly, Czobor 
László, Meskó Pál, Néreí v^dön és ügyvezető-igazg.: Paur Ödön. 

Ú J D O N S Á G O K ! 

A MESSIÁSSÁG 
A vílágélet és a lelki titok egységes okfejtése. Irta Asz-
lányí Dezső. Ára K 1.20 <r 

BÖLCS SALAMON NYOMÁN 
Egyházi beszédek I. írta Sohár Kálmán. Ára . . . . K 3*— 

<r 

HIT ÉS TUDÁS HARMÓNIÁJA 
Irta Bernát István. Ára . . . . . . . . . . . . K —.50 

<r 

K A P H A T Ó K 

Kókaí Lajos könyvkereskedésében 
Budapest IV*f Kamermayer Károly-u, L 

<r 

Ú J D O N S Á G O K ! 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN 5 9 4 8 5 . 



PROTESTÁNS 

EGYHAZIESISKOLAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IX. , Ráday-utcza 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és k iadó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő: 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztők: 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, Ta r i Imre dr. és 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési díjak: 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldat 5 K. 

TARTALOM. Az Élet K ö n y v é b ő l : Halottak és élők siratása, (bj.) — Vezercz ikk: Könnyelmű elválások. — Krón ika : A szülök 
joga. Fekete térkép. — Tárcza: Szomorú, esős délutánon. (Vers.) Kövy László. — B e l f ö l d : A budapesti ref. egyház 
évkönyvei, —p. A lelkészek családi pótléka. Túri Károly. Levél a szerkesztőhöz. Szigethy Károly. — Szocziális 
ü g y e k : Koldusok szövetsége. Reformvendéglök. K. — Külfö ld : Skóczia. Bogdán Gyula. — A mi ügyünk. — Iro-
d a l o m : Falckenberg bölcselettörténete. Dr. Szlávik Mátyás. — Egyház. — Iskola. — Egyesü le t . — Gyászrovat. 
— Szerkesztő i üzenetek. — Hirdetések . 

Az Élet Könyvéből. 

Halottak és élők siratása. 

„És jövének hozzá egy guta-
ütöttet hozva, a kit négyen emel-
nek vala." Márk 2, 3. 

A mikor a temetőben a fájdalom könnyeivel meg-
öntözött sírhalmok között járunk: ünnepélyesen komor 
hangulattal telik meg a lelkünk. Körülöttünk síri csend, 
a temető halotti csendje. Halálos némaság borul dísz-
telen fejfákra, aranybetűs sírkövekre egyaránt. Az élet 
és halál nagy titka elmélyedésre indít ott, a hol min-
den a halálról, de a hivő keresztyénre nézve mégis 
minden az életről beszél. Benn a városban emberek 
küzködnek, torzsalkodnak, kenyér után futkosnak, gyű-
lölködnek, mulatnak, zúgolódnak; de a hol a halottak 
pihennek: ott csend van. Az élők világában büszkeség, 
gőg, lenézés; de a hol a halottak pihennek: ott tökéle-
tes egyenlőség. 

Bizony jól esik néha felkeresni a temetőt; meg-
pihenni a csendben; megalázódott lélekkel magasztalni 
az Isten szeretetét; elmélyedni; koszorút fonni hulló 
könnyekből és azt egy szerettünk sírjára ráhelyezni. 
Minket azonban hivatásunk is gyakran elvezet oda, hogy 
az Ige vígasztalásával enyhítsük a fájdalmat; hogy Isten-
hez emeljük a gyötrődő lelkeket. Milyen megrendítő lát-
vány ilyenkor az élők búcsúzása a halottjuktól; milyen 
szívettépő módon nyilatkozik meg sokszor a kedves 
halott elsiratása, midőn jajkiáltásokkal, siralmakkal telik 
meg a temető csendje. 

Ez a búcsúzás megható, megrendítő látvány; minél 
kedvesebb volt, a kitől búcsúznak: annál fájdalmasabb. 
És én mégis a koporsót váró sír előtt sokszor — ön-
kéntelenül is — azokra gondolok, a kik benn a város-
ban laknak. Az élőkre. Van-é ott nyomorúság, a mit meg 
kellene szintén siratni; lehet-é az élőket is elsiratni ? 

Gondoljunk csak arra a sok feldúlt családi életre ; 

testvért a testvértől elszakasztó gyűlöletre; ádáz harczot 
vívók szépség nélküli küzdelmeire; ifjak nyomorult, hit-
vány életére. Mennyi elsiratni való ! Vagy hallgassuk 
meg, a mikor tudásuk, tanulmányaik által vezetésre hi-
vatottak lemondással beszélnek arról, liogy a nép életébe 
valami úton fényt lehetne vinni. Azután szálljunk le az 
alsóbb néposztályok hajlékaiba: és látnunk kell gyűlö-
letet, bizalmatlanságot, sokszor zord keserűséget. Mennyi 
elsiratni való ! Avagy van-é erőteljes egyházi élet ? Van-é 
szent lelkesedés és bizalom szent eszmények diadalában? 
Van-é olyan erőkifejtés, a mely áldást sugároztat száz-
ezerek életére?! Ezek a gondolatok szaggatják a lel-
kemet, a mikor látom a halott-elsiratókat; ezzel az ér-
zéssel gondolok azokra, a kik benn a városban laknak : 
az élőkre. 

Azt a szegény gutaütöttet, a kiről szentigénkben 
szó van, szerettei sokszor elsiratták. Bizonyosan le is 
mondtak az életéről. Volt azonban négy olyan szerető 
lélek mellette, a kik nemcsak megsiratták, hanem segít-
ségére is jöttek. Ez pedig abban állott, hogy a Megváltó-
hoz vitték. Meglátták nagy nyomorúságát; azután meg-
siratták; s végül: segítettek rajta. Minden akadályon 
áttörve, Jézushoz juttatták. „És jövének hozzá egy guta-
ütöttet hozva, a kit négyen emelnek vala." Ma is ez szük-
séges. Először meg kell látnunk a nyomort; legyen az 
testi vagy lelki; azután megsiratni s végül áttüzesített 
lélekkel a szegény szenvedőnek gyógyítására sietni. A lelki 
világban pedig a gyógyulást a Megváltó által nyerjük; 
Ő visz ahhoz az örökkévaló Szeretethez, a ki megerősít, 
új munkába állít, kegyelmével mellénk áll és áldással 
koronáz meg. Nem a lemondás sötét gondolataival járunk 
így, hanem az az ujjongó öröm ad éneket az ajkunkra, 
hogy a hol a halottak pihennek: ott is meglátjuk az 
Isten szeretetét; és a hol az élők küzdenek : az ő sze-
retete ott is kegyelemmel teljes, gyógyulást talált új 
világot teremthet a Jézus Krisztus által. 

m 



KÖNNYELMŰ ELVÁLÁSOK. 
Ennek az állami, nemzeti, egyházi és társadalmi 

bajnak megakadályozása szempontjából az alábbi emlék-' 
iratot intézte a Kálvin-Szövetség az igazságügyminiszter 
úrhoz: 

„A Kálvin-Szövetség foglalkozott azzal a sajnálatos 
ténnyel, hogy a legutóbbi időkben nálunk a családi élet 
állandóságát, tisztaságát veszélyeztető, czélját meghami-
sító könnyelmű elválások Magyarországon nagy mérték-
ben megszaporodtak és még folyton szaporodóban vannak. 
Szövetségünk tndja azt, hogy hasonló irányzatot lehet 
konstatálni Európának több államában, különösen Fran-
cziaországban, sőt, a mi leginkább meglepett bennünket, 
meg Svájczban is. Arra a meggyőződésre jutottunk azon-
ban, hogy azon általános tényezőkön kívül, melyek a 
házasságok régi szilárdságát ostromolják ós nem egy 
esetben meg is bontják, nálunk kölönös erők is működ-
nek közre. Ebben a tekintetben utalnunk kell arra, hogy 
az 1894. évi 31. t.-cz. 77. §-a a) pontja körülírja az úgy-
nevezett hűtlen elhagyást. Megalkotói kétségkívül abban 
a felfogásban voltak, hogy ez úton kellően védik a há-
zasságot, habár nem teszik lehetetlenné oly egyéneknek 
szétválasztását, a kik különböző körülményeknél fogva 
a házasság eredeti és nagy czéljainak elérésére képte-
leneknek bizonyultak. A valóságban azonban a helyzet 
oda fejlődött, hogy különböző okoknál fogva az idézett 
szakasz a legnagyobb mértékben előmozdítja a könnyelmű 
elválásokat úgy, hogy ezen a réven történik meg a leg-
nagyobb számban és leggyorsabb idő alatt a házassági 
kötelékeknek megszüntetése. 

Abban a véleményben vagyunk, hogy a törvény 
megalkotóinak intenczióit és a jelzett szakaszt oly for-
mába önteni szükséges, a mely mellett az eddigi vissza-
élések, ha nem is zárhatók ki teljesen, de a minimumra 
lesznek korlátozva. 

A H. T. 77. §-ának czélja a békés elválás lehetővé-
tétele volt kellő kautélák mellett. A törvény világosan 
megjelöli, hogy az a fél kérheti a házasság felbontását, 
a kit házastársa szándékosan és jogos ok nélkül hagyott 
el. A joggyakorlat eleinte igyekezett kinyomozni ezt a 
két körülményt, újabban azonban már az az irányzat 
lett uralkodóvá, hogy az elhagyó fél is felhívhatja az 
elhagyott felet a házassági életközösség visszaállítására, 
a mi a legritkábban következvén be, az elhagyó fél a 
77. § a) pontja szerinti válóokot teremt magának s oda 
devolválódtak a kautélák, hogy a 17. § szerinti perek 
közös megegyezéses perekké alakultak át. Ez nem volt a 
törvényhozás czélja s miután éppen az ezen szakasz 
alapján történt elválások 1912-ben az összes felbontások 
69%-át teszik ki: ha a könnyelmű elválásokat nem 
akarjuk még sűrűbbé tenni, úgy okvetlenül szükséges 
novelláris úton szigorúbb kautélákat felállítani s odahatni, 
hogy elválás csak ott történhessék, a hol a benső és csa-
ládi együttélés a felekre nézve erkölcsileg s lelkileg lehe-
tetlenné vált. 

A másik tény, a mit a statisztikai adatok bizonyí-
tanak, az, hogy az 1907. évi XVII. t.-cz. a m. kir. Kúriát 
óhajtván tehermentesíteni, 6. szakaszában kimondja azt, 
hogy a bíróság által érvényesnek, vagy semmisnek ki-
mondott, avagy felbontott házasságoknál az ügynek hiva-
talból való felülvizsgálása megszűnt kötelező lenni. Ezen 
könnyebbség folytán, miután a házasfelek az elsőfokú 
ítéletben rendesen megnyugosznak, a házassági pereknek 
lebonyolítása immár szerfelett kevés időt vesz igénybe, úgy 
hogy míg az idézett törvény hatályba lépte előtt a pe-
reknek csak 37%~a ért véget egy éven belül, e szám 
1909-ben már 75%- r a emelkedett. 

Eltekintve attól, hogy a válóperek 76'8%-kal emel-
kedtek az 1906—1912. években, mindenekelőtt reá-
mutatunk a szegényjogon indított perek óriási számára, 
a mi azt mutatja, hogy az alsóbb néposztályokban öltött 
különösen nagy mórvet a lehetőségek megkönnyebbítése 
folytán az elválás és szomorú jelenség az, hogy az őster-
meléshez tartozók 57'9%-al szerepelnek a válóperekben. 
Ez már nemzeti szerencsétlenség ! 

Ha kutatjuk is a gazdasági és erkölcsi okokat, nem 
hagyhatjuk ti gyeimen kívül azon tapasztalatot, hogy váló-
peri czélra szolgáló szegénységi bizonyítványok kiállításá-
nál a közigazgatási hatóságok nem fordítanak annyi 
figyelmet a teljes vagyontalanság kutatásánál, mint ott, 
a hol vagyonjogi perek indításához kérnek bizonyítványt. 
Első teendő volna tehát a szegénységi bizonyítványok 
kiállításánál a szorgos kutatásra és személyes tapasztalat 
szerzésre kötelezni a közigazgatási hatóságokat. Épen 
ilyen helytelen gyakorlatnak tekinthetjük azt is, hogy 
két tanú bemondása alapján kiállíttatnak bizonyítványok 
a válófelek különélésig elhagyási idejére vonatkozólag. 
Nézetünk szerint a válópereknél s különösen a H. T. 
77. §-a alapján indított pereknél kívánatos volna az iránt 
intézkedni az elhagyási és különélési idő megállapításá-
nál, hogy a mennyiben a hatóság személyes meggyőződés 
és alapos kutatás után ezt megállapítani nem tudja, a 
bizonyító tanuk bemondásukat esküvel tartozzanak meg-
erősíteni. 

Szabályozandónak tartjuk különleges intézkedések 
törvényhozási megtételét ott, a hol gyermek származott 
a házasságból. Ma épen az alsóbb néposztály hamarosan 
segít ezen, mert beadják a gyermeket az állami menhelybe 
s ha felnő és elérte 15 éves korát, .jelentkeznek érte a 
szülők, mert akkor már dologképes. Itt is intézkedéseket 
kérünk a törvényhozástól, hogy a dologképes apa és anya 
ne menekedjenek a gyermek eltartási kötelezettsége alól. 
A dán Workinghouse-Laiv példája lebeg előttünk, a mely 
állami dologházakba utalja a gyermekét elhanyagolt szülőt 
s a tartásdíjat ez úton hajthatja be a munkaképes apán, 
vagy anyán. Hisszük, hogy ily intézménnyel felkeltenénk 
a családfentartás iránti meglazult kötelességérzetet s 
csökkentenénk az elválások számát. 

Általában a gyermek- és nőtartási díjak megálla-
pítása iránt csak kevés esetben intézkedik a válóperbeli 
bíróság és elég szűkkeblűen gondoskodik a válóper 



folyama alatt a gyermek és nő mikénti eltartásáról. A 
nemzetnek és államnak elsőrendű érdeke a gyermekek 
megtartása s a gyermeket nevelő asszony megélhetésének 
lehetősége. Véleményünk szerint ebben a kérdésben szi-
gorúbban kellene eljárni kivált a válóperek folyama alatt, 
tehát a míg ideiglenes helyzetben van gyermek és nő 
egyaránt. Czélszerűnek találnánk, ha a válóper megin-
dulásakor a bíróság hivatalból intézkednék s azonnal tár-
gyalás után végzéssel, vagy bírói ̂ anmccsaZ intézkednék 
az anya és gyermek tartásáról. Hisszük, hogy ezen in-
tézkedés is megfontoltabbá tenné az elválás gondolatát 
és az úgynevezett parti-hajhászati irányzatot, a hol tehát 
nem erkölcsi és lélektani okokra vezethető vissza a válás. 
Az újabb házasság által való elönyösebb helyzetbe jutás 
iránti törekvés már az egyszerűbb néposztály körében is 
gyökeret vert s valósággal felburjánzott a gyermekeknek 
az állami menhelybe való könnyű elhelyezése mellett a 
könnyelmű elválás gondolata. 

A nemzeti statisztikai adatok különféle vonatkozásait 
nem kívánjuk taglalni, de reá kell mutatni arra a jelen-
ségre, hogy a színmagyarság 62'4%-kal szerepel ebben 
a szomorú statisztikában s így minden eszközzel oda 
hell hatnunk, hogy a családi élet állandósága visszaállít-
tassék és megakadályoznunk azt a ferde irányzatot, a mely 
köztudattá kezd válni, hogy férfi és nő egyaránt könnyel-
műen és újabb, elönyösebb házasság czéljából hagyja el 
házastársát. A mint az 1912. év igazolja, 4934 gyermek 
lett kitéve ezáltal a legszomorúbb, talán sokszor az árva-
ságnál is szomorúbb sorsnak. 

A sajtónak egyes orgániumaiban határozott táma-
dásokban részesültünk azért, mert hangoztatni mertük 
azt, hogy a könnyelmű elválások, a házasságnak igaz 
ok nélkül való felbontása a jogosulatlan önzés felszaba-
dítása s így káros és korlátozandó. Miután egészen bizo-
nyos, hogy ha gátat nem vetünk, ezek a törekvések 
csak erősödni fognak, a közerkölcsök és a nemzeti érdek 
szempontjából arra kérjük Nagyméltóságodat, hogy kéré-
sünket figyelemre méltatva a szükséges lépéseket a kon-
statált bajok orvoslása végett elrendelni méltóztassék." 

Hisszük, hogy az igazságügyminiszter úr fontolóra 
veszi ez emlékiratot s remélnünk engedi, hogy ebben a 
kérdésben sem fog késlekedni a szükséges intézkedé-
seket a novelláris törvényjavaslat elkészítése iránt meg-
tenni. 

KRÓNIKA. 

A szülök joga. 

Előrelátható volt, hogy a Budapesti Tanítók Egye-
sületének mult számunkban ismertetett állásfoglalása a 
vallástanításnak az iskolákból való kiutasítását illetőleg, 
nagy mozgalmat fog előidézni. Pro ós kontra megin-
dult a vita e nagyfontosságú kérdésre nézve. A vita 
hevében sűrűen hangzik fel a szózat: tisztelni kell a 
szülők jogait. Igen! Elvégre mégis nem az iskoláé, ha-

nem a szülőé a gyermek. A jövőben is, majd ha már 
kenyértörésre kerül a dolog, a szülők fognak dönteni 
ebben a kérdésben. Ezekre kell majd apellálniok azok-
nak, a kik az erkölcsi nevelés alapját ott látják abban 
a könyvben, a mely onnan felülről adatott és a mely 
„hasznos a tanításra, feddésre, a megjobbításra és az 
igazságban való nevelésre" (II. Tim. 3.6.). Akkor majd 
már azoké lesz a döntő szó, a kik ma még ott ülnek 
az iskolák padjaiban. Mi sem természetesebb hát, mint 
az, hogy ezekre nézve kell most minél sürgősebben iga-
zán kellemessé, vonzóvá tenni azt az órát, a melyen a 
kicsinyek Mesteréhez és Barátjához vezetjük őket, hogy 
„tanítványok" legyenek és maradjanak. — Miért van az, 
hogy a vallásórák nem tartoznak a legkellemesebb emlé-
kek közé ? Most ezekben a válságos időkben érdemes 
erről a kérdésről nagyon komolyan gondolkozni. 

Fekete térkép. 

Egyik radikális irányú napilap a mult héten egy 
kis miniatűr térképet közölt Francziaország népesedésé-
ről. Szomorú térkép 1 A 87 departementból 64 van fekete 
és mindössze csak 23 fehér színben feltüntetve. Ez azt 
jelenti, hogy Francziaországban 64 kerületben múlják 
felül a halálozások a születéseket. Van olyan departement, 
a hol 100 születésre több mint 150 halálozás esik. így 
történt, hogy 1911-ben a francziák közel 50,000 lelket 
vesztettek és ez a veszteség évről évre növekedőben van. 
Mintha minden esztendőben egy-egy nagy város pusz-
tulna el a föld színéről valami nagy katasztrófa útján. 
Hogyne, hiszen 100 család köziil 66-ban van egyke vagy 
semke. — Hogy mi ennek az oka és gyógyszere, arról 
persze az említett újság, a mely pedig egyebekben na-
gyon szereti a franczia állapotokat követendő példákul 
odaállítani, bölcsen hallgat. De reámutat erre az az 
előadás, a melyet dr. Bernát István a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia mult havi ülésén tartott ós a mely most 
tetszetős alakú kis füzetben is megjelent. Az ok rövidre 
fogva nem egyéb, mint az egyén „okos önzése", a gyógy-
szer pedig mi lehetne más, mint az önzetlenség felébresz-
tése, vagyis az, a mi ezt az emberben az előbbivel szem-
ben diadalra juttatja : az igazi, mély felelősséget felkeltő 
vallásosság. Melegen ajánljuk ezt a kis füzetet olvasóink 
figyelmébe. Mert hiszen, mint e helyen már előbb is 
emlékeztünk, nálunk is lehetne ilyen fekete színnel meg-
rajzolni egyes vármegyéket, illetőleg vidékeket és pedig 
fájdalom, a legnagyobb számmal olyanokat, a hol szín-
magyar kálvinista népünk lakozik. — És még egy dolgot 
említünk ezzel kapcsolatban. Mult számunkban adtunk 
hírt a jászberényi Kálvin-Egylet mult évi működéséről. 
Nagy fontosságánál és időszerűségénél fogva ismételjük, 
hogy ennek az egyesületnek női tagjai komoly ígéretet 
tettek, hogy a szeretet minden felhasználható fegyverével 
küzdenek e nemzetpusztító rendszer ellen. Sok ilyen 
egyletet és ebbe sok-sok ilyen komoly ígéretet adó és 
megtartó nőt — akkor nem lesz nálunk fekete térkép ! 



Szomorú, esős délutánon. 
Szomorú, esős délutánon 
Almos-unottan vánszorog 
A régi óra mutatója . . . 
Tán inost még a föld sem forog. 

Lélek se jár olt kiinnt az iitczáh, 
Csak a fák állnak sorfalat 
És tisztelegnek, ha süvöltőn 
A szél mellettük elhalad. 

Pár napja még . . . napfényben úszott, 
Fürdött, remegett a határ, 
Csicsergő fecske visszaszállott, 
Pillangó szárnyai bonta már. 

A föld mélyéből szállt az illat, 
Erőtől duzzadt a rügy is, 
S most mindezt szürke fátyolába 
Vonta szeszélyes Április . . . 

De hát szeszély ez, pillanatnyi, 
Hogy fényre gyorsan száll setét, 
Hogy az örömnek bánat oltja 
Színes lángú szövétnekét, 

Hogy a reménynek buborékit 
Csalódás fújja messze el?. . . 
Oh, nem szeszély; isteni terv ez 
És bölcs és jó . . . A:/ éri fel ? 

Ki éri fel, hogy szebb a napfény, 
Ha felhő t unt én ránk ragyog 
S örömnek ize édesebb, ha 
Előbb a bút kóstolgatod ? 

És haszna van a szenvedésnek?. . . 
Beh jól igazgatsz Istenünk. 
Öröm, csalódás — változatban 
Forrasztod eggyé életünk. 

Lám, most is megvigasztalódom, 
Fény jő, tudom, ború után, 

• Valami szent örömet érzek 
Szomorú, esős délután. > • 

Kövy László. 

bronzból vert, igen 
sikerült plakettje öt 
korona árban meg-
rendelhető a Kálvín-

títkárí irodájában (IV. ker., Molnár-
utcza 17. szám). 

A budapesti ref. egyház évkönyvei. 
Kettő jelenik meg évenkint. Az egyik a pesti, a 

másik a budai oldalon levő egyházrész életéről ad számot. 
Az elsőt P. Horváth Zoltán, az egyháztanács jegyzője, 
a másikat Háypál Benő lelkész szerkesztette. Könnyű 
feladata lesz a budapesti egyház jövő történetírójának. 
Hű képét találja majd ezekben az évkönyvekben mind-
annak, a mi az egyházi életben egy év leforgása alatt 
történt. Lapozgatva ezeket a mintaszerűen megírt és 
szerkesztett évkönyveket, örvendező érzések között lát-
hatja majd, hogy székesfővárosunk rohamos fejlődésével 
a kebelében levő református egyház is igyekezett lépést 
tartani. 

Hiszen e sorok írója is látta, mi volt itt 30 évvel 
ezelőtt. Még egy kis ideig ott áll a Kálvin-téri templom 
mellett az öreg ház. Még egy ideig emlékeztet bennünket 
arra, hogy mindaz, a mi itt Budapesten a kálvinista 
egyház körében volt, ennek minden intézménye, ha szű-
kösen is, de elfért abban az épületben. Akkor niég csak 
egy lelkésze volt a budapesti ref. egyháznak, nagy-
emlékű püspökünk Török Pál, mellette két s.-lelkész 
és két katecheta. Ött volt abban az épületben a theo-
logia, főgimnázium. A második emeleten levő „Baldácsy-
terem" volt az egyetlen „díszterem", ebben folytak le az 
egyházközségi, megyei, kerületi, konventi és más gyű-
lések, valamint az összes vizsgák. Vallásos estélyek, 
szeretetvendégségekről akkor még szó sem volt. Az ilyen 
összejövetelek akkor még a skót egyház termében és 
dr. Moody András skót lelkész szalonjában voltak. 

Beletekintve az 1913-ról szóló évkönyvbe, örömmel 
és nagy hálaadással mondhatjuk: micsoda változás, fejlődés 
30 év alatt 1 íme, itt van a 6 parókhiális kör mindegyik 
a maga rendes lelkészével és egyet, a józsefvárosit ki-
véve, templomával. Ott látjuk a pesti évkönyv elején a 
legújabbnak, a fasori templomnak képét. Ékesen szóló 
hirdetője a budapesti hívek és különösen néhai alistáli 
Laky Adolf áldozatkészségének, a ki egymaga 300,000 
K-át adott az építés költségére, a mely 700,000 K volt. 
A budai évkönyv beszámol a templom mult évi belső 
restaurácziójáról ós mellékelten emlékezik meg melegen 
a mult évben elhunyt Tisza Kálmánnéről, a templom-
építés védőasszonyáról. Harmincz évvel ezelőtt csak a 
Kálvin-téren, a Holdrutczai német templomban és a skót 
missziói teremben volt istentisztelet. Most az egyesületek 
körében folyó munkát is ideszámítva, 14 helyen van min-
den vasárnap istentiszteleti összejövetel. Meg kell emlé-
keznünk arról is, hogy az áldott emlékű Claparéde kezde-
ményezésére a mult évtől kezdve minden második vasárnap 
franczianyelvű istentisztelet is van egyházunk körében, 
úgy hogy a magyaron kívül három világnyelven dicsérik 
az itteni reformátusok az Urat. 

A mi a szorosan vett egyházi intézményeket illeti, 
a 30 évvel ezelőtt már fennállott főgimnázium mellett itt 



van az ezzel kapcsolatos internátus, a Baár-Madas felső-
leányiskola, a ref. tanonczotthon, a mely a mult évben 
nyert nagyszerű állandó elhelyezést. A skót misszió 
leányiskolája és 50 leány számára igazi ker. otthont 
nyújtó internátusa is hatalmas nevelő intézmény egyhá-
zunk körében. Ide számít még a német ref. leányegyház 
Bethánia-árvaháza is, a melyet két diakonissza testvér vezet. 

De igazi speczialitása és erőssége a budapesti 
egyháznak az az élénk belmissziói munkásság, a mely 
körében folyik. Jól mondja a pesti évkönyv szerkesztője, 
hogy a budapesti egyház nem nélkülözheti az egyesüle-
tek működését, hiszen ezek, illetve ezeknek buzgó mun-
kásai útján fórkőzhetik hozzá az egyház sok ezer lélek-
hez. A midőn olvassuk az ezek munkájáról szóló jelentést, 
önkéntelenül is eszünkbe jut, mi volt a múltban. S ha 
erre gondolunk, soha sem feledkezhetünk meg arról a 
szolgálatról, irányításról, buzdításról, a melyet skót test-
véreinktől nyertünk. 

A magyar belmisszió ott kezdődött a Kálvin-téri 
épületben. Itt van előttem az a felhívás, a melyet 
1883-ban, a tanév elején a budapesti theologusok bocsá-
tottak ki „szeretett testvéreikhez" a vasárnapi iskolák 
érdekében. Ez volt az indulás. És íme, most itt vannak: 
a Lorántffy Zsuzsanna-, a Bethánia-, a Ref. Ifjúsági-, a 
Filadelfia diakonissza-, a Budai Nőegyesiilet, a Nagy-
Pénteki Kef. Társaság; a Kálvin-, Diák-, Vasárnapi és 
Ev. ker. missziói szövetség. Ezeken kívül: a Prot. árva-, 
Iparosképző és Patronage-egyesületek és a Bethlen Gábor 
Kör. Egy egész sereg 1 De mindegyiknek megvan a 
maga búzája. Mind nagyjelentőségű, fontos munkát vé-
geztek, mindegyiknek megvan a maga nagyjelentőségű 
intézménye. A B. E. I. E. munkásotthona, a Lorántffy-
Penzió, a Család-utczai otthon, a Bethesda, a budaörsi 
szeretetház, a Prot. árvaház, a dunaalmási szeretetház 
(Prot. Patronage-Egyesület), az egyesületek, szövetségek 
vasárnapi iskolái, az általuk rendezett összejövetelek, 
estélvek mindmegannyi kedves jelenségei és hatalmas 
tényezői az egyházi életnek. A külföldiek közül a Lon-
doni Traktátus, a Skót és Britt Bibliai Társulatnak itt 
van a központja. 

Szinte nem is könnyű dolog számbavenni azokat 
a ker. munkásokat, a kik itt Budapesten az Úr szőlőjé-
ben a plántálás és öntözés munkájában foglalatosak. 
Csak néhány adatot a múlttal való összehasonlítás czél-
jából. Most van 6 parókhiális rendes lelkész, 1 a Be-
thesdában, 2 a skót misszióban, 1 a német leányegyház-
ban és 6 segédlelkész. A vallástanitást (7662 gyermek) 
10 rendes-, 5 segédlelkész-katekheta, 40 óraadó végzi. 
A vasárnapi iskolákban (25 helyen) egy egész sereg az 
önkéntes munkások száma. A ker. szeretetszolgálatokra 
40 diakonissza van. 

Az élénk egyházi élet az anyagiak terén is meg-
termi a maga gyümölcséit. Az egyházi bevétel (a fő-
gimnáziumot nem számítva) több, mint egy negyedmillió 
kor. volt. Átlapozva a budai és pesti évkönyveket, ör-
vendve látjuk, mily bámulatosan kevés az egyházi adó-

hátralék. Közel 12,000 adófizető több, mint 90,000 kor. 
adót fizetett be. Milyen nagy haladás ezen a téren is! 

De a jelentések reámutatnak a jövő munkáira és 
feladataira is. Ezek valóban nagyok! Már a közel jövő-
ben itt van a Kálvin-téri ház újjáépítése, a mely már 
a jövő hónapban veszi kezdetét, azután a Józsefvárosi 
templom, a fiúinternátus és a Baár-Madas otthonai. 

És ezeken kívül az egyháztanács jegyzője is reá-
mutat arra, hogy még mindig sok ezer kálvinista van 
Budapesten, a ki távol és kívül áll az egyháztól. Foko-
zott áldozatkészségre, további bölcs vezetésre, még több 
egyházi és társadalmi intézményre és munkára van szük-
ség ezeknek és különösen az ifjúság megszerzésére. 
Hiszen még egész városrészek vannak, a hova az egy-
háznak el kell mennie. Még pedig minél hamarabb. 
Mert itt igazán veszély van a késedelemben! 

A budapesti egyház vezetősége most is mélyen 
átérzi azt, a mit a dicső emlékű alapítók és kezdemé-
nyezők oly sokszor hangoztattak, hogy egyházunk itt 
nemcsak helyi, hanem országos érdekű és értékű munkát 
végez. Hiszen évenként százával sereglenek fel ide, az 
ország különböző részéből ideiglenes, vagy állandó tar-
tózkodásra református híveink. A budapesti reformátusok; 
száma évről-évre növekedik és ezzel arányban növeked-
nek az egyház anyai gondjai. 

A jövő esztendőkről szóló jelentések, évkönyvek 
is bizonyságot tesznek majd arról, hogy a budapesti, 
egyház nagy buzgalommal igyekszik arra, hogy legyen 
és maradjon hegyen épített város az Ur dicsőségére ! 

_ _ 1 —P: 

A lelkészek családi pótléka.* 
A dunamelléki egyházkerület is összegyűjtötte a 

szükséges adatokat és e hó végén tartandó közgyűlésén 
tárgyalni fogja a lelkészek családi pótlékának ügyét. 

Miután gyermekeim közül kettő még kiskorú, mint, 
érdekelt fél, az ügy érdeméhez nem szólok. Szavamat 
azért emelem fel, hogy az egyházkerület figyelmét egy 
fontos szempontra felhívjam. A lelkészeknek csak úgy 
méltóztassék családi pótlékot adni, ha a tanítóknak is 
kerül. Tudvalólő, hogy tanítóink családi pótlékot nem 
kapnak s hogy a miniszter felhívott bennünket, hogy 
adjunk mi, sőt azt is közölte velünk, hogy ha adunk,, 
azt sehol be nem számítja. Nagy visszatetszést, sőt tán 
elkeseredést is szülne tanítóink között, ha a lelkészek 
kapnának családi pótlékot, ők pedig nem. A mi fizetésünk 
több, mint a tanítóké és egyházunknak ők is szolgái. 
A 16-ik századbeli zsinati végzések a tanítókat is a 
klérus tagjai közé sorozzák. A papság a major, a taní-
tóság a minor derűs. Nézetem szerint, egyházunk ér-
deke azt kívánja, hogy vagy mindegyik kapjon családi 
pótlékot, vagy egyik se. 

Kapoly. Túri Károly. , 

* Azzal a megjegyzéssel közöljük ezt az időszerű figyelmez-
tetést, hogy ez mindenben fedi azt a felfogást, a melynek mult 
számunk vezető czikkében kifejezést adtunk. Szerk.,, 



Levél a szerkesztőhöz. 

Nagytiszteletű Szerkesztő úr! 

Többször kezembe vettem már a tollat, hogy a 
szerkesztésében megjelenő Lap „Az Elet könyvéből" czímű 
rovata számára írjak. írtam is, de nem küldtem el. Hogy 
miért nem ? tudja Isten! Talán szerénységem, talán te-
hetségem kezdetleges voltának érzete tiltotta. Vagy talán 
azért, mert valamikor nagyon a lelkemre kötötték a ho-
rácziusi elvet: „nonum praematur in annum". De, a mit 
most írok, el fogom küldeni. Előre jelzem azonban, hogy 
ezt nem „Az Elet könyvéből" cz. rovat számára írom. 

A szerkesztésében megjelenő Lap 15. száma meg-
emlékezik röviden az alsószabolcsi egyházmegye kötelé-
kébe tartozó egyik egyház lelkészválasztásának történe-
téről, megsemmisítéséről. Hangsúlyozom : röviden. Annyit 
tudunk csak belőle, hogy az illető egyház gondnoka 
jutányos áron, bérbe vette a megválasztandó lelkésztől, 
a lelkészi javadalomhoz tartozó földeket, 10 évre. A ju-
tányos ár és a becsületes ár közötti különbözetet pedig, 
nagy kegyesen, az illető lelkész megválasztatása érdekében 
történt etetésre és itatásra szentelte (?). Azt is tudjuk, 
hogy az illető gondnokot a bíróság nagyon bölcsen el-
itélte és a választást megsemmisítette. De azt már nem 
tudjuk, hogy ki volt hát az a lelkész, a ki földjeit előre, 
megválasztatása előtt bérbe adta? Mi a becsületes neve 
s ő felette hogyan ítélkezett a bíróság ? 

A napilapok a bűntettek történetét sokszor nagyon 
is színezve, de mindenesetre a főszereplők megnevezé-
sével adják. Miért ne lehetne itt is megnevezni a fősze-
replőket ? Engedelmet kérek: hiszen ez is bűntett; még 
pedig többszörös bűntett. 

Bűntett azon lelkész iránt, a ki — nemes verseny 
esetén — diadalmaskodott volna. Hát nem gyilkos tőr-
ként járja-e át lelkét az a tudat, az a mélységes meg-
aláztatás, hogy vele szemben — a ki talán a Krisztusnak 
igazán hű katonája — egy olyan hitvány katona győz, 
a ki kardjának rövidségét nem „egy lépéssel", hanem 
piszkos pénzzel: vesztegetéssel, etetéssel, itatással: ezek-
kel az aljas eszközökkel toldotta meg?! 

De bűnös cselekvés ez az illető egyházra nézve is. 
Mondanom se kell, hogy az ilyen lelkészválasztással az 
egyház békéje, boldogsága, virágzása feneketlen sárba 
van tiporva: beláthatatlan időkre. 

A „Baranyai Kálvinista Lobogó" névszerint nevezi 
meg azokat, a kik Krisztus és egyházuk ellen valami 
hűtlenséget követtek el. Hogy milyen helyes dolog ez, 
bizonyítja az a tény, hogy Baranyában igen sokan, pl. 
a házasságkötésnél, nem elégesznek meg most már az 
állami szerződéssel, hanem a templomba is elmennek, 
szerződésükre Isten áldását kérendő. Nem merem azt 
állítani, hogy mindegyiket a lelke kényszeríti e nemes 
cselekedetre,Jianern inkább attól félnek, hogy máskü-
lönben : „a csányi pap kiszerkeszti" őket! 

Véleményem szerint a „Protestáns Egyházi és Is-
kolai Lap" czéljával és szellemével sem ellenkeznék ez 

a „kiszerkesztés". Jól tudom ugyan, hogy a krisztus" 
szeretet nem épen ezt parancsolja, de az a meggyőző-
désem, hogy Krisztus Urunk nemcsak a megbocstó sze-
retetet hagyta reánk örökségül, hanem azt a korbácsot 
is, mellyel az első virágvasárnapon, a jeruzsálemi temp-
lomból kiűzte a kúfárokat! 

Helyes dolog lenne talán, ha a „Protestáns Egy-
házi és Iskolai Lap" is egész mezítelenségében tárgyalná 
le az ilyen eseteket: elrettentő példa gyanánt! ? Hátha 
vannak — fájdalom — még többen is Krisztus katonái 
között ilyenek, a kiket, ha más nem is, de a „kiszer-
kesztés"-tői való félelem és szégyenérzet visszariasztana 
attól, hogy Krisztus és az 0 teste: az egyház, valamint 
szolgatársaik ellen ilyen merényletet elkövessenek! 

Sorai megszívlelését kéri * 
Szigethy Károly, 

szabadszállási ref. s.-lelkész. 

S Z O C Z I Á L I S Ü G Y E K . 

Koldusok szövetsége. 

A párisi koldusok szövetséget alkotnak s ipar-
szerűen űzik a jótékony szívek zsarolását. A szövetség-
nek van vezére, ki két frank fölvételi díjat kér a jelent-
kezőktől. Van nyomtatott kalauzuk azok nevével, lakásával, 
a kik adakozni szoktak. Utasítást is közöl a kalauz arra 
nézve, hogyan kell velük beszélni. Van rendes újságjuk, 
melyben az adakozókra vonatkozó családi értesítések 
jelennek meg, így hol van keresztelő, esküvő, temetés, 
évforduló, születésnap, jubileum stb. Az üzlet kitűnően 
megy, hiszen Párisban évenként körülbelül 22 millió 
frank jut jótékony czélokra s ennek jó része az aprán-
ként való szétosztogatás útján kerül a koldusok kezébe. 
A koldusok közt sok a csaló. 100 vak koldus között a 
vizsgálat 57 teljesen egészséges szeműt talált. Egy má-
sik példa még jellemzőbb: 312 koldusnak munkát kínál-
tak. 174 jelentkezett csupán. Ezek közül 37 dolgozott 
félnapig, 68 egész napig, 51 három napig, 18 hosszabb 
ideig és mindössze 10 maradt meg állandóan a munka 
mellett, Ennél már valóban okosabban járnak el a sváj-
cziak, hol tilos a koldulás. E helyett közjótékonysági 
irodákat állítanak föl városonként, hol nyilvántartanak 
minden szegényt. Az adakozók ide juttatják évi ado-
mányaikat, ugyancsak ide utasítják a segélyért hozzájuk 
fordulókat. Itt azután minden jelentkezőnek külön borí-
tékja van, melyben a reávonatkozó hiteles adatok össze 
vannak gyűjtve. A notórius kéregetőket azután egyszerűen 
elutasítják. Nálunk is jó volna ilyen megbízható alapokra 

* Közöltük ezt a levelet és azt a megjegyzést tesszük reá, 
hogy azt a közleményt, a melyről itt szó van a Debr. Prot Lapból 
vettük át ; ott nem volt megnevezve csak a gondnok s így mi sem 
közölhettük a lelkész nevét. Az illető czikkben is megmondottuk, 
hogy semmi sem követhet el nagyobb rombolást egyházi életünk 
ellen, mint e^y-egy olyan választás, a melyről hírt adtunk. A jo-
gos és hiteles kiszerkesztéstöl, ha reá alkalom lesz (bár ne lenne!) 
nem idegenkedünk. 



helyezni a közjótékonyság gyakorlását, mert hisz itt is 
akad bőven visszaélés, ha nincs is a koldusoknak szö-
vetsége. 

Reform vendéglők. 

Mint a „Belmisszió" czímű lapban olvassuk, reform-
vendéglök alapításával foglalkoznak Németországon leg-
újabban egyes emberbarátok és egyesületek, angol és 
skandináv példák mintájára. A reformvendéglők alapelve 
az, hogy a vendéglő tulajdonosa a község, vagy valamely 
közczélú érdekeltség. A korcsmáros ezeknek alkalmazottja. 
Fix fizetése van s csak az alkoholmentes italok után 
kap százalékot. Alkoholtartalmú italoknál nincs százaléka, 
így a korcsmárosnak érdeke, hogy minél több alkohol-
mentes italt adjon el. Hisszük, hogy ez ez üdvös moz-
galom hazánkba is eljut. Legfőbb ideje volna! Ennek 
már aligha állhatják útját a hivatalos körök, melyek 
olyan szorgalmasan hiúsitgatják meg egyes községeknek 
a korcsmák vasárnapi szünete tárgyában hozott üdvös 
határozatait. K. 

K Ü L F Ö L D . 

Skócsia. 

Alexander-Chapman-misszió. Ha a missziót jelle-
mezni akarnók, találóbb szót nem is adhatnánk neki, 
mint az „érzelem missziója". Ha méreteit nézzük, akkor 
az U. Free Church „The Missionary Record"-ja szerint 
„ilyen nagyarányú evangéliumi misszió még soha sem 
foglalkoztatta Skóczia egyházi életét". Ha pedig ered-
ményeit vesszük, akkor emberileg tekintve, Glasgowban 
több, mint 7000, Edinburghban több, mint 3000 lelket 
fogott a misszió hálója. Már maga az időterjedelem is 
mutatja (1913- deczembertől 1914- április 10-éig) e misz-
sziónak minden előző missziótól való megkülönböztető 
voltát. A misszió középpontja Glasgow és Edinburgh 
volt. A „h adj árat "-nak az edinburghi ágáról szeretnék 
néhány sort írni. 

Úgy az „Assembly Hall", mint az „Olympia" terme 
szűknek bizonyult az összesereglett hallgatóság befoga-
dására, jóllehet pl. az „Olympia" 7000 ember számára 
készült. 

Maga a misszió, habár a Moody-Sankey-féle első 
missziói hadjárat mélyebbenjáró volt, két pontban ha-
tározottan felette áll az elsőnek. Az első különbség 
a határozottan hangsúlyozott és keresztülvitt személyes 
bizonyságtétel, a második egy öntudatos munkássereg 
szervezése és munkába állítása. Ha a misszió a maga 
egészében amerikaias kapkodása és sokszor magikusnak 
látszó fogyatékosságai miatt nem is valósulhat meg, de 
a fent említett két pont, a mint egyik tekintélyes lap-
ban láttam, „hatalmas leczke volt a hívekkel való sze-
mélyes érintkezést, munkások kiképzését és munkába 
állítását elhanyagoló köröknek". 

Chapman a feledésbe menő keresztyén igazságot, 
hogy : „a keresztyénség élet és élet által terjed" nagy 

erővel domborította ki, mely misszióját újdonsággá, itt-
létét emlékezetessé tette. Munkájának lényegét két ki-
jelentéséből egészen világosan megismerhetjük. 1. „Nekem 
a keresztyén munkában a személyes bizonyságtétel jelent 
mindent". 2. „Ha azok, a kik Krisztust visszautasítják, 
veszélyben vannak, akkor nem különös, hogy azok, a kik 
egyébként felebarátaik nehézségeivel, bajaival, szomorú-
ságaival és csapásaival rokonszenveznek, engedik bará-
taikat, rokonaikat élni és meghalni a nélkül, hogy csak 
egyszer is szólanának Jézus befogadásáról és intenék 
őket a rájok következő veszélyre?" 

Beszédeit nem a mélység (hiszen gúnyosan azt 
jegyezték meg róla, hogy „miért prédikálja mindig csak 
a jó öreg Ross-shire theologiát?), hanem az életből vett 
történeteknek művészi összerakása jellemzi. Beszédeinek 
mondhatnánk 3/4 része nem volt más, mint az életben 
lejátszódott kis epizódok felmutatása. És különösen ez 
hatott. A történetek sorozataiban minden egyes hallgató 
egy, a magáéhoz hasonló életet látott a maga mélységei-
vel és küzdelmeivel s kénytelen volt a példák felmuta-
tása folytán belátni, hogy nincsen a bűnnek az a mélysége, 
melyhez Jézus mentő szeretete le ne érhetne. S kell-e 
hatalmasabb argumentum, mint élő személyekben mutatni 
be Jézus munkáját? Börtönből boldog családi életbe, 
az iszákosság ós paráznaság mélységeiből és rablánczai-
ból tiszta, örömteljes környezetbe jutnak napjainkban 
ezerek és ezerek. S mikor az evangéliumot élőképekben 
szemléltette, következett a felhívás: „kinek kell ez az 
új élet?" A felhívásra kell e hatalmasabb felelet, mint 
pl. egy éjjeli istentisztelet után 900 ifjú embernek jelent-
kezése, kik kijelentették, hogy készek Jézussal új életet 
kezdeni a réginek romjain ? 

A jelentkezések után következett a munkás sereg 
foglalkoztatása. 5—6 új jelentkező egy munkás tag 
felügyeletére bízatott, a ki köteles addig látogatni és 
foglalkozni az „újoncz"-czal, míg a baráti és családi 
romboló hatásoknak a veszélykörén kívül nem vezette. 
A gyenge plánta öntözésre szorul, a „hitben kiskorú" 
támogatást igényel. Itt sem prédikáczió, sem adomány 
nem segíthet, mert a keresztyénség mélyebb értelme és 
Chapman szerint is: „A leghatalmasabb prédikáczió a 
személyes bizonyságtétel (melynek alapköveit Chapman 
a „Personal touch" czimü munkájában tette le) és a 
személyes együttlét". 

Csak egy példát. Márcziusban az „International 
Club"-ban egy kanadai egyetemi hallgatóval néhány szót 
váltottam. Gúnyosan kinevetett, mikor a Jézusban való 
egységről szólottam. Áprilisbaa a Livingstone-orvosi 
misszió kis kápolnájában vagyok, hol 10—15 magával 
tehetetlen részeg ember ül a kicsapongás miatt eltorzult, 
egy kettőnél visszataszító arczvonásokkal. Hátam mögött 
egy ember folyton csak ezt motyogja: „My Lord . . . My 
sin" (Én Uram . . . én bűnöm). Mellette ugyanaz az egye-
temi hallgató ült, a ki pár héttel azelőtt nevetett az 
evangélium felett s átkarolva ezt a tehetetlen embert, 
beszélt neki a Jézusban való tiszta és szabad életről, 



A missziónak hatalmas segítsége volt az 1500 tag-
ból álló énekkar. Alexander nem annyira énekszerző, 
mint ének-misszionárius. Az énekek által csodálatosan 
fel tudta hangolni még a legfásultabb embernek a lelkét 
is az ige befogadására. Rendesen fél 8 tói 8 óráig tar-
tott az ő missziója, mely időt oly mesterileg tudta fel-
használni, hogy mire a tulajdonképeni istentisztelet meg-
kezdődött, a lelkek kellő hangulatban vehették az új 
életről szóló Igét. 

A misszionáló kis csapat, az eddigi missziókkal 
ellentétben, jól szervezett munkáscsapat hátrahagyása után 
április 10-én Liverpoolon keresztül Amerikába távozott-

(Edinburgh.) = Bogdán Gyula. 

A M I Ü G Y Ü N K . 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t is kérjük, szíveskedjenek 
az 1914. évi előfizetési díjat s az e s e t l e g e s 
h á t r a l é k o t minél hamarább beküldeni. 

* 

Felsőbaranyai Kálvin-Szövetség gyűlése. 
Április 15-én tartotta Szövetségünk ezévi második 

gyűlését Sellyén. Meglepő nagy számmal jöttünk össze. 
Mintegy 35 lelkész, 30 tanító, néhány világi és sok 
presbiter volt jelen. A vendégek sorában foglaltak helyet 
a nők, továbbá Eőri Szabó Dezső daruvári lelkesz a belső-
somogyi, Becsák Károly, Hidegh János büssiii lelkész a 
kűlsősomogyi egyházmegyéből. 

A XXIII. zsoltár éneklése és Nyári Pál pécsi lel-
kész burgó imája után Benkő Gyula kir. tanácsos, egy-
házmegyénk gondnoka és Szövetségünk t. b. elnöke 
tartott megnyitó beszédet. Mélyenjáró gondolatokban mu-
tatott reá egyházi, társadalmi, gazdasági bajaink végső 
okára: az erkölcsi élet, az eszményi vallásos fölfogás 
hanyatlására. 

Nem elég tehát, hacsak hivatalos kötelességeket 
végezünk, hanem ki kell terjeszkednünk az egyháztár-
sadalmi, az erkölcsi és gazdasági élet minden viszony-
lataira, mert ezeknek nincs olyan mozzanata, mely a 
vallási élettel összefüggésben nem lenne. Megelőzni a 
bajt, ennek pusztító erejét megfékezni, elébe gátat vetni, 
fölvilágosítani, oktatni, figyelmeztetni; tiszta erkölcsi életre 
szóban, írásban tettben lelkesíteni, ez a mi Szövetségünk 
czélja. Ehhez kéri Istennek segedelmét, vezetőkre és 
tagokra egyaránt. Lelkes megnyitó szavai mély hatás 
gyakoroltak a hallgatóságra. 

Bús József sellyei lelkész, főtitkár jelentésében 
megemlékezett az egy év előtti ideiglenes megalakulás-

ról s azokról a pesszimikus hangokról, melyek csak 
néhány hónapi életet jósoltak a vállalkozásnak. Pedig 
az elmúlt év is bebizonyíthatta, hogy a „Bethesda" nyugvó 
vizeit megmozgattuk s hogy „nem emberektől van e gon-
dolat és tanács", mutatja, hogy szövetségünk terjeszke-
dik, erősödik, fejlődik. Hogy ilyen eredményt érhettünk 
el, köszönhetjük a vezetőségnek s itt különösen a lan-
kadatlan munkásságú ügyvivő elnöknek: Csikesz Sándor 
kiscsány-oszrói lelkésznek, kinek kitartást s továbbra is 
ernyedetlen szorgalmat kíván. 

Csikesz S. elnök kiegészíti a titkári jelentést azzal, 
hogy rámutat a hatásra, melyet kis lapunk indítása kel-
tett mindenfelé. Azóta egyházmegyei lap van a vértes-
aljain kívül a tolnai, kűlsősomogyi s a kecskeméti egy-
házmegyékben is. Alsóbaranyai és szlavóniai testvéreink 
közelednek felénk s ha reményünk nem csal, igen élénk 
élet fog itt is megindulni. A szomszéd „Belsősomogyi 
traktus" Református egyesületet, a „Külsősomogyi" Lel-
készegyesületet, a „Vértesaljai" és pesti egyházmegye 
pedig „Kálvin-Szövetséget" alakított. Az elnök részt vett 
a „Vértesaljai" és részt vesz több jelentkezővel az „Alsó-
baranya-Szlavóniai" szervezkedésen. Nem nyugodhatunk, 
míg lapunk, kiadványaink, gyűléseink, mozgalmaink kál-
vinista keresztyén jellemeket, minden falura legalább 
egy-két őrszemet nem formáltak. 

Borsos István szerdahelyi lelkész jelenti, hogy az 
irodalmi bizottság következőkből alakult meg: Elnök 
Borsos István, előadó Halász Imre, tagok Bocsor László, 
Bús József, Csikesz Sándor, dr. Fejes János, Kiss Zol-
tán, Losonczy Ferencz, Széles Sándor, Takács József. 

Gazdasági bizottságunkba jelentkeztek: Bocsor 
László, Csikesz Sándor, Széles Sándor, Kiss Zoltán lel-
készek, dr. Fejes János ügyvéd, Morvay Dezső kör-
jegyző, Nagy Miklós takarékpénztári titkár, Sütő László, 
Hegyi Antal, Cserhalmi István tanítók. 

Széles Sándor gyüdi lelkész jelenti, hogy az evan-
gélizáló bizottságba eddig jelentkeztek rajta kívül: Nyári 
Pál pécsi, Kiss Zoltán kákicsi, Csikesz Sándor lelkészek. 
A végleges megalakulás folyamatban. 

A propaganda-bizottság szervezését dr. Fejes János 
vállalta, ő azonban örvendetes családi esemény miatt 
(kis fia született) táviratilag mentette ki magát és kívánt 
áldást a Szövetség munkájára. 

Az elnök által előterjesztett alapszabály-tervezetet 
némi módosítással elfogadtuk s az elnökséget megbíztuk 
az alapszabálynak a belügyminiszterhez való fölterjesz-
tésével. 

Széles Sándor pénztárnok részletes jelentéséből ki-
emeljük, hogy bevételünk volt az elmúlt évben 1313 
kor. 58 fill. Kiadás 661 kor. 89 fi 11., maradvány 651 
kor. 69 fill. Tagdíjhátralék 253 kor. Költségvetés szerint 
a folyó évben szükséglet 1340 kor., fedezet 2233 kor. 
69 fill. Morvay Dezső ellenőr jelenti, hogy a pénztárt 
átvizsgálta s mindent a legnagyobb rendben talált. 

Csikesz Sándor elnök jelentette be ezután az ideig-
lenesen egy évre választott tisztikar lemondását. A köz-



gyűlés némi kiegészítéssel a régi tisztikart választotta 
meg lelkes közfelkiáltással. Tiszteletbeli elnök Benkő 
Gyula gondnok, Nagy Imre esperes. Ügyvezető elnök 
Csikesz Sándor lelkész, társelnök Sütő Pál tanítóegye-
sületi elnök. Alelnökök Bocsor László lelkész és dr. 
Fejes János ügyvéd. Főtitkár Bús József sellyei lelkész, 
titkár Losonczy Ferencz tanító, pénztárnok Széles Sán-
dor gyűdi lelkész, ellenőrök Morvay Dezső sellyei kör 
jegyző, Nagy Miklós vajszlói t. p. titkár. Jegyzők Takács 
Imre kovácshidai, Halász Imre adorjási lelkész, Hitre 
Ödön harkányi körjegyző, Toók Gyula siklósi tanító. 
Választmányi tagok Morvay Ferencz nagyvátyi, Sógor 
Endre sámodi, Szalay Ferencz szaporczai, Szőllősy Antal 
csepeli, Csuthy László rózsafai, Sipos Lajos mecskei 
lelkészek, Csikesz Sándor szaporczai tanító, ifj. Morvay 
Ferencz vajszlói körjegyző, Pakuszy Gyula siklósi ügy-
véd, dr. Narancsik József szentlőrinczi országgyűlési kép-
viselő, Varga Nagy István pécsi kir. táblai bíró, Csanádi 
István oszrói körjegyző. 

Elnök ajánlatára a Baranyai Kálvinista Lobogó 
megmaradt példányaiból teljes évfolyamokat állítunk 
össze az egyházmegyei lelkészi és tanítói s az egyház-
kerületi levéltár számára. A többi példányt pedig az 
egyházmegyei missziói bizottság rendelkezésére bocsát-
juk, hogy a szórványok hívei között szétossza. 

Csikesz Sándor elnök tartott Ján. ev. VIII. rész 
56—59. versekről nagy figyelemmel hallgatott biblia-
magyarázatot. Szólott nagy czéljainkról, melyek nincse-
nek arányban az egyesület ifjú múltjával, de a melyeket 
elérni óhajtunk Annak dicsőséges vezetése alatt, kinek 
napját örömmel látta Ábrahám is. Imádság után a CXXXIV. 
zsoltár 1—4. verse eléneklésével fejeztük be, igazán szép 
és maradandó emlékű gyűlésünket, 

Kovácshida. Takács József. 

A Kálvin-Szövetség választmánya f. évi április 
hó 25-én tartott ülést Bernát István elnöklésével, a 
melynek legfőbb pontja Hamar István ref. theologiai 
tanár előadása volt a polgári törvénykönyv családjogi 
részének egyházi szempontból való bírálatáról. Erről és 
az ülés lefolyásáról lapunk jövő számában. 

SZERKESZTŐI VACSORA. Az egyházkerületi 
közgyűlés alkalmából április hó 27-én, hétfőn 
este 8 órakor az Erzsébet Királyné szálló éttermé-
ben a fehér asztalhoz összegyűlünk. Szeretettel 
és bizalommal hívjuk meg lapunk olvasóit, bará-
tait és az egyházkerületi közgyűlés tagjait. 

A békési kirándulás. A Claparéde-alap (theologu-
sok és lelkészek külföldi tanulmányútját elősegítő ala-
pítvány) létrehozására megindított akcziónkban az Alföld 
egyik nagy népes gyülekezete, Békés volt a második 
állomás, a hová dr. Márk Ferencz ottani lelkész szíves 
engedelme, illetve meghívása folytán mentünk le f. hó 
18-án. 19-én a reggel fél 9 órás istentiszteleten dr. Ko-
váts István prédikált a gyönyörű templomban összegyűlt 
hatalmas gyülekezetnek. Impozáns volt látni a karzatokat 
is az utolsó helyig megtöltő népet, melynek láttára, bár 
mindenféle szektának, mint halljuk, Békés központja, 

újult erővel ébredt fel bennünk a magyar nép erejébe s 
a kálvinizmus jövőjébe vetett hitünk. Óriási munka vár 
még az alföldi gyülekezetek pásztoraira, de gyönyörű a 
perspektíva is, a mely nagy ígéreteket hordoz magában. 
És ha az újjászületés lelke, a melyről dr. Kováts István 
prédikált, megragadja újra ezeket a lelkeket s a kál-
vinizmus alapjain új hit támad a régi romjain, a ma-
gyar faj jövője biztosítva van. — Délután 5 órakor volt 
Sebestyén Jenő előadása a ref. főgimnázium nagytermében 
A kálvinizmus ereje czímmel..Éneklés és dr. Kováts I. 
imája után dr. Márk Ferencz nyitotta meg az összejö-
vetelt, üdvözölvén a vendégeket. Parragh K. tanító 
Szügyinek egy szép énekét adta elő, majd Sebestyén 
Jenő beszélt a hallgatósághoz. Rámutatott a kálvinizmus 
egyéni, öntudatos hitet követelő és aktiv jellegére. Pél-
dákkal illusztrálta a kálvinizmus erejét. Az összegyűlt 
perselypénz — mert szövetségünk tánczmulatságot elvből 
nem rendeztet — természetesen nem nagyon sokra megy. 
De mindenesetre értékes, mert tisztán a hitnek s a spon-
tán adakozó kedvnek az eredménye. A körülbelül 100 K-ra 
tehető perselypénzbe külön adakozott egy buzgó beteg 
öreg asszony, özv. Kocsorné is, a kinek adakozó kedvét 
már jól ismerik a reformátusok Békésen. — Kedves 
emlékekkel s a magyar kálvinizmus jövőjét illetőleg is 
megerősödött hittel hagytuk el Békést. Köszönet érte dr. 
Márk Ferencznek, a ki e gazdag tapasztalatok megszer-
zését lehetővé tette. — Itt említjük meg, hogy május 
hó 3-án, Miklós Géza lelkész meghívására, Székesfehér-
várra megyünk. 

Lapunk átvételi ós fejlesztési költségeire 0. A.-né, 
Gh. Z.-né, B. J.-né és P. H. L.-né 5—5 K-t küldtek, 
a mit e helyen is hálásan köszönünk s kérjük lapunk 
olvasóit és barátait a további adakozásra. Ezzel alapunk 
végösszege 2026 K. 

IRODALOM. 

Falckenberg bölcselettörténete. 
Geschichte der neueren Philosophie von Nicolaus von Kues bis zur 
Gegenwart in Grundriss dargestellt. Siebente verbesserte und er-
ganzte Auflage. Leipzig (Veit & Comp.) 1913. 692 lap. Ára 10 M. 

Első kiadása 1885-ben, a második 1892-ben s a har-
madik 1898-ban jelent meg. Utóbbi kiadását behatóbban 
ismertettem az „Athenaeum" 1899. évi I., s a negyedi-
ket a Szádeczky-féle „Erdélyi Múzeum" 1903. évi IV. 
füzetében. Az előző 3 kiadással szemben a 4-ik lénye-
gesen bővült. Utóbbinak 592 lapjával szemben a jelen 
7-ik épen 100 lappal bővült, a mi mindenesetre a mű-
nek belső értéke és nagy kelendősége mellett tesz bi-
zonyságot. Gyöngéd figyelemből az illusztris szerző ezt 
a kiadást is megküldte nekem, a melyet különben „hálás 
tisztelettel" Eucken R. jénai és Volkelt J. lipcsei egye-
temi tanároknak ajánlott. Magyar fordítását Székely 
György pedagógiumi tanártársunktól még mindig várjuk 
és kérjük. 

Ma is kifogásolom és németes, egyoldalú eljárásnak 
tekintem, hogy az angol Baconnal s a franczia Des Car-
tessel szemben az újabb (modern) bölcselet megindítóját 
a félig még skolasztikus észjárású német Kuzai Miklós 
természetbölcselőben látja. Az univerzum életegységéről 
és ellenségéről szóló természetbölcseleti felfogásában még 



sok a skolasztika és fantasztikus misztika a megtisztult 
kritikával szemben. 0 és társai átmeneti reneszánsz-
gondolkodók és korántsem modern bölcselők. 

Az ismert nevű szerző oly könyvet ád a hallgatóság 
kezébe, a mely középúton halad Windelband művelődés-
történeti és Uberweg-Heinze száraz életrajza és könyvé-
szeti irodalmi tárgyalása között — mintegy középúton 
haladva Zeller, Erdmann és Fischer K. tárgyalása között, 
a kiknek fejtegetéseit ügyesen használta fel életrajzi, 
művelődéstörténeti és pragmatikus történeti szempontból 
egyaránt az egyes korok és rendszerek jellemzésénél. 
E legújabb kiadásában is igen nagy súlyt fektetett az 
újabb és legújabb irodalom felhasználására. Megbízható 
jegyzéket ad nemcsak az ismertetett bölcselőkről, hanem 
az idézett írókról is. A fontosabb bölcseleti műkifejezések 
terjedelmes jegyzéke újabb kiadásában is igen erős oldala 
a műnek. Főleg ebből a szempontból óhajtanok a műnek 
mielőbbi magyarra való fordítását ós Schwegler-Mitrovics 
példájára a hazai bölcseleti törekvésekkel való kiegészí-
tését. Külföldi közléseim (Zeitschrift für Philosophie) és 
Rácz L. feldolgozása nyomán Überweg legújabb kiadá-
sában, rövid pár sorban végez a bölcselet hazai történe-
tével. A külföldi bölcselettel szemben kissé „németesen 
egyoldalú" Falckenberg bölcselettörténete. 

Köztudomású, hogy szerzőnk az újabb bölcselet 
történetét a reneszánsz-kor átmeneti bölcseletét tárgyaló 
bevezetésen kívül a Cartesiustól Kantig és Kanttól a 
jelenkorig terjedő részre osztja. Utóbbi szakasznak két 
utolsó fejezetében „a külföld bölcseletét" s a „Hegel 
utáni német rendszereket" ismerteti. A magyar bölcse-
letről szóló néhány sornyi ismertetésben sajnálatosan 
nélkülözzük a legeredetibb magyar bölcselőnek, Böhm 
Károly rendszerének ismertetését. Valamelyik magyar 
tanítványától, p. o. Bartóktól várjuk és kérjük annak 
mielőbbi kiegészítését. A „Zeitschrift für Philosophie" 
tekintélyes folyóirata vagy Überweg műve szívesen állana 
rendelkezésére. 

Rengeteg irodalomtörténeti közlései mellett az is 
nagy előnye Falckenberg bölcselettörténetének, hogy nem 
a szövevényes, nehézkes, hanem a világos és könnyen 
érthető német művek közül való. Nagy kelendősége mu-
tatja, hogy Zeller ismert görög bölcs.-tört. kompendiumá-
hoz hasonlóan, mind máig kedvelt vezérfonala az előadó 
tanároknak s a hallgatóságnak. A legmelegebben ajánljuk 
bölcseletet kedvelő közönségünk szíves figyelmébe. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

Obskurus Emberek Levelei (Epistolae obscurorum 
virorum), fordította Barcza József. Kisújszállás, 1914. 311 
lap, ára 4 K. — A reformácziót megelőző szellemi mozga-
lomnak egyik legjelentékenyebb irodalmi termékét fordította 
le magyarra Barcza József kisújszállási tanár. A rövid 
bevezetésben elmondja a levelek keletkezésének történe-
tét. A reformáczió megindulásának évtizedében elkesere-
dett harcz indult meg a neves humanista tudós, Beuch-
lin János és a kölni dominikánusok egyik kegyeltje, 
Pfefferlcorn János, egy kikeresztelkedett zsidó közt. 

Utóbbi „Handspiegel" czímű gúnyiratában megtámadta 
Reuchlint, ki „Augenspiegel" czímű művével felelt a 
kíméletlen támadásra. Reuchlin művét a párisi Sorbonne 
ós több más egyetem is elítélte. Erre Reuchlin barátai 
azzal feleltek, hogy 1516-ban és 17-ben, két részletben 
kiadták az „Epistolae obscurorum virorum" czímű művet. 
A levélgyűjtemény úgy van összeállítva, mintha azokat 
az obskurusok egymáshoz, különösen Reuchlin egyik 
dühös ellenfeléhez írták volna, Az obskúrusok vallási 
türelmetlenségét, fogyatékos erkölcsi fölfogását, feslett 
erkölcsi életét, szűk látókörét, durva beszédmodorát ha-
talmas erővel és gúnnyal ostorozzák ezek a levelek. 
Alkalmasint Hutten Henrik szerkesztette azokat, több né-
met humanista segítségével. A nemcsak a kortársakra, 
de a következő korok gyermekeire is rendkívül nagy 
hatást gyakorolt leveleket jó magyaros fordításban adja 
fordítónk. Derék munkáját haszonnal forgathatja bárki. 

A népesedés problémája. Dr. Bernát Istvánnak, 
a M. T. A. lev. tagjának, Szövetségünk elnökének elő-
adása Kilián Frigyes könyvárús bizományában külön 
füzetben megjelent. Ára 50 fillér. 

Missziói levél czímén immár az ötödik füzetecskét 
adja ki dr. Misley Sándorné, a Magyar Nők Missziói 
Bizottságának elnöknője. Megemlékezik ebben mindazok-
ról az eseményekről, melyek a külmisszió magyar bará-
tait érdekelhetik, így első sorban arról, hogy a magyar 
bizottságnak lesz végre saját kiküldöttje is, a magyar 
származású Somogyi Edit. Buzgó adakozásra kéri föl a 
misszió barátjait, hogy a begyülő adományokból födözni 
tudják útiköltségeit, a mikor a pogány világ fiai közé 
megy. 

A kecskeméti egyházmegyei „Reformátusok Lapjáé-
nak második, húsvéti száma is gazdag tartalommal je-
lent meg dr. Hetessy Kálmán és Illyés Kálmán lelkészek 
szerkesztésében. A lap 3000 példányban jelenik meg s 
élénk képet tár elénk a legnagyobb egyházmegyénkben 
folyó evangéliumi és egyházépítő munkákról. Nagy öröm-
mel olvassuk belőle, hogy a félegyházi gyülekezet fele-
kezeti iskolát kíván fölállítani. Vajha az állam kezébe 
átmenő erősségeink helyébe minél több helyen emelne 
a vallási buzgalom újakat és újakat! 

A Filadelfia magyar diakonissza-szövetség Híradó-
jának idei első száma, Biberauer Richárd diakonissza-lel-
kész szerkesztésében, megjelent. A negyedévenként meg-
jelenő kis lap ingyen jár a diakonissza-ügy fölkarolását 
szívükön viselőknek. A lap iránt érdeklődők forduljanak 
Budapest, VI., Hermina-út 39. sz. alá lappéldányokért. 

A Vasárnapi Újság legutóbbi száma is gazdag és 
változatos tartalommal és szép képekkel jelent meg. 
Előfizetési ára negyedévre öt korona, a „Világkrónikáival 
együtt hat korona. Megrendelhető a „Vasárnapi Újság" 
kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám). 
Ugyanitt megrendelhető a „Képes Néplap", a legolcsóbb 
újság a magyar nép számára, félévre két korona 40 fill. 

E G Y H Á Z . 

Lelkészválasztások. Az érsekcsanádi ref. gyüleke-
zet Losonczy Géza czeglédi s.-lelkészt választotta lelki-
pásztorául. — A peterdi ref. egyház Kovács Ferencz: 
tolnanémedii lelkészt hívta meg egyhangúlag, ki a meg-
hívást el is fogadta. A peterdiek elhatározták, hogy új 
lelkészlakot építenek. — Az ipacsfai ref. egyház Tóth 
Kálmán s.-lelkészt hívta meg ötévi, ott eltöltött buzgó 
s.-lelkészi működése jutalmául. A választás folyó hó. 
26-án lesz. 



Segédlelkészek elhelyezése. L)r. Baksay Sándor 
püspök Bagó Bálintot Óidról Vajszlóba, Berényi Istvánt 
Siklósról Törteire, Korbai Pált Kajdacsról Somba és Pdlfy 
Istvánt Nagydorogról Faddra helyezte segédlelkészekül. 

Lelkészbeiktatások. Az új siklósi lelkésznek, Gi-
licze Antalnak a beiktatása f'. hó 26-án lesz. Az új lel-
készt Szőllössy Antal drávacsepelyi lelkész, egyházmegyei 
tanácsbíró iktatja be hivatalába. — Ugyanezen a napon 
lesz K. Nagy József oldi lelkész beiktatása is. 

Egyházmegyei tanácsbíróul a felsőbaranyai ref. 
egyházmegyében, Morvay Ferencz és Szabó Károly lel-
készek közül, szűkebbkörű szavazáson Morvay Ferencz 
nagyvátyi lelkész, egyházi életünk régi érdemes harczosa 
választatott meg. 

Jubiláló esperes. Sulyok István nagyváradi ref. 
esperes-lelkész ebben a hónapban töltötte be lelkészi 
működésének huszonötödik esztendejét. Az egyházmegye 
lelkészegyesületének értekezletén melegen ünnepelték az 
érdemes lelkipásztort. 

Egyházkerületi közgyűlés. A tiszai ev. egyház-
kerület közgyűlése Iglón fog megtartatni augusztus hó 
26—27. napjain. Augusztus hó 25-én reggel a közgyűlés 
tagjai és az érkező vendégek Szepesváraljára vonulnak 
át, hol az 1614-ben tartott zsinat 300-ik évfordulója al-
kalmából ünnepet rendeznek. 

A Presbiteri Világszövetség megválasztotta a Szö-
vetség keleti ágának tagjául György Endrét és Webster 
J. T. budapesti skót ref. lelkészt. Beválasztotta őket 
kontinentális bizottságába is. Magyarország kellő méltá-
nyolása gyanánt lehet tekinteni ezt a választást, mert 
a keleti ág 148 tagja közül csupán 8 él Nagy-Brittánián 
kívül. 

Ev. zsinati törvénytervezet. Az ev. egyházalkot-
mány II. és III. részének módosításáról szóló törvényja-
vaslatot, a zsinati bizottság január 27-iki ülésén hozott 
határozatai szerint, Jánossy Lajos esperes, biz. előadó 
átdolgozta és közzétette. Az előadói javaslatban több 
fontos és érdekes újítás van, melyeket közérdekű voltuk-
nál fogva lapunkban is ismertetünk. Új az a §, hogy 
egy polgári községben csak egy egyházközség szervezhető. 
A meglevő több önálló egyházközség fönnmaradását in-
dokolt közös kérelemre az egyet, közgyűlés engedélyez-
heti, azonban ezek is kötelesek közös felügyelő alatt 
álló testületet szervezni. Tehát míg a ref. egyházban a 
nagyobb gyülekezetek széttagolására törekszünk, addig 
ev. testvéreink a különállóakat is egyesíteni akarják, 
ü j rendelkezés az, hogy a nők lelkész- és tanító válasz-
tások alkalmával személyesen gyakorolhatják szavazati 
jogukat s olyan hívek, a kik reverzálist adtak az egyház 
kárára, az egyházközség közgyűlésein semmi jogot nem 
gyakorolhatnak. A javaslat 49. §-a a titkos szavazást 
tervezi, mely választásokon 10 jelenlevő közgyűlési tag 
kérelmére rendelhető el, A 64. § a virilista rendszert 
kívánja meghonosítani az egyházban, a mikor azt tervezi, 
hogy az egyháztanács választott tagjainak fele a legtöbb 
egyházi adót fizető közgyűlési férfi tagok, másik fele 
pedig a közgyűlés többi férfi tagjai közül választandó. 
Új a 80, §, mely eltiltja a választások előtt szokásos 
próbaszónoklatokat, melyet mi reformátusok épen meg 
akarunk honosítani. A lelkészi állás meghívás vagy je-
lölés útján töltetik be. A közgyűlés a lelkészválasztásra 
képesítettek sorából kijelölhet legföljebb négy olyan egyént, 
a kik közül választani óhajt, Ha a jelölést legalább ketten 
elfogadták, megejtetik a választás. Pályázat ezentúl csak 
akkor lesz, hogyha sem meghívás, sem jelölés nem tör-
ténik. A választhatók jegyzékét a kerületi elnökség álla-
pítja meg. Új az is, hogy a püspöknek rendes lelkészi 

hivatalt kell elfoglalnia, azonban püspöksége tartamára 
a lelkészi teendők alól föl van mentve, az ilyen egyház 
pedig arra az időre másodlelkészt választ. Persze, mindez 
még csak tervezgetés, a min bizonyára több módosítást 
eszközöl a zsinat. 

A nagyszombati ev. egyház állásfoglalása a „disz-
kréczionális jog" ellen. A nagyszombati ev. egyház 
márczius 25-én tartott közgyűlésében, Farkas Géza lelkész 
indítványára, a következő határozatot hozta : „Tekintettel 
arra, hogy a zsinat alkotmányügyi bizottsága azt az 
álláspontot foglalta el, miszerint a lelkészválasztások-
nál a püspöknek (esetleg a kerületi elnökségnek?) úgy-
nevezett diszkréczionális jog adandó; tekintettel arra, 
hogy ezen jog megadása tág teret nyitna az önkény, a 
pillanatnyi szeszély, a bosszú, kedvezés, hatalmaskodás 
s egyéb emberi gyarlóságoknak, melyek a „lelkiismeret" 
tág köpenyével lennének eltakarhatok, de egyúttal első 
lépés lenne akár a hierarchia, akár a kyriarchia kiala-
kulása felé egyházunkban ; tekintettel arra, hogy az egy-
házközségnek minden külső befolyástól ment szabad 
választási joga a reformáczió óta egyházi alkotmányunk-
nak teljesen bevált intézménye ; de tekintettel legfőképen 
arra, hogy az úgynevezett diszkréczionális jog a 400 
éves gyakorlat és zsinati törvény által biztosított s a 
király által szentesített alkotmányunkkal homlokegyenest 
ellenkezik: a közgyűlés a zsinati bizottság ezen állás-
foglalása ellen a leghatározottabban tiltakozik, eddigi 
gyakorlaton és zsinati törvényen alapuló jogáról semmi 
körülmények között le nem mond s az egyházközség 
szabad választási jogának föntartása mellett az úgy ne-
vezett diszkréczionális jogot senkinek — legyen püspök, 
vagy kerületi elnökség — megadni nem kívánja ; ellen-
kezőleg a zsinatot bizalomteljes tisztelettel kéri, hogy 
az egyházközség szabad választási jogát, illetőleg annak 
csorbítatlan föntartását törvény útján továbbra is biztosítsa. 
Egyben fölhívja a testvér-egyházakat, hogy hasonló ér-
telmű határozatokat hozzanak s azt a zsinat elnökségével 
közöljék." 

Belmissziói munka üebreczenben. Uray Sándor 
debreczeni lelkész a parókhiális körébe tartozó Máv. 
vaggongyárban már négy év óta folytat belmissziói mun-
kát. Október 31-től kezdve húsvétig minden kedden 
délután tart összejövetelt a vaggongyár mellé épült mun-
kástelep lakói számára. Az ottani állami elemi iskola 
nagytermében minden egyes alkalommal olyan nagy 
számmal gyülekeznek össze a hívek, hogy a termet egé-
szen megtöltik. Az összejövetelek programja rendesen ez: 
ének, ima, bibliamagyarázat, ima, ének, közérdekű föl-
olvasás. A biblia magyarázatok többnyire sorozatosak 
voltak : így szó volt az úri [imáról, a tízparancsolatról, 
az ünnepek előtt azok előkészítéséről. A bibliamagyará-
zatokban néhány buzgó segédlelkész is segítségére volt 
a derék lelkésznek. A közérdekű fölolvasásokat a lelkész 
felesége tartotta az Orsz. Közművelődési Tanács kiadá-
sában megjelent fölolvasás-sorozat alapján. A lelkekben 
mély nyomot hagyó és követésre méltó összejövetelek 
husvét hetében fejeződtek be. 

A felsöszabolcsi ref. egyházmegye márczius 31-én 
Kisvárdán tartott közgyűlése elé Somogyi József e. m. 
tanácsbiró, a Fonciére Pesti Biztosító-intézet ellen föl-
merült panaszokból kifolyólag, a következő indítványt 
mutatta be: „Mondja ki az e. m. közgyűlés, hogy ha 
az egyházkerületi közgyűlés — figyelmen kívül hagyva 
az egyházmegyék csaknem általános többségének óhaját 
— a belkörű tűzbiztosítást mellőzi s valamely biztosító 
társasággal az eddigihez hasonló szerződést köt, melyben 
a biztosítási föltételek kedvezőtlenebbek az egyes egy-



házakra nézve, mintha azok függetlenül kötnek biztosí-
tást: saját hatáskörében fogja megtenni a kellő lépéseket, 
hogy az egyházkerületi szerződéstől függetlenül, a ma 
kínálkozó legkedvezőbb föltételek mellett biztosíthassák 
magukat az egyházak tűzkár ellen." Az e. m. közgyűlés 
a javaslatot elfogadta s elhatározta, hogy pártolás végett 
a testvér egyházmegyéknek megküldi és az egyházkerületi 
közgyűléshez fölterjeszti tudomásul vétel végett. 

Orgonaavatási ünnepély. A balázsfalvi ref. egyház, 
az ottani Kálvin-Szövetséggel karöltve, Kenessey Béla 
püspök közreműködésével, június hó folyamán nagysza-
bású orgonaavatási ünnepélyt rendez. Ez alkalommal 
tartja a gyulafehérvári egyházmegye is ugyanott Kálvin-
szövetségi alakuló gyűlését. 

Orgonahangversenyek. A pesti ev. magyar egyház 
részben saját diakonisszái, részben a Magyar Vöröskereszt 
Egylet ápolónőinek nyugdíjalapja javára, április 29-én, 
szerdán d. u. 6 órakor a Deák-téri templomban orgona-
hangversenyt rendez, a melyen dr. Oyöry Tibor fog több 
Bach-darabot bemutatni, Juhos Ernőné pedig énekel. 
Ezenkívül közreműködik a Magyar Nők Karegyesülete 
is. — A fasori ref templomban az első orgonahangver-
seny május 3-án lesz. 

Evangéliumok ingyen kiosztása. Webster J. skót 
ref. lelkész, egy londoni barátjának szívességéből, a ké-
pes Evangéliumokból néhány ezer példányt kapott újból 
ingyen kiosztás czéljából. A hozzáfordulóknak, a kik 
megjelölik, hány példányra és milyen czélra van azokra 
szükségük, készséggel küld, míg a készlet tart. Czíme: 
Budapest, VI., Vörösmarty-u. 49. 

Adományok. Munkácsi Süteö István, a dunántúli 
ref. egyházkerület újonnan választott tanácsbírája, fele-
sége : báró Fischer Francziska nevére és emlékére 1000 
koronás ösztöndíj-alapítványt tett a nőnevelő-intézet nö-
vendékei számára. — A nyíregyházi ev. egyházhoz tar-
tozó Kálmánháza tanyán a Kralovánszky Kálmán aradi 
lakos tulajdonát képező s általa épített szép kis temp-
lomot megvette Csengery Mihály nyíregyházi birtokos 
azzal a szándékkal, hogy azt a Kálmánházához tartozó 
ev. híveknek ajándékozza. — Id. Demitter Gusztáv lei-
biczi ev. egyháztanácsos, nyug. városi pénztárnok körül-
belül 100,000 koronára rúgó vagyonát a leibiczi egyház-
nak ajándékozta. — A segesvári két szász takarékpénz-
tár 1913. évi tiszta nyereségéből 41.500 koronát adott 
ev. egyházi, iskolai czélokra és jótékonysági intézmé-
nyeknek. — Roekfeller János, a híres amerikai milliomos, 
4.800,000 K-t ajánlott föl dr. Mott Jánosnak egy Japán-
ban létesítendő keresztyén egyetem czéljaira. 

ISKOLA. 
Új egyetemi magántanár. Dr. BrucJcner Győző, 

az iglóí ev. főgimnázium tanára a magyar művelődés-
történeti szakból magántanári képesítést szerzett. Próba-
előadásában a Thököly-család vailási és politikai szere-
pével foglalkozott. 

„Alkalmi töprenkedések" czímen a Sárospataki 
Református Lapok legutóbbi számának vezetőczikkírója 
súlyos tartalmú és nagyon is megszívlelésre méltó igaz-
ságokat ir iskoláink szellemének a mai államsegélyes 
korszakban beállt, legkevésbbé sem örvendetes átalaku-
lásáról. 

A felekezeti tanárok nyugdíja. A vallás- és köz-
oktatásügyi miniszter a nem állami tanárok és azok öz-
vegyeinek s árváinak ellátásáról szóló törvénytervezetet 
és indokolását, annak országgyűlési tárgyalása előtt, 

hozzászólás végett püspöki hivatalainkhoz megküldte. 
Azok már ki is adták az egyes iskoláknak véleménye-
zés végett. 

Gyermekiinnepély. A budapesti skót ref. elemi 
iskola nemrégiben tartotta meg évi szokásos gyermek-
ünnepélyét. A felnőttek és érdeklődők olyan tömegesen 
jelentek meg, hogy a skót misszió nagyterme alig volt 
képes a hallgatóságot befogadni. A bevezető ének és 
ima után a tanítónők megvendégelték a kicsinyeket. Az 
apróságok élénk, értelmes szavalatokat, a nagyobbak 
zene- és énekszámokat adtak elő. Campbell James lel-
kész elmondott meséje nemcsak mulatságos, hanem ki-
váltkép tanulságos is volt. Két tanítónő tréfás történe-
teket mondott el vetített képek kíséretében, Webster 
James lelkész pedig érdekes képsorozatot mutatott be. 

Yak növendékek fölvétele. Az 1903- évi február 
17-én elhuny.t lovag Wechselmann Ignácz 1.400,000 K-t 
hagyományozott arra a czélra, hogy abból az ő és fele-
sége nevét viselő vakok intézete létesíttessék. A nagy-
lelkű emberbarát hagyományából létesített intézet 19Ö8. 
évben kezdette meg áldásos működését. Jelenleg 35 nö-
vendéke van. A jövő iskolaévre ismét tizenkét tanköteles 
korban lévő vak gyermeket vesznek föl még pedig val-
láskülönbség nélkül. (Jelenleg öt protestáns növendék 
van ott.) Á fölvett növendékek az intézetben teljesen 
díjtalanul nyernek ellátást és oktatást. Ruházatot, fehér-
neműt és tanszereket is ingyen kapnak. A fölvétel végett 
május 10-ig kell az intézet bizottságához (VII.,Mexikói-út 
60. sz.) folyamodni. A bélyegmentes folyamodványhoz 
születési-, himlőoltási- és orvosi bizonyítványt kell mellé-
kelni. A fölvételre vonatkozólag az intézet igazgatója 
készséggel nyújt bővebb felvilágosítást. Melegen ajánljuk 
a lelkészek és tanítók figyelmébe ezt a pályázati hirde-
tést. Nagy jótéteményt gyakorol, a ki a vak gyermekek 
szülőit fölvilágosítja, mikép kell a fölvételért folyamodni. 

Népoktatási Közérdek. Népoktatásunk igazi közér-
deke : hiánytalan és fönnakadás nélküli közigazgatásának 
biztosítása. Ennek a fontos ós nagyjelentőségű czélnak 
a szolgálatára hivatott Gyerkes Mihály székelyudvarhelyi 
áll. ig. tanító „ Népoktatási Közérdek Kiadvány tára", 
melynek könyvei: A tanítók illetményei, A népiskola 
tanulmányi rendje, A népiskola adminisztrácziója, Ta-
nítói államsegély kérvény és mellékletei, Óvodai útmutató 
és államsegély kérvény, Társadalmi tevékenység, Emlé-
keztető haladási napló, Népoktatási közérdek. Mindegyik 
világos és biztos útmutatást adó vezérfonál a népoktatás 
egyes részleteihez, ellátva mintafogalmazványokkal és a 
szükséges összes mellékleti nyomtatvány űrlapokkal. 
Igazgatótanítók, iskolaszékek és gondnokságok, óvodai 
telügyelő bizottságok hasznos útmutatókat nyernek ezen 
kiadványokban. Figyelmébe ajánljuk az érdekelteknek. 

E G Y E S Ü L E T . 
A Budapesti Ref. Ifj. Egyesület április 19-én 

tartotta a nyári szünet előtt utolsó, jól sikerült szeretet-
vendégségét a ref. főgimnázium dísztermében, a mely 
ez alkalommal is, a szép tavaszi nap daczára, egészen 
megtelt. B. Pap István elnök imája után reámutatott 
megnyitó beszédében arra a nagy szeretetre, a mellyel 
egyházunk közönsége az ifjúsági egyesület ügyét ez 
évad folyamán felkarolta, valamint a nemrég megalakult 
hölgybizottság áldásos munkájára, a mely lehetővé tette, 
hogy az Egyesület a szeretetvendégségekhez szükséges 
asztali fölszereléshez juthatott. Teázás után Várady An-
talnak Az Ur ítél czímű melodrámáját Tóth Rezső, az 
egyesület tagja szavalta Péter Emilia zongorakísérete 



mellett. Mendelssohn Rondo Capricioso-ját Vinczi Ká-
rolyné adta elő zongorán. Rzehák Erzsébet éneke után 
K. Erwin Károly saját szerzeményű darabját játszotta 
zongorán, Patay Pál bibliamagyarázata, imája és ének 
zárták be az estélyt. 

A Budapesti Ref. Il'j. Egyesület cserkészcsapata 
április 26-án délután 5—8-ig családi délutánt rendez a 
ref. theologia dísztermében. 

Az Egyetemi Ifjúság Országos Széchenyi Szö-
vetsége április 24-én az Omge. dísztermében jól sikerült 
emlékünnepélyt rendezett a következő programmal: 1. 
Dworak : B-dur trió, előadták : Farkas Béla dr. (hegedű), 
Zsámboky Miklós (gordonka) Fábry György dr. (zongora). 
2. Prologus, írta és felolvasta: Lampérth Géza dr. 3. a) 
Godard : Adagio pathetique ; b) Pugnani—Kreisler: Prae-
ludium és Allegro, előadta: Farkas Márta hegedűmű-
vésznő. 4. Dalok, énekelte: Holub Jenő, zongorán kí-
sérte a szerző: Farkas Béla dr. 5. Emlékezés Széchenyi 
István grófra, mondta: Tölgyes István, az Orsz. Széchenyi 
Szövetség főtitkára. 6. a) Tosti: Ave Maria, énekelte: 
Holub Jenőné ; b) Campana: Quarda clie bianca Inna, 
kettős, énekelték : Holub Jenőné és Holub Jenő, zongo-
rán kísérte: Farkas Béla dr. 7. Fölolvasás Széchenyi-
ről. Ünnepi nyilatkozatok: dr. Csernoch János Magyar-
ország herczegprimása ; Petri Elek, a dunamelléki ref. 
egyházkerület főjegyzője, dr. Zsilinszky Mihály. 8. a) 
Schubert: Változatok B-dur; b) Raff: L'espiégle, zongo-
rán előadta : szotyori Nagy Jolán. 9. a) Franz : Az ősz . . . 
b) Műdalok, énekelte: Hoffmann Hedvig, zongorán kí-
sérte : Zettl Viktor. 10. Popper D.: Orosz fantázia, gor-
donkán előadta: Zsámboky Miklós. Jövő számunkban 
bővebb értesítést adunk. 

Protestáns leányszeretetház Kassán. Nagyszabású 
terv megvalósítását határozta el a kassai és abaujtorna-
megyei Protestáns Patronázs Egyesület legutóbbi köz-
gyűlése. Kassán a Hernádon túl levő, ú. n. Alsószoros 
10- számú házat és az ahhoz tartozó kertet kibérelik s 
ott húsz leány számára szeretetházat létesítenek. A leá-
nyokat az igazságügyminisztérium utalja be a bíróilag 
elítélt, züllésnek indult, legföljebb 18 éves nők sorából, 
kik ott állandó szeretetteljes, de amellett szigorú felügyelet 
alatt javítónevelésben részesülnének, hogy elitélési ide-
jüket kitöltve, a társadalom hasznos tagjaikónt folytassák 
életüket. A leányok eltartásához az igazságügyminisztérium 
jelentékeny átalánnyal járul hozzá, de emellett az egye-
sületre hárul a szükséges épület bérösszegének a födö-
zése, annak fölszerelése és jókarban tartása, a leányok 
fölruházása, az épület átalakításának költsége. 

A Bethánia Egyesületben e hó folyamán érdekes 
előadások folynak ifjak és férfiak számára. Ápr. 5-én 
Benkö István: Hősök, kikre nem volt méltó e világ; 
Ápr. 12-én Waldschmidt Henrik : A keresztyén környezet, 
melyben felnövekedtem czímen tartott előadást. Ápr. 19-én 
dr. Thaly Lóránt: A keresztyén lélek költészetéről és 
ápr. 26-án Vargha Tamás : Napi hírekről szól. 

A Nagypénteki Ref. Társaság 1913. évről szóló 
jelentéséből kiemeljük a következőket: Az egyesületnek 
van 1154 tagja. Bevétele volt készpénzben 42,745 K, 
kiadása 41,960 K. Összes vagyona az ingatlanokkal együtt 
359,066 K-t képvisel s az 1913. évben 9714 K-val nö-

vekedett. A nagypénteki gyűjtés eredménye Budapesten 
1005 K, vidéken 1045'57 K. A természetben befolyt 
adományok és a saját gazdasági terménycinek értéke 
6810 K, a készpénzbeli adományok összege 6702 K. 
A 67 bennlakó növendék tartása és nevelése egyenként 
483 K-ba került. Segélyezett 14 családot 1286 K ösz-
szeggel. A 16 kilépett növendék közül 1 a gödöllői ker-
tészeti iskolába került, 1 cselédnek ment. 1 az intézetben 
alkalmaztatott, egyet a gyermekvédő liga neveltet tovább, 
a többit édesanyja, vagy rokonai vették magukhoz. A buda-
örsi Erzsébet-házat Molnár Imre igazgató vezeti czél-
tudatos, odaadó munkássággal, feleségével együtt, a ki 
árvaanya és tanítónő is. Ezenkívül van még egy tanítónő 
és ápolónő (varrónő) a gyermekek gondozására, nevelé-
sére. Ügyvezető elnöknő: malomszegi Elek Pálné, ügyv. 
elnök : Haypál Benő lelkész A Társaság és az Erzsébet-
ház gondnoka s egyúttal lelke a megalakulás óta Ta-
kách László presbiter. (Az adományok is hozzá küldendők, 
II., Fő-utcza 71. szám, a természetbeni adományok pedig 
Budaörsre.) 

G Y Á S Z R O V A T , 

Malomszegi Elek Pál temetése április hó 18-án 
nagy részvéttel ment végbe. Petri Elek egyházkerületi 
főjegyző hatalmas és megindító beszédben ecsetelte az 
elhunyt példás családi életét, Székely Ferencz, a Magyar 
Bank vezérigazgatója pedig kiváló közgazdasági érdemeit 
méltatta. Az elhunyt a Kálvin-Szövetségnek is alapító 
tagja volt s készséggel támogatott minden református 
ügyet. 

Csohány Sándor dr., ügyvéd, a Kálvin-Szövetség-
nek volt jegyzője, rövid betegség után, 36 éves korában, 
hirtelen elhunyt. 

Kovács Kálmán, a zilahi ref. Wesselényi-Kollégium 
fiatal tanára április 17-én, életének 28-ik és tanári mű-
ködésének 5-ik évében Budapesten elhunyt. 

Marschalkó Gyula, a rákoskeresztúri ev. egyház 
kántortanítója április 9-én, életének 44-ik és tanítói mű-
ködésének 22-ik évében elhunyt. 

Áldott legyen emlékezetük 1 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K , 
K. L. Az ügyet rendeztük. Az egyik küldeményt félretettük. 

— K—s B— a W — r . A jelzett összeg még nem érkezett meg. — 
bj. Köszönet! — Cí. P. Áz előfizetés az első negyedig van rendben. 

Felelős szerkesztő : B . P a p I s t v á n . 

Németh János műasztalosmester 
készít iparművészeti bútorokat, lakás-, iskola-, stb. berendezé-
seket. A székesfőváros szállítója. Költségvetés díjtalan. Budapest, 
VIII., Gólya-utcza 43. Telefon: József 3—90. 

d í d í d f O í d f d í d í d í d ; JiíKsSísKdídííSídídííSídíííídídídí 
Kaszás János czípészmester 

megrendelésre készít legfinomabb női- és férüczipőket. Buda-
pest, IV., Váczi-utcza 42. sz. 



N Y I L T T E R . 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. r A kiváló bór- és l i th iumos gyógyforrás 

v e s e - és hó lyagbajoknál , köszvényné l , c z u k o r b e t e g s é g n é l , 
vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő ha tású . 

T e r m é s z e t e s v a s m e n t e s savanyúvíz . 
Kapható ásványvlzkereskedésekben éo gyógyszertárakban. 

c r u m TCO ArriOT Szlnye-Lipóozl Salvator-forrás-yAllalat. 
öOHULiIÜÖ A U U ö i Budapest , V., R n d o l f r a k p a r t 8. 

H I R D E T E S E K . 

KUNZJÓZSEF ÉS TÁRSA 
BUDAPEST 

V., Deák Ferencz-u. és Bécsi-u. sarok 

y s i = F = 3 « 3 
V á s z o n , m e n n y a s s z o n y i k e l e n g y e , a s z t a l -
n e m ű , s z ő n y e g , ú r i e s n ő i d i v a t c z i k k e k k é -
p e s á r j e g y z é k é t k í v á n s á g r a b á r k i n e k k ü l d j ü k 

' A l e g j o b b ™ 

kályhákat é s A . kandal lókat 
H E I M H . 

eaáiBgéLxrl é a l r l J é i l y l 
u.d-w-«.j?l s z é i l l i t ó 

B u d a p e s t , T l i o n e t - u d v o r , 
K ü l ö n l e g e s s é g e k : t e m p l o m o k , c s a l á d i há -
z a k , i s k o l á k , i r o d á k s t b . r é s z é r e . T ö b b 
m i n t 1 0 0 , 0 0 0 van b e l ő l e h a s z n á l a t b a n . 

V a l ó d i 
os&k ezze 

a rédő -
^ e g y g y e l . 

M E I D I N C E R - O F E N 

fe, H. H E I M ^ 
Prospektusok é* költségvetések Ingyen é» bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 
Budapesten Thonet-udvarban. 

M á r i a V a i é r l a u t o a a Í O . 

OrsonaharmőniumoKat 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban 

szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X. ker., Delej-utcza 25 /b , 

(Tisztviselőtelep.) 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Tan-
erőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. — Részlet-
fizetés engedélyezve. — Kérjen árjegyzéket pianók és pianinók 

ról. — Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig. 

Torony-Arák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

ElaA magyar óragyár gőzerö-
berendezéssel. 

L L E R J Á N O S 

utóda M A J E R K A R O L Y 
Budapest, Vil., Thököly-út 52 , 

(Saját ház.) 
Képes árjegyzékek, kö l t s ég -

jegyzékek ingyen . 

O r g o n a - é s h a r m o n i u m g y á r 
gőzerőhaj tás- é s s a j á l v i l lamosví lág i tássa l berendezve. 

ORSZÁGH SÁF8D0R ÉS FIA 
os. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapít tatot t 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetús és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, rmlyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minüen nagysagban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 

ft lelhész u r a k szíves f igye lmébe a j á n l j u k a k i a d á s u n k b a n 
megje lenő és közkedvel tségnek ö r v e n d ő úgynevezet t 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16" alaKban 14 cm m a g a s é s 10 cm szé les . 

Vászon- é s fé lbőrkötésben . 
Bőr- és bor júbőrkö tésben . . 
Celluloid- és kr is tá lykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8" alaKban 1772 cm m a g a s é s 11 cm szé les . 
Vászon- és fé lbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- é s bor júbőrkö tésben . . . 4.60 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhaj t ja , készséggel 
haj landók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel , hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni sz íveskedjenek. 

AlKalmi ajándéKul ajánl juK a KiadásunKban levő 

Képes Szent Bibliát 
Tartalmazza a teljes Ó- és Újtestamentomot, valamint az 
Apokrifus könyveket. Alakja 18/25 cm. Tar ta lmaz több mint 
ezer művészies kivitelű képet és világhírű festők fes tmé-
nyeinek nyolcz színes másolatát . Á r a d ú s a n a r a n y o z o t t 
f e k e t e v á s z o n k ö t é s b e n 30 k o r o n a . Postaköl tség 72 fillér. 

Hornyánszky ViKtor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 



a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: I I . , Corvin-tér 2. — IV.. Semmelweiss-u. 14. — V.. LiDÓt-
körüt - VI., Andrássy-út 2 8 . — V I I I . , Rákóczi-út 3 9 . — VI11., Baross-

utcza 7 7 . - X., Liget-tér 2 . 
Egy a f e h ó r n e m ű t í i m é s l a e z való utasítást 

tartalmazó füzet bárkinek kiadatik. 

RIEGER OTTÓ v i l l a m o s g é p e k k e l b e r e n d e z e t t 
cs. é s k i r . u d v . o r g o n a g y á r a . 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója 

Budapest, X., Szigligeti íl 29. sz. 
cs. és kir. udvari szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 

A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitűn-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású esőrendszeríi (pneu-
matikái) tartós, nemeshangú orgonákat szállít. 
39 év óta 1900 orgonát szállított, közte a 
király orgonáját, a mely mű ez idő szerint 
hazánk legnagyobb orgonája (80 változatú 
villanyerőre berendezve). Orgonajavításokat 
és hangolásokat a legmérsékeltebb árban 
teljesít. Orgona jókarban tartását elvállalja. 
Katalógussal, tervezetekkel és rajzokkal kí-

vánatra díjmentesen szolgál. 

uraló*erecTetff ; 0^ T h e C h a m p Í O I l 
kerékpárokt dupla harang csaDá^yal és 
szabadonfutóval 3 és 5 évi Jótállással, min-
den árfelemelés nélkül, szigorúan és az ere-
deti gyári árakon havi 10 és 15 koronás 
részletre adjuk és kerékpáralkatrészeket az 
egész világon létező ös szes kerékpárokhoz 
külső és belső gummikat, pedálok, lánczok, 
csengők, kulcsok, szabadonfutóágyak, kor-

mányok, stb. mélyen leszállított 

nagybani eredeti gyári árban szállítunk vidékre is 
1 d r b hegy i g u m m i 6 K-tól, 1 d r b be l ső 2-80 K-tól f e l j e b b 

L Á N G J A K A B É S F I A 
k e r é k p á r - és a l k a t r é s z n a g y k e r e s k e d ő k 

BUDAPEST, VIII. Ker., József-Körút 41. szám. 
Fióküzletek : Andrássy-út 55., Baross-tér 3. és Budán II., Margit-kőrút 6. sz. 

Díszárjegyzék 1500 képpel ingyen és bérmentve. 

HARMQNIUIVI ÉS ZONGORA! 
Mielőtt harmóniumot vásá-
rolna, ne mulassza el a mi 

főárjegyzékünket kérni, 
Az országban a legnagyobb 
választék elvámolt elsőrendű 
amerikai, németországi és 
belföldi gyártmányokban, 
kedvezményes részletfizetési 
feltételek meilett, minden ár-

felemelés nélkül. 

KÉPVISELŐK KERESTETNEK. 

Kerber és Berleth 
Budapest, 

VII., Wesselényi-u. 53. 

LEGÚJABB 
_ THEOLOGIAI 

M O S T J E L E N T E K M E G I ÚJDONSÁGOK 

DEBRECZENI LELKÉSZI TAR 
XI. kötet. Szerkesztette S. SZABÓ JÓZSEF. 
Ara kötve Í0 K 
J A N O S I Z. : P A P I D O L G O Z A T O K 
VIII. kötet. Közönséges egyházi beszédek. 
i»ta kötve 6 K 

Ügy ezek, mint az előbbi 
kötetek, csekély havi részletfizetésre 

megrendelhetők 

K O N F I R M Á C Z I Ó A L K A L M Á B Ó L 
ajánljuk a RÉVÉSZ - S Z O B O S Z L A Y - S . 
SZABÓ-féle K O N F I R M Á C Z I Ó R A ELŐ-
KÉSZÍTŐ K Á T É T kérdés és feleletekben. 

Ára 30 fillér. 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
prot* írod. könyvkíadóhívatalában 

D E B R E C Z E N B E N 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztás i szövetkezet r évén S2 erezhet i be egy-egy 
falu népe m i n d e n n e m ű ház ta r t á s i és gazdasági czikkeit 
és i ta lszükségle té t a l e g j u t á n y o s a b b a n , úgyszin tén ha-
mis í t a t l an minőségben . A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet a k a r n a k létesíteni , a mozga lom kezdői 

f o r d u l j a n a k ú tba igaz í tásé r t a 

HANGYA 
a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
bbig Szövetkezetén ez ^ & & 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját pa lo tá jában . ) A Hangya köte lékéhez m a m á r több 
min t 1200 fogyasztás i szövetkezet t a r toz ik 46 mill ió K 
évi fo rga lommal . Levélczím : HANGYA, Budapes t , posta-

fiók 109. szám. 



(( .  Első magyar vil lamos erőre berendezett harigszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 
a m . k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , m ű v é s z e k s t b . s z á l l í t ó j a -
Budapest, li., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

„ H a n g f o k o z ó g e r e n d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedűk vétele és eladása. 

\ L e g n a g y o b b r a k t á r é s 
, = = = = = g y á r . = = 

Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-

. tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmóniumok 70 frt tól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahsgedük 6 kor.-tól följebb. 

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás. 

SELTENHOFER FRIGYES FIAI 
cs. és k i r . udv. szállítók SOPRONBAN, 
W Hazánk legrégibb harangöntödéje. 

Aján l ják l eg jobban 
b e r e n d e z e t t harang-
Öntődéjüket a t . k ö z -
ségeknek és egy-
h á z a k n a k Harangok 
b á r m e l y nagyság-
b a n és zengzet-
ben , csak a legf ino-
m a b b h a r a n g é r c z -
ből, t i sz ta c sengő 
hangga l ön t e tnek . 
Repedt harangok ú j r a 
ö n t e t n e k ; ezek, va-
l a m i n t az ú j h a r a n -
gok is a már meg-
l évőkhöz te l j es 
ö s s z h a n g z a t b a ön-
tetnek. Minden ha-
rang hangja előre 
határoztatik meg.Kü-
l ö n ö s e n f igyelmez-
t e t j ü k s z a b a d a l m a -

z o t t kovácsolt vasból készült szerkezetünkre n a g y h a r a n -
gok részé re , m e l y á l ta l ezek könnyen h ú z h a t ó k s a fala 
ka t n e m r á z z á k . F a k o r o n á k k a l b í ró h a r a n g o k ezen 
s z e r k e z e t r e o lcsó á r é r t á t a l ak í t t a t nak . Kovácsolt vasból 
készü l t t ű z m e n t e s harangállványokat, c zé l sze rü sze rke -

ze tben s o lcsó á r a k mel le t t a l e g j o b b a n a j á n l u n k . 

K ö l t s é g v e t é s e k k e l és k é p e s á r j e g y z é k k e l k í v á n a t r a 
p o s t a f o r d u l t á v a l s z o l g á l u n k . — 1 9 1 2 - b e n 1 6 2 d r b h a -
r a n g o t összesen 4 6 , 1 3 7 k l g . s ú l y b a n s z á l l í t o t t u n k . 

Ú J D O N S Á G O K ! 

* 

A MESSIÁSSÁG 
A vílágélet és a lelki titok egységes okfejtése. írta Asz-

£ BÖLCS SALAMON NYOMÁN 
Egyházi beszédek I. írta Sohár Kálmán. Ára . . . . K 3.— 

£ 

HIT ÉS TUDÁS HARMÓNIÁJA 
írta Bernát István. Ára . K —.50 

£ 

K A P H A T O K 

Kókaí Lajos könyvkereskedésében 
Budapest IV*t Kamermayer Károly-u, L 

£ 

Ú J D O N S Á G O K ! 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN 5 9 5 4 0 



PROTESTÁNS 

GYHAZtalSKOLAI LAP 
Megje len ik m i n d e n v a s á r n a p . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IX., R á d a y - u t c z a 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és k iadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesz tő : 
B I L K E I P A P I S T V Á N . 

Társszerkesztők : 
pá lócz i Horváth Zol tán dr . és Ková t s Is tván d r . 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, Tari Imre dr. és 

Veress Jenő. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

H i r d e t é s i d í jak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

T A R T A L O M . Az E l e t K ö n y v é b ő l : Kiválasztás. Kövy László. — V e z é r c z i k k : Fordulóponton. —n. Darányi Ignácz közgyűlési meg 
nyitó beszéde. A magyar polgári törvénykönyv tervezete ker. erkölcsi szempontból. 1. Hamar István. — K r ó n i k a : 
Az angol miss lovagjai. — T á r e z a : Levél Belfastból. Sebestyén Andor. — B e l f ö l d : A dunamelléki ref. egyházkerület 
közgyűlése. —p. Gróf Dégenfeld József Szlavóniában, á. A solti egyházmegye közgyűlése. Tudósító. A kecskeméti 
egyházmegye közgyűlése. V. I. — A mi ü g y ü n k . — E g y h á z . — I s k o l a . — E g y e s ü l e t . — G y á s z r o v a t . — Szer -
k e s z t ő i ü z e n e t e k . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből. 

Kiválasztás. 

„A Keresztelő János idejé-
től fogva pedig mindezideig 
a mennyeknek országán erőt 
tesznek és az erősek kapják 
azt." Máté 10.12. 

Darwin hirdette a szelekczió, kiválasztás elméletét. 
Az élet, mint a nap a virág kelyhéből a harmatot, föl-
szívja a küzdelemre vágyó egyént. A hajlam és tehetség 
ezer meg ezer változatossága szerint kijelöli, megmutatja 
a czélt. Egyiknek magasan a csillagok fölött, másiknak 
alacsonyan a föld porában. Beállítja az egyént a csata-
sorba. De az érvényesülés mezején aztán az előmenetelt 
kinek-kinek ügyességétől és bátorságától teszi függővé. 
A kellő időben cselekedni tudástól. A tehetség, az indulat 
alkalomszerű fölhasználásától. A mozdulatok pontos ki-
számítottságától. A szó finoman rezgő lágyságától, vagy 
az ökölcsapás durva erőszakosságától. Minden esetben 
az akaraterő hajlíthatatlan, érdes keménységétől s a 
szorgalom és kitartás állandó feszültségétől. 

Kikben az akaraterő keménységét lágyra olvasz-
totta a csalódások ós akadályok tüze, vagy a kik nem 
helyes úton, nem a megfelelő fegyverekkel és nem az 
alkalmas időben vonultak a czél felé, azokat könyör-
telenül elbuktatja az élet. A protekczió, a szánalom csak 
ideig-óráig tartja felszínen a vergődő egyént. Míg lassan 
elnyeli az örvény, hallja az utána törtetők vad zajongását. 

Szerencsétlenség, bukás, mint elmaradhatatlan szük-
ségesség van beállítva Darwin gondolatába. A „struggle 
for life", küzdelem a létért eredménye egyik számára a 
győzelem koszorúja, másiknak a megsemmisülés kopor-
sója. Öröm, boldogság, a czélhoz érés gyönyörűsége a 
bátraknak, keményeknek, okosan erőseknek; fájdalom, 
fuldokló vergődés, a tönkrejutás mozdulatlansága a gyen-
géknek, tétován ingadozóknak, oktalanul erőseknek. 

így formálódott ki Darwin agyában a természeti 

élet képe. A természeti élet szelekcziójának pendantja: 
a szellemi élet kiválasztása ott van beállítva és meg-
határozva a kijelentésben. 

Istenországán is erőt tésznek. Csak az erősen ha-
tározottak kapják meg azt. A szellemi élet igazi czélja: 
Isten megismerése, mélységébe és magasságába elmerü-
lés. Kitárva álló kapuján beereszt minden szomjuhozót, 
kinek szívét ez a felséges czél lelkesedésre dobbantotta. 
De pozicziót hódítani, megközelíteni a czélt itt sem lehet 
a gyöngéknek, akaratnélkülieknek. Az önerejükben biza-
kodók pedig hamar megszégyenülnek. Az akarat aczélos 
keménysége, a szorgalom s kitartás állandó ébersége 
nélkül itt sem lehet boldogulni. 

Akarni, szorgalmasan, erősen, határozottan kell 
akarni az előremenetelt. És a szellemi világ harczosai-
nak módjukban áll, hogy ezt a minden ellenállásra ké-
szen álló akaratot közöljék azzal az Istennel, ki bennük 
lángralobbantotta a munkakedv parazsát s a ki felé 
törekszenek a keskeny út ezer nehézségén, akadályán 
keresztül. 0 adja a komolyan törekvőknek, az újjászüle-
tés szent vizében megfürdötteknek azt az erőt, mely 
szükséges a harczolásra és a kimenetelre és bejövetelre. 
Mert, a kik csak tudományos készültséggel, bármilyen 
ragyogó is legyen az, vagy csak oszlopokat rendítő sám-
soni erővel, vagy csak az éjszakát is nappallá tevő 
szorgalom virrasztóképességével indulnak e nagy küz-
delembe, azoknak a kezdetnél is már meg kellene mon-
danunk, hogy a czélhoz sohasem érnek el. Örök ver-
gődés lesz az életük. Homályos útakon sohse látnak 
világosságot. Alig szabadulnak ki egyik kísértés tőréből, 
beleesnek a másikba. A kételkedés rengése hamar meg-
ingatja Őket. A szellemi élet harczosainak Istenben való 
bizodalomra, még pedig egészséges, jókedvű bizödalomra 
és igazi, őszinte megalázkodásra van szükségük, hogy 
felmagasztaltassanak. Csak azon a láthatatlan csatornán, 
melyen az imádság forrása buzog fel, ömlik vissza áldott 
felelet gyanánt Istennek minden körülmények között se-
gítő és megtartó ereje. 



Mert kemény és rögös a szellemi élet útja és nem 
áll meg a nap, hogy minden homályos kérdésre azonnal 
megnyugtató, világos választ kapjunk. Minden kétség-
pillanat alatt nem változik át bizonyossággá. A kijelen-
tés nem minden sora ragyog mindjárt a megértés vakító 
fényében. Nagy a kísértés, de nagy Isten ereje is a 
benne bízó, előtte megalázkodó harczosok számára. A kik 
reája bízzák minden titok megfejtését, minden fátyol 
föllebbentését, minden csomó kibogozását, arra az alkal-
mas időre, melyet előkészít és meghoz az Úr, azok 
győzedelmeskednek. 

Ne áltassunk hát senkit. Mint a természeti, úgy a 
szellemi világban is uralkodik a kiválasztás törvénye, 
A mennyeknek országán is erőt tésznek. Álmodozó, ké-
nyelmesen hevergető keresztyének sohasem érnek czélt. 
Határozott, kemény jellemekre van szükség, kik a Jézus 
Krisztus jó vitézei. A szellemi élet nagy versenyfutásá-
ban is csak a csüggedni nem tudóké a czélhoz érés 
koszorúja! 

Kövy László. 

FORDULÓPONTON. 

„Az ideális barátság, mely a katholikus Széchényit 
és a protestáns Wesselényit egybefűzte, példaképül szol-
gálhat a közös magyar hazában egymás mellett lakó hívő 
keresztyéneknek, miképen kell a közös keresztyén szellem 
és értékek megoltalmazására őszinte egyetértéssel együtt 
müködniök és egymást kölcsönösen megbecsülniök." -— 
A keresztyén alapok elleni támadás, a hitetlenség s az 
ezzel járó hazafiatlanság és nemzetköziség, Magyarország-
ezeréves hagyományainak döngetése, a radikalizmus s 
az ezek elleni együttes védekezés szükségességének tu-
data adta Magyarország herczegprimásánuk szájába eme 
nagyjelentőségű szavakat a Széchenyi-Szövetség által 
1914. április hó 24-én tartott Széchenyi-emlékünnepélyen 
s hozzátette, hogy „egyetértéssel és kölcsönös támogatás-
sal meg kell védenünk a keresztyénséy eszméit", hogy 
„tiszteletben tartva a magyar nemzetnek nemzeti és val-
lásos érzéseit, senki se merje döngetni azokat a pillére-
ket, a melyekre őseink e hazát építették, ha e hazában 
boldogulni akar". 

Méltó, hogy feljegyezzük e szavakat és ezt a dátu-
mot, melyet történeti nevezetességűnek kell tartanunk s 
úgy érezzük, hogy fordulóponton állunk. Nemcsak azért, 
mert bátor, nyílt, őszinte és öntudatos hang volt ez, de 
azért is, mert a legilletékesebb tényezők nyilatkoztak 
meg, a már korábban különböző gyűléseken és hírlapok-
ban hangoztatott kooperáczió halaszthatatlansága mellett, 
a radikalizmusnak veszélyes, hazát ós egyházat egyaránt 
aláásó kinövései ellen a „keresztyén és nemzeti alap" 
megvédésére. 

Petri Elek, dunamelléki egyházkerületünk főjegy-
zője e tagadhatatlanul jelentős felhívásra keresetlen 
szavakkal, de mély vallásos érzéssel, ihletetten, bölcsen 
és tapintatosan adta meg a választ, „Vallás nélkül nin-

csen erkölcs, a felvilágosodottság, a melyet a radikálisok 
korszellemnek tüntetnek fel, görögtűz, mely elvillanása 
után, annál nagyobb homályban tart, csak az evangélium 
az igazi világosság, melynek fényénél a valóságnak meg-
felelően látjuk az igazságot s ezt megvédeni és az er-
kölcsök sülyedésót megakadályozni közös kötelesség." De 
helyesen mutatott rá arra, hogy minden keresztyén fele-
kezet körében van elég vergődő ós megmentendő lélek, 
ne háborítsuk tehát egymás határait, hanem dolgozzunk 
közösen a közös veszedelem meggátlására! 

Úgy éreztük, hogy történeti pillanat volt ez, amely-
ben meg kellett tapasztalnunk azt is, hogy az evangé-
liumban vetett erős hit, a mely négy századon át annyi 
keserűséget, veszélyt, nyomorúságot és szenvedést, hozott 
a protestánsokra, nem szégyenült meg és bíztatóan hang-
zik fel ma 400 év homályából is : „Erős várunk az Isten." 
Az ágostai hitvallásúak részéről Zsilinszky Mihály ha-
sonló értelmű nyilatkozata pedig megbizonyosított a fe-
lől, hogy a készség a keresztyén felekezetek körében 
az együttes társadalmi munkára megvan. 

A veszedelmes tüneteket magaslatról tekintő lelkek 
tehát készek a közös védelmi munkára, de vájjon lesz-e 
erő annak megvalósítására ? Nem fogják-e a szüklátkörűek 
és vakbuzgók kicsinyes torzsalkodások okából megbontani, 
a nagy czélok negligálásával ezt a közös akczióra való 
készséget? Hiszen még magunk között is annyi a félté-
kenység, a hiúságvágy, az önzés, a pártoskodás és még 
mi magunk sem akarjuk megérteni, hogy csak egy ma-
gyar kálvinista egyház van s hogy csak úgy állhatunk 
meg a nagy tülekedésben, ha.czélként lebeg előttünk a 
keresztyén Magyarország! 

Jusson eszünkbe Péter írása: „köztetek is lesznek 
hamis doktorok, kik behoznak veszedelmes tévelygése-
ket, az Urat is megtagadván és sokan fogják követni 
azoknak veszedelmeket . . . és a telhetetlenség miatt 
magoktól gondolt beszédekkel belőletek kereskedést űz-
nek . . . de ezek víz nélkül való kútfők, fellegek, me-
lyek a széltől hányattatnak". Ilyen a radikálizmus, le-
gyen annak monizmus, modernizmus, hedonizmus, liber-
tinizmus vagy bármi más neve, mert mindnek egy czélja 
van : ledönteni az egyház alapjait, az evangéliumi igaz-
ságokat és a keresztyén hitet, hogy aztán telhetetlensé-
giik miatt űzzenek belőlünk kereskedést. 

Lássuk be tehát, hogy nagy veszedelem jött reánk 
s ne áltassuk magunkat azzal, hogy ez a dekadens irány-
zat a „magától talált romlásban elvész" : mert mi is 
belepusztulunk, mint a hogy elveszett Jeruzsálem, Kora-
zim, vagy Kapernanm. A pogány szellem nyaldossa a mi 
megszentelt oltárainkat is s dúl már az aranyborjú, az 
ember- és az önbálványozás a mi sorainkban is. 

A katholikus egyház magyarországi egyházfejedelme 
részéről tett nyilatkozat őszinteségében nincs okunk ké-
telkedni, de ennek az őszinteségnek le kell nyúlnia a 
falusi plébániákig, mert egy túlbuzgósággal elhalászott 
lélek évtizedekre kiterjedő torzsalkodást idézhet elő s 
egy kirohanás a lapok hasábjain az „eretnekek" ellen, 



feldöíitheti a felvilágosodott, a magas egyházi és nemzeti 
szempontokat néző egyházfejedelmek legjobb intenczióit 
s a protestánsok részéről épen ebben a kérdésben amúgy 
sem egységesen gondolkozók, de a veszedelem láttán 
mégis az egyiittmnnkálkodásra hajlandók minden bizal-
mát megingathatja. 

Hogy ezt a bizalmat meggyöngíteni sokan fognak 
törekedni, amúgy is előrelátható. Ha tehát azt akarjuk, 
hogy a most már épenséggel nem titkos radikális irány-
zattal szemben megnyerjük a csatát és a kath. keresz-
tyének őszintén, komolyan óhajtják a protestánsok közre-
működését: tegyék félre az amúgy is csak efemer értékű 
áttérítgetéseket, a vegyesházasságoknál való szertelen-
ségeket, papbeiktatásoknál, temetéseknél eddig előfordult 
ízetlenségeket, a középkori eretnekteóriát és lássák meg, 
hogy a protestánsok 400 év alatt a Krisztus tanaihoz 
való ragaszkodásban és hűségben a hazaszeretet és nem-
zeti érdekek ápolásában mindenütt a világon megállották 
helyüket és hogy a protestánsokban értékes, komoly, be-
csületes és igaz barátokat lehet nyerni. A felekezeti ér-
zékenykedésnek ugyanis protestáns íészről a reformáczió 
történetében ott vannak a természetes okai s ezt az 
érzékenységet és vele a bizalmatlanságot, sőt súrlódáso-
kat, egyenetlenséget, ellenségeskedést felébreszteni annyi, 
mint a protestánsokat a velük amúgy is kaczérkodó ra-
dikálisok elleni harczban lekötve tartani. És ha a tiszta 
faj magyar protestánsok ott vesztegelnek duzzogva és 
békétlenkedve, mint a magyarok történetében a magyar-
ság között annyiszor történt, nem tudjuk, hogy folyik 
le a harcz ?! Egy második mohácsi vészt pedig nem, bír 
meg ez a nemzet. 

Mi pedig, protestánsok, értsük meg Pál intelmét: 
„ne legyünk többé gyermekek, kik habozzunk és ide s 
tova hajtassunk a tudománynak akármi szele által . . . 
hanem az igazságot követvén szeretetben, nevekedjünk 
abban, a ki fő, tudniillik a Krisztusban". 

És ha ezt az intelmet követve, vizsgáljuk a hamis 
tudományok prófétáinak tervszerű, czéltudatos aknamun-
káját, „elhitetésre való csalárdságukat", lehetetlen, hogy 
egyrészt magunk is megértvén az idők jelét, négy millió 
protestáns félre ne tegyük a belső viszálykodást és egye-
netlenkedést, másrészt, hogy ne fogjunk össze mind-
nyájan, a kik keresztyéneknek neveztetünk, teljes erővel, 
egyetértéssel és a diadal biztos hitében a nagy, dicső, 
keresztyén Magyarország kivívására! 

—n. 

Darányi Ignácz közgyűlési megnyitó beszéde. 

Tisztelt közgyűlés! Egyházunk helyzetének nehéz-
ségeit mindnyájan érezzük. Sok gondot adnak a nép-
számlálás eredményei, melyek szerint, ha abszolúte nem 
is fogytunk, de viszonylag visszamentünk és a felekezetek 
közti arányszámunk állandó csökkenést mutat. Ezen 
jelenségekkel és azok okaival foglalkozni jelen gyűlésünk 
keretén túl menne, de azt hiszem, ezen kérdést tanul-

mányozni egyetemes egyházunk önmaga iránti kötelessége. 
Nem lehetünk nyugodtak egyházunk és egyházunk in-
tézményeinek haladása és fejlődése tekintetében sem, 
mert bár nem tagadható, hogy előre megyünk, de még-
sem haladunk oly arányban, hógy a változott verseny-
viszonyok közt úgy megálljuk helyeinket, a mint az 
jövőnk szempontjából feltétlenül szükséges volna. Ezeket 
látva és észlelve nem szabad nyugodnunk és mikor 
minden érdekkör mozog és igényeit bejelenti, akkor mi 
sem hagyhatjuk pihenni az 1848. XX. t.-cz. végrehajtá-
sának kérdését, mely fokozottabb mértékben lesz hívatva 
bennünket képessé tenni egyházi életünk fejlesztésére. 
Nagy munka vár reánk a belmisszió terén is, jóllehet 
elismerem, hogy pl. kerületünk újabb időben szép sike-
reket mutathat fel. Különös melegséggel kívánok meg-
emlékezni a budapesti egyház példaadó működéséről is 
e téren és azon hathatós támogatásról, a melyben egy-
háztársadalmunk részéről ezen munkánkat nemcsak kerü-
letünkben, de az egész országban is a Kálvin-Szövetség 
a kezdet nehézségei daczára is részesíti. 

Egyházi intézményeink között iskoláinkat is erősí-
teni és fejleszteni kell. Az iskolák az egyháznak vete-
ményes kertjei. Ezen veteményes kerteket mi más ker-
tészekre nem bízhatjuk, ha azt akarjuk, hogy azok 
gyümölcsét egykor egyházunk élvezze. Ezért egyházunk 
szempontjából az elemi iskolaügy terén az államosítás 
elvének hirdetését annál inkább fájdalom, minél tekin-
télyesebb oldalról halljuk azt olykor hangoztatni. A fe-
lekezeti iskolák az egyház tulajdonát képezik s az egyház 
irányát és szellemét hivatvák kitejezni és képviselni. 
Ezek fölött lelkiismeretes gonddal őrködni tartozó köte-
lességünk. 

Szükségesnek tartom azt is, hogy az egyházi életből 
eltávolíttassék minden, a mi attól idegen; a politikai 
villongást, bármely oldalról is jöjjön az, egyházi életünkbe 
átvíve károsnak ós veszedelmesnek tartom. Időleges életű 
pártokhoz örök életre hivatott egyházunkat kötni, vagy 
kötni akarni sohasem vezethet jóra. A lelkészi és világi 
elem közti egyetértésre és együttműködésre nagy súlyt 
helyezek ; ezt erősítendőnek tartom, mert csak teljes össz-
hangban egyesülve és vállvetett munkával birkózhatunk 
meg azon nagy feladatokkal, a melyek előttünk állnak. 

Mi a szabad vizsgálódás egyháza vagyunk. Erre 
utal bennünket nemcsak jelen szervezetünk, de minden 
történeti előzményünk is. De ezen körülmény nem je-
lentheti azt, hogy a mi egyházunk keretébe minden tan 
beleférjen és hogy a bibliai alaptól el is távolodhatunk 
Mi nekünk ezen az alapon sziklaszilárdan meg kell álla-
lmiak és lelkészképzőink helyes iránya felett annál na-
gyobb gonddal kell őrködnünk, minél többet várunk és 
remélünk új lelkésznemzedékünktől. 

De nemcsak nekünk reformátusoknak, az összes 
egyházaknak megnehezedett a helyzete. A hitetlenség, 
a vállástalanság direkt és indirekt útakon tört egyházaink 
ellen. Hangzatos jelszavakkal, álbölcseleti érvekkel, a 
szabadság nevében támadják a keresztyén egyházat, 



megfeledkezve arról, hogy a mi egyházunk alapítója a 
Megváltó, nemcsak a legnemesebb emberszeretet, hanem 
a lelki szabadság és testvériségnek is megtestesítője volt 
és mint ilyen teremtett egy új világrendet. 

Ezen támadásokkal szemben a belmisszión, a belső 
erősítésen kívül a szocziális munkától várok legtöbbet. 
A római katholikus egyház legilletékesebb képviselője 
részéről egy neutrális helyen a napokban meleg szavak-
kal felhívás intéztetett egyházunkhoz a szocziális munka 
terén való párhuzamos együttműködésre. Ezt a haza-
fias felhívást én örömmel fogadom, mert erős a meg-
győződésem, hogy a keresztyén egyházak ezen tervszerű 
ostrommal szemben, csak ezen az úton fognak megáll-
hatni. Kölcsönös megértés és kölcsönös méltánylás mellett 
a nélkül, hogy bármit is jogainkból és elveinkből felál-
doznánk, ezen a téren egymás oldalán küzdhetnek a kö-
zös ellenfél ellen mindazok, a kik bár különböző temp-
lomokban, de egy Istent imádnak és akarnak az evan-
gélium alapján szolgálni. 

Sok veszteni való időnk nincsen. Szívleljük meg 
az írás tanácsát: „Addig dolgozzunk, míg nappal van, 
mert eljön az éjszaka és akkor nem dolgozhatunk többé." 

A magyar polgári törvénykönyv tervezete 
ker. erkölcsi szempontból. 

I. 

Most van hivatalos tárgyalás alatt a magyar polgári 
törvénykönyvnek az igazságügyminiszter által összeállított 
és kibocsátott második tervezete. A tervezethez sokan 
hozzászóltak már a bizottsági tárgyalásokon kívül is a 
jogi szaklapokban. Ezek a hozzászólások azonban csak 
jogi szempontokat vettek és vesznek figyelembe, holott 
a tervezetnek több része az erkölcsi szempontokat is 
érinti s legközelebbről kell, hogy érdekelje a keresztyén 
egyházakat, mint a krisztusi erkölcsiség letéteményeseit 
és legfőbb őreit is. Nem tudok azonban arról, hogy akár-
melyik ker. egyház is foglalkozott volna a polgári tör-
vénykönyv tervezetével. Azért, hogy mulasztás bűnébe 
ne essünk és a törvénykönyv-tervezet bizonyos javasla-
tai ne a mi hozzászólásunk és vélemény-nyilvánításunk 
nélkül váljanak törvénnyé, a következőkben a keresztyéni 
erkölcs szempontjából ismertetem a törvénytervezet némely 
részét s felhívom ismertetésemre mindazoknak az egy-
házi tényezőknek a figyelmét, a kiknek és a melyeknek 
joguk és kötelességük is sorompóba lépni a krisztusi 
erkölcs megvédelmezésére. 

Keresztyéni erkölcsi szempontból a törvénytervezet 
3-ik czímének, a rokonságról szóló résznek, a törvényes 
származás elveit megállapító 2-ik. a törvényesítés mód-
jait magszabó 3-ik, az örökbefogadásról szóló 4-ik és a 
törvénytelen gyermekekről szóló 7-ik fejezetei érdekelnek 
bennünket. Vegyük hát sorra ezeket a fejezeteket. 

* 

A törvényes származásáról szóló 2-ik fejezetnek 
(91—101. §) mindjárt a legelső, 91. §-ában találunk egy 
olyan rendelkezést; a mely gyakorlati alkalmaztatásában 
összeütközhetik a keresztyén erkölcsi szempontokkal. 
E § 2-ik bekezdése ugyanis azt mondja, hogy a törvé-
nyes formák közt megkötött, házasságból született gyer-
mek törvényes gyermeknek minősítendő még abban az 
esetben is, ha a házasság semmis, vagy megtámadtatás 
következtében érvénytelennek nyilváníttatott is. 

E rendelkezésből az önmagukban semmis házas-
ságokból született gyermekek törvényességének szem-
pontja fontos reánk nézve. A semmis házasságok közé 
tartozik a vérfertőző házasság is, a mikor szülők és egye-
nes leszármazottaik, vagy névszerinti testvérek kötnek 
házasságot. Az ilyen házasság ínég a világi jog szerint 
is semmis, nemcsak a keresztyén erkölcsi felfogás sze-
rint. De ha semmis úgy az egyik, mint a másik szerint, 
hogyan egyeztethető össze, akár a világi jogi, akár a 
keresztyén erkölcsi felfogással annak statuálása, hogy a 
belőle származó gyermek törvényesnek minősíttessék? 
Már pedig, hogy ez a törvénytervezet intencziója, világo-
san mutatja e fejezet tervezőjének, dr. Sipőcz László 
nyug. fővárosi árvaszéki elnöknek az Ügyvédek Lapjá-
ban megjelent ismertetése, a melyben a rendelkezés je-
lentőségéről szólván, egyenesen azt mondja, hogy annak 
érvénye kiterjed még a vérfertőző házasságból született 
gyermekre is. 

Az én jogi és erkölcsi érzékem azonban úgy ítél 
ebben a kérdésben, hogy ha valamely viszony mind az 
általános jogi, mind a keresztyén, erkölcsi szempontok 
szerint alapjában semmis és érvénytelen, akkor annak 
következményei sem lehetnek törvényesek. A mikor tehát 
a tervezet a gyermek érdekeit e semmis ós érvénytelen 
házasságból való születés esetén is biztosítani kívánja, ( 
tovább megy a megengedhető határon és megsérti a z | 
általános jogi elvet, a keresztyén erkölcsi felfogással! 
pedig homlokegyenes ellenkezésbe jut. Éppen ezért al 
tervezet e rendelkezésének nem volna szabad így tör-
vénnyé válnia. 

A vérfertőző házasságból született szerencsétlen 
gyermek jogai mindenesetre biztosítandók, de ez nem 
történhetik az általános jogi és a keresztyén erkölcsi 
elvnek felforgatásával, hanem csak a jog és erkölcs kor-
látain belül. Ám rendelkezzék azért a törvény a vérfer-
tőzésből született gyermek eltartási és örökösödési jogáról 
az ide vonatkozó részekben, de ne minősítse a gyermeket 
törvényesnek s ne forgassa fel, se az általános jogi, se 
a keresztyén erkölcsi elveket. 

Tovább haladva e fejezetben, a 93. § azt mondja, 
hogy a házasság alatt, vagy az annak megszűntétől szá-
mított 302 napon belül született gyermek törvényességét 
csak a férj támadhatja meg s ha megtámadta, vagy ha 
meghalt, a mikor még megtámadhatta volna: az ilyen 
gyermek törvénytelen voltára bárki hivatkozhatik. Ha 
összevetjük e §-t a 94—95. §§-kal, a melyek szerint a 
törvényesség megtámadásához, a születés tudomásra jutá-



sától számítva, egy éven belül van joga a férjnek, vagy 
önjogúság hiányában törvényes képviselőjének, akkor 
azt vonhatjuk le következtetésül, hogy nemcsak a házas-
ság megszűnése után 302 napon belül született gyermek 
családjogi helyzete bizonytalan egy évig, de bizonytalan 
még a házastársi viszony fennállása idején született 
gyermeké is; sőt ha a férj egy éven belül meghalt, 
még a törvény szerint törvényes gyermekről is állíthatja 
bárki is, hogy törvénytelen. A 93. § e rendelkezése bi-
zonytalanná teszi minden olyan törvényes gyermek csa-
ládjogi helyzetét, a melyiknek az apja a törvényesség 
megtámadhatására megszabott idő letelte előtt meghalt 
s kiteheti bárki részéről is annak, hogy büntetlenül a 
törvénytelenség szégyenbélyegét süsse reá. Ez ellen a 
lehetőség ellen védi ugyan némileg a törvényes gyer-
meket a 96. §, a mely szerint a gyermek törvényessége 
nem támadható meg, ha a férj azt elismerte; de telje-
sen mégsem védi meg, mert ez a § elsőben is hiányos 
a tekintetben, hogy nem határozza meg, hogy az el-
ismerésnek mi módon kell megtörténnie: közokiratba 
foglalva-e, vagy csak hallgatólagosan, azáltal, hogy a 
férj nem támadta meg a gyermek törvényességét? Másod-
szor meg ez csak a férj megtámadhatási jogát korlátozza, 
de nem teszi lehetetlenné, hogy mások rosszakaratúlag 
törvénytelenségét hangoztassák az olyan gyermeknek, a 
kinek törvényes házasságban élt atyja meghalt, mielőtt 
megtámadhatási joga elévült volna. S ezeken felül ez a 
§ a 97. §-sal is ellenmondásban van. A 97. § szerint 
ugyanis abban az esetben, ha a férj megtámadta a 
gyermek törvényességót, a gyermek törvénytelen voltára 
nem lehet másutt hivatkozni, hanem csak a megtámadási 
perben; míg a 93. § alapján, abban az esetben, ha a 
férj meghalt, mielőtt megtámadási joga elévült volna, a 
gyermeket bárki is törvénytelennek tekintheti és erre 
bárhol is hivatkozhatik. A 93. § szerint tehát nagyobb 
erkölcsi veszedelemnek van kitéve az a gyermek, a 
kinek törvényességét a megtámadhatási jog elévülése 
előtt meghalt férj meg nem támadta, mint az a gyer-
mek, a kinek törvényességét a férj megtámadta. A 93. § 
rendelkezésének, talán csak a laza szerkezetből folyó 
eme veszedelme mindenesetre kiküszöbölendő a helyes 
disztingválással és a világos szövegezéssel. 

A gyermek törvényességének megtámadhatása tekin-
tetében különben, szerintem, túlságos szabadságot bizto-
sít a tervezet a férjnek, a mikor a 95. §-ban nemcsak 
a teljes jogú férjnek biztosítja a megtámadhatás jogát, 
hanem még azt is statuáltatni kívánja, hogy a kiskorú, 
vagy elmegyengeség, tékozlás vagy iszákosság miatt 
gyámság alá helyezett férj, törvényes képviselőjének 
hozzájárulása nélkül is megtámadhassa a gyermek tör-
vényességét. Ezzel a túlságos szabadsággal a legfájdal-
masabb és a legmegszégyenítőbb meghurczolásnak lehet 
kitéve a férj részéről az olyan becsületes feleség, a ki 
úgy a saját, mint gyermekei érdekében kénytelen volt 
elmegyenge, tékozló, vagy iszákos férjét gyámság alá 
helyeztetni. A gyámság alá helyezett ilyen férj, csakhogy 

megbosszulja magát feleségén, könnyen rávetemedhetik 
arra, hogy a saját gyermeke törvényes származásának 
megtámadásával feleségét meghurczolja és kompromit-
tálja. De még ha a bosszúálló szándék nem vezetné is 
az ilyen férjet, milyen ráczió az, a mely a sokkal kisebb 
fontosságú világi ügyeiben gyámság alá helyezett férjnek 
oly nagyfontosságú dologban, mint a milyen fennálló 
házassági viszonya alatt született gyermeke törvényes-
ségének megtámadása, korlátlan szabadságot és teljes 
jogot biztosít? S még kevésbbé érthető ez a teljes jog-
biztosítás akkor, a mikor a 107. § szerint a törvénytelen 
gyermek törvényesítését a kiskorú, vagy elmegyengeség 
miatt gyámság alá helyezett férfi csak törvényes kép-
viselője beleegyezése és a gyámhatóság jóváhagyása 
mellett hajthatja végre. Ez utóbbi esetnél akkor, ha a 
természetes apa nőtlen ember, vagy a gyermek anyjá-
val kötött házasságot, csak egy korábbi bűn tétetik jová 
a gyermek javára, a nélkül, hogy a családi élet meg-
zavartatnék, vagy pedig úgy, hogy vele a korábbi tör-
vénytelen viszony törvényessé tétetik, az előbbi esetben 
pedig a család erkölcsi alapjai forgattatnak fel. a gyermek 
és az anya erkölcsi és anyagi kárára; hogyan lehetne 
tehát erkölcsi szempontból megengedhetőnek minősíteni 
a kártevésre, mintsem jótevésre való nagyobb jogbiz-
tosítást? A 95. § érintett javaslata tehát, a mely disz-
harmóniában van a 107. §-sal, de főként díszharmóniá-
ban van a család erkölcsi alapjaival, meg nem maradhat 
s feltétlenül módosítandó a gyámság alá helyezett férj 
megtámadhatási jogának korlátozásával. 

Hamar István. • 

KRÓNIKA. 

AB angol miss lovagjai. 

G-yászkeretet hamar ennek az esetnek is. A magyar 
„puszta" lovagjai újra kitettek magukért . . . Mostaná-
ban történt a Sárbogárd—bátaszéki viczinális vonalán. 
Egy fiatal edinburghi árvalány robogott hazájából egye-
nesen arra a helyre, a hol alkalmazást vállalt. Útközben, 
miután már háborítatlanul átutazhatta egész Európát, két 
kedves dolog történt vele. Az egyik az volt, hogy a tisz • 
telt kalauz, mint valami modern Sámson, a ki összes 
hódítási képességeit merész ívelésű bajuszában véli hor-
dani, diszkrét mosolygások közepette betelepedett a régi 
szabású, folyosó nélküli szakaszba s az angol leány 
minden energikus tiltakozása mellett is, úgy látszik, várta 
— a bajuszának a hatását . . . Ez azonban szerencsére 
elmaradt, annál is inkább, mert a vonat állomáshoz ért s 
a vasúti kocsik e kalózának hivatalból ki kellett szállnia. 
A kis Mary, mint okos angol leány, rögtön munkához 
látott, Összeszedte csomagjait s mivel nem volt külön 
női szakasz, találomra benyitott egy másikba, a melyik-
ben utasokat sejtett. Tényleg magyar gavallérok voltak 
benn. Négy vagy öt díszes virágszál. Most már bizton-
ságban érezte magát. Gentlemanek között volt és — Iste-



nem — annyit hallott már ő is a magyarok „lovagias-
ságáról", mielőtt elindult. Néhány túlbátor pillantás ugyan 
megpróbálta háborgatni, de ez az idegenek kíváncsisága 
volt csupán. Legalább így gondolta. De fordult a koczka. 
A nagybajuszú hősczinczér megjelent a kocsiban s el-
mondta az „uraknak", hogy a gyászfátyol alatt egy 
valóságos angol miss rejtőzködik. A vonat elindult, a 
gavallérok hősi viselkedése megkezdődött. Fixirozás, a 
mennyiben lehetett, köhögés és egyéb jelek voltak a 
preludiuin. Eredménytelenség folytán aztán következett 
a lovagok további játéka. Gyöngéd dobálódzások, külön-
féle megszólítgatások voltak a folytatás . . . Hogy egy 
amúgy is összetört lelkű szegény leánynak (hisz az apja 
sem régen halt meg) az arcza hogy vonaglott e tortura 
alatt, a fátyol mögött, azt a nemes társaság nem vette 
észre. Hisz ez semmi ! gondolták magukban. A galamb-
nak az a sorsa, hogy széttépjék, ha lehet. Megkezdődött 
a könyv himbálása, a melyet olvasott. Az egyik gentle-
man végre kikapta kezéből a könyvet s a szemébe vi-
gyorgott. Igen, vigyorgás volt, a szó legpusztaibb értel-
mében. De, úgy látszik kevés volt. A hódítás még nem 
volt teljes. A nemes és becsületes lovagok ostromának 
betetőzése az a kedves játék volt, hogy hol egyik, hol 
másik próbálta meg fel-fellebbenteni a fátyolt, mely a 
haragtól, a dühtől, a megaláztatástól kipirult könnyező 
arczot eltakarta. 

így tartott e hősök játéka Tolnában egészen addig-
az ideig, míg az arczátlan társaság valahol ki nem száll t . . . 
Szegény kis kivert galamb, vájjon mit gondolhat ezek 
után ezekről az angol kosztümökbe bujtatott pusztai 
gentlemanekről? Mit a mi hazánkról, a melynek kézzel-
lábbal akarunk reklámot csinálni, de a melynek a va-
lódi reklámot az ilyen lelketlen és műveletlen hősök 
csinálják meg igazán. Nem állítjuk azt, hogy ilyen eset 
nem történhetik meg kivételesen akár Angliában is, de 
hogy a nőkkel szemben elkövetett emez arczátlanságok-
ban sehol sincs ekkora rendszer egész Nyugat-Európá-
ban, az is bizonyos. Annyi új törvényt csináltak mosta-
nában nálunk: nem lehetne-e még egy nagyon szigorút 
a védtelen nőkkel szemben elkövetett arczátlanságok 
megtorlására is hozni vájjon ? Nagyon hálásak lennénk 
érte mindannyian. 

T Á R C Z A . 

Levél Belfastból. 

Nagy tiszteletű Szerkesztő úr ! 

A múltkori levelemben általánosságban mutattam 
rá azokra az okokra, a melyek Ulstert a Home-Rulé-
ellenes álláspontra kényszerítik. l)e nem feleltem a Nagy-
tiszteletű Szerkesztő úrnak arra a kérdésére, hogy maga 
az egyház, mint olyan, hogyan viselkedik ezzel a kér-
déssel szemben, azután meg, hogy milyen befolyással 
vannak a mostani politikai viszonyok a templomi beszé-

dekre? A következőkben ezekre a kérdésekre óhajtok 
feleletet adni. 

Mikor Gladstone 1886-ban s későbben 1893-ban a 
parlament elé vitte a Home-Rule-billt, a General As-
sembly a legvehemensebben ellenállt a bili keresztül-
vitelének. Mikor legutóbb, tehát 1910-ben Asquith újra 
a parlament elé hozta, az a nézet terjedt el a britt ki-
rályságban, hogy a hivatalos prot. egyház, a General 
Assembly, nemcsak hogy nem áll ellen a Home-Rulenak, 
hanem mellette nyilatkozik. Hogy ezt a nézetet Ulster 
protestánsai megczáfolják, egy 131,000 aláírással ellá-
tott memorandumot nyújtottak a mult évi General As-
sembly elé, hogy maga a hivatalos egyház czáfolja meg 
ennek a felfogásnak alaptalan voltát. Az eredmény fé-
nyes bizonyítékul szolgált arra, hogy az egyház állás-
pontja most is ugyanaz, mint volt Gladstone idejében. 
921 szavazó közül 43 szavazott, mint Home-Rule-párti. 

Az említett memorandum indította azután arra a 
moderátort, hogy egy appellácziót intézzen az angol sza-
bad-egyházakhoz, melyben azoktól az ír presbiteri egy-
ház nevében ügyük támogatását kéri. Ennek az apellá-
cziónak a pontjai világosan elénk állítják az ulsterieknek 
az álláspontját a Home-Rule-lai szemben. 

Elsősorban arról van szó, hogy az ír protestánsok 
nem engedhetik magukat alárendelni egy dublini parla-
mentnek, melynek tagjai — természetesen legnagyobb-
részt katholikusok lévén — Róma utasításait követnék 
nemcsak lelki, de világi dolgokban is. 

A második, igen fontos dolog, a melyet a Home-
Rule behozatala veszélyeztet: az iskola-ügy. Az iskolák 
természetesen, ép úgy, mint Angliában, itt is a nevelte-
tési bizottság (Board of education) vezetése alatt állanak. 
Már most ha a dublini parlament megkezdi a működését 
az egész neveltetési ügy a katholikusok kezébe megy 
át, s miután a katholikusok jól tudják, hogy Írország-
ban talán egyedül csak UlsterbŐl várhatnak pénzt, bizo-
nyára nem késlekednének a katholikus zárdáknak, temp-
lomoknak, iskoláknak stb. építési és fenntartási költségeit 
ügyes adóztatással az ulsteriekkel megfizettetni. Ez a 
félelem talán egy kissé túlzottnak tűnik fel, de világos 
példa ennek az igazolására a kanadai Quebeck példája, 
a melyben, miután Home-Rulet kapott, a katholikusok a 
protestánsokat adóztatással és egyéb vexácziókkal majd-
nem teljesen kiüldözték, úgy hogy míg a Home-Rule 
előtt Quebecknek 18,000 protestáns lakója volt, ma van 
talán 3000. 

De természetesen, eltekintve ettől az aggodalomtól, 
a katholikus kormány alatt egyebeket illetőleg is sok 
veszélyeztetésnek lennének kitéve a protestáns iskolák, 
különösen ott, a hol a majoritást a katholikusok teszik 
ki. Jellemző például, hogy a katholikus iskolákban a 
falitáblákon levő tízparancsolat második pontját törölték 
a papok, mint a melyet a gyermekek nem értvén meg, 
félremagyarázhatnák. 

Az erős katholikus befolyás most is érezhető és 
pedig épen a híres dublini Trinity Collegeben is. Itt 



ugyanis pl. az ösztöndíjak kiosztásánál nem az ered-
mény határoz, hanem a felekezeti kérdés. Ha valaki, 
lett légyen az a legkiválóbb tanuló, de szerencsétlensé-
gére protestáns vagy épen ulsteri protestáns, ösztöndíjra 
egyáltalán nem számíthat, mert azokat mind a katholiku-
soknak adják. Hasonló eset még Belfastban is előfordul, 
pedig itt a katholikusok elenyésző csekély számban van-
nak a protestánsokhoz képest. Itt ugyanis az az eset, 
hogy miután a történelem két professzora közül az egyik 
katholikus, a másik protestáns, a katholikus hallgatók 
semennyiért sem hallgatnák a protestáns professzort. 

Ezek az esetek igazolják az ulsteri protestánsok 
aggodalmát egy esetleges katholikus kormánnyal szem-
ben. De csodálatos volt tapasztalni azt az önfegyelme-
zettséget és nyugodtságot, melyet az ulsteri protestánsok 
a kormány katonai, provokácziójával szemben tanúsítottak 
a mult hetekben ! Nem csoda, ha a kontinensen min-
denütt forradalomról beszéltek, midőn a kormány katona-
ságot rendelt Ulsterbe. De az ulsteriek megtartották az 
önuralmukat, mert ők hisznek abban az énekben, mely 
a covenant aláírása óta specziális énekük lett a cove-
nantereknek: „God our help in ages past". S a Gen. 
Assembly bizottságának mult héten tartott gyűlésén ho-
zott határozat is ilyen értelemben szól a hívekhez, hogy 
t. i. adjanak hálát az Istennek, hogy a küszöbön álló 
veszélyt elhárította, továbbá pedig, hogy szaporítsák a 
prayer-meetingek számát, melyeket az Isten eddig sem 
hagyott meghallgatás nélkül. 

Bár a General Assembly elsősorban az egyházi ós 
edukáczionális szempontokat tartotta szem előtt a szabad 
egyházakhoz intézett felhívásában, mégis nem hagyhatta 
figyelmen kívül a gazdasági érdekeket sem, melyek Ulstert 
a Home-Rule behozatalával veszélyeztetnék. Az északi 
és déli Írország nem csupán vallás és uépfaj tekinteté-
ben különbözik egymástól, de a legnagyobb és legfonto-
sabb differenczia az északi indusztriális érdekekkel szem-
ben a déli tartományok agrikulturális érdeke. Az összes 
írországi gyárak úgyszólván csupán Ulsterben vannak, 
de el lehet mondani, hogy az ipar és kereskedelem egész 
Írországban protestánsok kezében van. Hogy mennyire 
az északon van czentralizálva az ipari és kereskedelmi 
élet, Belfast példája igazolja. így Belfast teszi ki az ír 
kiviteli kereskedelemnek 70 perczentjét. Belfast adja 
egyötödét az ír szarvasmarha-kivitelnek. Öt olyan gyára 
van Belfastnak, a mely legnagyobb a világon a maga 
nemében: hajógyár, szövőgyár, dohánygyár, kötélgyár 
és szeszgyár. A hajózási forgalma Belfastnak a negye-
dik helyen áll egész Angliában s a külföldi hajózásnak 
felét Írországban egymaga Belfast bonyolítja le. Össze-
vetve ezeket az eminens kereskedelmi és ipari érdekeket 
a déli tartományok agrikulturális érdekeivel, nem nehéz 
elképzelni azt, hogy egy dublini parlament — mely ter-
mészetesen a maga agrikulturális érdekeit tolná előtérbe 
— milyen veszedelmet jelentene Ulster gazdasági viszo-
nyaira. 

Ez tehát az ír presbiteri egyház álláspontja a 

Home Rule-lal szemben. Ezek után, ha most a második 
kérdésre óhajtok megfelelni, hogy t. i, milyen hatással 
vannak a mostani politikai viszonyok a szószékre, azt 
várhatnák, hogy az egyházi beszédeket is a Home-Rule 
elleni küzdelem jellemzi. De ez nem így áll, mert az 
egyház óvakodik a politikát bevinni a vallásba. Sőt, ha 
egy kissé paradox-szerű is, mondhatnám, hogy ők inkább 
a vallást viszik be a politikába. S míg* az előbbi mindig 
veszedelmes, az utóbbi — mint a mult hetekbeni zavaros 
időkben az ulsteriek nyugodt magatartása bizonyítja — 
nagyon is üdvös. S épen ezért igen ritkán lehet hallani 
olyan prédikácziót, a mely kifejezetten ezzel a kérdéssel 
foglalkoznék. Vannak természetesen specziális esetek, 
mint például az önkénteseknek tartott beszédek, melyek 
erősen hangsúlyozzák annak a szabadságnak a meg-
védését, melyet a Jézus által nyertünk. Beszélnek harcz-
ról, melyben a két ellenfélen kívül egy harmadik személy 
is jelen van: az Isten. A harcz annak a javára dől el, 
a kinek a pártján Isten van. Ha tehát mi nem a mi 
kicsinyes érdekeinkért, hanem Isten dolgaiért harczolunk, 
Isten a mi pártunkon van s a győzelem a miénk. A harcz-
ban pedig a seregek lírának vezére, Jézus Krisztus a 
vezetőnk. 

Ilyen ós ehhez hasonlóak az említett specziális 
alkalmakkor elmondott beszédek. De ha a rendes beszé-
dekben nem is érintik a politikát, az imádságokban soha-
sem felejtik el, hogy könyörögjünk isteni segítségért 
azok számára, a kik hivatva vannak arra, hogy az or-
szágot kormányozzák. Azonban a legnagyobb erő, a mely-
ből kitartást és reményt merítenek, azokban a prayer-
meetingekben van, a melyet tisztán csak arra a czélra 
tartanak, hogy békés megoldást és békességet könyö-
rögjenek az országukra. 

A jövőre vonatkozólag senki sem mondhat semmi 
bizonyosat. Én azonban mindig azt hittem és erős a 
meggyőződésem most is, hogy az a nép, a melyik annyit 
és úgy tud imádkozni, mint az ulsteriek, lehetetlen, hogy 
ne nyerjen meghallgattatást Istentől s így a jövő meg-
oldás — mint az ulsteriek maguk is teljes hittel vannak 
ebben — polgárháború nélkül, mindkét fél igényeinek 
a lehető kielégítésével fog végződni. 

Belfast. Sebestyén Andor, 
theologus. 

BELFÖLD. 

A dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlése. 
Április 28-án volt kerületünknek most már rendsze-

resen megjelenő tavaszi közgyűlésé. Már délelőtt 9 óra-
kor megkezdődött. Püspökünk szép bevezetőimája után 
következett a gyűlés legkiemelkedőbb részlete, Darányi 
Ignácz főgondnok megnyitóbeszéde. Melegen emlékezett 
meg halottainkról: Claparéde Sándorról, a ki a mult 
ker. közgyűlés alkalmával ott az ő oldalán mondta 
el hattyúdalát. Szivünkre kötötte, mondá, a jövő egyház 



sorsát a keresztyén ifjúság nevelésének ügyét. Ez az ő 
végrendelete, melyet követnünk kell, ezzel szenteljük 
meg igazán egyházunk és hazánk nagy és pótolhatlan 
barátjának emlékezetét. Melegen emlékezett meg dr. 
Antal Gábor és Fejes István püspökökről, Ádám An-
drásról, a felső baranyai egyházmegye volt gondnokáról 
és tanácsbírájáról, a kinek bölcsességét sokszor fogjuk 
hiába keresni. 

Majd ékes szavakkal üdvözölte dr. Tüdős István 
ós Németh István püspököket, kívánva, hogy nagy terveik 
megvalósuljanak és hogy legyen úgy erejük, mint idejük 
a hozzájuk kötött méltó reménységnek beváltására. 

Osztatlan érzelmeinket tolmácsolta főgondnokunk 
akkor is, midőn a jobbján ülő Szüassy Aladárt üdvözölte 
kitüntetése alkalmából. Most már egészen a mienk, 
mondá, és a mennyit ő egyházunk, theologiánk, nő- és 
ifjúságunk nevelése érdekében fáradozik, azt jutalmazza 
meg az isteni Gondviselés hosszú élettel, tartós egész-
séggel és mindazok boldogságával, a kik az ő nemes 
szivéhez közel állanak. Üdvözölte azután azt a férfiút, 
a ki Szilassy Aladár örökébe ült, főjegyzőnket Benedek 
Sándort, a kitől már is sokban volt részünk és a kitől 
még igen sokat várunk. Es végül azt a férfiút köszön-
tötte, a kiről, mint mondotta, először kellett volna emlé-
keznie, dr. Baksay Sándort, püspökünket, mint konventi 
elnököt és a ki most töltötte be püspöki szolgálatának 
tizedik évét. 

Különösen megragadta figyelmünket főgondnokunk 
beszédének második része, a melyet lapunk vezetőhelyén 
közlünk. 

Főgondnokunk nagy tetszéssel fogadott megnyitó-
beszéde után a gyűlés alakulása következett. Fájdalom-
mal értesültünk két buzgó egyházmegyei gondnokunk 
Benkö Gyulának és Bagossy Károlynak betegség miatti 
elmaradásáról. Világi tanácsbíráink közül •— ezt szintén 
sajnálattal konstatálhatjuk — vannak olyanok, a kik 
mindig csak a távollévők listáján szerepelnek. Úgy hisz-
sziik, midőn annyi érdemes világi férfiúnak nem tudunk 
helyet adni a zöld asztal mellett, egy kis gyengéd figyel-
meztetés nem ártana a közgyűlés részéről. Elvégre ná-
lunk minden tisztség szolgálat is egyszersmind. 

Ezután következett a püspöki jelentés, a mely ha-
sonló melegséggel emlékezett meg veszteségeinkről, ezek 
között Gergely Károlyról, a kecskeméti, pápai, kunszent-
miklósi iskolák nagy jótevőjéről és köszöntötte dr. llos-
vay Lajos államtitkárt. 

A püspöki jelentés elhangása után B. Pap István 
terjesztette elő a Kálvin-Szövetség beadványát, a mely-
ben engedélyt kér a Claparéde-házaspár Horvai János 
művész által készítendő reliefkópének a kerületi szék-
házban leendő elhelyezésére. A közgyűlés ezt megengedte, 
és engedélyt adott a gyűjtés azonnali megkezdésére, a 
mely több mint 600 K-t eredményezett. A közgyűlés 
tagjainak példáját bizonyára sokan követik és az emlék-
tábla költségeinek fedezésén felül jut majd a Claparéde 
külföldi (genfi) ösztöndíj-alap czéljaira is. 

Ezután dr. Bernát István új vil. tanácsbíró eskütétele 
következett, a főgondnok melegen üdvözölte és a köz-
gyűlés a köszönetet mondót lelkes ünneplésben része-
sítette. 

Ismét lesz tanácsbíró- és aljegyző választás, Ádám 
András, H. Kiss Kálmán mcgüresült helyei várnak be-
töltésre. Az előbbire Tóth Ferencz kunszentmiklósi, Györff y 
Balázs kecskeméti főgondnok és dr. Szabó Béla krassó-
szörényi tanfelügyelő, az utóbbira a két aljegyző Benkö 
István és Simon Ferencz a hivatalos jelöltek. A Bernát 
István lemondása folytán megürült aljegyzői tisztre az 
egyedüli jelölt P. Horváth Zoltán. 

Dr. Nagy Dezső ügyész helyére a közgyűlés dr. 
Vámossy Lászlót, néhai Vámossy Károly budapesti gond-

nok fiát választotta, a ki a gyűlés folyamán az esküt 
is letette. 

Mészáros János kecskeméti lelkész szeretettel hívta 
meg a közgyűlést' egyházának folyó hó 17-én tartandó 
nagy ünnepére. Akkor emlékezünk majd meg egyházkerü-
letünk e nagy ós virágzó egyházának 350 évvel ezelőtt 
történt alapításáról. A kerület nagy küldöttséggel vesz 
részt az öröm és hála ünnepén. 

A lelkészi korpótlék és a vele kapcsolatos kerületi 
tűzkárbiztosítás ügyében a közgyűlés bizottságot küldött ki. 

A gyűlés további tárgysorozata a különböző bizott-
ságok előadói által referált ügyek elintézése volt. 

Dr. Szabó József vagyonkezelő és h. ügyész adta 
elő a jogügyi bizottság, Simon Ferencz a közigazgatási 
bizottság és Sógor Endre a számszék által letárgyalt és 
előkészített ügyeket. 

Majd az iskoláról szóló jelentések következtek. 
Marton Lajos theol. igazgató a választmány jelentését 
mutatta be. Ennek leglényegesebb részlete volt RẐ  <rl 
mely a theol. tanároknak az országos nyugdíjintézetbe 
való belépésre vonatkozik a miniszter által leküldött 
törvényjavaslat alapján. A közgyűlés kimondotta, hogy 
hat rendes tanszékkel a törvény életbeléptetése után 
belép ebbe. Visszamenőleg a most rendelkezésre álló 
theol. tanári nyugdíjalap fedezi majd a jogosultságot 
megszerző kötelezettségeket a mostani tanárokra nézve. 
Sebestyén Andornak, a ki Belfastban van, a kerület 
150 K útiköltséget szavazott meg, ezt főgondnokunk, a 
ki már a kiutazás költségeit is fedezte, 200 K-ra egé-
szítette ki. 

A középiskolai szakosztály ügyeit Apostol Pál refe-
rált. A Baár-Madas igazgatótanácsát kiegészítették. Új 
rendes tag B. Pap István lett; póttagok : Takács József, 
Nagy Ferencz és dr. Szabó József. A népiskolai szak-
osztály ügyei közül, a melyeket Tóth Sándor terjesztett 
elő nagyobb emócziót az iskolák államosítására és a 
vallástanítás kiküszöbölésére irányuló mozgalom keltett. 
A miniszter tudvalevőleg eltiltotta ezen kérdéseknek, 
mint „politikaiaknak" a tanítógyűléseken való tárgyalá-
sát. A közgyűlés kimondotta, hogy a hithűségbe ütköző 
cselekménynek tekinti úgy az államosítás, mint a vallás-
tanításnak az iskolákból való kiutasítására irányuló agi-



tácziót. A szentendrei polgári iskola ügyeinek vizsgála-
tára a közgyűlés bizottságot küldött (Nagy Ferencz és 
dr. Darányi Gyula) ennek jelentése alapján fog a köz-
gyűlés határozni a kért segélyezés ügyében. — A tanító-
képezdei szakosztály jelentése alapján a nagykőrösi igaz-
gató-választás ellen beadott fellebbezést a közgyűlés 
elutasítottta. 

Az ülés végén Hamar István theol. tanár terjesz-
tette elő a Kálvin-Szövetségnek a polgári törvénykönyv 
tervezetére vonatkozó beadványát. Az egyházkerület ez 
iigyben bizottságot küldött ki és ez fog a kérdést ille-
tőleg az elnökségnek előterjesztést tenni. A tárgyalás 
alapját a lapunkban is közölt munkálat fogja képezni. 

A közgyűlést délután 2 órakor dr. Baksay püspök 
imája zárta be. —p. 

Gróf Dégenfeld József Szlavóniában. 
Annak idején közöltük olvasóinkkal, hogy az ál-

dottemlékű Antal Gábor püspök halála után a szlavóniai 
ref. akczió vezetését a konventi elnökség vette át. Hogy 
ezen új működésében minél nagyobb sikerrel munkál -
kodhassék elkerülhetetlenül szükségesnek látszott az 
ottani intézményekkel s vezetőkkel a helyszínén való 
megismerkedés. E czélból a konventi elnökség részéről 
gróf Dégenfeld József világi elnök dr. Baksa Lajos kon-
venti előadóval április hó 16-tól 22-ig sorba látogatta 
a szlavóniai református egyházakat és iskolákat. Ugyanez 
alkalommal tartotta meg évi rendes kánoni vizsgálatát 
Szabó Péter esperes, Ágoston Sándor kórógyi ref. lel-
kész kíséretében. 

A kánoni vizsgálatban való részvétel valóban a 
legjobb alkalomnak bizonyult az egyes egyházak és is-
kolák, lelkészek és barátok megismerésére s gróf Dé-
genfeld meg is ragadta ezt az alkalmat, minden iránt 
érdeklődött s a kérdő pontokon kívül is a legapróbb 
részletekig magyarázatokat kért, hogy a viszonyok teljes 
és alapos ismeretével irányíthassa a szlavóniai ref. in-
tézmények erkölcsi és anyagi támogatását. 

Most egyelőre csak az alsóbaranya-bán-szlavóniai 
ref. egyházmegye területén levő egyházak (Magyarrétfalu, 
Eszék, Seliste, Haraszti, Szentlászló, Kórógy, Tordinczi, 
Vukovár, Ujbanovczi, Nikinczi, Maradék, Berka, Becs-
men) látogattattak meg. A dunántúli kerületbe tartozó s 
a belsősomogyi egyházmegyében fekvő horvátországi ekk-
lézsiák majd a nyár folyamán kerülnek sorra. 

Megemlítjük még, hogy gróf Dégenfeldet és kísé-
retét a politikai hatóságok mindenütt a legnagyobb elő-
zékenységgel fogadták, a járási szolgabírák, a községi 
elöljáróságok előtte tisztelegtek s a lakosság valamennyi 
községben vallás ós nemzetiségi különbség nélkül lelke-
sen ünnepelte. á. 

A solti egyházmegye közgyűlése. 
A solti ref. egyházmegye április hó 21-én tartotta 

tavaszi közgyűlését Kunszentmiklóson Balta Árpád h.-es-
repes és Hajós József e. m.-i gondnok elnöklete alatt. 

A gyűlés legfontosabb tárgya Bakg István eddigi espe-
res lemondásának tudomásulvétele s új esperesválasztás 
elrendelése volt. A lemondó esperes érdemeit Hajós 
József gondnok méltatta, kiemelve hűséges, önzetlen 
munkálkodását az egyházmegye föívirágoztatása érdeké-
ben ; megható szavakkal vett tőle búcsút, Istennek áldá-
sát kérve további életére. A gyűlés volt esperesének 
érdemeit jegyzőkönyvében örökíti meg. Az esperesválasz-
tást elrendeli; a szavazatok május 31-ig az e. m.-i gond-
nokhoz küldendők. 

Következett az új tisztviselők íölesketése. Esküt 
teltek: Sárközy Sándor laczházai lelkész, lelkészi főjegyző, 
dr. Szabó Géza komáromi polgármester, vil. főjegyző, 
Kardos János szigetszentmiklósi lelkész, lelkészi tanács-
bíró, Baky Ferencz szalkszentmártoni lelkész és Tóth Sán-
dor bogyiszlói lelkész, lelkészi aljegyzők, Baksay László 
járásbíró és Soltész Nagy Lajos mérnök, vil. aljegyzők. 

A tárgysorozatnak alig 30 pontját a gyűlés délután 
egy órára letárgyalta, kisebb helyi érdekű ügy volt nagy 
része; fontosabb közöttük Szigetszentmiklós és Majos-
háza nagyobb építkezése. Legélénkebb vitát keltette a 
fülöpszállási hitoktató jellegének megállapítása. A fülöp-
szállási egyház ugyanis megtagadta hitoktatója után a 
nyugdíjjárulék fizetését, azzal indokolván eljárását, hogy 
Fülöpszálláson nincs és törvény szerint nem is lehetett 
állandósított hitoktatói, hanem az iskolák államosítása 
után a tanítókáplánság helyére lépő hitoktató-segédlel-
készi állás; s ha pár évig e minőségben szerepelt, az 
nem volt jogos állapot. A gyűlés elfogadta az egyház 
indokolását s kimondotta, hogy Fülöpszálláson ezentúl 
hitoktató segédlelkészi állás lesz. így az egyház a nyug-
díjjárulék fizetésére sem kötelezhető. 

A gyűlés végeztével a jelenlevő tagok az elnökség 
vezetése mellett dr. Baksay Sándor püspök úrnál tisz-
telegtek s Balla Árpád h.-esperes üdvözölte az ősz, de 
teljes lelki és testi erejében levő, 81 éves egyházfőt 
10 éves püspökségének évfordulója alkalmával. Püspök 
úr a szép üdvözlőbeszédre költői szárnyalású válaszban 
felelt, megköszönve az irányában tanúsított figyelmet és 
szeretetet. Beszédébe szőtte azt az „52 űrnapot" is, 
melyet a solti egyházmegye kebelében töltött, minden 
esztendőt egy-egy űrnapjának érezve és számítva. Isten-
nek áldását kérte az egyházmegyére és magát továbbra 
is szolgatársai szíves szeretetébe ajánlotta. 

A helyéről távozó esperesnél délután tisztelgett az 
egyházmegye küldöttsége. 

Délután egyetlen, kisebb jelentőségű bírósági ügy-
gyei a gyűlés befejeződött. 

Tudósító. 

A kecskeméti egyházmegye közgyűlése. 
A kecskeméti egyházmegye tavaszi közgyűlését m. 

hó 21-én Szolnokon tartotta Adám Kálmán esperes és 
Szemere Huba vil. tanácsbíró elnöklete alatt. 

Alakulás után az esperesi jelentéssel kapcsolatban 
kegyelettel emlékezett meg a közgyűlés Fejes István, 



Antal Gábor püspökök, H. Kiss Kálmán képezdei igaz-
gató és V. Faragó Ambrus elhunytáról. Az előbbiek 
egyetemes egyházunk és a tanügy terén szereztek elévül-
hetetlen érdemeket, utóbbi fejedelmi hagyományával írta 
be nevét nagykőrösi és kocséri egyházunk évkönyvébe. 
Dr. Tüdős István, Németh István új püspököket legszebb 
reményekkel teljes várakozással üdvözli egyházmegyénk. 

Sajnálattal értesült a közgyűlés arról, hogy egyház-
megyénk közszeretetben élő gondnoka: Bagossy Károly 
kir. tan. egyik budapesti szanatóriumban betegen fek-
szik. Fájó részvétének táviratilag adott kifejezést, kérve 
Istentől — testileg a betegágyon távol, de lélekben most 
is közöttünk lévő gondnoknak — mielőbbi felgyógyulást. 

Örömmel iktatta egyházmegyei közgyűlésünk tanács-
bírái sorába dr. Küry Albertet, Jásznagykuuszolnok vár-
megye alispánját, a kiben nem az ismeretlen idegent, 
de a vallásos buzgóságban és munkaszeretetben kipróbált 
régi ismerősét kereste fel az egyházmegye 23 gyüleke-
zete ritka egyértelmű bizalommal. 

Tószeg Bálint Károly helyett — csere útján — 
Csáki Istvánt választotta lelkészül. Közgyűlés a válasz-
tást tudomásul vette. 

Az iskolák képviselőinek választásáról szóló jelen-
tés után a közgyűlés hosszú tárgysorozatának a kerületet 
is érdeklő pontjait vette elő. Jóváhagyott és a kerületre 
felterjesztett egy sereg alapítólevelet, díjlevelet ós köl-
csönügyet. Nagyobb vitát keltett a lajosmizsei sérelmes 
miniszteri rendelet, Kiskunfélegyháza iskolaügye ós 
Okécske lelkészi dijlevele. A kiskunhalasi főgimnáziumi 
tanárok személyi pótléka és lakbére ügyében beadott 
többrendbeli fellebbezést időszaki bíróság elé utalta a 
közgyűlés. Ugyanide kerül Danóczy A. fegyelmi ügye 
és a nagykőrösi gondnok- ós presbiterválasztás ellen 
beadott fellebbezés is. A hosszú, 56 pontból álló tárgy-
sorozat letárgyalásával 4 óra után ért véget a déli 2 
órai megszakítással folytatott közgyűlés. 

V. I. 

A MI Ü G Y Ü N K . 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t is kérjük, szíveskedjenek 
az 1914. évi előfizetési díjat s az e s e t l e g e s 
h á t r a l é k o t minél hamarább beküldeni. 

A Kálvin-Szövetség választmánya április hó 25-én 
Bernát István és Petri Elek együttes elnöklése mellett 
tartott ülést, a melyen jelenvoltak p. Horváth Zoltán 
titkáron kívül dr. Kovács Ernő ügyvéd, Hamar István 
és bilkei Pap István theol. tanárok, Uavasz Árpád főgim-
náziumi igazgató, Versényi György ny. leányiskolái igaz-

gató, dr. Weisz G. Sámuel orvos választmányi tagok s 
Nemes Árpád pénztárnok. A titkári bejelentések után a 
Claparéde-pár emléktáblájának felállítása ügyében elha-
tározta a választmány, hogy gyűjtést indít és a duna-
melléki egyházkerületet felkéri, hogy az emléktáblának 
a székházban való felállítását engedje meg. Bemutatták 
Horvai János szobrászművész tervezetét, a mely a 
Claparede-házaspárt niell-relífben sikerülten ábrázolja. 
Ez emlékmű 1*20 m. hosszú és 1 m. magas lesz bronz-
ból öntve. A mintázás, érczbeöntés és elhelyezés 2000 
K-bakerüls a művész a Claparede-pár emléke iránti nagy 
szeretetből díjmentesen mintázza. Az ismeretlen által ki-
tűzött pályakérdés: „Az egyházpolitikai törvényeknek a 
ref. egyházra vonatkozó következményei és eredményei" 
részletes föltételeinek meghatározására Hamar István 
kéretett fel. Örvendetes tudomásul szolgált a vidéki szö-
vetségek egymásutáni alakulása és a felsöbaranyai szö-
vetség lelkes és példaadó működése. A könnyelmű elvá-
lások ellen és a hajótársaságokkal kötendő szerződésekben 
állandó ref. hajólelkészek alkalmazásának biztosítása iránti 
emlékirat helyesléssel vétetett tudomásul; ellenben a fő-
városi tanítótestület határozata a népiskolai tanításból 
a vallástanítás kiküszöbölése iránt megdöbbentést keltett 
és a választmány keresi a módokat ezen veszélyes akczió 
ellensúlyozására. Örömmel vétetett tudomásul, hogy az 
1913. év felesleggel zárult, megállapította a valasztmány 
az 1914. évi költségvetést. Helyeslőleg vétetett tudomásul, 
hogy a titkár a cselédbiztosítási, az ifjúság gondozása 
iránti és az új tanonczotthon létesítése ügyében tartott 
értekezleteken a szövetséget képviselte ós örömmel vé-
tetett tudomásul, hogy a bolgár kertészeti iskolában hét-
ifjút sikerült elhelyezni. Örömet keltett az is, hogy a 
Prot. Egyházi és Iskolai Lap új előfizetőinek száma 
281-re emelkedett. Az ülés legfontosabb tárgya Hamar 
István nagy tanulmányt és fáradságot igénylő előadása 
volt a polgári törvénykönyv családjogi javaslatáról, a 
melynek a házas- és családi életre, a gyermekekre és 
feleségekre vonatkozó helytelen, sőt a keresztyén erkölcs-
tannal ellenkező intézkedéseit alapos tudással és helyes 
kálvinista érzékkel kritizálta. Ezen tanulmányt lapunk 
más helyén közöljük, egyúttal pedig a választmány arról 
is gondoskodni fog, hogy ez a tanulmány illetékes fak-
torok előtt is előterjesztessék. A választmány végül el-
határozta, hogy a Presbiteri Világszövetség emlékkönyvét, 
a melynek bolti ára 3 K, az összes theologiák, tanító-
és tanítónőképezdék IV. éves növendékeinek ajándékképen 
fogja szétküldeni. 

A székesfehérvári vallásos-estóly a Claparéde-
stipendium-alap javára nem május 3-án, hanem 10-én 
lesz. — Az őszre máris több szíves meghívást kaptunk, 
így Jászberénybe, Okócskére, Félegyházára. 

Ocsán f. hó 10-én lesz az ottani Kálvin-Szövetség 
alakuló-gyűlése. Az egyház elöljárósága e helyen is tisz-
telettel meghívja az érdeklődőket. 

Szerkesztői vacsoránk ápril. 27-én az egyházkerü-
leti közgyűlés előestején volt az Erzsébet-szálló étter-
mében. Nem sorolhatjuk fel az összes jelenvoltakat név 
szerint. Mintegy 40-en voltunk. A felelős szerkesztő „szem-
léje" során utalt arra, hogy összejövetelünk igazi szer-
kesztőségi vacsora volt. Lapunk gárdáján kívül ugyanis 
ott voltak az „Egyházi Értesítő", a „Kecskeméti Lapok", 
a „Kűlsősomogyi a „Mustármag" és „Diákvilág" ifjú 
szerkesztői is és ebből kifolyólag rámutatott az egyházi 
sajtó nagy hivatására. Üdvözölte az esperesi kart. a mely 
teljes számmal való megjelenésével fejezte ki szimpátiá-
ját ügyünk iránt. Köszöntötte Sántha Károlyt, az egye-
düli evangélikust a társaságban, theologiánk volt tanít-



ványát, lapunk egyik legrégibb munkatársát, a ki eleitől 
kezdve olyan lelkes, ideális híve az uniónak. Ádám Kál-
mán esperes ült mellette, a ki kortársa és barátja, sok 
mondanivalójuk volt a régi jó időkről. Megemlékezett a 
szerkesztő legújabb világi tanácsbíránkról, a jelenlevő dr. 
líernát Istvánról, Szövetségünk elnökéről és jelezte, hogy 
ő azok közé a „világiak" közé tartozik, a kik szeretik 
az „Úr házában való lakozást" ; a feléje forduló bizalom 
a Szövetségünk által képviselt eszméknek is szólt. Meg-
emlékeztünk a köztünk levő fiatalokról is, a kik közül 
többen fontos belmissziói munkák szolgálatában állnak 
s kívántuk, hogy ők necsak a távolból lássák a jobb jövő 
igéretföldjét. — Nagy Ferencz legifjabb és Ádám Kál-
mán „legidősebb" esperesünk, Morvay Ferencz tanács-
bíró, dr. Hetessy Kálmán ókécskei lelkész, a „Kecske-
méti Lapok" egyik lelkes szerkesztője szóltak még és 
kívántak jó előmenetelt a Szövetség és a lap munkájához. 
Megemlékeztünk a Széchenyi-Szövetség estélyén történ-
tekről és szeretettel üdvözöltük ennek jelenlevő, két 
„részünkről való" szereplőjét, Petri Eleket és Lampérth 
Gézát. Az előbbi tapintatos és mindenkit elragadó beszé-
dével, az utóbbi szép költeményével tette emlékezetessé 
azt a nagyjelentőségű összejövetelt. 

E G Y H Á Z , 

Lelkészválasztások. A szentgáli ref. gyülekezet 
Somogyi Zoltán siómarosi lelkészt, a budapesti theologia 
volt széniorát választotta meg lelkészéül. — A tisza-
szőllősi ref. egyház presbitériuma egyhangúlag.meghívta 
a lelkészi állásra G. Szabó Mihály debreczeni s.-lelkészt. 
— A magyarsülyei ref. egyház Király István ragályi 
s.-lelkészt választotta meg egyhangúlag lelkészéül. — 
A székely föld vári ref. egyházközség Mátyás Ernő kolozs-
vári hitoktató s.-lelkészt választotta meg egyhangúlag 
lelkészének. — A rajkai ev. gyülekezet Zimmermann 
János németjárfalui lelkészt választotta meg lelkészéül. 

Esperesbeiktatás. Bertók Bélát, a beregi ref. egy-
házmegye fiatal esperesét, április 15-én iktatták be hi-
vatalába Beregszászon. 

Lelkészbeiktatások. A gyöngyösi egyesült protes-
táns egyház új lelkészét, Csötönyi Jánost mult hó 26-án 
iktatta be hivatalába Nagy Ferencz esperes, a ki Jerem. 
14—10. alapján mondott beiktató beszédet, a mely a 
jelenlévőket, a más felekezethez tartozókat is mélyen 
megindította. Az új lelkész I. Tim. l r 2 . alapján tartott 
beszéde mindenkiben megerősítette azt a reménységet, 
hogy a gyöngyösi egyház életében új korszak fog kez-
dődni. A küldöttségek ott a templomban köszöntötték a 
lelkészt. Török Kálmán esperes plébános, országgyűlési 
képviselő, a főrabbi, a járásbíró, a város képviselete, a 
gimnáziumi tanárkar, az állami elemi iskolák tantestü-
lete, a Jótékony- és az Izraelita Nőegylet, a Kaszinó, a 
vasúti és postai tisztviselői kar jöttek el köszönteni az 
új lelkipásztort, a ki mindezeknek szívből jövő köszöne-
tet mondott. A beiktatást követő társasebéden sok szép 
felköszöntő ós szíves üdvözlet hangzott el. Meleg elis-
merésben és ünneplésben volt része az esperesnek is 
szimpatikus, szíveket megnyerő szolgálatáért. — Siklóson 
április 26-án volt Gilicze Antal beiktatása, A zsúfolásig 
megtelt templomban Szöllősy Antal tanácsbírói lelkész 
mondott mély érzésű, találó beiktató beszédet. Majd az 
országos dalversenyeken többször megkoszorúzott polgári 
ref. dalárda énekelt áhítattal, elragadóan. Az új lelkész 
1. Kor. IV: 1—4. versek alapján fejtegette nemes tűzzel, 
lelkes előadással a lelkipásztor feladatait, erőforrásait, 

megítéltetését. Délben 160 terítékű ünnepi ebéd volt, 
melyen a város színe-java részt vett felekezeti különb-
ség nélkül. Ott voltak Gilicze Sándor kajdacsi, Szabó 
Károly nagyharsányi, Kovács Bálint szavai, Szöllősi Antal 
csepeli. Berényi István törteli, Csikesz Sándor kiscsánv-
oszrói lelkészek, gróf Benyovszky Móricz orsz. képviselő, 
a főszolgabírói-, járásbírói kar teljes számban, a külön-
böző hivatalok képviselői stb. A zsidó felekezet dr. Jun-
ger Mózes vezetése alatt küldöttséggel képviseltette ma-
gát. A róni. kath. plébánia és a gör. kel. szerb parókhia 
távollétével tüntetett — nyilván a felekezeti béke elő-
mozdítása végett. Az új lelkész barátaiként ott voltak 
testvérén kívül Horváth István szentesi nagykereskedő, 
dr. K. Nagy Lajos, Szentes város jogtanácsosa és Sar-
kadi Nagy Mihály csongrádi tb. szolgabíró. Felköszöntők-
ben nem volt hiány s őszintén kívánjuk, hogy az el-
hangzott sok szép eszmét, nemes fogadalmat, komoly 
tett is kövesse. — Április 26-án volt a felsöiregi ref. 
gyülekezet egyhangúlag meghívott új lelkipásztorának, 
Kájel Istvánnak ünnepélyes beiktatása. A valóban szép 
templomot, mely falusi templomaink közt méltán ver-
senyezhetne az elsőségért, egészen megtöltötte az érdek-
lődők serege. Nemcsak a helybeli ref. hívek, de a más 
felekezetek soraiból is igen sokan voltak ott, hasonló-
képen a környék ref. gyülekezeteiből is. A beiktatást 
Kálmán Gyula, a külsősomogyi egyházmegye érdemes 
esperese végezte magasszárnyalású beszéd keretében. 
Majd az új lelkész tartott beszédet Ján. 21:15—17. 
alapján a föltámadt Krisztusnak Péterhez intézett szavai-
ról: „Szeretsz-é engem?" — „Legeltesd az én bárá-
nyaimat!" — „Legeltesd az én juhaimat!" Istentisztelet 
végeztével a templom elé gyűlt közönség élén ifj. Arany 
Károly, a község derék jegyzője üdvözölte a beiktatott 
lelkészt az egész község nevében, mire a lelkész meg-
hatottan válaszolt Majd a társaskör helyiségében barát-
ságos ebédre gyűltek össze a kiterjedt Kájel-család 
tagjai, a helybeli presbitérium és a vidéki lelkészek. 
Ezek sorában az esperesen és a beiktatott atyján kívül 
ott voltak: Bocsor Lajos tengődi, Puskás János látrányi, 
Szilágyi Béla gyönki, Dömötör Endre szóládi, Kozma 
Andor kőröshegyi. Böszörményi Jenő szentesi lelkészek 
és dr. Kováts István theol. tanár. A felköszöntők sorát 
az esperes nyitotta meg. Beszéltek még Laky Dezső 
rektor, Puskás János, Kozma Andor lelkészek és az 
ünnepelt. 

A budai ev. egyház új felügyelőjét, br. Feilitzsch 
Berthold közigazgatási bírót, kit a lemondó Sztehlo Kor-
nél helyébe választottak egyhangúlag, ugyancsak dr. 
Zelenka Lajos másodfelügyelőt április 18-án iktatta be 
tisztébe Seholtz Gusztáv püspök. 

A máramaros-ngocsai ref. egyházmegye tavaszi 
közgyűlése április hó 8-án volt Tiszaújlakon Biky Fe-
rencz esperes és György Endre egyházmegyei gondnok 
elnökletével. Az egyházmegyei közgyűlés többek között 
azt a fontos határozatot hozta, hogy minden gyülekezet 
köteles egyházfönntartási-alapot létesíteni. Eddig — tu-
domásunk szerint — csak a nagybányai egyházmegyének 
volt, ilven határozata. Ezt a nagyfontosságú határozatot 
érdemes lenne minden egyházmegyének meghoznia, hogy 
így necsak itt-ott, hanem minden gyülekezetünknek le-
gyen tartalék-tőkéje az egyháznak az államtól való, 
előrelátható szétválása esetére, hasonlóképen más, előre 
nem látható nagyobb szükségleteinek kielégítésére. 

Egyházkerületi közgyűlés. A tiszántúli ref. egy-
házkerület, az Orsz. Ref. Tanáregyesület közgyűlésével 
egyidejűleg, június 3—5. napjain tartja tavaszi köz-
gyűlését. 



A pozsonyi ev. diakonissza-, kór- és árvaház 
ünnepélyes fölavatása május 3-án lesz az alábbi ünnep-
ségek keretében: Reggel 9 órakor istentisztelet német 
nyelven a nagytemplomban. Szónok dr. Bezzel Hermáim, 
a bajor kir. prot. főkonzisztóriuni elnöke. Ugyanakkor 
istentisztelet tót nyelven a kistemplomban. Szónok dr. 
Szeberényi L. Zsigmond, békéscsabai lelkész. Délelőtt 
fél 11 órakor istentisztelet magyar nyelven a nagytemp-
lomban. Szónok Gyurátz Ferencz püspök. Délben 12 
órakor avatóünnepély. Az új intézeti épület előtt: Kar-
ének. Báumler J. A., az építőbizottság elnökének beszéde. 
Dr. Dobrorics M. egyházközségi felügyelő beszéde. Az 
épület udvarán: Karének. Dr. Baltik Frigyes püspök 
avató beszéde. Lic. Schmidt Károly Jenő esperes be-
széde. Avatás. Imádság. Miatyánk. Áldás. Karének. 

Nyilvános köszönet. 1848 okt. I8-án történt, hogy 
halomra ölték a kisenyedi magyarságot (Erdély, Alsó-
Fehérm.). A legyilkoltak hulláit a hajdani magyar, Zsig-
mond-kuria kertjében levő kútba dobálták bele s a forra-
dalom lezajlása után e kút hatóságilag örök időkre 
betiltatott. É kúria azonban idegen kézre került s a 
mostani gazdája ez örök letiltó rendelet, ellenére a cson-
tokat kiszóratta a kútból. Közbenjárásomra, alispáni ren-
delettel e meggyalázott ereklyék a kisenyedi ref. egyház 
tulajdonába kerültek. Egyházközségünk egyakarattal dísz-
sírhelyet határozott nekik az építendő új templomban. 
A tetemek, mig a templom elkészül, egy sírládában pi-
hennek. A templomépítési összeg még hátralevő 100.000 
koronájának összeszedése végett gyűjtést indítottunk. 
Kérésünket gróf Festetics Gyuláné is meghallgatta (Wil-
don, Steierorsz.) és segítségünkre sietett: a Magyar Ált. 
Hitelbank útján 1500 koronát folyósíttatott. E jó csele-
kedet önmagában hordja a maga dicséretét. A nemes -
szívű grófnőre Istennek minden áldását kérve, egyház-
községem nevében e lap hasábjain is nyilvánítom hálás 
köszönetemet. Balogh Jenő ref. lelkész. — Ezzel kap-
csolatban jelezzük, hogy gróf Festetics Gyuláné méltá-
nyolva azon nemes evangéliumi és nemzeti missziói 
munkát, a melyet Torró Miklós lelkész végez, a póka-
falvi ref. egyháznak is újonnan 1500 K-t adományozott. 
Legyen áldás a nemeslelkű adományozón és ajándékán ! 

Adósegélyek. Sokan intéztek hozzánk kérdést az 
adósegélyek ezévi késedelmes kiutalása ügyében. Nem 
tudjuk, miért volt a késedelem, de azt tudjuk, hogy ez 
egészen megakasztja az egyházak háztartásának rendes 
menetét. Ügy halljuk, hogy az ügy már folyamatban van; 
kerületünkben a nyugták a püspöki hivatalhoz küldendők. 

Zsidók a vasárnapi munkaszünet ellen. Schück 
Bernát temesvári rabbi körlevélben fordult a magyaror-
szági rabbikhoz és a zsidó hitközségekhez, hogy keressék 
meg az országgyűlést s a kereskedelmi és iparkamarákat 
a „zsidóság létét veszélyeztető" vasárnapi munkaszünet 
megreformálása tárgyában, minthogy a vasárnapi munka-
szünet mellett a vallás által parancsolt szombatot betar-
tani lehetetlen. Úgy látszik, Schück úr beleegyeznék 
abba is, hogy a 19 millió keresztyén is szombatra tegye 
át az ünnepnapját, hogy az alig egy milliónyi zsidóság 
nyugodtan bezárhassa boltjait, vasárnap pedig egész 
nap nyitva tarthassa. Ez lenne aztán az igazi „vallási 
egyenlőség" ! 

A budapesti ref. egyház fasori tanonczotthona 
május hó 16-án, szombaton délután 5 órakor a Fasor 
5/7. sz. a. templom melletti kertben kerti ünnepélyt 
rendez, a melynek műsora a következő: 1. Zenekar. 
2. Karének, a ref. tanoncz-otthön énekkara (bemutatások). 
3. Tárogató szóló. 4. Karének, előadja: a ref. theol. 
akadémia énekkara. 5. Cherubini: „Lodoiska" nyitány. 

Mozart: Menüett. Schubert: Militánnarsch. Előadja a 
IX. ker. ref. főgimn. ifjúsági zenekara. Karmester: Szi-
tányi Miklós. 6. Beethoven : isten dicsősége. Liszt F . : 
Csatadal. Előadják : a budapesti egyetemi énekkarok. 7. 
Toronyzene. Tartja: A budapesti postás-zenekar. Elő-
adják: 1. „Imádkozzatok és buzgón kérjetek" Tinódy 
Sebestyéntől, 1546. 2. „Erős várunk az Űr Isten" Luther 
Mártontól. Bach S. 3. „Térj magadhoz drága Sión." Régi 
magyar ének. 4. Sión leánya jer, örvendj. Hándel G. F. 
5. Himnusz. 

Az özvegy ajándéka. A tabajdi ref. egyházat a 
húsvéti ünnepek alkalmával szép ajándékkal lepte meg 
egy sok megpróbáltatáson átment, kegyes özvegyasszony : 
Pap Jánosné. Díszes aranyozású plüs terítőt ajándéko-
zott az Urasztalára, melyet hálás megilletődéssel fogadott 
el tőle a gyülekezet. 

Vasárnapi perselypénzek az edinburghi ref. gyü-
lekezetekben. A Skót Egyesült Szabad Egyház lapjának 
szerkesztője nemrégiben megkérdezte az edinburghi ref. 
gyülekezetnek pénztárosait, milyen összegre rúg kb. a 
perselypénz egy-egy vasárnapon? A következő számok 
mutatják 61 gyülekezet perselyébe gyűlt összegek meny-
nyiségét azon a vasárnapon : 1 drb 54 koronás csekk, 
24 drb 24 koronás arany, 31 drb 12 koronás arany, 
2 drb 6 koronás, 2 drb 4'80 koronás, 274 drb 3 koronás, 
327 drb 2"40 koronás, 1372 drb T20 koronás 2941 drb 
60 fill., 5213 drb 30 fill., 20,839 drb 10 fill., 5092 drb 
5 fill., 3 drb 21/.i fill. Összesen 36,121 pénzdarab volt 
a perselyekben. Á befolyt pénzösszeg ertéke 9943'87 
koronát tett ki vagyis gyillekezetenkint 163*01 koronát. 
Mikor jutunk mi idáig?! 

ISKOLA. 

Dr. Tüdős István püspök sárospataki látogatása. 
A tiszáninneni egyházkerület új püspöke legelső püspöki 
útja a sárospataki főiskolába vezetett, melynek egykor 
ő is tanára volt. A főiskola tanárkara és ifjúsága meleg 
szeretettel fogadta ősi falai közt a volt tanárt. A szívélyes 
fogadtatásból a város közönsége is kivette a maga ré-
szét, felekezeti különbség nélkül. Adja Isten, hogy ez a 
látogatás új fényes korszakot nyisson meg a hajdan 
olyan híres és hazánknak, egyházunknak oly sok derék 
fiat adó ősi kollégium történetében. 

A debreczeni egyetem ref. theologiai fakultásán 
szervezendő tanszékekre beérkezett pályázatok fölülbírá-
lására és a pályázók minősítésére a vallás- és közokta-
tásügyi miniszter a dr. Tüdős István püspökből, Németh 
István püspökből. Nagy Károly s dr. Thúry Etele theol. 
tanárokból és Széli Kálmán ny. lelkészből álló bizottságot 
nevezte ki. Különös, hogy a dunamelléki egyházkerület 
nincs képviselve és hogy dr. Kenessey B. püspök, az 
Eqyet. Tanügyi Bizottság elnökét sem látjuk a névsorban! 
Miért? — Talán a testvéries érzület bizonyságául? 

Vallástanári vizsga. A május első felére hirdetett 
középiskolai vallástanári vizsgálat elmarad. Ha jelent-
kezések történnek, a vizsgálat f. év októberében lesz. 

A madarak és fák napja. Az Országos Állatvédő-
Egyesület nemcsak a kir. tanfelügyelőségek és egyházi 
főhatóságok útján, hanem közvetlenül is kéri az ország 
összes elemi iskoláinak vezetőit, hogy a miniszteri ren-
deletek szerint a madarak és fák napját tartsák meg, 
az Országos Ifjúsági Madárvédő Ligát szervezzék és fej-
lesszék és természetvédelmi iskolai ténykedéseikről a 
Néptanítók Lapjában májusban megjelenő kérdőív fel-
használásával kir. tanfelügyelőségükhöz jelentést tegye-



nek. E jelentésekből összeállítandó évkönyvet minden 
jelentést tevő megkapja. Az 1912/13. évben 6300 jelen-
tés érkezett be, a melyekből késztilt IV. évkönyv sajtó 
alatt van. 

Fölvétel a nagyváradi ref. tan ít<'mö képző-inté-
zetbe. Az 1914—15. iskolai évre i öl vétetik az I. osz-
tályba 30 és a IV. osztályba 4 növendék. A 11. és 111. 
osztályban nincs üres hely. Az I. osztályba fölvételért 
folyamodhatnak 14. életévöket betöltött, ép szervezetű 
leányok, kik a polgári leányiskola, felsőbb leányiskola 
vagy leánygimnázium négy alsó osztályát sikerrel végez-
ték. A 111. osztályba — ha esetleg időközben üresedés 
lenne — felvehetők, a kik kisdedóvónői oklevelet sze-
reztek vagy a felsőbb leányiskola, esetleg leánygimnázium 
hat osztályát elvégezték. Az ilyen növendékek az I. és 
II. osztály tárgyaiból különbözeti vizsgálatot tesznek 
(óvónőknél zongora helyett esetleg hegedű). A különbö-
zeti vizsgálat díja 20 K. A nagyváradi tanítónőképző-
intézet igazgató-tanácsához czímzett folyamodványhoz 
melléklendők: 1. születési anyakönyvi kivonat, 2. iskolai 
bizonyítvány a megelőző iskolai évről, 3. tisztiorvosi bi-
bizonyítvány, 4. himlőújraoltási bizonyítvány, 5. honos-
sági bizonyítvány, 6. a szülők vagyoni állapotát és a 
családtagok számát föltüntető községi bizonyítvány. A fo-
lyamodványok az intézet igazgatóságához legkésőbb ez év 
június 25-ig nyújtandók be. Az egész évi tandíj a járu-
lékokkal együtt 83 K. Ebből a beiratáskor 51 K és 
február 1-én 32 K fizetendő. Minden folyamodványhoz 
45 fillér postabélyeg mellékelendő. Az intézeti internátus-
ban 700, 600 és 500 K-ás helyek jönnek üresedésbe, 
a melyekre folyamodók az internátusi igazgatónőhöz czím-
zett külön kérvényt ugyancsak június 25-ig nyújtsák be. 
írásbeli megkeresésekhez válaszbélyeg mellékelendő. 
Nagy Vilmos igazgató. 

E G Y E S Ü L E T . 

Az Országos Széchenyi-Szövetség mult hó 24-én 
a Köztelek díszes nagytermében tartotta szokásos évi 
emlékünnepélyét, Lapunk vezetőhelyén emlékezünk meg 

i erről és ennek jelentőségéről. A mi a lefolyást illeti, a 
program minden pontja, Lampérth Géza prológusa, az 

í j ének- és zeneszámok méltó keretéül szolgáltak az ünne-
pély központjának, a herczegprimás beszédének és az ezt 
követő két „nyilatkozat"-nak, a mely Petri Elek és dr. 
Zsilinszky Mihály részéről elhangzott. A herczegprimás 
ünnepi előadásában Széchenyi beszédéből, naplójából vett 
idézetekből mutatott reá a „legnagyobb magyar" mély 
hitére és vallásos érzésére, a maga által írt imáira és 
arra, hogy vallásos kötelességeiről soha, sehol meg nem 
feledkezett. Ezek után mondotta az egyetértésre és köl-
csönös támogatásra felhívó szavakat. Mi természetesebb, 
minthogy a jelenlévő nagyobb részben katholikusokból 
álló közönség feszült érdeklődéssel várta a protestánsok 
feleletét. Petri Elek mindenkit mélyen megragadó be-
szédben igazán mintaszerű tapintattal, határozottság-
gal szólott és jelölte ki az együttműködés czélját és 
feltételeit. Dr. Zsilinszky Mihály is hangsúlyozta, hogy 

kerülnünk kell egymás érdekeinek megsértését és a tor-
zsalkodást, a mely a hit ellenségeinek olyan kellemes 
látványul szolgál. 

A Protestáns Árvaegylet m. hó 27-én tartott ülé-
sében elhatározta, hogy Ilrocskó Lajos kir. tanácsos 
40 éves jubileumi ünnepélye f. hó 23-án lesz az árva-
házban. A választmányi ülésről a jövő számunkban bő-
vebb értesítést adunk. 

A kecskeméti egyházmegyei lelkészegyesület mult 
hó 20-án tartotta Szolnokon, a közgyűlést megelőzőleg 
ülését, a melyen Simon Ferenc/, jászberényi lelkész el-
nökölt és Veress István izsáki lelkész volt a jegyző. Az 
elnök megnyitó-beszédében melegen emlékezett meg az 
elhunyt H. Kiss Kálmánról, örömének adott kifejezést 
dr. Baltazár püspöknek az O. R. L. E. elnöki székébe 
való visszatértéről, a Kálvineum ügyének fellendüléséről. 
Említette, hogy a lelkészek közül sokan még egy fillért 
sem adtak ennek czéljára és mondotta, hogy az Egye-
sület legközelebbi gyűlésére pontos kimutatást ad a kecs-
keméti egyházmegyei gyülekezetek és lelkészek adomá-
nyairól. A megjelentek meleg pártolásába ajánlta a „Va-
sárnap" ügyét. Az ülés folyamán dr. Hetessy Kálmán 
bejelentette, hogy Illyés Kálmán lelkésztársával együtt 
lapott indított és kérte az egyesület erkölcsi támogatását, 
a mire nézve a gyűlés ígéretet is tett. A kecskeméti 
lelkészegyesület ebben a gyűlésében is bizonyságát adta 
annak, hogy minden nemes ker. ügynek és munkának 
lelkes támogatója. 

A Filadelfia Diakonissza Egylet 1914. évi május 
hó 3-án tartja évi ünnepélyét. Az ünnepély sorrendje a 
következő: í. Délelőtt 10 órakor istentisztelet a kálvin-
téri ref. templomban. Prédikál: Takaró Géza ref. lelkész, 
a Filadelfia alelnöke. 11. Istentisztelet után V412 órakor 
a Filadelfia diakonissza-egylet munkáját ismertető matiné 
a budapesti ref. főgimnázium dísztermében (IX., Lónyai-
utcza 4/c.) a következő tárgysorozattal: 1. Öröm-cantate, 
Szerzette dr. Kováts Lajos. Énekli a Bethánia énekkara. 
2. Prológ. 3. Mit talál egy leány a diakonissza-intézetben ? 
Felolvassa Biberauer Richárd igazgató-lelkész. 4. A mint 
vagyok. Skót ének. Előadja a kar. 5. Mit talál egy be-
teg a diakonissza kórházban ? Felolvassa dr. Thaly Ló-
ránt kórházi főorvos. 6. Csak zengje, zengje hálánk. 
Enek Malantól. Előadja a kar. 7. Zárszó. Mondja dr. lic. 
theol. Kováts Lajos, a Filadelfia elnöke. 

„Cserkészdélután" volt a mult vasárnap a Ráday-
utczai theol. akadémia dísztermében. A BRIE. csapatai 
rendezték szépen és jó renddel. B. Pap István ima után 
üdvözölte a nagy számmal megjelent közönséget és reá-
mutatott ennek a munkának nagy fontosságára, vallás-
erkölcsi és jellemképző hatására. Mindenki örömmel szem-
lélte a zászlójuk alatt bevonuló csapatokat, a kiknek vezetői 
(többnyire lelkes főiskolai ifjak) oly sok áldozatot és 
nagy szeretetet igénylő munkát végeznek. Papp Gyula 
főparancsnok beszéde után a fiúk ott azon a nem épen 
alkalmas helyen, az emelvényen, a hol más alkalommal 
a „vének" ülnek, mutatták be bámulatos ügyességgel, 
megható fogadalomújítások után táborozásukat, mentő-
munkájukat, gúláikat stb. Egy kis cserkész, Wittenberger 
Géza, szép költeményben mondta el Sz. György lovag 



legendáját. Voltak vetített képek a Tátrából és a cser-
készéletből a zongoraszámok mellett; végül Megyercsy 
Béla „öreg cserkész" mondott beszédet a „szájhősökről 
Az ő imája és a CV. zs. éneklése fejezte be a szép 
ünnepélyt. 

G Y A S Z R O V A T . 

Dr. Balogh Jenő igazságiigyminiszter édesanyja, 
özv. Balogh Gáhorné, Győrben elhunyt. Temetése nagy 
részvét mellett ugyanott volt. A gyászszertartást Németh 
István dunántúli püspök és Szekeres Mihály lelkész végezte. 

Áldott legyen emlékezete ! 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K , 
S. Zs. Előfizetése márcz. 31-ig van rendben. Többeknek. 

Most a pénteki munkaszünet miatt egy nappal előbb kellett nyom-
dába adnunk a közlendőket. A gyűlési tudósítások miatt is több 
czikk a jövő számra marad. N. B. 0. Levélben válaszolunk. 

Felelős szerkesztő : B. P a p I s t v á n . 

N Y I L T T E R . 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és li thiuinos gyógyfor rás 

vese- és hólyagbajoknál* kőszvénynél , czukorbe tegségné l , 
vörhenynél és luirutos bán ta lmakná l kitűnő hatású. 

Te rmésze t e s vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásvátiyvl/.kereskedésekben éc gyógyszertárakban. 

r̂ iTiTT mpM *r<r4C<n Szinye-Llpóozi Salvator-forrás-vállalat, abnUL 1 L.S AtlUdl Budapest, V., Rudolfrakpart 8. 

E R Z S E B E T R I R A L Y N E S Z A L L O 
B u d a p e s t , I V . K e r . , E g y e t e m « u t c z a 5 . s z á m . 
Hégi jó h í rnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központ jában . A mult évben ú jonan épült minden modern 
kénye lemmel felszerelt ha temele tes házzal bővült . — Szoba-
árak 3 koronától . Szabó Imre , szállodás. 

Németh János műasztalosmester 
készít iparművészeti bútorokat, lakás-, iskola-, stb. berendezé-
seket. Á székesfőváros szállítója. Költségvetés díjtalan. Budapest, 
VIII., Gólya-utcza 43. Telefon: József 3—90. 

eX &SC «SC cX sSC aiÉ tX eX tX zSt tX tX «X tX tX tX tX eX tX <tX eX aSC sX <X 

Kaszás János czípészmester 
m e g r e n d e l é s r e k é s z í t l e g f i n o m a b b női- é s f é r f i c z i p ö k e t . B u d a -
pest, IV., Váczi-utcza 42. sz. 

H I R D E T É S E K . 

Hungária beszélő-gép 
a l eg jobb gyá r tmány . — Olcsón 
kapha tó . — Kedvező f izetés i fel-
té te lek . — Kérjen á r j e g y z é k e t . 

Deményi J. és társa 
Budapest, 

VI., Teréz-körút4. sz. 

Or$onaharmőniumokat 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban 

szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X. ker., Delej-utcza 25 b. 

(Tisztviselőtelep.) 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Tan-
erőknek s lelkészeknek küiön százalékengedmény. — R é s z l e t -
fizetés e n g e d é l y e z v e . — Kérjen árjegyzéket pianók és pianinók 

ról. — Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig. 

Orgona- é s harmoniumgyár 
gfizerfihajtás- és saját villamosvilágitással berendezve. 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
os. é« kir. udvari •zállltók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1908. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód es a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több uj orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú haritióniumok 

minden nagyságban. Harmomumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí 
tással megrendelésre kéBzülnek. Tervezeteket és rajzokat kivánatra küldünk. 

3 lelkész urak szíves figyelmébe ajánljuk a Kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16" alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 

Vászon- és félbőrkötésben . 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8" alaKban 1772 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1 . 4 0 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.00 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 0.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5 . - - kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hDzzánk juttatni szíveskedjenek. 

AlKalmi ajándéKul ajánljuK a KiadásunKban levő 

Képes Szent Bibliát 
Tartalmazza a teljes Ó- és Újtestamentomot, valamint az 
Apokrifus könyveket. Alakja 18/25 cm. Tartalmaz több mint 
ezer művészies kivitelű képet és világhírű festők festmé-
nyeinek nyolcz színes másolatát. Ára dúsan a r anyozo t t 
f eke t e vászonkö tésben 30 korona . Postaköltség 72 fillér. 

Hornyánszky Viktor könyvkiadóhi-
vatala Budapest, V., Akadémia-u. 4. 



a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: I I . , Coivin-tér 2 . — IV.. Semmelweiss ru. 14. — V.. LiDÓt-
körút 2 2 . - V!.! Andrássy-út 2 8 . — V I I I . , Rákóczi-út 3 9 . - V I I I . , Baross-

utcza 7 7 . - X., Liget-tér 2 . 
f e n é r n e m ü t ö m é s l i e a ! való utasítást Egy » 

tartalmazó füzet bárkinek ingyen kiadatik. 

RIEGER OTTO g ő z ü z e m r e b e r e n d e z e t t csász. 
és kir. udvar i o r g o n a g y á r a . 

Hazánk legnagyobb temploraorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. ós kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovag ja és Ferencz Józsefrend lovagja. 

A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Órgonajaví-
tásokat ós hangolásokat a legmérsékeltebb 
árban leijesít. Orgona jó karban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmenlesen szolgál. :: 

u ^ t " ^ ? 8 0 ' T h e C h a m p i o n 
kerékpárokt dupla haran? c s a o á ^ y í l és 
szabadonfutóval 3 ós 5 évi jótállással, min-
den árfelemelés nélkül, szigorúan és az ere-
deti gyári árakon havi lü és 15 koronás 
részletre adjuk és kerékpáralkatrészeket az 
egész világon létező összes kerékpárokhoz 
külső és belső gumniikat, pedálok, lánczok, 
csengők, kulcsok, szabadonfutóágyak, kor-

mányok, stb. mélyen leszállított 

nagybani eredeti gyári árban szállítunk vidékre is 
1 d r b hegyi gummi 6 K-tól, 1 d rb belső 2-80 K-tól f e l j ebb 

LÁNG JARAB ÉS FIA 
ke rékpá r - és a l k a t r é s z n a g y k e r e s k e d ő k 

BUDAPEST, VIII. Ker., József-Korút 41. szám. 
Fióküzletek: Andrássy-út 55., Baross-tér 3. és Budán II., Margit-körút 6. sz. 

Díszárjegyzék 1500 képpel ingyen és bérmentve. 

HARIViÓNmiVI ÉS ZOHEORA! 
Mielőtt harmónlumot vásá 
rolna, ne mulassza el a mi 

főárjegyzékünket kérni. 
Az országban a legnagyobb 
választék elvámolt elsőrendű 
amerikai, németországi és 
belföldi gyártmányokban, 
kedvezményes részletfizetési 
feltételek meilett, minden ár-

felemelés nélkül. 

KÉPVISELŐK KERESTETNEK. 

Kerber és Berleth 
Budapest, 

VII., Wesselényi-u. 53. 

LEGÚJABB 
THEOLOGIAI 

M O S T J E L E N T E K M E G ! ÚJDONSÁGOK 

DEBRECZENI LELKÉSZI TAR 
XI. kötet. Szerkesztette S. SZABÓ JÓZSEF. 
Ara kötve ÍO K 
JaNOSI Z.: PAPI DOLGOZATOK 
VIII. kötet. Közönséges egyházi beszédek, 
ixfa kötve 6 K 

Ugy ezek, mint az előbbi 
kötetek, csekély havi részletfizetésre 

megrendelhetők 

KONFIRMÁCZIÓ ALKALMÁBÓL 
ajánljuk a RÉVÉSZ - SZOBOSZLAY—S. 
SZABÓ-féle KONFIRMÁCZIÓRA ELŐ-
KÉSZÍTŐ K Á T É T kérdés és feleletekben. 

Ára 30 fillér. 

H E G E D Ű S ÉS S Á N D O R 
prot. írod. feönyvkíadóhívatalában 

D E B R E C Z E N B E N 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztar tási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a l eg ju tányosabban , úgyszintén ha-
misítat lan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

fordul janak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Hagyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
éi & ̂  Szö vetkezetéh ez ^ & & 

Budapest, IX,, Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 55 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest , Dosta-

fiók 109. szám. 



STOWASSER J. 

Orgona-harmóniumok. 
A jtyönyörfi hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és.minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonált 320 forinttól feljebb. 

Első m a a v a i — vil lamos erőre b e r e n d e z e t t — h a n g s z e r g y á r . 
cs. és kir.'ud vari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, il., Lánczíhd-u, 5, sz, Gyár: Öntöház-u. 2, sz, 
Továbbá ajanlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű öaszes-
húroa-, vonós- és fúvo-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerenda! 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár . 

Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kivá-

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban = = = = = = = 
és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 

G A Z D A K B I Z T O S I T O S Z Ö V E T K E Z E T E 
Alapíttatott 1900-ban 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztos í tásokat elfogat! tűz- és j é g k á r ellen, ú g y s z i n t é n 
az e m b e r é le iére a l egkü lönbözőbb m ó d o z a t o k szer in t elő-
nyös fel lé te lek melleit . 

Az üz l e t e r edményben a biz tos í to t t tagok d í j a r á n y u k b a n 
részesülnek. 

A lefolyt 13 év alat t a tagok hétszer részesü l tek az 
iizet feleslegéből közgyűlés i h a t á r o z a t é r t e l m é b e n díjvissza-
té r í tésben . 

Biztosí tási a j án la tok b e n y ú j t a n d ó k közve t l enü l az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes he lyén m ű k ö d ő 
képvise lők közvet í tésével . N y o m t a t v á n y o k k a l és felvilágosí-
tással m i n d e n i r á n y b a n készséggel szolgái az igazgatóság. 

A lap í tványok k o r m á n y hozzá já ru lá sáva l 2,527.960 K 
T a r t a l é k o k 3,846.903 K 
Biztosí tot t t ag ja inak fennál lása óta kifi-

zetett t ű z k á r o k b a n 12,385.000 K 
Biztosí tot t t ag ja inak fenná l l ásn óta kifi-

zetett j é g k á r o k b a n 6,000.000 K 
Biztosí tot t é r t é k tűzben 1913. évben . . 930,000.000 K 

„ j égben „ „ . . 62,500.000 K 
Életüzlet á l l ománya 17,370.144 K 

A G a z d á k Biztosí tó S z ö v e t k e z e t e a lap í tása és fiók-
i n t ézmén y c a 

„GONDVISELÉS" 
O r s z á g o s K ö z p . S e g é l y z ő - T á r s u l a t Budapes t , IX., 
Kálvin-tér 10., mely t á r su l a t tag ja i r é szé re 50 kor.-tól 1000 
kor . - ig t e r j e d ő temetés i segélybiz tos í tás t nyú j t , n é p b i z o s í t á s i 
osztá lya k e r e t é b e n pedig 2000 kor.-ig hozomány- , ka tona i - és 
vegyes -b iz tos í t á soka t közve t í t m i n d e n o rvos i vizsgálat né l -
kül . — A „Gondvise lés-Társula t" e l n ö k e : Emőt ly József , igaz-
gatósági l a g o k : Láng József , lovag E m b e r Károly , Czobor 
László, Meskó Pál, Néreiv./dön és ügyvezető-igazg. : F a ú r Ödön. 

ÚJDONSÁG 
A SZOCIALIZMUS ES A VALLAS 

I R T A : 
ÜRMÖSI JÓZSEF 

U N I T . L E L K É S Z . 

Ára I kor. 10 f i Mér bérmentes megküldéssel. 

KAPHATÓ: KÓKAI LAJOS 
protest. szakirányú könyvkereskedésében 
BUDAPEST, KAMERMAYER KÁROLY-U.I 
Legcélszerűbb az összeget levélbélyegekben előre beküldeni. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BODAPESTKN 5 9 5 9 6 



PROTESTÁNS 

EGYHAZksISKOLAI LAP 
M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IX., R á d a y - u t c z a 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és k i a d ó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B I L K E I P A P I S T V Á N . 

Társszerkesztők : 
pá lócz i Horváth Zoltán dr. é s Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, Tari Imre dr. é s 

Veress Jenő. 

Előfizetési á r a : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési d í j a k : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

T A R T A L O M . A z É l e t K ö n y v é b ő l : Felséges megbízatás. Marjay Károly. — V e z e r c z i k k : Megjegyzések. —p . A magyar polgári 
törvénykönyv tervezete ker. erkölcsi szempontból. II. Hamar István. — K r ó n i k a : Lindemanné. — T á r c z a : Lovranai 
levél. Orth Ambrusné. — S z o c z i á l i s ü g y e k : Gyermeknapok. Kálvinista. — K ü l f ö l d : Svájcz, Francziaország. Dr. T. I. — 
A mi ü g y ü n k : Fölhívás a Claparéde-emléktábla költségeire való adakozásra. A Kálvin-Szövetség elnöksége. — I ro-
d a l o m : A kálvinizmus fensőbbsége. Sebestyén Jenő. — E g y h á z . — I s k o l a . — E g y e s ü l e t . — G y á s z r o v a t , — 
S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k , — P á l y á z a t o k . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből. 

Felséges megbízatás. 

„És gyógyítsátok a betege-
ket, a kik ott lesznek és mond-
játok n é k i k : Elközelített hoz-
zátok az Istennek országa." 

Lukács, 1 0 : 9 . 

Nemcsak a 12-nek, hanem a 70 tanítványnak a 
legfelségesebb megbízatás jutott osztályrészül. Szinte 
látom, a mint párosával maga elé állítja őket az Ur, 
mélyen belenéz a szemökbe, mintha csak a lélek abla-
kán, a szemen keresztül a lélek legelrejtettebb mély-
ségeibe akarna tekinteni! Utkészítőknek, ösvényegyen-
getőknek küldi a 70 tanítványt, a szolgálatnak arra a 
munkájára, a melyre küldetett volt a nagy Keresztelő is. 
Aratómunkások, a kiket az aratásnak Ura a gabona 
megtekintésére küld. Bárányok a farkasok közé. 

Világosan értésükre adja az Úr, hogy „mikkel" 
induljanak munkába. Ne földi dolgokkal, ne táskával, 
erszénnyel, saruval szereljék fel magukat. Valami érté-
kesebb kinccsel járjanak-keljenek az embereknek fiai 
közt, azzal, a mit Ö adhat csupán. Istenországa való-
suljon meg életükben s ezt vigyék közel a házakhoz. 
Emberi tekintetek, tetszés, nem tetszés soha se korlá-
tozzák és kormányozzák őket. Ne köszöngessenek senki-
nek se ! „Békesség e háznak", ezzel köszöntsétek a meg-
látogatott ház lakóit. Krisztus bízhatta meg csak tanít-
ványait e békességet hirdető szavakkal, senki más e 
világon, semmiféle emberi hatalmasság nem, mert csak 
egyedül Ő képes és kész ezt a békességet, az O békes-
ségét megvalósítani. Milyen czímen bízhatnám én meg 
az én tanítványomat a békesség hirdetésével? 1 ;> 

Ma, a XX. században is tanítványokra van égetően 
szüksége a világnak. A megbízatás ma sem lehet, más, 
mint volt a múltban volt „akkor". A legfelségesebb 
szerep ma is a tanítványoké. A teljesítés úgy sem lett 
könnyebb, csak a veszélyek lettek mások. A feltétel is 

ugyanaz: a Jézus tanítványainak ma is „életükkel" kell 
Neki és az embereknek szolgálni, nemcsak a szavakkal. 
Ha szolgálatunk eredménytelen, ha gyümölcs nem mu-
tatkozik hosszú évek niulva se: bennünk, életünkben van 
a baj, Isten országának is szüksége van élő emberekre, 
hogy általuk, mint választott eszközökön keresztül „el-
közelíthessen az emberekhez. 

A „békesség fiai" is jelentkeznek ma is, mert sok 
lélek sóvárogva várja a „gyógyulást", melyet a meg-
gyógyult tanítványoknak kell elvinni hozzájok. Igen, 
csak a hol „befogadják" a tanítványokat, ott gyógyul-
nak a „betegek", azokhoz közelít el az Isten országa 
minden szépségével, minden gazdagságával, a szomorú 
lelkek ott vígasztalásra lelnek, a boldogtalan családi 
hajlékok a békesség áldott légkörével telnek meg. 

Ki az, a ki ennyi szépség, ennyi gazdagság, ekkora 
boldogság szóthordozására nem vállalkoznék ? Ki ki 
ilyen munka végzéséhez készülődés, megszaggatott szív, 
újjáteremtett szív s élet nélkül merészelne hozzáfogni? 
Ki 

az, a ki Isten szívének ennyi emberek számára ingyen 
felajánlott drágaságát, értékét koczkáztatni merné a maga 
hitványságával ? . . . 

Isten szeretete gazdagabb, mint mi elképzeljük. 
A hol a tanítványt „nem fogadják be", ott még a ru-
hára ragadt port is le kell törölni, hogy még ennyi 
közössége se legyen vélük, de — csodák csodája! — 
még ott is hangzania kell az örvendetes üzenetnek: 
„mindazonáltal legyen tudtotokra, hogy az Isten országa 
elközelített hozzátok". Tudjátok meg, Isten hozzátok is 
lehajolt; tudjátok meg, hogy a tanítványokban Isten kö-
zelítő szeretetét taszítottátok el magatoktól! 

Atyámfiai, férfiak! Induljunk új, dicsőséges had-̂  
járat megharczolására a Krisztusért. Teljesítsük a 70 
tanítványnak adott felséges megbízatást mi a jelenvaló 
világban. Te l j e s í t sük ! . . . . >: 

Oh, de vájjon elkiildhet-e engem a Mester az eni-. 
berek közé így, az O képviseletének méltóságával fél* 
ruházva ? Marjay Károly. 
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" Kétszeres érdeklődéssel 'olvastuk a kultuszminiszter 
beszédét, a melyet tárczája költségvetésének tárgyalása 
alkalmával mondott. Hiszen nagy kérdések vannak most 
a levegőben ezzel kapcsolatban. Államosítás, iskolai val-
lástanítás, középiskolai reform, az új egyetemek ügye. 

Foglalkozva ezzel a beszéddel, egyet örömmel kon-
statálunk és ez az, hogy a radikális körök nincsenek 
megelégedve vele. Elítélik állásfoglalását az államosítás, 
az iskolai vallástanítás és középiskolai reformot illetőleg. 
Nem csoda. Jól mondotta a miniszter, hogy e kérdések-
nél ellentétes és egymással kiegyenlíthetlen világnézetek 
összeütközéséről és, hozzátehette volna, kérlelhetlen har-
czárói van szó. Olyan harczáról., a mely még sehol nem 
végződött békekötéssel. 

A miniszter az iskolai vallástanításról és államosí-
tásról szólva, méltányossági ós czélszerüségi szemponto-
kat említett beszédében. Mint ezt másként nem is te-
hette, zászlót hajtott azon munka előtt, melyet az egy-
házak — s itt bizonyára a nyugatiakat értette — a 
nemzeti kultura érdekében teljesítettek. Az egyházaknak, 
mondá, annyi érdemük van a kultúra terjesztése terén, 
hogy az állam nem járulhat hozzá a vallásoktatás mel-
lőzéséhez és a mennyiben ez a mozgalom erősödnék és 
igyekeznék tért nyerni az országban, a kormány nevében 
jelenti ki, hogy ilyen törekvések meghiúsítására teljes 
erejéből törekedni fog. E kijelentésnek első részlete az, 
a mit sokan semmiképen nem óhajtanak méltányolni. 
Ezek szerint az, a mit az egyházak az iskolának adtak 
és adnak, épen nem méltánylást érdemlő, hanem feles-
leges, veszedelmes, kulturellenes, lenyűgöző és innen 
minden áron eltávolítandó teher! Tulajdonképen nem is 
az államosítás érdekében folyik a munka, hanem az 
állam vallástalanítása, teljes elkeresztyénietlenítóse érde-
kében. Ezzel kellene tisztában lenniök azoknak, a kik 
a mi sorainkban a radikálisokkal és államosítás után 
törekvőkkel egy kő fújására vállalkoznak. Sajnos, hogy 
nálunk olyanok a viszonyok, hogy a pozitív keresztyén-
ség melletti állásfoglalásban a hit ellenségei klerikális 
ós ezzel rokon törekvéseket szimatolnak. Nálunk az 
evangéliumi egyházakból hiányzik ezidő szerint az a 
belső erő, hiányoznak azok az erőteljes életjelenségek, 
a melyek a kívülállók előtt is inponálhatnának. Csak 
nem régen volt és még nem mehetett feledésbe, hogy 
nálunk sokan a magyar protestántizmus elparentálásához 
készülődtek, nem látván és érezvén ennek hatását. 

Azok a viták, a melyek most államosítás és az 
iskolai vallásoktatás felett folynak, e miniszteri kijelen-
téssel, úgy hisszük, nem ülnek el és nem lesznek 
végleg levéve a napirendről. Mi is majd elvi szempont-
ból foglalkozunk még ezzel és reámutatunk arra, hogy 
miként kell készülnünk minden eljövendő eshetőségre. 
Most csak annyit, hogy a protestántizmus nem élhet 
hatalmi eszközökkel ezen a téren és nem tehet mást, 
mint azt, hogy a lényegéből fakadó erővel és munkával, 

ennek eredményeivel hallgattassa el azokat, a kik az 
evangéliumot az iskolából kiutasítani óhajtják. 

Á mi a czélszerüségi szempontot illeti, a miniszter 
kijelentette, hogy most nem a meglévő iskolák államosí-
tása, hanem újak felállítása legelső rendű feladat. Mon-
dotta, hogy lehetően kerülni fogja a nagyobb községi 
és városi iskolák és bizonyára az egyháziaknak is át-
vételét. Ez utóbbi a mi nagyon sebezhető oldalunk. Hány 
helyen adtuk oda iskoláinkat az államnak, ott is, a hol 
erre semmiféle égető szükség nem is volt, átadtuk kellő 
körültekintés és megfelelő óvó intézkedések nélkül. így 
történt, hogy sub specie „államosítás", tulajdonképen 
katholizálás lett az eredmény, mint erről a jegyzőköny-
veinkben megörökített „sérelmek" is tanúskodnak. Hány 
helyen siratják azt, a mi volt és elveszett. Es a mostani 
viták, küzdelmek és különösen azoknak a külföldi test-
véreinknek példája, a kiknek már nincs iskolájuk és a 
kik irígykedéssel tekintenek reánk és minden áldozattal 
igyekeznek pótolni azt, a mit elvesztettek, késztesse-
nek bennünket annak a bibliai igének megszívlelésére: 
„tartsd meg, a mid vagyon" ! 

És másoldalról,, az iskolai kötelező vallástanításnak, 
a mely kezünkbe adja a gyermeket, ne kényelemszere-
tettel töltsön el bennünket, hanem inkább arra indítson, 
hogy kettőzött erővel éljünk az alkalommal most, míg 
nappal vagyon és igyekezzünk minél kellemesebbé és 
vonzóbbá tenni a vallástanítást, a mely ellen az egyház 
ellenségei sokszor, valljuk be, nem minden ok nélkül 
hangoztatják a megcsontosodott élettelenség és „szárg-jz 
dogmatizmus" vádját. 

A mi a középiskolai reformot illeti, a miniszter ki-
jelentése szerint már készül a törvényjavaslat, a melyhez 
majd az iskolafenntartók is hozzászólnak. Itt is világ-
nézetek ütközéséről van szó. A miniszter a mérsékelt 
haladás álláspontjára helyezkedett. Ebben sem nyerte 
meg azoknak tetszését, a kik egy csapással szereinének < 
kidobni a középiskolából mindent, a mi a természettudo-
mányos, materiális világnézettel ellenkezik. 

Reámutatott a miniszter a nyelvtanítás eredmény-
telenségére. Mondotta, hogy gyakorlatiasabbá kell tenni. 

Valóban ezen a téren is úgy áll a dolog, hogy a 
klasszikus nyelvek tanításának oly kínzó és mégis oly 
eredménytelen volta adja az ellenség kezébe a fegyvert. 
Nem kiutasítani a régieket, hanem alkalmazni a modern 
kor követelményeihez, ez legyen a jelszó ebben a kér-
désben is. A czél nemde az, hogy embereket és jelleme-
ket kell képezni. Megpróbálva mindent, azt kell meg-
tartani és „bevinni", a mi erre a legjobb és legalkal-
masabb. 

A mi az egyetemek dolgát illeti, a miniszter ezekre 
vonatkozó beszédére csak egy megjegyzést teszünk. El 
Budapestről! Tandíj emeléssel is a vidéki egyetemekre 
terelni az ifjúságot, ez a jelszó. Helyes. Mert hogy most 
milyen itt a helyzet, arról igazán jobb nem is szólni. 
Talán majd jobb lesz. És talán majd az új egyetemek 
megnyíltával nem is lesz itt oly nagy a diáknyomor. 



Erről nem szólt a miniszter. Pedig ez is a kényes kér-
dések közé növekedett. Itt is „kisajátításról" van szó. 
Kié legyen az éhező diák, ki terítsen neki asztalt? Ez 
a kérdés. Mindenütt ez. Kié a gyermek és az ifjú, a ki 
felett annyit vitatkozunk, hogy hol és mit tanítsunk 
neki. Minden e kérdésre adott felelettől függ, A minisz-
ter „hands off"-ot mondott a fentebb említett kényes 
kérdéseket bolygatóknak. De erre a fontos kérdésre nem 
adott választ . . . Iskolák, legalsóbbak és legfelsőbbek, 
az odafelvalókról el ne feledkezzetek! 

- 1 —p. . ,• i —̂——;—- „ . . ; •, 

A magyar polgári törvénykönyv tervezete 
ker. erkölcsi szempontból. 

' ' ' .II. I áV i -

Áttérve a törvényesítésrŐl szóló 3-ik fejezetre, an-
nak úgy az utóházasság, mint a királyi kegyelem útján 
való törvényesítés módjait megszabó részeiben is találunk 
több, részint hiányos, részint a keresztyén erkölcsi szem-
pontokkal ellenkező javaslatot. 

A 102. § szerint a nemző szőlők házasságkötése 
folytán a viszonyukból korábban^ született törvénytelen 
gyermek törvényessé lesz. S törvényessé lesz még abban 
az esetben is, ha az ilyen utóházásság semmis, vagy 
megtámadtatás következtében érvénytelennek nyilvánít-
tatott is. * ' ' \ A ' 

A § második részének erkölcsi szempontból való 
veszedelmeire már a 91. §-nál reámutattam. Jftalok tehát, 
az ott elmondottakra. A § első része is azonban nem 
kevésbbé ellenkezik az erkölcsi szemponttal. A javaslat 
ugyanis, a mikor nem köti ki az eddigi házasságjogi 
alapelv szerint azt, hogy az utóházásságot. kötő szülők 
a törvényesítendő gyermek nemzése idejében szabad ál-
lapotban lettek legyen, hallgatólag azt akarja statuálni, 
hogy utóházassággal, minden egyéb eljárás nélkül, a 
házasságtörésből született gyermek is törvényessé tétet-
hessék. Ennek statuálni akarásánál a tervezőt bizonyára 
az a humánus felfogás vezette, hogy a törvénytelen szár-
mazásáért nem felelős ártatlan gyermek jogai biztosít-
tassanak. Méltánylom én is ebben a körben a humaniz-
must, de erkölcsi szempontból nem tartom mégsem meg-
engedhetőnek azt, hogy egy férfi, házasságtöréssel nemzett 
gyermekét utóházasság által egyszerűen törvényesíthesse. 
Ellenkezik ez a házasság keresztyén erkölcsi fogalmával 
s tág kaput nyit a házasságban élő férfiak és nők előtt 
a házasságtörésre és a házasság felbontására; mert ha 
tudják az ilyen házasságtörők, hogy erkölcstelen vi-
szonyukból született gyermekük vagy gyermekeik törvé-
nyesítéséhez nem kell más, csak a törvényes házasság 
felbontása ós az egymással való házasságkötés, ugyan 
mi fogja őket visszatartani házasságtörő viszonyuk fen-
tartásától ? Sőt nem fognak-e éppen arra vetemedni, hogy 
házasságra léphetésüket és törvénytelen gyermekeik tör-
vényesítését a törvényes házastárs láb alól eltételével 
igyekezzenek munkálni ? 

Hógy ezek a veszedelmek kikerültessenek -és a 
házasság erköjcsi szempontjai, rte tl e n ii 1 fentartassanak, 
a 102. §rba feltétlenül bevijeijdő az: a rendelkezés, hogy 
utóházasság útján csak a szabad állapotban é$ nem 
vérfertőzéssel nemzett gyermek törvényesíthető. Jennek 
statuálásával a házasságtörésből született gyermek jogai 
még nem semmisülnek meg, mert az apának megvan 
a módja arra, hogy ilyen gyermekét, akár a királyi ke-
gyelemből való törvényesítése akár az örökbefogadás út-
ján öröklési joghoz juttassa és nevét is. átruházhassa 
reá. Csak annak a lehetősége záratnék ki, hogy házasr 
ságban élő egyének szabadon, minden erkölcsi felelősség 
nélkül tartsanak fenn házasságtörő viszonyt s . ebben 
nemzett törvénytelen gyermekeket utóházasság által egy-
szerűen törvényesíthessék. < 

A 103. §, a mely azt mondja, hogy az utóházásság 
esetén a törvénytelen gyermek a férj gyermekeként te-
kintendő, ha azt a férj magáénak ismerte el, hiányos, 
mert nem szabja meg, hogy ennek az elismerésnek 
milyen formában kell megtörténnie. Hiányos továbbá az 
utóházasság útján való törvényesítésrŐl szóló szakasz. a 
tekintetből is, hogy nem gondoskodik az utóházasság 
útján megtörtént törvényesítésnek a gyermek születési 
anyakönyvébe leendő feljegyzéséről. Ezek a hiányok te-
hát megfelelően pótolandók. 

A királyi kegyelemmel való törvényesítésrŐl szóló 
második szakasznak legelső, kardinális fogyatékossága 
az, hogy nem állapítja meg azokat az eseteket, a mikor 
egy ilyen törvényesítésnek van helye és (ehetősége. 
Olyanformát lehet ugyan kivenni a szakasz javasolt ren-
delkezéseiből, mintha, az ilyen törvényesítésnek akkor 
volna helye és lehetősége, a mikor a nemző apa, há-
zasságban élve utóházasság útján nem törvényesítheti 
törvénytelen gyermekét; ele ez nem világosan tűnik ki, 
annyival kevésbbé, mivel a 8. fejezet 2-ik szakasza „El-
ismert törvénytelen gyermek" czím alatt ,az ilyen atóbá-
házasság útján nem törvényesíthető gyermek törvénye: 
sítéséről látszik rendelkezni. 

Nem világos továbbá a 108. § sem, mert egyik 
pontjában azt mondja, hogy a királyi kegyelemből való 
törvény esitést az apa halála után úgy a gyermek, mint 
az anya kérheti bizonyos esetekben, egy másik pontjában 
pedig azt, hogy csak az anya kérheti, de nem határozza 
meg, hogy mely esetekben. 

A 107. §-bau újra találkozunk azzal a rendelkezés-
sel, hogy a tékozlás vagy iszákosság miatt gyámság alá 
helyezett atya a királyi kegyelemmel való törvényesítés 
kérésénél nem szorul törvényes képviselője beleegyezé-
sére; holott ennek a teljes jognak itt még veszedelme-
sebb következményei lehetnek, mint a törvényesség meg: 

támadásánál. • .••*•' --.-.-sí • 
A 112. és a 115. § javaslata szerint ugyanis semmi 

korlátja sincs annak, hogy egy házasságban élő férj 
házasságtörésből származott gyermekét királyi kegyelem-
mel törvényesíthesse; sőt még annak sem, hogy olyan 
gyermeket is törvényesítsen, a kit nem is ő - nemzett. 



A 112. § szerint ugyanis az ilyen törvényesíteni akarás-
nál meg kell ugyan hallgatni a gyermek anyját abban 
az esetben, ha a gyermek kiskorú, szerződésképtelen, 
vagy elmegyengeség, vagy elmebetegség miatt gyámság 
alá van helyezve, valamint meg kell hallgatni a törvé-
nyesíteni akaró férfi törvényes házastársát is, ezeknek 
ellenzése azonban a törvényesítésnek nem lehet akadálya, 
még abban az esetben sem, ha a törvényesítő férfi olyan 
gyermeket kíván is törvényesíteni, a ki nem is tőle szár-
mazik (15. §). A törvényesítés keresztülvitelét a 114. § 
szerint a házastárs, szülő vagy testvér csak abban az 
esetben támadhatja meg, ha a törvényesíteni akaró apa 
vagy férfi meghalt, mielőtt a törvényesítést keresztülvitte. 

Méltóan illeszkedik a tervezet e részéhez az a 
rendelkezés is, hogy az anya és a törvényes házastársa 
megkérdezése mellőzhető, ha azok tartósan gátolva van-
nak a nyilatkozat megtételében, vagy pedig ismeretlen 
helyen tartózkodnak (112. §) s továbbá, hogy a már 
megtörtént törvényesítést nem teszi hatálytalanná még 
az sem, ha kiderül, hogy helytelenül történt annak meg-
állapítása, hogy az anya vagy a törvényes házastárs 
tartósan volt gátolva a nyilatkozattételben, vagy hogy 
ismeretlen helyen tartózkodott (115. §). S bekoronázza 
e rendelkezéseket a 119. §, a mely szerint a királyi ke-
gyelemmel törvényesített gyermekkel szemben elveszti az 
anya a maga szülői, vagyonkezelői és képviseleti jogait. 

Megvallom, hogy nem értem e javaslatok motívu-
mait ; azzal azonban tisztában vagyok, hogy ha ezek így 
lesznek törvénnyé, akkor össze lesz törve a család er-
kölcsi alapja, a pogány világ jogtalan, rabszolga állapo-
tába vettetik vissza minden feleség, minden anya s kor-
látlan szabadságot nyer minden erkölcstelen és lelketlen 
férj arra, hogy házán kívül egész háremet tartson és 
törvénytelen gyermekeit, vagy bárkit is, a kit és a há-
nyat akar, törvényes gyermekévé tehessen. Ha ezek a 
javaslatok törvénnyé lennének, akkor az anya megfosz-
tathatnék gyermekéhez való természetes jogától s magá-
tól gyermekétől is, még abban az esetben is, ha a tör-
vényesítés beleegyezése ellen történt, sőt még abban az 
esetben is, ha a törvényesítést olyan férfi hajtotta is 
keresztül, a ki gyermekének nem is apja; a törvényes 
feleség pedig, a ki mind a maga, mind gyermekei jogai 
védelmében a törvénytervezet szerint is házastársával 
egyenlő jogú, arra lenne kényszerítve, hogy vagy rab-
szolganői önmegalázással tűrje a családi szentély meg-
fertőztetését, vagy pedig, hogy szétszaggassa azokat a 
kötelékeket, a melyek reá nézve csak a megbecstelenítő 
rabszolgaság bilincsei. 

Veszedelmesek azonban e rendelkezéseknek még 
a vagyoni következményei is. Ugyanis ezek révén a lel-
ketlen házastárs és apa még azt is megtehetné házas-
társa vagy törvényes gyermekei iránt való gyűlöletében, 
hogy nem is általa nemzett gyermekeket törvényesítvén, 
kiforgassa házastársát vagy gyermekeit öröklési jogaik-
ból. S ennek a lehetősége nemcsak nincs kizárva, sőt 
valószínű, a mikor a tervezet ezt a jogot nemcsak egy 

épelméjű és teljes jogú, hanem még tékozlás vagy 
iszákosság miatt gondnokság alá helyezett férjnek is 
megkívánja adni, minden korlátozás nélkül. A tervezet 
örökösödési jogi része szerint az apa közvetlen egyenes 
örökösei törvényes leszármazottjai, ilyenek nemlétében 
pedig a feleség. Ha azonban a férj vagy apa minden 
korlátozás nélkül törvényesítheti királyi kegyelemmel tör-
vénytelen gyermekeit, sőt törvényesíthet nem tőle szár-
mazottakat is, a kik ennek alapján törvényes örököseivé 
válnak, akkor teljesen illuzóriussá válik házastársa és 
törvényes gyermekei öröklési joga, mert bármely lelket-
len vagy gondnokság alatt álló férj és apa annyi embert 
törvényesíthet és tehet törvényes örökösévé, hogy akár 
százfelé oszthatja szét hátrahagyott vagyonát, házastársa 
és attól született törvényes gyermekei megkárosítására. 
Sőt, miután a 115. § szerint bárki törvényesíthet olyan 
gyermekeket is, a kit nem nemzett s a 112. § szerint 
az anya tiltakozása a törvényesítést meg nem akadályoz-
hatja, megtörténhetik, hogy valaki egy gazdag nőnek 
törvénytelen gyermekét csak azért is törvényesíti, hogy 
a gyermek vagyonát a maga kezébe kaparintsa. 

Ennek a javaslatnak tehát sem általános jogi, 
sem ker. erkölcsi szempontokból nem szabad így tör-
vénnyé válnia. A korlátlan törvényesítési szabadságot, 
jobban mondva szabadosságot ki kell abból takarítani 
s megfelelően biztosítani mind a házastárs, mind az 
attól született törvényes gyermekek, mind a törvényesí-
teni kívánt gyermek anyjának jogait, mind a házasság 
erkölcsi alapjait. Át kell dolgozni a tervezet eme szaka-
szát azért is, hogy harmóniába hozassék az örökbe-
fogadásról szóló 4-dik fejezet rendelkezéseivel. Mert 
mégis csak különös és feltűnően ellenmondó dolog az, 
hogy míg, a tervezet 4. fejezete szerint örökbe nem 
fogadhat senki, a kinek törvényes ivadéka van, vagy 
ennek nem léte esetén, ha házastársa, vagy a gyermek 
szülei, vagy a törvénytelen gyermek anyja az örökbe-
fogadásba bele nem egyezett, addig királyi kegyelemmel 
bárki bármennyi gyermeket törvényesíthet ós tehet 
egyenlő jogú örökösévé, illetve az anyai hatalom alól 
kiszabadulni akaró kiskorú gyermekekkel összejátszva 
és felhasználva a 112. és 115. § kibúvóit, annyi gazdag 
törvénytelen gyermek vagyonát kaparitsa meg, a hányét 
csak megkaparíthatja. 

Hamar István. 

KRÓNIKA. 
Lindemanné. 

Pankhursték után ez a német asszony járt fővá-
rosunkban s a nőmozgalom érdekében szónokolt. Azt 
vitatta, hogy olcsó megélhetést, az élelmiszeruzsora meg-
gátlását, jó, hamisítatlan tejet, szép kerti olcsó lakásokat, 
gyermekeknek játszótereket csak a nők tudnak kieszkö-
zölni, mert a férfi a házon kívül tölti a nap legnagyobb 
részét és nincs érzéke ezek iránt. A férfiak felemelik 
védvámokkal az árakat s a börzespekulácziókkal is drá-



gaságot okoznak. Meg kell hát adni a választójogot a 
nőknek, hogy befolyást nyerjenek a családi tűzhelyet 
óvó, védő, erősitő intézmények létesítésére. — Az a felü-
letesség, a mivel a nemzet és állam egészét érintő köz-
gazdasági kérdéseket tárgyalta: legjobb bizonyíték a 
mellett, hogy a nagy politika nem a nőknek való. Nem 
is szükséges, hogy a parlamentben debütírozzanak az 
asszonyok, mert mindaz, a mit Lindemanné a nők vá-
lasztójoga által elérni kíván, társadalmi úton is elérhető. 
De meg kellett emlékeznünk erről a derék német asz-
szonyról azon melegségért, a mellyel a család fontosságát 
előtérbe állította s a házi tűzhelyeket a család és gyer-
mekek biztosítását czélzó intézményekkel fokozni s meg-
erősíteni szeretné. „A német nők büszkék arra — mondá 
— hogy anyák lehetnek és büszkék arra is, hogy nem-
csak családjuknak adnak gyermeket, hanem egyúttal a 
hazának polgárt is." A nőmozgalom ilyen harczosait szí-
vesen látjuk máskor is hazánkban ! 

T Á R C Z A . 

Lovranai levél. 
Lovrana, 1914. április hó. 

Eljöttem egy kissé pihenni és melegedni. Minden-
ben a meleget, a napfényt szeretem, mert ott élet is 
van, tájban, évszakban, kedélyben, szívben egyaránt. 
S a téli munka után jól esett volna a „fejemet otthon 
hagyni", a mint mondani szoktam, mikor nem testi pihe-
nést kívánok, hanem fáradt agyam szeretné levetni gond-
jait, a lelkem akar kissé szabadulni kötelességeitől. Ez-
úttal egy légcsőhurut is hozzájárult s úgy véltem, meg-
engedhetem magamnak ezt az üdülést, mert otthon csak 
ismét munkába fogok, s jó idő, rossz idő, nem válogatok 
benne . . . 

Kellemesen is teltek a napok. Meleg, csönd jóltevő 
hatását éreztem, festegettem a kék tengert, mikor — 
úgy harmadnap — valami egyforma zaj ütötte meg 
fülemet. Fiirészelés. Meglepett; hogyan, hát itt dolgoz-
nak is az emberek ? A hova mi semmittevésre jöttünk! 
Megzavarta pihenésem összhangját, hogy vannak, a kik-
nek ez nem ünnepi idő, mint nekünk, csak közönséges 
munkanap! Erről eszembe jutott „a munka", azokról a 
fiatal emberekről, kik itt dolgoznak, azok a kik otthon 
dolgoznak, az Ifj. Egylet (a mi az én munkám egy része 
is) s természetesen sok minden eszembe jutott. Mi is 
történik most otthon ? Várakozásomnak megfelelően „sze-
repeitekbe 19-én? Sikerült-e az összejövetel? Szóval, 
azt láttam, hogy a fejemet nem tudtam otthon hagyni! 
Az evangéliumi törekvések, melyek egész esztendőben 
nem hagynak nyugodni, ide is követnek, a sok jó ügy, 
a mit szívemen viselek, csak felkeres. Szinte lehangolt, 
hogy nem tudom kikapcsolni gondolkozásomból, de aztán 
azt gondoltam, talán jól van ez így. (Otthon meghagytam, 
hogy az Egyh. és Isk. Lapot azonnal küldjék utánam, 
hát persze, hogy eszembe jutnának a „munkák", úgyis 

a mint a lap megjön.) Sétáink alkalmával estefelé láttuk 
a hazatérő munkásokat. Úgy tetszett, kirívó ellentét az, 
hogy mi kényelmesen pihenünk, míg ők dolgoznak, de 
a dolog mélyére tekintve, rájöttem, hogy az ő legnagyobb 
keresetük abból kerül, a mit a mi kielégítésünkre épít-
nek, szépítnek, míg ha mi az áldott, gyönyörű vidék 
gyógyhatását, szépségét nem keressük fel, messzeföldről 
is hozva pénzünket (a miért máskor mi dolgozunk!), ők 
a legtermészetesebb, legtöbbet hozó megélhetési mód-
juktól lennének megfosztva. 

Ezeket a dolgokat soha sem szabad szem elől 
tévesztenünk, ha helyesen akarunk élni és helyes, szo-
cziális munkát végezni. (Én ugyan ezt, hogy „szocziális" 
munka stb. csak „idegeneknek" mondom, mert az egész 
mozgalmat, illetőleg fogalmai röviden keresztyén munká-
nak hívom. Krisztus követése ez minden vonalon, semmi 
más, de ez elég. Ugyan, azok, a kik szocziális néven 
indították ezt meg, alighanem azért nem vették a ker. 
fogalmat [nevet], mert az hitet is jelent a Krisztusban, 
a mi náluk nincs. Azért van is csak fél eredménye 
minden törekvésnek, ha nemes is, a hol az hiányzik!) 

Édesanyám jó szívével sajnálkozott foltozott ruhá-
jukon, bár a legrongyosabb volt a legvígabb közöttük. 
Mondottam, hogy a munkaruha nem is lehet más, mint 
elnyűtt, nem kényes s vasárnapra van ennek is szép 
öltözete. De meg igényeik, felfogásuk is más, mert élet-
körülményeik is mások, mint a mienk, ők nem érzik 
azt a kívánalmat ebben, mint mi s így is van helyén. 

Isten őket abba a körbe, viszonyokba helyezte — 
bizonnyal okkal —, ott kell ezt az életet leélniök s 
mivel az Úr akarata ez, okvetlenül helyesen is van. 
Ezért nem győzöm eleget hangsúlyozni azok előtt, a 
kik ilynemű szocziális munkával foglalkoznak, hogy két 
dolgot tartsanak szem előtt, mikor velük beszélnek s 
ezekről világosítsák fel elsősorban őket. 

Az egyik az, hogy ne zúgolódjanak a miatt, hogy 
alacsony sorsban vannak s dolgozniok kell. Először, mert 
a tisztességes munkást okos ember nem nézi le s az 
Úr semmit sem cselekszik ok és czél nélkül, ha őket oda 
helyezte, ezzel nem bánt velük igazságtalanul s ez nem 
kevésre becsülés; ha igyekeznek is javítani sorsukon 
(hisz mi is segítünk nekik ebben!), az ne abból álljon, 
hogy mindenáron kiemelkedni akarjanak azok közül, a 
kik közé helyeztettek, hanem arra törekedjenek, hogy 
lelkük, gondolkozásuk nemesedjék. Ekkor nemcsak a 
kötelességeket látják, hanem élvezik annak örömeit is, 
a melyeket így nem akarnak észrevenni. És azt sem 
látják, hogy nagy felelősség és súlyos kötelességek nyom-
ják azok vállát, a kiket ők irigyelnek. 

A másik az, hogy hiszen, a művelt felsőbb osztá-
lyoknak is folyton ezt prédikáljuk, hogy ne adjanak 
annyit külsőségre, fényűzésre, ne ebben keressenek 
előnyt, érdemet. A gazdag ember kötelessége bizonnyal 
sokban más, mint a szegény sorsuaké; neki kell pénzét 
forgatnia, hogy munkához segítse, jobb körülmények 
közzé juttassa a szűkölködő munkást (s tisztességes árt 



fcpfitöCJi munkájáért, n.éin megrövidítve,; használja kiszo-
rult helyzetét). Mert, alamí^nára csupán tehetetlen, öreg 
vagy beteg embernek lehet igénye, ott indokolt; mun-
kára képes ember keresse a kenyerét, becsületesen dol-
gozván s, ez annak sem könnyebb, a ki nem fát vág, 
hanem. fejével (Lolgozik. Mindenki más látószögből is 
nézze a világot, nemcsak a magáéból, . képzelje magát 
más helyébe s mindjárt máskép fest sok minden ! 

De azon áramlat ellen, mely fent is, lent is, az 
ürességet, a mások előtt való hivalkodást annyira ter-
jeszti, szintén nem lehet eleget beszélni. Különösen ná-
lunk, a hol ez még a vidéki dzsentri-élet maradványa. 
Ezt, sajnos, nagyrészt az is juttatta tönkre, hogy "min-
dig vasárnapja, ünnepnapja volt; munkaruhája, az nem 
volt senkinek 1 Pedig a külföldi, különösen a protestáns 
inteUigencziának nagyon is volt munkaruhája s ha ma-
gáért nem kellett, dolgoztak benne másért . . . De nem 
folytatom; csak épen ebből is látom, hogy egy az em-
ber életének a zsinórmértéke (a biblia) ,s ez kötelessé-
get, szeretetet ír elő, akkor nem szabadul tőle többé. 

Most már a cserkészünnepélyen töröm a fejemet, 
s reménykedem, hogy sikerülni fog. Még a vasárnapi 
iskola .matinéja (mit elhalasztottam kissé) vár reám, meg 
a budai ref. nőegylet, a Lorántffy . , . jaj, sietek haza, 
a pihenésnek vége, már itt a kötelesség! Szép Adria, 
Isten yeled, vár az én sok szegény magyar ügyem,jiol 
nem oly fényes, virító minden, mint itt. Iia csak egy 
csepp vagyok is, arra is szüksége van a magyar evan-
géliumi yilág, rügyező fájának! 

Orth Ambrusné. 

SZOCZiALlS ÜGYEK. 

Gyermeknapok. 
A fehér zászlócskák „Május 8—9 gyermeknap" 

felirattal lengedeznek a Székesfőváros utczáin s az or-
szágban mindenfelé. Melegszívű úriasszonyok állnak az 
utczasarkokon és forgalmasabb pontokon az urnák mel-
lett, leányok csörgetik vidáman a perselyeket s akkor 
lépnek elédbe pár fillérért esedezve, a mikor nem is 
sejted. A gyermekekért, a jövő nemzedékért folyik a 
harcz mindenfelé. Ezeket akarja megvédeni, megóvni, 
felnövekedését biztosítani a társadalom egészségesen gon-
dolkozó része, ellenben a lelküket sivárrá tenni, rút 
egoizmusban felnevelni, a vallási érzésektől mentesíteni 
a „szabadgondolkozóka üres jelszavakon nyargaló tábora. 

Az egyik oldalon a Gyermekvédő Liga közgyűlésén 
hangzik: „Legyen a gyermeknek édesanyja, az édes-
anyának teje; legyen a gyermeknek bölcsője s nap-
sugara. legyen a szülőnek szeretete". A másik oldalon 
egyetemi professzor, egy jogakadémiai s egy polgári 
iskolai tanár a vezérek a progresszivisták táborában, 
a kikhez csatlakozva a szocziáldemokraták és az egyetemi 
Galilei Kör követelik a népiskolák államosításával, a val-
lástamtásnak a népiskolák tanrendjéből való törlését> 

j, ,,^.Amott az elnöklő püspök kifejti a helyes nemzeti 
filozófiát ' s elénk tárja az, ijesztő ethnologiai térképet, a 
„hol,, az idegenség foltjai tarkállanak" s hazafias szívvel 
mutati rá, hogy „ezeket a folytonossági hiányokat nem 
lehet eltakarni joggal, politikával, hanem mosolygó gyer-
mekarczokkal, a melyek ajkáról elröppen az édes szó: 
édesanyám, hazám /" Emitt az államosítást: sürgető szó-
nokok sem tudják elnyomni a féktelen radikálizmusban 
tombolók vallásellenes, kifakadásait s gúnyos nevetés és 
zaj hangzik fel, a mikor egy leány merészen állítja fel 
a kérdést; Vájjon életüknek melyik korszaka volt bol-
dogabb ? Az-e, a mikor gyermekek voltak és hittek . . . 
a többit nem mondhatta el. 

így folyik a harcz a gyermekek körül! És vájjon 
az egyház mit szól mindezekhez? Vájjon nem kellene 
tennünk már valamit czéltuda.tosan és a jövőt biztosító 
intézkedésekkel? „Hithüség megszegésének" deklarálni 
azt, ha tanítóink az államosítási mozgalomban résztvesz-
nek, igen labilis értékű. Míg adományainkat készséggel 
adjuk az urnába, hogy mennél több gyermek mentessék 
meg, míg az állam maga 50,000 gyermeket gondoz mén-
helyében : vájjon az egyháznak nincsenek kötelességei? 
Vájjon a társadalom és nemzet azért hoz áldozatot, hogy 
ezek és a többi gyermekek vallás nélkül nőjjenek fel? 

A vallástanítást a felekezetek körébe utalni annyi, 
mint a vallástanulást a magánismeretek (zene, ének, rajz, 
festés stb.) keretébe tenni s az önkéntes jóakarattól tenni 
függővé. És mi lesz azokkal a városokba tódult családok-
kal, a kiket épen a gyermekek vallástanulása révén 
tudunk megtalálni? És mi lesz a földműves nép s az 
egyszerű néposztály gyermekeivel, ha most is sok az 
iskolakerülő? És mi lesz az ú. n. felvilágosodott szülők 
gyermekeivel ? 

Itt komoly harczra van kilátás és nem sok időnk 
van tanácskozásokra, a mikor ref. püspök is akad, a ki 
államosítani akar. Öntudatos, komoly és határozott fel-
lépést szeretnénk látni kálvinista népiskoláink megvédése, 
a kötelező vallástanítás biztosítására. 

íme, itt van egy közös munkatér, a melyen a ke-
resztyén felekezetek összetalálkozhatnak. Reméljük és 
várjuk is, hogy összetalálkozunk! 

. . : ' Kálvinista. 

K Ü L F Ö L D . 
Svájcz. 

, Keresztyén főiskolai hallgatók. A svájczi franczia-
nyelvű főiskolai hallgatók egyesülete legutóbbi évi köz-
gyűlését Neuchdtelben tartotta meg. Mintegy 350. fiatal 
ember jelent meg. Tizennyolcz nemzetiség volt képviselve. 
A fölolyasások sorában a legelső Dartigue Albert tanáré 
volt. Azt fejtegette, hogy van-e jogunk ahhoz, hogy vallási 
meggyőződésünket másokra is átvigyük. A válasz igenlő 
volt. Csak arra keli ügyelnünk, hogy ezen lelki munkánál 
minden fölényességet és tekintélyhajhászást szorgosan 
elkerüljünk. Itt is<} mint mindenütt, a szeretet melegségével 



kell elárasztanunk embertársatokat, a kik az ^igazságot 
és a lelki békességet szomjúhozzák. Micheli Horácz a 
demokrácziáról és a keresztyénségről beszélt. A demo-
kráczia és a keresztyénség szoros viszonyban állanak egy-
mással, sőt elválaszthatatlanok. A demokráczia azt hirdeti, 
hogy az emberek, mint ilyenek, egyenlők. A keresztyénség 
is azt tanítja. Ezt hirdették a régi próféták is és főké-
pen Jézus és Jézus nyomán a reformátorok. Ez az egyen-
lőség nemcsak a vallási életben valósítandó meg, hanem 
a társadalmi ós politikai életben is. A demokráczia kü-
lönösen Svájczban virágzik, a hol már a legrégebb idők 
óta boldogítja az embereket. Schlattér a mai Kínáról 
tartotta előadását. Feltüntette a harczot, mely a konfu-
czianizmus és a keresztyén tanítás közt folyik. 

Melyik lesz a győztes? Erre a kérdésre Schlattér 
azt feleli, hogy az, a melyik több szeretetet tud árasz-
tani az emberi lelkekre. Sublet, genfi lelkész, Svájcz 
társadalmi helyzetéről értekezett. Szerinte a jelenlegi 
Svájcz kezdi a föld müvelését elhanyagolni és az ipari 
pályára veti magát. Innen magyarázható meg az a kö-
rühöény, hogy a falvak lakói nagyszámban vándorolnak 
be a városokba. Beszélt arról a nagy harczról, mely a 
munkaadók és munkások között kiütött. Az ellentéteket 
csak is a keresztyén szeretet képes megszüntetni. Van 
Gennep, neuchátéli tanár, az izlámról tartott felolvasást. 
Ennek a vallásnak kicsiny a magva, de rendkívül kibő-
vítették a kommentárok, melyek együttvéve körülbelül 
800,000 verset tesznek ki. Nagy ereje, melynél fogva 
hódításait végzi, abban rejlik, hogy a testvéri szeretetet 
nemcsak hirdeti, hanem gyakorolja is. Követőinek egy-
más iránt való szeretete valóban példaszerű. Nagy hibája 
pedig az, hogy a nőket kevésre becsüli, lélek nélkül való 
dísztárgyaknak tartja. A közgyűlést istentisztelettel kez-
dették és istentisztelettel fejezték be. 

Fráncsiaorszdg. 

Visszavont rendelet. Néhány évvel ezelőtt, Barthou 
miniszterelnöksége idejében, az akkori tengerészetügyi 
miniszter közrendeletet bocsátott ki, melyben megparan-
csolta, hogy a fanczia tengerészet tisztjei és katonái 
Nagypénteket ünnepeljék meg a hajókon, díszítsék fel 
az árbóczokat ós ágyúszóval hirdessék a kikötőkben a 
nap jelentőségét. A miniszter ezen rendeletéből a szo-
cziálisták azt olvasták ki, hogy a katholikus reakczió 
újabb győzelmet aratott a vezető emberek soraiban. A 
jelenlegi kormány, melynek élén Doumergue áll, vissza-
vonta a fenti rendeletet. Most meg a katholikusok jaj-
dultak fel, azt állítván, hogy Doumergue miniszterelnök 
a protestántizmusnak akar hízelegni, mikor tengerészügyi 
miniszterét erre a lépésre indítja. A róm. katholikusok 
ezen felfogása egészen téves, mert hiszen a protestánsok 
is megünnepelik a Nagypénteket. 

Koaliczió. Nyolcz különböző társulat legutóbb össze-
fogott és koalicziót szervezett Párisban, hogy a modern 
társadalmi bajok ellen annál hathatósabban küzdhessen. 

Czéljuk harczolni a szennyirodáíoth, az utczák erkölcste-
lensége,'® az elharapódzott gyermektelenség, az erkölcste-
len, kicsapongó élet, az ifjúság megrontása és az alko-
holizmus ellen. A koaliczió élén Buisson Nándor kamarai 
képviselő áll. A gyűlésen pontosan meghatározták a mó-
dozatokat, melyek szerint üdvös inunkájokat egyesült 
erővel végezniök kell. 

Dr. T. I. 

A M I Ü G Y Ü N K . 

Fölhívás a Claparéde-emléktábla költségeire 
való adakozásra. 

A dunamelléki egyházkerület legutóbbi közgyűlése 
örömmel járult hozzá ahhoz, hogy Szövetségünk a kerü-
leti székház lépcsőcsarnokában emléktáblát állítson föl 
az egyházunkat, hazánkat annyira szerető és annak föld-
jében porladó Claparéde házaspár emlékezetére. 

Nagy tisztelőjük, Horvai János, a kiváló szobrász-
művész vállalkozott arra, hogy ingyen megmintázza az 
emléktáblát, mely 1/20 m. széles és 1 m. magas lesz. 
Az emléktábla így legfinomabb ágyúérczből öntve, el-
helyezéssel együtt, 2000 koronába kerül. 

A kerületi közgyűlés tagjai ennek az összegnek a 
harmadrészét mindjárt össze is adták. Tehát hiányzik 
még kétharmad része. Ezt az összeget úgy kell össze-
gyűjtenünk. 

Kérünk azért mindeneket: kicsinyeket, nagyokat a 
buzgó adakozásra. 

Kérjük mindenekelőtt azokat, a kik a Kálvin szü-
letésének négyszázadik évfordulója alkalmával rendezett 
genfi zarándok úton résztvettek s az ő meleg szeretetüket 
ott, a messze idegenben is érezték. 

Kérjük azokat, a kik azóta is megfordultak ott 
künn vendégszerető hajlékukban. Kérjük azokat a volt 
genfi diákokat, a kiket úgy szerettek, mintha édes apjuk, 
édes anyjuk lettek volna. Kérjük azokat, a kiket idehaza 
is fölkerestek. 

Kérjük mindazokat, a kiknek szívébe elhatott az 
ő nagy szívük szeretetének egy-egy sugára. 

Kérjük mindazokat, a kik érzik, hogy meg kell 
örökítenünk annak a nőnek az emlékezetét, ki szinte 
példakép ragyog előttünk abban, hogy miként kell egy-
házunkat, hazánkat az idegenbe szakadva is szolgálni. 
Kérjük mindazokat, a kik érzik, hogy meg kell örökíte-
nünk annak a férfiúnak emlékezetét, a ki megismerve 
egyházunk, hazánk történetének vérrel-könnyel írott lap-
jait, idegen létére, szívében-lelkében magyarrá lett és 
úgy megszerette hazánkat, mintha itt ringott volna böl-
csője s úgy szeretett minket, mint tulajdon véreit. 

Annyi szív érezte e két nagy szív szeretetének 
melegét e hazában, hogy semmi kétségünk se lehet 
afelől, hogy nemcsak a hiányzó összeg gyűl össze, de 
még azon fölül is. A megmaradó összeget hozzácsatoljuk 
ahhoz az ösztöndíj-alaphoz, a melyet most gyűjtünk buz-



góbb gyülekezeteink körében s a melyből, az ő munkás 
élete egyik legszebb alkotásának folytatásaként, évről-
évre legalább egy lelkészt vagy theologust küldünk ki 
Kálvin városába tanulmányútra. így a magunk részéről 
is előmozdítjuk a Kálvin városa és hazánk közt létesült 
élő összeköttetést, melyből eddig is oly sok áldás szár-
mazott egyházunkra. 

Küldje el mindenki adományát a kegyelet oltárára, 
hisz mily csekély összeg az, a mit mi mindnyájan össze-
hordunk, ahhoz képest, a mit ő egymaga adott ifjaink-
nak és egyházunknak ! 

Az adományokat kérjük legkésőbb június hó 10-ig 
B. Pap István ref. theol. tanár, egyházkerületi pénztáros 
czímére küldeni (Budapest, IX., Ráday-u. 28.). A begyűlő 
adományokat egyfelől a Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lapban, másfelől a nagyobb napilapokban is nyugtázzuk. 

A Kálvin-Szövetség elnöksége. 

A Claparéde-emléktábla költségeire az egyház-
kerületi közgyűlés alkalmával adományozott összegek 
kimutatása — helyszűke miatt — lapunk legközelebbi 
számára maradt. 

Kálvin és a gályarabok képe. A Kálvin-Szövetség 
Habermann Ferencz protestáns képkiadó és kereskedő 
czéggel egyezményt kötött, a mely szerint Kálvint, to-
vábbá a gályarabokat ábrázoló képet a Szövetség javára 
árúsít. Ezt fogja követni a Horvay-féle reformácziói 
emlékmű miniatűr kiadása s esetleg más ref. tárgyú 
kép. A czég az árusítást meg is kezdte és pedig eddig 
is szép eredményekkel. Figyelmeztetésül megjegyezzük, 
hogy minden utazó egy könyvvel van ellátva, a melyhez 
hozzá van fűzve Szövetségünk ajánlólevele Kenessey 
Béla püspök ós Bernát István elnökök s P. Horváth 
Zoltán titkár aláírásának hasonmásával. A könyvre rá 
van ütve Szövetségünk pecsétje. Az utazó a lelkésznél 
köteles jelentkezni, a kitől vezetőt kér s ezt díjazni 
tartozik. Adományokat elfogadnia nem szabad. Köteles 
minden vevő nevét és a fizetett összeget a könyvecs-
kébe beírni. Aranykönyv készíttetik, a melybe minden 
vevő heVe be lesz írva, mint a Szövetség jóltevője. 
A 'Gályarabok képének ára keret nélkül 3 K. Ebből 
díjazza a czég az utazót és számolja el minden darab 
után a Szövetséget illető 50 fillér jutalékot. A Kálvinkép 
árúsítása is rövidesen megkezdődik. Ezeknek ára fekete 
finom keretben, üvegezve 10"80 K, aranyozott keretben 
9 K, aranyozott keretben „Térj magadhoz drága Sión . .." 
zeneszerkezettel 10'80 K (portomentesen). — Nevezett 
czég a Prot. Orsz. Árvaegylettel kötött hasonló egyez-
mény alapján három év alatt több mint 8000 K-át szol-
gáltatott be az Árvaegylet pénztárába. — A Kálvin-Szö-
vetség javára szolgáló eladások külön könyvekben ve-
zettetnek s állandó ellenőrzésünk biztosítva van. 

Lapunk átvételi ós fejlesztési költségeire Vinczy 
Ilona 2, S. J. 1 K-t küldtek, a mit e helyen is hálásan 
köszönünk s kérjük lapunk olvasóit és barátait a további 
adakozásra. Ezzel alapunk végösszege 2029 K. 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

IRODALOM. 
A kálvinizmus fensőbbsége. 

— Kuyper híres munkája magyar nyelven. — 

Örömmel értesítjük olvasóinkat, hogy dr. Kuyper-
nek, Hollandia volt miniszterelnökének egyik klasszikus 
munkája „A kálvinizmus lényege" czímmel végre meg-
jelent magyar nyelven is és bizonyára óriási szolgálatot 
fog tenni arra nézve, hogy a Magyarországon annyiféle-
képen kivetkőztetett, félreértett vagy tudományosan egy-
általában nem ismert kálvinizmusról helyesebb fogalmaink 
legyenek. Lefordítottuk ezt a munkát, de nem azért, 
hogy erre esküdjünk, hanem, hogy tanuljunk, eszmél-
jünk s a szabad kritika szellemétől vezéreltetve, esetleg 
a váratlan megjegyzések, fejtegetések által ellenmon-
dásra ingereltetve, magunk is nekifeküdjünk végre a 
kálvinizmus tudományos tanulmányozásának. 

E világhírű munka kiadásával, a melyet bővebben 
még csak ezután fogunk ismertetni, a Kálvin-Szövetség 
a tudományos kálvinizmus ügyét kívánta szolgálni. Dr. 
Kuyper ma a legnagyobb szabású ref. theologus az egész 
világon. A kálvinizmus szellemét nálánál jobban senki 
sem ismeri, történelmi értékelését az övénél klassziku-
sabb tollal nem írta meg senki. A kálvinizmusról írt 
ezen munkája tulajdonképen hat felolvasás, a melyeket 
1898-ban Amerika egyik leghíresebb ref. egyetemén, 
Princetonban tartott. Az egyes felolvasások a következő 
tárgyakról szólanak: I. A kálvÍ7iizmus és a történelem. 
II. A kálvinizmus és a vallás. III. A kálvinizmus és a 
politika. IV. A kálvinizmus és a tudományok. V. A kál-
vinizmus és a művészetek. VI. A kálvinizmus jövője. 

Különös aktualitást ad különben a nagyszerű könyv-
nek az a körülmény, hogy a lutheránizmus és kálviniz-
mus értékeléséről nemrégen jelent meg egy német theo-
logusnak, Preussnak egy kis füzete dr. Szlávik Mátyás 
fordításában, a melyben kísérlet történik arra nézve, 
hogy a kálvinizmust, úgy látszik, nem eléggé ismerő 
szerző a lutheránizmus szuperioritását mutassa ki. 

Nekem jutott volna a szerencse, hogy Preuss mun-
káját ismertessem. Én azonban egyéb elfoglaltságom 
mellett úgy gondoltam, hogy Preuss vérszegény kísér-
letezésére a méltó felelet Kuypernek mélyen járó, a kál-
vinizmus fensőbbségét ragyogó dialektikával kimutató 
könyve lehet csupán. 

Révész Imre kitűnő bírálata még inkább felesle-
gessé tette a mi munkánkat. Hisz játszva verte le Preuss 
agyaglábakon álló állításait s bizonyára nem ért félre, 
ha azt állítom, hogy alig van könnyebb, biztosabb, szu-
verén fölényt adóbb munka, mint a kálvinizmus szupe-
rioritásának bebizonyítása a lutheranizmussal szemben. 
Hisz nincs területe az életnek és tudománynak, a hol 
az önálló világnézetig kifejlődni soha nem tudott luthe-
ránizmus inferioritásban ne lenne velünk szemben. Mar-
koljunk csak bele a kérdések tömegébe: theologiájának 
egységes, logikus rendszerében, önálló világnézet forrná-



lási képességében, a kulturához való viszonyában, jogi 
és politikai érzékének fejlettségében, magasabbrendű in-
tellektualizmusában, az egészséges individualizmus akti-
vitásának és heroizmusának kifejlesztésében, a demokráczia 
iránt való érzékében, egész etikájában, a modern életre 
s főleg a kapitalizmus, ipar, kereskedelem kifejlődésére 
gyakorolt óriási hatásában egyaránt a kálvinizmus vezet. 
A művészetben és a családi élet tekintetében sem áll 
egyáltalában a lutherizmus alatt. Csakhogy itt más úton 
s más típusokat teremtve hatott. 

Preuss munkája azért szerintem nem pártirat, csak 
szelíd erőlködés annak a mentésére, a mi még ment-
hető. Kálvinnak deízmussal való vádolása azonban már 
theologiai baklövés. Az igazi hibája a füzetnek különben 
az, liogy sem Troeltschöt, sem a holland és angol ide-
vágó nagyszerű munkákat nem látszik ismerni. Mert ha 
ismerné vagy figyelembe venné, akkor nem negligálhatná 
Őket ennyire és azt sem merné leírni, hogy a theologiai 
tudományosság területén ma a lutheránusság vezet. Ez 
bizony csak optikai csalódás, vagy csak úgy igaz, hogy 
a lutheránus, vagy uniós keresztlevéllel bíró theologusok 
vezetnek. Viszont a vérbeli, a valósággal kálvinista világ-
nézet alapján dolgozó református theologusok sokkal 
nagyobb stílű munkásságot fejtenek ki, mint a vérbeli 
lutheránusok. Vagy tud-e nekem Preuss csak egy olyan 
hitvallásos lutheránus theologust mutatni az utóbbi év-
tizedekből, a ki olyan hatalmasan megkonstruált dogma-
tikát írt volna, mint a holland Bavinck -négy és Kuyper 
öt hatalmas kötetben, olyan bámulatos encziklopediát 
három kötetben, mint ugyancsak Kuyper s olyan hatá-
rozott lutheránus szellemű tudományos munkásságot fej-
tene ki, mint az amsterdami ref. felekezeti egyetem 
minden fakultása az angolok és amerikaiak csoportjáról 
nem is szólva? Mert hogy pl. a pantheisták, unitárius 
szelleműek, panbabilonisták, Kalthoffok, Traubok és Ja-
thók például mennyiben lutheránus theologusok, azt iga-
zán nem tudom. No de hagyjuk a további érveket. Egy 
nagy értéke azért van a Preuss füzetének is: az, hogy 
határozottan ellene van az uniónak és jobban felébresz-
tette a magyar lutheránusokban is az Öntudatot. Ez okos 
és helyes dolog. Az unió az a legrosszabb orvosság, a mit 
jóhiszemű doktorok példátlan makacssággal akarnak mái-
ötven év óta beadni a beteg magyar protestantizmus-
nak is. De hiába. Más itt a segítség. 

A Kuyper könyvét azonban el kell olvasni min-
denkinek. A kálvinizmus híveinek azért, hogy lelkesed-
jenek, bízzanak és erősödjenek, lekicsinylőinek azért, 
hogy tanuljanak, ellenségeinek pedig azért, hogy észre-
térjenek és hatalmas fegyverzete előtt tisztelettel hajol-
janak meg. Sebestyén Jenő. 

Értesítés. Kuypernek „A kálvinizmus lényege" cz. 
munkája a szerző arczképével, Csűrös József váralmási 
lelkész és Czeglédi Sándor fordításában megjelent. Az 
előszóban Kuyper rövid életrajzát Sebestyén Jenő írta 
meg. A 266 oldalas könyv előfizetési ára 3 K 50 fül. 
(és 20 lill. postabélyeg). Megrendelhető Kókai Lajos 

könyvkereskedésében Budapest, IV., Kamermayer Ká-
roly-utcza 1. sz. és Sebestyén Jenő, a Kálvin-Szövetség 
titkára czímén (VII., Aréna-út 11., I. 11.). 

A Vasárnapi Újság legutóbbi száma is gazdag és 
változatos tartalommal és szép képekkel jelent meg. 
Előfizetési ára negyedévre öt korona, a „Világkrónikáival 
együtt hat korona. Megrendelhető a „Vasárnapi Újság" 
kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-uteza 4. szám). 
Ugyanitt megrendelhető a „Képes Néplap", a legolcsóbb 
újság a magyar nép számára, félévre két korona 40 fill. 

Irodalmi pályázat a kivándorlás megvilágítására. 
Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye közönsége pályázatot hirdet 
olyan irodalmi műre, a mely az ország lakosainak kül-
földre, különösen pedig Amerikába való kivándorlásával 
foglalkozik. A nyertes pályamű Halmos Izor földbirtokos, 
vármegyei bizottsági tag adományából ezerötszáz korona 
jutalomban részesül. A pályázat föltételei szerint a mun-
kának a hazánkból való kivándorlással behatóan kell 
foglalkoznia, kutatnia kell annak okait és rá kell mu-
tatni a kivándorlás meggátlásának és orvoslásának mód-
jaira. A pályamű körülbelül öt nyomtatott ív legyen és 
olyan, a mely még semmiféle formában eddig nem jelent 
meg. A művet, a szerző nevét és lakását magában fog-
laló, jeligés levéllel együtt legkésőbb 1915 május végéig 
kell a vármegye alispánjához beküldeni. A bírálóbizott-
ság 1915 deczember 31-ig dönt. 

EGYHÁZ, 

Lelkészválasztások. A nyárádszeredai ref. egyház-
község Dengel Géza nyárádmagyarosi, — a marosugrai 
ref. egyházközség Szabó Sándor lukailenczfalvi lelkészt 
választotta meg. Lukailenczfalvi lelkész Székely Viktor 
s.-lelkész lett. A rajkai ev. egyházközség Zimmermann 
János németjárfalusi, — a sajógömöri ev. egyházközség 
Egyed Aladár rozsnyói s.-lelkészt választotta meg lel-
készéül. 

Lelkószbeiktatás. Az őrszentmiklósi református 
gyülekezet új lelkészét, Dávid Lajost április 26-án ik-
tatta be hivatalába Mátis Márton szadai lelkész, a kinek 
hivatalos tiszte végzésében Őry Lajos dunabogdányi lel-
kész asszisztált. Oroszy Jenő drégelypalánkai tb. espe-
rest, nógrádverőczei lelkészt és Labancz László nagy-
marosi lelkészt a régi barátság hozta el az ünnepre. Az 
előbbi öt esztendőn át volt az atyailag árva Dávid La-
josnak hűséges pártfogója, atyja helyett atyja. A világi 
előkelőségek sorában ott láttuk Viczián Antal ny. minisz-
teri tanácsost és Preszly Elemér országos képviselőt. 
De láthattunk ott egy szegény özvegyasszonyt is, ki 
egyszerű fekete ünneplőjében messze vidékről jött el 
lelkészfia beiktatására. Soha nem kereste az első helyet, 
most mindenki néki ajánlotta azt fel templomban, lako-
mánál egyaránt. Szava nem volt, de a könnyek beszéltek 
helyette. Hogyne telt volna meg az anyai szív örömmel, 
boldogsággal, a mikor egy község népét látta örvendezni 
fiának odajövetelén ? A templomi ünnepélynek minden 
részében felemelő aktusa s az ezt követő társasebédnek 
kedves hangulata, sok szép felköszöntője ezt a napot az 
őrszentmiklósi gyülekezet felejthetetlen napjává tették. 
Kívánjuk, hogy Istennek gazdag áldása legyen a népen 
s annak ifjú lelkészén. Kívánjuk az új pásztorra a böl-
cseségnek, erőnek, türelemnek és szeretetnek lelkét, 
hogy az a kálvinista templommal szemben hivalkodó 
baptista imaház legyen reá nézve mindig egy hatalmas 
„mementó" a lelkek megtartásának, élő hitre vezérlésé-



nek, a magyar Sión építésével ernyedetlen munkájában, 
mert „mindenekben diadalmasoknál feljebbvalók vagyunk 
Az által, a ki minket szeretett" (Róm. 8.37), sőt ma is 
szeret és könyvéből kitörölni nem akar. — A nagy-
doroghi (tolnai e. m.) új lelkészét, Joó Andrást folyó hó 
3-án iktatta be Kátai Endre esperes hivatalába. — A kaj-
dacsi (tolnai e. m.) egyházközség lelkésze, Gilicze Sán-
dor, mult hó 26 án foglalta el hivatalát. — Április 5-én, 
virágvasárnapján volt az alistáli új lelkésznek, Martsa 
Sándornak ünnepélyes beiktatása. A beiktatást Tóth Kál-
mán esperes végezte. 

Középszabolcsi egyházmegye közgyűlése. Tarta-
tott április 22—24. napjain, szokott helyén, Nyíregyházán, 
kellő érdeklődés mellett. Görömbei Péter esperes szo-
kásba vette egy idő óta, hogy alkalmi buzgó ima után 
egy-egy kiemelkedő országos érdekű egyházi ügyről tart 
szinte klasszikus tömörségű tanulmányt. Ez alkalommal 
a lelkészi nyugdíjintézetről szólott, történelmi visszapil-
lantást vetve a mi egyházmegyénk több mint száz év előtti 
kezdeményezésére és küzdelmére, a lelkészi özvegyek és 
árvák gyámintézetének létesítése körül, aztán az elért 
eredményekre egyházmegyénkben, majd az országosban, 
végül a Kálvineummal. Mindezekből egy szebb jövő re-
ményét szűri le s hálára buzdít azok iránt, kik akár a 
múltban, akár a jelenben munkásai e nemes ügynek, 
intve mindenkit az együttartó munkálkodásra. Természe-
tesen, a gyűlés megérdemlett köszönettel honorálta a 
tanulmányt s az imádsággal együtt jegyzőkönyvében 
örökíti. A tulajdonképeni tárgyalást az esperesi időszaki 
jelentés vezette be. Főként helyi vonatkozású ügyek, 
vagy kimagasló jeleseink kidőlte s helyükbe újak kö-
vetkezése. Tanítók és tanítónők eskütétele alkalmából, 
atyai szeretettel, de egyúttal bizonyos aggodalommal kö-
tötte lelkükre az esperes az egyház veteményeskertje ker-
tészeinek, hogy esküjük ne legyen csak szokásos elhangzó 
nyilatkozat, sőt gondolják meg, hogy önként léptek az 
egyházi intézmények ^munkaterére s ez a munka legyen 
értékes előttük, hogy így lehessen reményük a gyömölcs-
szedésre abban a veteményes kertben. Megvolt az oka 
e komoly figyelmeztetésnek, nemcsak az országos tanítói 
mozgalmakban, hanem helyi tapasztalatokban is. Tanítói 
ügyek domináltak a bírósági ügyeknél, 8 közül 6 volt 
felében közigazgatási, felében fegyelmi tanítói ügy. Ál-
talában megállapított tény, hogy tanítóságunk közhangu-
lata egyházellenes, főként a fizetés és ellenőrzés miatt. 
Jellemző, hogy egy tanító azért perelt be egy egyházat, 
mert a választást, a pályázat meddősége miatt elodázta 
s két pályázó közül őt nem választotta meg. Másik ta-
nító a helybeli káplánnal igazán durva viselkedést tanú-
sított, sőt az espereshez beadott védekezésében még 
durvább modort tanúsított. S jellemző, hogy ez ügy bé-
kés kiegyenlítést nyert a fegyelmi tárgyalásnál, a káplán 
mindent feledve, megbocsátott. Még azt is kárhoztatták 
a tanítók, ha az iskolaszék gyakran látogatja az iskolát, 
pusztán csak azon czélból, nincs-e valami hiány? Ezt 
ők spitzliskedésnek minősítették. Sőt azt is hangoztatták, 
hogy két tanítós iskolánál, ha a kántortanító a lelkészt 
helyettesíti, a másik tanító nem köteles a kántortanítót 
helyettesíteni ugyanakkor. És több ilyféle gondolkodás-
mód nyilvánult meg nyíltan is, bizalmasan is, mely fel-
tárta a sajnálatos szakadékot a lelkek között. A külön-
böző számadások kapcsán, az egyházi számadásokra 
nézve, a konvent által készített Törzskönyv nyomán, kí-
vánatosnak jeleztetett országosan egyformásítani a min-
tákat. A zsinati tagok választásánál, a lajstromos válasz-
tást nem tartották helyesnek; annál helyesebbnek a 
belkörű tűzbiztosítást. Érdekességénél fogva megemlítendő, 

hogy felmerült eset alkalmából a tanítók ellene mondftak 
az ismétlők vallástanításánál a bibliából való tanításnak, 
azon okon, mert a tanítók arra nem képesek! Valaha 
•bizony nem így volt. És ha a bibliát nem ismerik kel-
lőleg, bárki is, nemcsak a tanítók, hát ugyan mi köti a 
valláshoz a lelket ? A fizetés ugyan nem. A 74 pontból 
álló tárgysorozat d. u. 2 órára véget ért, a jegyzők ala-
pos előkészítése folytán s délután 8 órára a fegyelmi 
ügyekkel bevégződött a gyűlés. Tudósító. 

Tisza Kálmánné-emlékünnep. A budai ref. pa-
fókhiális kör és a Nagypénteki Ref. Társaság folyó hó 
3-án délután a Szilágyi Dezső-téri templomban sikerült 
emlékünnepet rendezett a budai ref. templomépítés védő-
asszonyának, a Nagypénteki Ref. Társaság alapító-tag-
jának, néhai Tisza Kálmánné, Dégenfeld-Schomberg Ilona 
grófnőnek emlékezetére. A zöld díszben levő szép temp-
lomot nagy közönség töltötte meg. Közéletünknek számos 
előkelőségét láttuk ott a rendező testületek tagjain és 
a közreműködőkön kívül. Ott voltak a többek közt 
Ilosvay Lajos államtitkár, Szász Károly képviselőházi 
alelnök, Darányi Ignácz, Zsilinszky Mihály, Szilassy 
Aladár és Teleki József gróf titkos tanácsosok, György 
Endre volt miniszter, Benedek Sándor közig, bírósági 
másodelnök, Németh István dunántúli püspök, Kovácsy 
Sándor budapesti főgondnok, Baksa Lajos konventi elő-
adó, Antal Géza és több orsz. képviselő, Debreczenből 
dr. Márk Ferencz, Erdős József, Ferenczy Gyula, Kiss 
Ferencz és Pokoly József főiskolai tanárok, a testvér-
egyházakból Kaczián János és Józan Miklós esperesek 
és még sokan. Közének és Petri Elek budapesti ve-
zetőleíkész, egyházkerületi főjegyző meleg imádsága után 
Némethy Károly államtitkár, a parókhiális kör gondnoka 
mondott a nagyasszonyt finoman jellemző megnyitó be-
szédet. A budapesti ref. theol. akadémia énekkarának 
éneke után Baltazár Dezső tiszántúli püspök mondott 
tartalmas ünnepi beszédet az emberi nagyságról és a 
nagyasszony igazi emberi nagyságáról. Az énekkar két 
újabb éneke után Haypál Benő, a N. R. T. ügyv. elnöke 
mondott záróimádságot. Közénekkel ért véget a külsőleg 
és belsőleg egyaránt sikerült emlékünnep. 

Egyházi élet Losonczon. Erről a következő tudó-
sítás számol. A losonczi egyház nők részére minden 
pénteken délután tart összejövetelt, úgynevezett varró-
órát, melyen bibliamagyarázat is szokott tartatni. A ta-
vasz beköszöntével a „Nőegylet" kirándulásokat rendez 
a közeli erdőbe, a hol Isten szabad ege alatt a leg-
nemesebb szórakozásokkal tölti el a szép tavaszi időt. 
Pénteken este 7a9 órakor ifjak számára vannak össze-
jövetelek, a melyeken a társadalom különböző osztályá-
hoz tartozó ifjúság nagy számmal szokott résztvenni. 
Ebben az évben a római levelet tanulmányoztuk és ke-
restük benne azokat a gondolatokat, a melyek egy ma-
gasabb világgal hoznak összeköttetésbe. De nagy gondot 
fordítunk arra is, hogy gyülekezetünknek kevésbbé in-
telligens részével is megismertessük az evangélium vilá-
gosságát. Minden hétfőn este 6 órakor, a mikor a munkások 
a napi munkából elcsigázva kitódulnak az egészségtelen 
levegőjű gyárakból, szeretettel hívogatjuk őket a „Ra-
kottyai zománczgyár" hatalmas munkáskaszinójába, hogy 
az elfáradt lelkeknek világosságot, békességet, igazi üdü-
lést nyujtsunk. Február elseje óta minden hétfőn tartunk 
ilyen összejövetelt, a melyen a munkásság egyre növekvő 
számban vesz részt. Ismeretterjesztő előadások, a keresz-
tyén életnek dicsőséges voltát egyszerű szavakban fel-
tüntető írásmagyarázatok képezik az összejöveteleknek 
tárgyát. És most jövünk a legfontosabb munkának ismer-
tetéséhez, a melyet az egyház kicsinyeinek és a zsenge 



ifjúságnak lelkigondozása terén végzünk. Szombaton dél-
után 2 órakor énektanítással kapcsolatban bibliai órát 
tartunk elemi iskolás és a főgimnázium alsó osztályába 
járó növendékeink részére. A felsőbb osztályú növendékek 
és a tanítóképzői ifjúság este 6 órakor jönnek össze az 
egyház tanácstermében ú. n. diákszövetségi összejöve-
telre. Ezek az összejövetelek karakterképzés szempontjá-
ból óriási fontossággal bírnak és döntő hatással vannak 
az ifjúság lelki életének kialakításában. Ezen össze-
jöveteleket az egyház lelkészei vezetik. Vasárnapi isko-
lás növendékeinkkel Pollaesek János és Váradi Mariska 
foglalkoznak nagy buzgósággal a Szilass$-uradalom 
egyik helyiségében. Április 18 án a „Ref. .Nőegylet" 
igen szépen sikerült szeretetvendégséggel zárta be az idei 
munkaidényt. Az estélyen éneken, zongoraszámon, sza-
valaton kívül külmissziói vonatkozású előadás volt. A ke-
resztyénség őskorából vett drámai jelenet bemutatása 
nagy érdeklődést keltett a hallgatóság körében. A nagy-
sikerű^estély vidám tombolajátékkal fejeződött be. 

A kecskeméti református egyház 350 éves fenn-
állásának évfordulója alkalmából — a földrengés okozta 
romlásából helyreállított templomában — f. hó 17-én d. e. 
7-211 órakor tartandó istentisztelettel hálaadó-örömiinne-
pet szentel. Az ünnepély sorrendje: I. Templomi isten-
tisztelet. Gyülekezeti fennálló ének. Főének. Ünnepélyt 
megnyitó hálaadó imádság. Mondja: dr. Baksay Sándor, 
püspök. Karének Mozarttól: „Kél majd reggelt hirdetni 
a nap". Előadja a vegyes énekkar. Egyházi beszéd, tartja 
Mészáros János kecskeméti református lelkész. Karének. 
Kovács Dezső: „Teremtő Isten hová tekintsek". Előadja 
a vegyes énekkar. „A kecskeméti református egyház 
megalapítása". írta és az úr asztala előtt felolvassa 
Marton Sándor főgimn. tanár. Ünnepi óda. írta és felol-
vassa Fazekas Ferencz főgimn. tanár. Közének. II. Isten-
tisztelet végeztével a főiskola új épületében levő dísz-
teremben a meghívottak jelenlétében presbitériumunk 
díszülést tart, az ünnepély lefolyásának és az ebben 
résztvevő testületek küldöttségi tagjainak jegyzőkönyvé-
ben leendő megörökítése czéljából. III. Közebéd a Royal 
szálloda kerthelyiségében d. u. T*/2 órakor. 

A VI—VII. ker. ref. paróchiális tanács 1914. évi 
május hó 10-én d. u. V26 órakor a Városligeti fasori 
ref. templomban (Fasor 5—7. sz.) az orgona kibővítésé-
nek czéljaira jótékonyczélú orgonahangversenyt rendez. 
Műsor: Bach I. S. : Praeludium és fuga F-moll, orgonán 
előadja Kürthy Sándor. Hándel: Larghetto, hegedűn elő-
adja Kürthy Zoltán. Ária, énekli Deákné Kuthy Klára 
énekművésznő. Mendelssohn : D-moll orgona-sonata, or-
gonán előadja Kürthy Sándor. Stradella: Ária, énekli 
Fenyves Sándor. Haydn: Adagio D-dur, gordonkán elő-
adja Buttula László. Kürthy S.: Suit C-moll (Katona-
temetés), á) Gyászinduló, b) Andante religioso, e) Fuga, 
orgonán előadja Kürthy Sándor. 

Belmissziói konferencziák üebreczenben. A dr. 
Baltazár Dezső püspök vezetése alatti 2-ik parókhiális 
kör elhatározta, hogy mozgalmat indít az,ifjúsági egye-
sületi munkának meghonosítása érdekében. Az értekez-
leten Megyercsy Béla országos titkárunk tartott, meghí-
vás folytán nagyhatású előadást. Az értekezlet Kiss Fe-
rencz tanár indítványára elhatározta, hogy egy alkalmas 
theologus ifjút küld ki az ifjúsági egyesületi munka 
tanulmányozására. Az útiköltséget a parókhiális kör női 
fogják összegyűjteni Weér Györgyné vezetése mellett. 
Szép és követendő példa! — A másik konfe,renczia a 
főiskolai „Testvéregyesület" körében folyt le. Itt ifj. 
Vietor János, a Magyar Ev. Ker. Diákszövetség főtitkára 
tartott nagy figyelemmel hallgatott és méltányolt előadást 

arról a nagyszerű mozgalomról, a melynek czélja új 
típusú intelligencziát nevelni; egyházunk számára, 

Uj orgona. A pásztori leány egyház (Sopronmegye) 
temploma részére egy új orgonát rendelt Országh Sán-
dor és fia, Rákospalotaújfalu (Budapest mellett) orgona-
és harmóniumgyáros czégnél. A mű a legújabb csőrend-
szer szerint készül és a nyár folyamán lesz a használatnak 
átadva. 

ISKOLA. 

Kérelem. A theol. igazgatóság felkéri a legátust 
fogadó egyházak lelkészeit, hogy, a mennyiben pünköstre 
esetleg nem óhajtanának legátust, határozatukat május 
13-ig bejelenteni szíveskedjenek. Későbbi bejelentések 
nem vehetők figyelembe. 

Pályadíj gyiimöIcsfatenyésztöknek. A Magyar 
Földhitelintézetek a hazai gyümölcsfatenyésztésnek községi 
faiskolák útján való előmozdítása czéljából ez évben is 
egy darab hatszáz koronás, két darab négyszázkovow&s 
és tizennyolcz darab kétszázkoxonks díjat tűz ki oly 
tanítók jutalmazására, kik faiskolát kezelnek és a fate-
nyésztés terén szembetűnő sikert képesek fölmutatni. 
E díjakra pályázhat minden magyarországi községi fa-
iskolát kezelő néptanító, valamint oly községi kertész is, 
ki a faiskola kezelésén kívül a népiskolában a gyümölcs-
fatenyésztést hivatásszerűen tanítja és tanításának ered-
ményeként községében és vidékén a nemes gyümölcs-
termelés terén látható sikert képes fölmutatni. A díjra 
a pályázati kérést május 15-ig kell beadni az illetékes 
királyi tanfelügyelőnél, ki azt a födmívelési minisztérium-
hoz terjeszti föl. A díjakat az Országos Magyar Gaz-
dasági, Egyesület és az Országos Magyar Kertészeti 
Egyesület kebeléből kiküldött bíráló-bizottság ítéli oda. 

Új internátus. A mezőtúri ref. főgimnázium most 
már valóra váltja néhány év óta elkészített tervét: inter-
nátust építtet. Á tervek már el is készültek s hamarosan 
megkezdődik az építkezés. 

Az állami népoktatás és nemzeti kultúra érde-
kében folyó hó 2-án a Szabadgondolkozók Magyarországi 
Egyesülete és az „Újkorszak" részvételével a régi ország-
ház termében népgyűlés volt a „felekezettelen" állami 
népiskola mellett. Zigány Zoltán volt a gyűlés elnöke 
és Apáthy István dr. kolozsvári egyetemi tanár a fő-
szónoka. 0 sorakoztatta fel az érveket a felekezettelen 
iskola mellett. Alapgondolata ez a közismert tétel volt: 
a vallás teljesen magánügy és mint ilyen, az egyház és 
család körébe utasítandó. Az egyháznak nincs szüksége 
az iskolára, mert kezében ez csak hatalmi eszköz. Arról, 
hogy mit tett az egyház a kultúra . terén, elfeledkezett 
megemlékezni. A gyűlés többek hozzászólása után el-
fogadta a határozati javaslatot, a mely szerint a fent-
nevezett, egyesületek teljes szimpátiával viseltetnek a 
Budapesti Tanítók Egyesületének állásfoglalása iránt. 
A gyűlésen szabad volt a véleménynyilvánítás. A pro-
testánsok részéről egyedül Sas Béla ev. vallástanár szó-
lalt fel. Az ő érvelése is természetesen klerikálisnak 
minősíttetett. Ezen mozgalomra adott választ Jankovich 
Béla miniszter a költségvetési expozéjában. Mindezekről 
a kérdésekről ós az igazi, legeredményesebb védekezés-
ről, valamint a legrosszabb esélyre való helyes előkészü-
letről jövő számunkban összefoglalólag bővebben írunk. 

Lelkészből tanár. A szatmári ref. tanítónőképző-
intézet igazgató-tanácsa László János bodrogkeresztúri 
lelkészt választotta meg a történeti és földrajzi szakkal 
összekötött vallástanári állásra h.-tanárnak. 



E G Y E S Ü L E T . 

A Protestáns Orsz. Arvaegylet választmánya áp-
rilis lió 27-én Kovácsy Sándor elnöklése alatt ülést tar-
tott, a melyen p. Horváth Zoltán dr. titkár előterjesztette 
az évi jelentést és számadásokat, a mely szerint az árva-
egylet vagyona 1913-ban 4875 K-val növekedett és 
jelenleg 1.281,095 K. A számadások kapcsán különösen 
jóleső érzést keltett, liogy a tiszántúli ref. egyházkerület 
299, a vértesaljai ref. egyházmegye 108'80 K, a felső-
baranyai ref. egyházmegye 66"18 K-t gyűjtött. A választ-
mány foglalkozott a kisebb jelentőségű tárgyakon kívül 
a városmajori, eredetileg árvaház czéljaira vett, de a 
fővárosi szabályozás folytán egy úttal áthasított és így 
árvaház czéljaira már nem használható telek parczellázá-
sával. Örvendetes tudomásul szolgált a karácsonyi gyűj-
tés 6077 K eredménye, a mely a nőválasztmány tagjai-
nak különös buzgóságát mutatja. Az ülés különösen ne-
vezetes tárgya volt Brocskó Lajos árvaházi igazgató 
ünneplése, kir. tanácsossággal való kitüntetése és 40 éves 
szolgálatának betöltése alkalmából. Kovácsy Sándor elnök 
meleg szavakkal fejezte ki az árvaegylet választmányá-
nak nagy örömét e kitüntetés és elismerését Brocskó 
Lajos kiváló érdemei felett, A választmány elhatározta, 
hogy a volt árvaházi növendékekkel együttesen f. évi 
május hó 23-án a közgyűléssel kapcsolatban fogja 
Brocskó Lajos igazgatót ünnepelni és megállapította az 
ünnepély programmját, A volt növendékek részéről Főző 
Sándor közigazgatási bírósági tanácsjegyző vállalta a 
rendezést (II. Lövőház-utcza 15.) és jelezte, hogy a volt 
növendékek a kilépő növendékek segítésére szolgáló 
3000 K-ás alapítványt óhajtják nagyobbítani ezen alka-
lomból. Igen megható és kiemelendő a növendékeknek 
komoly és őszinte ragaszkodása az árvaházhoz, a mely 
épen Brocskó Lajos igazgató bevált és mindenütt el-
ismert puritán és családias nevelésének tulajdonítható. 

A Magyar Evang. Keresztyén Diákszövetség eb-
ben az évben Losonczon tartja rendes nyári konferen-
cziáját június hó 28-tól július 5-ig. Részvételi díj 2 K, 
elszállásolás 5 K, ellátás 16 K, Összesen 23 K. Hisszük, 
hogy sokan fognak résztvenni ezen. 

A magyar Ev. Ker. Diákszövetség május hó 
14-én, csütörtökön, este 7 órakor a VI., Vörösmarty-u. 
51. sz. alatti nagyteremben (Skót Misszió) évzáró tea-
estélyt rendez a következő programmal: 1. Közének. 2. 
Imádkozik és bibliát olvas Marcsek János ev s.-lelkész. 
3. Tea. 4. Mozart: Trio. Első hegedűs : Fropper József. 
CselLó : Frisch Antal. Zongora: Szitányi Miklós. 5. Rö-
vid jelentések a diákmozgalom munkájáról. 6. Előadást 
tart: Victor János, a M. E. K. Dsz. főtitkára. 7. Liszt: 
Ernáni-átirat. Zongorán előadja: dr. Kovács Lajos. 8. 
Bibliát magyaráz: Takaró Géza kőbányai ref. lelkész. 
9. Közének. Ima. Erre az estélyre minden érdeklődőt 
szeretettel meghív a M. E. K. Dsz. intézőbizottsága. 
Jegyek ára 1 és 2 kor. Jegyek kaphatók a M. E. K. Dsz. 
központi irodájában (IX., Ráday-u. 23. I. 1) és az estély 
pénztáránál. Az estély jövedelme a Mozgalom munkájára 

fordíttatik. E czélra felülfizetéseket és adományokat kö-
szönettel fogad és a „Diákvilág" cz lapban nyugtáz az 
estély pénztárosa. 

GYÁSZROVAT. 

Fazekas Imre érkeserűi lelkész, volt egyházmegyei 
főjegyző, életének 65-ik évében elhunyt, 

Albisy Béla torboszlói ref. lelkész életének 30-ik 
évében elhunyt. 

Áldott legyen emlékezetük! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
—t —a. Nem jelent meg. — Munkatársa inknak. A nagy 

anyaghalmaz miatt már kiszedett czikkeket félre kellett tennünk. 
Legközelebb jönnek. 

Felelős szerkesztő : B . P a p I s t v á n . 

PÁLYÁZATOK. 
A kunszentmiklósi ref. főgimnázium fenntartótestü-

lete pályázatot hirdet két újonnan szervezett helyettes-
tanári állásra. 

Pályázhatnak az egyikre magyar-német vagy latin-
német, a másikra latin-görög, esetleg latin-magyar szakos 
tanárok vagy tanárjelöltek. 

A pályázathoz mellékelni kell: 1. keresztelő leve-
let, 2. tanári oklevelet (esetleg egyetemi indexet, alap-
vagy szakvizsgáról szóló értesítőt), 3. eddigi alkalmazásról 
szóló bizonyítványokat, 4. katonai kötelezettségre vonat-
kozó iratokat, 5. orvosi bizonyítványt a pályázónak a 
tanári pályára alkalmas voltáról. 

Az alkalmazott helyettestanár évi javadalma 1600 K 
fizetés és 400 K lakáspénz. 

A megválasztott tanár állását aug. 30-án tartozik 
elfoglalni. 

A fenntartótestület felhívja a pályázók figyelmét arra, 
hogy az iskola fejlődés alatt van és a fenntartótestület-
nek az a szándéka, hogy ezen helyettestanári állásokat 
rövid idő alatt rendes tanári állásokká szervezi át. 

A pályázati kérvények beadásának határideje : 1914. 
június 6. 

Kunszentmiklós, 1914. április 24. 
Apostol Pál, 

gimn. igazgató. 

Pályázat lelkészi állásra. 
A tolnai egyházmegye kötelékébe tartozó, lemondás 

folytán megüresedett bölcskei ref. lelkészi állásra ezennel 
pályázatot hirdetek. 

Javadalma az 1896. évi egyházkerületi gyűlés ér-
tékelése szerint 3180 kor., esketési stólaváltság a Nagy 
István-féle hagyatékból egy darab hazai takarékpénztári 
részvény évi osztaléka 800 kor., keresztelési, temetési 
stólák. 



A megválasztandó lelkész állását folyó évi augusztus 
hó l-ig köteles elfoglalni. 

Pályázni szándékozók pályázataikat törvényszabta 
módon felszerelve június hó l-ig Kátai Endre espereshez 
Dunaszentgyörgyre (Tolna m.) küldjék be. 

Kunszentmiklós, 1914. május 5. 
Dr. Baksay Sándor, 

püspök. 

N Y I L T T E R . 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. r A kiváló bór - és l i thlumos gyógyfor rás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, 
vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvizkereBkedésekben ép gyógyszertárakban. 

cr«iJiTT TÜO Unncv Szlnye-Upóosrf 8al»ator-ft>rrái-WUL»Ut, öOnULlt ! , ; ) AuUo I Budapest, V., Rudolfrakpart 8. 

Németh János műasztalosmester 
készít iparművészeti bútorokat, lakás-, iskola-, stb. berendezé-
seket. A székesfőváros szállítója. Költségvetés díjtalan. Budapest, 
VIII., Gólya-utcza 43. Telefon: József 3—90. 

t« dííJíiKilíiiíiííiWiMJidítK-JíiííiSíiJí^ejíJíoKdídíűíiV 
Kaszás János czípészmester 

megrendelésre készít legfinomabb női- és férficzipőket. Buda-
pest, IV., Váczi-utcza 42. sz. 

H I R D E T E S E K . 

EM magyar dragyár gflzerfl-
berendezéisel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

IVSÜLLER J Á N O S 
utóda M A J E R K Á R O L Y 

Budapest, VII., Thököly-út 52. 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

KUNZ JÓZSEF ESTARSA 
BUDAPEST 

V., Deák Ferencz-u. és Bécsi-u. sarok 

Vászon, m e n n y a s s z o n y i kelengye, asztal-
nemű, szőnyeg, úri es női divatczikkek ké-
pes árjegyzékét kívánságra bárkinek küldjük 

A l e g j o b b 

kályhákat és kandallókat 
H E I M H . 

c e á s í á r l é s l i i r á l y i 
udvari s z á l l í t ó 

H t i d a p e s t , T h o n e t - u d v o r . 
Különlegességek: templomok, családi há-
zak, i sko lák , i rodák stb. réssére . Több 
mint 100.000 van belőle használatban 

Valódi 
osak ezze 

a Tódő-
^egygyel-

MEIDINGER-QFEN 
& H . H E I M ^ 

Prospektusok éa költségvetések Ingyen é s bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 
Budapesten Thonet-udvarban. 

M á r i a V e l é r i a u t o a a l O . 

Orgona- és harmoniumgyár 
gözerfihajfás- és saját villamosvílágltással berendezve. 

ORSZAGH SÁNDOR ÉS FIA 
os. éa kir. udvari azállltdk 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. óvben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
ípneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és rj — M ^ ^ ^ ) ! ! ! jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-

— — 1 11 - Aw lítva. Raktáron kitűnő hangú hannóniumok 
minden nagyságban. Harmomumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí 
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

H lelkész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16" alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és félbőrkötésben . . 1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 3.00 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben . . . . . . 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8" alaKban 1772 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1 . 4 0 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.60 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

AlKalmi ajándéKul ajánljuK a KiadásunKban levő 

Képes Szent Bibliát 
Tartalmazza a teljes Ó- és Újtestamentomot, valamint az 
Apokrifus könyveket. Alakja 18/25 cm. Tartalmaz több mint 
ezer művészies kivitelű képet és világhírű festők festmé-
nyeinek nyolcz színes másolatát. Ára dúsan aranyozott 
fekete vászonkötésben 30 korona. Postaköltség 72 fillér. 

HornyánszKy ViKtor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 



a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v.azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: l l . f Corvin-tér 2. — IV.. Semmelweiss-u. 14. — V.. Lipót-
körút 2 2 . - VI., Andrássy-út 2 8 . — VI I I . , Rákóczi-út 3 9 . — VI11., Baross-

utcza 77 - X., Liget-tér 2 . 
Egy a f e h é r n e n a ü t ö m é s l i e a ; való utasítást 

tartalmazó füzet bárkinek i n g f y © 1 1 kiadatik. 

D í P r t P D A X X A gőzüzemre berendezett csász. 
K l C U C t V U 1 l " és kir. udvari orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-nól több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

Az egész vi lágot 
uraló eredeti :: :: Th^ Champion 

kerékpárokat dupla harang csapággyal és 
szabadonfutóval 3 és 5 évi jótállással, min-
den árfelemelés nélkül, szigorúan és az ere-
deti gyári árakon havi 10 és 15 koronás 
részletre adjuk és kerékpáralkatrészeket az 
egész világon létező ös szes kerékpárokhoz 
külső és belső gummikat, pedálok, lánczok, 
csengők, kulcsok, szabadonfutóágyak, kor-

mányok, stb. mélyen leszállított 

nagybani eredeti gyári árban szállítunk vidékre is 
1 drb hegyi gummi 6 K-tól, 1 drb belső 2-80 K-tól fe l jebb 

LÁNG JAKAB ÉS FIA 
kerékpár- és a lkatrésznagykereskedők 

BUDAPEST, VIII. Ker., József-korút <41. szám. 
Fióküzletek: Andrássy-út 55., Baross-tér 3. és Budán II., Margit-körút 6. sz. 

Diszárjegyzék 1500 képpel ingyen és bérmentve. 

nmmm es iokgora ! 
Mielőtt harmóniumot vásá 
rolna, ne mulassza el a mi 

é 
Az országban a legnagyobb 
választék elvámolt elsőrendű 
amerikai, németországi és 
belföldi gyártmányokban, 
kedvezményes részletfizetési 
feltételek meilett, minden ár-

felemelés nélkül. 

KÉPVISELŐK KERESTETNEK. 

Kerber és Berletii 
Budapest, 

VII., Wesselényi-u. 53. 

LEGÚJABB 
THEOLOGIAI 

M O S T J É L E N T E K M E G ! ÚJDONSÁGOK 

DEBRECZENI LELKÉSZI TÁR 
XI. kötet. Szerkesztette S. SZABÓ JÓZSEF. 
Ara kötve Í0 K 
J a N O S I Z . : P A P I D O L G O Z A T O K 
VIII. kötet. Közönséges egyházi beszédek, 
^ r̂a kötve 6 K 

Ügy ezek, mint az előbbi 
kötetek, csekély havi részletfizetésre 

megrendelhetők 

K O N F I R M Á C Z I Ó A L K A L M Á B Ó L 
ajánljuk a RÉVÉSZ - S Z O B O S Z L A Y - S . 
SZABÓ-féle KONFIRMÁCZIÓRA ELŐ-
KÉSZÍTŐ K Á T É T kérdés és feleletekben. 

Ára 30 fillér. 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
prot. írod. könyvkíadóhívatalában 

DEBRECZENBEN 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezhet i be egy-egy 
falu népe mindennemű ház ta r tás i és gazdasági czikkeit 
és i ta lszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet a k a r n a k létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak ú tba igazí tásér t a 

HANGYA 
a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Érték esítő-

Szö vetkezetéh ez ̂  ^ 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34 
(Saját pa lo tá jában . ) A Hangya kötelékéhez ma m á r több 
min t 1280 fogyasztási szövetkezet tar tozik 55 millió K 
évi forga lommal . Levélezím : HANGYA, Budapest , posta-

fiók 109. szám. 



f Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 
a m. kir . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , művészek stb. s z á l l í t ó j a . 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista,: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
Javításában. 

„ H a n g f o k o z ó g e r e n d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb ós 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása 

Legnagyobb raktár és 
= = = = = gyár. / 
Saját találmányö (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál 
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona -harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kivánatra bér 

mentve küldetik. 

Iskolahsgedtík 6kor.-tól följebb. 

Alapíttatott 1816-ban. Ütt Tíz évi jótállás. 

SELTEMOFER FRIGYES FIAI 
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN, 
i w H a z á n k l e g r é g i b b h a r a n g ö n t ő d é j e . 3® 

Ajánlják legjobban 
berendezet t harang-
öntődéjüket a t . k ö z -
ségeknek és egy-
házaknak. Haranpok 
bá rme ly nagyság-
ban és zengzet-
ben, csak a legfino-
mabb harangércz-
ből, t iszta csengő 
hanggal öntetnek. 
Repedt harangok ú j r a 
önte tnek; ezek, va-
lamint az ú j ha ran-
gok is a m á r meg-
lévőkhöz teljes 
összhangzatba ön-
tetnek. Minden ha-
rang hangja előre 
határoztatik meg.Kü-
lönösen figyelmez-
te t jük szabadalma-

z o t t kovácsolt vasból készült szerkezetünkre n a g y h a r a n -
gok részére , mely által ezek könnyen húzhatók s a fala 
kat nem rázzák. Fakoronákka l b í ró ha rangok ezen 
szerkezet re olcsó á ré r t á ta lakí t ta tnak. Kovácsolt vasból 
készült tűzmentes tarangállványokat, ezé],szerű szerke-

zetben s olcsó árak mellett a legjobban a ján lunk . 

Kö l t s égve té sekke l és képes á r j e g y z é k k e l k í v á n a t r a 
p o s t a f o r d u l t á v a l szolgá lunk. — 1 9 í 2 - b e n 1 6 3 d r b ha-
r a n g o t összesen 4 6 , 1 3 7 klg . sú lyban szá l l í t o t t unk . 

r ' 

KONFIRMÁCIÓI 
A J Á N D É K O K 

• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 

Konfirmációi emlékkönyv 3.50 és 6 K 
Újtestamentum zsoltárokkal 30 és50f 
Vallásos iratok, fali táblák stb. stb. 

• • • • • • • • • • • m • • • • • • • 
• • • • 

KAPHATÓK 

KOKAI LAJOSNÁL 
BUDAPEST, IV. KER., 

KAMERMAYER KÁROLY-UTCA 1. 
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f < ? < < ^ «) ' Ŝ < < ? .-5 < < 5 
co pq m 0q w0q 01 OqcogqcnJJ 01 

< < < < f f < 

C-

< 

Ú
jvidék, 

Sarajevo 
H

atvan 
Szom

bathely, W
ien 

F
ium

e, 
kóm

a, E
szék 

B
icske 

K
assa, 

P
oprád F

elka 
G

ödölló 
A

rad, B
ukarest 

F
ehring, G

rácz, Sopron 
Sátoraljaújhely, 

L
e

m
b

e
rg 

W
ien, P

áris 
A

rad, B
ukarest 

K
iskőrös 

R
uttka, B

erlin 
H

atvan 
P

éczel 
B

icske 
Szolnok 
Szabadka, Sarajevo 
T

apolcza, P
écs.' O

sijek 
R

elgrád. K
onstantináp 

N
agykáta 

P
aks 

H
atvan 

K
om

árom
 

A
rad, B

ukarest, M
-szigeí 

Györ^ Sopioti, Szombathely, W
iái 

L
aw

oczne, 
L

em
berg 

G
ödöllő 

N
agykáta, Szolnok 

R
uttka, B

erlin 
K

olozsvár. B
rassó 

P
éczel 

B
icske 

H
atvan 

F
ium

e, R
óm

a, N
ápoly 

K
unszentm

lklós, T
ass 

N
agykáta, Szolnok 

G
yőr 

G
ödöllő 

M
.-Sziget, S

tan
islau 

F
ium

e, 
N

izza, 
C

annes 
K

assa, 
C

sorba, B
ártfa 

R
elgrád, Sarajevo 

N
agykáta, 

Szolnok 
P

écs, B
ród 

G
ödöllö 

G
yőr, G

rácz 
A

rad, B
rassó 

K
assa, C

sorba, B
ártfa 

K
assa, C

sorba, L
em

berg 
F

ium
e, T

apolcza 
Szom

bathely, 
W

ien 
R

uttka. 
P

oprád-F
elka 

A
rad, 

D
ebreczen 

M
iskolcz,  K

assa 
B

icske 

B
elgrád, Sofia, Saloniki 

H
atvan 

W
ien, G

rácz, Sopron 
R

uttka, B
erlin 

B
alatonfüred, T

apolcza 
K

assa, C
sorba, 

B
ártfa 

Ú
jvidék, Sarajevo 

K
assa, C

sorba 
W

ien 
A

rad, B
rassó 

Fiume(Torino,Róma, Pécs, Vinkovce 
F

ehring, 
G

rácz. 
T

riest 
Stryj, P

rzem
ysl, L

em
berg 

G
ödöllő 

B
elgrád, Sofia 

A
rad, B

rassó, 
B

ukarest 
B

alatonfüred, 
T

apolcza 
M

unkács, 
L

aw
oczne 

K
olozsvár, B

rassó 
O

sijek, B
ród 

R
uttka, 

B
erlin 

G
yőr, W

ien,F
ehring,G

raz 
M

.-Sziget, Stanislau 
B

icske 
K

assa, P
oprád-F

elka 
K

unszentm
iklós-T

ass 
B

aiatonfüred, T
apolcza 

N
agykáta 

B
icske 

G
ödöllő 

C-

< 

É r k e z é 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 a 
D é l u t á n D é l e l ő t t 

H p " © © © 2 © © © e © © ® $ © ao«ao * ac * ^ vi m m a a a a - w m » (í k m — — — ~ — !»J* 
i, - «- © a w ti i- © ei Ifc w ós ii io»»© m k «ti ti - h is iá ti © m « k ©MW-ILe^M ii - íü it> w ti tO © © 2 » Z Ti r C C Cl ü Cl © S Cl Cl C © © © © y © Cl W © © © © Cl C 11 Cl © © Cl ü © © Cl Cl -'©©©.'©© © © Cl © Cl © - - = 

— © © © © © © © at tv ac *> v> m m m m m a a a a a © © a » w w w oi w 
•i M ti © W ti M a 'tk W ti © ife W ti ti © © Cl ifk W ti M © © S< ik Ik lí W ii is © - Cl © Cl O Cl W © W CI © Cl © W © C 53 © Cl © © W © © Cl Cl Cl © » Cl Cl © © © s © 

£ O: 

? 

» SS 

O 
O 
» 
© 

I5»lila!l5 a ffqcnjqoiíqtntjq o,< ("FS oioqcn (jqtn 3qíS 2 l»« M g w 22 01 r 

• o - . 3 3 • a a « a « » 3 a 3 4 « . a a • • a a a a a a a a n • . • < f < < < ? < < < < g " 

£ O: 

? 

» SS 

O 
O 
» 
© 

G
ödöU

ő 
B

ukarest, 
A

rad 
B

erlin, R
uttka 

K
onstantináp., B

elgrád 
L

em
berg, K

assa 
W

ien
, Sopron 

B
ukarest, A

rad 
Sarajevo, B

ród, Szabadk? 
L

ondon, P
áris, W

ien 
O

sijek, 
P

écs 
H

atvan 
P

oprád-F
elka, K

assa 
G

rácz, F
ehring 

K
unszentm

iklós-T
ass 

B
icske 

N
agykáta 

T
apolcza, B

alatonfüred 
P

éczel 
G

ödöllő 
B

ukarest, D
ebreczen 

B
ruck-K

irályhida 
P

oprád-F
'elka, K

ass.i 
W

ien,G
yőr,G

raz F
ehring 

Stanislau, i\l.-Sziget 
Sofia, 

B
elgrád 

B
ukarest, A

rad 
S

zeren
cs 

T
apolcza, B

alatonfüred 
B

erlin, R
uttka 

B
icske 

N
agykáta 

F
ium

e, B
ród 

L
aw

oczne, M
.-Sziget 

G
ödöllő 

W
ien

, G
rácz 

C
sorba, 

K
assa 

R
óm

a, F
ium

e, 
P

écs 
P

éczel 
V

inkovcze, O
sijek, P

écs 
B

rassó, A
rad 

B
icske 

B
erlin, R

uttka 
K

iskőrös 
L

em
berg, 

P
rzem

ysl 
Sarajevo, Ú

jvidék 
G

rácz, T
riest 

G
ödölló 

Segesvár, 
K

olozsvár 
B

ártfa, C
sorba, 

K
assa 

B
icsk

e 
T

apolcza, B
alatonfüred 

H
atvan 

W
ien 

B
erlin, 

R
uttka 

D
ebreczen 

Szoluok 
K

unszentm
iklós-T

ass 
H

atvan 
O

sijek, T
apolcza 

H
rassó, 

A
rad 

Saloniki, S
ofia, B

elgrád 
T

orbágy 
P

éczel 
K

om
árom

 
S

tan
islau

, 
M

.-Sziget 
W

ien 
Lemberg, Poprád-Felka, Kass> 
N

agyvárad 
F

ium
e, 

Z
ágreb 

L
em

berg. Stryj, K
assa 

R
óm

a, 
F

ium
e 

G
ödöllő 

B
rassó, 

K
olozsvár 

K
unszentm

iklós-T
ass 

G
ödöllő 

H
atvan 

P
aks, 

B
icsk

e 
G

rácz, 
F

ehring 
C

sorba, 
B

ártfa, K
assa 

Sarajevo, 
B

elgrád 
B

ukarest, K
olozsvár 

H
atvan 

F
ium

e. T
apolcza 

G
yőr 

Szabadka 
B

erlin, 
R

uttka 
Bruck- K., Szombath., Sopr. 
M

iskolcz 
T

rieszt 
N

agyv., 
D

ebr , A
rad 

£ O: 

? 

» SS 

O 
O 
» 
© 

I n d u l á s B u d a p e s t n y u g o t i p á l y a u d v a r r ó l 

D é 1 u t á 11 D é l e l ő t t 

É R V É N Y E S 1 9 1 4 . É V I n f l J U 5 H O E L S E J É T Ő L 

1Q
0 

| 
nem

e 
| 

ü 
O

 
V

 
a 

ldO
 

[ 
nem

e 
| 

11 0 
II II a 

n 

5.0o 
sz. 

v. 
V

acz 
12-15 

sz. 
v 

V
ácz 

5.15 
„ 

R
ákospalota-U

jpest 
3.51

 
n 

R
ákospalota-U

jpest 
5.25 

! 
„ 

É
rsekújvár, 

Ip
olyság 

5.05 
" 

D
unakeszi-A

lag 
5.30 

! 
„ 

Szeged, Szolnok 
5.15 

l 
O

rsova, B
áziás 

6.00 
„ 

E
sztergom

 
5.40

 
n 

Szolnok, C
zegléd 

6.30 
„ 

L
ajosm

izse, K
ecskem

ét 
5.45

 
n 

K
sztergom

 
6.35 

„ 
R

ákospalota-U
jpest 

5.50 
„ 

Ü
llő, O

csa 
6.5<> 

k. o. e v 
W

ien, 
P

áris, O
stende 

5.55 
, 

N
agym

aros 
7.00 

gy. 
v. 

Segesvár, Stanislau 
6.00 

„ 
M

onor 
7.05 

, 
Z

solna, B
erlin 

B
.IO

 
k o e.v. 

K
onstantinápoly, B

elgrád 
7.35 

sz. 
v. 

R
ákospalota-U

jpest 
6.10 

„ 
K

onstantinápoly, B
ukarest 

7,55 
, 

f;y. v. 
N

agyszom
bat, 

W
ien 

6.15 
sz 

v 
R

ákospalota-U
jpest 

8.00 
sz 

v. 
D

unakeszi-A
lag 

y 
6.20 

„ 
L

ajosm
izse 

8.25 
gy. 

v. 
O

rsova,  B
áziás 

6.25 
gy. 

v. 
M

arosvásárhely 
8.30 

sz. 
v. 

B
áziás, 

K
aránsebes 

ío 
6.35 

sz. v. 
N

agym
aros 

8.45 
„ 

N
agym

aros,  
Ipolyság 

^ 
6.40

 
B 

B
erlin, Z

solna 
9.05 

, 
E

sztergom
 

7.10 
P

áris, W
ien 

9.15
 

B 
W

ien, 
B

erlin 
®

 
7.15 

„ 
Szolnok, C

zegléd 
„ 

R
ákospalota-U

jpest 
7.20 

„ 
R

ákospalota-U
jpest 

11.00
 

n 
R

ákospalota-U
jpest 

7.25 
. 

E
sztergom

 
11-1°

 
n 

L
ajosm

izse, K
ecskem

ét 
^ 

7.30 
„ 

B
ukarest, B

áziás 
11.35 

„ 
N

agym
aros,  

Ipolyság 
—

 
7.35 

gy. v. 
B

ukarest, M
. sziget 

13.00 
„ 

W
ien 

7.40 
sz. 

v. 
V

ácz, Ipolyság 
7.45 

| 
„ 

P
árkány-N

ána 
sz. v

.  
K

áK
ospaiota-U

jpesi  
7- 5° 

» 
K

ecskem
ét, L

ajosm
izse 

5 2.15 
„ 

Szeged 
7.55 

„ 
P

árkány-N
ána 

12.20 
gy. 

v. 
Z

solna, B
erlin 

(Q
 

s- 15 
» 

R
ákospalota-U

jpest 
12.25 

sz. v. 
N

agym
aros 

t 
8.25 

„ 
E

sztergom
 

12.30 
,, 

E
sztergom

 
j" 

8.40 
„ 

K
.-K

.-F
élegyháza 

l.oo 
,, 

R
ák

osp
alota-U

jp
est 

2 
8.45 

„ 
N

agym
aros 

i.0"> 
T

vsz. 
P

iliscsaba 
£

 
!>-10 

» 
D

unakeszi-A
lag 

1.25 
sz. v.  

M
onor 

3 
gy-  

v 
Szeged 

l.:io 
gy. v. 

W
ien 

m
 

9.40 
„ 

B
erlin, Z

solna, P
ozsony 

1.3 • 
sz. v. 

G
őd 

21 
9.55

 
sz-  

v- 
E

sztergom
 

l.»
0 

E
sztergom

 
—

 
>

0.30 
„ 

R
ákospalota-U

jpest 
2,00 

gy" v. 
W

ien, P
áris 

10.45 
„ 

Szeged 
2.10

 
sz. 

v. 
P

árkány-N
ána 

:  
a 

11.25 
„ 

G
alánta, Ipolyság 

2.15
 

n  
G

alánta, Ip
olyság 

j —
 

' - 
' 

' 
R

ákospalota-U
jpest 

-• 20 
„ 

R
ákospalota-U

jpest 
g 

-,/.. 
v 

R
ákospalota-U

jpest 
2.25 

gy. v. 
Szatm

ár-N
ém

eti, B
rassó 

gj 
1.20 

,, 
N

agym
aros, 

Ipolyság 
2.30 

sz 
v. 

E
sztergom

 
8 g 

1.25 
ev 

v
. 

B
ukarest, B

áziás" 
2.40 

gy. 
v. 

B
ukarest, 

B
áziás 

I 
>, 

1.45 
sz. v. 

R
ákospalota-U

jpest 
•->.45

 
sz. 

v. 
C

zegléd, Szolnok 
n c 

1.50 
gy. V

. 
Kolozsvár, Szatmár.Németi 

2.50 
„ 

L
ajosm

izse, 
K

ecskem
ét B 

2.00 
" 

P
áris, 

W
ien 

3 
1° 

I 
„ 

R
ákospalota U

jpesi 
| 

Q
 

2.08 
sz. 

v 
E

sztergom
 

» 
Szob 

y
 

u 
3.00 

. 
R

ákospalota-U
jpest 

4-1° 
„ 

R
ákospalota-U

jpest 
I 

a 
3.25 

„ 
G

őd 
4*

3!? 
„ 

Szeged 
fl 

S.40 
, 

K
ecskem

ét, L
ajosm

izse 
5.15 

gy. v. 
W

ien 
"S 

•'í- r5
,> 

R
ákospalota-U

jpest 
v• 

Szob 
3 

1-65 
„ 

T
em

esvár-Józsefváros 
5.50 

» 
R

ákospalota-U
jpest  

flfl 
4.l<> 

„ 
N

agym
aros 

! 
6.00 

, 
P

árkány-N
ána 

5.15 
„ 

R
ákospalota-U

jpest 
: 

"- 10 
„ 

Ü
llő 

« 
5.40 

„ 
E

sztergom
 

6-20 
, 

M
onor 

5.55 
„ 

É
rsekújvár 

„ 
N

agym
aros, 

Ipolyság 
J 

6.IO
 

, 
W

ien, B
erlin 

K- 4° 
» 

E
sztergom

 
w

 
6.20 

gy. v. 
B

erlin, Z
solna 

1 
°- 4a 

„ 
C

zegléd, Szolnok
 

t 
= 

«.»« 
„ 

O
rsova, B

áziás 
, 

6.50 
gy. v. 

P
ozsony, Z

soln
a, B

erlin 
(j 

6.35 
sz. v. 

R
ákospalota-U

jpest 
6.55 

sz. 
v. 

P
árkány-N

ána,Ipolyság 
^ 

6.40 
gy. v. 

W
ien 

1 
700 

- 
C

zegléd 
~ 

7.25 
sz. 

v. 
M

onor 
7.15 

„ 
R

ákospalota-U
jpest 

» 
7.50 

„ 
B

áziás, T
em

esvár 
7

«
 

V
á

c
z 

. 
R

ákospalota-Ú
jpest 

7.35 
. 

C
zegléd 

-0 
8.05 

gy. 
v. 

W
ien 

7.40 
. 

L
ajosm

izse 
_ 

8.15
 

Sz. 
v. 

P
iliscsaba 

s.u
ft 

„ 
B

ukarest, 
B

áziás 
8.20 

„ 
N

agym
aros 

8.15 
„ 

N
agym

aros 
8.40 

„ 
N

agym
aros 

8.20 
„ 

D
unakeszi-A

lag 
8.55 

„ 
P

árkány-N
ána 

8.40
 

m 
Z

solna, B
erlin 

9.05 
gy. v. 

W
ien 

9- 3L
> 

» 
W

ien
, P

áris 
9.2" 

sz. 
v. 

M
onor 

9.35 
gy 

v. 
B

ukarest, Stanislau 
9 25 

„ 
P

iliscsaba 
10.05 

sz 
v. 

V
ácz 

9.3u 
„  

K
ecskem

ét, L
ajosm

izse 
lO

.lo
 

gy. 
v. 

Szeged,B
aziás.B

ukares: 
9.35 

, 
D

u
n

ak
eszi-A

lag 
«»;>

0 
„ 

M
arosvásárhely 

9.40
 

gy. 
v. 

S
egesvár, 

Stanislau 
10.B

o 
sz. 

v. 
B

ukarest, B
azias 

9.45 
„ 

B
erlin 

Z
solna 

JM
®

 
, 

» 
E

sztergom
 

10.00
 

Sz. 
v. 

E
sztergom

 
11.JU 

k.O
.e.V

. 
B

elgrád, K
onstantinápoly 

10.15 
„ 

Ipolyság, 
V

ácz 
• 1.45

 
n 

rinkarest, K
onstantinápoly 

10.25 
„ 

N
aarniarO

S 
12.00 

sz. 
v. 

N
agym

aros 
10.30 

„  
ócsa 

11.05 
k

.O
.e

.V
. 

London, 
O

stsnde, 
Páris, 

W
isn 

11-10 
sz. 

V
. 

T
em

esvár, 
B

áziás 
• 2.®

 
- 

W
ien 

,,,Ö
U 

» 
Párkány-N

ána 



PROTESTÁNS 

EGYHAZId SKOLAI LAP 
Megje len ik m i n d e n vasárnap. 

Szerkesztőség és k iadóhivatal 
IX., R á d a y - u t c z a 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és k i a d ó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Fele lős szerkesztő : 
B I L K E I P A P I S T V Á N . 

Társszerkesztők: 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, Tar! Imre dr. é s 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövelségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési d í j ak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

T A R T A L O M . Az E l e t K ö n y v é b ő l : Küldetésben, (bj.) — V e z é r c z i k k : Felekezetnélküli állatni népoktatás K. I. A magyar polgári 
törvénykönyv tervezete ker. erkölcsi szempontból. III. Hamar István. — T á r c z a : A régiek e lmúlnak. . ' . —p. — Be l -
f ö l d : Konveuti ülés. —p. Vegyesházassági statisztika. Homola István. A Filadelfia évi ünnepélyéről. Dr. Th. L. — 
Misszióügy: A ki- és visszavándorlók lelkigondozása, —n. — Szocziá l i s ü g y e k : Gazdaképzés. Kálvinista. — Kül-
f ö l d : Németország. Dr. T. J. — A mi ü g y ü n k . — I r o d a l o m . — E g y h á z . — I s k o l a . — E g y e s ü l e t . — Gyász-
r o v a t . — S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . — P á l y á z a t . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből. 

Küldetésben. 
„És elkiildé őket, hogy pré-

dikálják az Isten országát és 
betegeket gyógyítsanak." 

Lukács 9..,. 

A magyar református egyház történelme a szent 
küldetésben járó prédikátorok életének, küzdelmeinek 
és szenvedéseinek is történelme. Mély meghatottsággal, 
komor elmélyedéssel látjuk a mult nagy eseményeiben 
a diadalmas felemeltetés és szomorú leverettetés válto-
zásait; és megtelik a lelkünk áhítatos érzéssel arra a 
gondolatra, hogy bármi történt légyen is: de az Isten 
mindig adott küldetésben járó pásztorokat, a kiknek az 
élete elszakíthatatlanul hozzákapcsolódott a küzdő és 
szenvedő egyház életéhez. Ok érezték legmélyebben a béke 
áldásait, mert dicső alkalom volt az: örökkévaló igazsá-
gok megragyog tatás ára; ők érezték legközvetlenebbül a 
templomért, iskoláért rettegők keserűségét, mert drága 
kincsüket veszítették el, ha megfosztattak azoktól; ők 
voltak az első szenvedők minden nyomorúságban, a kik-
nek mégis végig ki kellett tartaniok. Dicsőségük, örömük, 
erejük, méltóságuk nem világszerinti volt; nem is e vi-
lágból való volt. Onnan felülről nyerték azt: küldetésben 
jártak. 

„És elküldé őket, hogy prédikálják az Isten országát 
és betegeket gyógyítsanak 

Mennyivel boldogabbak vagyunk mi, hogy a béke 
és nyugodt fejlődés napjaiban élhetünk; hiszen viharok 
zúgása után csend, békesség, szabadság napja ragyog 
r^ánk ; a lerongyolódott ruháju szegénység sem az a 
hatalom már az egyház életében, mint egykoron, midőn 
szenvedései ez által is fájdalmasabbakká lettek; a nehéz 
Ieverettetések helyébe is a szabadság és általa a dia-
dalmas előhaladás biztosítékai léptek. Az idők nagyot 
változtak. Mult és jelen, mint két nagy ellentét tűnik 
fel előttünk. De mindezeket tudva, a lelkünkre szoron-

gató kérdések súlya nehezedik: hogyan van mégis, hogy 
a küzdelmes mult több diadalommal teljes; mi a magya-
rázata annak, hogy épen ebben az időben szakadtak 
el annyian, tanultak ós tanulatlanok egyaránt, az evan-
géliumi eszményektől, a mikor az előhaladás feltételei 
biztosítva vannak? Honnan van a tömeg nagy elhide-
gülése ? 

Kétségtelen, hogy azért ma is nehéz időket élünk, 
mert a viszonyok kedvezően megváltoztak ugyan, de a 
küzdelem mégis megmaradt. Új támadók léptek fel. A 
küldetésben járókra így súlyos feladatok várnak újból. 
A Megváltó isteni parancsa ma is ugyanaz, mint volt 
az első tanítványokhoz; a szent küldetésben járók krisz-
tusi munkájának az eredménye is ugyanaz: az Istentől 
elszakadt világnak isteni erőkkel felemelése, meggazda-
gítása. Ma azonban különösen arra kell gondolnunk, 
hogy megnövekedett azoknak a serege, a kik fennen 
hirdetik, hogy „küldetésben járva" indulnak csatába az 
evangéliumi eszmények ellen. Jön a hitetlen világnézlet, 
mint valami romboló hatalom és a tudomány, az igazság, 
a népfelvilágositás, a magasabb kultúra', a szabadság és 
testvériség nevében hirdeti, hogy „küldetése van". A 
büszke jelszavaktól megszédült társadalom pedig ujjongva 
hallgatja az új tanítást és megy az új apostolok útján, a kik 
mindent ígérnek, de nem tudnak elvezetni a szép, tiszta 
boldog élet örvendezéséhez. Mert ezt csak az Istennél ta-
lálja meg az ember! Az idők ilyen átalakulásaiban, ilyen 
zűrzavaros össze visszaságában azonban annál hatalma-
sabban kell odatárnunk az elerőtlenedett társadalom elé 
a mi küldetésünk isteni fenségét és minden alkalmat 
meg kell ragadnunk az ünnepélyes bizonyságtételre. 
Nehéz idők küzdelmeit csak tűzben égő lelkek fogják 
átharczolni diadallal; a gyűlöletet csak szeretettel lehet 
összetörni. Missziónk van, bárhol vagyunk is; a nagy 
feladat súlya alatt talán összeroskadnánk, de magasra 
emel, lelkesít, méltóságot ád az a tudat, hogy küldetésben 
járunk és e küldetésben az Isten velünk van, megáld 
és szeretetével gazdagon megjutalmaz! (bj.) 



FELEKEZETNÉLKÜLI ÁLLAMI NÉP-
OKTATÁS. 

Végighallgattuk mi is azt a népgyűlést, a melyet 
a „Szabadgondolkodók Magyarországi Egyesülete" és az 
„Új korszak" lapbizottsága hívott egybe a felekezet-
nélküli állami népoktatás érdekében. A jelenlévők túl-
nyomó többségének felekezeti hovatartozandósága felől 
hamarosan tisztába jöhetett a csöndes szemlélő. Azt is 
megállapíthatta, különösen a közbeszólásokból, hogy igazi 
„nép"-gyűlésen van jelen. 

De részt vett a népgyűlésen egy olyan férfi is, 
kinek neve messze túlterjed az ország határain túl s a 
ki, mint a népgyűlés egyik vezérszónoka, kiemelte azt a 
szocziáldemokrata-párt gyűléseinek tömkelegéből. A sors 
nagy iróniájára, olyan eszme szolgálatában szólalt föl a 
kolozsvári egyetem tudós professzora, olyan eszme nevé-
ben követelte a felekezetmentes állami népoktatást, a 
mely ép oly távol áll a népgyűlés szervezőinek szívétől-
lelkétől, mint a milyen szent mielőttünk, a felekezeti 
oktatás hivei előtt: a nemzeti egység, a nemzeti tovább-
fejlődés érdekében. 

Ez az egyetlenegy tiszteletreméltó érv hangzott el 
a népgyűlésen a felekezetnélküli állami népoktatás érde-
kében. Könnyű lenne rámutatnunk, hogy mily nagyfokú 
tévedés áldozata Apáthy István professzor. Véle együtt 
valljuk mi is, hogy több felekezet egyenesen a felekezeti 
izgatás alkalmatosságává siilyeszti alá az iskolai vallás-
oktatást s hogy ezt csak elősegíti a kultuszminiszter 
legutóbbi szerencsétlen visszavonó rendelete. De ezen 
korántsem azon az úton kell és lehet segíteni szerintünk, 
mint Apáthy gondolja, ki a nemzeti egység érdekében 
arra az óriási áldozatra is kész, hogy minden iskolát 
adjunk át az állam kezébe s még a hazafias felekeze-
teket is zárjuk ki az iskolák falai közül, csakhogy a 
nemzetiségi papok ne folytathassák ott nemzetiségi izga-
tásukat a vallástanítás ürügye alatt. Vájjon mi biztosítja 
őt egyrészt afelől, hogy az iskolák államosításával az 
eddig kötelező vallásoktatás is megszűnnék minden bi-
zonnyal, másfelől arról, hogy a vallásoktatás kiküszöbö-
lésével az iskolásgyermekek körében folyó nemzetiségi 
izgatás is megszűnik föltétlenül? Azt véli talán, hogy 
azok a nemzetiségi papok, a kik az iskolán kívül taní-
tanák a jövőben a gyermekeket vallástanra, talán ke-
vésbbé izgatnák ott őket állami és nemzeti egységünk 
ellen, mint manapság, a mikor valamely iskola köte-
lékében s ezzel együtt bizonyos felelősség és ellenőrzés 
mellett tanítják a vallástant? Avagy talán azt gondolja, 
hogy az egyes nemzetiségek, így különösen az oláhok, 
nem taníttatnák vallástanra a gyermekeiket, ha kiküszö-
bölnék annak kötelező tanítását az elemi iskolákból? 
A ki ismeri az oláhok vallásosságát, pópáiktól való szinte 
babonás félelmüket, nagyon jól tudja, hogy sokkal köny-
nyebben lemondanának mindenről, mint erről 1 

Apáthy Istvánról könnyű elhinnünk, hogy csak-
ugyan nem az egyházakat, vagy a vallást kívánta tá-

madni, a mikor a nemzeti egység érdekében az iskolák 
államosítását követelte, annak — szerinte — szükség-
képeni következményével: a felekezeti vallásoktatás ki-
zárásával együtt. De vájjon milyen érzések közt hallgatta 
a nagynevű professzor, a nemzetközi és vallásellenes 
utakon járó „Társadalomtudományi Társaság" ellenében 
alakult „Magyar Társadalomtudományi Egyesület" igaz-
gatója, a határozati javaslatot előterjesztő és azt a szo-
cziáldemokrata-párt nevében is támogató beszédét, ki 
nyíltan bevallotta, hogy „sokan, a kik ezt a mozgalmat 
csinálják, abban a meggyőződésben vannak, hogy a val-
lás fölösleges, hogy a vallás káros", vagy a Galilei-Kör 
öblöshangú alelnökének szavait, ki a „felekezet-, tehát 
kelevénymentes" népoktatás érdekében emelte föl szavát?! 

Nagyon jól tudjuk, hogy kiabálásokra ma már nem 
omlanak le olyan könnyen a várfalak ! S ha a kultusz-
miniszter nem nyilatkoztatta volna is ki néhány nappal 
később, a képviselőházi kultuszvita során, hogy „az 
egyházaknak annyi érdemük van a kultúra fejlesztése 
terén, hogy az állani nem járulhatna hozzá a vallás-
oktatás mellőzéséhez s a mennyiben ez a mozgalom 
erősödnék és tért igyekeznék nyerni az országban, a 
kormány nevében kijelenti, hogy ilyen törekvések meg-
hiúsítására teljes erejéből törekedni fog", akkor is bizo-
nyosak lennénk afelől, hogy ma még korántsem kell 
attól tartanunk, hogy százados küzdelmek árán, szent 
örökségképen megtartott iskoláink mind az állam kezére 
jutnak s azok ajtait előttünk is bezárják. 

Az ellentábor is tudja ezt nagyon jól. A vallás-
ellenes áramlatok lapjai is világosan látják, hogy az 
előrelátható nagy összecsapás még korántsem kecsegteti 
őket győzelemmel. De viszont nékünk is előre kell lát-
nunk, hogy az első Összecsapás meghiúsulásával koránt-
sem ér véget a küzdelem, hanem többször meg fog újulni. 
Épen ezért nem szabad ezt a mozgalmat semmibe se 
vennünk vagy lekicsinyelnünk Az a körülmény, hogy a 
nemzeti egység érdekében is követelik ma már a fele-
kezetnélküli állami népoktatást, azt mutatja, hogy ez az 
eszme kilépett a vallással hívatásszerűleg harczoló áram-
latok szűkebb világából, így föltétlenül számot kell véle 
vetnünk. 

Epen ezért nem szabad összetett kezekkel várnunk 
az elkövetkezendő időket. Ki tudja, milyen változásokat 
hordanak méhükben? Az elmúlt évek megtanítottak min-
ket arra, hogy állami iskola a legtöbb esetben annyi, 
mint róni. kath. iskola. Fájdalom, kevés reménységünk 
lehet, különösen a várható változások mellett, arra, hogy 
ez a közel jövőben nem ismétlődhetik. Ezért őrizzük, 
erősítsük, gyarapítsuk ősi bástyáinkat: iskoláinkat. De e 
mellett készülődjünk a nagy lehetőségre: a felekezet-
mentes állami népoktatás bekövetkezhető időszakára is. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy oly sok gyülekezetünk, 
sőt már egyes egyházmegyék is megértették, hogy az 
egyházaknak az államtól való szétválása eshetőségére 
való tekintettel, gyülekezeteinknek tartaléktőkéket kell 
létesíteniük, a melyek kamataiból könnyen megállhatják 



majd helyüket a nagy átalakulások küszöbén. Épen ilyen 
fontos, hogy a vallástanításnak az iskolákból való eset-
leges kiküszöbölése se találjon minket készületlenül. 

Igaza van azoknak, a kik arra hivatkoznak, hogy 
több nyugati protestáns államban nincs rendszeres vallás-
tanítás az iskolákban. Igaz, hogy azt elfelejtik hozzá-
tenni, hogy sok helyen e helyett felekezeti különbség 
nélkül olvastatják a Bibliát és csak elvétve akad gyer-
mek, a ki vasárnapi iskolába ne járna, még mielőtt az 
elemi iskolába kerülne s azt rendesen később hagyja 
el, mint az iskolát. Minálunk sincs más útja-módja a 
minden eshetőségre való előkészületnek. Föl kell karol-
nunk a vasárnapi iskolák ügyét. Egy gyülekezetnek sem 
szabad maradnia, a hol az elemi iskolás gyermekeket 
össze ne gyűjtenék a lelkipásztorok vasárnaponként 
istentisztelet előtt vagy után s egyházszerető férfiak és 
nők segítségével ne tanítanák őket a Biblia megismeré-
sére és hitünk igazságaira. 

Ha idejében megkezdjük ezt a munkát, akkorára, 
a mikorra az új idők bekövetkezhetnek, mostani vasár-
napi iskolai növendékeinkből egész gárdát növelhetünk 
magunk mellé, kik majdan segítségünkre lehetnek a 
fokozottabb arányokban folyó munkában. Ha majd nem 
lesz gyülekezetünk, bármily kicsiny legyen is, a hol ne 
lenne vasárnapi iskolánk, nyugodtan nézhetünk a vallás-
ellenes áramlatok álmának: a felekezet-, vagy az ő 
szívük szerinti elnevezéssel, a „kelevénymentes" állami 
népoktatás valóra válása elé! Addig azonban ne nyu-
godjunk ! 

K. I. 

A magyar polgári törvénykönyv tervezete 
ker. erkölcsi szempontból. 

III. 

Az örökbefogadásról szóló 4-ik fejezet (120—147. §) 
helyesen állapítja ugyan meg az elvet, hogy nem fogad-
hat örökbe, a kinek törvényes ivadéka van (121. §), 
hogy házastárs csak házastársa beleegyezésével fogadhat 
örökbe (124. §) s hogy kiskorú gyermek örökbefogadásához 
a szülők beleegyezése szükséges (125. §), a 132. § azon-
ban ezeket a helyes elveket teljesen összetöri, a mikor 
azt kívánja statuáltatni, hogy azokban az esetekben, a 
mikor a házastárs, vagy a szülő beleegyezése volna szük-
séges, nem teszi lehetetlenné az örökbefogadást az illetők 
beleegyező nyilatkozatának hiánya, ha az örökbefogadni 
akaró azt bizonyítja, hogy a nyilatkozni jogosultak tar-
tósan gátolva vannak a nyilatkozattételben, vagy hogy 
ismeretlen helyen tartózkodnak; sőt a már megtörtént 
törvényesítést még az sem teszi érvénytelenné, ha utó-
lag bebizonyul, hogy az nem volt igaz. 

Ez tág kaput nyit arra, hogy valaki hamis bizonyít-
ványokkal, vagy csak egyszerűen hamis állításokkal ki-
játssza házastársát és megfossza szülői jogaiktól az 
örökbefogadott szüleit. Epen ezért nem lehet e javasla-
tot így törvénnyé tenni, hanem gondoskodni kell mind a 

házastárs, mind a sziilők természetes jogainak biztosítá-
sáról. Gondoskodni kell, hogy senki meg ne fosztathassék 
gyermekétől a saját beleegyezése nélkül; de gondos-
kodni kell arról is, hogy egy, magtalan feleségét örökö-
sévé tenni nem akaró férj ki ne forgathassa feleségét, 
annak híre és tudta nélkül, öröklési jogából, örökbe 
fogadván és örökösévé tevén annyi embert, ahány neki 
tetszik. • 

A 140. § nem világos. Azt mondja ugyanis, hogy 
az örökbefogadott eltartásáról előbb kell gondoskodni, 
mint az örökbefogadott névrokonairól. így ez érthetetlen, 
mert hiszen az örökbefogadás semmiféle eltartási köte-
lezettséget nem von maga után az örökbefogadott név-
szerinti rokonaival szemben. Vagy azt akarja tehát a 
tervezet mondani, hogy miután a 137. § szerint az örök-
befogadás hatálya kiterjed az örökbefogadottnak olyan 
ivadékaira is, a kik az örökbefogadás után születtek, 
ezeknek az eltartatáshoz való joga nem előzheti meg szü-
lőjük hasonló jogát, ebben az esetben azonban a § ennek 
megfelelőleg világosabban szövegezendő ; vagy pedig, ha 
esetleg sajtóhiba van itt és az örökbefogadott helyett 
az örökbefogadó volna olvasandó, azt az elvet kívánja 
statuálni a tervezet, a mit a 220. §-ban a törvénytelen 
gyermek eltartására nézve statuálni akar, t. i. hogy az 
örökbefogadott eltartása előbbvaló kötelessége az örökbe-
fogadónak, mint a saját névrokonairól való gondoskodás 
s továbbmenőleg alábbvaló az örökbefogadott örökösödési 
joga is, mint az örökbefogadás fenn nem forgása esetén 
az öröklésre jogosult névszerinti rokonoké, akkor ez meg 
a keresztyéni erkölcsi elvekkel ütközik össze s a világi 
jog szerint is kárt okoz az öröklésre jogosultaknak. 

A VII. fejezet 213—226. §-ai a törvénytelen gyer-
mek jogállásáról, 227—230. §-ai pedig az elismert tör-
vénytelen gyermekekről szólanak s az utóbbi szakaszhoz 
még hozzáveendők az örökösödési. jogból az 1531. és 
1541. §-ok, a melyek az elismert törvénytelen gyermek 
örökösödését szabályozzák. 

A 213—226. §-ok sok helyes intézkedést foglalnak 
magukban a törvénytelen gyermek anyjának és a tör-
vénytelen gyermeknek eltartási kötelezetségét illetőleg a 
természetes apával szemben s alkalmasak arra, hogy a 
férfiakat visszatartsák a könnyelmű szeretkezéstől és 
törvénytelen gyermekek nemzésétől. A 220. § azonban 
olyan elvet kíván statuálni, a mi sem az erkölcsi elvvel, 
sem a házastársnak és a törvényes gyermekeknek ter-
mészetes jogaival nem egyeztethető össze. A § ugyanis 
azt akarja statuáltatni, hogy a törvénytelen gyermek 
eltartási követelése az atya feleségének, elvált feleségé-
nek és kiskorú gyermekeinek eltartási követelésével 
egyenlő rangú, de előbb való, mint többi (t. i. nagykorú) 
gyermekeinek eltartási követelése. S a 222. § szerint 
ez az eltartási kötelezettség az apa halála után még 
annak hagyatékát is terheli. 

Értem ugyan a tervező indokait a rendelkezés ja-
vaslásánál, mert hiszen azt akarja, hogy a törvénytelen 
származásáról nem felelős ártatlan gyermek eltartásáról 



és neveltetéséről gondoskodás történjék; azonban nem 
szabad figyelmen kívül hagynunk sem azt az erkölcsi, 
sem azt a jogi elvet, hogy a megfelelő eltartás és ne-
veltetés iránt mégis csak a törvényes gyermekek bírhatnak 
előbb való joggal, főként, ha még kiskorúak és azt is bajos 
dolog törvényben statuálni, hogy az apák bűnei miatt az 
ártatlan törvényes gyermekek és a hátramaradt becsületes 
feleség bűnhődjenek, az által, hogy örökségükből kötelesek 
legyenek eltartani apjuk vagy férjük törvénytelen gyerme-
két vagy gyermekeit, nagykorúságuk esetén pedig esetleg 
semmi örökséghez se jussanak, vagy hosszú ideig, vagy 
sohasem, mert a hagyatékot törvénytelen gyermekek el-
tartási kötelezettsége terheli, esetleg teljesen fel is emészti. 
Ám bűnhődjék tehát az apa törvénytelen gyermeke vagy 
gyermekei eltartásával, de ne vitessék át ez még ha-
gyatékára és örököseire is, hiszen, az erkölcsi szégyenen 
kívül elég bűnhődést szenvednek azok az apa életében 
is, a mikor az ő megrövidítésükkel volt kénytelen jöve-
delme vagy vagyona egy részét törvénytelen gyermeke 
vagy gyermekei eltartására fordítani. 

Az elismert törvénytelen gyermekről szóló 2-ik sza-
kasz jelentőségét és szükségességét nem tudom meg-
érteni. Legelső sorban is nem állapítja meg ez a szakasz 
az esetet vagy eseteket, hogy mikor lehet szükség a 
törvénytelen gyermek jogainak ilyen módon való bizto-
sítására. Ha ugyanis a természetes apa utóházassággal 
vagy királyi kegyelemmel minden nehézség nélkül tör-
vényesítheti és egyenlő jogú örököseivé teheti törvény-
telen gyermekeit és örökbe is fogadhatja azokat, mi 
szükség van akkor a közokiratba foglalt olyan elismerésre, 
mint a milyenről ez a szakasz rendelkezik ? Ennek csak 
akkor volna értelme, ha az utóházassággal vagy királyi 
kegyelemmel való törvényesítésnek és az örökbefogadás-
nak törvénybe foglalt akadályai volnának; ilyen akadá-
lyokat azonban a tervezet, a mint kimutattam, nem állít 
fel, tehát ez a szakasz a tervezet rendszerében egészen 
felesleges, legfeljebb arra jó, hogy a törvénytelen apák 
terhén könnyítsen némileg és az örökösödésben szorítsa 
hátrább az elismert törvénytelen gyermeket, a törvényes 
örökösök mögé. Míg ugyanis az el nem ismert törvény-
telen gyermek eltartási kötelezettsége megelőzi a nagy-
korú törvényes gyermekek eltartási kötelezettségét, addig 
a 230. § szerint az elismert törvénytelen gyermek úgy 
követelhet eltartást atyjától, mintha törvényes gyermek 
volna; és míg az utóházasság vagy királyi kegyelem 
útján törvényesített, vagy örökbefogadott törvénytelen 
gyermek a törvényes örökösökkel egyenlő arányban 
örököl, addig az elismert törvénytelen gyermek, az 1531. 
§ szerint csak félarányban örököl s teljes örökös, az 
1541. § szerint csak abban az esetben lehet, ha más 
törvényes örökös nincs. 

* 

Ez ismertetésben a kifogásolt rendelkezésekkel szem-
ben csak a magam egyéni ítéletét érvényesítettem. Lehet, 
hogy mások a tárgyalt §-ok közül nem mindnyájában 
látják és találják meg azokat a veszedelmeket, a miket 

én láttam; de ismertetésem mindenesetre megmutatta 
annak szükséges voltát, hogy úgy egyháztársadalmi, 
mint hivatalos egyházi szerveink foglalkozzanak a javas-
lattal és idejében megtegyék a szükséges lépéseket a 
kifogásolható rendelkezések módosítása iránt. A duna-
melléki ref. egyházkerület, a Kálvin-Szövetség választ-
mányának előterjesztése alapján legközelebb bizottságot 
küldött ki a javaslat bennünket is érdekelhető részeinek 
áttanulmányozására és véleményes jelentéstételre. Hiszem, 
hogy más kerületekben s az egyet, konventen is szóba 
fog kerülni ez a dolog s a javaslat nem a mi vélemény-
nyilvánításunk nélkül válik majd törvénnyé. 

Hamar István. 

TÁRCZA. 

A régiek elmúlnak . . . 
Megkezdődött a nagy bontakozás. A budapesti egy-

ház régi Kálvin-téri házát utóiérte kortársainak közös 
sorsa: csákány alá került. Régi volt, beteges és kopott, 
napról-napra érettebb a földszínéről való eltűnésre. Már 
évek óta fejcsóválva, gúnyos és kicsinylő megjegyzések-
kel mentek el mellette a járókelők. Igazuk volt. De 
mégis, mi, a kik annyiszor jártunk ki s be ódon kapu-
ján s tapostuk kopott lépcsőit, kell, hogy bizonyos ke-
gyelettel emlékezzünk arról a házról, a melynek lakói 
közül is többen, jól tudom, fájó szívvel vettek tőle bú-
csút a mult hét folyamán. És ez nem is lehet másként. 
Hisz nagy idők tanuja, nagy emlékek hordozója volt. 

A hely, melyen épült, régi temető volt. „Kapun-
kívüli" hely. Ezt 1801-ben adta át az 1796 ban halottaiból 
feltámadott, sok instancziával, kilincseléssel helyet kereső 
pesti reformált ekklézsiának Boráros János pesti főbíró 
azzal a kikötéssel, hogy ott oly épületet teend, a mely 
mind az isteni szolgálatra alkalmatos,. mind a város dí-
szére tetszős, de egyébként is a szomszédoknak kelle-
metes leszen." 

Az az egyszerű, egyemeletes ház, a mely ezen a 
helyen, nem államsegélyből, nem is bankkölcsönből, ha-
nem a pesti és környékbeli hívek csodálatos áldozat-
készségéből „pénzben, matériákban, szekeres és kézi 
munkákban adott segedelemből" már 1804-re felépült, 
hirdette, hogy resurrexit, életre kelt a pesti ref. egyház 
és megvetette lábát itt, a honnan 130 éven át száműzve 
volt. Az a Szénatér felé néző ház volt mindene, a mivel 
itt bírt: imaháza, iskolája, lelkészi lakása, gyülekezőhelye. 

Ennek a háznak történetén, bővülésén lehet leol-
vasni a pesti egyház fejlődésének menetét. 1838-ban 
árvíz látogatta és tette lakhatlanná. Báthory Gábor, a 
nagy egyházlátogató püspök és első pesti pap lemondása 
után megválasztott új lelkész, Török Pál nem is költöz-
hetett bele. A szomszédos „Oroszlán épületben" vett 
szállást. Vele 1839-ben, a restaurált házba új, nagy in-
tézményeket tervelő és alkotó szellem költözött. Ezeknek 
hely kellett. 



így növekedett ezeknek létesülésével fokozatosan 
az épület. 

Jött 1859-ben a négy osztályúvá fejlesztett elemi 
iskola mellé Gönczi) Pál segítségével a gimnázium. Épí-
tettek hát egy emeletet a régi fölé és beépítették az 
1859-ben elkészült templom és ház közötti üres helyet. 
Itt ennek a résznek elsőemeleti szobájában volt a mi 
lapunk első szerkesztőségi helyisége. 

Hely kellett az 1855-ben felállított bérházakban 
elhelyezett vándorló „theologikunmak" és növendékeinek, 
a nagy áldozattal megvett és helyhiány miatt a Köztel-
ken ládákban heverő Ráday-könyvtárnak. Felépült hát 
1863-ban az egyházközség és kerület közös erejével 
az Üroszlán-utczai házrészlet a régi, rozoga, földszintes 
harangozó-lakás helyén. Utoljára építették (1865) a Ló-
nyay-utczai (akkor Nyúl-u) kétemeletes bérházat. Ilyen 
részletekben épült hát ez a ház, a mely nagy időknek 
volt tanuja és nagy dolgoknak színhelye. Csoda, hogyan 
fért el ott annyi sok minden, különösen 1888-ig, a fő-
gimnázium kiköltözéséig. De telve is volt a zsúfolásig. 
Nem csoda, ha a lelkészi hivatalnak ott hátul az udvar-
ban jutott egy ferdény alakú alkalmatlan helyiség, a káp-
lánok meg ott laktak a templom végéhez ragasztott 
„sekrestyében". Szűkes és szegényes volt bizony ott 
minden. Csak a gimnázium kiköltözése után javult a 
helyzet, A segédlelkészek is ott kaptak lakást a „Bal-
dácsy-terem" mellett. 

A Baldácsy-terem ! Évtizedeken át egyetlen nagy-
és díszterme a pesti kálvinistáknak. Színhelye törté-
nelmi jelentőségű gyűléseknek, eseményeknek, theolo-
gusok és procedensek vizsgáival kapcsolatos „drukkok-
nak", a 70-es években még sok vidám, családias össze-
jövetelnek is. 

Ez a terem volt a többek között színhelye annak 
a történelmi jelentőségű nagy eseménynek, midőn a róm. 
kath. báró Baldácsy Antal 1876. okt. 16-án aláírta azt 
az alapítványi és ajándékozási szerződést, a mellyel 
fegyverneki, kőteleki, tiszaroffi, dévaványai, nagykörűi 
birtokait tartozmányaikkal és felszereléseikkel együtt (ösz-
szesen 7000 kat, holdi) „a pusztuló egyháznak megmen-
tése, ínségesek és építkezők segélyezése, a szuperinten-
densek állandó, illő díjazása, csekélyebb fizetésű lelkészek 
javadalmazása, a lelkészek özvegyei és árvái sorsának 
némi enyhítésére" a prot. egyházaknak Cref. ev. és unit.) 
átadta. Mint a legutóbbi ügyvezetői jelentés mondja, 
most a 11 egyházkerület együttesen évi 165,000 K-át 
kap az alapból Még élnek, a kik tanúi voltak a nagy 
jelenetnek. Az utolsó perczig is volt aggály és kétség. 
Nem csoda. Ki volt tűzve az aláírás napja és órája. Ósz-
szegyűltek a 11 prot. kerület képviselői. De a főszereplő, 
a báró nem jött. Maga Török Pál és titkára (veje) Laky 
Dániel mentek keresni. Megfeledkezett a dátumról. Men-
tegetődzött és mondta: „Mikor az ember egy milliót kap, 
várhat egy kicsit." Meg van írva az is, hogy a tollat, 
a mellyel a nagy okmányt aláírta, Török püspöknek 
adta e szavakkal: „Ne nekem, Töröknek köszönjétek!" 

Egyéb jutalomban a nagy „értelmi szerző" maga nem 
is részesült. 

Ott abban a teremben pihentek ravatalon a régi 
háznak nagy, áldott emlékű lakói közül többen, az utolsó, 
a ki onnan költözött a sírba, a nagy alapító püspök 
özvegye, sok évtizeden át angyala a régi parókhiának. 

így múlik el minden. A ház, a mely egykor a 
pesti kálvinisták büszkesége és a Széna-, majd Kálvin-
tér ékessége volt, megvénhedt, bizony már senkinek sem 
volt „tetczős és kellemetes". Helyet ad az újnak. Rövid 
idő múlva hatalmas ötemeletes palota fog ott állni a 
régi, új mezbe öltöztetett templom mellett. Ki tudja, kel-
lemetes szomszédság lesz-e reá nézve a nagy jövevény. 
Ha beszélni tudna, mondaná: én nem úgy épültem, mint 
te. Nem olyan gyors tempóban. Alapkövemet 1816 június 
hónap 12. napján tette le Hermina cs. kir. herczegasszony, 
Magyarország palatínusának kegyes életepárja; széki 
gr. Teleki László úr főkurátor és Báthori Gábor szuper-
intendens. De hát „a 130 esztendeig szomorú poraiban 
és hamvaiban feküdt helvetcziai vallástételt követő ekkle-
zsiának", akkortájt sokszor kiürült a kasszája, sok kérő 
és buzdító szó hangzott el, míg ebbe újból összegyűlt va-
lami, úgy hogy majdnem egy negyedszázadon folyt az 
én építtetésem. Akkor úgy volt, most másként van . . . 
A régiek elmúlnak és újjá lesz minden. Lesz ott a köz-
pontban méltó épülete a megizmosult, élettel teljes buda-
pesti ekklézsiának . . . Legyen a második, új háznak di-
csősége még nagyobb az elsőénél! 

—p. 

BELFÖLD. 

Konventi ülés. 

Az Egyetemes Konvent folyó hó 13—15-én tartotta 
évi rendes ülését dr. Baksay Sándor dunamelléki püspök 
és gróf Dégenfeld József tiszántúli főgondnok elnöklése 
mellett. A mi egyházkerületünkből ott voltak az elnöklő 
püspökön kívül: Darányi Ignácz főgondnok, Szilády 
Áron, Petri Elek, Lévay Lajos, Szilassy Aladár, Benedek 
Sándor, Kovácsy Sándor. 

Az ülés egyik legérdekesebb tárgya volt a „hit és 
rend (faith and order) világkongresszusra" való meghívás 
ügye, a melyet György Endre referált. Erről már több 
ízben emlékeztünk lapunkban. A széttagolt keresztyén 
egyházak között a hit- és egyházszervezetet illetőleg, 
bizonyos lényegbe vágó dolgok megbeszélése és ezekre 
vonatkozó egységes elvek megállapítása, a Krisztusban 
való testvéri egység dokumentálása és ápolása, ez a 
czélja ennek a nagy konferencziának, a melynek meg-
valósítása érdekében az Egyesült-Államok prot. püspöki 
szervezetű egyháza 7 püspökből, 7 presbiterből és 7 
világiból álló bizottságot küldött ki. Ez a bizottság, a 
melynek Gardiner R. a titkára, csatlakozásra felhívó 
szózatokat küldött a földkerekség összes keresztyén egy-
házaihoz, sőt ezekhez küldötteket menesztett az ügy mel-



letti agitáczió czóljából. A mi egyházunkat is felszólítot-
ták és jelezték, hogy november hónapban a chicagói, 
pennsylvaniai és a filíppi szigetek püspökei, dr. Manning 
Vilmos, a végrehajtó bizottság elnöke és dr. Mott János 
(a kit jól ismerünk) jönnek el hozzánk a hivatalos meg-
hívás eszközlése és az egyházaknak csatlakozásra való 
meghívása czéljából. A konvent örömmel üdvözölte a 
nagy eszmét és az ügy előkészítésére, ismertetésére és 
az érkező vendégek kellő fogadására bizottságot kül-
dött ki. 

Az országos közalap végrehajtó bizottságának nyom-
tatásban előre is megjelent jelentését dr. Baksa L. elő-
adó terjesztette elő. Ebből csak annyit, hogy ennek 
vagyona a mult év végén a 300,000 koronát tevő Jor-
dán-alappal együtt közel 6 millió korona volt! A folyó 
évi bevétel 436 ezer korona, ebből ezer korona az egy-
házak járuléka; 50 ezer korona megy ebből missziói 
czélokra, 25 ezer korona (kerekszámban) egyszersminden-
kori segélyekre, a melyek a jövőben megszűnnek. Az idei 
(utolsó) ilyen segélyek a mi kerületünkben: Belvárd 
1200, Becsmen 1000, Sárszentmiklós 600, Kiscsány-Oszró 
500, Tiszakálmánfalva 400, Etyek 300, Tószeg 300. 

A diakoniai-bizottság előterjesztése alapján a Lo-
rántffy Egyesület, a Filadelfia és a tiszántúli diako-
nissza-képző egyenként 2000 koronát kapnak. A sok 
százezerből több is juthatna erre a missziói czélra ! 
A Kálvineumba felvett árvák segélyét egyenesen ennek 
pénztárába utalják. A 100 özvegy papné kérvénye az évi 
járulékok (600 korona) felemelése érdekében ezidő sze-
rint nem teljesíthető. Ebben az évben 543 özvegy, 45 
teljes és 331 apátlan papi árva nyer Összesen 379 ezer 
korona segélyt. Nyugdíjat kapott a mult évben összesen 
26 lelkész (a mi kerületünkben 4) 71 ezer korona érték-
ben. A lelkészi és özvegy-árvaalapnak vagyona 8 mil-
lión felül van; folyó évi bevételi előirányzat 1 millió 
684 ezer korona. 

Az adóalap végrehajtó-bizottság jelentése szerint 
kerületünkből Becsmen, Brekinska, Budafok, Dunabog-
dány, Alberti-Irsa, Magyargyönk, Vörösmart vétettek fel 
a segélyben részesülők listájába. Csodálatos, hogy az 
alföldi nagy egyházak is mind rendre kopogtatnak adó-
segélyért ! A jelentéssel kapcsolatban Darányi Ignácz 
főgondnok szót emelt az adósegélyek és a káplántartási 
segélyek oly késedelmes utalványozása ügyében. Az ok 
az idén az volt az előadó jelentése szerint, hogy a kon-
vent egyik alkalmazottja, a kire az ügy bízva volt, bú-
csúzás nélkül Amerikába ment papnak (világi ember) a 
nem csatlakozottakhoz! A jövőben, az ígéret szerint, 
hívebb, gyorsabb expeditor lesz. 

Fontos határozata volt a konventnek, hogy az egye-
temes adóalapból a következő két éven át 50—50 ezer 
koronát fordít tőkekamatsegélyre. Erre az 1914. év vé-
géig jelentendők be az igények. Most Dunabogdány (900 
korona), Erzsébetfalva (400), Lajosmizse (300), Vasad 
(400), Budafok (500), Gyón (300) részesülnek segélyben. 

A közjogi bizottság (előadó dr. Boér Elek) egész 

sereg ügyet terjesztett elő. Sok alapítólevél nyert el-
intézést. A Szent Istvánnapi munkaszünet kötelezettsége 
a mezőgazdasági munkára nem terjed ki; a katonatisztek 
egyházi adója ügyében a konvent a honvédelmi minisz-
tert kéri fel egységes eljárás érdekében. 

Az egyházi közigazgatás körébe tartozó ügyeket 
ifj. Péter Károly előadó referálta. Az ő előterjesztése 
alapján megállapította a konvent, hogy az 1848: XX. 
í.-cz. végrehajtása tárgyában kibocsátott adatgyűjtőíveket 
eltérő elvek alapján töltötték ki s így a kitűzött czélnak 
nem felelnek meg; azért a kérdőívek revideálása s tájé-
koztató utasítás készítése végett bizottságot küldött ki, 
melynek javaslata alapján fog a továbbiakra nézve in-
tézkedni. Tudomásul vette a konvent, hogy a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter az állandó vallástanító lelkésze-
ket korpótlékban nem részesítheti. A vasárnapi munka-
szünetre vonatkozó törvénytervezet — a miniszter értesí-
tése szerint — rövid idő alatt elkészül s mivel a konvent 
ez ügyben már több ízben felemelte sürgető szavát, ide-
vonatkozólag újabb határozatot nem hozott, hanem fel-
kérte az elnökséget, hogy a törvénytervezet megjelenése 
esetén a ref. egyház kívánalmainak nyomatékosan adjon 
kifejezést. A Claparéde-család 1000 korona adományát 
köszönettel fogadta s „Claparede Sándor genfi ösztöndíj-
alap" czímen kezeli. 

A sok anyagi és jogi ügy mellett sor került a 
szellemiekre is. A parókhiális könyvtári bizottság jelen-
tését dr. Antal Géza, a liturgiáiét Nagy Károly terjesz-
tették elő. Az előbbi szerint a szerzők még nem készültek 
el könyveikkel s így két évi könyvilletményt egyszerre 
fognak szétküldeni. Az egységes ágendás könyv ügyében 
a jövő évi konvent határoz. A konvent kimondotta, hogy 
az idegenben elhaltak hozzátartozói körében végzett 
„gyászistentiszteleta zsinat által is elfogadott rend-
tartás értelmében nem „requiem" és az ilyent eltiltani 
senkinek sem áll jogában. 

Az Egyetemes Tanügyi Bizottság már előre ki-
nyomatott jelentését a konvent lényegesebb változtatás 
nélkül vette tudomásul. —p. 

Vegyesházassági statisztika. 

A m. kir. központi statisztikai hivatal havi köz-
leményei szerint folyó évi február havában Magyar-
országon összesen 34,652 házasság köttetett. Ebből ve-
gyesházasság 3371 (°/o"ban 9'73). Tiszta ág. hitv. ev. 
házasság 1784, ref. 2467. A gyermekek vallására vonat-
kozólag összesen 83? megegyezés létesült (%-ban 24"83), 
melyekből 370 esetben az apa (%-ban 44'20), 467 eset-
ben az anya vallását (%-ban 55"80) fogják követni a 
gyermekek. A róm. kath. egyház javára 445 (%-ban 
5317), gör. kath. 61 (%-ban 7"29), 223 ref. (%-ban 
26-64), ág. h. ev. 69 (%-ban 8"24), gör. kel. 37 (%-ban 
4-42), unitárius 1 (%,-ban 0'12) az izraelita hitfelekezet 
javára 1. 



Horvát-Szlavonországokban február havában össze-
sen 5702 házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 100 

* (%-ban 1*75). Tiszta ág. h. ev. házasság 83, ref. 11. 
A gyermekek vallására vonatkozólag összesen 35 meg-
egyezés létesült (%-ban 35'00), melyekből 16 esetben 
az apa, 19 esetben az anya vallását fogják követni a 
gyermekek. A róm. kath. egyház javára 23, ref. 7, ág. 
h. ev. 3, gör. kel. 2. 

Az ág. h, ev. egyház vesztesége szemben a róm. 
kath. egyházzal Magyarországon a 458 vegyesházasság-
nál létesült 162 megegyezésből (levonva a nyereség-
veszteséget) 54. Horvát-Szlavonországokban a 11 vegyes-
házasságnál létesült 8 megegyezésből vesztesége 2. Más 
hitfelekezetekkel szemben Magyarországon a 211 vegyes-
házasságnál létesült 38 megegyezésből vesztesége 8. 
Horvát-Szlavonországokban 7 ilyen vegyesházasságnál 
megegyezés nem létesült. A Magyarbirodalomban a róm. 
kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége 
február havában 64. 

A ref. egyház vesztesége, szemben a róm. kath. 
egyházzal Magyarországon az 1041 vegyesházasságnál 
létesült 458 megegyezésből (levonva a nyereség-veszte-
séget) 116. Horvát-Szlavonországokban 15 vegyesházas-
ságnál létesült 10 megegyezésből vesztesége 6. Más 
hitfelekezetekkel szemben Magyarországon a 428 vegyes-
házasságnál létesült 88 megegyezésből nyeresége 16. 
Horvát-Szlavonországokban 5 ilyen vegyesházasságnál 
megegyezés nem létesült. A Magyarbirodalomban a róm. 
kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége 
február havában 106. 

Kassa. Homola István, 
ev. lelkész. 

A „Filadelfia" évi ünnepélye. 
Május első vasárnapján, a fiatal tavasz ünnepélyes 

hangulatában folyt le a „Filadelfiaa évi ünnepélye. A 
kálvintéri templomban Takaró Géza kőbányai lelkész az 
Isten szolgájának csendes, „az utczán" nem kiáltó, sza-
vát nem hallató, de a csendben annál áldásosabb, „az 
eltörött nádat el nem törő" és „a füstölgő gyertyabelet 
el nem oltó" munkájáról szóló beszédével nyitotta meg 
az évfordulót. Előttünk zúgott a kietlen keleti tó partján 
a vihartépett, vadak által összetördösött nádas : az em-
beri társadalom. És azután előttünk állt Az, a ki „az 
összetörött nádat el nem töri", sőt királyi trónján: a 
keresztfán, királyi pálczának választja! Előttünk állt a 
kis, nyomorult keleti hajlók. Szegény, fáradt emberekkel 
az alig pislogó mécs körűi. És Az, a ki „a pislogó gyer-
tyabelet el nem oltja", sőt Pálokat, Pétereket gyújt 
belőlük, fáklyákat, világítótornyokat az emberiség viharos 
útjain ! Előttünk állt a kis „Filadelfia", az Ura nyom-
dokain összetörött nádakat ápolgató, füstölgő gyertya-
beleket élesztgető kis csapat, a mely nem „lármázik", 
nem „kiált", a kinek „a szavát nem hallják az utczán". . . ! 
Az ünnepi istentisztelet után a ref. főgimnázium dísz-
termében egy kisebb csoport érdeklődő előtt két felol-

vasás tartatott. Az egyiket Biberauer R. lelkész tartotta 
arról, hogy „mit talál egy fiatal leány a diakonissza-
intézetben ?" Talál kedves családi kört, komoly köte-
lességekkel, féltve őrködő szülőkkel, azaz vezetőkkel, 
talál öntudatos munkát, a melyikben öntudatosan vehet 
részt, tisztában lévén azzal, hogy bármily kicsiny mun-
kája mily dicső, mily nagyszerű diadalnak képezi egyik 
kis csatáját! Talál továbbá öntudatos örömöket, vagyis 
örömeinek öntudatos csoportosítását az emberiség leg-
nagyobb, legdicsőbb öröme körül. Talál végül igaz és 
megszentelt pihenést fáradt teste és boldog ujjongó lelke 
számára! A második felolvasást dr. Thaly tartotta arról, 
hogy „mit talál a beteg egy diakonissza kórházban?" 
Hogy a társadalom betege, kinek azon betegsége, a mivel 
épen a kórházba hozzák, csupán régebbi és súlyosabb 
nyomorúságainak egy katasztrofális fordulata: tulajdon-
képen igazi, gyökeres gyógyulását csak olyan kórházban 
találhatja meg, a hol pillanatnyi testi baja mellett, ré-
gebbi és súlyosabb bajait, erkölcsi betegségeit és annak 
következményeit: lelki nyomorúságait is meg tudják 
gyógyítani. És a hol mindenkin, orvoson, ápolótestületen, 
mindenkin meglátszik, megérzik, hogy az egész emberrel, 
annak minden bajával komolyan és igaz szeretettel törődik! 
Az előadások között énekek emelték érzelmeinket a 
magasba és így szárnyaló gondolatok és emelkedett ér-
zelmek között adhattunk hálát munkánkért és annak 
megünnepléséért. Vajha minél többen megértenének, mert 
hiszen a ki Szövetségünket és munkáját igazán megérti, 
az bizonyára rokonszenvvel gondol a Filadelfiára, en-
nek munkásaira ós intézményeire. 

Dr. Th. L. 

MISSZIÓÜGY. 

A ki- és visszavándorlók lelkigondozása. 
Ennek érdekében a Kálvin-Szövetség az alábbi em-

lékiratot intézte a Belügyminiszter úrhoz: 
„A Kálvin-Szövetség, értesülve arról, hogy a kor-

mány a Continental-Tool-lal kötött egyezség felbontása 
folytán új szerző dóseket szándékozik kötni a tengerhajó-
zási társaságokkal, elérkezettnek látja az időt arra, hogy 
a kivándorló magyarok érdekében a következő tisztelet-
teljes keretemmel forduljon Nagyinéltóságodlíbz. 

Tudomásunk szerint a kivándorló magyarok, külö-
nösen azoknak a protestáns hitvalláshoz tartozó része 
szülőhelyünk határán túl s a kivándorló hajókon rendes 
és megfelelő lelki gondozásban nem részesülnek s er-
kölcsi életükre felügyeletet senki sem gyakorol. 

Elszakadva a hazától, elhanyagolva a hitéletet a 
magyar kivándorló már a hajón, még inkább Amerikában 
idegen befolyás, esetleg megtévesztő erkölcsrontó taní-
tások rabja lesz s megszakad az utolsó kapocs, a jnely 
e honhoz fűzi s reményt nyújt arra, hogy előbb-utóbb 
visszatér az óhazába. Reá kell ugyanis mutatnunk arra, 
hogy a kivándorlás és a kivándoroltaknak a régi hazához 



való viszonya sok tekintetben erkölcsi tényezőkön alapul. 
Ép ezért, ha tisztán a gazdasági érdekeket tartjuk is 
szem előtt, ezek erősítése feltétlenül szükséges, mert kü-
lönben még könnyebben elszakadoznak azok a kötelékek, 
melyek a kivándoroltakat szülőföldjükhöz kötik. 

A tiszta erkölcsök legjobb őre, legbővebb forrása 
a vallásos érzület. 

Ép ezért a vallástalanság elharapódzásának káros 
hatásait különösen idegen életviszonyok közt Nagymél-
tóságod előtt bővebben ecsetelni feleslegesnek tartjuk, 
csupán nagybecsű figyelmét kívántuk felhívni arra, meny-
nyire szükséges, hogy a magyar kivándorlókat, addig is, 
míg valamelyik amerikai magyar egyház kötelékébe nem 
lépnek, legalább a hajóhon lelki gondozásban és felügye-
let alatt tartsák s nekik erkölcsi támogatást nyújtsanak. 

Tiszteletteljes kérésünk tehát oda irányul, hogy a 
tengerhajózási társaságokkal kötendő szerződéseknél mél-
tóztassék oly intézkedést elrendelni, a mely lehetővé teszi 
a keresztyén felekezeteknek, közelebbről a magyar kál-
vinistáknak a hajókon lelkészek alkalmazását, a kik úgy 
a ki-, mint a visszavándorlók lelki gondozását magukra 
vállalják s őket a hit támogató erejében részesítik. 

Tekintettel arra, hogy ez az intézkedés a kormányra 
anyagi terhet nem, vagy csak kis mértékben ró, remél-
jük, hogy belátva kérésünk indokolt voltát, Nagyméltó-
ságod a magyar kivándorlók érdekében a megfelelő in-
tézkedések foganatosítását elrendelni méltóztatik." 

Reméljük, óhajtjuk és várjuk, hogy ez emlékiratunk 
a küszöbön álló szerződési tárgyalásoknál figyelembe 
fog vétetni. A róm. katholikusok megtehetik, hogy a 
Szent Rafael-egylet révén s magánadományokból dotált, 
sokszor magasrangú lelkipásztorok által felkarolhassák 
a kivándorlók lelki életét, de nekünk még itthon a szór-
ványokban élők gondozására sincs pénzünk és emberünk. 
De hol van még a vasúti, katonai, folyami misszió ? 

Az illetékes tényezőknek kell közbelépniök, hogy 
megvalósuljon a protestánsok jogos kívánsága és legye-
nek állandó lelkészek a véreink ezreit vivő hajókon. 
A koyivent feladata, hogy ebben a dologban interveniál-
jon, mert az egyetemes egyház érdeke, hogy a mikor 
Amerikában élő testvéreinket egyházilag is idecsatolta, 
akkor a kapocs egy pillanatra se szakadjon meg 1 
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SZOCZIÁLIS ÜGYEK. 

Gazdaképzés. 

A mostani Kereskedelmi Kongresszuson a Kálvin-
Szövetség egyik buzgó tagja, Lénárd Jenő helyes érzék-
kel mutatott reá arra, hogy a kereskedelem milyen szoros 
kapcsolatban van a földműves elem czéltudatos kikép-
zésével s hogy épen a kereskedelem érdeke a föld-
művelési oktatás fejlesztése. 0 a felsőbb gazdasági 
iskolák fokozatos feloszlatása s csupán 1—2 akadémiába 
tömörítése és a jól működő földműves iskolák szaporítása 

mellett foglalt állást. A felett lehet vitatkozni, hogy 
vájjon van-e szükség 5 gazdasági akadémiára, de már 
magában az a körülmény, hogy a kereskedők ily módon 
foglalkoztak e kérdéssel s hogy a merkantilis és agrárius 
érdekek összhangba hozataláról volt szó, figyelmet érde-
mel, mert Lénárd Jenő ezen irányban való fejtegetéseit 
tetszéssel honorálta a kereskedők kongresszusa. Az pedig 
bizonyos, hogy a gazdaképzésre nagy súlyt kell fektetni 
s a földműves iskolák iránti általános elismerés azt 
bizonyítja, hogy elsőrangú feladat a gyakorlati kisgaz-
dák képzését előmozdítani. 

Épen ebben az irányban halad a Magyar Gazda-
szövetség, a mely társadalmi úton igyekszik a hiányokat 
pótolni. A szervezetébe tartozó 3000 falusi gazdakör és 
szövetkezet tagjait folyóiratában és az évenkénti 150 elő-
adásban tanította, ápolta s gazdasági tudását emelni 
törekedett eddig is. Itt azonban nem állott, meg, hanem 
szervezte a gazdagimnáziumot Bajaszentistvánon, Nagy-
körösön, Istvánházán, Bakabányán és Nagytétényben. 

A bajaszentistváni gazdagimnázium volt az első s 
a tanfolyam két hónapig tartott, a melyen 60 gazda vett 
részt, a kik a kiküldött miniszteri biztos véleménye sze-
rint kiváló eredménnyel vizsgáztak le. A tanfolyam tár-
gyai a következők voltak: 1. A falusi kultúra jelentősége, 
gazdasági, szocziális és közművelődési téren, a városi és 
falusi kultúra egymásra hatása (egy óra). 2. A falu mű-
velődésének eszközei: iskola, könyvtár, újság, gazdakör, 
szabadelőadások stb. (egy óra). 3. Hazai történelem, a 
Rákóczi-féle szabadságharcztól napjainkig, különös tekin-
tettel Széchenyi István működésére (két óra). 4. A magyar 
alkotmány ismerete, különös tekintettel az új .választó-
jogra (két óra). 5. Falusi közigazgatás és adóügy (két 
óra). 6. Jogismeretek, telekkönyv, házassági vagyonjog, 
öröklési jog, végrendelkezés stb. (két óra). 7. A szoczi-
ális kérdés ismertetése (két óra). 8. A szövetkezés és a 
különböző szövetkezetek ismertetése (három óra). 9. A kis-
gazda anyagi boldogulásának előföltételei: üzemfejlesztés, 
gazdasági fölszerelés, gépek, anyagbeszerzés és értékesí-
tés ; a kisgazda számvetése (három óra). 10- Egészségügy, 
különös tekintettel az első segítségnyújtásra, a ragályos 
betegségek elleni védekezésre, a gyermekápolásra ós az 
antialkoholizmusra (két óra). 11. A kisgazda gazdasági 
és szocziális helyzete, a boldogulás útja és a földművesek 
nyugdíja (két óra). 

A Gazdaszövetséget ebben a munkában támogatta 
nemcsak a földművelési minisztérium, hanem az Orsz. 
Szabadoktatási Tanács. És itt láthatjuk legjobban, miként 
kapcsolódik bele a komoly, öntudatos, altruisztikus tár-
sadalmi munka a nemzeti életbe s az állami feladatok 
átvállalásába épen olyan pontokon, a hol az állami sab-
lonosság nem elegendő, a hol vért ós tejet kell a lel-
kekbe átönteni, a hol a rubrikázás mit sem használ, a 
hol nem adminisztrálni kell, de a hol a népet szerető, 
a népért áldozni akaró férfiak egész szívvel állanak oda, 
hogy tudásuknak legjavát adják át a nép tanulni, mű-
velődni vágyó fiainak. 



Részt vett ebben a munkában a bajai Széchenyi-
Szövetség is. És ezt azért hozom fel, hogy miért ne ve-
hetne részt hasonló munkában, sőt miért ne rendezhetne 
hasonló tanfolyamokat önállóan a Kálvin-Szövetség ? Az 
Orsz. Szabadoktatási Tanácsnak áll olyan összeg rendel-
kezésére, hogy abból a Kálvin-Szövetség is részt kérhet, 
ha falusi szabadelőadásokat vagy tanfolyamot rendez. 
Ehhez azonban meg kell jó előre tervezni és állapítani 
a programmot, hogy az 1914—15. évi őszi-téli-tavaszi 
időszak költségvetésénél és a beosztásnál már figyelembe 
vehető legyen. Ott, a hol alkalmas erők, gimnáziumunk, 
akadémiánk, tanítóképzőnk van, különösen megoldhatók 
lennének a népművelő előadások és gazdaképző tanfolya-
mok s nem okozna semmi nehézséget az sem, ha a vallás-
erkölcsi élet mélyítésére szolgáló előadások is vétetnének 
fel a programmba. Ezt a gondolatot ne ejtsük el, hanem 
tegyünk annak megvalósítására lépéseket. A Kálvin-Szö-
vetségnek is az a czélja, hogy népünket erősítse, oltal-
mazza, művelje, felvilágosítsa s így álljunk be mi is a 
munkába, szervezzünk minél többfelé gazdagimnáziumot! 

Kálvinista. 

KÜLFÖLD. 

Németország. 

Egyesületi élet. A német evangélikusok szövetsége, 
az úgynevezett Evangelischer Bund Berlinben tartotta 
legutóbbi félévi közgyűlését Wachtler elnöklete mellett. 
Az elnöki megnyitó után, mely a szövetség tevékenységét 
ecsetelte, Everling, ügyvezető elnök tudomására hozta a 
szövetségnek, hogy az utolsó félév alatt mintegy kilencz-
ven újabb vidéki fiókegyesület keletkezett. Ezzel együtt 
összesen 3484 a fiókegyesületek száma, a beiratkozott 
tagoké pedig 515,000. Everling jelentéséből kitűnt, hogy 
a szövetség a legutóbbi időkben rendkívüli munkásságot 
fejtett ki, hogy az egyházból való kilépéseknek elejét 
vegye és fáradozásait mindenfelé szép siker koronázta. 
Az egyesületi tagok szívesen adakoznak az anyagi ki-
adások fedezésére és máris hatalmas összeget gyűjtöt-
tek az 1917-iki reformácziói emlékünnep méltó megtar-
tására is. A közgyűlés egyhangúlag elhatározta, hogy 
mindenütt fellép a vándor jezsuiták működése ellen, a 
kik a vidéken a felekezeti békét megzavarják. Közben 
fog járni, hogy a hatóságok ne engedélyezzék olyan 
könnyen a jezsuiták nyilvános felolvasásait, melyek leg-
többnyire aggressziv módon tartódnak. Ausztria evangé-
likus egyházait Eckart egyháztanácsos képviselte a köz-
gyűlésen, ki előadásában a protestantizmus térfoglalásáról 
szólott az osztrák tartományokban. Beszámolóját nagy 
lelkesedéssel hallgatták. Elhatározta a közgyűlés, hogy 
legközelebbi ülését Nürnbergben tartja szeptember havá-
ban. A nürnbergi protestánsok már nagyban készülődnek, 
hogy a közgyűlést minél fényesebbé és ünnepélyesebbé 
tegyék. 

A MI ÜGYÜNK. 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t is kérjük, szíveskedjenek 
az 1914. évi előfizetési díjat s az e s e t l e g e s 
h á t r a l é k o t minél hamarább beküldeni. 

A Claparéde emlékalapra az egyházkerületi köz-
gyűlés alkalmával a következők adakoztak: Darányi 
Ignácz 200, Szilassy Aladár 100, Baksay Sándor 20, 
Sárközy Aurél 20, Bernát István 20, gróf Dégenfeld 
Lajos 20, Bernáth Géza 10, Puky Gyula 10, dr. Darányi 
Gyula 10, Kátai Endre 10, Lévay Lajos 10, Nagy Fe-
rencz 10, Varga Nagy István 10, Szilády Áron 10, Ke-
lecsényi Zádor 10, Kájel József 10, Jalsoviczky Sándor 
10, dr. Szabó József 10, dr. Fejes János 10, Benkő 
István 10, Mészáros János 6, Takács József 6, dr. Hetessy 
Kálmán 5, Kálmán Gyula 5, Benedek Zsolt 5, Tóth 
Sándor 5, Szabó Péter 5, Apostol Pál 5, Somogyi Kálmán 
5, Balla Árpád 5, Mátis Márton 5, Fejes Dániel 5, Rónay 
Béla 5, Morvay Ferencz 5, Nagy Imre 4, Simon Ferencz 
4, Báthory Dániel 4, Sütő Pál 3, Katona Mihály 3, 
Kontra Aladár 2, Nyáry Pál 2, Varga Sándor 2, Csikesz 
Endre 2, Szinok Zoltán 2, Mocsy Mihály 2, Urházy 
Lajos 2, Bocskár Ferencz 1, Fábián Lajos 1 kor. 
Összesen 626 kor. A további adományokat B. Pap Ist-
ván czímére (Budapest, IX., Ráday-u. 28-) kérjük küldeni. 

Egyházi ünnep Székesfehérváron. A Claparede-
alap (lelkészek és theologusok külföldi tanulmányútját 
elősegítő alapítvány) összegyűjtésére megindult akczióban 
Székesfehérvár volt a harmadik állomás, a hová Sebes-
tyén Jenő és dr. Kováts István utaztak le május 10-én. 
Áz előbbi a délelőtti istentiszteleten prédikált, az utóbbi 
pedig a délutáni egyházi ünnepélyen tartott szabad elő-
adást a lelkészek külföldi tanulmányútjának fontosságá-
ról. A délutáni ünnepélyt különben Miklós Géza lelkész 
imája vezette be. Azután Gerö Paula gyönyörű szavalata 
következett, a ki Reviczky Gyula: „Tartsatok bűnbána-
tot" czímű költeményével készítette elő az ünnepi han-
gulatot. Kenessey Kálmánné szép, meleg éneke csak 
fokozta ezt. Kedves dolog volt, hogy orgonán is egy 
műkedvelő úrileány: Gerö Lina kísérte igen szépen. 
Hatalmas erejű volt Olé Sándor moóri lelkész szavalata, 
a mely valóságos prédikáczió is volt a hallgatók szá-
mára, nemcsak műélvezet. Sebestyén Jenő rövid beszéde 
zárta be a szépen sikerült ünnepélyt, a melyen a kö-
zönség állandó és meleg érdeklődése, lelkes adakozása 
csak fokozta a székesfehérvári gyülekezet iránt érzett 
nagyrabecsülésünket. És bár a délutáni nagy eső és az 
épen akkor tartott politikai népgyűlés sok férfit vont 
is el a templomtól, annál nagyobb öröm volt a buzgó 
és hívő nők nagy érdeklődését látni. Az ünnepély után 
kedves, szűkebbkörű szeretetvendégség volt az egyház-
tanács nagytermében, a hol a presbiterek és azok család-
tagjai körében töltöttünk el néhány kedves órát a vonat 
indulásáig. Nagy örömünkre szolgált, hogy a környékbeli 
lelkészek közül is olyan nagy számban jöttek el a mi egy-
szerű ünnepélyünkre. De bizonyos, hogy ebben annak 
a szeretetnek is van része, a. melyet a székesfehérvári 



lelkész iránt az ő környékbeli szolgatársai éreznek. Mi 
is kedves emlékekkel és a székesfehérvári gyülekezet 
fejlett egyházi élete iránt való nagy elismeréssel jöttünk 
el onnan. Köszönjük Miklós Gézának a szíves fárado-
zást, lelkésztársainknak a megjelenést s azt a kedves 
kis szeretetvendégséget, a mellyel mintegy elbúcsúztattak 
bennünket. A Claparéde-alapra 120 korona gyűlt össze. 
Az ünnepélyen a vidéki lelkészek közül ott voltak a 
következők: Babay Kálmán sárkeresztesi, Bakó Lajos 
bodajki, Bődis Lajos pákozdi, Kovács Lajos f.-csurgói, 
Olé Sándor moóri, Szabó Kálmán soponyai, Szalay László 
fülei, Tóth Kálmán gárdonyi rendes lelkész, továbbá 
Bózsa Sándor székesfehérvári hitoktató s.-lelkész. 

Lapunk átvételi és fejlesztési költségeire M. S - n é 
1 K-t küldött, a mit e helyen is hálásan köszönünk s 
kérjük lapunk olvasóit és barátait a további adakozásra. 
Ezzel alapunk végösszege 2030 K. 

IRODALOM. 

A keresztyénség előállása. Az 1912—13. tanév 
második felében tartott előadásai nyomán írta dr. Lencz 
Géza theol. akad. tanár Debreczen. 1913. 59 oldal. Ára 
1 kor. A modern és nehéz témák egész halmazát tár-
gyalja a szerző ebben a kis füzetben, az összes eddigi 
eredmények felhasználásával a keresztyénség előállását 
illetőleg. Tudjuk, hogy a modern támadások már nem 
hívő alapon és nem a keresztyénség egy-egy részlet-
kérdése ellen folynak, hanem maga a czentrum, Krisztus 
és az ő tanítása a czélpont, a czél pedig az egész 
isteni kijelentés illuzórikussá tétele és föloldása az evo-
luczió gondolatában; Krisztus személyiségének és szemé-
lyének megsemmisítése s a keresztyénség egész eszmei 
tartalmának kiürítése. Ezeket a támadásokat tárgyalja 
Lencz nagy készültséggel, de az óriási anyag és a kér-
dések egész komplexumának iszonyú komprimálásával, 
annyira, hogy ezt a füzetet a véletlenül kellő előtanul-
mányokat nem folytató theologus sohasem fogja meg-
érteni. Szerző pozitív s a keresztyénség összes értékeit 
védelmező álláspontja azonban szépen domborodik ki 
minden vonalon s ha ez a munka ilyen szellemben, de 
vagy tízszer ekkora terjedelemben lenne megírva, nagy 
szolgálatot tehetne papjaink tájékoztatására nézve. Re-
méljük, hogy a folytatás már kevesebb anyagot és bő-
vebb feldolgozást fog adni. Jó lett volna azonban ennek 
a füzetnek az elején még határozottabban és bővebben 
kifejteni az egész modern Leben-Jesu-Forsehung, Chris-
tus-Problem, Religionsgeschichtliche Schule és panbaby-
lonismus lényegének legbensőbb magvát, t. i. a kijelentés 
és az evoluczionista felfogás tökéletes szembeállítását 
(evoluczió vagy reveláczió), a hogy azt annak idején 
Delitzsch is világosan körvonalazta („Entweder- Oder"). 
Szóval élesebben rámutatni arra, hogy mi forog ma kocz-
kán s mi a theologiai jelentősége a keleti és egyéb 
ásatásokhoz fűzött kombináczióknak. Ilyen kis keretek 
között azonban ez nem is igen lehetséges. Általában 
nagy szükségünk lenne az ilyen munkákra egyéb terü-
leteken is. Ott van az ótestamentumi kérdések nagyszerű 
mezeje, a zsidó vallásnak s az egész isteni kinyilatkoz-
tatásnak helyzete a keleti vallások s főleg Babyloniával 
szemben. Csakhogy persze mindent jól leszűrve, világos, 
könnyed modorban, tejnek italában megírva, mert más-
ként nálunk nem élvezhetik az emberek. Dr. Varga 
Zsigmond, bár tisztán tudományos hangnemben írt is 

eddig, de mégis nagyszerű úttörő munkát végzett ebben 
a tekintetben ; hisszük, hogy folytatni is fogja. Lencz 
munkájának minden nagy komprimáltsága mellett is van 
egy nagy érdeme, az, hogy nem terjeszt szkepticzizmust, 
sőt erősíti a hitet, annak felmutatásával, hogy a modern 
theol. tapogatózások még nem igazságok is egyszersmind. 

A kurucz balladák hitelessége. Riedl professzor 
érveinek czáfolata. írták: Harsányi István, Gulyás Jó-
zsef, Simonfi János. Sárospatak, 1914. Kiadja a Sáros-
pataki Ref. Lapok szerkesztősége. 8°. 100 lap. Ára 
2 20 K. Szerzők Riedl érveivel szemben azt vitatják, 
hogy a tíz kifogásolt ballada nem Thaly Kálmán hami-
sítványa, koholmánya, hanem minden sorában és szavá-
ban eredeti kuruczkori termék. 

Kolozsváry Aladárt, a mezőtúri ref. főgimnázium 
tanárát a legszebb kitüntetés érte. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia a 100 arany Nádasdy díj felével jutal-
mazta „Csaba királyfi" cz. eposzát, 29 pályamunka között. 
A kitüntetések Iegérdekesebbike az, melyet e munka vív 
ki önmagának. Nemcsak egy ember, nemcsak a szerző; 
de egy nemzet költői géniuszának homlokára száll az. 
A „hadak lítja" csillagmillióinak fénye egy sugárral ra-
gyogóbban tükrözik vissza a magyar költészet lelkében, 
a hősi kor dicsőségén álmodozók szemében. Igaz öröm-
mel köszöntjük Kolozsváry Aladár tanárt, azt várva tőle, 
hogy poétikus lelke adjon minél gyakrabban tápot a 
régi klasszikus hang, lélek ma már-már hamvadó tüzének. 

E G Y H Á Z , 
Lelkészválasztások. Az alsó-felsö-szentmihályi ref. 

gyülekezet Ferencz Júzsef kispujoni lelkészt, — a csapi 
ref. gyülekezet Bakcsy Gyulát, a zselizi újonnan alakult 
ref. gyülekezet Konta Dezső újbarsi s.-lelkészt, — a 
lajoskomáromi ev. gyülekezet Szabó János izményi lel-
készt, a sajógömöri ev. gyülekezet pedig Egyed Aladár 
rozsnyói s.-lelkészt választotta meg lelkipásztorául. 

Uj egyházkerületi főjegyző. A dunántúli ref. egy-
házkerület főjegyzője 68 szótöbbséggel dr. Antal Géza lett. 
A szavazatok így oszlottak meg: dr. Antal Géza 186, 
dr. Thury Etele 99, Kis József 11, Peti Lőrincz 6, Pa-
tay Károly 2 szavazatot. Az új főjegyzőt mi is őszinte 
örömmel üdvözöljük s kívánunk áldást további munkájára. 

Uj esperes. A dési ref. egyházmegye közgyűlése 
az önként lelépő régi esperes, Pap Imre indítványára, 
annak utódául egyhangú lelkesedéssel Vásárhelyi Boldi-
zsárt választotta meg. Pap Imrét pedig tiszteletbeli espe-
ressé. Nagyon szép és helyes gondolat, a mikor a lélek 
talán még kész ugyan, de a test már erőtelen, csakis 
igy lehet az egyház magasabbrendű érdekeit az elaggott 
vezérek iránt való szeretet megőrzésével összhangba hozni. 

Kitüntetések. I)r. Wágner Gézát, a Protestáns 
Árvaegyesület elnökét, a budapesti ev. egyházközség és 
megye felügyelőjét, a székesfőváros egyik legismertebb 
és legtiszteltebb polgárát O Felsége a király a közügyek 
terén kifejtett buzgó tevékenységéért udvari tanácsossá 
nevezte ki. Az érdemes férüú 22 éve alelnöke a Prot. 
Árvaegyesiiletuek és neki is nagy része van abban, 
hogy ez az egyesület annyira megnyerte a prot. közön-
ség bizalmát, hogy talán most már ez az egyedüli intéz-
ményünk, a mely államsegély nélkül teljesíti nagyszerű 
szeretetmunkáját. O volt végrendeleti végrehajtója nagy-
bátyjának, a nagyemlékű dr. Wágner Jánosnak, a ki közel 
400 ezer koronát hagyományozott a prot. árvaháznak. 
Ő szerkesztette azt az alapítólevelet, a melynek kima-
gasló pontja, hogy az árvaegyesület csak addig formál-



hat jogot a nagy alapítványra, míg a két. prot. egyház 
híveiből alakult egyesületben evangélikusok és refor-
mátusok egymástól el nem válnak. Ehhez nem kell 
kommentár. Melegen gratulálunk az igazán megérdemelt 
kitüntetéshez. — Hasonló kitüntetésben részesült dr. Da-
rányi Gyula ügyvéd, a dunamelléki ref. egyházkerület 
tanácsbírája, a budapesti ref. egyház presbitere, a Baár-
Madas leánynevelőintózet igazgató-tanácsának elnöke. 
Már eddig is sok jelét adta egyháza iránti*odaadó sze-
retetének, buzgóságának. Féríikora delén van, még sokat 
várunk és kérünk tőle. Hiszen oly nagy szükségünk van 
igazi hithű és buzgó világiakra, a kik fogják jobb- és 
balfelől a mi kezeinket, Az ő kitüntetésének is örven-
dünk és neki is sok és jó szerencsét kívánunk ! 

Egyházmegyei gyűlések vannak most mindenfelé. 
Így az abaúji ref. egyházmegye közgyűlése ápr. 28—29 én 
volt Kassán, a tornai és ungi egyházmegyéé ugyanakkor. 
Ezek közül érdekes volt a tornai egyházmegye egy fegyelmi 
ügye, a melyet közérdekű voltánál fogva fel is említünk — 
lelkészek okulására. A barkai presbitérium ugyanis kár-
térítési pert indított lelkésze ellen, mert ez későn készí-
tette el az adócsökkentési segély iránti kérvényt s mel-
lékleteit s ezért a presbitérium három évi elmaradt 
haszonért perel. A kérdés nagyon érdekes és érdemes 
is lenne róla vitatkozni. A bíróság ítéletére mi is kíván-
csiak vagyunk. 

Amerikai egyházmegyei gyűlés. Az amerikai egyet, 
ref. egyház pártfogása alatt álló magyar gyülekezetek 
egyházi és világi képviselői ápr. 22-én gyűltek össze a 
homesteadi népes és virágzó ref. egyház kebelében ta-
nácskozásra, évi egyházmegyei gyűlés tartására. A gyű-
lést megelőzőleg istentisztelet tartatott, melyet Harsányi 
László new-yorki ref. lelkész, az amerikai magyar Ref. 
Lapok szerkesztője és Radácsi Sándor uniontowni lel-
kész tartottak. A gyűlés Harsányi László homesteadi 
lelkész, egyházmegyei elnök tartalmas jelentésének fel-
olvasásával kezdődött. Majd a képviselők igazolása után 
a különböző bizottságokat nevezték ki. A pénztári je-
lentésből kitűnt, hogy évi bevétel volt 641 dollár 30 
czent, kiadás: 341'86, maradvány : 302 dollár 49 czent. 
A gyűlésen jelen volt az angol ref. egyház püspöke, dr. 
Souders is, a magyarok melegszívű barátja. A gyűlés 
felvette az egyházmegyébe Kósa Gyula konventi tiszt-
viselőt, ki a ref. lelkészi pályára kívánja magát kiképezni 
az egyházmegye felügyelete alatt. Örvendetes tudomásul 
szolgált, hogy az amerikai ref. közegyház még az eddi-
ginél is nagyobb áldozatkészséget kíván kifejteni az 
amerikai magyar reformátusok érdekében, 2 új lelkészi 
állomás szervezésével. Porzsolt Ernő lelkész megbízatott, 
hogy a könyvet 500 példányban nyomattassa ki. Jövő 
évi egyházmegyei gyűlés Johnstownban lesz. Az egyház-
megye tisztviselői kara a következőleg alakult meg: elnök 
Harsányi Sándor homesteadi ref. lelkész, jegyző Por-
zsolt Ernő johnstowni lelkész, pénztárnok: Radácsi Sán-
dor uniontowni lelkész. Az amerikai ref. egyház ezidő-
szerint is évi 36,000 koronára rúgó segéllyel, illetőleg 
lelkésztartási segéllyel látja el a hozzája tartozó magyar 
gyülekezeteket. 

Számlálás. „Estomihi" vasárnapján megszámlálták 
Berlinben a templomlátogatókat. 98 berlini templomban 
34,170-en voltak jelen a délelőtti istentiszteleten. Az egy-
háztagok 0'5%_a> Hát nálunk milyenek lennének az 
adatok I ? 

Áttérések Ausztriában. 1913-ban összesen 4083 
egyén tért át az evangélikus ós 637 a ref. egyházba. 
1898 óta az áttérések összes száma 75,222. 

ISKOLA. 
Az Orsz. Ref. Tanáregyesület 1914. évi június 

hó 3-ik és 4-ik napjain Debreczenben, a ref. főgimná-
zium új épületének felavatási ünnepével kapcsolatosan 
tartja tisztújítással egybekötött Xlll-ik rendes közgyű-
lését. A főgimnázium felavató-ünnepe június 3-án d. e. 
11-kor lesz a tornateremben. A megnyitó imát dr. Bal-
tazár Dezső püspök, az ünnepi beszédet Dóczi Imre ker. 
középisk. felügyelő mondja, Karai Sándor igazgató az 
építés történetéről számol. Üdvözlések, ezekre adott vá-
laszok és karének képezik a sorrend többi pontjait. Az 
ORTE. közgyűlése június 3-án és 4-én d. e. 9 órakor 
lesz. Az első napon az oratóriumban, hol rövid isten-
tisztelet lesz, melyen S. Szabó József mondja az imát. 
A gyűlésen az elnöki megnyitón és jelentéseken kívül 
dr. Imre Sándor, dr. Kalmár János tartanak felolvasá-
sokat aktuális témákról. Az első „A magyar nevelés 
mai feladatai és a ref. iskolák", a második „A latin 
nyelv kérdése kapcsolatban a középiskola reformjával" 
czímen. A gyűlés egyik fontos teendője lesz a székhely-
kérdés feletti döntés a beadott szavazatok alapján és 
az 1914—20. évi időszakra szóló tisztújítás. A gyűlés 
rendezőbizottsága nagy előzékenységgel gondoskodik a 
vidéki tagok elszállásolásáról, ha f. hó 17-ig jelentkez-
nek. A tiszántúli kerület a ker. közgyűlés és az O. R. 
T. E. tagjainak a Royal-szállóban június 3-án ebédet 
ad. Este színielőadás lesz a tornateremben. A főgimn. 
ifjúság Sophokles Antigone-ját adja görög nyelven. S. 
Szabó József prológot, dr. Csenyeri János kolozsvári 
egyetemi tanár, a főgimn. volt növendéke bevezető elő-
adást tart. Június hó 5-én kirándulás lesz a Hortobágyra. 

EGYESÜLET. 

Az Evangéliumi Protestáns Szövetség előkészítő 
értekezlete f. hó 15-én este volt a Ráday-könyvtár he-
lyiségében Zsilinszky Mihály dr. titkos tanácsos és Bal-
tazár Dezső dr. püspök elnöklete alatt a különböző 
református, evangélikus és unitárius egyesületek kép-
viselőinek részvétele mellett. Zsilinszky elnök megnyitója 
és Veress Jenő ideiglenes titkárnak a világ Protestáns 
Szövetségeiről való bevezető felolvasása után az alap-
szabályokat elvi és gyakorlati szempontból megtárgyalta 
az értekezlet és a megalakulás alapjául szótöbbséggel 
elfogadta. 

Az osztrák-cseh-lengyel keresztyén diákok gyű-
lése. (Ápr. 7—15.) Ennek a gyorsan növekvő és erősödő 
testvér-mozgalomnak a konferencziáján ebben az évben 
is képviseltette magát a Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség. Két leány- és öt fiúdiák fordult meg 
Ligotkában, az Ausztria területén alakult mozgalmaknak 
most szerzett kedves konferencziai helyén. Az egész 
gyűlés nagyon intim testvéries hangjához és életéhez 
az járult hozzá a legtöbbel, hogy a kontinens mozgal-
mainak delegátusai (Hollandia, Svájcz, Magyarország, 
Oroszország, Bulgária, Horvát-Szlavonország, Anglia) már 
régi jó ismerősök és fegyvertársak. Furcsa, de igaz ennek 
az „internaczionális népség"-nek az egymástól való bú-
csúzkodása : a viszontlátásra — valahol! A konferencziá-
nak egyébként nagy belső értékét is az adta meg, 
hogy régi tapasztalt vezetők találkoztak és cseréltek ta-
pasztalatokat. Br. Nicolay, Wilder, Woods, dr. Rutgers, 
Yictor, Rose, Háberl stb. mind igen jó nevek a diák-
mozgalom életében. A konferenczia két részre oszlott. 



Az első három nap evangélizáló, a második három mélyítő 
jellegű volt. Három tárgykör foglalkoztatta az első gyű-
lést : 1. A társadalom, a nemzet és az egyén életének 
megújulása ; 2. Külföldi mozgalmak múltja és jelene ; 
3. A munka problémáinak megbeszélése (diákok értelmi 
és erkölcsi nehézségei Jézus Krisztus elfogadásában; 
munkamódszer stb.). Lehetetlen csak kivonatban is ismer-
tetnem ezeket az előadásokat és megbeszéléseket; csak 
ama meggyőződésemnek adok kifejezést, hogy ahol em-
beri életről és viszonyokról van szó, ott az első és utolsó 
szó a közbeesőkkel együtt az evangélium. Elég csak azt 
megemlítenem, hogy cseh diákok együtt voltak — 
testvéri szeretet és türelmesség lelkével — osztrák és ma-
gyar diákokkal, lengyelek osztrákokkal és oroszokkal, 
katholikusok protestánsokkal. Egy prágai professzor mon-
dotta üdvözlő beszédében: „Eddig mi (csehek) gyűlöltük 
az osztrákokat és magyarokat, most Jézus Krisztus által 
egynek érezzük magunkat velük." A konferencziának 
ezen a részén számolt be Wilder Róbert is délkelet-euró-
pai úttörő munkájáról. Dolgozott Bécsben, Zágrábban, 
Belgrádban, Konstantinápolyban, Szófiában igazán meg-
lepő eredményekkel. Mindenütt sikerült kisebb-nagyobb 
munkára vállalkozó csoportot hagyni maga után, a kik 
továbbfejlesztik az illető pontokon megindult kezdeteket. 
Ez az elbeszélés volt a konferenczián elhangzott bizony-
ságtételeknek egyik leghatalmasabbika Isten hatalma 
mellett. A második konferenczia tárgyai a következők 
voltak: Jézus halála; Az élő Krisztus ; Jézus példája 
és tanítása az imádságról; A szentek tapasztalata; Az 
Istennel való naponkénti járás; A közbenjárás munkája. 
A czímekből lehet sejteni, hogy ez a gyűlés a mélyre 
való evezés volt. Ritkán állott még előttünk annyi fel-
halmozott tapasztalat egy csomóban. Az a tény, hogy 
ezek az előadások Iegnagyobbrészben önvallomások is 
voltak, egyéni életek nehézségei, küzdelmei, kudarczai 
és győzelmei tárultak fel bennük, a közvetlenségnek 
igen nagy erejével hatott. Ennek a gyűlésnek egy fon-
tos eredménye az is, hogy többen Ígérték meg eljöve-
telüket úgy a leány-, mint a fiúdiákok nyári gyűlésére. 
Mindenesetre hatalmas bizonyítéka lesz Isten erejének 
az a bizonyságtétel, a mit közvetlenül lesz alkalma hal-
lani minden Losonczra jövő magyar diáknak. A sok 
felkínálkozó gondolat közül csak még egyet. Azt hiszem, 
közös gondolata mindazoknak, a kiknek alkalmuk volt 
meglátni, hogy egy saját ház és terület mit jelent 
egyes mozgalmak életében és munkájában. Ki segít a 
magyar mozgalomnak mennél előbb állandó és vonzó 
konferencziai területet szerezni? Ugyebár mindenki, a 
ki a magyar diákság és a magyar nemzet evangélizálá-
sának megvalósólidását szívén hordozza! — Deme László, 
a B. E. K. De. titkára. 

A Ker. Ifj. Egyesületek Nemzeti Bizottsága f. 
hó 12-én Szilassy Aladár elnökletével látogatott gyűlést 
tartott. A gyűlés elején az elnök kegyeletes szavakkal 
emlékezett meg a magyar ker. ifj. egyesületek nagy 
barátjának, Claparéde Sándornak elhunytáról. Emlékét 
jegyzőkönyvben örökítették meg. Majd Konlcoly-Thege 
Béla alelnök üdvözölte az elnököt kitüntetése alkalmából. 
Az országos titkár, Megyercsy Béla terjedelmes jelenté-

sének meghallgatása és tudomásulvétele után az elnök tett 
jelentést a nemzeti bizottsági pénztár állapotáról, mely 
ezúttal első ízben mutat fölösleget. A Claparéde-házas-
pár fölállítandó emléktáblájára való adakozást a tagok 
ügyelmébe ajánlta a bizottság. A júliusi angliai világ-
bizottsági gyűlésen való megjelenésre fölkérte a bizottság 
Szilassy Aladárt és Földváry Elemért. Ezenkívül az or-
szágos titkárt is ki kívánja küldeni. Az 1915-ik év április 
havában Bftdapesten tartandó vezető-világkonferenczia 
előkészítésére vonatkozó elnöki előterjesztéseket jóvá-
hagyólag tudomásul vette a bizottság. 

Nagyszabású cserkészünnepély. A Budapesti Re-
formátus Keresztyén Ifjúsági Egyesület, a fasori ág. 
hitv. ev. főgimnázium és az óbudai ref. egyház cserkész-
csapatai folyó évi június hó 1-én, pünkösd hétfőjén d. 
u. 4 és 8 óra között a Múzeumkertben nagy cserkész-
ünnepélyt rendeznek. Az ünnepély gazdag programm 
keretében bemutatja a cserkészek életét és ismerteti 
azt. Szünetek alatt cserkészbiiffé áll a közönség rendel-
kezésére. Részletes műsor a helyszínén lesz kapható. 

A Dávid Ferencz-Egylet 1914 évi május hó 16-án 
d. u. 6 órakor a Koháry-utCzai unitárius templomban 
felolvasó ülést tartott, a melyen zene- és énekszámok 
mellett Máthé György áll. főgimn. tanár tartott felolvasást 
hit, vallás, tudomány czimén Utána társasvacsora volt. 

A Budapesti Ref. Ifjúsági Egyesület május 10-én 
a ref. theol. akad. dísztermében tartotta e munkaidény-
ben utolsó családi estélyét a következő sorrenddel: 1. 
Ének. 33. Zsolt. 1. v. Ima. 2. Készen vagy-e? Ref. 
Himnusz 32. Én küldelek. Gerok Károlytól. Fordította: 
Vargha Gyuláné, szavalta: Major Irén. 3. Erkel Ferencz: 
Hunyadi László ouverture. Zongorán e'őadta : Kati Leona. 
4 Római útját elbeszélte : dr. Koezogh András. 5. Kurucz 
dalok. Mély klarinéton előadta: Csók Sándor. Zongorán 
kísérte : Arokháty Béla. 6. Bibliát magyarázott: Patay Pál. 

GYÁSZROVAT. 

Ozv. Nagy Imréné, szül. Czigler Ilona életének 
76-ik évében elhunyt, A megboldogultat 3 fia, köztük 
Nagy Imre és Nagy Ferencz esperesek, egy leánya, 16 
unokája és széles körre terjedő rokonság gyászolja. 
Temetése Vajszlón, Miklós fiának házából nagy részvét 
mellett f. hó 13-án volt. A család gyászában őszinte 
részvéttel osztozunk! 

Ulicsny András miklóshalmi ev. lelkész és mosoni 
esperes április 18-án, 75 éves korában elhunyt. 

ld. Csabay Pál, a gömöri ref. egyházmegye espe-
rese, tornallyai ref. lelkész 66 éves korában elhunyt. 

Áldott legyen emlékezetük! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Cs. S. K — n y ; R. K. K—a. Sajnáljuk, hogy a czikkek 

csak a jövő számban jöhetnek. — H—a J — n . A küldeményt kö-
szönettel vettem, a válasz is majd megy. 

Felelős szerkesztő : B. P a p I s t v á n 



P Á L Y Á Z A T . 

A kunszentmildósi ref. főgimnázium fentartótestii-
lete pályázatot hirdet két újonnan szervezett helyettes-
tanári állásra. 

Pályázhatnak az egyikre magyar-német vagy latin-
német,, a másikra latin-görög, esetleg latin-magyar szakos 
tanárok vagy tanárjelöltek. 

A pályázathoz mellekelni kell: 1. kéresztlevelet, 
2. tanári oklevelet (esetleg egyetemi indexet, alap- vagy 
szakvizsgáról szóló értesítőt), 3. eddigi alkalmazásról 
szóló bizonyítványokat, 4. katonai kötelezettségre vonat-
kozó iratokat, 5. orvosi bizonyítványt a pályázónak a 
tanári pályára alkalmas voltáról. 

Az alkalmazott helyettestanár évi javadalma 1600 K 
fizetés és 400 K lakáspénz. 

A megválasztott tanár állását aug. 30-án tartozik 
elfoglalni. 

A fentartótestület felhívja a pályázók figyelmét arra, 
hogy az iskola fejlődés alatt van és a fentartótestiíletnek 
az a szándéka, hogy ezeket a helyettestanári állásokat 
rövid idő alatt rendes tanári állásokká szervezi át. 

A pályázati kérvények beadásának határideje : 1914. 
június 6. 

Kunszentmiklós, 1914. április 24. 
Apostol Pál, 

gimn. igazgató. 

Németh János müasztalosmester 
készít iparművészeti bútorokat, lakás-, iskola-, stb. berendezé-
seket. Á székesfőváros szállítója. Költségvetés díjtalan. Budapest, 
VIII., Gólya-utcza 43. Telefon: József 3—90. 

Kaszás János czípészmester 
megrendelésre készít legfinomabb női- és férficzipőket. Buda-
pest, IV., Váczi-utcza 42. sz. 

H I R D E T É S E K . 

Hungária beszélő-gép 
a legjobb gyártmány. — Olcsón 
kapható. — Kedvező fizetési fel-
tételek. — Kérjen árjegyzéket. 

Deményi J. és társa 
Budapest, 

VI., Teréz-körút4. sz. 

Orsonaharmőniumokat 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban 

szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X. ker., Delej-utcza 2 5 / b . 

(Tisztviselőtelep.) 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Tan-
erőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. — R é s z l e t -
f i z e t é s e n g e d é l y e z v e . — Kérjen árjegyzéket pianók és pianinók 

ról. — Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig. 

Orgona- és harmoniumgyár 
gözeröhajtás- ét saját vlllamosvflágltásial berendezve. 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
08. é t k i r . udvar i azáll l tók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel*, az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson ..aranyéremmel" (elsó díj), a 1906. évi 
kassal kiállításon ..díszoklevéllel" (elsó díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitúnó hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
jpneumatikai) orgonáikat, mi'lyek rendkívül 
Könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig 700 nál több ú j orgona lett szál-

_ lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 
minden nagyságban. Harmomumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí 
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

a lelkész urak szíves figyelmébe ajánljuk a Kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

Hornyánszky-féle zsoltárokat 
16 ' alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és félbőrkötésben . . 1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8° alaKban 17V2 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.60 kor.-tól 10 .—kor- ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

h )zzánk juttatni szíveskedjenek. 

AlKalmi ajándékul ajánljuK a KiadásunKban levő 

Képes Szent Bibliát 
Tartalmazza a teljes Ó- és Újtestamentomot, valamint az 
Apokrifus könyveket. Alakja 18/25 cm. Tartalmaz több mint 
ezer művészies kivitelű képet és világhírű festők festmé-
nyeinek nyolcz színes másolatát. Ára dúsan aranyozott 
fekete vászonkötésben 30 korona. Postaköltség 72 fillér. 

Hornyánszky ViKtor könyvkiadóhi-
vatala Budapest, V., Akadémia-u. 4. 

N Y I L T T E R . 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és lithíumos gyógyforrás álláfii 
vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, 

vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 
Természetes vasmentes savanyúvíz. 

Kapható físványvlzkereskedésekben éc gjóitys/.ertaralcban. 

cr<iiTTT o i r c í r r » o i i Szluye-Lipóozí Salvaior-forris-vállalat, 
A b U M Budapest, v. , Rndolfrakpart 8. 



a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
B u d á é n : N.. Cojin-tér.2. - . V ^ S a ^ ^ í w e ^ u . V. U p f t 

utcza 77 - X., Liget-tér 2. 
Egy a í e l i é r n e m ű t ö m é s l i e a való utasítást 

tartalmazó füzet bárkinek I n g y e n kiadatik. 

r ) f C , r , | 7 D ATTÁ g ő z ü z e m r e berendeze t t csász . 
KILULK U I lU és kir. udvari orgonagyára . 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest , X., Szigl iget i -u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 

Á párisi , bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, t iszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tar tós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját , a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékel tebb 
árban teljesít . Orgona jókarban ta r tásá t el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és r a j -
:: zokkal kívánatra d í jmentesen .szolgál. :: 

SMMfcl The Champion 
kerékpárokat dupla harang csapággyal és 
szabadonfutóval 3 és 5 óvi Jótállással, min-
den árfelemelés nélkül, szigorúan és az ere-
deti gyári árakon havi 10 és 15 koronás 
részletre adjuk és kerékpáralkatrészeket az 
egész világon létező összes kerékpárokhoz 
külső és belső gummikat, pedálok, lánczok, 
csengők, kulcsok, szabadonfutóágyak, kor-

m á n y o k , s tb. mélyen leszállított 

nagybani eredeti gyári árban szállítunk vidékre is 
1 drb hegy i gummi 6 K-tól, 1 drb b e l s ő 2-80 K-tól fe l jebb 

LÁNG JAKAB ÉS FIA 
kerékpár- é s a l k a t r é s z n a g y k e r e s k e d ő k 

BUDAPEST, VIII. Ker., József-Korút 41 szám. 
Fióküzletek: Andrássy-út 55., Baross-tér 3. és Budán 11., Margit-körűt 6. sz. 

Diszárjegyzók 1500 képpel ingyen és bérmentve. 

HARMÓHiUM ÍS ZONGORA! 
Mielőtt harmónlumot vásá-
rolna, ne mulassza el a mi 

főárjegyzékünket kérni. 
Az országban a legnagyobb 
választék elvámolt elsőrendű 
amerikai, németországi és 
belföldi gyártmányokban, 
kedvezményes részletfizetési 
feltételek mellett, minden ár-

felemelés nélkül. 

KÉPVISELŐK KERESTETNEK. 

Kerber és Berleth 
Budapest, 

V!l„Wesselényi-u.53. 

LEGÚJABB 
THEOLOGIAI 

M O S T J E L E N T E K M E G ! ÚJDONSÁGOK 

DEBRECZENI LELKÉSZI TÁR 
XI. kötet. Szerkesztette S. SZABÓ JÓZSEF. 
Ara kötve Í0 K 
JANOSI Z.: PAPI DOLGOZATOK 
VIII. kötet. Közönséges egyházi beszédek, 
^ra kötve 6 K 

Ügy ezek, mint az előbbi 
kötetek, csekély havi részletfizetésre 

megrendelhetők 

K O N F I R M Á C Z I Ó ALKALMÁBÓL 
ajánljuk a RÉVÉSZ SZOBOSZLAY—S. 
SZABÓ-féle KONFIRMÁCZIÓRA ELŐ-
KÉSZÍTŐ KÁTÉT kérdés és feleletekben. 

Ára 30 fillér. 

H E G E D Ű S ÉS S Á N D O R 
p r o t . í r o d . k ö n y v k í a d ó h í v a t a l á b a n 

DEBRECZENBEN 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet r évén szerezhe t i be egy-egy 
falu n épe mindennemű ház t a r t á s i és gazdasági czikkei t 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgysz in tén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesí teni , a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
Ecsetig Szövetkezetéh ez 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 55 millió K 
évi forgalommal. Levélezím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első maavai — villamos 

STOWASSER J. es.óskir.'udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, I I , Lánczíhd-u, 5. sz, Gyár: Úntöház-u. 2. sz. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- ós fúvo-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerenda! 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
ntán sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönloges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban = = = = = 
és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 

G A Z D Á K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E 
Alapíttatott 1 900-ban 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

B i z t o s í t á s o k a t e l fogad tűz- és j é g k á r el len, ú g y s z i n t é n 
az e m b e r é l e t é r e a l e g k ü l ö n b ö z ő b b m ó d o z a t o k s ze r in t elő-
n y ö s f e l t é t e l ek mel le t t . 

Az ü z l e t e r e d m é n y b e n a b iz tos í to t t tagok d í j a r á n y u k b a n 
r é szesü lnek . 

A le folyt 13 év ala t t a t agok h é t s z e r r é s ze sü l t ek az 
üzet fe leslegéből k ö z g y ű l é s i h a t á r o z a t é r t e l m é b e n d í jv issza-
t é r í t é s b e n . 

Biz tos í t ás i a j á n l a t o k b e n y ú j t a n d ó k k ö z v e t l e n ü l az igaz-
ga tósághoz , vagy az o r s z á g m i n d e n egyes he lyén m ű k ö d ő 
k é p v i s e l ő k k ö z v e t í t é s é v e l . N y o m t a t v á n y o k k a l é s fe lvi lágosí -
tással m i n d e n i r á n y b n készséggel szo lgá l az igazga tóság . 

A l a p í t v á n y o k k o r m á n y h o z z á j á r u l á s á v a l 2,527.960 K 
T a r t a l é k o k 3,846.903 K 
Biz tos í io t t t a g j a i n a k f e n n á l l á s a ó ta kiű-

zete t t t ű z k á r o k b a n 12,385.000 K 
Biztos í to t t t a g j a i n a k f e n n á l l á s a ó t a kifi-

zetet t j é g k á r o k b a n 6,000.000 K 
Biz tos í to t t é r t é k t ű z b e n 1913. é v b e n . . 930,000.000 K 

„ j é g b e n „ „ . . 62,500.000 K 
Éle tüz le t á l l o m á n y a 17,370.144 K 

A G a z d á k B iz tos í t ó S z ö v e t k e z e t e a l a p í t á s a és fiók-
i n t é z m é n y e a 

„GONDVISELÉS" 

O r s z á g o s K ö z p . S e g é l y z ő - T á r s u l a t B u d a p e s t , IX., 
Kálv in- lé r 10., m e l y t á r s u l a t t a g j a i r é s z é r e 50 kor.- tól 1000 
kor . - ig t e r j e d ő t e m e t é s i segély b i z tos í t á s t n y ú j t , n é p b i z o s í t á s i 
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r 
Az Elet Könyvéből. 

A harcz tüzében. 
„A kiket Isten Lelke vezé-

rel, azok Istennek fiai." 
Róm. 8 . u . 

„Ama Vigasztaló pedig, a Szentlélek, a kit az én 
uevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd 
benneteket és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket 
mondottam nektek." Ezekkel a szavakkal vesz búcsút 
Jézus az övéitől. Ezekkel a szavakkal bátorítja őket a 
harczra. Lesz, a ki mellettök küzd. Lesz, a ki meg-
vigasztalja őket, ha a harcz tüzében sebektől vérzenek. 
Mit mond Pál apostol erről a Lélekről, erről a Vígasz-
talóról ? — „A kiket Isten Lelke vezérel, azok Isten 
fiai." De úgy látszik, mintha ez a vigasztalás nem min-
den esetben válnék be. Milyen gyakran szomorúaknak 
találjuk azokat, a kik minden erejökkel jó keresztyének 
akarnak lenni! Miért szomorkodnak? Mert érzik magu-
kon a bűn átkát, Pál apostol beszél ugyan nékik a test 
ellen indítandó harczról, a harcz folyásáról és a végső 
diadalról, de ők inkább csak a harcz tüzét érzik, a 
győzelemről nem sokat tudnak. De azért mégis betelje-
sedik rajtok az írás mondása: „A kiket Isten Lelke 
vezérel, azok Istennek fiai." A bűn ellen való tusakodás 
mindig Istentől származik. Ha valaki azt hiszi, hogy 
abban a küzdelemben nem fog győzni, az nagyon hely-
telenül gondolkozik és nem ismeri igazán az isteni ke-
gyelem természetét, mely benne működik. Mikor a nagy 
kísértésnek kitett egyiptomi József igy kiált fel: „Hogy 
követhetném el ezt a nagy gonoszságot és hogyan vét-
kezném az Isten ellen?" — abban a perczben már győ-
zött is. És a mikor valaki szívből megbocsát annak, a 
ki őt megbántotta, abban a perczben már le is győzte 
a harczias testet és megölte gonosz kívánságait. A kis-
hitűség, a kétségbeesés hullámai folyton csapkodnak és 
sok életsajkát felborítanak. Ha valaki legyőzi a kishitű-
séget, ha a bajban, sorscsapások közepette nem esik két-

ségbe, ha óvatosan kikerüli a hegyhasadékokat, melyek 
lezuhanással fenyegetik, vájjon nem győzedelmeskedett-e 
az Isten kegyelmének segítségével? De ha valaki elveszti 
a csatát, talán épen azt a csatát, melyről azt hitte, 
hogy könnyen megnyeri; ha fáj neki szörnyen, hogy 
ismételt támadás után még mindig nem nyerte el a győ-
zelmi babért, akkor talán mégis azt mondhatná, hogy 
Pál apostolnak nincsen igaza, mikor azt í r ja: „A kiket 
Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai." Nem! Az apos-
tolnak igaza van. A harczot nem szabad föladni egy-két 
sikertelen összecsapás után. Újra, meg újra neki kell 
vágni. Erre a kitartásra az Isten Lelke késztet. Nem a 
kísértőnek gonosz szelleme vitte Pétert a bűnbánatra, 
nem az öntötte el szemét könnyekkel, hanem az Úr, a 
ki kegyelmesen reá pillantott. Valahányszor újra kezdjük 
a harczot, mindannyiszor érezzük azt, hogy az Isten lelke 
velünk van, hajt bennünket, vezérel. Isten azt akar ja, hogy 
minden áron az övéi maradjunk. 

A mi vígasztalásunk még tökéletesebb lenne, ha 
ezeket a szavakat jobban mérlegeinők: „Isten Lelke". 
A keresztyén ember nincs magára hagyatva, hogy tehe-
tetlenül vergődjék lenn a siralom völgyében. Istentől nincs 
elszakítva. Isten nincs tőle nagy távolságra. Előtte az 
ég mindig nyitva áll. Isten Lelke mindig kész a segít-
ségre. Valahányszor megszólal keblében ez a hang: 
Ezt tedd ! Ezt kerüld I — mindannyiszor az Isten Lelke 
beszél hozzá. És ha győzött, az biztos, hogy Isten segí-
tette diadalra. De ha nagyon elevenen elképzeljük ma-
gunknak Isten jelenlétét a mi harczunkban, vájjon nem 
kell-e megrémülnünk előtte? Ki tud megállni Tsten előtt? 
Az Úrnak prófétái és papjai mind elrejtették arczukat 
a nagy fényesség elől. Ámde Isten Lelke nem az ijesztés 
szelleme. A kikhez közeledik, azok Isten fiai, szeretett 
gyermekei. 

Vésse tehát minden igaz keresztyén emlékezetébe 
ezeket a szavakat: „A kiket Isten Lelke vezérel, azok 
Istennek fiaia. 

Ford. Dr. T. í 



EVANGÉLIUMI PROTESTÁNS SZÖVETSEG. 

Nem először foglalkozunk vele e helyen. Már ez 
évi január 25-i számunkban kifejtettük a tervezettel 
szemben fennforgó aggodalmainkat. Kijelentettük azt, 
hogy ha a tervezett szövetség czélja csak az, hogy egy-
séges szervezetbe foglalja a hazai protestántizmusnak 
számottevő egyesületeit, ezek munkáját összhangba hozza, 
az ellentéteket kiegyenlítse, a közös működésnek egy-
séges irányt szabjon, akkor igazában jót várunk tőle 
és teljes készséggel csatlakozunk hozzá. 

De nem helyeseljük azt, hogy ez a szövetség, ha 
a legfőbb irányító tanács akar lenni, lenyúljon egyszer-
smind a faluba, igyekezzék magának egy korona tagsági 
díjjal tagokat szerezni s ily módon versenyt csináljon a 
már meglevő egyesületeknek, a melyeknek, ha eredményeit 
nem becsülhetjük is túlnagyra, az az érdemük minden-
esetre megvan, hogy megelőzték a munkában, a közön-
bösség megtörésében, az első akadályok elhárításában 
azt a szövetséget, a mely csak most szándékozik meg-
alakulni. Ez pedig jelent valamit és mindenesetre mél-
tánylást kíván. 

Abban a nézetben voltunk, hogy azon a közös ér-
tekezleten, a mely a mult héten folyt le s a melyről 
már szintén megemlékeztünk, sikerülni fog felfogásunknak 
legalább bizonyos fokig érvényt szerezni. Azt hittük, 
hogy azok az érvek, melyeket tapasztalásból és eddigi 
munkásságunkból merítettünk, meghallgatásra fognak 
találni a túlsó oldalon is. Sajnos, azonban nem így tör-
tént. Azok, a kik velünk szemben álltak, nem voltak 
hajlandók érvelésünket honorálni; elfogadták tehát az 
eredeti tervezetet és ez úton lehetetlenné tették reánk 
nézve, hogy e mozgalomhoz csatlakozzunk. Nemcsak mi 
vagyunk ebben a helyzetben; több más egyesület távol-
maradásával jelezte álláspontját, részben pedig az érte-
kezleten kijelentette, hogy nem csatlakozik az új szö-
vetséghez. 

Kereshetnénk formai hibákat is a megalakulás, a 
meghívott egyesületek kiválasztása tekintetében. De nem 
tesszük. Beérjük azzal, hogy reámutatunk arra, hogy az 
E. P. Sz. az előzmények után nem lesz a magyar pro-
testáns híveknek teljességét felölelő egyesület. Épen 
ellenkezőleg. Ki fog belőle maradni azoknak nagy része, 
a kik szívvel és lélekkel, nem törődve a kicsinyléssel, 
sőt szánakozó mosolygásokkal sem, igyekeztek idáig 
megtermékenyíteni azt a mezőt, a melyből új élet csi-
rájának kell fakadni a protestáns felekezetekre nézve. 
Ha pedig egyetemességét elvesztette, akkor az E. P. Sz. 
nem tudja elérni azt a czélját, hogy vezesse, irányítsa 
a protestáns mozgalmakat, hogy megtermékenyítse a 
külföldi hatások hasznosítása révén a nálunk mutatkozó 
csirákat és még félénk törökvéseket. Nem lesz a pro-
testáns felekezeteknek ama lelkiismerete, a mely egyesítve 
a jobbakat, új erőfeszítésekre és nemes fellángolásokra 
bírja rá az aggodalmaskodókat a közömbösöket és azo-
kat, a kik ma még nem érzik, hogy nagy czélokkal 

szemben ha csak egyéni áldozatról van szó, sem habozni, 
sem pedig késlekedni nem szabad. 

Vájjon ilyen körülmények között kifejtheti-e az új 
alakulás azt a tevékenységet, a melyre szükség volna? 
Nem fog-e unos-untalan azokra az ellenvetésekre buk-
kanni, a melyek vele szemben máris készen állnak és a 
meglevő erőnek szétforgácsolását, elpazarlását és talán 
új ellentéteket fognak terhére írni? Sajnos, abban a 
meggyőződésben kell lennünk, hogy igen. Az 0. V. E. 
Sz. születése és kimúlása siralmas példa és tanúiság. 
Azonban még mindig akadnak olyanok, a kik ezt a ta-
nulságot levonni nem akarják. Pedig kár új hajtásokat 
erőszakolni, új vállalkozást indítani ahelyett, hogy a ré-
gibbeket igyekeznénk erősíteni. Egészen bizonyosan állít-
hatjuk azt, hogy az ily vállalkozás nem sok sikerrel fog 
járni és nem nagy eredményeket érlel. Ebből az álta-
lános felfogásból, melyet az értekezletre meghívottak 
közül tekintélyes szám elfoglalt, le kell vonnunk azt a 
következtetést, hogy az új egyesület nem az összes ma-
gyar protestánsok szövetsége. Azok nevében tehát nem 
is beszélhet, így azoknak egyetemes czéljait már ez 
okból is aligha fogja szolgálhatni. Mit fog tehát? Ke-
zelni fogja a szétszakadottságot, a partikulárizmust ? 
Hisz erre semmi szükség akkor, a midőn máskülönben 
mindenki a békét, az összeműködést, hangoztatja s a 
közönség értékesebb része tapsol a keresztyénség ter-
vezett együttműködésének Csernoch, Petri és Zsilinszky 
férfias fellépésének. A kálvinista konvent örömmel üd-
vözli az Amerikából kiinduló mozgalmat, mely ennél 
sokkal többet kíván. Bizottságot küld ki az őszkor ér-
kező anglia-amerikai bizottsággal való tárgyalásra. Az 
E. P. Sz. pedig megalakul olyan egyének tiltakozása 
és óvása ellenére, a kiknek szava mégis csak kell hogy 
súllyal bírjon már csak azért is, mert meggyőződésük 
önzetlen forrásból ered. Megalakul anélkül, hogy bizto-
sítékokat látnánk főleg arra, hogy itt, ebben a közönbös 
nagy városban, a hol az élvezetek hajszolása a túlnyomó 
többség életét teljesen kitölti: lesznek önzetlen világi 
elemek, kik a papságot munkájában támogatni hajlandók. 
Megalakul anélkül, hogy a más dolgozó egyletek és tes-
tületek megnyerését komolyan csak meg is kísérlették 
volna. Pedig ezekre, lévén székhelyül Budapest kitűzve, 
mégis csak szükség lett volna. Nélkülük igazán kevés 
a kilátás a sikerre. 

(in.) 

KRÓNIKA. 

A sajtó. 
A kath. sajtóegyesület mult heti gyűlésén ProhászTca 

püspök nagy csőhálózathoz hasonlította. Csapja van mondá, 
minden lakásban, trafikban, utczasarkokon és még a ro-
bogó vonaton is. De mit használ a legjobb csőhálózat 
is, ha nem veszik igénybe. Ha kristálytiszta vizet szállít, 
de az emberek pálinka és abszint után vágyódnak. 



A csapok berozsdásodnak és a víz áporodott lesz. A tiszta 
sajtó tehát nemcsak pénzkérdés, hanem világ-, közer-
kölcsiség és ízléskérdés is egyszersmind. Világos tehát, 
hogy a jó sajtó számára utat kell készíteni és termékei 
után a lelkekben vágyat kell ébreszteni. — Ez lenne egyik 
főczélja a prot. sajtómozgalomnak, sajtóvasárnapnak, a 
mely, fájdalom, még most is hiányzik nálunk. Odaát 
van sajtó vasárnap, a melyen közel 60,000 koronát gyűj-
töttek. Ha nálunk csak tizedrésze jönne össze, ezzel is 
lehetne kezdeni és tenni valamit. Csodálatos és elszo-
morító, hogy milyen kevés érzék van nálunk az ilyen 
dolgok iránt. Olvasom, hogy egy falusi plébános egész 
tekintélyes vagyonát a kath. sajtóegyesületnek hagyo-
mányozta. Ennek a papnak volt érzéke modern dolgok 
iránt. Sajtó nélkül ma már micsoda intézmény remélhet 
erőtől duzzadó életet és győzelmet? A világosság fiai és 
egyháza vagyunk. De hát hol a mi sajtónk ? Hol a mi 
csőhálózatunk ? Hol az igazi, komoly igyekezet és áldo-
zatkészség arra, hogy legyen? — „Vigyázó, meddig még 
az éjszaka?!" 

TÁRCZA. 

Levél Belfastból. 
Nagytiszteletű Szerkesztő Úr! 

Április 9-én volt évzáró ünnepély keretében az 
utolsó előadás a belfasti Assembly's Collegeben. Az év-
záró előadás az intézet kápolnájában folyt le számos 
résztvevő jelenlétében s az előadás tárgya — mint ak-
tuális kérdés — az „Ulster-skót" volt, melyet dr. Heron, 
az egyháztörténet professzora adott elő. Ezt megelőzőleg 
az intézet igazgatója, dr. Leitch, röviden megemlékezett 
az elmúlt iskolai évről s örömét fejezte ki a felett, hogy 
az intézet hallgatói szép szorgalomról tettek tanúságot, 
melyet legjobban mutat az az eredmény, hogy minden 
egyes hallgatónak a vizsgája sikerült. Az intézetnek az 
elmúlt isk. évben 31 hallgatója volt és pedig 13 a felső, 
10 a középső és 8 az alsó osztályban. Azután az ösztön-
díjak kerültek kiosztásra, s miután szépszámú ösztön-
díjjal rendelkeznek, a tanulók legnagyobb része kapott 
valami jutalmat, a mi igen nagy segítség, ha tekintetbe 
vesszük, hogy az ösztöndíjak a 10, 20, 30, sőt 40 fontot 
is meghaladják. 

Ezután a jelenlevő moderátor intézett buzdító be-
szédet az ifjúsághoz s különösen azokhoz, a kik ezzel 
az évvel befejezték a tanulmányaikat s megkezdik azt 
a munkát, melybe őket Isten állította. Beszédét azzal 
kezdte, a mit dr. Dale, birminghami lelkész mondott 
egy alkalommal egy nyilvános gyűlésen. Dale ugyanis 
egy Gladstonet dicsőítő eulogizmusba kezdett s így foly-
tatta: „Irigylem azt az embert, a ki" s itt megállt egy 
pillanatra s fölegyenesedve így szólt: „Uraim, én a mi 
Urunk Jézus Krisztus evangéliumának hirdetője vagyok 
s a Krisztus evangéliumának hirdetője olyan magas hiva-
tást nyert, hogy nem irigyelhet senkit". Beszélt azután 

arról a kérdésről, szükséges-e, hogy a lelkész a modern 
tudományokban is teljes jártassággal bírjon ? Természe-
tesen, volt a válasza, a lelkésznek nem szabad semmiben 
sem elmaradni a kor követelmén) eitől a tudományokat 
illetőleg, de ő arra inti az ifjúságot, hogy ne vigyék 
ezeket a témákat a szószékre. S itt hivatkozott Bryan-ra 
a volt amerikai elnök-jelöltre, a ki egy egyházi kon-
ferenczián így szólt a lelkészekhez: „Ha önök azt hiszik, 
hogy mi, fáradt és nagy elfoglaltságú üzletemberek és 
munkások azért jövünk vasárnap a templomba, hogy 
azt hallgassuk, a mit Önök a tudományokról beszélnek, 
igen tévednek. Mi is tudunk annyit a tudományokról, 
mint Önök. A miért mi jövünk, az nem más, mint az 
égi üzenet". A prédikálásra vonatkozólag az egyszerű-
séget kötötte az iljaknak a lelkére; egyszerűen és tisztán 
hirdetni az evangéliumot s mindig azzal a végczéllal, 
hogy a lelkek üdvözülést nyerjenek. S végül mint leg-
fontosabbat, kiemelte, hogy nekünk nemcsak prédikálnunk 
kell, de a prédikácziót élnünk is kell. Mert, hogy hogyan 
prédikálunk, az fontos, hogy mit prédikálunk, az még 
fontosabb, de hogy mi magunk mik vagyunk, az a leg-
fontosabb. 

Végül dr. Heron, az egyháztörténet professzora tar-
totta a szemeszter utolsó előadását az Ulster-skótról, 
arról t. i., hogyan lett az ulsteri skót azzá, a mi most. 
A kérdés rendkívül érdekes különösen most s az előadás 
után tisztán láttuk azt a bonyodalmas fejlődést s az 
egyes bajoknak a hihetetlen keveredését, melyből a mai 
úlsteri nép előállt. Kimutatta, hogy a mai Ulster a pic-
tek, kelták, normannok, dánok, flamandok, frízek, ango-
lok, szászok, norvégek keverékéből állott elő. Természe-
tesen a legnagyobb hatással volt rá a kelta faj. Kutatva 
most már, hogy mégis mi adja a domináló karakterét a 
mai Ulsternek, a kelta vagy a teuton vér, oda konklu-
dált, hogy a mai Ulster skótban a teuton elem az ural-
kodó, ellentétben az ír, illetve a kelta népet jellemző 
bőbeszédűség, hiúság, képzelődés, babonába átmenő val-
lásossággal, melynek az Ulster-skót határozottan ellentéte. 

* 

Nemrégiben volt a belfasti Shankill-Road Mission 
13-ik évi közgyűlése. Erről a missziói egyesületről, illetve 
annak a bámulatos munkájáról szeretnék egyet s mást 
elmondani. 

A Shankill-Road Belfastnak a legszegényebb ne-
gyedében van s egyike azon utczáknak, melyben a leg-
több italmérő helyiség van. Ezt a helyet, mely a sze-
génységnek, iszákosságnak, bűnnek a melegágya, válasz-
totta ki egy buzgó lelkész, hogy világosságot vigyen az 
ott lakóknak a szívébe. 

Dr. Montgomery az, a ki ezt e munkát megkezdte 
és ma is szuperintendense ennek a missziónak. Munkája 
igazán fényes realizálása a mustármag példázatának. Min-
den segítség nélkül, teljesen egyedül kezdte meg olyan 
emberek között, a kik szerető Istenről, megváltó Krisztus-
ról, imádságról talán csak gyermekkorukban hallottak, de 
nemcsak közönnyel, hanem épen ellenszenvvel viseltetnek 



a templom iránt, melybe vasárnaponként látják beözön-
leni a jól öltözött népet. Csak a rendíthetetlen hit és 
krisztusi szeretet tette képessé, hogy ezt a munkát oly 
széleskörűvé, nagyarányúvá emelte, a milyen az ma s 
a mely valóságos áldása annak a városnegyednek. 

Kezdetben szabad ég alatt tartott istentiszteleteket, 
minden este különböző részén az utczának. A hallgató-
ság a legvegyesebb elképzelhető társaság volt. Férfiak, 
nők, gyermekek, iszákosak, munkakerülők tették ki a 
hallgatóságot, a kiket csupán az újság ingere vonzott. 
De mégis az elvetett magból mindig hullott néhány szem 
termékeny talajra is, s ezek az emberek a legbuzgóbb 
munkatársaivá lettek a nagy munkában. Később egy 
hatalmas sátorba gyűjtötte össze azokat, a kik vágya-
koztak az élővíz forrása után. A legfontosabb része a 
munkának azonban a látogatások voltak, melyeket munka-
társaival együtt végzett a hívei között. Sokszor az éjjel 
legkülönbözőbb óráiban kérnek vigasztalást a szenvedők 
a missziótól, a kik késedelem nélkül sietnek a folyamo-
dók segítségére, nehogy egy lelket is elveszítsenek, a ki 
vígasztalásban óhajt részesülni. 

De a lelki szükségletek mellett nem feledkezett 
meg az anyagiakról sem, a mennyiben a legnagyobb 
erővel fogott hozzá a gyűjtéshez, hogy a sátor helyett 
megfelelő épületbe gyűjthesse a hallgatóit. Kitartó mun-
kájának meg is lett az eredménye, a mennyiben a 
Shankill-Road-on most Belfast legnagyobb és legmoder-
nebb Mission-Hallja van. A Hall maga 3000 ember 
befogadására alkalmas, de fel van szerelve minden más 
egyéb szükséges helyiséggel is. A nagytermen kívül van 
benne egy kisebb terem vasárnapi iskolások számára; 
orvosi rendelő terem, a ho] az orvosra váróknak tartanak 
bibliai előadásokat; egy másik terem főzőiskolások szá-
mára s számos egyéb helyiség vasárnapi iskolai tanítók, 
cserkészek számára. Van azonkívül tornaterem, zene-
terem a fiúk és lányok számára. S végül néhány helyi-
ség olyanok számára, a kik a missziói munkát tanul-
mányozzák, a hol az illetők ingyenes lakást kapnak. 
(Nálunk is elkelne egy ilyen! Szerk.) 

Ebben az épületben hetenkint 35 különböző gyűlés 
van, melyeket mind a szuperintendens, dr. Montgomery 
intéz egy segédlelkésszel. Szombaton este ingyenes mozgó-
kép-előadásokat tartanak, melyeknek a nagy haszna abban 
van, hogy sokakat elvon a korcsmáktól s egyéb helyek-
ről, de azonkívül itt minden előadást ima vezet be s 
minden új kép előtt előbb egy zsoltárt, vagy dicséretet 
vetítenek a vászonra, melyet az egész gyülekezet énekel. 

A misszió nemcsak lelki vigasztalással látja el a 
híveit, de anyagi segítséggel is. így segíti őket pénzzel, 
ruhával, élelemmel stb. A mult karácsonykor kétezernél 
több csomag élelmiszert osztott ki a szegények között 
s azonkívül két este 6000-nél több felnőttet ós gyerme-
ket vendégelt meg valláskülönbség nélkül. Körülbelül 
6000 látogatást végeznek a missziói munkások évenként 
a szegények és betegek között. 1047 gyermeket küldött 
a mult évben tengeri fürdőre egy vagy két hétre, azon-

kívül külön 100 anyát küldött a csecsemőikkel együtt 
az ugyanott levő üdülőhelyekre. Vasárnaponként 700 vasár-
napi iskolás fiú és leány nyer oktatást a misszióban. 
S mindezekre a szükségletekre a pénzt adakozás útján 
gyűjtik össze, ez pedig nem kis összeg, mert a misszió 
pénztára évi mérlegében 200,000 koronán felüli összeget 
mutat ki. De hogy milyen itt az adakozási kedv, csak 
utalok a külföldi misszió gyűjtési napjára, a mikor a 
reggeli és esti vasárnapi istentiszteleten csupán egy 
templomban 600 font (24,000 kor.) gyűlt össze s a mint 
a lapok írták, az említett templomon kívül még egy 
sereg más templomban is 400—500 fonton felül volt az 
adakozás ezen a napon. 

Ezek a dolgok, a melyeket említettem, voltak azok, 
a mit a Shankill-Road-Mission tárgyalt a közgyűlésén. 
A gyűlés nemcsak belső s igazán magasztos tartalmát 
tekintve, de külsőleg, a közönséget illetőleg is, igen 
érdekes volt, a mennyiben a belfasti notabilitások színe-
java jelenlétével mutatta ki érdeklődését a missziói 
munka iránt. 

Bárhol jártam és keltem, mindenütt találkoztam az 
ulsteri protestánsok bámulatos áldozatkészségével. Napról-
napra fokozódott bennem a tisztelet, a melyet irántuk 
éreztem. Szívemben nagy hálával eltelve vettem búcsút 
Belfasttól, az ott töltött idő életem egyik legszebb emléke 
marad. 

Sebestyén Andor, 
theologus. 

Tanulságos statisztika. 
A régi Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1844. 

évfolyamának első számában egy igen érdekes és tanul-
ságos kimutatást, találunk arról, hogy a különböző egy-
házi körökből hány előfizetője van a nevezett lapnak. 
Közlöm, a mint következik: evang, lelkész 79, református 
lelkész 194, római kath. lelkész 19, unitárius lelkész 2, 
evang. világi 47, református világi 56, evang. tanár, 
tanító, iskola 18, református tanár, tanító, iskola 21 
kaszinó és olvasóegylet 43 összesen 479. 

Feltűnő a róm. kath. lelkészek és a kaszinók 
száma. Ma aligha van ezek közül csak pár előfizetője 
is lapunknak. (Világiak vannak. Szerk.) Az idők jele! 

Én azt hiszem, hogy hasonló kimutatás közreadása 
ma sem lenne haszon és tanulság nélkül. (Majd meg-
tesszük. Szerk.) 

A hetven év előtti viszonyok ismertetésére közlöm 
még a czikk következő részletét: 

„Ki a 479 előfizető példányaiból, minden 10-iket, 
mint az előfizetések beszedéseért a postahivatalokat illető 
részt és a főpostahivataloknak tiszteletdíjul adatni szö-
kött 14 példány árát lerovandja, s felszámítandja, mit 
fizet a szerkesztőség postahivatalbért a fennmaradt pél-
dányokért (mindegyik példányért évenként 4 váltó forin-
tot) : kiszámítandja, hogy a szerkesztőség minden ívért 
(a papir árával együtt) a nyomtató intézetnek 19 ft. 45 
krt fizet váltópénzban (Oh, boldog korszak! Szerk.); mit 



fizet ezenkívül correctornak, cselédeknek, hivatalszobá-
kért házbért, külföldi lapokért, levélbérben stb.: hisszük, 
ielen számú fizetők mellett megeléglendi, hogy a szerkesz-
tőség, minden fennmaradandó pénzhaszon nélkül, idejét 
s nmnkáját e vállalatnak szenteli (bizony, ez most is 
így van. SzerJc.) s nem kivánandja, hogy — ha már 
szerk. azt, a mi legbecsesebb, idejét feláldozza — zse-
bébe is nyúljon, a végett, hogy többet vagy többször 
adhasson lapot". 

Volt pedig ekkor a lap előfizetési ára Budapesten, 
boríték nélkül 2 f. 40 kr.; postán, boríték alatt 3 f. 40 
kr. ezüstpénzben, félesztendőre; évi előlizetési díj tehát 
5 ft. 20 kr., illetve 7 ft. 20 kr.* 

Révész Kálmán. 

BELFÖLD. 

A kecskeméti ref. egyház ünnepe. 
Lélekemelő és minden tekintetben impozáns hála-

adó örömünnepet szentelt a kecskeméti nagy ref. gyüle-
kezet az elmúlt vasárnap a földrengés okozta romlásából 
csaknem 140,000 koronányi költség árán ékesen helyre-
állított templomában abból az alkalomból, hogy a kik 
most negyedfélszázada szakadtak el az ottani róni. ka-
tholikus egyháztól és alakultak külön gyülekezetté. 

Nékünk, magyar kálvinistáknak nem valami nagy 
erényünk a rendszeretet. Mint mondani szokás, annyira 
hívei vagyunk az autonómiának, hogy már csak azért 
sem akarunk minden tekintetben rendet, nehogy úgy 
látsszék, hogy mi az Istenen kívül másnak is engedel-
meskedünk. Kecskeméti testvéreink megmutatták, hogy 
ezen a különleges „magyar autonómián" már túltették 
magukat. Valóban mintaszerű és dicséretreméltó rend 
volt az egész ünnepség során. Meglátszik, hogy erős kéz 
fogja az egyház gyeplőjét. 

Az ünnepélyre szokatlan nagyszámú vendégsereg 
érkezett az egyházkerület minden részéből. Aligha túl-
zunk, ha a vendégek számát 100—120-ra becsüljük. 
Az egyházkerület is nagy küldöttséggel képviseltette 
magát. A küldöttség zöme a vasárnap délelőtti gyors-
vonattal érkezett, míg a püspök ós a főgondnok már 
előzőleg odaérkeztek. A küldöttséget az egyháztanács 
várta a vasúti állomáson, köztük egy hosszú, hófehér 
fürtű aggastyán: a 96 éves Szappanos István. Györffy 
Balázs főgondnok néhány szívélyes szóval üdvözölte az 
érkezőket. A küldöttek nevében Szilassy Aladár köszönte 
meg az üdvözlő szavakat. Az állomás előtt hatalmas 
kocsitábor várt reánk. A hintók és fogatok hosszú sora 
gördült végig a szép park mellett és a vasúttól vezető 
föllobogózott csinos úton. Csakhamar megérkeztünk a 
főtérre, mely hatalmas méreteivel, szép középületeivel, 
palotáival a fővárosnak is díszére válnék. A térség egyik 
sarkát az új köntösbe öltöztetett nagy templom foglalja el. 

* Köszönjük lapunk régi munkatársának ezt a „böngészetet". 
Az idézőjelben foglalt panasz bizony, fájdalom, ma is aktuális! 

Kocsijaink a hatalmas új kollégium elé kanyarod-
nak. Nagyobb iskola van nálánál az országban, de szebb 
aligha. Valósággal uralkodik a térség, sőt az egész város 
fölött méltóságteljes, magasbatörő architektúrájával. Iga-
zán megérdemli az a jóval több, mint egy millióba ke-
rült műremek, hogy külföldi hitrokonaink is megismerjék. 
A gyönyörű főbejárónál a tanárkar fogadta az érkezőket. 
Ruhánkat lerakva, kedves nősereg vett bennünket körül. 
Egy kis harapni- és innivalóval kínáltak meg mindnyá-
junkat. Bár a kései ebédtől való féltünkben a legtöbben 
fölkerestük útközben a vasúti étkezőkocsit, lehetetlen 
volt a kedves kínálást visszautasítanunk. 

Majd sorakozott a palástos papok és feketeruhás 
világiak nagy csapata és püspökünknek meg főgondno-
kunknak vezetésével megindult a helybeli, igazán testvér 
ág. ev. egyház küldöttségével bővült vendégsereg, az 
egyház presbitériumától és tanáraitól kísérve. A földí-
szített oldalajtón vonultunk be a kétemeletes karzatú 
nagytemplomba. Bár szorongásig megtelt a hatalmas 
templom és az úrinők is sokan állva szorongtak a pad-
közökben, a vendégek mind megkapták a számukra fön-
tartott külön helyet. Azok, a kiknek életveszélyes tolon-
gásokkal kapcsolatos „istentiszteleteken" is volt már 
„szerencséjük" résztvenni, valóban méltányolni tudják 
ezt a katonás rendet. 

Alighogy körülnézünk a XX. század követelmé-
nyeinek megfelelőleg kettős ajtókkal, zaj- és léghuzat-
felfogó függönyökkel, villanylámpákkal fölszerelt s hó-
fehérre meszelt falaival az igazi protestantizmust hirdető 
templomban, a 74. dics. 1. és a CV. zsolt. 1, 2. versének 
eléneklésével máris kezdetét veszi a hálaadó istentisz-
telet. Közben megjelenik a szószéken öreg püspökünk. 
Nagy örömünkre — mintha nem esnék olyan nehezére a 
beszéd, mint a legutóbbi két kerületi gyűlésen. Az elő-
fohász után elmondja az ő csodálatos szépségű, egyszerű 
és mégis annyi erővel beszélő nyelvén, hogy miért jöt-
tünk össze ? Úgy érezzük, jól meg kell figyelnünk min-
den szavát. Olyan magyarsággal alig fog utána már 
valaki beszélni. 

„Azért jelentünk meg — mondotta —, hogy Isten 
segítségül hívásával újra szenteljük az atyáink által már 
századokkal ezelőtt fölszentelt templomot. Hányszor szállt 
szívünkből a zsoltár: „Azért a mi szívünk nem félne, 
ha az egész föld megrendülne . . . " És nem rendült-e 
meg ez a szív arra a rendiilésre, a mely e nagy város 
fundamentomait megrázta ? Ma már ismét minden csen-
des, minden nyugodt. Nem panaszra gyűltünk össze jaj-
szavakkal, hanem hálaadó örömmel énekelni: „Jeruzsálem 
jól megépült . . . " Hálaadással nyissuk meg szívünket 
annak az Egynek, annak a Szentnek a nevében, a ki 
egykor azt mondotta: „Rontsátok le ezt a templomot és 
harmadnap múlva megépítem azt . . . Mielőtt kezünket 
fölemelnénk, tegyünk vallást azzal az örök vallástétellel, 
mely az apostolok után a mi atyáinkról maradt reánk 
szent örökségül: „Hiszek egy Istenben . . 

A hajlékot, a szent tornáczot, a szent asztalt, a 



kathedrát az Atya, Fiú és Szentlélek nevében megáldó 
és megszentelő s mindenekre áldást könyörgő lélekemelő 
imádság után a vegyeskar Mozart „Kél majd reggelt 
hirdetni a nap . . . " kezdetű szép énekét adta elő. Majd 
Mészáros János lelkész tartott egyházi beszédet II. Tess. 
2 :13—17. alapján. Vázolta azt a nagy pusztulást, melyet 
a három év előtti földrengés okozott. Majd utalt arra, 
hogy nemcsak a templom újjáépítéséért kívánnak Isten-
nek hálát adni, hanem azért a kegyelemért is, hogy 
őseiket most negyedfélszázada kivezette a lelki rabság 
babiloni fogságából. Megemlékezett arról a rendkívüli 
jelenségről, hogy a még ma is álló szomszédos temp-
lomban a reformáczió kezdetén fölváltva tartották a róm. 
katholikusok és protestánsok az istentiszteletet. Rámuta-
tott arra is, hogy a kecskeméti ref. egyház kezdettől 
fogva, a czímerében lévő fiait saját vérével tápláló peli-
kánhoz hasonlóan, mily sokat áldozott az egyház vete-
ményes kertjeiért: iskoláiért. Beszéde végén emelkedett 
szavakkal kérte Istent, hogy czímeréhez mindig hü ma-
radjon a megújított hajlékban is a gyülekezet. Ne az 
legyen felőle az ítélet, hogy élt itt egy nép, mely vette 
az evangélium áldásait, de nem becsülte meg drága 
örökségét, ezért csak emlékezete marad meg. Szavait az 
azokról való szép megemlékezéssel fejezte be, a kik a 
siralom és gyász idején testvéreik voltak s most is itt 
vannak örömünnepünkön. Ha nevük kitörlődnék is az ő 
szívük táblájáról, sohase törlődik ki az örök élet köny-
véből, hova az örök Bíró írta be. 

Kovács Dezső sárospataki zenetanár „Teremtő Isten, 
hova tekintsek . . . " kezdetű gyönyörű karénekének mű-
vészi előadása után Marton Sándor főgimnáziumi tanár 
tartott igen érdekes fölolvasást a kecskeméti prot. egy-
ház megalapításáról. Rámutatott arra, hogy egészen a 
legutóbbi évekig nem tudták, mikor, ki révén jött be 
Kecskemétre a reformáczió'? Csak most a jubiláris esz-
tendő elején sikerült rátalálni az egykorú hiteles nyom-
tatványra a brassói Honter-könyvtárban. Agricola (való-
színűleg Szántó) János búcsúverse ez a véle együtt 
Vittenbergában tanuló, de onnan nálánál egy évvel ha-
marabb hazatérő barátjához, Kecskeméti Benedekhez-
Ebben elmondja részletesen három művelt polgárnak 
(Szántó Ambrusnak, Czika 'Ferencznek és Apáthi vagy 
Pap Sebestyénnek) a reformáczió meggyökereztetése érde-
kében kifejtett fáradozásait, küzdelmeit. A szereplő budai 
basa, nagyváradi püspök és az akkortájt Czegléden mű-
ködő Szegedi Kiss István idejéből 1547-re teszi a lutheri 
reformáczió kecskeméti megalapozásának idejét, a melyet 
csak jó másfél évtized múlva, 1564-ben, Húsvét szerdá-
ján követ a római egyháztól való teljes elválás. Hisszük, 
hogy ez a pragmatikusan és mély történeti érzékkel 
megírt, értékes tanulmány valamelyik egyházi lapunkban 
is megjelenik, ezért nem vázoljuk annak tartalmát bő-
vebben. Fazekas Ferencz főgimnáziumi tanár olvasta föl 
még ünnepi ódáját, azután a 234. dics. 5. versének el-
éneklésével véget ért a templomi ünnepély. 

A templomból a főiskola gyönyörű dísztermébe 

vonult az ünneplő közönség, hol ünnepélyes presbiteri 
gyűlés volt. A földrengés után csaknem félesztendeig az 
ev. testvéregyház templomában tartottak istentisztelete-
ket, majd legutóbb, a templom külön-belső tatarozása 
alkalmával harmadfél hónapig itt tartották az istentisz-
teleteket. 

Mészáros János lelkész megnyitó beszédében rá-
mutatott arra, hogy ennek a díszgyűlésnek elsősorban 
az a czélja, hogy az ünnep lefolyását és az azon részt-
vevő testületek tagjait jegyzőkönyvében megörökítse. 
Györffy Balázs főgondnok indítványára köszönetet sza-
vaztak a megjelenteknek, elsősorban a kerületi elnök-
ségnek. Darányi Ignácz a kerületi elnökség és a kül-
döttség nevében meleg szavakkal köszönetet mondott a 
szívélyes és meleg fogadtatásért. Rámutatott arra, hogy 
a Gondviselés gondoskodott arról, hogy a nehéz napok-
ban oly férfiak álljanak a kecskeméti egyház élén, a 
kik méltók ezekhez a nagy időkhöz és oly presbitérium, 
a mely meg tudta állni helyét a nehéz időkben. 

Ezután az elnöklő lelkész hálás szavakkal emléke-
zett meg az egyházkerület vezetőinek ama szándékáról, 
hogy a Baár-Madas-alapból létesítendő kerületi leány-
árvaházat Kecskeméten óhajtják elhelyezni. Bemutatja 
a presbitérium elvi jelentőségű határozatát az árva-
ház czéljaira szolgáló megfelelő telek és ház adományo-
zása tárgyában. Darányi Ignácz főgondnok utalt arra, 
hogy ha a terv valóban valóra válik, igazán szép emléke 
lesz a negyedfélszázados jubileumnak. 

A Farkas Kálmán főgimnáziumi vallástanár buzgó 
vezetésével oly szép működést kifejtő Protestáns Egylet 
otthonát tekintette meg azután a vendégsereg. A höl-
gyek itt virágokkal kedveskedtek mindnyájunknak. Virá-
gokkal a kezünkben és gomblyukainkban a Royal-szálló 
kerthelyiségébe vonultunk azután a közebédre. Kecskeméti 
testvéreink itt is kitettek magukért, Az idegenek egytől-
egyig vendégeik voltak. — A legpéldásabb rendhez szép 
idő s a lehető legjobb ebéd járult, melyet jóízűen fo-
gyasztott el mindenki a számára előre kijelölt helyen. 

Jó magyar szokás szerint felköszöntőkben se volt 
hiány. Püspökünk, az öreg Szappanos István, az egyház 
tb. főgondnoka, Mészáros János, Darányi Ignácz, Györffy 
Balázs, dr. Joó Gyula jogakadémiai igazgató, Farkas 
Kálmán, .Sárkány Béla ev. főesperes, Sándor István 
presbiter és polgármester, Ádám Kálmán esperes, Szi-
lassy Aladár mondtak lelkesnól-lelkesebb felköszöntőket. 
Darányi Ignácz felköszöntőjében hivatkozott arra, hogy 
elnöktársával együtt mily erős kötelékek fűzik Kecske-
méthez. Baksay Sándor ép most hatvan éve prédikált 
először arról a helyről, a hol ma imádkozott. Ő maga 
pedig a ref. egyházhoz való ragaszkodást és a magyar 
nép szeretetét kecskeméti őseitől örökölte. 

A felköszöntők végén fölszólalt még egyszer a gyü-
lekezet érdemes lelkésze is. A hozzá legközelebb állók 
állítása szerint is, ilyen nemes lelkesedéssel sohasem 
hallották még beszélni. Utalt azokra a nehéz harczokra, 
megpróbáltatásokra, megaláztatásokra, a melyekben Krisz-



tus minden igaz katonájával együtt neki is része volt. 
Ez a nap mindazt elfeledteti véle. S ő is azt kérdi pres-
bitériumának, egyházának tagjaitól: „Ugy-e, jó minékünk 
kálvinistáknak lennünk", mikor ennyi nagynevű testvé-
rünk osztozkodik vélünk csapásunkban, örömünkben egy-
aránt ?! 

Ez az emlékezetes nap valóban nagy és méltó 
örömünnep volt nemcsak a kecskeméti ref. egyház, de 
érdemes lelkipásztora életében is. K. 

Csendes jegyzetek. 
Egyházi életünk. Bár 

a szives olvasó ellenkezőké-
pen vélekedjék is, ki kell 
jelentenem, hogy túlságosan 
optimista vagyok. Hiszen 
„egyházi életünkről" szólok 
sok jó reménységgel! — 
A rideg kritika durczás, du-
ruzsoló szava bosszúsan köz-
bemorog, hogy ilyen „élet" 
nincs is! Csak nem lehet 
egyházi életnek nevezni a 
mai helyzetet ? I Lakomá-
nak tartani a száraz kenyeret 
és vizet ?! És ez a kritika 
tényeket is említ. Ott van a 
legfőbb : a reformáczió alap-
elve : a Könyv: a Biblia. 
— Ma a „Könyvek Könyve" 
helyére a csak könyvek 
léptek ! 

A könyvek : az anya-, 
acsalád-, az iktató-, a posta-, 
a betűsoros mutató-, adó-, 
számadókönyv, a traktusi, 
kerületi, konventi jegyző-
könyv, . . . a törvénykönyv. 
Többen vannak mint a Bib-
lia könyvei . . . ! Kaján kri-
tikus kimutathatná, hogy 
ennyi könyv mellett csak 
egy hiányzik: . . . a panasz-
könyv. 

Panaszkönyv ! Ahová beírnák az ideális lelkek ön-
marczangoló kínjukat. Ahová szemléltető ábra gyanánt 
pontos fényképeket mellékelnénk a „fegyelmit neki!" 
bűvös igéjét kiáltozó nagyképűségről! Ahová leröntgen-
sugaraznák az úgynevezett „adminisztratív zsenik" szel-
lemi űrtartalmát! 

Be lehetne oda írni, hogy egyházi életünk kimerül 
az adminisztráczióban és adóbehajtásban. Szó esik kon-
grua- és államsegélyösszegekről, jegyzőkönyvi precze-
densekről, mindenféle statútumokról és paragrafusok-
ról . . . ! De ha valaki merészkednék a hivatalos gyűlések 

A keeskemétijnegújított ref. templom. 

zöld asztala mellett egy tétova kísérletet is tenni arra, 
hogy egy-egy konkrét esetben megtudakozza: mit szól 
ehhez az újtestamentomnak nevezett régiség és Jézus 
néven emlegetett prehisztorikus valaki . . . ? Hej ! Milyen 
nagy követ kötnének nyakára az egyházi hatalom nagy-
követei s milyen vállveregető fölénnyel mutatnák meg 
a kivezető utat ebből az ósdi zamatú, zavart ideológiá-
b ó l ! . . . Mi köze a gyakorlati életnek az „Élet"-hez? 
A modern embernek az „Embernek fiá"-hoz?! 

Az egyház büszke gályája kisiklott az élet tenge-
rére. De a haladó idővel a 

- hajdan vezető admirális-
hajóból egyszerű személy-
szállító járat lett. Fölveszi 
utasait: keresztel, leteszi 
őket: temet, közben mér-
leget vonaloz a vitelbérről: 
adminisztrál! Így lesz be-
lőle közönséges kereske-
delmi hajó ! Az is csak kö-
télre fűzött uszályhajó az 
állam bugószirénás gépezete 
mögött! . . . Közben talán 
már világra hozták, a gyer-
mekszoba világából angol 
és franczia szóra fogták, a 
betűvetés nehézségein átne-
velték, a gimnázium spa-
nyol csizmájába beszorítot-
ták, sőt talán külföldi egye-
temek víg burschai idomítják 
azt, a kiből lesz majd az 
a providencziális államférfi, 
ki az állam hajója gyor-
sítása végett . . . misét hall-
gat . . . azután elvágja az 
uszályhajó kötelét! 

Életerős egyházi életet 
akarunk! Ne mondja ne-
künk senki, hogy várjunk, 
mert hiszen a magyar pro-
testántizmus — daczára di-
cső múltjának —, még gyer-
mekkorát éri!! Majd ! Las-
san, lassan! — Az olyan 

gyermekkor, a melynek múltja van, az elhagyott, tehetetlen 
öregség gyermekkora ! Ennek pedig nincs jövője. Elnéző 
tekintetünk rokonszenve nem simogathatja végig ezt a 
multat, ezt a jelent! Nekünk a tehetetlen, vegetatív ver-
gődés helyett jövő kell, dicső jövendő : egyházi élet!! 

Sír szélén áll az a nyomorgó, kinek csontjai, kékes 
artériái kitetszenek a sárga bőr alól. Pedig a mi egy-
házi életünkből csak az adminisztráczió csontrendszere, 
gyülekezeti életünk vértelen vénája tűnik elő ! 

Pedig ezeknek ágaknak kell lenni, melyet az alig-
sejtésig el kell takarni, be kell vonni az egyházi élet 



ezernyi zöld lombozatának, ékes fehér virágainak, sze-
mérmesen piruló gyümölcseinek ! így lesz fává, „nagyobbá 
a veteményeknél" az egyház fája s így raknak fészket 
ágain az égi madarak! 

Ennek a megújhodásnak csak egy útja van, a 
mindenható Isten bölcs végzéséből: az evangéliumtól át-
hatott egyén. Jellem! A ki nem alpakka, hanem ezüst! 
Nem vásári dublé, hanem arany ! Nem futtatott zománcz, 
hanem belső eleven ej ő, kisugárzó energia, mely jellemít, 
oszt, különböztet, vonz! Mely előtt nem rejtőzködhetnek, 
nem lapulhatnak a bűnnek még a láthatatlan, ultraviolett 
színei sem! Evangéliumi jellemeknek, mint voltak az 
apostolok, a mártírok, a reformátorok, a gályarabok . . . 
a régi prédikátorok ! 

Elég volt az olyan vézerkedő apostolokból, kik-
nek zsebükből virít ki működésük főmotívuma: a kék-
bélyeges nyugta! Elég volt a hősökből, kik napi-
díjért statisztálják a gályarab szerepét! . . . Micsoda 
mosolyogni való együgyűség volt Pál apostoltól, hogy 
fizetés, úti-általány, napidíj és nyugdíj nélkül szorgos-
kodott, ültetett és öntözött ? Micsoda fölháborítóan sze-
mérmetlen volna, a modern apostoloktól csak századrész-
nyi ingyenes önfeláldozást kívánni ? !! Ott tartunk, hogy 
még közigazgatásunk csikorgó szekere is rogyadozik a 
sok „személyi kiadás" és „napidíj" alatt! Ott tartunk, 
hogy szeretet és lelkesedés által teremtett egyesületek, 
mint pl. az ORLE. is, mely pedig a Kálvineum létreho-
zását az önemésztő, önfeláldozó szeretetnek köszönheti, 
rálépnek a megfizetett, ledijazott szolgálatok sivár me-
zejére s a tisztviselők fogyó, vagy növő lelkesedését 
napidij-injekcziókkal s a tagok lazuló, vagy erősödő ér-
zületét a tagdíj-emelés digitáliszával igyekezik pótolni. 

Ott tartunk, hogy maholnap nem lesz emberünk, 
a ki átérezné ennek az „adsza-nesze" helyzetnek szomorú 
fonákságát! 

Ott tartunk, hogy csak akkor lehetne eredményesen 
küzdeni egyházi életünk penészgombája: a napidíj-epi-
démia ellen, ha a harczolók búsás napidíjat kaphatnának! 

Hát persze ! 
Érdemes az örökkévalóságért dolgozni, hogy meg-

kapjuk annak díját, jutalmát, mikor a muló napért is 
kaphatunk ? ! így könnyebb is, szebb is, érdemesebb is, 
gyümölcsözőbb is egyházi közéletünk szolgálata. 

Hasznos szolgák vagyunk, a kik azt tettük, a mi 
kötelességünk . . . és még külön jutalékot is kaptunk. 

Egyházi életünk pedig azért nincs, mert még ke-
vesen kapnak napidíjat s a mit kapnak, az is kevés. 
Többet és többnek! Majd lesz akkor egyházi élet ! 

Csányi Sándor. 

b r o n z b ó l ver t , igen 
sikerült plakettje öt 
korona árban meg-
rendelhető a Kálvin-

Szövetség titkári irodájában (IV, ker,, Molnár-
utcza 17• szám). 

Kálvin 

S Z O C Z 1 A L 1 S Ü G Y E K . 

A Református Tanonczotthon. 

Kerti ünnepély volt május 16-án a budapesti egy-
ház intézményeinek ebben a legfrissebb hajtásában. 
A kerti ünnepet ugyan elmosta a zuhogó zápor, de 
azokat, a kiknek szivén fekszik ez a fontos, életrevaló 
és jól működő intézmény, a nagy eső sem tartotta vissza. 
Zsúfolásig telt meg az Otthon két legnagyobb terme. 
A védőasszonyok viruló leányaikkal színessé, barát-
ságossá tették ezt az összejövetelt s mint minden pro-
testáns intézmény, úgy a Tanonczotthon is az ő meleg 
és biztos védőszárnyaik alá került. 

Nem sorolhatjuk fel a megjelenteket, csak azt 
emeljük ki, hogy az ifjúság különböző csoportjai egye-
sültek, hogy az iparostanonczok ügyét előre vigyék. 
A ref. theol. akadémia énekkara Kálmán Farkas h. hall-
gató, a ref. főgimnázium zenekara Szitányi Miklós VIII. 
gimn. tanuló, a budapesti egyetemi énekkarok Hackl 
Lajos orsz. énekügyi felügyelő, karnagyok vezetése alatt 
szebbnél szebb dalokkal és zenedarabokkal gyönyörköd-
tették a közönséget és segítségére jöttek a Tanoncz-
otthon fiatal énekkarának, a mely szintén megállotta a 
maga helyét Nagy Sándor postafelügyelő, parókhiális 
tanácsos dirigálása mellett. 

A zápor végre elállt . . . s az Otthon tornáczárói 
élveztük a postás-zenekar toronyzenéjót. A szomszéd 
házak ablakai is kinyíltak s megteltek hallgatókkal, a 
mint az új fasori templom várszerű tornyáról felhangzott 
Tinódy Sebestyén: „Imádkozzatok és buzgón kérjetek . . . " 
kezdetű vallásos éneke. Majd az „Erős várunk az Úr 
Isten . . . " hatalmas himnusza hatotta át szíveinket, aztán 
„Térj magadhoz drága Sión . . . " mélabús akkordjai 
mellett álmodoztunk a XVI. század fénykoráról, Hündel 
„Sión leánya, örvendj . . . " pedig az örök Isten trónjának 
zsámolyához emelte lelkeinket. A magyar Himnusz fe-
jezte be ez emlékezetes estét. A postászenekar igazán 
áldozatot hozott, a mikor ezeket az egyházi énekeket 
erre az alkalomra betanulta, de nem is győzte Graul 
Antal, a postások derék karmestere az ovácziókat 
fogadni. 

Az ünnepély fővédője Kovácsy Sándor főgondnok 
és felesége voltak, főrendezői pedig Herényi János pres-
biter, a Tanonczotthon gondnoka és Gál Lajos, az Otthon 
felügyelő-lelkésze. Az Ő buzgóságuk és fáradozásuk ered-
ménye, hogy 1000 K-val szaporodott az az alap, a mely 
a teljesen szegény szülők gyermekeinek is lehetővé teszi, 
hogy az Otthonban gyermekeik elhelyezést nyerjenek. 
Mert bizony sok szülő adná szívesen ebbe az otthonba 
gyermekét, de igen soknak az a heti 3 kor. hozzájárulás 
is nehezére esik. Nekünk pedig arra kell törekedni, hogy 
ez otthonban azokat is gondjainkba vehessük, a kik 
semmit sem tudnak fizetni s ezért alapot kell teremteni 
erre a czélra. 

A tanonczhiány óriási; 4—5000-re tehető csak 



Budapesten. Nagy százalékot von el az iparospályától 
az utczai ujságárulás. Nemcsak a rikkancsok, hanem 
azok a kifutó gyerekek, a kik valamely jogosult utczai 
ujságárúsnak segédkeznek, apasztják a tanoncznak valók 
számát. A gyorsküldönczökből is sok jó iparos telnék 
ki. És hol van még az a sok ezer gyermek, a melyik 
csak csavarog, vagy az állami menhelyekből már kikerül! 

A budapesti lakatos-ipartestület különösen nagyra-
becstili a mi ref. Tanonczotthonunkat s az állami men-
helyeknek nagy gondot okozván, hová és mikép helyezze 
el a 12 évet betöltő fiúkat, az a terv merült fel, hogy 
a budapesti ref. egyház szárnyai alatt több tanonczotthon 
alakíttassék. E tárgyban még április havában volt érte-
kezlet a Tanonczotthonban, a melyen dr. Ruffy Pál, az 
állami menhelyek orsz. felügyelője, a Székesfőváros ki-
küldöttje s a lakatosipartestület elnöksége is részt 
vettek. A mi Tanonczotthonunk szervezete, berendezése 
és kezelése rendkívül megnyerte tetszésüket és a tanács-
kozás során kialakult az a terv, hogy a bel- és keres-
kedelemügyi minisztérium támogatásával újabb ref. ta-
nonczotthonok építtessenek a főváros különböző részein. 
Az állami menhelyele hajlandók 100 gyermeket elhelyezni 
havi 10 kor. fizetése mellett s a lakatos-ipartestülethez 
tartozó mesterek heti 6 kor.-t fizetnének az innen kapott 
tanonezok ellátásáért. Adja Isten, hogy ez a gyermek-
védelmi, iparfejlesztési, szocziális és egyházi szempont-
ból egyaránt nagyfontosságú terv minél hamarább valóra 
váljon! 

Egyelőre örüljünk annak, hogy a mi Tanoncz-
otthonunk mintaintézettó nőtte ki magát. Kívánjuk, hogy 
legyen benne örömük azoknak, a kik megalkották és a 
kik vezetik s hozzon sok áldást magyar iparunk fejlő-
désére, magyar hazánkra ós kálvinista egyházunknak 
egyaránt. Töltse be az otthont a becsületes, puritán, de 
vidám kálvinista szellem, a mely az evangélium vilá-
gosságánál már annyi jót, üdvöset és hasznosat teremtett! 

Kálvinista. 

KÜLFÖLD. 
Nagybritánnia. 

A vakokért. Nagyarányú mozgalom indult meg az 
angol társadalom körében a vakok érdekében. Czélja 
társadalmi gyűjtés útján olyan intézmények létesítése, a 
melyek lehetőleg minden ilyen szerencsétlen számára 
elviselhetőbbé teszik a nagy csapás szülte testi és szel-
lemi nélkülözéseket. Intézeteket, iskolákat, könyvtárakat, 
szórakoztató eszközöket létesíteni, folyóiratokat, napi-
lapokat kiadni számukra, főleg ez a segítőakezió czélja. 
Százezrek folytak már be. A „British Weekly" cz. egy-
házi ujág szerkesztőjéhez is már mintegy 30 ezer kor.-t 
küldöttek. De érdemes megemlékezni arról, hogyan szerez-
tek ezreket a boy-scoutok — cserkészek — a vak gyer-
mekek számára. Nékik nincs pénzük, szülőiket sem mo-
lesztálták. Ok hát szolgáltak értük. A mult szombaton 

volt az ő nagy napjuk. Az angol fővárosban és vidékén 
e napon kétszázezer cserkész működött a vakok intézménye 
érdekében. Hajnaltól kezdve tuczatszámra álltak az ifjúk 
a színházak, klubok, tőzsde és éttermek előtt és azonnal 
jelentkeztek, mihelyt valahol szolgálatot tehettek. A házi-
asszonyokat elkísérték bevásárlásaikra, utánuk vive a 
táskát, a vonatokhoz sietőknek podgyászukat vitték, má-
soknak leveleket kézbesítettek, az üzletekben kiszolgál-
tak, pakkoltak, söpörtek és csomagokat kézbesítettek, a 
borbélyüzletekben segédkeztek, czipőket puczoltak, a 
szakácsnéknak segítettek zöldséget tisztítani, a világ-
talanokat vezették, gyermekeket vittek sétálni, a bete-
geket kocsiban tolták, a templomokban tisztogattak, a 
sportpályákon segédkeztek, zongoraleczkeórát adtak stb. 
A legkülönbözőbb szolgálatokra kértek a lapokban meg-
jelölt állomásokról cserkészeket. Nem csoda, ha az an-
golok nagy szeretettel karolták fel ezt a nagyszerű moz-
galmat. A „Chief scout", főcserkész, Baden Powell tábor-
nok egyik legnépszerűbb ember Angliában. Népszerű 
marad annak daczára, hogy most 250 ezer fontot akar 
gyűjteni e munka czéljaira. — A mi cserkészeink is meg-
érdemlik a nagyközönség pártfogó szeretetét. Ok is nagy 
„szolgálatra" készülnek. Istenért, hazáért, királyért, ez 
a jelszavuk! 

Nagy veszteség érte az angol kongregáczionális 
egyházat egyik legkiválóbb lelkészének, Home Silvester-
nek Kanadában történt váratlan elhunytával. Előbb ken-
singtoni lelkész volt, majd 10 éven át a londoni White-
field missziónak vezetője. Páratlanul nagyszerű agresszív 
evangélizáló szocziális munka folyt ebben a misszióban 
vezetése mellett. Prófétai lélek lakozott benne. Ez vezette 
őt a parlamentbe; ott is érvényesíteni akarta az evan-
gélium elveit a nagy szocziális problémák megoldásánál. 
Ő volt az egyedüli nonkonformista lelkész a parlament-
ben. A ker. demokrácziának volt hatalmas harezosa és 
szószólója. Barátja volt Wilson elnöknek. 50 éves korá-
ban halt meg. Korán megemésztette az Úr háza iránti 
égő szeretet. —p. 

A MI ÜGYÜNK. 

E l ő f i z e t ő i n k e t kérjük, szíveskedjenek az 
1914. évi előfizetési díjat s az e s e t l e g e s h á t -
r a l é k o t minél hamarább beküldeni. 

Kálvin-Szövetségi gyűlések Erdélyben. A széki 
ref. egyházmegye Kálvin-Szövetségének 6 körzete van. 
A bethleni kör jól sikerült összejövetelt tartott Bethlen-
ben. Az istentiszteleten Sófalvy Károly rettegi lelkész-
esperes imádkozott és Fejér István lelkész prédikált, 
vegyes kar énekelt. Elnöki megnyitót Gyárfás Albert 
bethleni lelkész mondotl. Hatalmas beszédet mondott 
gróf Bethlen Pál, az erdélyi Kálvin-Szövetség elnöke. 
Dr. Vályi Pál tartott a kaszinó dalárdájának éneke után 
felolvasást a „Krisztus vallása a legtökéletesebb vallás" 
czímen. Sok ilyen bizonyságtévőt! — A küküllöi egy-
házmegye Kálvin-Szövetsége 19-én Nagykenden tartotta 
gyűlését. Itt Tövissi Antal ádámosi lelkész hirdette az 



igét, Sámuel Aladár elnöki megnyitója után Révész Imre 
theol. tanár „A magyar protestántizmus problémájáról" 
tartott előadást. „A nagykendi egyházközség szoczio-
grafiája" czímen Kovács György lelkész tartott előadást. 
A nagyszebeni ref. egyházmegye Kálvin-Szövetsége Nagy-
szebenben gyűlt össze folyó hó 17-én. Az istentiszteleten 
Nagy Károly theol. tanár, ker. főjegyző prédikált, ugyanő 
tartott a délutáni vallásos összejövetelen előadást. Öröm-
mel adunk hírt a „Ref. Szemle" nyomán erdélyi test-
véreink élénk egyházépítő munkájáról. Miért nem szer-
vezkedünk, mozgolódunk mi is teljes erővel a Királyhágón 
innen ? 

A Claparéde-emléktábla költségeire és az ösztöndíj-
alapra a kecskeméti ref. egyház 6 K-t, Takács Gyula 
(Dunaszentgyörgy) 5 K-t, Miklós Géza, székesfehérvári 
lelkész 2 K-t adományozott. Az eddigi adományok ösz-
szege 639 K. Kérjük a további adományokat B. Pap 
István, ref. theol. tanár czímére (IX., Ráday-utcza 28.) 
küldeni. 

Lapunk átvételi és fejlesztési költségeire P. /.-né 
1 K-t küldött, a mit e helyen is hálásau köszönünk s 
kérjük lapunk olvasóit és barátait a további adakozásra. 
Ezzel alapunk végösszege 2031 K. 

IRODALOM. 

A szocziálizmus és a vallás. írta tJrmösi József 
homoródszentpáli unitárius lelkész. Budapest, 1914. 84 
old. Ára 1 kor. Zűrzavaros, minden önállóság nélkül 
való, általános elvi tájékozatlanságban és vérszegény 
olvasottságban szenvedő, de azért idézetekkel agyon-
tüzdelt szerény dolgozat, a mellyel csak azért foglalko-
zunk, mert a Kálvin-Szövetséget is támadja. Kifogásolja 
Darányi, Bernát István egyik-másik elvét, a többi ke-
resztyén felekezetekkel s főleg a róm. katholiczizmussal 
való együttműködési törekvését. Közben pedig szembe-
állítja az „orthodox" Sebestyén Jenőt a „liberális" Jánosi 
Zoltánnal s az előbbinél kifogásolja azt, hogy ő a pro-
testántizmus és a szocziáldemokráczia világfelfogása kö-
zött óriási különbséget lát. Nem vitatkozunk e hosszabb 
fejtegetést igénylő kifogásról. De nagyon hálásak leszünk, 
ha bebizonyítja nekünk Ürmösi József azt, hogy a kál-
vinizmus theisztikus ideálizmusa ugyanazon forrásból 
táplálkozik, mint a szocziáldemokráczia történelmi mate-
rializmusa s így elvi alapon szövetkezhetnek egymással. 
Mert hiszen a szocziálizmusnak, mint olyannak, egyetlen 
egy hívő keresztyén, még kevésbbé a társadalmi kér-
dések iránt oly nagy érzékkel bíró kálvinizmus sem 
lehet ellensége; de a végső konzekvencziáiban atheista 
gyökerű és szellemű történelmi materiálizmusnak igen; 
az utolsó lehelletig. Az egyetlen értékes gondolat az 
egész füzetben különben az, hogy a protestántizmus 
nálunk még mindig nem foglalkozik hivatásához méltó 
komolysággal a szocziálizmussal. Ez nagyon igaz, de 
viszont nem újság, mert ezt. sajnos, régóta érezzük és 
tudjuk mi is. Azonban az is bizonyos, hogy a szabad-
gondolkodókkal s marxista szocziológusokkal való kooperá-
czióval Ürmösiék sem fogják a szocziális kérdéseket 
keresztyén alapon sohasem megoldani s nagyon valószínű, 
hogy Jánosi sem ezen az úton törekszik arra. 

Helyreigazítás. Lapunk mult számában a Hamar 
István czikkében „névrokonairól" helyett „vérrokonai-
ról" és ugyanazon kikezdésben (3-dik) „alábbvaló" helyett 
„elébbvaló'í olvasandó. 

A középkori nevelés története. Vezérfonal az egye-
temi előadásokhoz. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
megbízásából írta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára 
8 kor. 

EGYHÁZ, 
Lelkészválasztás. Klaár Vilmos losonczi ev. val-

lástanárt a titeli ev. gyülekezet választotta meg lelké-
széül. 

Lelkészbeiktatás. A kajdacsi egyházközségben f. 
hó 17-én iktatta be lelkészi hivatalába Gilicze Sándor 
újonnan választott lelkészt Kátai Endre esperes. A be-
iktatási ünnepen részt vett Stankovánszky János csász. 
kir. kamarás, róm. kath. volt ottani nagybirtokos, a ki 
az új lelkész beiktatási ünnepére új toronyórát ajándé-
kozott a — ref. egyháznak. A beiktatás templomi ünnep-
sége után az új lelkész üdvözlésére megjelent Vörös 
Nándor róm. kath. plébános és fölhívta ifjú kartársát a 
felekezeti béke és egyetértés jegyében való társadalmi 
munkásságra. — A péterii ev. egyházközség új lelké-
szét, Csaba Gyulát f. hó 10-én iktatta be hivatalába 
Sárközy Béla, a pesti ev. e. ni. esperese. A beiktatási 
ünnepélyen résztvett Földváry Elemér esperességi fel-
ügyelő egész családjával. 

Templomszentelés. A szentesi új ref. templomot 
f. hó 24-én szenteli fel dr. Baltazár Dezső püspök. 

Esperesválasztás. A gömöri ref. egyházmegye az 
elhunyt Csabay Pál helyére Réthy Andor balogi lelkészt 
választotta esperesévé, — A békési ev. egyházmegye a 
Veres József halálával üresedésbe jött esperesi hivatalra 
Keviczky László kondorosi lelkészt választotta meg. 

Lelkészjubileum. Meleg ünneplésen volt része f. 
hó 17-én Biczó Pál kosdi (pesti e. m.) lelkipásztornak 
abból az alkalomból kifolyólag, hogy most töltötte be 
ottani lelkészi szolgálatának 10-ik évét. Tisztelői ez al-* 
kálómból kifolyólag szép selyempalásttal, papi föveggel 
és képes bibliával lepték meg. Ezeket istentisztelet előtt 
az egyháztanács élén Fábián Lajos rektor nyújtotta át 
az ünneplésről mit sem sejtő lelkésznek meleg üdvözlő 
beszéd kíséretében, a melyre a lelkész könnyektől meg-
hatva adott választ Az istentisztelet folyamán a lelkész 
a nagy számmal összegyűlt híveknek is megköszönte a 
megemlékezést. 

A tiszáninneni ref. egyházkerület június hó 4. 
és 5-én tartja közgyűlését Miskolczon a felsőleányiskola 
dísztermében. 

Hírek a Kálvineumról. Az idei állami költség-
vetésben 100,000 kor. van felvéve a Kálvineum segély-
zésére. Ez a segély második részlete. A harmadik rész-
letét is valószínűleg még ez év folyamán folyósítják, 
úgy hogy a hajdúböszörményi építkezés (fiúk számára) 
költségei fedezve lesznek. Az intéző bizottság összeállította 
az évi költségvetést, melyből kitűnik, hogy ez év folyamán 
még 10,000 K-t kell összegyűjteni. A belső berendez-
kedésre nézve is jelentékeny intézkedés történt. Meg-
választotta a bizottság a felügyelő lelkészt Ozsváth Pál 
döghei lelkész személyében. Bentlakó tanár és nevelő Be-
recz Pál lesz. 

Egyházmegyei gyűlések. A tiszáninneni egyház-
kerületben e hó folyamán tartották közgyűléseiket az 
alsó- és felső-borsodi; valamint a felső-zempléni egyház-
megyék. Az alsó-borsódinak dr. Tüdős István püspök volt 
esperese. Helyére Bodolay István mezőcsáthi lelkészt vá-
lasztották, a ki most hű és odaadó munkát igérő beszéd-
del foglalta el az elnöki széket báró Vay Elemér gond-



nok oldala mellett a miskolczi gyűlésen. Érdekes határozata 
a gyűlésnek, hogy 4 tagból (2 lelkész és 2 világi) álló 
bizottságot küldött ki két faluba, hogy megvizsgálja a 
baptizmus terjedésének okait és „keresse a gyógyításra 
alkalmas orvosságot". Jó volna, ha ez a bizottság nyil-
vánosságra hozná jelentését. — A felsöborsodi gyűlésen, 
a mely Sajószentpéteren volt, Vadászy Pál esperes és 
Ragályi Béla gondnok elnököltek. A számvevő jelen-
tése szerint az egyházmegye legtöbb egyházában van 
már egyházfentartó alap. Lászlófalván, Egressy Gábor 
szülőhelyén, nevét viselő iskola épült. —A felső zempléni 
egyházmegyei gyűlésen, a mely Sátoraljaújhelyen folyt 
le, Hutka József esperes és Dókus László gondnok vol-
tak az elnökök. A közgyűlés, a tisztviselők mandátuma 
lejárván, elrendelte a tisztújítást. Péter Mihály gálszécsi 
lelkész, az egyházmegye főjegyzője irodalmi becsű ein-
lékbeszédet mondott Fejes István püspök életéről. Az 
egyházmegye állást foglalt a mai lelkészválasztási rend-
szer ellen és a választási szabadság korlátozása mellett 
nyilatkozott. — A sátoralja-újhelyi lelkészválasztás ellen 
fellebbezést jelentett be 10 egyháztag. Varannón (misz-
sziói hely) az evangélikusokkal nem sikerült szövetkezni 
templomépítésre, most a reformátusok ezek nélkül épí-
tenek. 

Püspöki körlevél a szövetkezeti biztosítás érde-
kében. Geduly Henrik, a tiszai ev. egyházkerület püs-
pöke, legutóbb meleghangú körlevélben ajánlotta a lel-
készkedő papságnak figyelmébe a Gazdák Biztosító 
Szövetkezetét. A főesperesekhez czímzett körlevél hivat-
kozik arra, hogy a folyton súlyosbodó közterhek s a 
válságos közgazdasági viszonyok kívánatossá teszik, mi-
szerint a lelkészkedő papság a híveknek gazdasági téren 
is jó tanácsot és támogatást nyújtson. Tekintettel arra, 
hogy a gazdálkodás ma tűz- és jégbiztosítás nélkül na-
gyon koczkázatos és bizonytalan, a püspök kéri, mi-
szerint a lelkészek ajánlják, hogy a gondjaikra bízott 
hívek jégbiztosításaikat a Gazdák Biztosító Szövetkeze-
ténél adják fel, a hol 15—20 százalékkal olcsóbbak a 
díjtételek, mint a többi kartellben lévő biztosító intézet-
nél. A püspök a körlevélben hivatkozik arra, az ^össze-
köttetésre is, a mely az egyházkerület és a szövetkezet 
között már hat évvel azelőtt létesült, a mióta is ez az 
altruisztikus intézmény úgy olcsó díjtételeivel, mint pedig 
méltányos és igazságos kártérítésével, nem egy esetben 
nobilis eljárásával is teljesen megfelelt a hozzáfűzött 
várakozásnak. Geduly püspök meleghangú ajánlását, a 
melyben a szövetkezet érdekében való munkálkodásra 
kéri fel egyházkerülete lelkészeit, azzal a figyelmeztetés-
sel végzi, miszerint hovatovább előtérbe nyomul annak 
szüksége, hogy a lelkész gazdasági téren is első és leg-
megbízhatóbb tanácsadója legyen gyülekezete népének. 

A protestáns közös bizottság ülése. A protestáns 
közös bizottság gróf Dégenfeld József főgondnok és 
Baltik Frigyes püspök együttes elnöklete alatt szombaton 
tartott ülést, a melyen a református és evangélikus egy-
házak vezérférfiai vettek részt. A jegyzőkönyvet dr. 
Baksa Lajos vezette s az ügyeket Sztehló Kornél refe-
rálta. A bizottság a lelkészeknek jogos igényeit sem az 
1898. évi kongrua-törvény, sem az 1913. évi korpótlék-
törvény által nem tekinti kielégítettnek s felterjesztést 
intéz a kormányhoz, a melyben a jogos igények kielé-
gítését esetleg az 1848. évi XX. t.-cz. alapján az e 
czélra adandó segély által sürgeti. Felkéri egyúttal a 
két egyház főhatóságát, hogy a szükségleteknek már 
elrendelt összeírását mielőbb fejezzék be és munkájuk 
eredményét terjesszék fel. A vallás- és közoktatásügyi mi-
nisztert felkérik, hogy az 1848. évi XX t.-cz. végrehajtása 

tárgyában a kiküldött albizottsággal mielőbb tárgyaljon. 
Az alapítványok dolgában a bizottság ragaszkodik ahhoz 
az álláspontjához, hogy az egyházi alapítványok létesí-
téséhez nem szükséges kormányhatósági jóváhagyás és 
aval lás- és közoktatásügyi minisztert kéri, hogy addig, 
amíg a törvényhozás máskép nem intézkedik, fogadja el 
a magyar királyi kúria által is osztott ezt az álláspontot. 
A bizottság felterjesztést intéz a kormányhoz a tandíj-
mentességet megállapító törvény életbeléptetése előtt 
egyes iskolafenntartók által megváltott tandíjakért adandó 
kárpótlás és a pozsonyi egyetemen evangélikus theologiai 
fakultás felállítása iránt. (Hivatalos kommüniké.) 

Egyházmegyei értekezlet Kórógyon. Június hó 
4-én az alsóbaranyai és szlavóniai lelkészek és tanítók 
Kórógyon (Szerén m.) tartják rendes évi értekezletüket, 
melyen vendégként. Megyercsy Béla a ker. ifjúsági egy-
letek magyar nemzeti szövetségének orsz. titkára is meg 
fog jelenni. Kontra János csúzai lelkész, értekezleti elnök 
a következő programmot állapította meg: Istentisztelet 
reggel 8 órakor. Egyházi beszédet tart Ruzsás Lajos 
vukovári lelkész. Az értekezlet megnyitása, elnöki jelen-
tések. „Ifjúsági egyletek szervezése." Előadó Megyercsy 
Béla orsz. titkár. „A magyar kálvinista pap munkája 
régen és most." Előadó Mészáros János laskói lelkész. 
Egyházmegyei vagy egyházvidéki közlöny létesítése. Elő-
adó Fábián Zoltán vörösmarti lelkész. Szabályrendelet-
javaslat az egyházi belhivatalnokok javadalmi földjeinek 
használatáról. Előadó Szalay Antal kopácsi lelkész. Nyu-
galomba vonult lelkészek egyházi tisztségei. Előadó Varga 
Zsigmond mohácsi lelkész. A gyermekistentiszteletek 
jelentősége és jogosultsága. Előadó Vásárhelyi Pál ma-
gyarrétfalui lelkész. Jelentések, indítványok. Az értekezlet 
lefolyásáról annak idején részletes tudósítást hozunk. 

Orgonamegrendelés. Kispalád község (Szatmár 
megye) gyönyörű gótstílű temploma részére egy új or-
gonát rendelt Országh Sándor és fia rákospalotaujfalui 
(Bpest mellett) orgona- és harmóniuingyáros czégnél, 
kinek ajánlata a számos pályázó közül a legelőnyösebb 
volt. A mű a tiszta légnyomatú rendszer szerint, remek 
kivitelű, gót stílű szekrénnyel készül és ünnepélyes át-
adása folyó évi július hó 31-én lesz. 

ISKOLA. 
Elszámolás. Néh. dr. Balogh Ferencz volt deb-

reczeni theol. akadémiai tanár mellszobrára a hazai ref. 
egyházi lapokban általam közzétett adományozási felhívás 
alapján Debreczenből 552*00 K, más helyekről 615'40 K, 
együtt 1167'40 K gyűlt össze nálam; kiadásom 31'36 
K volt, úgy hogy az engem e gyűjtéssel megbízott theol. 
tanárkaromnak 1136*04 K-t lartalmazó takarékpénztári 
könyvvel számoltam be s e könyvet főiskolánknál letétbe 
helyeztem. Debreczen, 1914 május 26. Csiky Lajos theol. 
akad. tanár. 

A budapesti ref. theol. akadémián folyó hó 18-án 
kezdődtek el a kollokviumok és tartanak június hó 13-ig. 
Az évzáró vizsgálatok június hó 16—17-én lesznek. 17-én 
d. u. 5 órakor lesz a theol. választmányi ülés és d. u. 
6 órakor a záróünnepély. 

A (lunamelléki egyházkerület lelkészképesítö-
bizottságának elnöksége az írás- és szóbeli képesítő 
vizsgálatok idejéül szeptember hó 8—11. napjait tűzte ki. 

Érettségi vizsgái elnökök és kormányképviselők. 
A dunamelléki ref. egyházkerület főhatósága alatti közép-
iskolákban a következők: Budapesten dr. Szabó Aladár 
lelkész, dr. Schmidt Henrik kolozsvári egyetemi tanár; 



Kecskeméten Mészáros János lelkész, dr. Antal Géza 
pápai theol. tanár; Nagykőrösön A dám Kálmán esperes, 
dr. Joó Gyula kecskeméti jogakadémiai igazgató ; Kiskun-
halason Takács József lelkész, dr. Kacsoh Pongrácz. 
Theologiánk tanárai közül Hamar István Székelyudvar-
helyre, B. Pap István Mezőtúrra, dr. Pruzsinszky Pál 
Kisújszállásra nyert kiküldetést. 

EGYESÜLET. 

A Magyar Evangéliumi Keresztyén Missziói Szö-
vetség folyó hó 20-án délután tartotta évi közgyűlését 
báró Podmaniczky Pál felsőszelii ev. lelkész elnöklete 
mellett. Ima és elnöki megnyitó után dr. Fleischer Gyula 
ügyvéd, titkár jelentése számolt be a Szövetség mult 
évi eredményes munkájáról, a mely főleg a misszió iránti 
érdeklődés és áldozatkészség ébresztésében állott. A misz-
sziói gyűlések, iratok és főleg a kitűnően, nagy gonddal 
szerkesztett „Hajnal" működtek közre a czél érdekében. 
Nagy segítségére volt a Szövetségnek az Ev. Magyar 
Ker. Diákszövetség hathatós közreműködése is. Ennek 
elnökét, Rényi György orvostanhallgatót a közgyűlés 
másodtitkárrá választotta. Dr. Csia Sándor máv. orvos 
pénztári jelentése szerint a bevétel 5324 K, a kiadás 
5182 volt. A tagok száma egyre növekvőben. Közgyűlés 
után istentisztelet volt a Kálvin téri templomban. Hét-
köznap volt és mégis nagyon sokan voltak. Az elnök 
imája, bibliaolvasása és a ref. theologusok karéneke után 
Kónya Gábor mezőtúri lelkész prédikált. Este jól sikerült 
szeretetvendégség volt a Deák-téri ev. iskola dísztermé-
ben. Itt Raffay Sándor ev. lelkész, Kunst Irén misz-
szionáriusnő tartottak előadást és ifj. Benkö István ref. 
s.-lelkész mondott bibliamagyarázatot; közben a Bethánia 
énekkara dr. Kovács Lajos vezetésével és Gergely De-
zsőné gyönyörködtette a jelenlevőket énekével. Az elő- és 
utóimát a szövetség alelnökei, ifj. Victor János és dr. 
Koczogh András áll. főreáliskolai tanár mondották. Nagy 
sikert és sok áldozatkész tagot és barátot kívánunk ennek 
a Szövetségnek, a mely az Úr nagy, minden tanítvány-
nak szóló parancsát írta zászlajára! 

A Magyar Vöröskereszt-Egyesület folyó hó 20-án 
tartotta ünnepélyes közgyűlését. Jubileumi gyűlés volt. 
Ezelőtt 50 évvel kötötték meg a genfi konvencziót, a 
mely szerint semlegesek: az ápolás objektumai, alanyai 
és eszközei. Azóta enyhültek a háború borzalmai. A kon-
venczió Dunant genfi orvos agitácziója folytán jött létre, 
a ki röpiratban ismertette a solferinoi csata rémes jele-
neteit. Ázóta alakultak mindenütt a vörös kereszt jelvénye 
alatt működő egyesületek. Genfből jött ez is más nagy 
áldásos dolgokkal együtt. Erről is meg lehetne emlé-
kezni gyülekezeteink körében is. 

A Nagypénteki Református Társaság május 15-én 
d. u. tartotta évi közgyűlését a budai ref. templomban 
igen sok érdeklődő jelenlétében. Haypál Benő ügyvezető 
elnök megemlékezett az elmúlt óv eredményeiről, buzdítva 
a tagokat a társaság további támogatására. A társaság 
budaörsi otthonában 67 növendéket nevel. Költsége volt 
erre 41,960 kor., mely összeg a jövőben is csak tagjaink 

buzgóságával gyűjthető össze. Takách László gondnok 
évi jelentésében hangsúlyozta a fiatalság megnyerésének 
szükségességét, hogy legyenek, a kik az elkezdett mun-
kát folytassák. Örömmel említette meg a budapesti pap-
növendékeket, kik a társaság meglátogatása alkalmával 
legátumuk bizonyos százalékát felajánlották a társaság-
nak. Ezért a mindenkori szenior választmányi tagul vá-
lasztatik. A társaság támogatói közül kiemelte még báji 
Patay Gyuláné úrnőt, ki mindenütt szószólója és támoga-
tója és vasadi Balogh Lajos gyúrói lelkészt, ki úgy a maga 
egyházmegyéjében, mint mindenfelé valóságos apostola 
a N. R. T. szeretetházának. A közgyűlés úgy az em-
lítetteknek, mint a nagyon lelkiismeretes elnöknek és 
gondnoknak háláját fejezi ki és munkájában továbbra 
is különösen a lelkész és tantító urak támogatására szá-
mit, mert védenczeit elsősorban ezek árvagyermekei kö-
zül toborozza. A gondnok czíme: Budapest, II., Fő-u. 71. 

A Budapesti lparosképzö Prot. Egylet a mult 
vasárnap, május 17-én tartotta LV-ik rendes évi köz-
gyűlését. A „Himnusz" elhangzása után Hajts Jakab fa-
szobrász, h. elnök meleghangú üdvözlő beszéde után 
megnyitotta az egyleti ifjak ezévi munkáiból Nagy János 
műipari rajztervező által rendezett rajzkiállítást. Végh 
Albert kir. tanácsos, iparoktatási főigazgató, mint a m. kir. 
kereskedelmi minisztérium által az egylet felügyeletével 
megbízott kiküldött és Tatay János áll. felsőipariskolai 
szakember s mindketten a kiállítás kiváló sikerét tanú-
sították. Herényi János, a ref. tanonczotthon vezetője, 
mint a lakatosok ipartestülete részéről kiküldött biráló 
bizottsági tag, hosszabb, szívhez szóló beszédben buzdí-
totta az ifjúságot a munkaszeretetre és önképzésre. A rajz-
tanfolyamban résztvett ifjak közül 9 ifjú nyert 20 és 10 
K-ás aranyat és oklevelet jutalmul, a könyvvitelből 5-en, 
a magyar-német és földrajzból pedig 1 ifjú részesült 
könyvjutalomban, A Kovács Zsigmond-alapítvány ezidei 
kamatait Wenter Ervin szabósegéd kapta segélyül kül-
földi tanulmányútjához. Az egyletet a lefolyt évben 177 
iparosifjú látogatta rendesen, köztük legtöbb lakatos (32) 
és asztalos (30). A hegedűtanfolyamnak 43, a zongorának 
17 növendéke volt.. A Falvay Antal titkár által előter-
jesztett évi jelentés adatai közül különösen kiemeljük, 
hogy Raffay Sándor ev. és Kovács Emil ref. lelkész tar-
tottak az év folyamán istentiszteleteket, Szigethy Jenő 
vallástanár vallásestélyeket tartott, Algöver Andor lelkész 
pedig a reformáczió emléknapján, továbbá karácsonykor és 
a nagyhéten tartott ünnepélyeket, a melyeken tanítvá-
nyai és azok szülei zsúfolásig megtöltötték az egyesület 
dísztermét. A számadások szerint 1913-ban a bevétel 
12,202-82 kor., a kiadás 12,194'71 kor. volt, az egylet 
vagyona pedig az Alföldi-u. 13. sz. alatti szép egyesületi 
épületen kívül 56,406'02 koronára emelkedett. Müller 
Sándor máv. főellenőr indítványára a közgyűlés elhatá-
rozta, hogy Kovács Zsigmond elnök tiszteletére, mivel az ő 
25 évi elnöki fáradhatatlan működésének és áldozatkész-
ségének köszönhető főképen az egylet felvirágzása, kü-
lön alapítványt létesít. Végre Sass Béla és Hültl Hümér 
vallástanár elismerésüket fejezték ki az egylet közhasznú 
működése felett buzdítván az ifjúságot a vallásos érzések 
ápolására és a hazaszeretetre. 



N Y I L T T E R . 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

r A kiváló bór- és lithíumos gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, koszvénynél, czukorbetegségnél, 
vorhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvlzkereakedéaekben és gyógyszertárakban. 

c r u n i t c c i Ári/ACi* Szlnye-Lipóozí Salvator-forTás-vállalat, 
al/MULlük AbUM Budapest, V., Kudolfrakpart 8. 

Németh János műasztalosmester 
készít iparművészeti bútorokat, lakás-, iskola-, stb. berendezé-
seket. A székesfőváros szállítója. Költségvetés díjtalan. Budapest, 
VIII., Gólya-utcza 43. Telefon: József 3—90. 

d í d í s l f ^ ^ d f d f e l f d f d i d í d f ^ a í d j ^ d í d í a í d f d f ^ d f e l f 

Kaszás János czípészmester 
megrendelésre készít legfinomabb női- és férficzipöket. Buda-
pest, IV., Váczi-utcza 42. sz. 

HIRDETESEK. 

CM magyar óragyár gffzeril-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

M Ü L L E R J Á N O S 
utóda M A J E R K Á R O L Y 

Budapest, VII., Thököly-út 52, 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
- jegyzékek ingyen. 

KUNZ JÓZSEF ESTARSA 
BUDAPEST 

V., Deák Ferencz-u. és Bécsi-u. sarok 

Vászon, m e n n y a s s z o n y i kelengye, asztal-
nemű, szőnyeg, úri es női divatczikkek ké-
pes árjegyzékét kívánságra bárkinek küldjük 

E R Z S É B E T K I R Á L Y N É S Z Á L L Ó 
Budapest, IV. Ker., Egyetem-utcza 5. szám. 
Régi jó hírnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központjában. A mult évben újonan épült minden modern 
kényelemmel felszerelt hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

A l e g j o b b 
kályhákat és kandallókat 

caásrárl és Jk±rá.l-yl szállít 

H E I M H . 
H n d a p e a t , T b o n e t - u d v o r . 

udvari szállító 

Különlegességek: t e m p l o m o k , csa ládi h á -
zak, i sko lák , i rodák stb. részére. T ö b b 
mint 100 ,000 van be lő l e haszná la tban 

V a l ó d i 
oaak ezzel 

a r ó d ő -
* e g y g y e L 

MEIDINGER-OFEN 
^ H . H E I M ^ 

Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

Budapesten Thonet-udvarban. 
M á r i a v a i ó r l a u t o a a Í O . 

Orgona- és harmoniumgyár 
gfizerfihajtás- i s saját vi l lamosvílágítással berendezve. 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
os. öt kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első aíj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson ,.aranyéremmel" (első díj), a 1806. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmoniumok 

minden nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

a lelkész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

Hornyánszky-féle zsoltárokat 
16° alahban 14 cm magas és 10 cm széles. 

1.— kor.-tól 8.50 kor.-ig 
3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 

Vászon- és félbőrkötésben . 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8° a lahban 17V'2 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.00 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

AlKalmi ajándéKul ajánljuK a Kiadásunkban levő 

Képes Szent Bibliát 
Tartalmazza a teljes Ó- és Újtestamentomot, valamint az 
Apokrifus könyveket. Alakja 18/25 cm. Tartalmaz több mint 
ezer művészies kivitelű képet és világhírű festők festmé-
nyeinek nyolez színes másolatát. Ára dúsan aranyozott 
fekete vászonkötésben 30 korona. Postaköltség 72 fillér. 

H o r n y á n s z k y V i K t o r K ö n y v K i a d ó h i -

v a t a l a B u d a p e s t , V . , A k a d é m i a - u . 4 . 



a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v.azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: II., Coivin- tér 2 . — IV.. S e m m e l w e i s s r u . 14. — V.. LiDÓt-
körút 2 2 . VI.! Andrássy-ú t 2 8 . - VIII., RáKÓczi-ut 3 9 - V111, Baross-

u tcza 7 7 X., Liget-tér 2 . 
f e t i é r n e m ű t ö m é s t i e z való utasítást Egy a 

tartalmazó füzet bárkinek ingyen kiadatik. 

RIEGER 0 T T 0 
gőzüzemre berendezett csász. 
és kir. udvari orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít 
40 év óta 2000-nól több orgonát szállítóit, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
árban teljesít Orgona jó karban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál :: 

u \ X J J l h ° - T h e C h a m p i o n 
kerékpárokat dupla harang csapággyal és 
szabadonfutóval 3 és 5 évi jótállással, min 
den árielemelés nélkül, szigorúan és az ere-
deti gyári árakon havi 10 és 15 koronás 
részletre adjuk és kerékpáralkatrészeket az 
egész világon létező összes kerékpárokhoz 
külső és belső gummikat, pedálok, lánczok, 
csengők, kulcsok, szabadonfutóágyak, kor-

m á n y o k , s t b . mélyen leszáll ított 

nagybani eredeti gyári árban szállítunk vidékre is 
1 drb hegyi gummi 6 K-tól, 1 drb belső 2-80 K-tól feljebb 

L Á N G J A K A B É S F I A 
kerékpár- és alkatrésznagykereskedők 

BUDAPEST, VIII. Ker., József-Korút 41 szám. 
Fióküzletek: Andrássy-út 55., Baross-tér 3. és Budán II., Margit-kőrút 6. sz. 

Díszárjegyzék 1500 képpel ingyen és bérmentve. 

HARMÓHtUiVI ÉS ZOHGÖR A! 
Mielőtt harmóniumot vásá-
rolna, ne mulassza el a mi 

Az országban a legnagyobb 
választék elvámolt elsőrendű 
amerikai, németországi és 
belföldi gyártmányokban, 
kedvezményes részletfizetési 
fel tételek mellett , m i n d e n á r -

felemelés nélkül. 

KÉPVISELŐK KERESTETNEK 

Kerber és Berlsth 
Budapest, 

VEI., W e s s e f é n y i - u . 5 3 . 

L E G Ú J A B B 
_ _ T H E O L O G I A I 

MOST JELENTEK MEG I ÚJDONSÁGOK 

DEBRECZENI LELKESZI TAR 
XI. kötet. Szerkesztette S. SZABÓ JÓZSEF, 
/vra kötve Í0 K 
J a N O S I Z.: PAPI DOLGOZATOK 
VIII. kötet. Közönséges egyházi beszédek. 
x».ra kötve 6 K 

Ugy ezek, mint az előbbi 
kötetek, csekély havi részletfizetésre 

megrendelhetők 

K O N F I R M Á C Z I Ó ALKALMÁBÓL 
ajánljuk a RÉVÉSZ SZOBOSZLAY-S . 
SZABÓ-féle KONFIRMÁCZIÓRA ELŐ-
KÉSZÍTŐ K Á T É T kérdés és feleletekben. 

Ára 30 fillér. 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
prot. írod. k ö n y v k í a d ó h í v a t a l á b a n 

DEBRECZENBEN 

E l m a r a d o t t n a k tek inthet jük az t a k ö z s é -

ge t , a hol f o g y a s z t á s i s z ö v e t k e z e t n i n c s ! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a riagyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
&&& Szövetkezeiéhez&&& 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 55 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



fm magyar villamos erőre berendezett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv, hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházai, hadsereg, művészek stb. szállítója. 

Budapest, II., Lánczhid-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő-hangszereit 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

, , H a n g f o k o z ó g e r e n d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
= z = gyár. = = 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál 
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmór,iumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér 

mentve küldetik. 

Iskolahsgedük 6 kor.-tól följebb. 

Alap í t ta to t t 1816-ban. Tíz é v i jó tá l lás . 

SELTENHOFER FRIGYES FIAI 
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN, 
w H a z á n k l e g r é g i b b h a r a n g ö n t ő d é j e . "98 

Ajánlják legjobban 
berendezett harang-
öntödéjüket a t. köz-
ségeknek és egy-
házaknak Harangok 
bármely nagyság-
ban . é s zengzet-
ben, csak a legfino-
mabb harangérez-
ből, tiszta c sengő 
hanggal öntetnek. 
Repedt harangok újra 
öntetnek; ezek, va-
lamint az új haran-
gok is a már meg-
lévőkhöz teljes 
összhangzatba ön-
tetnek. Minden ha-
rang hangja előre 
határoztatÍK meg. Kü-
lönösen f igyelmez-
tetjük szabadalma-

zott kovácsolt vasból készült szerkezetünkre nagy haran-

f ok részére, m e l y által ezek könnyen húzhatók s a fala 
at nem r á z z á k / Fakoronákkal bíró harangok ezen 

szerkezetre o lc só árért átalakíttatnak. Kovácsolt vasból 
készült tűzmentes harangállványokat, czélszeríí szerke-

zetben s o lc só árak mellett a legjobban ajánlunk. 

K ö l t s é g v e t é s e k k e l é s k é p e s á r j e g y z é k k e l k í v á n a t r a 
p o s t a f o r d u l t á v a l s zo lgá lunk . — 1 9 3 2 - b e n 1 6 2 drb ha-
r a n g o t összesen 4 6 , 1 3 7 klg. s ú l y b a n szá l l í to t tunk . 

VIZSGÁI JUTALOMKÖNYVEK 
Képes Ujtestamentom (60 fillér), olcsó református tankönyvek, val-
lásos iratok, fali mondások, olcsó ifjúsági iratok (Filléres könyvtár, 
® Vasárnapi könyvtár stb.) állandóan raktáron vannak ® 

2, 4, 10, 20 stb. koronás csoportok 
összeállíthatók, csak azt kérem közölni, hogy hány példány ajándék-
könyv legyen. Iskolai végbizonyítvány-nyomtatványok raktáron vannak 

KÓKAI LAJOS 
BUDAPEST 
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PROTESTÁNS 

EGYHAZIESISKOLAI LAP 
Megje len ik m i n d e n vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IX., R á d a y - u t c z a 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és k i a d ó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B I L K E I P A P I S T V Á N . 

Társszerkesztők : 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, Tar! Imre dr. é s 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési díjak: 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

T A R T A L O M . Az É le t K ö n y v é b ő l : Jövel, Szentlélek! M. K. — V e z e r e z i k k : I. Hol a veszély? Sebestyén Jenő. II. Polgári 
Törvénykönyv és Protestantizmus. — K r ó n i k a : Nyilatkozatok. Az utolsó szó. — T á r e z a : Ünnep a Prot. Orsz. Árva-
házban. (phz . ) — B e l f ö l d : Ki és hol tartolt először gyermekistentiszteletet'? Ber,ke István. -— Szocziál is ügyek . — 
Kül fö ld : Francziaország, Spanyolország. Dr. T. I. — A mi ügyünk . — Irodalom. — Egyház . — Iskola . — 
E g y e s ü l e t . — Gyászrovat. — Szerkesz tő i üzenetek . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből . 

Jövel, Szentlélek! 
„Mindnyájan egy szívvel-lélek-

kel foglalatosak vagyunk az imád-
kozásban. 

És mikor a pünkösd napja 
eljött, mindnyájan egy akarattal 
együtt valának." Csel. l . u ; 2.x. 

Eljött újra píros píinköst ünnepe. Az Isten házában 
felcsendül az esengő ének: „Jövel szentlélek, Úr Isten!. . 
Ue bizony nem jön. Kénytelenek vagyunk bevallani a 
legnagyobb szégyenünket és szegénységünket: szűkölkö-
dünk nagymértókbeu szentlélek nélkül. Hány gyülekezetet 
tudnánk az ujjainkon megszámlálni, a melyen végig se-
pert a szentlélek bünperzselő ítéletének tüzeivel? Há-
nyat ? Akármennyire fáj is, be kell vallanunk, hogy még 
mindig csak a szánk énekli a pünkösti hívó éneket, de 
életünk megczáfolja ezt is. 

Elfelejtettük, hogy a szentlélek kitöltetésének előz-
ményei vannak. Hol az a gyülekezet, melyben pásztor 
és nyáj egy szívvel-lélekkel foglalatosak az imádkozásban ? 
Hol készülnek a pünköst ünnepére komolyan, hogy mikor 
e napja eljön, mindnyájan egy akarattal együtt legyenek?.. . 

Az első tanítványok és atyaüak nem feledték el a 
Mester szavait. Ott a felsőházban kitartóan ostromolták 
az Eget azok a lelkek. Tudták, hogy a szentlélek kitöl-
tetését megelőzi a szíveket egybekötő szeretet. A hol 
egyenetlenség ós szeretetlenség fészkel, oda nem árad-
hat ki ereje. Mi pedig valahogyan kihagyjuk állandóan 
számításunkból a szentlelket. Magunk küzdünk, fáradunk, 
a saját bizonyságtételünkre számítunk csupán, ahelyett, 
hogy Isten Lelkét engednénk átáradni, munkálkodni, 
bizonyságot tenni. Ezért olyan sovány a termés, mit a 
csűrbe takaríthatunk! Emberek ereje és buzgósága nem 
pótolhatja a Lélek erejét és hévséget! . . . 

Istennek Lelke pedig ma sem szükíttetett meg; a 
kik egy szívvel-lélekkel imádkozva, egyakarattal együtt 
lévén kérik s várják, ma is megkapják. Istennek Lelke 

csodálatos zendüléssel zúg végig e nagy világon. Csak 
mi ne hallanók? 

Halljuk meg egy ma is élő férfiúnak, Groforthnak 
szavát, a ki bizonyságot tesz arról, hogy a különböző evan* 
gélizáló törekvések sikere mindig arányos volt azzal, 
hogy mily mértékben adták át magukat a keresztyén 
munkások Istennek és mily mértékben keresték a szent-
lélek erejét. Ha Krisztus egyháza — folytatja — kész 
megalázni magát Istennek hatalmas keze alá, a szent-
lélek jelenlétének és hatalmának félreérthetetlen jeleivel 
fogja kísérni az Igének hirdetését . . Erős meggyőző-
désem, hogy dúsan kamatozna az egyháznak úgy ott-
hon, mint a misszió terén az, ha egy időre beszüntetné 
sok sürgő-forgó tevékenységét és keresné a szentlélek 
hatalmát, mint valami elrejtett kincset. Bekövetkeznék 
az, a mit egy koreai misszionárius mondott, mikor a Lé-
lek alászállott a pjengjangi munkásokra: „0 egy fél 
nap alatt többet végzett, mint amennyit mi együttvéve 
fél év alatt végezhettünk volna." Ha a jelen korban 
evangélizálni akarjuk a világot, vissza kell térnünk a 
pünkösti tényezőhöz." 

Ha mi nemcsak folyton védekezni, hanem hódítani, 
élni, megmaradni akarunk : vissza kell térnünk a pün-
kösti tényezőhöz. Balgaság volna tőlünk, ha a készen 
levő, rendelkezésünkre álló isteni hatalmat nem érvénye-
sítenők azonnal! Ezt hirdeti mindnyájunknak a pünkösti 
evangélium. 

Tartsunk hát komoly önvizsgálatot. Tervszerűen, tu-
datosan éljünk az imádság fegyverével. Készüljünk egy 
szívvel-lélekkel való imádkozásban, egyakarattal együtt 
lévén, Isten Lelkének magyar földön soha nem tapasztalt 
bőségben történő kitöltetésére. Hadd legyen már a ma-
gyar népnek is igazi pünköstje! Sebesen zúgó szélnek 
zendülése töltse el az egész házat I Véghetetlen nagy 
alázatossággal, szívóssággal és töredelemmel ostromoljuk 
meg az Eget: „Jövel, szentlélek Úr Isten !" Igazán jövel! 

M. K. 



HOL A VESZÉLY? 

Abban a harczi készülődésben, a mely most a ma-
gyar szellemi életet is jellemzi, a magyar reformátusság 
is erősen igyekszik fegyverkezni. Ez a fegyverkezés 
azonban, sajnos, nem egységes, mert hiszen az ellensé-
gekről és ellenfelekről való gondolkodásunk sem egysé-
ges. A fegyverek sem egyforma erősek és modernek mind-
egyik csoportban. Régi rozsdás fringiák, „kis" és „nagy 
bot"-ok hadonásznak a levegőben a legmodernebb és leg-
ügyesebb fegyverek mellett. A magyar protestantizmus szel-
lemi egységének hiánya felett azonban nem kesergünk. Hisz 
ez a szellemi differencziálódás a protestantizmus alapelvé-
ből folyik s épen ezért nem taktikai, hanem elvi alapon 
képtelenség úgy az uniónak, mint mindenféle olyan sző • 
vetkezésnek a gondolata, a mely bármelyik prot. feleke-
zetnek a maga egyéniségéről való lemondását jelentené. 
A míg tehát a nagy testvériség kovácsolói ilyeneket akar-
nak, csak gyengítik vele a protestántizmust. Az unió 
teliát csalóka gondolat. A protestáns szövetségnek is 
csak nagy ad hoc kérdésekben van létjogosultsága, ereje 
pedig csak akkor lesz, ha először minden egyes felekezet 
már külön-külön virágzásra jutott, Egy részleteiben gyenge, 
ki nem épített, erőtelen épületet abronccsal összefogni: 
lehet átmeneti biztosítékokat kereső mentő gondolat, de 
nem jelenthet hosszú berendezkedést a gazdára nézve. 
Az igazi erő majd az egyes felekezetek egyéni erejének 
és fejlődésének nagyobb virágzása után fog bekövetkezni. 
Színtelen kis Verein-eket, szürke aklokat ácsolni össze 
minden határozott bélyeg nélkül, negatív protestáns ala-
pon : az Orsz. Vallásegyenlőségi Szövetség sorsára méltó 
vérszegény gondolat. 

De nem erről akarunk mi most itt szólani. Nem a 
belső pártoskodásról, hanem a külellenséggel szemben 
való védekezésről. Ebben a kérdésben is nagy a meg-
oszlás a magyar református egyház kebelén belől. Hol 
a veszély? Szerintünk a szabadgondolkodás atheista irá-
nyában első sorban, a debreczeniek szerint pedig a 
klerikálizmusban. Elismerjük az ő aggodalmaikat. Csak 
arra kérjük őket: ismerjék el a mieinket is. Az igazság 
ez alkalommal különben kivételesen a középen van. Mind 
a kettő veszedelmes reánk nézve. Mert a klerikálizmus, 
ha erőre kap, irtóztató fojtó, vérszívó hatalom, de ugyan-
ilyen, csakhogy más hatásokban az atheizmus is. Van-
uak, a kik a vallásgyűlölő szabadgondolkozástól nem 
félnek, mert, szerintük, az nem bánt minket, nem olyan 
nagy ellenségünk; míg a klerikálizmus szerintük egye-
nesen kiirtásunkra törekszik. Meglehet. De a kik csak 
a klerikálizmustól félnek s az atheista szabadgondolko-
dástól nem: egy dologban sohasem fognak bennünket 
megczáfolni és ez az, hogy a klerikálizmus, legyen bár-
milyen erős ós hatalmas, arra sohasem képes, hogy in-
telligencziánkból meggyőződés alapján százával vigye át 
magához az embereket, s nyerje meg azokat a maga gon-
dolkodása számára. Az atheista szabadgondolkodás pedig 
épen ezért veszedelmes. Ha ugyanis ez egyszer erőre 

kap: polipkarokkal hálózza be legelső sorban a protes-
táns intettig encziát. Belenyúl felekezeti iskoláink tanítói, 
tanárai közé, eljut a parókhiákra is és kripto-atheista 
tendencziái ott lappanganak a kathedrák körül, s a ta-
nárok, tanítók, papok gondolkozásában s írásaiban egy-
aránt. És ezzel szemben mutasson nekem valaki csak egy 
ref. felekezeti iskolai tanárt, tanítót vagy papot, a ki a 
klerikálizmusnak akár legnagyobb virágzása idején is, 
titokban Rómához húzott, tőle függött vagy szerinte gon-
dolkozott volna. A klerikálizmus csak elnyomja a protes-
tantizmus szabad fejlődését, de meghagyja, mert nem 
bírja kiirtani hitét és annál nagyobb elszántságot, kitar-
tást, heroizmust vált ki belőle, míg a titkos és nyilvános 
atheizmus csirájában öli és fojtja meg a semen religio-
nis-1, a sensus divinitatis-t lelkünk legmélyén. Titkos kle-
rikálisok és pápapártiak nem igen állanak felekezeti 
iskoláink és templomaink kathedráin s a zöld asztalok 
mellett, de titkos vallástagadók és hitetlenek egész se-
reggel. Sőt ők pöffeszkednek a legjobban s a lelkiismereti 
szabadság gyönyörű jelszava nevében lábbal tiporják a 
maguk és mások lelkiismeretét is. Ne gondolja azonban 
senki, hogy mi ezáltal már védjük a klerikálizmust. Sőt 
az ellen is tiltakozunk, hogy bennünket a római katho-
liczizmussal való egyik-másik nagy közös keresztyén 
kérdésben történt közös állásfoglalásunk miatt reakczió-
soknak nevezzenek. Ezt csak egy esetben fogadjuk el, 
ha t. i. a hitetlenség ellen szóló reakezióról van szó. 
Igen: a hitetlenség arczátlan czinizmusára mindenkor 
reagálunk! Ez kötelességünk is. Egyébként azonban mi 
hirdetjük a legerőteljesebben és legöntudatosabban, hogy 
szűnjék meg végre az a szégyenteljes helyzet Magyar-
országon, hogy a kálvinizmus a hamupipőke szerepét 
játssza a világnézetek küzdelmében s gyengeségében, 
tehetetlenségében tűrje azt, hogy vagy a szabadgondol-
kodók és radikálisok tekintsék őt szélső csatárnak, vagy 
a róm. katholikusok fogadják be nagy kegyesen segéd-
csapatnak és tartaléknak. 

Mi külön önálló világnézetet képviselünk, tehát meg-
követeljük, hogy külön, önálló hadseregnek is tekint-
senek bennünket, a mely nem függ semmi mástól, csak 
a saját tiszta keresztyén ideáljaitól! Ebben az önállósá-
gában aztán odaáll, a hová akar. Es míg egyfelől tehát 
küzd a klerikálizmus ellen, ha az egyedül üdvözítós el-
véből folyó szerencsétlen konzekvencziák megfojtással 
fenyegetik a lelkiismereti szabadságot, de harczol a hitet-
lenségnek magát csalatkozhatatlannak hirdető „igazságai" 
és azok gyakorlati következményei ellen is, a melyek 
megölik a vallást és a hitet. 

Önálló világnézet, határozott programm, külön harcz-
modor és külön taktika: ez méltó egyedül a kálviniz-
mushoz. Mert veszély mindkét oldalon van. Szükséges 
tehát, hogy más és más fegyverekkel ugyan, de a véde-
kezés mindkét irányban egyforma ügyességgel, öntuda-
tossággal és határozottsággal történjék. Éljünk már egy-
szer önálló életet. 

Sebestyén Jenő. 



Polgári Törvénykönyv és Protestántizmus. 
Nagy fontosságára már reámutattunk. Közöltük 

Hamar István magvas czikkeit, melyeket a Kálvin-Szö-
vetség fel is terjesztett az igazságügyi minisztériumhoz. 
Reményünk van, hogy nem hiába. A dunamelléki ref. 
egyházkerület bizottságot küldött ki ennek a kérdésnek 
tanulmányozására. Csodáljuk, hogy a Konvent nem vette 
észre, milyen igen fontos kérdésekről van itt szó. Pedig 
kezdenek oly körök is érdeklődni, melyek eddig rendesen 
passzívek voltak. Ennek bizonyítéka az alábbi jogász-
körökből eredő czikk, mely ugyan némileg ismétli a 
már elmondottakat, de tartalmaz sok újat és érdekeset is. 

„A magyar általános polgári törvénykönyv javaslatát 
az igazságügyi bizottság most tárgyalja. Az igazságügyi 
bizottság a törvényjavaslatot már általánosságban letár-
gyalta ós most a részletes tárgyalást folytatja. 

Ennek a javaslatnak kötelmi és dologi jogi része 
keresztyén szempontból tárgytalan, mert a Szentírás arra 
tanít, hogy ne gyűjtsünk magunknak kincset, melyet rozsda 
és moly megemészt, melyet a lopók kiásnak és ellopnak, 
hanem gyűjtsünk magunknak kincset a mennyországban, 
a hol sem rozsda, sem a moly meg nem emészti, a hol 
a lopók ki nem ássák, sem el nem lopják, mert a hol 
vagyon a ti kincsetek, ott leszen a ti szívetek is. 

Másutt meg azt olvassuk, hogy ha valaki akar veled 
törvénykezni és el akarja venni a te alsó ruhádat, en-
gedd neki a felső ruhádat is. 

Ha tökéletes akarsz lenni, eredj el, add el minden 
marhádat és osztogasd ki a szegényeknek és kincsed 
lészen a mennyországban. 

Senki sem szolgálhat két úrnak: nem szolgálhat 
az Istennek és a világi gazdagságnak. 

A Bibliából veszem ezt a kötelmi jogi esetet: 
Egy kölcsönző embernek két adósa vala: az egyik 

adós vala 500 pénzzel, a másik pedig 50-el és mikor 
azok meg nem adhatnák, mind a kettőnek elengedé. 

Az Új-Szövetség álláspontján még az örökösödési 
joggal sem lehet foglalkozni. 

Mester — mondja az Új-Szövetség — mondd meg 
az én atyámfiának, hogy ossza meg velem az örökségét. 
0 pedig mondá neki: ember! kicsoda tett engemet köz-
tetek bíróvá vagy osztóvá ? Meglássátok, hogy eltávoztassá-
tok a telhetetlenséget, mert ha bővölködik is valakinek 
az ő gazdagsága, nem azokból vagyon annak az ő élete.* 

Ezzel szemben a talmud a földi javak szerzését 
tanítja és még a túlvilági életet is a kettős könyvvitel 

* Ezekkel a jóhiszemű észrevételekkel nem értünk egyet, 
mert szerző egyfelől az idézett bibliai helyek szellemét nemcsak 
félreértette, hanem figyelmen kívül hagyta a kálvinizmus egész 
szellemét is, a mely ezeken a területeken is nagyon bölcsen ki-
alakította a maga elveit, a mikor nemcsak a hegyi beszéd ideális 
etikáját vette tekintetbe, hanem a bűnökkel teli reális életet is. 
Ez a kálvinizmus nagy ereje mindenkor épen abban állott, hogy 
mindig számolt a való élettel s annak egyetlen egy területét sem 
hagyta figyelmen kívül. Igen, a keresztyénségnek, pláne a refor-
mátus keresztyénségnek még az örökösödési joghoz is van köze. 
Troeltsch idevágó munkáit különben nagyon ajánlhatjuk a szerző 
figyelmébe. Szerk. 

szabályai szerint rendezi be. (Sombart Werner: Die Ju-
den und das Wirtschaftsleben.) 

Annál fontosabb azonban az Új-Szövetség szem-
pontjából a családi jog. 

Mózes megengedte, hogy a férj feleségét elbocsássa 
és annak a rabbi válólevelet adjon. 

Ezzel szemben Jézus azt mondá: „Valaki elbocsátja 
az ő feleségét és mást veend, paráználkodik." „És ha 
az asszony elhagyja az ő férjét és máshoz menend, pa-
ráználkodik." 

A törvényjavaslat szerint (23. §) az eljegyzést, a 
házasságkötést és a házasság megszűnését kiilön törvény 
szabályozza. Jelenleg az 1894: XXXI. t.-cz., melynek 
77. § a) pontja az elválásnak tág kaput nyit. Fokozza 
az elválás megkönnyítését az 1907. XVII. t.-cz. 6. §-a, 
mely szerint a házasság felbontását érvénytelennek vagy 
semmisnek kimondását nyilvánító ítéleteket a felsőbb 
bíróság hivatalból nem vizsgálja felül. 

A monogám házasság elleni erős támadást foglal 
magában a törvényjavaslat hetedik fejezete, mely a tör-
vénytelen gyermekek jogállását szabályozza. 

A progresszív irány a törvénytelen gyermekeket 
„természetes" gyermekeknek szeretné nevezni és ez az 
elnevezés már egy ízben a bizottsági tárgyaláson keresztül 
is ment. Ezzel szemben a törvényes házasságból szár-
mazó gyermekek „mesterséges" gyermekek volnának. 
Konzervatív irányból jövő nyomásra az igazságügymi-
niszter a „házasságon kívüli gyermek" elnevezést hozta 
javaslatba és most ez az elnevezés szerepel a törvény-
telen gyermekekre. A feministák azonban a „természetes 
gyermek" elnevezés visszaállítása mellett szállottak síkra. 

A törvénytelen gyermek jogállása a törvényjavaslat 
szerint ugyanaz az anyával és ennek rokonaival szemben, 
mint a törvényes gyermeké. 

Megteremti a törvényjavaslat az elismert házasságon 
kívüli gyermek közbeeső kategóriáját. Ha az atya a há-
zasságon kívüli gyermekét elismeri, akkor ez az elismerés 
kihat a gyermek családi állására, mert atyja nevét viseli, 
oly tartást követelhet, mint a törvényes gyermek, sőt az 
atyja hagyatékából őt köteles örökrész is illeti. 

Csak még az hiányzik, hogy ezt a gyermeket a 
szülők a családba bevigyék és akkor a törvényes és 
végrendeletben köteles részre szorított és elismert há-
zasságon kívüli gyermek között egy hajszál különbség 
sincsen. Kohler ezt a kategóriát minden tartós házassá-
gon kívüli viszonyra kiterjeszteni szeretné. 

A törvényjavaslatnak a házasságon kívüli gyermekre 
vonatkozó intézkedései a keresztyén felfogással és a 
monogám házasság jogintézményével ellentétben állanak. 

A törvényjavaslat a keresztyén szellemnek meg-
felelően a házassági jogban a házasfelek egyenlő jog-
állására törekszik. 

A közszerzeményi jogot eddigi magánjogunk csak 
a jobbágyok között engedte meg. (1840: VIII. t.-cz.) 
A törvényjavaslat kiterjeszti a közszerzeményi jog intéz-
ményét minden állampolgárra. 



Ez a jogegyenlőségre törekvés azonban nemcsak 
a jogok, hanem a házastársi kötelezettségek terén is 
érvényesül, amennyiben a törvényjavaslat kimondja, hogy 
a keresetképtelen férjet a vagyonos nő eltartani köteles. 
Eddigi jogunkban a férjnek nem volt meg ez a joga, 
hanem csak a férj yolt köteles a feleségét eltartani. 

Újítás a férj hátrányára a törvényjavaslat azon 
intézkedése, hogy a különválás ideje alatt a férj tartás-
díjat köteles feleségének fizetni még akkor is, ha a 
különválásra a feleség vétkessége szolgáltatott okot. 
Eddigi jogunk szerint a kir. Kúria II. polgári tanácsa 
csak akkor -ítélt meg különváltan élő nő részére tartás-
díjat, ha a nő a különélésre okot nem adott, vétlen volt. 
A kir. Kúria III. tanácsa válóperben a törvényjavaslat 
álláspontját követte. 

A törvényjavaslat a házasfelek közötti jogegyenlőség 
tekintetében nemcsak a jogokat terjeszti ki mindkét 
házasfélre, hanem a kötelezettségekre nézve is annyira 
megy, hogy a feleséget a háztartási teendőkön kívül 
még arra is kötelezi, hogy férjét keresetében támogassa, 
sőt önállóan is keressen, ha ezt életviszonyaik úgy hozzák 
magukkal. 

A feministák ezt a rendelkezést erősen támadják, 
holott ezzel szemben a törvényjavaslat a nőket sok tekin-
tetben mint gyöngébb felet védelemben részesíti. így 
például érvénytelen a nőnek a tartásdíjról való lemondása, 
vagy a tartásdíj engedményezése. Mai jogunkban a házas-
felek házassági szerződésben a tartási viszonyaikat tet-
szés szerint szabályozhatták. Ha a javaslat törvényerőre 
emelkedik, akkor ez a szabadság a gyengébb fél javára 
korlátoztatik azon a czímen, hogy a gyengébb fél gyen-
geségével az erősebb fél visszaélhetett. Ugyancsak semmis 
oly kikötés, mely a nőt szabad vagyona felett való ren-
delkezésben korlátozná. 

A hozományt idegen fajú népek szokása honosította 
meg jogunkban. A hozományt a törvényjavaslat törvé-
nyesíteni akarja. 

Progresszív irányú támadásokra a bizottság elejtette 
a javaslat azon intézkedését, mely szerint a nő közszer-
zeményi jogát elveszti házasságtörés esetén. Ez a pro-
gresszív felfogás a házassági hűséget lekicsinyli. Miután 
pedig a 76. § szerint a hitbérre való jogát is csak a 
76. §-ban szabályozott esetekben veszti el a nő, a tár-
gyalások eredményeképen a dolog most úgy áll, hogy 
a nő házasságtörés esetében a hitbérre való jogát sem 
veszíti el, hanem csak akkor, ha férje élete ellen tör, 
a mi a legnagyobb abszurdum, mert a hitbér épen a 
házassági hűség megtartásáért adatik vagy ígértetik." 

KRÓNIKA. 
Nyilatkozatok. 

Fontos nyilatkozatok hangzottak el a mult héten a 
főrendiházi költségvetési vita alkalmával azon kérdéseket 
illetőleg, a melyek most a kedélyeket feszültségben tart-
ják. Szőnyegre került természetesen ott is az iskolai 

vallástanítás kérdése. Az egyházak képviselői közül a 
róm. katholikusé, a herczegprimás emelte fel tiltakozó 
szavát, a vallástanításnak az iskolából való kiküszöbölése 
és az úgynevezett általános emberi morál tanítása ellen, 
a mely még eddig mindenütt csődöt mondott. Nem a 
vallástanítást, hanem a vallástalan tanítókat kellene sze-
rinte kiutasítani az iskolákból. A miniszter erre újból 
megnyugtatólag kijelentette, hogy maga is ellene fordul 
minden ilyen radikális törekvésnek. Mondotta azt is, 
hogy azok, a kik erővel ellentétet keresnek a tudomá-
nyos felfogás és a hitélet között, azok nem valóban kép-
zett és nem általános látókörrel bíró tudósok. Erre a 
bátor kijelentésre valóban szükség volt nálunk, a hol a 
„szabadgondolkodók" magukat, akármilyen kevés le-
gyen is tudományuk, már eo ipso a világ bölcseinek 
és a progresziv, szocziális boldogság stb. úttörő hősei-
nek képzelik. Sőt itt-ott mártíroknak is szeretik magukat 
feltüntetni, holott tudjuk, hogy manapság még a károm-
lásért sem görbül meg senkinek egyetlen hajszála sem. 
— De láttunk más nyilatkozatokat a kérdésre vonatko-
zólag. A „Világ"-ban jelentek meg ily czímen „Harcz a 
kulturáért". Ezen lap szerint természetesen kultúrmunka 
mindaz, a mi vallásellenes. Persze van, hogy úgy mond-
jam, mézes madzag is. Megnyilatkoztatták Haypál Benőt 
is, a ki a vallástanítás kérdését „hitéhez és egyházához 
való szilárd ragaszkodás alapján is annak látószögéből 
nézi". 0 a vallástanítás reformálását hangoztatja és azt 
mondja, ha volna olyan ember, a ki a kérdés feletti 
vitában magának a hitnek, vallásnak fölösleges voltát 
állítaná, azt szeretné meggyőződésének teljes erejével a 
maga álláspontjára vonni. De nem akarja, hogy a köz-
ségi és állami iskolák fedele alatt a gyermekek felekezet 
szerinti táborokra szaggattassanak szét és helyteleníti, 
hogy a vallástanítás segédeszköze a mulasztási napló és 
az osztályzat legyen. „Az igazi haladás nem a vallást, 
hanem a vele űzött visszaéléseket akarja eltiporni és 
nem az áldást akarja kiszedegetni a vallás kezéből, ha-
nem a fütykösöket az egyház kezéből." Szép, szép 1 Bár 
csak sokan hallgatnának reá abban a táborban, amely-
ben ő lakozást vett. De hát, fájdalom, azt hisszük nagyon 
kevesen vannak ott ilyenek. Inkább hallgatnak azokra, 
a kik ő utána nyilatkoztak, p. o. Zigány Zoltánra, a ki 
azt mondja, hogy „a vallások erkölcsi elemei nem ele-
gendők a mai kor gyermekeinek". E szerint minden 
vallás kulturellenes, primitív, a mai „magasabb rendű 
ember", az Ubermensch nem használhatja másra, mint 
hogy kigúnyolja és szánakozó mosollyal utasítsa el 
magától „alacsony", nem neki szóló erkölcsi követelmé-
nyeit. Ma már más morálra van szükség. — De íme, 
van még egy érthetőbb nyilatkozat is, Vámbéry Rusz-
temtől eredő. Ez a tudós professzor már nem kertel, 
hanem aperte megmondja, hogy a vallásra, mint kultur-
ellenes tényezőre manapság legfeljebb az uralkodó osz-
tályoknak van szükségük az istenadta nép butítása és 
fékentartása czéljából. Na, ő reá már igazán ráférne 
Haypál Benő ékes predikácziója és a fentidézett nyilat-



kozatba ígért térítői munkája. Őszintén és szeretettel 
kívánunk neki sikert a munkához. De félünk, hogy a 
„falra borsót" esete forog fenn itt is, mint egyáltalán 
azok nagy részénél, a kik ebben a kérdésben a „Világ" 
elvei szerint keresik az igazi világosságot és minden 
vallásban csak sötétséget látnak. 

As utolsó S3Ó. 

A nemzet osztatlan részvéte virrasztott a halállal 
oly rettenetes, kemény tusákat vívó hosszasan haldokló-
nak ágyánál . . . A küldöttségek százai, a gyászolók, 
érdeklődők, kíváncsiak ezrei keresték fel Kossuth Fe-
rencz ravatalát és kísérték ki a temetőbe a nagynevű 
és emlékű halottat a temetőbe, oda a mauzóleumba, a 
melyben a haló poraiban visszatért nagy nemzeti hősünk 
pihen . . . Eggyel több a lakója annak a hatalmas al-
kotmánynak. Nem sok lesz már és azután megfordul a 
czímer . . . Most már elment és mi nem hallunk mást, 
mint az utolsó szót: „Lelkemet Isten irgalmába aján-
lom , fogyatkozásaimért, emberi vétkeimért Isten és em-
bertársaim bocsánatát kérem, miként megbocsátok én is 
azoknak, a kik ellenem vétkeztek. Legyen Isten áldása 
hazámon, melyet lelkemből igyekeztem szolgálni; legyen 
áldás a még életben lévő szeretteim életén és felejt-
hetlen halottaim emlékén!" És mi mondjuk erre a meg-
ható imádságra: Ainen ! Amen ! 

TÁRCZA. 

Ünnep a Prot. Orsz. Árvaházban. 
— Brocskó Lajos árvaházi igazgató, kir. tanácsos jubileuma, — 

Érdemes férfiút ünnepeltünk május 23-án a Prot. 
Orsz. Árvaházban^ Brocskó Lajos, árvaházi igazgató most 
töltötte be hasznos és eredményes árvaházi működésének 
40. évét, a mely alkalomból Apostoli Királyunk őt a 
kir. tanácsossággal tüntette ki. Ezelőtt 15 évvel már 
megkapta a koronás arany-érdemkeresztet, a mit most 
olyan kitüntetés követett, a minőben aligha részesült 
még ilyen állású férfi. 

Az árvaház szépen feldíszített első emeleti terme 
zsúfolásig megtelt azokkal, a kik eljöttek örvendezni az 
örülőkkel. A belügyminiszter Marsovszky László min. 
titkár, a vallás- és közoktatásügyi miniszter Mosdóssy Imre 
kir. tanfelügyelő, a polgármester dr. Földváry László, 
a főkapitány Gegus Dániel rendőrtanácsos és Doming 
Henrik ker. kapitány által képviseltették magukat. Bickl 
Gyula igazságügy miniszteri államtitkár, a Patronázs egy-
letek orsz. szövetségének elnöke, Zsilinszky Mihály v. b. 
t. t., dr. Wagner Géza udvari tanácsos, egyházmegyei 
felügyelő, Kaczián János ev. esperes, Nagy Ferencz ref. 
esperes, gróf Teleki Tibor, Györy Lóránt min. tanácsos, 
Haypál Benő, Kovács Emil budapesti. Soós Károly bucsi 
ref. lelkészek, Tóth Lajos rendőrfőtanácsos, a férfi- és 
nőválasztmány tagjai élén Kovácsy Sándor elnökkel és özv. 
Haberem Jonathánné elnöknővel, a volt növendékek több, 

mint félszázán, jó barátok, ismerősök nagy számmal 
tették bensőséges, szép ünneppé ezt a jubileumot. 

Benkö Viktor tekeházi ref. lelkész, volt árvaházi 
növendék szívhez szóló imája után a távollevők üdvöz-
letét jelentette dr. P. Horváth Zoltán titkár. Dr. Bak-
say Sándor, dr. Kenessey Béla, dr. Balthazár Dezső ref., 
dr. Scholtz Gusztáv ev. püspökök, Darányi Ignácz v. b. 
t. t. kerületi főgondnok, Antal Géza egyh. ker. főjegyző, 
Némethy Károly államtitkár, Ruffy Pál, dr. Neményi 
Ambrus min. tanácsosok, báró Dániel Ernőné, Terray 
Gyula ev. főesperes, dr. Bókay egyet, tanár, számos 
egyesület, árva- és szeretetbe fejezték ki sürgönyben 
vagy írásban őszinte köszöntésüket. Egész kötetet tesz 
ki a sok üdvözlő irat és sürgöny, a mely mind azt 
tanúsítja, hogy az ünnepelt s vele árva házunk, a társa-
dalom szívét megtalálta és annak szeretetét ki is érde-
melte. 

Kovácsy Sándor, az árvaegylet közszeretetben álló 
elnöke tiszteletgerjesztő alakjával, szelíd, kedves egyé-
niségével képviselte azt a nemes szellemet, a mely a 
Prot. Árvaegyletben uralkodik. Keresetlen, de meleg, sze-
retetteljes és őszinte szavakkal mutatott reá Brocskó 
Lajos érdemeire: a kötelességtudásra, példás életére, jó 
nevelési módjára és arra, hogy egész élete beleolvadt 
az árvanevelés ügyébe. Mint 22 éves ifjú került ez inté-
zet élére s 40 éven át soha, egy pillanatig el nem 
hagyta a gondozására, bízottakat. Rámutatott arra, hogy 
az árvaegylet anyagilag sem gyarapodott volna annyira, 
ha Brocskó Lajos nem nevel derék, becsületes, hazafias 
és vallásos érzésű férfiakat és nőket, a kik az életben 
mindenütt megállották a maguk helyét. A protestáns és 
általában a magyar társadalom szivéhez és áldozatkész-
ségéhez így találhattuk meg a kulcsot, a mely egyúttal 
készítette az útat ahhoz a szép kitüntetéshez, a melyet 
Apostoli Királyunk pecsételt meg. Benső, igaz örömének 
kifejezése mellett nyújtotta át a királyi diplomát, a mely 
a választmány, az egylet, az egész társadalom s a fel-
sőbb hatóságok elismeréséből eredt záloga a czóltudatos, 
komoly munka megbecsülésének. 

Méhnert Ernőné, a nőválasztmány nevében szívből 
fakadó ékesszólással tolmácsolta a hölgyek jókívánságait. 
Kedves, találó, kerekded s a mellett mégis meleg és 
lelkesítő beszéd volt, a melynél átgondoltabb és átérzet-
tebb beszédet nem igen hallottam még a szép nemhez 
tartozók ajkáról. Asszonyhoz illő bájossággal nyújtotta 
át a választmány ajándékát: 12 személyre szóló ezüst 
evőeszközt, mintha azt fejezte volna ki, hogy ez a külső, 
praktikus ajándék csak megemlékezés a hű szolgálatok-
ért, de a hölgyek érzik legjobban, hogy itt a szív, a* 
elismerés és a hála bensőséges ünnepéről van szó. 

Alapi István székesfőv. tanító a volt nevelőtársak 
nevében szólt lelkesen, majd Nagy Ferencz esperes, a 
pesti ref. egyházmegye nevében hozott talpraesett, szép 
gondolatokban bővölködő üdvözlést, Kaczián János fő-
esperes a budapesti ev. egyház meleg üdvözletét tolmá-
csolta, Haypál Benő a Nagypénteki Ref. Társaság és a 
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testvéregyesületek szeretetteljes együttérzését fejezte ki 
költői, színes beszédben, Szöts András székesfőv. szere-
tetházi igazgató, a fővárosi szeretetházak s a maga ba-
ráti elismerésével hódolt a pedagógia fényes sikerének, 
a melynek előharczosát az ünnepeltben látja megteste-
sítve. Igazán kár, hogy a szép beszédeket mind nem 
adhatjuk közre, a bennük rejlő színdús gondolatok él-
vezetes és lélekemelő olvasmányul szolgálnának. 

És most a növendékekre került a sor . . . A vol-
takra s a mostaniakra. Főző Sándor közig, bírósági ta-
nácsjegyző a sok megjelent és távollevő szárnyrabocsá-
tott gyermek háláját és kiapadhatlan szeretetét tolmá-
csolta. Rájuk nézve az Árvaház, az ősi ház, a melynek 
falai között érezték meg az emberek szeretetét s nyertek 
nevelőatyjukban második apát. A ragaszkodás és hála 
jeléül eljöttek sokan, de maradandó emléket óhajtanak 
állítani, a mikor az ezen alkalommal közel 1700 korona 
összegyűjtött összeget adnak át az árvaegyletnek a „Papa", 
Brocskó Lajos nevét viselő alapítványra a volt növendé-
kek eddigi gyűjtéséből alakult 3000 koronás alap ki-
egészítésére, a melyből a kilépő növendékek kapjanak 
első segítséget. — Ebben a tényben mutatkozik leg-
kiválóbban a Prot. Árvaházból kikerülteknek tevékeny, 
munkás életre történt nevelése s egyúttal hálája és ál-
dozatos szeretete. Mig ez a mozzanat felemelte lelkünket, 
Biró Izabella tanítójelölt, árvaházi növendék és Jakab 
Gizella keresk. iskolát végzett volt növendék szíveinket 
rezgették meg az előadott alkalmi költeményekkel. Amaz 
Ungváry Elemér árvaházi tanítónak meleg, gyermeki 
szeretetet festő versét, emez Soós Károly bucsi ref. lel-
kész Az árvák nem felednek cz. ódáját adta elő már 
ismert szavaló művészetével. Ekkor már igazán nem 
maradt szem szárazon. És ez jól volt így. Kellenek a 
szívnek és léleknek az ilyen megrebbenések, a melyek 
után érezzük egyúttal, hogy jobbá, szeretőbb szívűekké 
lettünk s egyszerre úgy látjúk, hogy íme, ez a világ 
milyen szép, milyen dicsőséges munkára képes, ha jó-
szívű, derék munkások járnak elől példával. 

Kevés embernek jut ki ilyen örömnap, ennyi elis-
merés, megbecsülés, rokonszenv és szeretet, de kevés 
ember mondhatja el, hogy 1000-en felüli elhagyott, nyo-
morult, szegény, árva gyermeket bocsáthatott ki az élet 
küzdelmeibe jó útravalóval: becsületre, munkára és 
szeretetre való neveléssel. A mostani nevelőtársak sem 

* 

maradtak el s átadták a Szabadi Lajos festőakad. nö-
vendék által festett élethű arczképét. Ez a benső, csalá-
dias ünneplés hálás köszönetre indította az ünnepeltet s 
jól értékelte beszédében az ünnepeltetés benső értékét. 
Tudjuk jól, ígérete nélkül is, hogy míg ereje engedi, 
továbbra is az árvanevelés nemzet- és egyházerősítő 
ügyének szenteli tudását, tapasztalását és munkabírását. 

Palásthy Árpád gömörhosszúszói ev. lelkész, volt 
növendék vezetett még egyszer gyönyörű imájával Ahhoz, 
kinek szeretete kifogyhatatlan ; végül az árvanövendékek 
vegyes kara énekelte el Varga József, volt növendék, 
nagykőrösi zenetanár ez alkalomra írt „Jubileumi dal"-át, 

melynek dallama méltó befejezése volt a ritka ünnep-
ségnek. 

A fehér asztal . . . persze ez sem maradhatott el. 
Egy másik teremben telepedtünk le a megrakott aszta-
lokhoz. A szokásos bankettszerű menű helyett házi 
gyártmányok kerültek elő s volt bőven minden — csak 
hely nem. Színes, kedves társaság, vendégek, jó barátok, 
volt növendékek feleségeikkel, férjeikkel, Papp Géza 
budapesti fogtechnikus (a főrendező) egész családjával 
ünnepelték a szeretett „Papát". Voltak már deresedő 
„gyermekek" is, sőt volt néhány, a ki 40 évvel ezelőtt 
volt az árvaház lakója. Mindenkinek volt valami mondani 
valója. Sokan köszönték, hogy derék asszonyt, férjet 
nevelt nekik a „Papa", sőt olyan is volt, a ki az árva-
házból örökbefogadott lányával együtt jött el osztozni a 
nevelőapa örömében. 

És most szóljunk néhány szót magáról Brocskó 
Lajosról Maga is árva és az árvaház növendéke volt. 
Megszerezte a polgári iskolai tanári képesítést s 1874 
augusztus 1-én mint 22 éves ifjú lépett az árvaház szol-
gálatába igazgatói minőségben. Akkor 50 volt, ma 100 
árva van nevelésére bízva. Egész pályafutása alatt a 
munka embere volt s a munka harmonikus lelki világot 
teremtett nála és fiatalos erőben, ruganyosan tartotta 
meg, úgy hogy 62 éves kora daczára sok ifjú emberen 
túltesz a munkabírásban. Éber és serény. Szíves, előzé-
keny modor, puritán jellem, pedagógiai tudás, köteles-
ségérzet, haza- és emberszeretet egyéniségének alkotó 
részei. Igazi nevelő és gondos, szeretetteljes árvaatya. 
Felesége, Beck Klementina, 1894 óta hű osztályosa mun-
kájában. 

Szaktudását számtalanszor vették igénybe, így 
1892-ben a tanítói árvaházak szervezésénél. A koedu-
káczió az állami árvaházakban a Prot. Árvaházban el-
ért eredmények alapján vezettetett be. Külföldi tanulmány-
útat tett 1883-ban Svájczban, Bajor- és Németországban 
Szőts András székesfővárosi szeretetházi igazgató tár-
saságában. Erről irodalmi úton is beszámolt. „Svájcz 
árvaházaia „ Vegyesnemű árvaházak pedagógiai elöngei" 
cz. műveivel megvetette alapjait a magyar árvanevelési 
szakirodalomnak. Ezenkívül megírta a Prot. Orsz. Árva-
egylet és árvaház történetét s több kisebb munkát írt. 

A külföldön is elismerést szerzett a magyar neve-
lésügynek. Az 1911-iki drezdai egészségügyi kiállításon 
a Prot. Árvaegylet kitüntetésben részesült s a morva-
sziléziai köszénbányák munkásszövetkezete létesítendő árva-
házuk szervezésében a Prot. Árvaházat vették mintául, 
kikérve Brocskó Lajos tanácsait. 

Itthon még több kitüntetés érte. Az 1896-iki ezred-
évi kiállításon az árvaház a slöjd meghonosításáért el-
ismerésben részesült, 1897-ben Stefánia főherczegnőtől, 
1899-ben a nemzetközi gyermekvédelmi kiállításon elismerő 
okmányt kapott, ugyanez évben az árva• és szeretetházi 
nevelőkét képző tanfolyam előadói és fel ügyelőbizottsági 
tagja lett s ez évben adományozta ő felsége is neki a 
koronás arany érdemkeresztet. 



Maga az árvaház nagyarányú haladást tett az ő 
igazgatása alatt s nemcsak magas pedagógiai színvona-
lon álló nevelőintézetté, hanem erőteljes társadalmi té-
nyezővé is fejlődött. 

A legnagyobb örömöt azonban az az öntudat adja 
Brocskó Lajosnak, hogy négy évtizeden át hasznosan 
munkálkodott s közel ezer árvagyernieket nevelt hasz-
nos polgárrá ós egyháztaggá. Orwsok, lelkészek, ügy-
védek, katonatisztek, képviselők, tisztviselők, üzlettulaj-
donosok, 105 pedagógus (tanár, tanító, tanítónő, óvónő) 
vallják őt nevelőatyjuknak. 

Meleg szeretettel köszöntjük e helyről is Frot. 
Árvaházunk méltán ünnepelt igazgatóját. Legyen még 
sok örömnapja s élvezze sokáig a hasznos munkásság 
benső örömeit és külső dicsőségét! És szolgáljon vezér-
csillagául továbbra is a zsoltáríró királlyal vallott az a ren-
díthetlen hit, a mivel kezdtük e feledhetlen jubileumi 
ünnepet mi is: „Te Benned bíztunk eleitől fogva . . ." 

(phz.) 

BELFÖLD. 

Ki és hol tar tot t először gyermekistentisz-
teletet? 

E Lap legközelebbi száma hírül adta, hogy az alsó-
baranya-szlavóniai lelkészek és tanítók június 4-iki egy-
házmegyei értekezletén napirendre kerülő több fontos 
tárgy között fog szerepelni „A gyermekistentiszteletek je-
lentősége és fontossága" is Vásárhelyi Pál lelkész elő-
adása kapcsán. Ez alkalomból talán nem lesz érdektelen, 
sőt sokak felvilágosítására szolgálhat, ha a gyermek-
istentiszteletek genezisét ezúttal egy kissé körülményesen 
tárgyaljuk. 

E végből vegyük kezünkbe eredetiben azt az angol 
könyvet, melynek jellegzetes czíme már megadja a 
feleletet felvetett kérdésünkre: „Egyházi beszédek gyer-
mekekhez". Elmondotta Brightonban a Krisztus temp-
lomában, 1878—1881-ben, egyes vasárnapi délutánokon, 
immár néhai tisztelendő Vaughan Jakab M. A. Le-
írták a prédikálások alatt gyorsírással. Megvilágosító 
anekdotákkal. Ötödik sorozat. London . . . 1881." Most 
már, ha elolvassuk a XIIL szám alatti „Or-kapu" (Watch-
gate) czímű beszédet (Márk XIII: 37.), ebbe be van szőve 
bizonyos Bilby Tamás tanító himnuszából eme szaba-
don fordított, szép idézet: 

„Itt mi bút és fájdalmat hordozunk, 
Itt egyiktöl-másiktól elválunk: 
De a mennyben ismét találkozunk. 
Ó, ott lesz csak az igazi öröm. 
Ott nem lészen többé földi üröm.'-

Mire a beszédet így folytatja: 
„Gyanítom, liogy közületek soha egyik sem hal-

lotta Bilby Tamás nevét. Pedig ezt a felséges himnuszt 
ő írta egyenesen az én számomra akkor, mikor már ré-
gen az első gyermekistentiszteletet tartottam. S mikor 

volt ez? Ezelőtt 45 évvel, a mikor Chelsea-ben laktam. 
Talán nem tévedek, ha azt hiszem, hogy én voltam az 
első az egész angol egyházban, a ki először tartott gyer-
mekistentiszteletet. Katechizálásról azelőtt igenis hallot-
tam, de gyermekistentiszteletről nem. Mondom, Bilby úr 
irta nekem ezt a himnuszt az én gyermekistentisztele-
temre.* 

Vaughan Jakab, mint gyermekistentiszteleti első 
prédikátor 1835-ben lépett fel az angol egyházhoz tar-
tozó Chelseaben. Csak az ő halála után jelennek meg 
Buxton Vilmosnak szintén Londonban 1886-ban és Stan-
ley Arthurnak ugyanott 1887-ben kiadott gyermekisten-
tiszteleti beszédeik. 

Továbbá, hogy 1835, illetve Vanghau előtt más 
lelkész vagy hitoktató ezen a téren máshol sem lehetett 
kezdeményező: kitetszik Molenkamp C. F. utrechti kate-
chetának Dr. van Oosterzee theol. professzor által Ut-
rechtben 1870-ben kiadott gyermekistentiszteleti művéből 
s illetőleg ennek Előszavából (Christelijke Toespraken 
in de Kinderkerk te Utrecht). Ebben, miután a nevezett-
nek több mint harmincz éves vallástanító-lelkészi műkö-
dését méltatja Oosterzee, azt mondja folytatólag, hogy 
„előtte semmi sem látszott alkalmasabbnak, mint az ille-
tőnek gyermek-predikáczióiból kiválasztani és kiadni né-
hányat, a melyeket érdemes állásában a gyermekisten-
tiszteleti templomban (in de Kinderkerk) néhány év óta 
elmondott s a melyeket fiatalok és öregek is oly érdek-
lődéssel hallgattak . . . " A hosszas előszó többi részéből 
is kiviláglik, hogy Hollandiában Molenkamp előtt ilynemű 
beszédekkel más valaki aligha foglalkozott, mert külön-
ben arról valami vonatkozásban ott említés tétetett volna. 

« 

Hiszen, ismételjük, azt az Előszót Hollandia akkori leg-
nagyobb theologusa s a király udvari papja írta, kinek 
a kritikában „száz szeme volt". Jól értsük meg. Itt nem 
valamelyes katechizáló beszédről, avagy bibliai vagy 
más szent elmélkedésről van szó, hanem tisztán gyer-
mekistentiszteletre, rövid textus vagy hosszabb bibliai 
részlet alapján, kathedrai előadásra szerkesztett egyházi 
beszédekről, a melyeket a gyermekek és ifjak mellett 
bárki más is haszonnal és örömmel hallgathat a temp-
lomban. 

Végezetül, a kik akár német forrásból merítve ad-
tak ki ifjúsági beszédeket, mint Tárkányi G-yörgy 1902-
ben, akár pedig* franczia forrásműre hivatkozhatnak, mint 
Adorján Ferencz 1905-ben : azok épen újabb keletű for-

* Erről az ö Bilby-jéről továbbad a szónok folytatólag azt 
is elbeszélte, hogy mikor mint katona a britt indiai seregben 
szolgált, az ezrednél bennszülött katonák is voltak, a kik keresz-
tyén társaikat folytonosan figyelték, hogy keresztyén létükre csi-
nálnak-e valami erkölcsileg kifogásolható rosszat. Épeu azért ez 
utóbbiak egyik a másikára nagyon vigyáztak, nehogy a bennszü-
löttek előtt magukviselete miatt megszégyenüljenek. S ha mégis 
megtörtént, hogy közülök valamelyik rossztermészetíí, káromkodó 
vagy veszekedő kezdett lenni: társa a fülébe súgta: „Vigyázz!" 
Ez volt köztük a titkos figyelmeztető jelszó és a keresztyéni élet 
szabályzója. Ezt is Bilby beszélte el neki. S ő maga is utánsúgja 
minden hallgatójának: „Vigyázz — vigyázz — vigyázz!" 



rásaiknál fogva igyekeztek a nagyközönségre jobban hatni. 
Csakhogy „last not best", mint az angol mondja. Azon-
ban e sorok czélja nem az volt, hogy az itt emiitett 
munkák értékéről vitatkozzunk. A dolognak ezt az olda-
lát ne is feszegessük. Hanem visszatérve, a hol elhagy-
tuk, bátran kimondhatjuk, hogy az angol kútfőket s 
Vaughan fellépését időrend tekintetében senki meg nem 
előzte. S így 1835. dátummal a fölfejtettek szerint ő 
tekinthető a gyermekistentiszteletek törzsatyjának. A töb-
biről mint „Ábrahám avagy Jákob utódairól" lehet beszélni. 

Egy rövid záradékkal forduljunk hazai viszonyunkra. 
Ha tudjuk, hogy a gyermekistentiszteletek tartásának 
ügyét nálunk legelőször néhai dr. Felméri Lajos, a ko-
lozsvári egyetemen a nevelés tudományának professzora, 
indította meg a Prot. Egyh. és Isk. Lap hasábjain 1885-
ben s folytatta azután is az akkori szerkesztőnek, néhai 
dr. Ballagi Mórnak lelkes fölkarolásával: íme 1835-től 
ép félszázadnak kellett eltelni, míg a templomi kultusz 
emez ágának a szele északnyugatról hozzánk érkezett. 
Történt, hogy a most Budapesten kir. tanfelügyelői nyug-
díjban, de nem nyugalomban élő Eötvös Károly Lajos, 
a ki most a Gyermektanulmányi Társaság főtitkára és 
egyik szakavatott lelke, mint gyakorlóügyvéd és író 
akkoriban is a fővárosban lakott és a gyermekistentisztelet 
eszméjét a Felméri nyomdokán tollal-szóval, nagy buz-
gósággal igyekezett előbbre vinni. Midőn pedig nem-
sokára először Torontálmegyébe, azután rövid idő múlva 
onnan 1887-ben Háromszékmegyébe kir. tanfelügyelőnek 
neveztetett ki: hatáskörében a gyermekistentisztelet tar-
tását is ott megvalósítani törekedett. Mindjárt 1888. ta-
vaszán a vármegyei tantestület közgyűlésén, Sepsiszent-
györgyön, a helybeli ref. lelkész közreműködésével tartott 
gyermekistentisztelet a dolog szokatlan voltánál fogva 
inkább csak formálisnak volt nevezhető. De mindegy. Attól 
kezdve mások is, unitárius lelkészek is kezdték az ilyen 
istentiszteleteket gyakorlatba venni. S a mi fő, az említett 
közgyűlésen határozatba ment, hogy a tanítók testülete 
ezeket az istentiszteleteket az iskolai nevelés szempont-
jából kívánatosnak tartja. Ez a határozat természetesen 
a megyei egyházi hatóságoknak is tudomására jutott. 
Ugyanekkor alulírtat Eötvös tanfelügyelő arra sarkalta, 
hogy akár angol, akár holland kútfőkből fordítson vagy 
dolgozzon át gyermek-ifjúsági beszédeket. így jött létre 
„Isten országa" czím alatt a fennemlített három angol 
és egy holland forrásból még 1888. végére kétkötetes, 
azután 1895-ben egy kötetes átdolgozott munka, azzal 
az erkölcsi eredménnyel, hogy a két első kötet 1909-ben 
teljesen elfogyván, abból ma egy darab sem kapható, 
míg a harmadikból talán van még néhány fennmaradt 
példány Kókai Lajos könyvkereskedő birtokában. En-
nek a sikernek, ha van erkölcsi jutalma, az oroszlán-
részt ezennel Eötvös K. Lajosnak nyújtom át, mint sok 
más érdemeiből is fonódott koszorúnak egyik szerény 
babérlevelét. 

Rákosszentmihály. Benke István, 
v. lelkész, ny. fögimn. tanár. 

SZOCZIÁLIS ÜGYEK. 

A ivendégváró Temesvár. 

A Magyar Gazdaszövetségnek Darányi Ignácz el-
nöklete alatt június 17-én tartandó nagygyűlésére a 
vendégváró Temesvár városa rendkívüli előkészületeket 
tesz. A városi közgyűlés külön határozatban mondta ki, 
hogy gondoskodik a nagygyűlésre érkező gazdák elszál-
lásolásáról, oly módon, hogy azok a gazdák részére, a 
kik nem szállodákban szállnak meg, a közös elszálláso-
lás a város összes iskoláiban történik ingyenesen. A 
Ferencz-József-liget melletti vársánczterületen több, mint 
6000 hallgató részére ellátott fedett sátor s az ebéd 
czéljaira szolgáló másik hasonló arányú sátor építkezése 
megkezdődött. A hatalmas ebéd ellátását a város, ille-
tőleg a nagygyűlés rendező bizottsága 20 temesvári jó-
nevű vendéglősre bízta. A temesvári kereskedelmi és 
iparkamara legutóbb tartott ülésén elhatározta, hogy fel-
hívást intéz annak idején a kereskedőkhöz a kirakatok 
díszesebb rendezésére, vetítéses reklámkép-bemutásokat 
szervez és gondoskodik arról, hogy a város kereskedői 
előzékenyen szolgálják ki az érkező vendégeket. A kon-
gresszus napján s annak színhelyén külön alkalmi posta 
és távbeszélőhivatalt létesítenek. "A Magyar Gazdaszö-
vetség már szétküldte a nagygyűlésre szóló összes meg-
hívókat s a kik meghívót még nem kaptak és arra igényt 
tartanak, forduljanak ezért a szövetség (Üllői-út 25. sz.; 
Budapesten) titkári hivatalához. 

* 

A községi hitelszövetkezet Dunaszentgyörgyön folyó 
hó 17-én tartotta évi rendes közgyűlését, melyen előter-
jesztette mult évi zárszámadását és a mely igen szép 
eredményt tüntetett fel az elmúlt 1913. évről. A közgyű-
lés az igazgatóság javaslata alapján 30 K-t szavazott 
meg az iskolás gyermekek jutalomkönyvére, 30 K-t az 
óvódás gyermekeknek játékszerekre, 50 K-t az orsz. 
jegyzők árvaházára és 50 K-t a Kálvineumra. Ezen ado-
mányok évől-évre rendes tételeit képezik a nyeremény-
felosztásának. 

KÜLFÖLD. 

Fráncziaorsság. 

Vallástanítás az iskolában. Mikor tizenöt évvel ez-
előtt a szabadgondolkodók keresztülvitték azt, hogy az 
iskolai tankönyvekből kitörölték az Isten nevét és min-
den, a vallásra vonatkozó részt, Dufrenne tanító egyike 
volt az tíj irány leghevesebb szószólóinak. Irataiban ki-
mondotta, hogy isteni gondviselésről szó se lehet, sem 
világ teremtéséről vagy más czélszerű berendezésről a 
természetben, melyből Isten létezésére lehetne logikus 
következtetést vonni. Az iskolában csak a tudomány 
biztos eredményeit szabad előadni. Dufrenne hangsú-
lyozta, hogy a vallástanítás helyett az abszolút érvényű 



észmorált kellene behozni, csakhogy erről se igen lehet 
beszélni, mert az ember alig különbözik az oktalan állat-
tól. Az irodalmi termékek köziil is ki kell rekeszteni az 
iskolai oktatás alkalmával az olyanokat, a melyekben 
vallásról van szó. A kormány Dufrennet ilyen tanaiért 
pártfogásába vette és megtette tanfelügyelőnek. Évek 
multak el és az új tanfelügyelő, szorgalmasan látogatván 
a felügyeletére bízott iskolákat, érdekes eredményre 
jutott. Belátta, hogy a vallástanítás kizárása az iskolából, 
határozottan káros. Most már azt vallja, hogy a vallási 
hagyományok rendkívüli értékes nevelői hatással vannak 
és ezeket nem lehet kellőleg pótolni semmiféle nevelési 
rendszerrel. Nincs olyan bölcselet, mely szárazon ne 
hagyná az emberi lelket. Az akarat nevelését a Kant-
féle kategorikus imperatívusz nem képes eredményesen 
végezni. A kötelességteljesítésre semmi sem tud annyira 
sarkalni, mint a vallás, melyet — mint most már vilá-
gosan látja — nem a papok találtak ki, hanem magából 
a népből sarjadzott az ki évezredek menetén. Lelki 
szükséglet volt ez és az is marad örökké. Bufrenne 
nyíltan bevallja most már írásaiban is, hogy az általa 
képviselt irány nem helyes és szinte megszégyenülve 
hangsúlyozza a vallási tradicziókhoz való visszatérés 
szükségességét. 

Spanyolország. 

A keresztyén hit fontossága. Unamuno, a salaman-
cai egyetem rektora, hírneves tudós, érdekes nyilatkoza-
tokat tett legutóbbi nyilvános előadásában a keresztyén 
hit fontosságáról. A spanyolországi protestánsokról be-
szélt, Őt, mint mondta, nagyon érdekli a protestánsok 
működése az emberszeretet munkáiban, a népoktatás 
terén, de legnagyobb elismeréssel mégis a protestánsok 
erős hite ós mély, vallásos belső élete iránt viseltetik. 
Szerinte a hit nélkül való jótékonyság és népnevelés 
nem mondható igazi, derék munkásságnak. Mindezeknek 
a munkáknak a hit adja meg a valóságos, belső, értékes 
tartalmat. A hit nélkül és pedig a keresztyén hit nélkül 
való cselekedetek mindig ridegek, szárazak, lélek nélkül 
valók. Vannak ugyan olyanok is, bár nem nagy szám-
ban, a kik keresztyén hit nélkül is méltó, nemes életet 
élnek, de ezek csak a keresztyén társadalom közepette 
képesek így meglenni, mert ha ez hiányoznék körülöttük, 
bizonyára elsorvadnának. Ezeket leghelyesebben és leg-
találóbban az élősdi növényekhez lehetne hasonlítani. 
Egyesek tehát élhetnek esetleg méltó, erkölcsös életet 
a keresztyén társadalomban, de az egész társadalom 
keresztyén, élő hit nélkül nem képes méltó emberi életet 
élni. Unamuno legfőbb óhaja az, hogy a spanyol népet 
meg kell menteni a lelketlen irány veszedelmeiből, mely 
a keresztyén hitet ki akarja tépni az emberek szívéből. 
Oda kell minden erővel hatni, hogy a spanyol nép vissza 
térjen a keresztyén hit boldogító forrásaihoz, a tisztult, 
keresztyén életmódhoz, melyet az evangéliumban látunk 
megfestve. 

A MI ÜGYÜNK. 

Olvasóinknak s munkatársainknak kelle-
mes piinkösti ünneplést kívánunk! 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

A Polgári törvénykönyv családjogi és örökjogi 
tervezetére vonatkozólag Hamar István, theol. tanárnak 
lapunkban is megjelent bírálatát és javaslatait felterjesz-
tettük az igazságügyminiszter úrhoz. Miután a javaslatnak 
éppen azon részei, a melyek kifogás tárgyaivá tétettek, 
átdolgozás alá kerülnek, reméljük, hogy felterjesztésünk 
figyelembe fog vétetni és azok a keresztyén erkölcsi 
szempontok, a melyek a tervezetben elmellőztettek, mégis 
érvényesülni fognak. 

A Presbiteri Yilágszövetségi Emlékkönyvre vo-
natkozólag a választmány azt határozta, hogy azokat 
ajándékul és jutalomkönyvképen megküldjük a IV. éves 
papnövendékeknek, joghallgatóknak, tanító- és tanítónő-
képző-intézeti hallgatóknak. E czélból megkerestük az 
illetékes igazgatóságokat s már nagy részük közölte is 
a IV. éves hallgatók névsorát, a kik részére a szétküldés 
folyamatban van. Hisszük, hogy az ifjúság a vakáczió 
folyamán igyekszik majd meríteni is ez érdekes könyvből. 

Claparéde-emléktábla költségeire és az ösztöndij-
alapra Györffy Balász, kecskeméti főgondnok 20, Orth 
Ambrusné 10, Erdős Károly theol. docens (Debreczen) 
10, Berey József esperes (Nagyenyed), Hallgató János 
ref. 1. (Felsőméra), Háda Sándor ref. 1. (Piros) és dr. 
Finkey Ferencz egyetemi tanár (Kolozsvár) 5—5; So-
mogyi József ref. 1. (Fülöpszállás) 2 és B. Pap István 
•20 K-t adományoztak. A gyűjtés eddigi eredménye, hozzá-
adva a Benedek Sándor által felajánlott 54'40 K napi-
díjat: 775 K 40 f. A további adományokat kérjük B. 
Pap István theol. tanár czímére (IX., Ráday-utcza 28.) 
küldeni. 

I R O D A L O M . 

A „Hajnal" cz. külmissziói folyóirat 4. és 5- száma 
megint érdekes, sokoldalú tartalommal és gazdagon iluszt-
rálva jelent meg. A 4. szám a mohamedán világgal fog-
lalkozik, az 5. szám főleg Kunst Irén magyar misszió-
náriusnő munkájából közöl képeket. Olvasóinknak melegen 
ajánljuk e gazdag, szép lapocska terjesztését. A „Hajnal" 
kiadóhivatalának (Csia Sándor dr. orvos czimén, Buda-
pest, VE., Damjanich-u. 32.) küldendő 1 korona előfizetési 
díj valóban csekélység a lap terjedelmes voltát és szép 
kiállítását tekintetbe véve. Az újonnan előfizetők az 
eddigi számokat is megkapják. A kiadóhivatal nagyon 
szívesen küld mutatványszámokat tetszés szerinti mennyi-
ségben. 

Szeretsz-e engem í a czíme annak a beköszöntő 
beszédnek, a melyet Kájel István a felső-iregi templom-
ban mondott. Közvetlenség, egyszerűség jellemzi azt az 
erőteljes evangéliumi szellemű és hangulatú biblikus 
beszédet, a mellyel a szerző jó bizonyságot tett tíj gyü-
lekezetében. Ára 40 fillér. 



Yezórkönyv. Vavrinecz Mórnak, a koronázó Mátyás-
templom nagyérdemű volt karnagyának, a nagytudományú 
zeneírónak egy szép, zenei műbecsü, temetésre és temp-
lomi ünnepségekre igen alkalmas Feltámadunk czímű 
férfi négyeskara jelent meg. A vezérkönyv ára postai 
szétküldéssel együtt 1 kor. 20 fillér. A megrendelések a 
pénzzel együtt Tóth Ferencz ref. énekvezér czimére 
(Miskolcz) Templom-utcza 9. sz. alá,) küldendők. E mű-
beccsel bíró szép férfikar árusításából befolyó jövedelem 
nemes czél (iskolai ösztöndíj) létesítésére szolgál. Ajánl-
juk a becses munka megvételét. 

Az orsz. ref. lelkészi nyugdíjintézet megnyitásá-
nak története czímen tartott a középszabolcsi e. m. 
buzgó esperese. Görömbei Péter nagykállói lelkész meg-
nyitóbeszédet. Ez a tanulságos dolgozat most egy ízlé-
sesen kiállított kis füzetben is megjelent. 

Erdélyi János. írta Minay Lajos. Ára 2 kor. Kap-
ható a szerzőnél Turkevén. A sárospataki nagyemlékű 
professzorról, Ung vármegye nagy szülöttéről írta ezt a 
meleghangú életrajzot a szerző születésének századik 
évfordulója alkalmából. Erdélyi Pál, a kolozsvári egye-
temi könyvtár igazgatója, írt az édesatyja első, önálló, 
teljes életrajzát adó könyvhöz a szerző gondos mun-
kájáért köszönetet mondó előszót. 

A falu kultúrája czímen tartott dr. Imre Lajos 
theol. m. tanár tanulmányi előadást a Kálvin-Szövetség-
összejövetelén. Most különlenyomatban is megjelent. 
Ajánljuk olvasóink figyelmébe. Ara 0 K. Kapható 

A Jó Pajtás czímű kiválóan szerkesztett gyermek-
lapot melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. A Franklin-
társulat adja ki; előfizetési ára negyedévre 2.50 K, fél 
évre 5 K, egész évre 10 K. Egyes szám ára 20 f. Elő-
fizetéseket elfogad és mutatványszámokat küld a „Jó 
Pajtás" kiadóhivatala Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. 

EGYHÁZ, 
Lelkész választás. Ritka szép lelkészválasztás volt 

Rákospalotán, a melyet Nagy Ferencz esperes megbízása 
folytán B. Pap István theol. tanár és dr. Benedek Zsolt 
konventi titkár vezettek. — Rákospalota, a mely 30 évvel 
ezelőtt még kicsiny, jelentéktelen falu volt, a fővároshoz 
való közelségénél fogva a nagymérvű beköltözés és épít-
kezés folytán virágzó szép, városszerű nagyközséggé fej-
lődött. Az „ó" mellett ott van most közel a vonatállo-
máshoz „az új falu". Ennek egy része az egyházközség 
lelkészi és tanítói földjein épült. Ezeknek eladása és 
tőkéinek előnyös gyümölcsöztetése folytán az egyház-
község fényes anyagi helyzetbe jutott. A beköltözöttek 
lelkiszükségleteiről sem feledkezett meg és most az „új-
falú" számára lelkészállást szervezett. Erre választotta 
meg egyhangú meghívással, nagy lelkesedéssel a gyü-
lekezet mult vasárnapon Benkő István rákospalotai lel-
kész fiát, ifj. Benkö István budapesti ref. s. lelkészt, 
az Ev. Ker. Diákszövetség volt buzgó titkárát. Az új 
lelkész állását jövő szeptemberben foglalja el. Parókhiá-
lis körében a jövő évben templom és lelkészlak épül. 
— Az örösi ref. egyházközség Rozgonyi Sándor rozvágyi 
s.-lelkészt választotta meg. 

Lelkészbeiktatás. Juhász Pál Tasson választott 
ifjú lelkész ünnepélyes beiktatása f. hó 24-én délelőtt 
folyt le. A beiktatási szertartást Baky Ferencz szalk-
szentmártoni lelkész, esperesi kiküldött végezte. Majd 
az ifjú lelkész lépett a szőszákre s I. Thess. 3- u . 
alapján megragadó szép beszédet mondott, melyben lel-
kes fogadást tett a lelkészi hivatás hármas kötelessé-

gének — az igehirdetés, egyházkormányzat és lelkigon-
dozás — hűséges betöltésére. A beiktatáson a környék-
beli lelkészek közül megjelentek: Kereesényi Zoltán 
dabi, Sebestyén Pál dömsödi és Lukácsy Imre dunavecsei 
lelkészek, kivülök sokan a járás vezető tisztviselői és 
emberei közül. Az ünnepély végeztével Végh Béla föl-
desúr, a tassi egyház áldozatkész főgondnoka hívta meg 
ebédre kastélyába az egyház és község elöljáróit, valamint 
a nagy számban összehívott vendégeket, hol számos fel-
köszöntő hangzott el úgy az új lelkész, mint az egyház, 
valamint a vendégszerető háziúr ós úrnő egészségére és 
boldogságára. Az ünnepen jelen volt Víz Zoltán kun-
szentmiklósi esperesplébános is, a ki remek beszédben 
üdvözölte az új lelkészt; a krisztusi szeretet alapján 
testvéries együttműködést ígérve és kérve, a jövendőre 
nézve a legszebb egyetértést helyezte kilátásba. Ez is 
az idők jele. 

Lelkészi jubileum. Bereczk Sándor a szegedi ref. 
egyházközség lelkésze, most töltötte be szolgálatának 
25-ik évét. Ez alkalommal meleg és szeretetteljes ünnep-
lésben volt része. Az ünnepélyen részt vett Futó Zoltán 
esperes, a városi hatóság, más felekezetek, kultúrintéz-
mények stb. képviselete. Az ünnepély során kegyelettel 
emlékeztek meg gr. Tisza Lajosról, a ki egyházunk 
templomát és a parókhiát oly kiváló helyre építtette. 

Lelkészértekezlet. A bujvidéki lelkészi kör An-
drássy Kálmán buji lelkész elnöklete mellett jól sikerült 
összejövetelt tartott. Egyházkormányzási és belmissziói 
kérdések tárgyalása volt napirenden. Az elnök megnyitó-
beszéde után Korocz József tiszaberczeli lelkész ismer-
tette az új vagyonkezelési íveket. Szikszay András ibrá-
nyi lelkész a lelkészválasztás refoVmjáról értekezett, László 
Gyula vencsellői lelkész neje pedig az általa létesített nő-
egylet munkájáról tartott előadást, Györék József paszabi 
helyettes lelkész, költeményeiből olvasott fel. A lelkészi 
kör tagjai gyülekezeteikben az elnök irányítása mellett 
lelkes belmissziói munkások, közülök többen vettek részt 
annak idején a genfi jubileumon. 

Templomszentelés. A szentesi református egyház 
magasztos ünnepet ült május 24-én. a midőn felsőpárti 
új templomának kapui megnyíltak a hivők serege előtt, 
hogy e naptól kezdve két templomban hangozzék az 
Istent dicsőítő ének, szárnyaljon az imádság és hirdet-
tessék az evangélium. A gyülekezet életében egy ilyen 
nagyszerű esemény már magában véve is alkalmas arra, 
hogy az egész gyülekezetet megmozdítsa és ünnepi örömre 
hangolja; mennyivel inkább emelte az ünnepély fényét, 
a gyülekezet lelkesedését az, hogy dr. Baltazár Dezső 
püspök és gróf Dégenfeld József egyházkerületi főgond-
nok is eljöttek, hogy együtt örüljenek az Örülőkkel. — 
Május 23-án a délutáni vonattal érkezett meg a püspök; 
a vasútnál a város polgármestere és a városi tanács 
fogadta és ezrekre menő sokaság üdvözölte; ebben a 
sokaságban ott volt nemcsak a reformátusság, hanem a 
város más vallású lakossága is. Igazán együttünneplós 
volt az. A bevonulás olyan impozáns volt, a milyenre a 
város történetében is kevés példa van. A nagy templom 
előtt az egyháztanács és a lelkészek várták a püspököt, 
a kihez Futó Zoltán esperes intézett szeretetteljes üd-
vözlő beszédet; ugyancsak ő üdvözölte az egyháztanács 
díszgyűlésén is, a melyre dr. Baltazár Dezső meghatottan, 
nagy ékesszólással válaszolt. Ekkor jelentették be, hogy 
az egyháztanács a Kálvineumra 1000 koronás alapítványt 
tett. — Az estéli vonattal jött a debreczeni főiskolai 
énekkar 35 taggal; másnap reggel pedig gróf Dégenfeld 
József, a kit szintén ünnepélyesen fogadtak. — Vasár-
nap reggel órakor kezdődött a felszentelési isten-



tisztelet az új templomban ; mintegy hatezer főnyi kö-
zönség sereglett össze, várva a püspök és a lelkészek 
érkezesét; miután azonban a templom csak 1200 embert 
képes befogadni, így a nagyrész nem juthatott be, hanem 
számukra a templom előtt volt istentisztelet, a melyet 
Bereck Sándor szegedi lelkész végzett. Benn a templom-
ban megjelentek a hatóságok; a város, vármegye, a más 
felekezetek küldöttei, egyesületek stb. A felszentelési 
imát dr. Baltazár Dezső püspök mondotta, mélységes 
hatást gyakorolva a gyülekezetre; egyházi beszédet tar-
tott Fekete Gyula nagykikindai; úrvacsorai beszédet 
Szaboleska Mihály temesvári lelkész; keresztelt Tereh 
Gyula hódmezővásárhelyi ; esketett Szabó János kőrös-
tarcsai lelkész ; a bezáró imát pedig Futó Zoltán esperes 
mondotta. A főiskolai énekkar három éneket adott elő 
ez alkalommal. Az istentisztelet végeztével küldöttségek 
fogadása volt a lelkészlakon; délben díszebéd a színház-
teremben, a melyen fényes közönség jelent meg. Délután 
4 órakor vallásos ünnepély volt a nagy templomban, a 
melyen dr. Baltazár Dezső imádkozott; dr. Lene Géza 
theol. tanár a Kálvineumról tartott mély gondolatokban 
gazdag beszédet; Bognár Rezső hódmezővásárhelyi kán-
tor énekelt; Sugár Viktor orgonaművész orgonajátékkal, 
a 'debreczeni főiskolai énekkar pedig három énekkel 
működött közre. A programm minden pontja elragadta 
a nagy templom óriási gyülekezetét és szerzett barátokat, 
támogatókat a Kálvineum ügyének. — Este Kálvineum-
hangverseny volt, a mely szintén fényesen sikerült, tekin-
télyes összeget juttatva a lelkészárvák otthonának. — 
A mai sivár korban jólesett gyönyörködni a szentesi 
hatalmas református gyülekezet nagyszerű ünneplésében ; 
tömegek mozdultak meg, érezve, hogy nem zárkózhatnak 
el az ünneplés elől akkor, a midőn az Isten gazdag-
ajándékot adott a gyülekezet minden tagjának. De más-
felől hála illeti azokat is, a kik fáradságot nem ismerve 
eljöttek együttörvendeni messzevidékekről és az ünnepet 
még szebbé, gazdagabbá, felejthetetlenebbé tették, (bj.) 

- A nagypaládi ref. egyházközség 90,000 K költséggel 
épített új templomát f. hó 17-én szentelte fel dr. Bal-
tazár Dezső püspök. 

Belmissziói munka Debreczenben. A tiszántúli 
egyházkerület 1908. évi szabályrendeletének megfelelőleg 
a debreczeni egyház is megvalósította a parókhiális kö-
rök szerint való szervezkedést. Az egyház összesen nyolcz 
parókhiális körre oszlik, egy-egy lelkésszel élén minde-
nik. A Hatvan-utczai (Ill-ik) parókhiális körben, melynek 
vezetője Dicsöfi József lelkészelnök, 1913 januártól 
kezdve a mai napig a következők történtek: Dicsöfi 
József január 23-án (1913) megkezdette a parókhiális 
látogatásokat, református testvéreinket saját hajlékukban 
keresvén fel. Ez a munka a város területén, továbbá a 
szotyorí telepen, a városi régi téglavetőben, a Csige-
és Köntös-kertekben addig már befejezést is nyert s a 
már meglátogatott lelkek száma 4641. A szerzett tapasz-
talatokról Dicsöfi József három — a parókiális köri tanács 
elé terjesztett — jelentésben számol be s úgy gondolom, 
hogy e jelentéseknek egyes mozzanatai és adatai méltók 
arra, hogy ne maradjanak ismeretlenül a Kálvinista Róma 
iránt érdeklődő közönség előtt. Mert az eredmény, a 
miről a jelentések beszámolnak, valóban felemelő. Lelki-
pásztor és hívek közelébe jutottak egymásnak és az utób-
biak testvéri bizalommal fordulnak az előbbihez. Krisz-
tusnak és a benne való új életnek a családokban, az 
egyes lelkekhez forduló közvetlen prédikálása és a kert-
ségekben az Isten szabad ege alatt nagyobb tömegek 
előtt hirdetett Ige nem tévesztették el hatásukat s fel-
rázták a néhol talán már szunnyadni készülő lelkeket. 

A parókhiális kör elnöke azonban a buzdítás és tanítás 
mellett arról sem feledkezik meg, hogy az Idvezítő 
„széjjel járván, jól cselekedett". Látogatásai nyomán sok 
szükség megenyhült. A hol nyomort látott, ott azonnal 
segített is, a mely munkában az egyház árvafenntartó 
alapja, továbbá a város nemes gondolkozású rendőrfő-
kapitánya voltak segítségére. Ez év február lo-én pedig 
a tanácstagok önkéntes adakozása folytán megalakult 
a parókhiális kör pénztára is s a begyűlt összeg taka-
rékbetétként azonnal elhelyeztetett. Ám a Dicsöfi József 
figyelme túlterjed a pillanatnyi szükség enyhítésén. A 
presbitérium s a városi tanács útján a már meglátoga-
tott külterületeken iskolák állítása, tanítói állások szer-
vezése, a vallásos és hazafias életre hasznos könyvek 
terjesztése, sőt útak építése is tervbe vétettek. A leg-
utóbbi parókhiális köri tanácsgyűlésen (május 10.) pedig 
elhatároztatott, hogy a presbitérium útján a rendőrfőka-
pitánysághoz átirat intézendő a gyermekek utczai kóbor-
lása és az utczai káromkodás megszüntetése tárgyában. 
Természetes, hogy a parókhiális-köri gyűlések is mély 
nyomokat hagynak a lelkekben. A tanácstagok (eddig 
80) valósággal versenyeznek egymással a buzgóságban 
s nemcsak a látogatásoknál vannak segítségére elnö-
künknek, mint kísérőtársak, hanem a már meglátogatott 
s köztük vallásos gondozásra kiosztott összes házakban 
is a legnagyobb buzgalommal teljesítik a felügyeletet s 
a tapasztaltakról a vezető lelkésznek esetről-esetre je-
lentést, tesznek. Az út tehát immár meg van egyengetve 
s most a még hátralevő kerti és külsőségi kevésszámú 
egyháztagok meglátogatása után a szervezés munkája 
következik. — Hajdú Gyula s.-lelkész, a III. par.-köri ta-
nács jegyzője. 

Külmissziói estél.vt rendezett a skót ref. misszió 
vasárnap, május 24-én nagytermében (VI., Vörösmarty-u. 
51). Ez alkalommal a vegyeskar két missziói éneket 
adott elő; Webster James ref. lelkész pedig előadást 
tartott e czímen: A pogányok közti misszió tanúbizony-
sága és szüksége. 

Mennyi Szentírást terjesztettek el 1913-ban? 
A különféle Biblia-Társulatoknak az 1913. évre szóló 
jelentései sok érdekes adatot tartalmaznak az Isten igé-
jének a világ különböző részein és különböző színű, 
osztályú és helyzetű népei között tett győzelméről. Majd-
nem minden jelentés forgalmi növekedésről ad számot 
az elmúlt évre nézve. A britt és külföldi bibliatársulat 
elterjesztett 7.899,562 példányt, az amerikai bibliatársu-
lat 4.049,610 példányt, a skót nemzeti bibliatársulat 
2.697,886 példányt, különböző németországi társulatok 
1.287,679 példányt, franczia, németalföldi, skandináviai 
és svájczi társulatok 307,694 példányt, vagyis összesen 
16.242,431 Szentírás került forgalomba az elmúlt évben, 
mely szám 577,208-czal többet tesz ki, mint az előző 
évben. A három elsőnek említett társulatnak nem keve-
sebb, mint 11.497,500 korona volt a kiadása együttvéve. 

A halotthamvasztás Németországban mind nagyobb 
tért hódít. Az 1913. évről szóló hivatalos adatok össze-
sítése szerint Némotországban 40 krematorium van, ezek 
közül három (Esslingen, Greifswald, Görlitz) az év utolsó 
negyedében nyílt meg. A hamvasztások száma 10,168. 
az 1912. évihez képest, a mikor 8870 hullát hamvasz-
tottak el, tetemes emelkedést mutat. Az elhamvasztottak 
közül 6117 férfi, 4051 nő volt. Evangélikus vallású volt 
8598, katholikus 758, ókatholikus 70, izraelita 509. 
A többiek szabad egyházak tagjai, vagy disszidensek 
voltak. A hamvasztást, a krematorinmban egyházi szer-
tartás előzte meg 7944 esetben (78%)• Ezenkívül a ha-
lottas háznál is sok halottat elbúcsúztattak, úgy hogy 



nem lehet azt állítani, hogy a Jiamvasztásnak egyház-
ellenes tendencziája lenne. Legjobban megbarátkoztak a 
hanivasztással Pössneekben, a hol 111 tizennégy évnél 
idősebb halott köziil 74-et, vagyis az elhaltak 2/3-át el-
hamvasztották. 

Berlin ev. egyházi szükségleteinek a fedezésére 
az állami jövedelmi adó 2 0 4 . 9 0 0 , 0 0 0 márka szol-
gál. Az előirányzott rendes kiadás 5.325,000 márka, 
rendkívüli kiadás kerek 50,000 márka. A kiadások leg-
nagyobb tétele a tartományi egyház költségeihez való 
hozzájárulás 2.011,582 márka összegben, a miből Berlin 
a lelkészek, diakonusok és diakonisszák korpótlékára és 
az ifjúsági mozgalom támogatására 383,216 márkát vissza-
kap. A városi szinódusnak az összes adóssága 19.740,720 
márka, csupán kamatokra és törlesztésekre évenként 
999,813 márkát kell fordítania. Lelkészfizetésre 710,680 
márka, egyházi közigazgatásra 498,094 márkát kell ki-
adnia ! 

Adakozás. A gerjeni konfirmáltak a Prot. Árvaház 
javára 2'40 K-t adakoztak. 

ISKOLA. 
A mármarosszigeti ref. líczenmi főgimnázium 

internátusában az 1914—15. tanévben 110 növendék 
nyer teljes ellátást (lakás, fűtés, világítás, élelmezés). 
Az internátusba elsősorban protestáns vallású főgimn. 
tanulók vétetnek fel, amennyiben üres hely marad, nem 
protestáns felekezetűek is felvétetnek. Az internátusban 
kedvezméeyes helyek: ingyen, évi 60, 100, 160, 200, 
240 koronások. Ezeket elsősorban ref. lelkészek és ta-
nítók jól tanuló és jó magaviseletű gyermekei nyerhetik 
meg. A] teljes, díj évi 320 K. Ezenfelül fizet minden 
növendék bútordíj czímen évi 10 K-t, szolgatartás czi-
mén évi 5 K-t, orvosdíj czímen évi 4 K-t; ez utóbbi 
díjat félévenként előre, a lakás és élelmezés díja évne-
gyedenként szintén előre fizetendők. Indokolt kérvényre 
az intézet felügyelősége az ellátás díjának havonkénti 
fizetésére is ad engedélyt. Az intézetben a felvételek 
július hó első napjaiban történnek. A kérvényeket az 
1914—15. évi felvételre a ref. líczeum Igazgató Taná-
csához czímezve a ref. főgimn. alulírott tanárához kell 
benyújtani. A kérvényhez új folyamodónak csatolni kell 
iskolai bizonyítványt, egészségi bizonyítványt, kedvezmé-
nyes helyért folyamodás esetén szegénységi bizonyítványt, 
A kérvények beadási határideje 1914. év június 30. 
Kívánatra tájékoztatót küld : Telegdy Bertalan az inter-
nátus vezető tanára. 

A szlöjd terjedését mi sem igazolja jobban, hogy 
irodalmunkban ujabb és újabb könyvek jelennek meg, 
melyek a szlöjd pedagógiai jelentőségét, gyakorlati kivi-
teleit tárják elénk s hogy a megyei czentrumokban több-
felé rendeznek szlöjdkiállítást. Szlöjdgyakorlatok czímű 
munkámnak kiegészítő része a Földrajzi plasztikák czí-
mű könyvem. Ez a munka a földrajzi alapfogalmak ala-
kításait öleli fel s elvezet a domború térkép szerkesztéséig, 
adván a földrajz tanításának gyakorlati jelleget. Földrajzi 
plasztikáimat most újból sajtó alá rendeztem, a nagy 
szünidőben jelenik meg. Az új kiadás oly keretben mozog, 
miként az alakítható földrajzi fogalmakat a gyermek-
tanulmányi kiállításon mutattam be. Ára 1 kor. 60 fill. 
A szíves megrendeléseket czímemre kérem. Miskolcz, 
1914. június 1. Bíró Sándor, áll. el. isk. néptanító. 

Iskolai hajókirándulások. A M. Kir. Folyam- és 
Tengerhajózási R.-Társaság hajóin nyilvános jelleggel 
felruházott tanintézetek tanulói és az azokat kísérő ta-

nárok, illetve tanárnők (tanítók, tanítónők) a rendes 
menetdijakból 50% kedvezményben részesülnek abban 
az esetben, ha a kirándulásban legalább tíz tanuló vesz 
részt. E mellett két tíz éven aluli tanuló egy féljeggyel 
utazhat. E kedvezmény igénybevételénél elegendő, ha a 
kirándulás vezetője a beszálló helyen a tanintézet igaz-
gatóságának hivatalos pecsétjével ellátott igazolványát 
felmutatja, a melyben az utazás czélja (például tanul-
mányi kirándulás stb.), a beutazandó útszakasz s az 
utazó tanerők és tanulók nevei bentfoglaltatnak. Minden 
tíz fizető tanuló után egy teljesen szegénysorsú tanulónak 
a társaság igazgatósága egészen díjmentes utazást is 
engedélyez. A budapest—visegrád—-nagymaros—dömösi 
vonalon azonban e kedvezmény csakis köznapokon érvé-
nyes, vasár- és ünnepnapokon nem. A zimony—orsova— 
galaczi vonalon közlekedő személyszállító hajókon a ta-
nulmánykirándulások résztvevői számára ú. n. „diák-
ebédet" rendszeresített a társaság, a mely a vendéglős 
választása szerint a következőkből áll: a) leves, marha-
hús körítve, főzelék rátéttel és kenyér, vagy pedig: b) 
hamis leves, pecsenye kenyérrel és tészta. Az ebéd ára 
személyenkint 1 kor. 50 fill., de ezen az áron csak 
akkor igényelhető, ha legalább 10 résztvevő van. Az 
ebéd igénybevételét czélszerű az utazást megelőző 3—4 
nappal a társaság orsovai révkapitányságánál az utazás 
napjának és a résztvevők számának fölemlítése mellett 
bejelenteni. 

Nyugalomba vonuló tanárok. E tanév végévél 
nyugalomba mennek: Csiky Lajos, dr. Kovács Sándor, 
dr. Fiók Károly debreczeni főiskolai tanárok; Debre-
czenben nyugalomba megy továbbá dr. Nagy Zsigmond 
főgimn. tanár, theologiánk volt növendéke. Nagykőrösön 
nyugdíjaztatásukat kérik Kovács Ferencz, Benkó Imre 
és dr. Joó Imre főgimn. tanárok. 

Doczensek. A tiszántúli ref. egyházkerület az egye-
temi theol. fakultása mellett lelkészképző intézetet létesít. 
Ebben líc. Erdős Károly és dr. Varga Zsigmond theol. 
m. tanárokat alkalmazza doczensekül. Az előbbi az ős-
egyház- és dogmatörténetből, patrisztikából, az utóbbi a 
sémi összehasonlító nyelvészetből tart előadásokat. Erdős 
Károly felügyelője lesz a theol. tudományos szemi-
náriumnak. 

Dr. Baltazár Dezső püspök a mult héten a szen-
tesi templomszentelési ünnep alkalmával a napilapok 
közlése szerint nyilatkozott az iskolák államosításának 
és az iskolai vallástanításnak kérdéséről. Az elsőre nézve 
ezt mondta: Ideálom az egységes magyar elemi állami 
oktatási típus. A magyar nemzeti állameszmének eddig 
a kálvinista egyház volt a leghatalmasabb védbástyája. 
A református iskola kell, hogy az utolsó legyen, a mely-
hez az államosítás folyamán a kormány hozzányúlhat. 
Kezdjék azt azokon, a kiknél nincs olyan biztonságban 
a magyar nemzeti állameszme, mint a kálvinistáknál. 
A másik kérdésre nézve a csongrádmegyei tanfelügye-
lőnek adott válaszában hangsúlyozta, hogy tiltakozik az 
ellen, hogy a vallás pótlásául az iskolába valami álta-
lános morált vigyenek be. 

Az evangélikus tanárok és tanítók országos egye-
sülete június 2—3-án Budapesten tartja meg rendes 
közgyűlését. A közgyűlést istentisztelet előzi, melyen 
Kaczián János esperes imát mond. Az egyesületi folyó 
ügyek elintézésén kívül sok nagyon érdekesnek ígérkező 
előadást sorol fel a meghívó, melyek közül kiemeljük 
a következőket: Masznyik Endre dr. a protestáns unió-
ról, Szelényi Ödön dr. a nyári szünidei tanfolyamokról 
(theol.), Köpe Anna az ifjúsági könyvtárról, Alexy Lajos 
vallástanítási módszerünk reformjáról, Kintzler Árpád & 



munkásiskoláról, Kiszelné Mészáros Gizella az iskolai 
takarékpénztárakról tart előadást. 

A beszédhibák javítására szolgáló állami tanfolyam 
vezetősége az idén is tart szünidei képesítő tanfolyamot 
a beszédhibák kór- és gyógyítótanából képzői tanárok 
s elemi iskolai tanítók és tanítónők számára. A tanfolyam 
július 1-tŐl 28-ig tart. A felvett hallgatók közül a férfi 
hallgatók ingyen lakást kapnak. A felvételi kérvényt 
június 5-ig közvetlenül a közoktatásügyi minisztériumhoz 
kell czímezni és küldeni. 

A Bács-Bodrogh vármegyei Ref. Tanítóegyesület 
1914. évi június hó 3-án d. u. 3-kor tartja közgyűlését 
Újverbászon Mágori Sándor pirosi tanító elnöklése mellett. 

A debreczeni egyetem theologiai fakultásának 
jelöltjei. A közoktatásügyi miniszter által dr. Tüdős István 
tiszáninneni ref. püspök elnöklete alatt kiküldött bizott-
ság a következőket jelölte a debreczeni egyetem theol. 
fakultásának tanszékeire: ószövetségi tudományok: Sass 
Béla, újszövetségi tudományok: Erdős József, egyház-
történelem : Zoványi Jenő, dogmatika: Lencz Géza, val-
lástörténet : Rohoska József, gyakorlati theologia : Feren-
czy Gyula, lelkipásztorkodástan: Kiss Ferencz. E jelöl-
tekre vonatkozólag a minisztérium még meghallgatja a 
tiszántúli egyházkerület elnökségéből és a debreczeni 
egyház idősb elnökéből álló bizottság véleményét is és 
csak azután teszi meg felterjesztését a királyhoz. 

A pápai 'református nönevelö-intézet (tanítónő-
képző-iutézet és polgári leányiskola) internátusába június 
25-ig lehet felvételért folyamodni. Áz internátusi ellátás 
teljes díja 600 K, félkedvezményes díj 500 K, egész 
kedvezményes díj 450 K. Félkedvezményes helyre sze-
génysorsú református növendékek, egész kedvezményesre 
kizárólag dunántúli ref. egyházkerületben lelkész- és 
tanítóleányok vétetnek fel. Jeles előmenetelű tanulók 
tandíj elengedésben és különböző ösztön-, illetve jutalom-
díjakban részesülhetnek. Az 1. születési, 2. iskolai és 
(tanítóképzőbe jelentkezőknél) 3. orvosi bizonyitvánnyal 
felszerelt kérvények a nt. és tek. főiskolai igazgató-
tanácshoz intézendők s az intézet igazgatóságához Pápára 
küldendők. Az 1914—15. évre szóló ösztöndíjakért a 
folyamodványokat szintén június 25-ig kell benyújtani. 

EGYESÜLET. 
A Protestáns Országos Árvaegylet május hó 23-án 

tartotta LV. közgyűlését Kovácsy Sándor elnöklése alatt. 
P. Horváth Zoltán dr. titkár terjesztette elő a választ-
mány jelentését, a mely szerint 191 árva áll az egylet 
gondozó védelme alatt. Ezek közül 97 van a budapesti 
árvaházban, 28 vidéki szeretetházakban, 3 a gödöllői 
állami kertészeti tanintézetben és 24 családoknál van 
elhelyezve. Hálás köszönettel adózott a közgyűlés a föld-
mívelésügyi minisztériumnak, hogy 3 leánynövendéket 
vett fél a gödöllői áll. kertészeti tanintézetbe, a mellyel 
egy új pálya nyílt meg a leánynövendékek számára, a 
kiknek elhelyezése és továbbképzése mindig több gondot 
okoz, mint a fiúké. Az egylet vagyona, eltekintve az 
ingatlanok forgalmi értékétől, 1.281,094 K s a mult év-

ben 4875 K volt a gyarapodás. A bevételek 88,539 K-t, 
a kiadások 83,647 K-t tettek ki. Egy növendék évi el-
tartásának átlagos költsége 548'30 K. Hálás köszönetét 
nyilvánította az egyesület a dunamelléki ref. egyházkerü-
letnek, a mely a Madas Károly-alap jövedelmeiből ismét 
folyósította a több éven át nyújtott 10,000 K segítséget. 
Az adományok összege 8746 K s főtétele a karácsonyi 
gyűjtés 6103 K összege. Szép jövedelmet hozott a 
Prot. Arvaházi Képesnaptár, a mely daczára az újabb 
protestáns naptáraknak, nagy kelendőségnek Örvendett 
s az árvaegylet jutaléka 2110 K-ra emelkedett. A pro-
testáns bál 5495'40 K-t jövedelmezett. Habermann Ferencz 
képkereskedő az eladott protestáns tárgyú képek után 
3887 K-t szolgáltatott be. Többen emelték alapítványaik 
összegét; így Beliczay Béla s több pénzintézet. Dr. Petz 
Gedeon 400 K-ás alapítványt, dr. Holitsche-r Pál 200 Iv-ás 
adományt juttatott az egyletnek. Nagy lelkesedéssel ünne-
pelték özv. Haberern Jonathánnét, a nőválasztmány elnök-
nőjét, az Erzsébet-rend keresztesét, a ki ez év január 
havában töltötte be 50 éves szeretetteljes munkásságát 
mint nőválasztmányi tag és a kit az egyesület már ré-
gebben tiszteletbeli tagjává választott. Néh. Tisza Kál-
mánné és Steudemann Károlyné elhunyt nőválasztmányi 
tagok emlékezetét jegyzőkönyvbe iktatta a közgyűlés s 
kiegészítette a nŐválasztmányt egyhangú választással, 
bilkei Pap Istváimé, Láng Gizella és dr. 8ennyey Istvánné 
úrnőkkel. A közgyűlés egyhangú elismeréssel fogadta el 
a jelentést és a számadásokat, majd megállapította a 
költségvetést 1914-re, a melynek kiadási rovata ismét 
nagyobb lett, mivel 1914-től kezdve valamennyi árvaházi 
nevelő és más alkalmazott fizetését emelték, a mely 2260 
K többletet jelent. A számvizsgáló bizottságba Bolla 
Mihály, Oonda Béla, Hajts Jakab, Jármay Gyula dr. 
és Kund Endre egyleti tagokat választotta meg a köz-
gyűlés. 

Meghívó. Az Evangéliumi Leánydiákszövetség sze-
retettel meghív minden diákleányt Losonczon, 1914. jú-
lius 1—5-ig tartandó nyári konferencziájára. Hogy a 
keresztyén nyári diákkonferenczia, ez a külföldön olyan 
régóta ismert és a diákság életében fontos tényezőnek 
tekintett intézmény nálunk is lehetséges, azt a Magyar 
Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség eddigi hót nyári 
konferencziája már eléggé bebizonyította; évről-évre na-
gyobb számban és nagyobb lelkesedéssel gyűlnek a ma-
gyar diákok a meleg, barátságos jellegben és tartalmas-
ságban is egymást felülmúló konferencziákra. Az Evan-
géliumi Leánydiákszövetség, mint a Magyar Evangéliumi 
Keresztyén Diákmozgalomnak egyik ága, külön konfe-
rencziára hív meg ez alkalommal minden egyetemi hall-
gatónőt, tanítónőképzőintézeti és felsőosztályú gimnáziumi 
növendéket, egyszóval minden tudományos pályára ké-
szülő leányt. Leánydiákok, jertek és lássátok meg! — 
Losoncz városának erdős vidékén öt napi vidám, baráti 
együttlétre gyűlünk össze, hogy a szabad természet ölén, 
távol megszokott környezetünk zavaró, figyelmet szét-
szóró zajától, szemébe nézzünk az emberi élet legfontosabb 
kérdéseinek. A tárgysorozatból egyelőre a következő elő-
adásokat emelhetjük ki: Jézus pályája, A tapasztalat 
Krisztusa, Az Őskeresztyénség hódító útja. Leánydiáksá-



gunk állapota, Mozgalmunk czélja, A szolgálat áldásai, 
Az egyén fontossága. Vallás és filozófia, A biblia a kri-
tika tüzében, Hit és természettudomány, Központi hit-
igazságok. Teljes és végleges programmot készséggel 
küld a rendezőség az érdeklődőknek június hó elején.. 
A délutáni órák teljesen szabadok és így bőven lesz 
alkalom kirándulásokra, játékra, vidám szórakozásokra 
ós személyes beszélgetésre. A konferenczia háziasszonya 
br. Podmaniezky Pálné. Elszállásolásról Losoncz városa 
valamelyik tanintézetében gondoskodunk. A részvétel 
költségei a következők: részvételi díj 2 K, elszállásolás 
az egész időre 2 K, ellátás (á napi 2 K) 10 K, összesen: 
14 K. A Máv. vonalain kedvezményes jeggyel utazhatnak 
a résztvevők. A gyűlésen való részvételre jelentkezni lehet 
írásban vagy személyesen június hó 10-ig az E. L. Dsz. 
vezetőségénél, Budapest, IX., Csillag-utcza 4., III. em. 
(az E. L. Dsz. helyisége). 

G Y Á S Z R O V A T . 

Osváth Bertalan végtelkei lelkész életének 56-ik 
évében elhunyt. 

Tóth Benedek csengerújfalui lelkész életének 84-ik, 
lelkészi szolgálatának 54-ik évében meghalt. 

Áldott legyen emlékezetük! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 

K. L. Most nem adhattam, majd rákerül még a sor. — bj. 
A tudósításért köszönet! Gratulálunk a jó sikerhez. — B. 1. A czikk 
már ki volt szedve. 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 

NYILTTER. 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, 
vorhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyuvíz. 
Kapható ásványvizkereskedésekben éc gyógyszertárakban. 

CPUÍTT TUC ÁrnCT Szlnye-Lipóozi Salvator-forrái-villalat, 
a t H U L l H í A ü U b l Budapeat, V., Rudolfrakpart 8. 

Kaszás János czípészmester 
megrendelésre készít legfinomabb nöi- és férficzipőket. Buda-
pest, IV., Váczi-utcza 42. sz. 

HIRDETESEK. 

Hungária beszélő-gép 
a legjobb gyártmány. — Olcsón 
kapható. — Kedvező fizetési fel-
tételek. — Kérjen árjegyzéket. 

Deményi J. és társa 
Budapest, 

VI., Teréz-körút 4. sz. 

OrsonatinrmónlumoKat 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban 

szállít 
» w r 

PA JKR REZSŐ ESTARSA 
Budapest, X. ker,, Delej-utcza 25 b. 

(Tisztviselőtelep.) 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Tan-
erőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. — R é s z l e t -
fizetés e n g e d é l y e z v e . — Kérjen árjegyzéket pianók és pianinók 

röl. — Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig. 

Orgona- és harmoniumgyár 
gfizerShaJlás- és sa játv i l lamosví lág i tá tsa l berendezve. 

ORSZÁGI! SÁNDOR ÉS FIA 
08. 6a kir. udvar i szál l í tók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alap í t t a to t t 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel* (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (elsó díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (elsó díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitúnö hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig 700-nál több új orgona lett szál-

i lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 
minden nagyságban. Harmomumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kivánatra küldünk. 

3 lelkész urah szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

Hornyánszby-féle zsoltárokat 
16° alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és félbőrkötésben . . 1— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 3.—kor.-tól 10.—kor.-ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8" alaKban 17Va cm magas és II cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.60 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

AlKalmi ajándéKul ajánljuK a KiadásunKban levő 

Képes Szent Bibliát 
Tartalmazza a teljes Ó- és Újtestamentomot, valamint az 
Apokrifus könyveket. Alakja 18/25 cm. Tartalmaz több mint 
ezer művészies kivitelű képet és világhírű festők festmé-
nyeinek nyolez színes másolatát. Ára dúsan aranyozott 
fekete vászonkötésben 30 korona. Postaköltség 72 fillér. 

HornyánszKy ViKtor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V„ AKadémia-u. 4. 



a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: l l . t Corvin-tér 2. — IV.. Semmelweiss-u. 14. — V.. Lipót-
körút 2 2 . - V!., Andrássy-út 2 8 . — VIII., Rákóczi-út 3 9 . — VIII., Baross-

utcza 77 - X., Liget-tér 2 . 
í e l i é r n e m ű t ö m é s l i e a ! való utasitáat Egy a 

tartalmazó füzet bárkinek I n g y e n kiadatik. 

D f C r i C O A T T Á gőzüzemre berendezett csász. 
tvlCUCtV " 1 1 é s kir. udvari orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsir 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező íizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszla légnyomású, csőrendszem (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a meiy mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál, :: 

uraió̂ eredetf̂ í T h e C h a m p i o n 
kerékpárokat dupla harang csapággyal és 
szabadonfutóval 3 és 5 évi jótállással, min-
den árfelemelés nélkül, szigorúan és az ere-
deti gyári árakon havi 10 és 15 koronás 
részletre adjuk és kerékpáralkatrészeket az 
egész világon létező összes kerékpárokhoz 
külső és belső gummikat, pedálok, lánczok, 
csengők, kulcsok, szabadonfutóágyak, kor-

mányok, stb. mélyen leszállított 
nagybani eredeti gyári árban szállítunk vidékre is 
1 drb hegyi gummi 6 K-tól, 1 drb belső 2-80 K-tól feljebb 

L Á N G J A K A B É S F I A 
kerékpár- é s a lkatrésznagykereskedők 

BUDAPEST, VIII. Ker., József-Körút 41 szám. 
Fióküzletek: Andrássy-út 55., Baross-tér 3. és Budán II., Margit-körűt 6. sz. 

Díszárjegyzók 1500 képpel ingyen ós bérmentve. 

HARMÓM1UM ÉS ZOHGORA! 
Mielőtt harmóniumot vásá 
rolna, ne mulassza el a mi 

fóárjegyzékünket kérni, 
Az országban a legnagyobb 
választék elvámolt elsőrendű 
amerikai, németországi és 
belföldi gyártmányokban, 
kedvezményes részletfizetési 
feltételek mellett, minden ár-

felemelés nélkül. 
KÉPVISELŐK KERESTETNEK. 

Kerber és Berletii 
Budapest, 

VII,,Wesselényi-u,53. 

V I Z S G Á I 
JUTALOM-

KÖNYVEKNEK 
legmegfelelőbbek a Prot. 
ifjúsági és népkönyvtár 
2 koronás kötetei, melyből 
eddig 110 kötet jelent meg. 
Kívánatra r é s z l e t e s jegy-
zékkel készséggel szolgál 

H E G E D Ű S É S S Á N D O R 
prot. irodalmi könyvkiadóhivatala, D e b r e c e n 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági ezikkeit 
és italszükségletét a Iegjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

H A N G Y A 
a Flagyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Érték esííő-

Szövetkezetén ez & & 

Budapest, IXM Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 55 millió K 
évi forgalommal. Levélezím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első maayar — villamos erőre berendezett — hangszergyár. 
O T f l l á / I l O O P D I cs-éskir.fudvari hangszergyáros, 
A I l l u u J j \ \ f " K .1 a m. kir. zene-akadémia, szin-
U l U V i n y U L I I U l házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, II., Láncziiid-u, 5, sz, Gyár: Öntöház-u, 2. sz, 
Továbuá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangíokozó gerendai 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár . 

Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik. 

Kivitel nagyban 
és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztos í tásokat elfogad tűz- és jégkár ellen, úgysz in tén 
az e m b e r életére a l egkü lönbözőbb módozatok szerint elő-
n y ö s feltételek mellett . 

Az üz le teredményben a biztosított tagok d í jarányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 13 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
űzet feleslegéből közgyűlés i határozat é r t e l m é b e n díjvissza-
térítésben. 

Biztosítási ajánlatok benyúj tandók közvet lenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden e g y e s he lyén m ű k ö d ő 
képvi se lők közvet í téséve l . Nyomtatványokka l é s felvi lágosí-
tással m i n d e n i rányban készséggel szolgál az igazgatóság. 

Alapí tványok kormány hozzájárulásával 2,527.960 K 
Tartalékok 3,846.903 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett tűzkárokban 12,385.000 K 
Biztosított tagjainak fennál lása óta kifi-

zetett j égkárokban 6,000.000 K 
Biztosított érték tűzben 1913. évben . . 930,000.000 K 

„ j égben „ „ . . 62,500.000 K 
Életüzlet á l lománya 17,370.144 K 

A Gazdák Biztos í tó S z ö v e t k e z e t e alapítása és fiók-
in tézménye a 

„GONDVISELÉS" 
Országos Közp. Segélyző-Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., m e l y társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig ter jedő temetés i segé lybiztos í tást nyújt, n é p b i z o s í t á s i 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány- , katonai- és 
vegyes -b iz tos í tásokat közvet í t m i n d e n orvos i vizsgálat nél -
kül. — A „Gondviselés-Társulat" e l n ö k é : E m ő d y József , igaz-
gatósági tagok: Láng József , lovag E m b e r Károly, Czobor 
László, Meskó Pál, Nérei wdőn és ügyvezető- igazg. : Paur Ödön. 

VIZSGÁI JUTA LOM KÖNYV EK 
Képes Újtestamentom (60 fillér), olcsó református tankönyvek, val-
lásos iratok, fali mondások, olcsó ifjúsági iratok (Filléres könyvtár, 
® Vasárnapi könyvtár stb.) állandóan raktáron vannak @ 

2, 4, io, 20 stb. koronás csoportok 
összeállíthatók, csak azt kérem közölni, hogy hány példány ajándék-
könyv legyen. Iskolai végbizonyítvány-nyomtatványok raktáron vannak 

KÓKAI LAJOS 
BUDAPEST 

IV . , K A M E R M A Y E R K Á R O L Y - U T C Z A 1 

P R O T E S T Á N S I R Á N Y Ú K Ö N Y V K I A D Ó ü u 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN 5 9 8 0 9 



M e g j e l e n i k m i n d e n vasárnap . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IX., Ráday - u t c z a 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő: 
B I L K E I P A P I S T V Á N . 

Társszerkesztők : 
pá lócz i Horváth Zoltán dr. é s Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Bőszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, Tari Imre dr. é s 
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PROTESTÁNS 

/ 

Az Elet Könyvéből . 

Halál — Elet. 
„Oh, én nyomorult ember! 

Kicsoda szabadít meg engem 
e halálnak testéből?" 

Róm. 7.s4. 

A nyomorúságok között a bűn rabszolgasága a 
legnyomorultabb. Rosszabb a szomorúságnál, mélyebb a 
fájdalomnál. Romlás a szó teljes értelmében, melyhez 
semmi más romlás nem hasonlítható. Megzavarja az élet 
békéjét, napfényt sötétséggé változtat. Keserűvé teszi 
az öröm forrásait, megmérgezi isten áldásait, melyek más-
különben gyógyulásunkra lettek volna. Megkétszerezi az 
élet terhét, mely amúgy is elég nehéz. A halált borza-
lommá, az örökkévalóságot elviselhetetlen sötétséggé 
változtatja. Lassú halál, mely mint a kígyó lassan-lassan, 
szinte óvatosan, csavarja körül magát az alvó derekán. 
„Kicsoda szabadít meg?" Ki vet gátat e rettenetes el-
lennek ? Rajtam ül, mint emésztő, lassan morzsoló teher, 
cselekszem miatta, a mit nem akarok. Körülnézek és 
nem találok ehhez hasonló terhet. Gyötrése felülhaladja 
minden elképzelhető rabszolgatartó-gazda sivárlelkűségét 
és kínzását. „Oh, én nyomorult ember!" Sok gyötrelmen 
vergődtem keresztül, az élet sok félelmet hozott számomra, 
szívem sajgott, könnyem patakzott, álom kerülte szeme-
met, ételem keserű, italom keserű epébe mártott ital volt, 
testem a böjt miatt aszott el, de mindez semmi össze-
hasonlításban a bűn terhével. Hova vezet eharcz?Mint 
dől el e küzdelem? „Kicsoda szabadít meg engem?" 
„Én — A kit te kergetsz! . . Hallja a szót, melyhez 
lágyabban csengőt még eddig sohasem hallott és felelet-
képen, a regi harcz záróköveként csak ezt tudja kiál-
tozni: „Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem?" 

A kép változik. A nagy találkozás után a régi 
Saulra alig tudunk ráismerni. Nem nyög immár a teher 
alatt, nem néz révedező tekintettel a jövő felé, nem 
retteg a Bírótól, hisz' Atyja lett 0, nem remeg — ho-

gyan is remegne —, mikor a békességének megrontója, 
a nyomorúságának az oka, az ítéletnek a kézirata, az 
eltöltött életének sötét térképe egy szóra tovatűnik. „Meg-
találtam!"' „Nincsen immár semmi kárhoztatásuk azok-
nak, a kik Krisztus Jézusban vannak!" kiált fel diadal-
masan. Azután meg már, mint megváltott lélek, lediktálja 
a Róm. 7- részében az ő megtéretlen, halálban lévő ál-
lapotát. „Én pedig meghalok." „A Jézus Krisztusban 
való élet lelkének törvénye megszabadított engem." 
„Elek többé nem én.* 

Az idő változbatik, az igények módosulhatnak, meg 
„a vallásos izlés is" fejlődhetik, de a bűn és az ember 
békesség után való vágya ugyanaz marad. „Oh én nyo-
morult ember!" jajdúl fel sok-sok ezer szegény, bűn 
miatt összetöretett lélek. Mikor békességben hiszi magát, 
hirtelen tovatűnő árnyként békéje szétfoszlott, mikor azt 
hiszi, hogy a multat a sötét emlékekkel együtt eltemette, 
egy pillanat s az elfelejtettnek vélt mult kínzó, emésztő 
lelkifurdalásával munkában van. „Kicsoda szabadit meg?" 
Feledést, hallgatást parancsolni a lelkiismeret szavának 
nem lehet. Itt csak egy orvosság van: „Én . . . A kit 
te kergetsz!" 

Milyen nevetségesek azok, a kik kínzó bűneik köze-
pette azon tanakodnak, hogy „hogyan jött be a bűn?" 
„Személy-e, vagy csak puszta perszonifikáczió? ! . . 
Ahelyett, hogy a menekülésnek útját keresnék, míg az 
idő rendelkezésükre áll. A sülyedő hajón nevetséges a 
sülyedés okát kutatni — ott menekülés az első szükség. 
A bűn világába sok szép út vezet, de az abból való 
menekülésre csak Egy út adatott. Egy, A ki szól: „Jöj-
jetek Én hozzám mindnyáján — kik ? A kik reményte-
lenül, szótlanúl, leverettetve, csüggetegen vánszorogtak 
útaitokon, kik magatok sem tudjátok miért, de betegek 
vagytok — jöjjetek Én hozzám mindnyájan, a kik meg-
fáradtatok és terhet hordoztok és Én nyugodalmat adok 
tinéktek" (Mt, 11: 28.). „Kicsoda vagy, Uram" a ki 
ezt mondod?" „Én vagyok Jézus, A kit te kergetsz!" 
„Eredj el és többé ne vétkezz!" Bogdán Gyula. 



Protestántizmus és a szabadkőművesség. 

A „Világ" egyik mult havi száma ez alatt a czím 
alatt foglalkozik Kádár Gusztáv, református presbiter 
füzetkéjével, mely a szabadkőművességnek és a protes-
tántizmusnak egymáshoz való viszonyát tárgyalja. 

Azóta ezt a füzetet meg akartuk szerezni, de a 
profán könyvkereskedésekben nem kapható. 

Elolvastuk a „Kelet" 1914. évi márcziusi számát 
és abból tudjuk, hogy Kádár Gusztáv, a „Sas"-páholy 
tagja, a „Sas"-páholyban foglalkozott a protestánsok 
körében mutatkozó reakczionárius törekvésekkel és be-
bizonyította, hogy a szabadkőművesség és a protestán-
tizmus között nincsen semmiféle inkompatibilitás. 

A „Kelet"-nek ugyanebből a számából megtudtunk 
még két más fontos körülményt is. 

Az egyik az, hogy a „Kelet"-nek is ugyanaz a 
szerkesztője, mint a „Világ"-nak, a másik pedig az, hogy 
a „Világ" is szabadkőműves orgánum. A „Kelet"-nek, 
ennek a hivatalos szabadkőműves, havonkint megjelenő 
lapnak az a száma szószerint ezeket ír ja: 

„ A „Világ" nem hivatalos orgánuma a szabadkőmű-
vességnek. A „Világ"-ot lelkes és önfeláldozó szabadkő-
művesek azzal a szándékkal alapították, hogy a lap a 
napi sajtó fegyvereivel a nagy nyilvánosság előtt szol-
gálja a szabadkőművesség czéljait és profán körökben 
tovább terjessze azokat a progresszív és humanitárius 
eszméket, melyeket magunk között bent a szentélyekben 
ápolunk. Ez a mi Marconi-késziilékünk, mely napról-
napra elküldi szavak szárnyain szerteszét az országba 
a mi eszméinket s szerzi ezzel megértőinket, barátainkat 
és segítőtársainkat, a kikkel megsokszorozódnak erőink, 
megnő jelentőségünk. Ha a „Világ" nem volna, meg kel-
lene azt teremteni azoknak, a kik a régi kontemplativ 
szabadkőművességből kiábrándulva az aktiv szabadkő-
művesség barátai". 

Ha még mindezekhez hozzávesszük, hogy a „Sas" 
páholy főmestere : Haypál Benő, budai református lelkész 
és a „Bibliás szabadkőműves" czímű munkát a főmester 
írta, mindjárt megértjük, hogy egyfelől miképen jutott 
a füzetke birtokába a „Világ" ós másfelől miért lelkesül 
Kádár Gusztáv presbiter a „Bibliás szabadkőműves" czímű 
munkáért. 

Ennyit az ügy külsőségeiről. 
Az ügy érdemét illetően a „Világ" szerint azt 

mondja Kádár Gusztáv, hagy a szabadkőművesség nem 
az egyes vallásfelekezetek ellen küzd, hanem a vallással 
űzött visszaélések, a vallás hatalmi túltengése, a kleri-
kálizmus ellen küzd. 

Kádár Gusztáv, presbiter, mint a „Sas" páholy 
tagja bizonyára olvassa a „Dél" Lczímű szabadkőműves 
újságot. Ennek egyik mult évi számában olvashatta volna 
a mezőtúri Kossuth Lajos-páholy azon páholy határozatát, 
melyben nevezett páholy felhívja a Szimbolikus Nagy-
páholy figyelmét a szabadkőművesek köréből újabban 
felhangzó „vallásellenes" támadásokra, melyek namcsak 

veszélyesek a szövetségre, de a szabadkőműves alkot-
mánnyal is ellenkeznek. 

Ugyancsak ez a páholy felterjesztést intézett a 
Szimbolikus Nagypáholyhoz és kérte, hogy az évi nagy-
gyűlés program injául tűzzék ki annak megvitatását és 
kimondását, hogy a szabadkőművesség nem vallásellenes. 

Tapasztalhatta Kádár Gusztáv, a „Sas"-páholy tagja, 
hogy a magyarországi Szimbolikus Nagypáholy vezető-
sége ezt a kérdést nem tűzte a nagygyűlés napirendjére, 
hanem a kérdést egyszerűen elaltatta. Köztudomású, 
hogy a magyarországi Szimbolikus Nagypáholy a fran-
czia és olasz szabadkőművességgel barátságos viszonyt 
tart fenn, míg az angol és amerikai szabadkőművesség 
a magyar szabadkőművességet nem ismeri el szabályos 
szabadkőművességnek. Miért? Azért, mert a magyar-
országi szabadkőművesség munkáján a bibliát nem teszi 
az oltárra és azért, mert barátságos viszonyt tart fenn 
az olasz és franczia nagypáholyokkal, a mely nagypáho-
lyok pedig kimondták, hogy a páholytagoknak Istenben 
nem kell hinniök és a vallás a szabadkőművesekre 
nézve teljesen közömbös. 

Hogy a szabadkőművesek a vallást mily szempont-
ból tekintik, arra Kőhegyi Lajos főmester a „Szeged 
páholyban így felel: „A vallás, az emberi képzeletnek 
ez a délibábja is csak addig csillog az igazság fényében, 
míg a tudás messzelátóját rá nem irányítjuk. Erre mind-
járt szétfoszlik az egész varázslata". „A zsidók bosszú-
álló Ura, a keresztyének szerető édes Atyja egyformán 
érthetetlenül következetlen lesz, mihelyt az embersorsot, 
mint az ő művét tekinted". (Kelet, 1913.) 

Hogy a szabadkőművesség Magyarországon első-
sorban a katholiczizmussal szemben harczol, ennek az 
a magyarázata, mert az erősebbik ellenfél. Szabadkőmű-
vesek úgy okoskoduak, hogy ha a katholiczizmussal vé-
geznek, akkor könnyű lesz a többi felekezetekkel elbánni. 

A szabadkőművesség helyzete a protestántizmussal 
szemben ugyanaz, mint a katholiczizmussal szemben, 
sőt ha Kádár Gusztáv a „Kelet" ós „Dél" czímű szabad-
kőműves újságokat lapozgatná, arra is rájönne, hogy a 
szabadkőművesség szerint még zsidó klerikálizmus is 
van. Innen magyarázható, hogy a zsidó szabadkőművesek 
az izraelita vallásosságot (orthodoxiát) épúgy támadják, 
mint a katholikus vallást, vagy más keresztyén vallást. 

Állítjuk és fenntartjuk, hogy ki van zárva, hogy 
hithű protestáns a szabadkőművesek soraiban helyet 
foglalhasson Magyarországon. Hangsúlyozzuk, hogy Ma-
gyarországon, mert Németországban, Angliában és az 
északamerikai Egyesült Államokban a vallást egészen 
más szempontból ítélik meg a szabadkőművesek, sőt 
egyes államokban vallásellenes tagokat a páholyok fel 
sem vesznek. 

Beismeri Kádár Gusztáv, hogy a szabadkőművesség 
az állami oktatást propagálja és a vallásoktatást az egy-
házak körébe kívánja utalni. Ha nem ismerné be, a 
hivatalos szabadkőműves újságokból olvasnánk rá, sőt 
kimutatnánk, hogy egyes magyarországi páholyok tag-



jaikat addig fel sem avatják, míg esküt nem tesznek 
arra, hogy minden erejükkel a vallásoktatásmentes állami 
oktatásért küzdenek. 

Ez a törekvés a magyar protestántizmus igazi czél-
jával éles ellentétben áll. Mi magyar protestánsok min-
dig büszkék voltunk a mi protestáns intézeteinkre, 
melyekért sokat áldoztunk. Mi oktatási intézményeinket 
továbbra is fenntartani és abban elsősorban vallásos, 
azután hazafias generácziót kívánunk nevelni. A ki azt 
állítja, hogy az oktatásnak az állam kezébe való átuta-
lása nem áll ellentétben a protestántizmus czéljaival, 
csak azt árulja el, hogy a szép szavak alatt a nemzet-
közi szabadkőművesség törekvéseit megtűrni és az egy-
háza hagyományait félretenni hajlandó. Ily gondolkozás 
mellett a mi protestáns iskoláink nem születtek volna 
meg és nem lettek volna fenntarthatók. Isten óvja egy-
házunkat és iskoláinkat az ilyen szabadkőművesektől és 
a szabadkőműves áramlatoktól. —a—. —l—. 

KRÓNIKA. 

Talán ez is „klerikális" ? 

Az Országos Rabbiegyesület közlönyének, a Magyar 
Izrael-nek legutóbbi száma vezetőhelyén foglalkozik a 
mind erőteljesebben előtérbe nyomuló s egyre nagyobb 
tért hódító materialisztikus és atheisztikus világnézet 
ellenében megindult fegyverkezéssel. Az internacionális 
vallástalan irányzatok ellen való küzdelemben a római 
és a protestáns egyház közelebb jutott egymáshoz. Ezt 
a Magyar Izrael szerkesztője nemcsak hogy természetes-
nek találja, de egyenesen önmagukra nézve is ébresztő-
szózatnak tekinti a vallásellenes irányzatok ellen való 
küzdelemre. Szószerint ezeket írja : „Azt látjuk, hogy a 
vallásos érdekeket veszélyeztető ellenséges áramlatok 
fokozott éberségre indítják a keresztyén hitfelekezetek 
egyházi és világi vezérférfiait és arra késztetik őket, 
hogy a közös ellenség legyőzését egyesült erővel pró-
bálják meg. Igazán nagyon figyelemreméltó jelenség. 
Az erősek, a hatalmasak szövetkezni készülnek, hogy 
annál diadalmasabban küzdjenek meg az erődítményeiket 
fenyegető ellenséggel. És mit teszünk mi ? Nem vesszük 
észre, hogy a mi kapuinkat is döngetik a vallás ellenségei. 
Nem látjuk, hogy a közgondolkodásnak minden vallásos 
életre kedvezőtlen szelleme végig seper a mi sorainkon 
is, egyre pusztítva, irgalmatlanul szedve áldozatait ..." 
Bizonyos körök a liberálizmus elengedhetetlen követel-
ményének tartják a vallástalan irányzatok képviselőivel 
való ölelkezést (legalább a nyílt színen) s „klerikálisnak" 
bélyegeznek hamarosan mindenkit, aki erre az ölelkezésre 
nem hajlandó, sőt elég vakmerő az ellenünk való harczot 
is hirdetni. Kíváncsian várjuk, nem fogják-e ezek dr. 
Neumann Ede nagykanizsai főrabbit is „klerikálisnak" 
kikiáltani? Ez a mily logikus eljárás lenne tőlük, épp 
oly fényes elégtétel lenne ránk nézve, kiket nem egyszer 
tisztelnek meg ugyanezért a „klerikális" jelzővel! 

O. 5. 

A modern tudomány és technika eg} ik legnagyobb-
szerű találmánya és alkotása, a szikratávíró ismét cso-
dálatos pontossággal teljesítette fent az északon szomorú 
kötelességét. Százak szívfacsaró jaj- és vészkiáltásának 
volt gyászos tolmácsa. Save our souls! Mentsétek meg 
lelkeinket! volt a rémes szózat, a mit a köd és páratelt 
légen át vitt. Miért, hogyan történt? hangzik fel a két-
ségbeesés kérdése százezrek ajkain a hullámsír felett. 
Ki ad olajat a lelkek háborgásának megnyugtatására ? 
Kezeinket szánkra téve megnémulunk és reménykedünk. 
Majd jön még nagyobb vívmány, lesz még nagyobb elő-
vigyázat a legnagyobb földi érték, az emberi élet meg-
tartására és majd ritkábban hangzik fel a vészkiáltás . . . 
De a nagy gyászban is hálát adunk azért a néhány 
száz életért is, a melyet a segélykiáltásra pontosan meg-
érkezők megmenthettek . . . S. 0. S., mentsétek meg lel-
keinket . . . Itt körülöttünk is százan meg ezren járnak 
sülyedő hajókon, nagyra hivatott lelkek, a kik elpusz-
tulnak talán nyomorultabbul, mint az „Empress of Ire-
land" gyászos végű utasai. Sietünk-e mi is annyi ener-
giával, oly nagy pontossággal a mentés munkájára, mint 
azok, a kik ott virrasztottak az őrtoronyban . . . S. 0 . S. 
Uram, tarts meg, mert elveszünk! 

Megelőzés, 

Az „Elet és Munkában" a következő hírt olvas-
suk: „A methodisták fővárosunkban rohamosan haladnak 
előre. Van nekik már női otthonuk s most azon vannak, 
hogy férfi-otthont is alapítsanak. Van azután saját keze-
lésű „Keresztyén könyvesház"-uk és, a mi még érdeke-
sebb, háromnegyed millió korona költségen egy nagy 
házat akarnak építeni, a melyben azután kisebb és na-
gyobb termek, könyvesbolt, „Hospitz", lakások, stb. lesz-
nek. A mint értesülünk, nemrégiben egy nő 250,000 
koronát hagyományozott Budapesten végzendő munká-
jukra ; továbbá, a mint hallottuk, Melle Ottó, a ki néhány 
évig már működött Budapesten, ismét visszatér és fő-
felügyelője lesz a methodisták által végzett minden mun-
kának Magyarországon." Nem nagy örömünk telik ebben, 
íme, ez a nálunk aránylag kicsiny és még csak „szekta" 
számba menő felekezet jól megértette itt is, hogy milyen 
apologiára van szüksége a mai modern keresztyénségnek. 
Valami vigasztaló mégis van a dologban. Talán minket 
is hasonló intézmények alkotására sarkal és nem lesz 
pusztában elhangzó szó azoknak beszéde és írása, a kik 
hasonló intézmények alkotása érdekében agitálnak és a 
mi egyházunk vezetőiben, tagjaiban is hatványozott mér-
tékben ébred fel a vágy, készség és felelősségérzet 
az ilyen misszió gyakorlásának elősegítésére. 

Távíratmegváltási lapok 
sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker., Molnár-otcza Í7. szám), j t jk & jt j t 



ISKOLAÜGY. 

Az O. R. T, E. közgyűlése és a főgimn. avatás 
Debreczenben. 

Az Országos Ref. Tanáregyesület ezelőtt 12 évvel 
(1902-ben) alakult a tiszántúli ref. tanáregyesület veze-
tőségének kezdeményezésére A kerületi tenáregyesiilet 
ugyanis országossá szélesbült és azóta mint egyik leg-
jobban vezetett és legéletrevalóbb társadalmi szövetkezés 
működik egyházunk körében. Tagjai az összes ref. fő-
és középiskolai tanárok. Szók helyét az alapszabály értel-
mében hat évenkint a közgyűlés állapítja meg. Két 
czikluson át Debreczenben volt a székhely, a mostani 
közgyűlés újból az egyesület szülőhelyét jelölte ki a 
következő harmadik hat éves cziklusra az iskoláktól 
beérkezett szavazatok alapján. De ezenkívül még más 
körülmények is jelentőssé és ünnepélyessé tették a mos-
tani közgyűlés lefolyását. Tisztújítás volt és, a mi a fő, 
az egyesület, valamint a tiszántúli ref. egyházkerület 
közgyűlésének részvételével most volt a debreczeni ref. 
főgimn. nagyszerű új épületének felavatási ünnepélye. 

Az egyesület Budapest és Nagyvárad felől érkező 
tagjait az állomás udvari várótermében dr. Kun Béla 
jogakad. tanár üdvözölte melegen a főiskola, kerület és 
város részéről. Az üdvözletre dr. Antal Géza, az ORTE. 
alelnöke mondott néhány köszönő szót. A rendezőség-
nek nem kis gondot okozott a nagy számmal odasereglő 
vendégek elszállásolása, A „Bika" szálloda újraépítése 
most folyik, a többiek befogadóképessége nem állott 
arányb&n az érkezők nagy sokaságával és így a debre-
czeni kartársak és más jó kálvinista családok ajánlták 
fel vendégszeretetüket. Az ifjabbaknak a főiskola és a 
DMKE. internátusaiban volt szállásuk, a hol a katonáék-
től kölcsönzött ágyakban pihenték ki nem egész puha 
párnákon az út és az ünnepélyek fáradalmait. De min-
den jó renddel és ékesen történt a Sinka Sándor elnök-
lése mellett működő rendező-bízottság figyelme folytán. 

Szerdán d. e. 9 órakor kezdődött a közgyűlés a 
főiskolai oratóriumban. A 37. dicséret első két versének 
éneklése és S. Szabó József főjegyző szép, alkalomszerű 
imája után Dóczi Imre elnök nyitotta meg a közgyűlést 
nagyszabású beszéddel. Rámutatott arra, hogy abban a 
teremben nagy és válságos időkben (1849-ben) a nemzet 
képviselete tanácskozott a honvédelemről. Az egyesület 
közgyűlésének is az a czélja, hogy a nemzet szellemi 
életének védelméről és fejlesztéséről tanácskozzék. Had-
sereget kell nevelnünk az. ifjúságban és pedig olyant, a 
mely a szellemi és erkölcsi fegyverek erejével biztosítsa 
a magyarság hegemóniáját. Megemlékezett a középiskolai 
készülő reformról és hangsúlyozta, hogy ennek keresz-
tülvitelénél nem szabad érvényesülni a materializmus, 
utilitarizmus és a túlságba vitt fonák gyakorlatiasság el-
veinek. Nekünk egy pillanatra sem szabad megfeledkez-
nünk a legnagyobb szellemi értékek érvényesítésének 
szükségességéről. A mi iskoláinknak gondolkodni tudó, 

munkaszerető, erős lelkű ifjakat kell nevelniök. „ Tetszetős 
ötletnek" minősítette a miniszter azon reformgondolatát, 
a mely a görög-pótló tárgyak körébe a hazai nemzetiségi 
nyelvek tanításának felvételét czélozza. A görög-pótló 
tárgyaknak már most is az a fogyatkozásuk, hogy nem 
egyenértékűek azzal, a mit pótolni akarnak. A görög 
nyelv és irodalom által nyújtott szellemi kincseket az 
oláh és szerb stb. nyelvvel és irodalommal pótolni paró-
dia lenne. Emelkedett szavakban mutatott reá arra, hogy 
bármi legyen is a reform eredménye, a magyar kálvi-
nista iskolák, híven nagy tradiczióikhoz, a tudományos 
képzés, igaz vallásosság és a hamisítatlan nemzeti ér-
zület ápolásának szolgálatában kell hogy maradjanak. 

A nagy fetszéssel fogadott megnyitóbeszéd után a 
szokásos üdvözlések következtek. A tiszántúli egyház-
kerület köszöntését Berey József esperes, az Országos 
Tanár-Egyesületét dr. Székely István, az evangélikus ta-
nárokét dr. Leffler Sámuel, a debreczeni piarista gim-
náziumét dr. Lóky Béla igazgató, a ref. főiskoláét dr. 
Kún Béla tolmácsolta. 

A főjegyzői jelentés következett ezután. A már 
előzőleg kinyomatott jelentés szerint az egyesületnek 
összesen 571 tagja van, 157-el több, mint 12 évvel ez-
előtt. A jelentés egyszersmind búcsúvétel is volt. Tizen-
két éven, két czikluson át viselte S. Szabó József 
mindenki által méltányolt, nagy rokonszenvvel kísért, 
és tőle minden téren megszokott ritka buzgósággal, pon-
tossággal az egyesület ezen egyik legfontosabb tisztét. 
Most, hogy az egyesület egyik alelnöke lett, meleg és 
hálás elismerésben volt része. -- Gulyás István pénztár-
nok jelentését is tudomásul vette a közgyűlés: 19,517 K 
vagyona van az egyesületnek; az évi bevétel és kiadás 
8682 K. 

D. e. 11 órakor a közgyűlésen megjelentek a ke-
rületi közgyűlés tagjaival együtt a főgimnázium torna-
termébe vonultak. Itt folyt le a házavató-ünnepély. — 
Az ifjúsági énekkar szép éneke után dr. Baltazár Dezső 
püspök mondotta a felszentelő imádságot. (Miért nem 
olvasunk ilyen alkalommal is néhány találó verset Isten 
igéjéből?) Ezután következett az ünnepély legkiemelke-
dőbb részlete, Dóczi Imre tiszántúli középiskolai felügyelő 
ünnepi beszéde, a melyben rámutatott arra, hogy a ref. 
főgimn. az újabb időben most másodszor újul meg. Előbbi 
nagy átalakulása nemzetünk leggyászosabb korszakába, 
a mult század ötvenes éveibe esik. Akkor vált ki az 
idegen kormányhatalom kényszerítő nyomása alatt a fő-
iskola akadémiai tanszakaival századok óta összeforrott 
helyzetéből. Az alsóbbfokon alkalmazott „publikus precep-
torok" helyére akkor léptek a rendes tanárok. Akkor a 
szükséges tanszékeket a nagynevű és emlékű Balogh 
Péter püspök szózatára a prot. hitbuzgóság teremtette 
meg, a mely szíve vérét is drachmákká verette, hogy 
megmentse gimnáziuma nyilvánossági jogát. A második 
nagy átalakulás most történt, az új épületbe való átköl-
tözés és a többi akadémiai szakoktól való végleges el-
válás folytán. Ékes szavakban mutatott reá a főginmá-



zium munkájának jelentőségére és arra a nagy, szent 
örökségre, a melyet jelenlegi tanárai átvesznek. — Ez-
után gróf Dégenfeld József főgondnok mondott a ke-
rület nevében köszönetet a kormánynak, a városnak, a 
melyeknek segítségével az új épület emelését lehetővé 
tette ós üdvözölte a kormány, a város és egyéb testü-
letek megjelent képviselőit. Ezeknek üdvözlő szavai előtt 
Karai Sándor igazgató ismertette érdekesen a főgimn. 
építésének történetét és rámutatott arra, hogy az építési 
költségek 1 millió 360,000 K-t tettek ki, a melyből az 
állam hat-, a város négyszázezer koronát fedezett. 

Délben az egyházkerület a nagyerdei Dobos-ven-
déglőben 400 terítékű közebédet adott. A nagy teremben 
és zajban csak kevesen hallották a hivatalos felköszön-
tőket. Gróf Dégenfeld a királyra, dr. Baltazár püspök a 
kormányelnökre, Görömbei Péter esperes a ker. elnök-
ségre, Kiss Ferencz a kultuszminiszterre, Dóczi Imre az 
ORTE. nevében a kerület vezetőire, Sulyok István espe-
res Dóczi Imrére, dr. Kun Béla a városra és a jelen-
lévő polgármesterre, S. Szabó József a debreczeni egy-
házra, dr. Petzkó Ernő tanár a vendégekre, Nagy Sándor 
zilahi tanár a debreczeni tanárokra és végül Karai 
igazgató az építészekre mondott felköszöntőt. 

Este szokatlan élvezetben volt részünk. A főgim-
názium felsőbb osztályainak néhány jeles növendéke, 
dr. Bessenyey Lajos, dr. Szeremley Béla és Révész 
Lajos tanárok vezetése mellett nehéz feladatra vállal-
kozott. A görög klasszikus irodalom aranykorának (Kr. 
e. V. század) egyik legnagyobbszerű termékéből, a 
Sophokles Antigonéjából tanult meg és adott elő jelen-
tékeny részleteket eredeti görög nyelven. Velük szemben 
nagyon kompetens bírálók ültek: dr. Csengery János 
kolozsvári egyet, tanár és Dóczi Imre, nem is említve a nagy 
számmal jelenlévő szaktanárokat. Ezek ítélete szerint is 
a szereplők a legteljesebb elismerésre voltak méltók. 
A laikusok is érdekkel kísérhették szereplésüket, annyival 
inkább, mert a színjáték előtt dr. Csengery János vonzó 
előadásban élvezetesen ismertette és méltatta a nagy sors-
tragédiát. Nagy tetszésre talált S. Szabó -József prológusa is. 

A közgyűlés másnapján dr. Imre Sándor budapesti 
pedagogiumi tanár „A magyar nevelés mai feladatai és 
a református iskolák" és dr. Kálmán János kolozsvári 
kollégiumi tanár „A latin nyelv kérdése, kapcsolatban a 
középiskola reformjával" czímen tartott nagy figyelemmel 
kísért felolvasást. Ezek után az egyesület dr. Baltazár 
Dezső püspököt és Sinka Sándor ny. főgimn. igazgatót 
tiszteleti tagokká választotta. Fontos tárgya volt még a 
gyűlésnek a tisztújítás. Dóczi Imre lett újból az elnök. 
Hála és köszönet neki, hogy az ügy iránti nagy szere-
tetből kifolyólag, újból vállalta a nagy tisztséget! Al-
elnökök lettek : S. Szabó József és dr. Antal Géza, fő-
jegyző : dr. Bessenyey Lajos debreczeni tanár, jegyző : 
dr. U. Szabó Gyula debreczeni tanár és pénztárnok : 
Jakucs István debreczeni tanár. — A minden tekintetben 
nagysikerű és kedves emlékű gyűlés kedvező auspiczium 
a jövőre nézve. —p. 

T Á R C Z A . 

Egy könyvről.* 
Kuypernek nevét ismerik a kálvinista világban Hol-

landián kívül is. Midőn néhány évvel ezelőtt 70-ik szü-
letésnapját ünnepié, művelt hazájának minden pártja me-
leg rokonszenvvel üdvözölte a kiváló politikust és lelkészt, 
a ki „apostol, szónok, politikus és zsurnaliszta pártvezér, 
theologus, irodalmár és stiliszta" egy személyben, negy-
ven évre kiterjedő küzdelmei között mindig tényező ma-
radt, „Semper dominus". 

Figyelmet érdemel, hogy erre a nagytehetségű em-
berre semmi olyan nagy hatást nem gyakorolt, mint az, 

DF. Kuypep Ábrahám, 
Hollandia volt miniszterelnöke, ref. theologiai tanár. 

hogy életének egyik pontján a genfi nagy reformátor 
munkáit kénytelen volt tanulmányozni. 1862-ben mint 
falusi lelkész, Laszky János működésével foglalkozott, 
így vette szemügyre annak kortársát, Kálvin Jánost és 
ennek munkásságát. „Ez a tanulmányozás fordulópontot 
jelent életében. Egész szívével a kálvinizmus felé fordul. 
A történelmi tiszta kálvinizmus nagyszerű világnézete 
rabul ejti lelkét." „Vallomásai" mutatják, mit köszön-
hetett ő, a későbbi jelentékeny államférfiú, ennek a ta-
nulmányozásnak. „Itt találtam meg azokat az alapokat, 

" A kálvinizmus lényege. Irta Kuyper Ábrahám. Fordították 
Csűrös József váralmási ref. lelkész és Czeglédi Sándor nagysallói 
ref. lelkész. A Kálvin-Szövetség kiadása. 



a melyek a kételkedést megszüntetve, szigorú logikus 
stílusban engedték felépíteni a bitnek épületét, azzal a 
meglepő eredménnyel, hogy ennek az épületnek belső 
kamráiban, a gyakorlati életben, a legszigorúbb ethika 
uralkodott." Kétségtelen, nem kis mértékben ragadhatta 
meg figyelmét az az ember, a ki annyira független tu-
dott lenni, a ki tudott tetszeni nem akarni, tudott haladni 
az úton, melyre lelkiismerete vitte, nem tekintvén sem 
jobbra, sem balra („ni de^á, ni delá"), a ki hihetetlen 
gyöngeségei közepette hihetetlenül erős volt a megtalált 
bizonyosságnak általa. Nem épen példátlan jelenség. 
A régebbiekről nem is szólva, gondoljunk csak Dou-
merguere, a ki immár évtizedek óta el nem fárad. Miért? 
Egy egész életre kiható benyomásokat szerzett annak 
munkásságából, a ki egészen, visszafordulást nem ismerő 
határozottsággal hozta meg áldozatait azért, a mit életénél 
becsesebbnek ismert fel. 

A szóban lévő munka hat felolvasást foglal magá-
ban ; azokat a felolvasásokat, melyeket Kuyper Ábrahám 
Amerikában tartott volt 1898-ban a princetoni egyetem 
meghívására. Negyvenéves küzdelemnek tapasztalatai-
ból, egy éles elmének összehasonlításaiból leszűrt elvek 
szólalnak meg e felolvasásokban. Kit nem érdekelnének 
ezek még akkor is, ha azok nem olyan közelre eső té-
nyezőre vonatkoznak is, mint a kálvinizmus, még akkor 
is, ha azok nem olyan ember ajkairól hangzanak el, 
mint Hollandia kiváló államférfia V Már a tárgynak a 
beállítása is, a melyről értekezik, magára vonja a figyel-
met. Miről is van szó ? Mellőzve azoknak az elveknek a 
kiindulópontját, melyek a modernizmusban nyernek ki-
fejezést, két világnézet áll egymással szemben, az egyik 
„a világot a természeti emberből, az embert pedig a 
természetből akarja felépíteni", a czentrumba az embert, 
az Ént igyekszik állítani. A másik arra mutat, hogy a 
központ, a melyből minden kiindul, a mely felé irányul 
minden, más. A modernizmussal szemben állanak azok, 
a kik a keresztyén örökséget a világ számára meg akar-
ják őrizni, „hogy az — hála az örökség belső erejének 
— általa még magasabb fejlődési fokra jusson". A küz-
delmet növelnie kell annak a körülménynek, hogy a leg-
főbb dologban tanúsított hibás felfogás nyomába elté-
vesztett czélok, törekvések, zavarok lépnek, békétlenség, 
az élet jelentőségének fel nem ismerése, pesszimizmus. 

„Ez az igazi harcz most Európában és a harcz 
Amerikában — mondja Kuyper — és ez az elvi küzdelem 
az, a mi a kicsiny Hollandiában már estvére hajló éle-
temnek negyven évét kitöltötte." 

Tehát harczról van szó, akár csak a reformáczió 
századában, a mely elől kitérni nem lehet; igen fontos 
érdekek tiltják a meghátrálást. De hát honnan vegyünk 
a küzdelemhez erőt, fegyvereket az áramlat ellen, „mely 
mint egy mindent átölelő elv mérhetetlen erélye ostro-
mol?" Elvet kell elvvel szembeállítanunk, mélyen járó, 
„ép oly hatalmas mezőt átfogó, ép oly messze érő elvet". 
Ezt az elvet pedig nem kell kitalálnunk, hanem meg kell 
találnunk. 

Mi ez az elv? Ez az elv maga a keresztyénség 
az ő legtisztább megnyilatkozásában, a kálvinizmusban. 
Kuyper ebből a megyőződésből merített mindenkor meg-
nyugvást, de ebből merített erőt is ahhoz, hogy a véle-
mények harczában állást foglaljon. 

Az igazi központot a legélesebben, a leghatározot-
tabban a kálvinizmus ismerte fel és ismerte el. Az Isten-
hez való viszonyunknak képzete pedig az alapfelfogás, 
mely az emberi élet minden fejlődésformáján uralkodik. 
A kálvinizmus alapgondolata, hogy az ember egész éle-
tével Isten színe előtt áll. Ez a hatalmas tény az, mely 
minden téren való fellépésében érvényesül, ez az az alap-
gondolat, melyből a kálvinizmusnak egész gazdag élet-
nézete fakadt. Miképen érvényesült az alapfelfogás az 
életnek legkülönfélébb viszonyaiban a polgári életben, 
tudományban, művészetben, miben áll ereje, hogyan erő-
sített a múltban s emel gátakat annak, a mi az erőket 
elernyeszti és végre szól a reménységről, a mit a kálvi-
nizmus a jövendőre nézve rejt magában. E fejtegetések 
közben míg egyrészről előtérbe lép a kálvinizmus lényege, 
másrészről megszilárdul a gondolat, hogy az ellentétes 
küzdelmek közepette épen ez mutat arra az útra, a 
melyen haladva az Ősi örökséget megőrizni s általa ma-
gasabb fejlődési fokra emelkedni tudunk. A mult e mel-
lett tesz tanúbizonyságot. „Az napnál világosabb, hogy 
az emberiség czentrális fejlődésében a főhatalom sorrend-
ben egymás után Babilonból és Egyiptomból Görög-
országba és Rómába, végre Nyugat-Európa kálvinista 
népeihez ment á t . . . az a magasabb fejlődés, a mire 
emberi nemzetségünk azóta emelkedett, nem Spanyol-
országhoz, sem Ausztriához . . . nem kapcsolódott, hanem 
egész határozottan Hollandiából és Angliából, a kálvi-
nizmus országaiból indult ki. A kálvinizmus alapgondo-
latát is Hollandiából és Angliából vitték át Amerikába 
és így hatott a mi magasabb fejlődésünk mind inkább 
és inkább nyugatra, hogy a Csendes óczeán partján 
tiszteletteljesen várja mintegy azt, hogy továbbhatolása 
felől miként rendelkezik az Isten . . . és a mi már most 
a lelkeket úgy Európában, mint Amerikában harczi fe-
szültségben tartja, nem más, mint az az elvi ellentét, a 
melyik egyfelől a kálvinizmus energiája, másfelől a fran-
czia forradalomban feltűnő torzkép között van. A kálvi-
nizmus ugyanis Istenből indult ki, erejének forrását Isten 
igéjében találta meg, egész életünkben Isten dicsőségét 
tartja fodolognak, míg a franczia forradalom a „ni dieu, 
ni maitre" kiáltásban mutatja meg hitetlenségét, hogy 
nemsokára a német pantheizmus formájában modern 
pogányságba sülyedjen." 

A felolvasások tárgyalási módján feltűnik a fel-
olvasónak tág látköre s meglátjuk a nyomokat, melyeket 
rajta az élet küzdelme hagyott volt. A gondolatkörben, 
a melyben mozog, otthonos, tisztán látja tárgyának ap-
rólékos részleteit is, sok derék gondolatot, gyakorlati 
felvilágosítást ad s e tekintetben néha talán nagyon is 
részletező. Persze Kuyper azt a közönséget tartotta sze-
mei előtt, mely előtte állott. Viszonyaink között a könyv 



a nagy közönségre bizonyára nagyobb hatással lenne, 
ha épen körülményeinkre való tekintettel a főszempontokat 
élesebben kidomborítván, a részleteket itt-ott kerülné. 

Csak rövid általánosságban szóltunk a könyvről, 
hogy az illetők figyelmét reáfordítsuk. Sok rendkívül 
tanulságos tényt foglal magában s az alapos tanulmányozást 
nagyon is megérdemli. Valóban maradandó értékű munka. 

A felolvasások magyar fordításának bevezető sorai-
ban érintett kívánsággal fejezzük be e vázlatos ismer-
tetést : adja Isten, hogy e könyv hozza közelebb azokat 
egymáshoz, a kik hivatva vannak arra, hogy közös 
ideálokért fáradozzanak. —y. 

Az árvák nem felednek. 
— Brocskó Lajos Prot. árvaházi igazgató jubileumára. — 

Most, hogy ünnepedre, Papánk összejöttünk, 
Az elmúlt időkbe visszaszáll a lelkünk. 
Újra elgondoljuk, mikor jártunk sírva, 
Borús homlokunkra fájdalom volt írva. 
Senki sem volt akkor édes szóval hozzánk, 
Nem simogatta meg puha kéz az orczánk. 
Nem aggódott apa azért, a mit ránk ad, 
Nem gondozta anya a mi kis ruhánkat. 
Akkor ismertük meg, hogy a közöny éget, 
Hiába kerestünk egy kis melegséget. 
A védtelen árvát bántja még az ág is, 
Kegyetlen, mostoha hozzá a világ is. 

Kinek anyja sír lakója, 
Ki annak a pártfogója? 
Es a kinek apja sincsen: 
Ki védi más, mint az Isten? 

De visszaszáll lelkünk az emlékek szárnyán, 
Mikor az árvaház könyörült az árván. 
Sírásán megindult a jó Papa lelke 
S mint édes gyermekét keblére ölelte . . . 
Evek jöttek-mentek. A mi gyász volt nemrég, 
Lett szomorú álom, bánatos szent emlék. 
Bár előttünk maradt édes anyánk képe, 
De nem sötét sírba, — fent a magas égbe, 
Elő alakjában, mint őriző angyal, 
Ki a magasságból vigyáz ránk, vigasztal. 

Szép a könyörülő szeretet munkája, 
Á szerető Isten áldást is ad rája . . . 
Papánk megtanított Istenünk imádni, 
Egymásban szerető testvérinket látni: 
S hol sok élő szülő gyermeke terhet lát: 
Tanultuk becsülni, szeretni a munkát. 

Évek multak. S egyszer csak arra ébredünk, 
Pályánk megnyílt s tárul új munkatér elénk. 
Búcsúzni kell, válni Papánktól, egymástól, 
Jó nevelőinktől és az árvaháztól . . . 
Reszketett a szívünk, zokogott a lelkünk, 
Úgy éreztük, hogy mi újra árvák lettünk: 

De helyt kellett adui a kisebb árváknak, 
Szomorú fiúknak, kesergő lánykáknak. 
Mi életpályánkról gondoskodott Papánk 
S tudtuk, hogy gondja lesz továbbra is mi ránk . . . 
így lép évről évre egymás nyomdokába 
Sok halavány arczú, védtelen kis árva. 
Nagyobb a kisebbet testvérül fogadja, 
Hiszen mindegyiknek egy az édesatyja. 

Árva gyermekekből van már egész néped 1 
Árvák atyja, Papánk! Isten küldött Téged! 
Evek jönnek-mennek . . . Őszülnek für te id . . . 
Rég pályán vannak már árva gyermekeid. 
A kik elsők voltak, éltük delén járnak, 
De hű gyermekei maradtak e háznak. 
S ma mind ünnepelnek, mind gondolnak Terád ! 
Nem feled az árva és az Isten megáld. 

Védje és áldással Isten koronázza 
Szent falaid, árvák otthona, szent háza ! 
S a ki a jutalmat bizonnyal megadja. 
Éltessen sokáig, Papánk, árvák atyja! 

Soós Károly, 
bucsi ref. lelkész. 

BELFÖLD 

Hogyan juthat diadalra a keresztyének hite 
a világon?* 

Tisztelt Közönség! Nem akarom hosszú beveze-
téssel feltartani a t. közönséget. Előljáró beszédképen 
csak két megjegyzést teszek. Egyik az, hogy senki se 
várja tőlem a kérdés teljes és részletes kifejtését. Ipar-
kodjék inkább mindenki arra, hogy az általam nyújtandó 
néhány gondolatot megragadja s lelki életét azokkal 
gazdagítsa és szent elhatározássá érlelje. A másik meg-
jegyzés utalás arra, hogy ma kezdődött a Bethánia-Egylet 
négy napra tervezett konferencziája, évi ünnepélye. Mái-
maga az a körülmény, hogy nemcsak a székesfővárosban 
sokan találkoztak, hanem az ország különböző tájai-
ról is százával jönnek, a kik négy napon át a legfon-
tosabb evangéliumi és társadalmi kérdésekkel akarnak 
foglalkozni, mutatja, hogy egyletünk bizonyos hivatott-
sággal bír s azért mindenki természetesnek fogja találni, 
hogy a kitűzött nagy kérdést nem elvont általánosság-
ban, hanem vonatkozásban arra akarom tárgyalni, a mit 
Isten eddig a Bethánia-Egyletnek tenni engedett s a mi 
még dicsőbbet ezentúl tenni óhajt. 

És most próbáljunk felelni röviden e fontos kér-
désre : Hogyan juthat diadalra a keresztyének hite a 
világon ? 

Az első felelet ez: Ha igazán alázatos, Isten ke-
gyelmén s a Jézus Krisztus mentő és újjáalakító szere-
tetén alapuló hit ez. Az igazi keresztyén hit égi plánta 

* Csak most közölhetjük ezt az értékes felolvasást, a me-
lyet a szerző a Bethánia-Egyesület évi ünnepélye alkalmával tartott 



s ez a plánta büszke szívben nem ered meg. Az aláza-
tosság azonban nem jelent tétlenséget vagy élhetetlen-
séget. Nem jelenti továbbá azt sem, hogy az ember vesse 
meg azokat a kincseket, a melyeket az Isten az emberi 
értelem és akarat hatalmas küzdelme által ád. Az igazi 
keresztyén alázatosság azt jelenti, hogy az ember min-
denét, testét, lelkét, értelmét, tudományát, akaratát az 
Isten bölcseségének és szeretetének alárendeli s elis-
meri, hogy az emberinél van valami nagyobb, dicsőbb, 
hatalmasabb az Istennél. Ez előtt az isteni dicső világ 
előtt, mely Jézusban a maga egész fényességébén nyil-
vánult és ina is nyilvánul, mert Jézus szeretetének lángjai 
nem aludnak ki, az ember meghajol, a kegyelem forrá-
sából égi vizet iszik, melynek ereje át meg átjárja az 
emberi lélek minden nyilvánulását s megtölti azt avval 
a kimondhatatlanul édes és hatalmas valamivel, a mit 
üdvösségnek nevezünk s a melynek birtokában elragad-
tatva kiált fel a keresztyén : „Lássátok, milyen nagy sze-
retetet adott nekünk az A tya, hogy Isten gyermekeinek ne-
veztetünk." 

Szegény, szegény magyar népem, sok bajod kö-
zött nem ez-e a legnagyobb, hogy a hálátadó boldogság 
e bizonyságtételét oly kevesen tudják fiaid és leányaid 
közül hangoztatni! Mivel Istened és Megváltód előtt nem 
hajoltál meg alázatosan, nem azért kellett-e sokszor em-
berek, idegen népek előtt gyötrődve és kétségbeesve 
meghajolnod? A keresztyénség, az evangélium ugyanott 
van a magyar nép történetében; a Jézus Krisztus által 
hozott erőket ugyan ismeri népünk és pedig nemcsak 
a XVI. század előtti időkből ; azonban bizonyos, hogy 
az evangélium minden egyénhez el nem jutott s a régi 
időkben is, a melyeket szokás dicsérni, nagy néprétegek 
nem alakultak át az evangélium által. Sokaknak inkább 
a feje felett lebegett az evangélium, mintsem, hogy a 
szívbe hatolt volna s a lelket bizonyságtevő, erős osz-
loppá tette volna az Isten anyaszentegyházában. Az újabb 
időben, a XVIII. és XIX. században mind nagyobb lett 
az evangélium igazi, sarkalatos igazságaitól való elide-
genedés s nagyon természetesen, az evangéliumi esz-
ménytől a gyakorlati élet mindjobban eltávolodott. 

A Betliánia Egylet a rettenetes helyzetben igyeke-
zett szóval és írásban minél többeknek megmagyarázni, 
hogy az igaz boldogságot csak alázatos hit által talál-
hatja meg az ember. Igyekezett oly tagokat szerezni, a 
kik az élet Fejedelmétől életet vesznek s hálából a ki-
nyilvánított isteni szeretetért, örömmel és teljes áldozat-
készséggel terjesztik az Isten országát. Munkáját Isten 
mindig jobban látható áldása kíséri. Sok csalódás érte, 
de örömmel mutathat rá az 1400 vasárnapi bibliai isko-
lásra, száz meg száz ifjúra és nőre, a kiket keresztyén 
szövetségekben egyesített, a Mustármag 1400 olvasójára, 
iratterjesztésünkre is, 70 bizományosunk által a múlt év-
ben elterjesztett százezer evangéliumi szellemű irodalmi 
termékre, a sok Isten dicsőségére éneklő Bethánia-karra 
az ország különböző részeiben s különösen arra, hogy 
száz magyar család újra kinyitotta a biblia előtt az ajtót 

és a házi áhítat, mely a családokat nap-nap után össze-
köti Istennel, egyike a legfelségesebb eredményeknek, a 
melyeket egyesületünk Isten kegyelme által elért. Mindez 
meggyőzően mutatja, hogy a mélységes evangéliumi hit-
élet megtalálja a XX. századhoz is s a magyar szívekhez 
is az odavezető útat és már is sok bűn, sok hitetlenség, 
sok szeretetlenség felett jutott diadalra. 

Nyilvánvaló azonban, hogy a keresztyének alázatos 
hitének szeretettel kell párosulnia, ha azt akarjuk, hogy 
a diadal Isten akarata szerinti diadal legyen. Keresztyén 
értelemben a hit harczosai nem pusztítanak, a mikor 
győznek, hanem a boldogságot, világosságot és igazsá-
got beplántálják oda, a hol az nincs meg s a legyőzöt-
tek nem semmisülnek meg, hanem beismerik, hogy rosz-
szul cselekedtek, a mikor Jézus evangéliumával nem 
törődtek és átmennek arra az oldalra, a melyen később 
ők is az igaz ügyért harczolnak. Ezt különösen sok seb-
ből vérző hazánkban kell szem előtt tartanunk s vigyáz-
nunk kell arra, hogy küzdelmünk ádáz, megbocsátást 
ismerni nem akaró harcz ne legyen. A szeretetnek gyak-
ran szigorúnak kell lennie, különösen ott, a hol egyesek 
hibái az ügyet veszélyeztetik, de mégis vigyáznunk kell, 
nehogy hitünk hatását a személyes gyűlölködés áldás 
helyett átokká tegye. Természetesen az igazi szeretet 
nem lehet tisztátalan, "a bűnnel kaczérkodó. Nem szere-
tet az, a mely az emberi lelket meghagj'ja a kicsapon-
gás sarában, hanem az az igazi szeretet, a mely a ve-
szélyben forgókat, még akaratuk ellenére is megmenti 
és megmosogatja. 

A Bethánia-Egylet ily értelemben igyekezett szere-
tetet gyakorolni. Jótéteménnyel segített sok szegény 
családon. De különösen a lélek szükségeit igyekezett 
pártolni, annak a sebeit orvosolni s azáltal az embereket 
az élet küzdelmeire alkalmasabbá tenni, a fiatalságot 
a sokszor rettenetesen fenyegető csábszerek mérgező 
hatásától megóvni s ápolni mindazt, a mi az életet széppé, 
tisztává, emelkedetté teszi. Mennyire szükség van ilyen 
szeretetre ebben a szerencsétlen országban, a melynek 
annyi ellensége van s a melyben egyik magyar a másikat 
szeretni és segíteni mégsem akarja. 

A szeretet gyakorlása azonban, ne feledjük, áldo-
zatokkal jár s vigyáznunk kell, hogy egyletünk, a mely 
igazán, szinte erejét jóformán felülmúló módon igye-
kezett segíteni az elmúlt években, a Filadelfia-Egyletet 
és a Diákszövetséget, el ne vérezzék. Szükség van arra, 
hogy tagjai tömörüljenek s egyletünk mindig nagyobbodó 
munkájának terhét odaadóbban hordozzák. 

Szükség van erre, mert ne feledjük, hogy a keresz-
tyén hitnek, ha diadalmaskodni akar, bölcs hitnek is kell 
lennie. Valóságos szellemi zűrzavar van és pedig nemcsak 
ott, a hol az evangéliummal ellentétes állapotra helyez-
kednek, hanem ott is, a hol annyira vannak már, hogy 
a magyar protestáns keresztyénség megújítása cséljából 
az evangéliumi belmisszió szükségességét elismerik. E 
zűrzavar eloszlatására két eszköz van: az egyik az isteni 
evangélium minél szélesebb körökben való ismertetése, 



a másik evangéliumi belmissziói munkások képzése. 
Amaz arra való, hogy világosságot vessen azok lelkébe, 
a kik a kegyelem és üdvösség nélkül szűkölködnek, a 
másik arra való, hogy kiemelje a belmissziói abból a 
kátyúból, a melybe azok juttatták, a kik minden komoly 
előkészület nélkül az evangélium és az emberi lélek 
törvényeinek teljes mellőzésével, felületesen, sőt károsan 
űznek belmissziót, vagyis inkább oly munkát, a mely 
ezt a nevet viseli, de nem érdemli meg. 

Nehéz és súlyos kötelességet rótt az Isten a Bethánia-
Egylet tagjaira, melynek fontosságát még ők sem ismer-
ték fel egészen. Ez a Beihánia-ház felépítése. Az a ház 
evangelizáló nagytermével, mely összejövetelekre való, 
kisebb termeivel, mértékletességi vendéglőjével, iratter-
jesztése alkalmas helyiségével nemcsak arravaló lesz, hogy 
nagyszabásúvá lehessen tenni a belmissziói munkát, hanem 
arra is, hogy lehessen alaposan és több hónapra terjedő 
belmissziói kurzusokat tartani s a most uralkodó bel-
missziói zűrzavar helyett eredményes, alapos és czél-
tudatos belmissziói mozgalommal egyházainkat a családi, 
az irodalmi s társadalmi életet úgy megújítani, hogy 
minden magyar örömmel vállalja azt a dicső missziót, 
a melyet az isteni gondviselés még mindig kínálgat s 
vállalja természetesen ama kötelességeket is, a melye-
ket, ha a magyar egyének az evangéliumot félrevezetve 
nem teljesítenek, akkor a sok gyűlölködés, élvezetvágy, 
léhaság, könnyen élés a nemzeti életet is elsorvasztja. 

Törekedjünk tehát bölcs hitre és ne feledjük, hogy 
a keresztyén életnek kétségkívül az árt legtöbbet, ha 
az alapvető keresztyén igazságokat s a Jézus személyi-
ségében rejlő erőt mellőzik, de mindjárt utána az, hogy 
az érzelem, a bölcseség, a tapasztaltság és szervezés 
jogosultságát az evangéliumi mozgalmak vezetésében el 
nem ismerik s az isteni adományok feldolgozásában 
mindent a szeszélyre, az egyéni természetre bíznak. 
Evangéliumi mozgalmat csak úgy lehet áldásosán vezetni, 
ha az emberi bölcselkedés büszkén nem lép az Isten 
kegyelme és Jézus váltsága helyébe s viszont az igazi 
bölcseséget tudatlanság, járatlanság vagy tisztátalan hév 
félre nem tolja, a mikor a munka beosztásáról s az 
evangéliumnak emberi életbe való beillesztéséről van szó. 
Törekedjünk azért arra, hogy a Bethánia-Egylet ne csak 
ragyogtassa az isteni evangéliumot, hanem alapos és 
bölcs vezetéssel emberi és nemzeti életünknek minél 
nagyobb áldásává tegye. E nagy czél elérésére felhívjuk 
mindazokat, a kik az evangéliumot az első helyre akar-
ják tenni életükben s ha sokan megértik jóakaró hívá-
sunkat, bizonyára Isten sok diadalt enged még aratni. 

Dr. Szabó Aladár. 

S Z O C Z I Á L i S Ü G Y E K . 
Ápolónő-tanulók. 

A Magyar Vöröskereszt-Egyesület július 1-én Buda-
pesten az Erzsébet-kórházban, továbbá Miskolczon, Dé-
sen, Sátoraljaújhelyen, Szabadkán és Szentesen új beteg-

ápolónői tanfolyamokat nyit. A tanfolyamra való felvételért 
az egyesület igazgatóságához (I., Vár, Dísz-tér 1. sz.) 
kell folyamodni legkésőbb június hó 15-ig. 

Gyermekgondozónői tanfolyam csecsemő-
ápolónők és kisdednevelőnők kiképzésére. 

Az „Uránia" Nevelőnővédő Országos Egyesület a 
Fehérkereszt gyermekkórházzal kapcsolatban csecsemő-, 
gyermekgondozónő- ós kisdednevelőképző-tanfolyamot 
szervezett. 

A tanfolyam czélja, hogy gyermekkórházak és gyer-
mekmenhelyek számára nemcsak hivatásos ápolónőket, 
magáncsaládok részére szakképzett csecsemő- és gyermek-
gondozónőket képezzen, hanem oly oktatásban is része-
sítse ők'et, a mely a 6 éven aluli gyermekek oktatására 
és nevelésére is képesíti, ezáltal úgy a gyerinekköz-
egészségügyet, mint a kisdednevelésügyet szolgálva, egy-
úttal biztos exisztencziához juttat erre hivatottságot érző 
intelligens leányokat. 

A tanfolyam egyéves tartammal a Fehérkereszt-
gyermekkórházban való bennlakás kötelezettségével, teljes 
ellátás mellett — ingyenes. 

A tanév végével sikeres vizsga letétele után a 
növendékek bizonyítványt kapnak ; egy részük tovább-
képzés és vezető ápolónői szolgálat végzésére megfelelő 
díjazás mellett — a kórházban további egyévre visszamarad, 
hogy azután, mint főápolónők megfelelő elhelyezést nyer-
hessenek. Másik része az „Uránia" Nevelőnővédő Or-
szágos Egyesület .révén magáncsaládoknál és megfelelő 
intézeteknél nyer alkalmazást. 

Felvételre alkalmasak — 18 — 35 éves korig — 
polgári iskolai képzettséggel bíró, erkölcsös, egészséges 
leányok és asszonyok. 

Jelentkezéshez szükséges születési, végzett leg-
magasabb osztályról szóló iskolai és vidékieknek orvosi 
bizonyítvány, kiskorúaknál szülői, vagy gyámi beleegyező 
nyilatkozat. 

Jelentkezni lehet az „Uránia" Nevelőnővédő Orszá-
gos Egyesületben, Budapest, IV., Szervita-tér 5, naponta 
d. e. 11—12-ig, a hol bővebb értesítés nyerhető. 

A felvételhez szükséges 150 K biztosíték, a mely 
azonban indokolt esetben elengedhető. 

KÜLFÖLD. 

Németország. 

Két ker. szoeziális kongresszus. A német protestáns 
keresztyénség az újabb időben egyre fokozódó érdeklő-
déssel fordul a nagy szoeziális kérdések felé és mind-
inkább átérzi azt a nagy kötelezettséget, mely ennek 
megoldása körül neki osztályrészül jutott. Irodalmi téren, 
társadalmi szervezkedéssel és mindenek felett szoeziális 
intézmények létesítésével igyekszik a nagy, életbevágó 
problémák megoldására. Sajnálatos dolog, hogy a német 
protestánsok között is mélyreható elvi, theologiai ellen-



tétek akadályozzák az együttműködést. A pozitív vagy 
„jobb" a liberális vagy „baloldal" nemcsak a tudományos, 
gyülekezeti, hanem még az egyháztársadalmi életben is 
sokszor heves harczban áll egymással. Innen, hogy ott 
két „szocziális" egyesület van a protestánsok körében. 
A pozitívek egyenletének neve : „Kirchlich-social", a libe-
rálisoké „Evangelisch-social". Mindkettő a múlt hó második 
felében tartotta évi rendes kongresszusát. Az előbbi Wies-
badenben, az utóbbi Nürnbergben. Ott a hires apolegeta, 
Pfenningsdorf bonni tanár, emitt a kiéli Baumgarten 
tanár elnökölt. Mindkét kongresszuson sok tartalmas 
előadás és felszólalás hazgzott el nagy, időszerű témák-
ról. Szőnyegre került természetesen a kilépési mozga-
lom is. Lic. Mumm szerint a mozgalom leghathatósabb 
ellenszerei: nagy városokban is kisebb gyülekezeteket 
kell alkotni a lelkigondozás lehetővé tétele czéljából, 
szervezni kell a férfi- és női diahoniát, meg kell szün-
tetni az egyházi életben a szocziális ellenes berendezé-
seket, nagyobb teret kell engedni az egyházi kormányzó 
szervekben is a közép- ós munkásosztálynak, ki kell fej-
leszteni a kül- és belmissziói munkákat. Mindkét kon-
gresszus a teljes vasárnapi munkaszünet mellett foglal 
állást és igért agitácziót. A nürnbergi szocziális kongresz-
szuson érdekes előadássorozat folyt le ezen téma felett: 
„A szocziális kötelességek a mindennapi életben". Orvo-
sok, ügyvédek és a hírneves Rittelmayer lelkész mon-
dottak megragadó beszédeket ez életbevágó kérdésről. 
— A német protestáns államegyházaknak nagy nehézsé-
gekkel kell megküzdeniük. A szocziáldemokrata-párt, a 
czéltudatosan dolgozó egységes róm. katholiczizmus, a 
szekták jobbról és balról tépázzák, ostromolják. Bent 
pedig sok a visszavonás, mélyreható ellentét. De a né-
met "prot. egyházakban minden párt megértette az idők-
nek nagy munkákra serkentő jeleit. —p. 

A MI ÜGYÜNK. 
Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 

nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

A Claparéde-emlékalapra dr. Kósa Zsigmond 
(Budapest) 10, a Sárospataki Lapok szerkesztősége 10, 
dr. Zsilinszky Mihály, Végh József, Papp Ferencz (Arad) 
ós dr. Kováts István 20—20, dr. Maday Gyula 50, Föld-
váry Elemér 30, Andrássy Kálmán 6, gróf Festetich 
Gyulánó, Süteö István, Horváth Lajos 5—5, Végh Dezső 
4, Pap János, bulcsui ref. lelkész és Böszörményi Rózsa 
2—2 K-t adományozott. Eddig befolyt984'40K; további 
adományokat kérünk B. Pap István theol. tanár czímére 
(Budapest, IX., Ráday-u. 28.). 

Lapunk átvételi és fejlesztési költségeire Seigneur 
Emil 5, Pap János ref. 1. (Bulcsu) 3 K-t küldött, a mit 
e helyen is hálásan köszönünk s kérjük lapunk olvasóit 
és barátait a további adakozásra. Ezzel alapunk vógösz-
szege 2039 K. 

IRODALOM 

Ulster. A Tudományos Akadémia második osztá-
lyának május hó 27-én tartott ülésében Bernát István 
TJlster czímmel előadást tartott, igen nagy érdeklődés 
mellett. Az érdekes fejtegetésben kimutatta, hogy a so-
vány talaj és kedvezőtlen gazdasági viszonyok között a 
skót és angol letelepülök okos és szívós munkája volt az, 
mi Ulstert iparban, kereskedelemben és gazdaságban 
Írország többi tartománya fölé emelte. Abban a küzde-
lemben, melyet az ír társadalom elvesztett függetlensé-
gének visszaszerzéséért folytat, az ulsteriek a független-
ségnek, szabadságnak áldozatkész barátai, a maradiak, 
a reakcziósok pártján állanak azért, mert politikai, gaz-
dasági jövőjüket, vallásukat féltik. A home rule az ő 
szemükben gazdaságilag visszaesést jelent, mert oly 
többség kezébe adja a hatalmat, mely gazdasági dolgok-
hoz keveset ért, a politika művészetében járatlan és 
hajlandó arra, hogy a katholiezizmust tolja előre a pres-
biteriánizmus rovására. E felfogásból kiindulva szervezik 
az ellentállást és pedig odáig, hogy külön sereget állí-
tanak össze ós kijelentik, hogy ha a homerule-bill tör-
vénnyé lesz, annak érvényesülését fegyverrel kezükben 
fogják megakadályozni. Azt a tényt, hogy e mozgalom 
vezetői között V. György király titkos tanácsosait, mint 
Carsont, államférfíait, mint lord Minto és legkiválóbb 
hadvezérei közül Robers lordot találjuk, a szárazföldi 
felfogás szempontjából szinte érthetetlen. Az ulsteriek 
azonban azt hangoztatják, hogy a kormány megsérti a 
brit alkotmány alapelvét, a mikor a népet meg nem kér-
dezve akarja megalkotni a homrule-t. Az ilyen kormánnyal 
szemben bármily fegyver is jogosult. Még érdekesebb 
az, hogy az Ulster ellen kirendelt katonaság tisztjei 
megtagadják az engedelmességet. Alapítják pedig ez el-
járásukat arra, hogy az angol katonai törvények s/.erint 
a brit katona nem szűnik meg polgár lenni és ha olyat 
követ el, a mi az ország törvényeivel, az általános bün-
tető rendelkezésekkel ellentétes, nem mentheti magát 
azzal, hogy engedelmeskedni volt kénytelen. Ez a fel-
fogásnak érvényesült az 1832-ik évi reform-bili alkotá-
sakor s erre a preczedensre hivatkoznak. Az eddigi 
események mutatják, hogy Ulster ellenkezése, mely 
gazdasági és politikai okokon túl vallásos meggyőződé-
sükön sarkallik, a mennyiben szerintük a homerule Romé 
rulet, azaz Róma uralmát jelenti, a küzdelemben győztes 
marad. És így azok, a kik szinte elszoktak attól, hogy 
a vallásos tényezőket erősebbeknek tartsák a politikaiak-
nál, kénytelenek belátni tévedésüket. Az ulsteriek, a 
kiknek elődei annyi, a szabadságért, függetlenségért és 
a vallás szabad gyakorlatáért vívott csatában vettek részt, 
példát mutatnak arra, mint lehet eredményeket elérni 
legyözhetetleneknek tartott akadályokkal szemben is. Küz-
delmük ezért nagyjelentőségű és érdemes arra, hogy 
figyelemre méltassák a Britbirodalom határain túl is. — 
Nem kis jelentőségű dolog, hogy épen a mai vallásel-
lenes irányzatokkal szemben Bernát István a legelső 
tudományos testületben mutatott reá a hit ós vallás tet-
tekre sarkalló s az Önfeláldozás lelkesítő erejére. 

Gróf Andrássy Gyula a száműzött Rákócziról. 
A felszólalások ama tömegében, melyet Szekfű Gyula 
ismeretes Rákóczi-könyve támasztott, mindenesetre a 
legjelentékenyebb és legmagasabb színvonalú gróf And-
rássy Gyula tanulmánya. Most a legszélesebbkörű olvasó-
közönség számára is hozzáférhetővé vált: megjelent az 
Olcsó Könyvtár füzetei közt, a Franklin-Társulat kiadá-
sában ; ára 40 fill. 



A Protestáns Szemle májusi száma az új szerkesztő: 
Ravasz László szép elmélkedésén (Admirari) kívül dr. 
Daxer Györgynek „A Krisztus keresztjééről, n-nek „A 
száműzött Rákóczi"-ról írt czikket hozza, ezenkívül hosz-
szabb irodalmi szemlét közöl „A magyarországi protes-
tántizmus történetének jelenlegi állásá"-ról. A „Jelek 
és magyarázatok" cz. rovat, mely az új szerkesztőnek 
egyik sikerült újítása, több aktuális témát tárgyal. A 
legtöbbjénél Ravasz László ékes tollára ismerünk. 

Az „Igehirdető" századik füzete. Révész János 
és Soltész Elemér nagybányai lelkészek szerkesztésében 
megjelent az „Igehirdető" június havi füzete a következő 
tartalommal: Smid István rozsnyói ev. lelkész: A szellem 
hatalma bennünk (Pünkösti). Varga Antal bátkai ref. 
lelkész: A Szentlélek kitöltetésének jelei (Pünkösti). 
Nánay Béla kiskunhalasi ref. vallástanár: A Szentlélek 
ünneplése (Pünkösti). Smid István rozsnyói ev. lelkész: 
Istené a dicsőség (Szentháromság vasárnapján). Korbély 
Géza eperjesi ev. főesperes-lelkész: Mi némítja el a lel-
kekben az Istenhez hívó szót? (Vasárnapi). Soltész Ele-
mér nagybányai ref. lelkész: Pál apostol Athénban 
(Vasárnapi). Révész János nagybányai ev. lelkész: Ti 
ifjabbak . . . (Iskolai vizsgálatok után). Csernák Béla 
furtai ref. lelkész: Szeretetlenség (Vasárnapi). Az 1906. 
márczius havában indított folyóiratnak ez a századik, 
tehát jubiláris füzete. A száz füzetben 60 református, 
és 37 evangélikus lelkész tollából összesen 741 beszéd 
jelent meg. Ebből 425 református, 316 evangélikus 
szerző műve. A beszédek közül 479 eredeti, 262 fordítás 
vagy átdolgozás. 172 német, 38 franczia, 36 angol, 9 
norvég, 6 dán, 1 cseh eredetiből. A folyóirat előfizetési 
díja egy évre 12 K, félévre 6 K. Az I—VIII. kötet kap-
ható a kiadóhivatalban (Nagybánya, Híd-u. 19.); egy 
évfolyam ára fűzve 10 K, kötve 12 K. 

A Vértesalja, a vértesaljai ref. egyházmegyének 
Vasadi Balogh Lajos gyúrói lelkész szerkesztésében meg-
jelenő folyóirata, májusi számával befejezte második évi 
pályafutását is. Az egyházmegye esperesének, Lévay La-
josnak „Kapuzáráskor" cz. czikke méltán hivatkozik arra, 
hogy ez a lap „elmondhatja ezúttal is, hogy nem hiába 
futott, hogy nyomán sok lelki áldás áradt ki az egyház-
megye egyes gyülekezeteibe", hasonlóképen arra is, hogy 
ennek az egyházmegyei lapnak a példája „más egyház-
megyékben is csakhamar követésre talált, a mennyiben . . . 
Vértesalján kívül most már Felsőbaranyának, Tolnának, 
KiilsŐsomogynak és Kecskemétnek is van egy-egy ilyen 
vallásos jellegű s ref. egyházunk érdekét szolgáló egy-
háztársadalmi lapja". Hisszük, hogy a többiekben is ha-
marosan követik a jó példát. 

A „Vasárnap"-nak, az ORLE. Uray Sándor szer-
kesztésében megjelenő néplapjának, immár 22-ik számát 
hozta a posta most pünköstkor. A rendkívül ügyesen és 
tartalmasan szerkesztett kis lapocska valóban megérde-
melné, hogy országszerte széles körben olvassák. Sajnos, 
a nehéz gazdasági viszonyok nem nagyon kedvezőleg 
hatnak a lap fokozottabb elterjedésére. Hisszük azonban, 
hogy a viszonyok megváltozásával ezt a lapocskát is 
nagyobb mértékben felkarolják híveink, különösen azok-
ban a gyülekezetekben és egyházmegyékben, a melyek-
nek nincs önmaguknak is hasonló irányú lapjuk. 

Az „Egyházi Újság" májusi száma jórészt a derék 
szerkesztőnek, Barabás Samunak mélységes gyászával: 
jogászkorában elhunyt, közszeretetnek örvendő fiával 
foglalkozik. Az édesapa nagy gyászában nemcsak a 
Királyhágón túl, de innen is sokan osztozkodunk. 

A pápai ref. egyház értesítője fekszik előttünk. 
Úgy tudjuk, ez az első alkalom, hogy a pápai egyház 

beszámol egy esztendei dolgairól. Hála Istennek, van 
miről. Bizony, bizony sok nagy gyülekezet zavarba jönne, 
ha be kellene számolnia egy esztendei „munkásságáról". 
Mert hiszen a munka nem merülhet ki az adókivetésben, 
a vasár- és ünnepnapi prédikálásban, a keresztelés-
ben, esketésben, temetésben. A pápai egyház — szeré-
nyen — a háromíves értesítő végén számol be a ke-
belében működő evangéliumi egyesületekről: a nő-
egyesületről, az énekegyesületről, a leányegyesületről. 
A gyülekezetnek van vasárnapi iskolája is. E mellett 
minden hó utolsó vasárnapján van gyermekistentisztelet 
is. Ennek se volna szabad egy nagyobb gyülekezetünk-
ből sem hiányoznia. Ezenkívül a téli hónapokban vasár-
nap este vallásos-, köztük Kálvin-szövetségi estélyek is 
tartatnak. 

EGYHÁZ, 
Lelkészválasztások. A biharmegyei csokalyi ref. 

gyülekezet nyugalomba vonuló lelkipásztora, Simon Ist-
ván helyébe annak fiát, Simon Imre mezőladányi lelkészt 
választotta meg egyhangúlag. Lelkipásztoruk iránt érzett 
szeretetüknek valóban megható jele ez. — Az őrösi ref. 
gyülekezet (Zemplén m.) a Pál Bertalan halálával meg-
üresedett lelkészi állást Rozgonyi Sándor rozvágyi s.-lel-
késszel töltötte be. 

Lelkészbeiktatás. Szép ünnepség keretében iktatta 
be hivatalába május hó 10 én a barkaszói ref. gyülekezet 
új lelkészét, Mizsák Andrást. 

Zsinati képviselő-választás. A békési ev. esperes-
ség egyházai Veres József elhunyta folyton új zsinati 
képviselőt választottak Kovács Andor orosházi lelkész 
személyében. 

A tiszántúli egyházkerület közgyűlése a mult 
héten volt az ORTE. gyűlésével egyidejűleg a főiskola 
dísztermében. A lap szerkesztőjének így hát ez egyszer 
alkalma volt betekinteni oda, a hol a tiszántúli nagy 
egyházkerület ügyeit intézik. Barátai és ismerősei közül 
többen szinte kérdő szemekkel néztek reá . . . Saul a 
próféták között. Kevés időt tölthetett ott. Épen Rózsa 
Sándor referált. Ne ijedj meg, nyájas olvasó, e név halla-
tára. A ki ezt viseli, nagyon kedves, galamblelkületű 
(bár kígyó okosságú), mindenki előtt rokonszenves úr, 
a kerület pénzügyminisztere. A kerületi tűzkárbiztosítás 
ügyét adta elő nagy szakértelemmel. A nagy terem mellett 
van a kisebbik', a mely társalgóul szolgál. Ott vannak 
a nagy alapítók és nagy professzorok arczképei. Sokan 
voltak . . . A gyűlés másodnapján bizonyára ezek szelleme 
is ép oly fajdalommal és rezignáczióval vett búcsút a köz-
gyűlés színe előtt megjelenő és dr. Kun Béla tolmácso-
lásával búcsúzkodó főiskolai tanároktól, mint a közgyűlés 
tagjai. E történelmi jelentőségű mozzanatnak e sorok 
írója már nem lehetett tanúja. Távozása előtt ott a kis-
teremben üdvözölhette a debreczeni egyház ifjúi lelkű 
öreg papját, Könyves Tóth Kálmánt, a ki most a Pósa 
bácsi jubileumi alapjára gyűjt nagy lelkesedéssel; minden-
kitől csak 1 K-t kér. Előbb és később távozók — mind-
nyájan búcsúztunk a főiskolától . . . fűit! 

A hódmezővásárhelyi ref. egyház jubileuma. Hód-
mezővásárhely egyike a legbámulatosabban fejlődő váro-
sainknak és gyülekezeteinknek. Ma már Öt temploma 
van. Pedig lakossága két századdal ezelőtt, 1715-ben 
még nem igen haladta meg a 2000-et. Kevés számú, 
de lelkes nép építette föl 1714-re a mostani ó-templomot. 
Ennek emlékét ülték meg a hódmezővásárhelyi refor-
mátusok május 10-én alkalmi istentisztelettel. Ezen Pap 



Imre lelkész-elnök prédikált Jób 8 : 8—14. alapján. A 
Szeremlei Sámuel lelkész által írt templomtörténetet Tereh 
Gyula lelkész olvasta föl. Kun Béla dr. főgondnok 
alkalmi költeményét adta elő. 

A prot. püspökök javadalmazásának állami hozzá-
járulással való emelése érdekében az Evangélikus Őrálló 
nagyobb arán} ú mozgalmat kíván indítani. Szó sincs 
róla: a mikor százezerkoronás nyugdíjat tud az állam 
adni egy elaggott főpapnak és 40—50 ez^r korona java-
dalommal új püspökséget tud alapítani, méltányos és 
jogos lenne, ha a mi püspökeink is részesednének foko-
zottabb fizetésben. De távolról sem helyeselhetjük, hogy 
püspökeink helyzetét olyan szánalomraméltó színben tün-
tesse föl bárki is, mint az Evangélikus Őrálló teszi. 
Nagymértékű túlzás azt állítani, hogy „a mit püspökeink 
az egyházkerületektől javadalmazásként kapnak, azt túl-
nyomórészt kénytelenek egyházi hivatalos ténykedéseikkel 
kapcsolatosan ki is adni. Köztudomású, hogy örökös 
ide oda utazásaik, az egyházi és világi társadalomban 
való szereplésük költségeire elköltik búsásnak épen 
nem mondható jövedelmüket . . . " Megboldogult Antal 
Gábor püspökünk egymaga többet utazott, mint összes 
püspöktársai együttvéve, mégse hallottunk tőle ilyesmit. 
— Még nagyobb túlzás olyasmit állítani, hogy „ez a 
félszeg helyzet igen sokszor megalázó összehasonlítá-
sokra ad alkalmat, nagyon érzékeny kérdésekben pedig 
— az egyház szempontjából — még szégyenérzetet, 
restelkedést is vált ki." Azt meg egyenesen kételkedés-
sel kell hallanunk, a mit a czikk írója állit, hogy „a 
mint érdekelt körökből tudjuk, maguk a püspök urak 
a mai drágaság mellett hovatovább tűrhetetlennek kezdik 
érezni ezt a helyzetet, úgy hogy ez a kérdés kezd már 
egyházunk égető rendezésre váró kérdései sorába emel-
kedni." Ez ellen, úgy véljük, maguk püspökeink tiltakoz-
nának a leghangosabban! Épen ezért nem vagyunk 
hajlandók aláírni azt sem, hogy „lehetetlen be nem 
látni, hogy elérkezett most már az egész egyházat erköl-
csien kötelezöleg a legutolsó órája a rendezés szükségé-
nek." Hogyan, hát egyházaink boldogságának, virágzásá-
nak semmi más akadálya nincs immáron, csak püspökeink 
mérsékelt tiszteletdíjai?! — Azt meg egyenesen rosszul teszi 
czikkíró, mikor a .gavallér fölfogásukról ismert" kerületi és 
egyetemes felügyelőkre, meg főgondnokokra apellál, hogy 
azok fogják „gavallér úri kötelességüknek tartani, hogy 
elnöktársaik ezen égető anyagi érdekét fölkarolják és 
már a legközelebbi állami költségvetéssel kapcsolatban 
érvényre juttassák". Ez a kérdés nem az „úri gavalléria" 
kérdése és föl kell emelnünk mindenkor a szavunkat 
az ellen, hogy bármely kérdésünket a jogon és méltá-
nyosságon kívül más szempontból mérlegeljen bárki is! 
Végezetül megjegyezzük, hogy szerintünk nem a legjobb 
szolgálatot teszik egyházaink ügyének azok, a kik a 
mostani nehéz időkben, a mikor a mind merészebben 
előtérbe nyomuló vallásellenes irányzat a vallástanításnak 
az iskolákból való kizáratása érdekében bont már zász-
lót, püspökeinknek állami kiegészítéssel való fizetéseme-
lését emlegetik. Nem gondolják, hogy ezzel csak ellen-
ségeink alá adnak lovat? Az is különös kissé, hogy 
olyan lap is propagálja ezt az eszmét, a mely nem is 
olyan régen még hangos szóval hirdette a szekularizációt 
s ezzel együtt azt, hogy el kell venni a főpapoktól 
óriási javadalmukat s olyan fix fizetést adni helyébe, 
mint egyes külföldi országok adnak a püspököknek. 
Ennyi fizetése talán már ma is van püspökeinknek. 
Egyik-másikuké meg talán már meg is haladja! 

ISKOLA. 

Új lelkész-doktor. Magda Sándor csicseri ref. 
lelkészt, a sárospataki főiskola volt széniorát május hó 
23-án a budapesti tudományegyetemen filozófiából, peda-
gógiából és művelődéstörténetből bölcsészetdoktorrá avat-
ták. Az új lelkész-doktornak szívből gratulálunk! 

U j érettségi biztos. Dr. Antal Géza pápai theol. 
tanár helyett, ki elfoglaltsága miatt nem vállalhatta el 
a megbízatást, Fejes Áron nagyenyedi tanítóképzői igaz-
gatót küldte a miniszter a kecskeméti ref. főgimnázium-
hoz érettségi biztosul. 

A „liberális" kultuszminisztérium. Nagy örömmel 
fogadták bizonyos körökben, hogy Apponyi Albert és 
Zichy János grófok után végre egy „igazán liberális 
kultuszminisztert" kapott az ország. Erre a nagy örömre 
alaposan ráczáfol az alábbi hír, melyet a kecskeméti 
ref egyházmegyei Reformátusok Lapjá-nak legutóbbi szá-
mából veszünk át szószerint: „A lajosmizsei ref. lelkész-
nek. Szűcs Kálmánnak, nagy kellemetlensége van az 
ott félévvel ezelőtt államivá lett elemi népiskolákban 
továbbra is fenntartott pápistás szertartások és imádsá-
gok miatt,! A legelső tantestületi gyűlésen ugyanis, az 
ott megjelent plébános indítványára, határozatba ment, 
hogy minden marad a régiben : a gyerekek dícsértessékkel 
köszöntik a belépőt, keresztvetések, üdvözlés stb. tanulás 
előtti és utáni maradnak. Ez ellen Szűcs, a ref. lelkész 
tiltakozott, mint a mely alkalmas az alig 5—6 perczent-
nyi református növendékek elkatholizálására és mert 
törvénytelen is, miután az állam intézményének feleke-
zeti színe és jellege nem lehet. Majd mikor később az 
iskolai gondnokság is számba alig jöhető módosítással 
meghagyandónak határozta el a r. kath. imák használatát, 
Szűcs lelkész fellebbezett ellene a kecskeméti tanfelügye-
lőhöz. Az azonban kötelességszerűen nem sietett a tör-
vénynek érvényt szerezni, hanem az ügyet minden állás-
foglalás nélkül fölterjesztette a kultuszminiszterhez döntés 
végett. A tanfelügyelő, saját szavai szerint, nem akar 
darázsfészekbe nyúlni. A kultuszminiszter azt a rendeletet 
intézte a lajosmizsei elemi iskolákhoz, hogy reggel a más 
vallásfelekezetü növendékek addig maradjanak künn, míg 
a róm. katholikusok elvégzik reggeli imájukat. Tanítás 
végeztével peclig hamarabb távozzanak az iskolából, mint 
a r. katholikusok, hogy ezek elmondhassák felekezeti imájukat. 
Nem felháborító-e, hogy a XX-ik században Magyarország 
kultuszminisztere ilyen rendeletet mer kiadni!" 

A szatmári ref. egyház leányinternátusában 56 
K havi díjért, teljes ellátásban, kiváló gondozásban ré-
szesülnek a növendékek. Felvétetnek, vallásfelekezeti 
különbség nélkül, felsőbb leányiskolába, tanítónőképzőbe, 
nőkereskedelmibe, vagy óvónőképzőbe járó növendékek 
is. Kívánatra értesítést küld az igazgatóság. Czím: Szat-
már. ref. leányinternátus. 

Seigneur Emil montaubani theologus, a ki a folyó 
iskolai évben theologiánk internátusának lakója volt, a 
mult héten tért vissza hazájába. Távozása előtt az inter-
nátus éttermében dr. Szőts Farkas tanár és Muraközy 
Gyula IV. é. theol. (a ki mult évben Montauban-ban volt) 
búcsúztak tőle az intézet, illetőleg az ifjúság nevében. 
A távozó mélyen meghatva mondott magyar nyelven 
köszönetet és „Isten hozzád"-ot. Kedves emléket hagyott 
maga után, mindnyájunk rokonszenvét megnyerte ittléte 
alatt. Jól megtanult magyarul. Itt készítette el írásbeli 
dolgozatát, a melynek tárgya egyházunknak az államhoz 
való viszonya. Most ezt kell otthon megvitatnia és az-



utáu választható lesz. De előbb még 2 évig kell kato-
náskodnia. A franczia állam a theológusokat sem men-
tesíti a 2 évi szolgálat alól. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Budapesti Kei'. Ifjúsági Egyesület június havi 
munkarendje: 1-én, piinköst hétfőn d. u. nagy cserkész-
ünnepély volt a Múzeum-kertben. 4-én este 8-kor. Eszme-
csere : Áz igazi jótékonyság. Ap. Csel. 3 :1—11. Vezető: 
Mányoki Sándor. 11-én este 8-kor. Eszmecsere: Az üd-
vösség alapja és elfogadásának módja. Ap. csel. 3 •• 11—26. 
Vezető : dr. Koczogh András. 18-án este 8-kor. Eszme-
csere: Bátor keresztyénség. Ap. csel. 4:1—21. Vezető: 
Czanik Béla. 25-én este 8-kor. Tagfölvétel. A régi ta-
gok bizonyságtétele: Mi köt engem Jézushoz és az 
egyesülethez ? Június hónap folyamán minden vasárnap 
családias kirándulást rendez az egyesület ifjak részére 
és az egylet iránt érdeklődő családok vagy egyének ré-
szére a Széchenyi-hegyre. 

Az Ág. Hitv. Evang. Tanárok és Tanítók Orszá-
gos Egyesülete f. hó 2. és 3. napjain tartotta évi köz-
gyűlését Budapesten a fasori evang. főgimnázium helyi-
ségeiben. A közgyűlést istentisztelet előzte meg a szomszé-
dos templomban, a melyen Kaczián János főesperes 
mondott alkalmi imádságot. A közgyűlést Magócsy-Dietz 
Sándor dr. egyetemi tanár, elnök nyitotta meg és egy-
szersmind üdvözölte az egyházi hatóságok és testvér-
egyesületek képviselőit. Az elnöki megnyitó különösen 
a zsinati munkálatokról s a reformácziónak négyszázéves 
jubileumáról emlékezett meg. Kaczián János főesperes 
és Zsilinszky Mihály dr. volt kerületi felügyelő köszönete 
után Gaál Mózes az Orsz. Középiskolai, Marton Lajos 
theol. akad. igazgató az Örsz. Ref., Viszota Gyula dr. 
az Orsz. Kath. Tanáregyesület nevében üdvözölték a 
közgyűlést. Ezután Masznyik Endre dr. pozsonyi theol. 
akadk igazgató a „protestáns unió" ról tartott előadást, 
melyben az erre törekvő mozgalom történetének vázolása 
után a lutheri és kálvini protestáns keresztyénségnek 
egyoldalú rajzát adta s végül az unió helyett a saját 
felekezet kebelében való öntudatos munkát sürgette. 
A közgyűlés által helyesléssel fogadott előadás után 
Oömöry János a titkári jelentést terjesztette elő, továbbá 
a pénztári jelentés és a költségvetés kerültek elfogadásra. 
Délután és szerdán délelőtt a szakosztályok közös ülései, 
a választmányi ülés, illetőleg a szakosztályok együttes 
ülése végezték beható, részletes munkájukat. A főiskolai 
szakosztály Szelényi Ödön dr. előadása alapján a theolo-
giai akadémiák nyári szünidei tanfolyamainak a kérdését, 
Daxer György dr. előadásában pedig a theol. tanárok 
nyugdíjügyét tárgyalta. A középiskolai szakosztály a közép-
iskola reformjával (Bruclcner Károly), a fogalmazás-taní-
tással (Schöpflin Géza), a földrajz-tanítással (Bruckner 
Károly), a szocziologiai ismeretek tanításával (Bell Lajos 
dr.), a koedukáczióval és a czéllövészettel foglalkozott. 
A tanítóképzöintézeti szakosztály a rendtartás és szolgálati 
szabályzat (Oerliard Béla), a szarvasi tanítóképzőnek 
tanítónőképzővé való átszervezése {Nikelszky Zoltán), a 

tanítóképzők államsegélye (Stetner Aurél) s a rangsor 
és családi pótlék kérdéseit tárgyalta. A polgári iskolai 
szakosztály az ifjúsági könyvtárak ügyével (Köpe Anna) 
foglalkozott. Az elemi iskolai szakosztály a kerületi tanító-
egyesületek szervezését (Bankó Soma és Kubacska Ist-
ván), az egyházkormányzatban való képviseltetést s a 
kántori fizetés elkülönítését (Sass István és Kiszel János), 
a vallás-tanítás módszerének reformálását {Alexy Lajos), 
a szövetségtanácsi ügyeket (Perényi Rezső), a munka-
iskola (Kintzler Árpád) és az iskolai takarékpénztárak 
(Kiszelné, Mészáros Gizella) kérdéseit vette tárgyalás 
alá. A szakosztályoknak szerdán délelőtt tartott együttes 
ülése a zsinati javaslatot {Fischer Miklós), a nyugdíj-
törvény revízióját (Szigethy Lajos dr.), az ebben az ügyben 
való fölterjesztést (Gömöry János), az iskolaorvosi intéz-
ményt, az egészségtan tanítását és az ifjúság nemi fel-
világosítása kérdését {Bexheft Ármin dr.) tárgyalta. Az 
ezután következő folytotatólagos és záró kögyűlés az 
elébe került választmányi ügyekkel, a szakosztályok 
jelentéseinek tudomásulvételével s az azokra vonatkozó 
határozatokkal foglalkozott. A pozsonyi szünidei theol. 
tanfolyam ügyét különösen melegen fogadták. Wágner 
Géza egyetemes tanügyi előadót tiszteletbeli taggá válasz-
totta a közgyűlés. A vendéglátó főgimnáziumnak kifeje-
zett köszönettel, Hittrich Ödön dr. igazgatónak arra 
adott válaszával és a vezető alelnök zárószavaival ért 
véget a gyűlés. Munkájának jelentőségét talán Hittrich 
jellemezte legjobban, midőn az evangélikus öntudatban, 
különösen Masznyik előadása hatása alatt, való meg-
erősödést hangsúlyozta. 

Cserkósznap. Jól sikerült ünnepély színhelye volt 
a mult vasárnapon a budapesti „gyermekkert", a múzeum 
kertje. Ott volt aBRIE., a fasori ev. főgimnázium és az 
óbudai egyház cserkészcsapatainak garden party-ja. Fe-
kete fellegek voltak az égbolton, az ünnepély kezdetének 
idején nehéz nyári zápor és a korábban érkező házi-
asszonyok ruhái is ugyancsak nagy veszedelemben. De 
mégis sokan voltak ott. Nagy volt az élénkség és érdek-
lődés. A cserkészek ugyancsak kitettek magukért. Nagy 
ügyességgel mutatták be a híd- és Morse-toronyépítést, 
táborozásukat, első segélynyújtási ügyességüket, edző 
és szórakoztató játékaikat. Áz ünnepély folyamán a cser-
készek által épített hídról Megyercsy Béla, az „öreg 
cserkész" tartott megragadó előadást a cserkészmunka 
igazi jelentőségéről és valláserkölcsi nagy nevelő hatá-
sáról. Ilyen se történt még ott abban a kertben. „Talpra, 
magyar!" felszólítás volt ez is. Bárcsak sokan meghal-
lanák ! 

Adomány. Seigneur Emil franczia theologus távo-
zásakor 25 K-t adott a Magyar Ev. Ker. Diákszövetségnek, 
a melynek összejövetelein is gyakran vett részt 

GYÁSZROVAT. 
Bartlia János a máramarosszigeti ref. lyc. főgim-

názium tornatanára életének 57-ik, szolgálatának 30-ik 
évében elhunyt. 

Áldott legyen emlékezete! 



SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
B. L. T — gy. Túlszedés miatt a jövő számban. 

Felelős szerkesztő : B. P a p István. 

N Y I L T T É R . 
E rovatban foglaltakórt nem vállal felelősseget a Szerk. 

A kiváló bór- és lithiumos gyógyforrás 

A L V A T O R 
vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, 

vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 
Természetes vasmeates savanyúvíz. 

Kapható ásváuyvlzkereakedésekben éo gyÓK.vs/.ertaralehan. 
e r u r T T T f e APnOT Szinye-Lipóo/.l Sal"ator-forri. OHUt. ö t - n U L l ü b A l i U M Budapest, V., Kndolf-at p-n x 

Kaszás János czípészmester 
megrendelésre készít legfinomabb női- és férficzipöket. Buda-
pest, IV., Váczi-utcza 42. sz. 

I ÜIvDETESEK. 

E R Z S E B E T K I R Á L Y N É S Z Á L L Ó 
Budapest, IV. Ker., Egyetem-utcza 5. szám. 
Régi jó hírnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központjában. A mult évben újonan épült minden modern 
kényelemmel felszerelt hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

EM magyar öragyAr flflzeró-
berendezóssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

I t f S Ü L L E R J Á N O S 
ütöd, M A J E R K Á R O L Y 

Büdapast, VII,, Thökdfy-úf 52, 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

X UNZ JÓZSEF ESTARSfl 
BUDAPEST 

V., Deák Ferencz-u. és Bécsi-u. sarok 

V á s z o n , m e n n y a s s z o n y i k e l e n g y e , a s z t a l -
n e m ű , s z ő n y e g , úr i es női d i v a t c z i k k e k ké-
pes á r j e g y z é k é t k í v á n s á g r a b á r k i n e k k ü l d j ü k 

Orgonalmóniuniokat 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban 

szállít 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X. ker., Delej-utcza 25/b, 

(Tisztviselőtelep.) 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Tan-
erőknek s lelkészeknek külön szJzalékengedmény. — Részlet-
fizetés engedélyezve. — Kérjen árjegyzéket pianófi és pianinók 

ról. — Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig. 

A l e j c J o t o b 

kályhákat és ^ ^ kandallókat 
H B I M H . 

c « á s c á x d éa Js±r&lyl 
\xd vaxrl s z á l l í t ó 

H i t d a p e a t , T l x o n e t - u d V a r . 
Különlegességek: t e m p l o m o k , csa ládi há -
zak, i sko lák , i rodák Btb. részére. T ö b b 
mint 100 ,000 van be lő l e haszná la tban 

Valódi 
osak ezze 

a T é d ő -
^ • u g y e i . 

MEIDINGER-OFEN 
^ H . H E I M ^ 

Prospektusoké® költ8*0vetések Ingyen és bérmentw. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d w a r b a n . 
M o r i a V a l é r i a t i t o a a Í O . e x * 

3 lelkész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16u alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

1 — 
8.— 
3.60 
3.20 
3.80 

Vászon- és félbőrkötésben . 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben 4.20 

8" alaKban 17Va cm magas és 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.60 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 
Bársonykötésben 5.— 

kor.-tól 
kor.-tól 
kor.-tól 
kor.-tól 
kor.-tól 
kor.-tól 
11 cm 

kor.-tól 
kor.-tól 
kor.-tól 
kor.-tól 

3.50 kor.-ig 
10.— kor.-ig 
4.80 kor.-ig 
7.50 kor.-ig 
6.— kor.-ig 
7.50 kor.-ig 

széles. 
3.50 kor.-ig 

10.— kor -ig 
6.— kor.-ig 

10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hjzzánk juttatni szíveskedjenek. 

AlKalmi ajándékul ajánl.juK a KiadásunKban levő 

Képes Szent Bibliát 
Tartalmazza a teljes Ó- és Újtestamentomot, valamint az 
Apokrifus könyveket. Alakja 18/25 cm. Tartalmaz több mint 
ezer művészies kivitelű képet és világhírű festők festmé-
nyeinek nyolcz színes másolatát. Ára dúsan aranyozott 
fekete vászonkötésben 30 korona. Postaköltség 72 fillér. 

HornyánszKy ViKtor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 



a 20. század varrógépe. 
usaKis uuyuiiK uíiciciucii v.azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: ll-t Corvin-tér 2. — IV., Semmeiweiss-ii. 14. — V.. Lipót-
körút 2 2 . VI., Andrássy-út 2 8 . — V I I I . , Rákóczi-út 3 9 . — VI I I . , Baross-

utcza 77 X., Liget-tér 2 . 
Egy a f e h é r n e m ű t ö m é s h e a i való utasítást 

tartalmazó füzet bárkinek i n g y e n kiadatik. 

Q l p / ^ P U r i X T Ó gőzüzemre berendezett csász. 
l y l C U C l V " I I U és kir. udvari orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

• * Budapest, X., Szigligeti u. 29. sz. 

csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi , bécsi, pécsi stb. kiállításokon kiliin-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, t iszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgoná ja (80 vál-
tozató, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékel tebb 
árban teljesít . Orgona jókarban tar tásá t el-
vállal ja. Katalógussal, tervezetekkel és r a j -
:: zokkal k ívánatra d í jmentesen szolgál. :: 

V I Z S G Á I 
JUTALOM-

KÖNYVEKNEK 
legmegfelelőbbek a Prot. 
ifjúsági é s népkönyvtár 
2 koronás kötetei, melyből 
eddig 110 kötet jelent meg. 
Kívánatra r é sz l e t e s jegy-
zékkel készséggel szolgál 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOF 
prot. irodalmi könyvkiadóhivatala, D e b r e c e r 

uraió£eredetiThe C h a m p i o n 
kerékpárokat dupla harang csapággyal és 
szabadonfutóval 3 és 5 évi jótállással, min-
den árfelemelés nélkül, szigorúan és az ere-
deti gyári árakon havi .10 és 15 koronás 
részletre adjuk és kerékpáralkatrészeket az 
egész világon létező ös szes kerékpárokhoz 
külső és belső gummikat, pedálok, lánczok, 
csengők, kulcsok, szabadonfutóágyak, kor-

mányok, stb. mélyen leszállított 

nagybani eredeti gyári árban szállítunk vidékre is 
1 drb hegyi gummi 6 K-tól, 1 drb belső 2-80 K-tól feljebb 

L Á N G J A K A B É S F I A 
kerékpár- és alkatrésznagykereskedők 

BUDAPEST, VIII. Ker., József-Korút 41 szám. 
Fióküzletek : Andrássy-út 55., Baross-tér 3. és Budán II., Margit-körűt 6. sz. 

Díszárjegyzék 1500 képpel ingyen és bérmentve. 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé i 
" ! 

1 
get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztar tási és gazdasági czikkeil 
és i talszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha 
misitatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet aka rnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

fordul janak útbaigazításért a 

a Nagyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
«ií&&Szövetkezetéhez&&& 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 55 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest , posta-

fiók 109. szám. 

Orgona- és harmoniumgyár 
gSzerfihajtás- és saját viliamosvílágltással berendezve, 
ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 

os. é« kir. udvari sz&llitúk 
> RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 

Alapíttatott 1861. évben. 
Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) i s „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel* (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 

| vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-
k e lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minden nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 



Első magyar v i l l a m o s erőre berendezett tiangszergyár, 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv, hangszergyáros, 
a m. kir . zeneakadémia , sz ínházak, hadsereg, művészek stb. szá l l í tó ja . 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: ÖntBház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

, , H a n g f o k o z ó g e r e n d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedíik vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
= = gyár. = = = = = = 
Saját találmányi! (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál 
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona - harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér 

mentve küldetik. 

Iskolahsgedük 6kor.-tól följebb. 

Alap í t t a to t t 1816-ban. Tíz óvi j ó t á l l á s . 

SELTENHOFER FRIGYES FIAI 
cs. és kir . udv. szál l í tók SOPRONBAN, 
w Hazánk legrégibb barangöntődéje. 

Ajánlják legjobban 
berendezet t harang-
öntödéjiikít a t. köz-
ségeknek és egy-
házaknak Harangok 
bá rme ly nagyság-
ban és zengzet-
ben, csak a legfino-
mabb harangerez-
ből, tiszta csengő 
hanggal öntetnek. 
Repedt harangok ú j ra 
ön te tnek; ezek, va-
lamint az ú j ha ran-
gok is a m á r meg-
lévőkhöz tel jes 
összhangzatba ön-
tetnek. Minden ha-
rang hangja előre 
határoztatik meg. Kü-
lönösen figyelmez-
te t jük szabadalma-

zott kovácsolt vasból készült szerkezetünkre nagy haran-
gok részére, mely által ezek könnyen húzhatók s a fala 
kat nem rázzák. Fakoronákka l bíró harangok ezen 
szerkezet re olcsó á ré r t átalakít tatnak, Kovácsolt vasból 
készült tűzmentes harangállványokat, czélszerű szerke-

zetben s olcsó árak mellett a legjobban a ján lunk . 
Köl t ségve tésekke l és képes á r j e g y z é k k e l k í v á n a t r a 
p o s t a f o r d u l t á v a l szolgá lunk. — 1 9 3 2 - b e n 1 6 8 d r b h a -
r a n g o t összesen 4 6 , 1 3 7 klg . sú lyban s zá l l í t o t t unk . 

VIZSGÁI JUTALOM KÖNYVEK 
Képes Ujtestamentom (60 fillér), olcsó református tankönyvek, val-
lásos iratok, fali mondások, olcsó ifjúsági iratok (Filléres könyvtár, 
® Vasárnapi könyvtár stb.) állandóan raktáron vannak @ 

2, 4, io, 20 stb. koronás csoportok 
összeállíthatók, csak azt kérem közölni, hogy hány példány ajándék-
könyv legyen. Iskolai végbizonyítvány-nyomtatványok raktáron vannak 

KÓKAI LAJOS 
BUDAPEST 

IV., K A M E R M A Y E R K Á R O L Y - U T C Z A 1 

P R O T E S T Á N S IRÁNYÚ K Ö N Y V K I A D Ó 



PROTESTÁNS 

Y H A Z I E S I S K O L A 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IX., R á d a y - u t c z a 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és k iadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesz tők : 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, Tari Imre dr. és 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 IC, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

TARTALOM. Az Elet K ö n y v é b ő l : A megbízatáshoz méltó jutalom, mk. — Vezercz ikk: A magyar kálvinizmus elhelyezkedése. 
Sebestyén Jenő. —- Krónika: Megbecsülés. A sajtó hatalma. Felmentés. — Táreza: General Assembly. Mező Benő. 
— B e l f ö l d : Vegyesházassági statisztika. Homola István. Csendes jegyzetek Csányi Sándor. — Szoeziális ügyek : 
Az Első Magyar Diákszövetkezet, Gazdasági háziipari tanfolyam. Á Népház. Kálvinista. — Külföld : Svájcz, Német-
ország, Ausztria. Dr. T. I. — A mi ügyünk. — Irodalom. — Egynaz. — Iskola. — Egyesü le t . — Gyász-
rovat. — Pályázatok. — Hirdetések . 

r 

Az Elet Körevéből . 

A megbízatáshoz méltó jutalom. 

„Mondom nektek, hogy sok 
próféta és király kívánta látni, 
a miket ti láttok, de nem lát-
ták ; és hallani, a miket hal-
lotok, de nem hallották." 

Lukács 10.s4. 

A Mester nemcsak felséges megbízatást adott a 
70 tanítványnak, hanem a megbízatáshoz méltó jutalmat 
is. Mikor visszatértek missziójukból, örvendező lélekkel 
így számolhattak be a végzett munkáról: „Uram, még 
az ördögök is engednek nekünk a te neved által." Uram ! 
Nem volt lehetetlenség előttünk, mert azt is legyőztük 
a te neved által. Mily dicső tapasztalás! Hogy örülhet-
tek ! Pedig még csak a kezdet kezdetén voltak. Még csak 
nem is sejthették, miket tartogat az ő Uruk számukra. 

Hányan kérdezhették a visszatérő tanítványoktól, 
érdemes volt valóban „mindent" elhagyni? Érdemes volt 
a Jézus követésére indulni ? Akárcsak manapság. Ma 
nem ezt kérdezik-e a felséges megbízatást elfogadóktól: 
„Érdemes volna mindent feláldozni? Érdemes csak a 
Mesternek engedelmeskedni?. . ." A 70 tanítvány íme 
az út elején már érezte, tudta, hogy érdemes, nem áldo-
zathozatal, hanem folyton fokozódó nyereség a meg-
bízatás teljesítése. Jó volna ezt nekünk is megtapasztalni 
az indulás után mindjárt. 

Isten országában a munkások jutalmazása : többre-
bizatás. A 70 tanítvány hűnek és igaznak bizonyult, ezért 
következett számukra a jutalmazás. Két kézzel szórta 
rájuk a Mester a drága kincseket, alig győzték elfogadni. 
Ezeket az ajándékokat tartogatta a számukra. 

1. Kaptak isteni erőt, a mellyel a világot bitorló 
Sátán minden hatalma fölött győzhettek. „Imé, adok nék-
tek hatalmat, . . . hogy tapodjatok az ellenségnek minden 
erején." A hatalom az erő birtoklásában áll. Az emberi-
ség 5000 éves története a hatalom kergetésében és el-

tékozlásában merült ki. Az emberiség mindig hatalom-
éhes volt. A mának története is tele van hatalmi kérdé-
sekkel. Ha ez a mi embervilágunk egyszer megérthetné, 
hogy a Krisztusnál könny és vérhullás nélkül nyerhet 
„az ellenségnek minden hatalma felett" győz6 hatalmat: 
bizonyosan kevesebb szenvedéssel boldogabb lenne, 
legalább azok, a kik a „megbízatást" nyerték : — éle-
tükkel Néki és az embereknek szolgálni — azok meg-
érthetnék ! 

2. Kaptak polgárjogot a mennyek országában, 
„A ti neveitek fel vannak írva a mennyben." Az élő ' 
Isten adhat-e ennél nagyobb, drágább ajándékot a bűnös, 
elkárhozó embernek ? A földi királyok és fejedelmek is 
„hasonló" ajándékkal jutalmazták a nékik szolgálatot 
tévőket. „Civis Romanussum!" — ez mentette meg Pált 
egy időre. Ma is osztogatják a földi „nemesség"-et. A 
polgárjoggal ma is sok kiváltság jár. Gondoljuk el, 
„mit" jelenthet, „mennyit" jelenthet az, a mit a 70 ta-
nítvány kapott. Nem, nem tudjuk még csak elgondolni 
sem. Hiszen ha el tudnánk gondolni: nem játszanánk 
vele, megbecsülnők ezt a „kitüntetést". 

3. Kaptak höleseséget, melyhez emberi ész és tudás 
nem juttathatta Volna el őket: megismertette Jézus velük 
az Atyát. „Senki sem tudja, kicsoda az Atya, . . . csak a 
Fiú és a kinek a Fiú akarja megjelenteni." A „bölcsekés 
érteimnek elől elrejtett" bölcsességet akkor som tartotta 
sokra a világ, megmosolyogta, kigúnyolta. Ma sem tud 
vele mást cselekedni. Gondoljuk el, hogy ez így is van 
jól, ezért maga az Úr hálákat adott. A kinek pedig meg-
jelentetett : Örvendezzék, mint a 70 tanítvány, mert így 
kedves az az Úr előtt. 

4. Kapták a beteljesedés boldogságát: a mit az 
emberek milliói sóvárogva legmerészebb vágyódásukban 
reméltek, azt ők látták, hallották, megtapasztalták és 
bírták a Mesterükben. Mi tudunk prófétákról és királyok-
ról a múltban, a kik megdöbbentő módon és eszközökkel 
keresték, kutatták az elrejtettet. Tudunk ma is milliókról, 
a kik a szomjúságtól űzetve „mocsárban" hevernek, mert 



az üdítő, életadó vizet nem találták meg, a kik látni 
vágyók, de a hamis nap szemök világát vette. 

Maga az Úr Jézus ennyi drága kincs láttára e 
szavakra fakadt: „Boldog szemek, a melyek látják azo-
kat, a melyeket ti láttok!" Mondhatunk-e mi mást szent 
elragadtatással: bizony boldog szemek ?! Ilyen boldo-
gok-e a mi szemeink is? Láttuk és hallottuk-e már mi 
magunk is mindezt? Nekünk is — kik az 0 házában 
vagyunk vigyázván hűséggel — ilyen gazdag életet 
kínál, csak a felséges megbízatást végezzük el. A meg-
bízatáshoz úgy-e méltó ez a jutalom? mk. 

A MAGYAR KÁLVINIZMUS ELHELYEZ-
KEDÉSE. 

A legnagyobb örömmel látjuk, hogy hangzatos jel-
szavakkal agyonsanyargatott, de lényegében szürke elv-
telenségben szenvedő és tisztán személyi politikát űző 
közéletünk épen politikai téren kezd végre elvi alapon 
kijegeczesedni. A harczos katholiczizmus némi előre-
látással már rég megértette ezt s megteremtette a nép-
pártot, a mely minden törpesége mellett is bámulatosan 
tudta magát még mindig felszínen tartani. 

A másik elvi alapon való új kijegeczesedés a 
radikális párt megalakulása volt az elmúlt napokban. 
Tagadhatatlanul nagyszabású, impozáns volt ez a zászló-
bontás. De nem is csoda; hosszú évek agitatórius- és 
sajtó-munkája preparálta erre a napra czéltudatosan a 
lelkeket. Strucczpolitikát űznénk, ha nem ismernénk el 
ez új alakulás óriási jelentőségét az egész magyar köz-
életre nézve. Elvi álláspontunkból kifolyólag természe-
tesen megvannak a magunk aggodalmai is vele szem-
ben. De egész elismeréssel emeljük ki Jászi Oszkárnak 
a Világ vasárnapi számában megjelent vezérczikkéből a 
következő kijelentéseket: „. . . . Lehet-e komoly olyan 
párt, mely könyvekkel a kezében és doktrinér elvek alap-
ján akar dolgozni a szolgabíráknak elméletgyűlölő or-
szágában ? . . . Hát igenis, doktrinér párt vagyunk és az 
is akarunk maradni. A távolabbi jövő jobban érdekel 
bennünket, mint a legparázsabb aktuális parlamenti bot-
rány vagy politikai duellum." 

Ezeket a kijelentéseket meg kell hallanunk nekünk 
reformátusoknak is, kiknek a magyar közélet újjáalaku-
lásának e napjaiban a legarczpirítóbb megaláztatás al-
kalmait kell elviselnünk esetről esetre. Miért? Azért, 
mert bennünket a magyar társadalmi erőviszonyok mér-
legelésénél egyetlen egy párt vagy közéleti tényező 
sem vesz tekintetbe. Tőlünk nem félnek, ránk nem 
is igen számítanak. Legfeljebb szétdarabolnak s egy 
részünket odacsapnak a klerikálisokhoz s megtesznek 
reakcziósoknak, a másik részünket pedig megteszik li-
berálisoknak, szabadgondolkodóknak s odacsapják a ra-
dikálisokhoz. És majd jók leszünk tartaléknak, vagy 
ágyútölteléknek a csata tüzében. Csak épen önálló köz-

életi faktoroknak, önálló világnézet képviselőinek nem 
ismernek el bennünket. 

De nem is csoda. Hát vájjon az elszürkülés ez 
évtizedek óta tartó siralmas éveiben akartunk-e csak 
valaha is annak látszani ? Ismerjük-e a saját világnéze-
tünket? Tanítjuk-e, hirdetjük-e azt mindenfelé? Hiszünk-e 
annak jövőjében, mikor a legnagyobb nyugalommal adnák 
át közülünk sokan összes alsó-felső iskoláinkat az állam-
nak, e minden önálló és határozott színt összekeverő, 
nagy, lomha, agnosztikus, atheista vagy klerikális moloch-
nak. Valóban minden mellőztetésünknek csak önmagunk 
vagyunk az okai. 

Önállóságunk hiánya azonban nemcsak elméleti, 
hanem még nagyobb mértékben gyakorlati veszedelem. 
Mert ez az oka annak, hogy az új magyar társadalom-
ban sehogy sem tudunk majd elhelyezkedni. Sőt mennél 
inkább elvi alapon fog kijegeczesedni a magyar közélet 
(pedig most már így fog), annál nehezebb lesz a hely-
zetünk. Mert hová álljunk ? Az atheistákkal szemben 
Róma is szövetségesünk, az igaz, de a klerikálizmussal 
szemben meg épen úgy mindenki, a ki a lelki és poli-
tikai szabadságok védelmezője. Vagy itt van pl. a radi-
kális párt megalakulása. Melyik hívő kálvinista nem val-
laná az új párt programmjának sok pontját magáénak. 
És még sem csatlakozhatunk hozzá, mert azt a világnézeti 
alapot, melyen az egész párt épen mint doktrinér párt 
fölépült, áthidalhatatlan mélységek választják el a miénktől. 

Nincs tehát más megoldás, mint a kálvinizmusnak 
önálló szervezkedése még társadalmi és politikai téren is, 
minél hamarább. Mert a kálvinizmus nem csatlakozhatik 
és nem is osztható be sehová sem, mint önálló világ-
nézet pedig nem szorul a mások gyámkodó támogatá-
sára, mert a lehető legszebben egyesít magában mindent, 
a mi az Isten országa s az emberiség egészséges fejlő-
dését munkálja. A kálvinizmus a legegyetemesebb, leg-
elevenebb s a legnagyobb ellentétekből szőtt világnézet; 
mert egészségesen liberális mindenben, a miben liberá-
lisnak kell lenni, radikális, a mikor a hit, becsület, igaz-
ság uralmáról, mindenféle bűn kiirtásáról, összezúzásáról, 
a politikai visszaélések üldözéséről van szó, sőt forra-
dalmi, ha akár Róma, akár a fejedelmek zsarnokságát 
kell összetörni. De konzervativ is, a mikor a keresztyén-
ség örök isteni értékeit kell megőrizni, vagy Isten által 
az emberiség számára kijelölt fejlődési vonalak betar-
tásáról kell gondoskodni. 

El fog tehát jönni az idő és bár jönne is el mi-
hamarabb, a mikor Magyarországon is önálló világnézet 
képviselőinek ismernek el bennünket. 

És itt ne ijedjen meg senki, még a „kálvinista 
néppárt" csúfnevétől sem, ha az emberek netalán majd 
ezzel akarnának bennünket letörni. Nem ; mert egy kál-
vinista párt nem felekezeti, hanem nemzeti és doktrinér-
párt lenne első sorban ós sohasem „néppárt", aszó római 
ós klerikális értelmében. Vigyázzunk tehát a finom és 
mélyenjáró különbségekre. Mert a róm. kath. néppártban 
sem az a veszedelem, hogy az vallásos világnézet alap-



ján áll. Hisz ebben még nincs semmi és minden vallás-
nak szuverén joga az, hogy elveit és világnézetét min-
denütt, még a politikai életben is érvényesítse. Hanem 
az a veszedelem a néppártnál, hogy egy lényegében 
idegen, nemzetközi, de világi hatalomra is törekvő és a 
mellett exkluziv politikát is űző hatalmat t. i. a pápaságot 
és a klérust szolgálja és ennek, akár öntudatosan, akár 
öntudatlanul, a saját hazája és annak más vallású lako-
sai érdekeit is alá képes rendelni. 

A kálvinizmus önálló alakulásában azonban ilyen 
veszély nincs és nem is lehet. A kálvinizmus a világ min-
den államában nemzeti jellegű volt, s minden népnek 
legértékesebb elemét ő nevelte fel. Nemzetek szabadság-
harczát a glorious revolution-okban Ő vívta s a merre 
csak elterjedt, a legnagyszerűbb anyagi, szellemi felvirág-
zást ő eredményezte és mindenfelé egyenesen nemzeti 
kulturát teremtett. 

A mi szegény széttépett magyar társadalmunkban 
csak gyógyszer lenne az erőteljes, hívő kálvinizmus, ön-
álló és öntudatos pártként való fellépése még politikai 
téren is. És ez a fellépés kötelességünk, mert a kálvinizmus 
alapelvéből egyenesen folyik. A kálvinizmus hódító jellege 
és aktiv természete megkívánja, hogy tiszta ideálokat 
szolgálva, megalkuvás nélkül nyuljunk bele a társadalmi 
és politikai életbe egyaránt. 

A régi alapokon új programmot kell hirdetni ne-
künk is. S ha egyelőre csak elvi politikusok maradha-
tunk is, annál inkább elő kell készíteni népünk lelkét 
is a jövő zászlóbontásra. Mert mi nem állunk sehová, 
hanem magunk csináljuk meg a magunk programmját, a 
melyben helyet foglalhatnak majd azok a pontok is, a 
melyeket a már meglevő politikai pártoknál is helyesek-
nek találunk. — A mi ref. társadalmunk azonban még 
nem érett meg erre a zászlóbontásra. Elég fájdalom: 
mert most már már minden nap csak veszteséget jelent 
a számunkra. 

De mindegy. Még ha doktrinéreknek kell is marad-
nunk, azért elvi alapon már most is felvehetjük a küz-
delmet és a továbbépítést minden irányban s bizonyos, 
hogy akkor a kálvinizmus rehabilitálása és tíjjászületése 
sem késhetik már soká. 

Sebestyén Jenő. 

KRÓNIKA. 

Megbecsülés. 
Lord Oladstone, a hatalmas arányokban fejlődő 

délafrikai állam főkormányzója, a néhai nagy államfér-
fiúnak, a „grand old man"-nek fia elnökölt a Brit és 
Külföldi Biblia-Társaság nagygyűlésen Capetownban. 
íme, egy kis részlet megnyitó-beszédéből: Atyám egész 
életében hűséges olvasója volt Isten igéjének; egyetlen 
napot sem mulasztott el, hogy ne olvasott volna bibliá-
jából. Tudom, mit jelentett ez életében: hosszú és küz-
delmes pályáján nagyszerű erőforrás volt ez számára . . . 

Én is napról napra mindjobban átérzem a biblia érté-
két . . . Szükségünk van reá és pedig nemcsak egyéni 
hitéletünk növelése, hanem nemzeti életünk és közintéz-
ményeink egészséges fejlesztése és kiépítése czéljából." 
Megemlékezett arról is, hogy a bibliát olcsóbb kiadásai-
ban is a lehető legvonzóbb és legtetszetősebb alakban kell 
az emberek kezébe adnunk, mert a biblia nem a gyász, 
hanem az élet és boldogság könyve . . . Sok minden 
másként történnék, ha fent és alant nagyobb figyelemre 
méltatnák és megbecsülnék a könyvet. 

A sajtó hatalma. 

Senki sem vonja kétségbe a sajtó hatalmát. De 
mindennapi tapasztalat, hogy nem mindig a jó érdeké-
ben forgatja a kezében lévő fegyvereket . . . Egyik leg-
elterjedtebb angol napilap, a „Daily Telegraph" nemes 
czél érdekében ért el nagyszerű eredményt. Május hó 
elején hatalmas agitácziót kezdeményezett a londoni 
ifjúsági egyesület érdekében, a melynek negyvenezer 
font adóssága volt a Londonban épült központi palota 
felépítéséből és berendezéséből kifolyólag. Most már nincs 
egy fillérnyi adóssága sem. A D. T. négy hét alatt ösz-
szegyűjtötte ezt a nagy összeget. Munkája vegeztével 
megköszönte a közönség részéről megnyilvánult nagy-
szerű áldozatkészséget a nagyfontosságú nemzeti intéz-
mény iránt. A praktikus érzékű angolok jó és reális 
befektetésnek tartják azt, a mit az ifjúság keresztyéni 
nevelése czéljából a Williams György által alapított 
ifjúsági egyesületeknek adnak . . . Tudvalevő, hogy ne-
künk itt Budapesten van központi „ifjúsági egyesüle-
tünk". Adóssága nincs, de nincs is „központi palotája". 
De égető szüksége lenne az utóbbira; meg kell csinál-
nunk egynéhány ezer korona adósságcsinálás árán is. 
Kérdések: nálunk melyik napilap vállalkoznék a Daily 
Telegraphéhoz hasonló agitáczióra és vannak-e már so-
kan, a kik ezt a munkát ilyen kézzelfogható támogatás-
ban részesítenék? 

Felmentés. 

Hetekig hurczoltak meg egy olasz asszonyt, grófnét 
az ottani bíróság előtt s az egész világ lapjaiban. Meg-
ölte szolgáját, a ki durva erőszakkal akart rátörni. Hete-
kig firtatták a nagy nyilvánosság előtt, volt-e viszonya 
az alantas lelkületű szolgával, vagy sem ? Kofák, korcs--
márosok. közkatonák s a tanuk egész serege vonult fel, 
hogy apróra vetkeztessenek le egy nőt, a kinek két 
gyermeke, két féltett kincse otthon az egész csúf haj-
száról mit sem sejt s a kit férje becsül és szeret. Lát-
ványosság tárgyává tettek egy nőt, a ki kétségtelenül 
bűnt követett el, mert embert ölt, habár az önvédelem 
adta kezébe a fegyvert. Csúf játék az igazságszolgál-
tatásnak ez a módja, mely a középkori pellengérnél is 
csúfosabb pellengérre állított egy nőt — azért, hogy a 
végén felmentsék. Nem avatkozunk abba, bűnös volt-e 
vagy sem, a mikor bizalmas közelségbe engedett egy 
durva lelkű szolgát, a ki úrnőjében is csak az asszonyt 



látta, sem abba, hogy büntetést érdemelt-e emberi tör-
vények szerint? — az Isten az igazbiró ! És azt hiszem, 
az az esküdt volt leglelkiismeretesebb, a ki üres lapot 
dobott az urnába. De az a mód, a hogy a kíváncsi kö-
zönség elé állították ezt a szerencsétlen asszonyt, emlé-
keztet a farizeusokra, a kik a bűnös nőt Krisztus elébe 
hurczolták. A keresztyén világnézet nevében utálattal 
kell elfordulnunk az ilyen igazságszolgáltatástól, mely 
perverz gyönyörködéssel vetkőztet meztelenre egy nőt, 
hogy az egész világ vadállatias fogcsattogtatása közepette 
inyenczfalatként dobja oda a porondra azt, a ki lehet 
beteges gondolkozású, de a kinek bűnössége még meg-
állapítva sincs s a ki mégis csak — anya. Van-e joga a 
a bíróságnak a legbensőbb házi szentélybe belépni s 
megfosztani a legféltettebb női becsülettől egy feleséget 
és anyát, a kire otthon gyermekek és férj aggódva és 
szeretettel gondolnak ? Szükséges volt-e ez az emberi igaz-
ság kiderítéséhez ? Meggyőződésünk, hogy nem, mert a 
hogy az asszony lelkiismerete élete fogytáig vádolni 
fogja majd borzalmas tettéért, úgy nem adhat neki meg-
nyugvást és nem adhat a pőrére vetkőztetésért elégtételt 
— a felmentés sem. — Megnyugvással látjuk, hogy a 
magyar bíróságok még egy megölt mondaine intim dolgait 
sem engedik közprédára ós a közönséget az igazság-
szolgáltatás méltóságához illő tapintattal tartják távol a 
hálószobába való belépéstől, hogy ne legyen színpaddá 
az a hely, a hol élet és halál felől ítélnek ! 

TÁRCZA. 

General Assembly. 
Edinburgh, május 19—28. 

Május 19-től 28-i g fontos események színhelye volt 
Edinburgh. Skócziának három presbiteri egyháza tartotta 
évi közgyűlését. 

Minden évben élénk érdeklődéssel várja a nagy-
közönség az assemblyk megnyitása napját, mely nem 
közönséges látványt nyújt a kíváncsi szemlélőnek. Az 
utczai látványosságot a Church of Scottland Assembly-
jének tartamára kiküldött királyi biztosnak és kíséreté-
nek, a város hivatalos előkelőségeinek és az államegyház 
vezetőinek a királyi palotától a történelmi nevezetességű 
St. Giles Cathedralhoz történő felvonulása adja. Óriási 
néptömeg tolong a fellobogózott város utczáin, katonai 
díszcsapatok vonulnak fel skót nemzeti viseletben s áll-
nak sorfalat; nemzeti viseletben s állnak sorfalat; zene-
karok, „bagpiper"-ek (skót dudások) felváltva gyönyör-
ködtetik a verőfényes tavaszi napnak különben is örvendő 
népet. 11 órakor ágyúlövés jelezte a díszmenet elindu-
lását. Csakhamar feltűnt a hosszú kocsisor a sorfalak 
között, ezrek üdvrivalgásától kísérve a nevezett hatalmas 
templomig. 

Mi azonban hagyjuk e fényes menetet s térjünk 
be egy, külsőségekben szerényebb, de ünnepélyesség és 
bensőség tekintetében annál inkább felemelő megnyitóra 

a U. F. Church téres Assembly Hall-jába. A zsúfolásig 
megtelt Ház előtt lefolyt ünnepély az előző évi moderátor 
(Principal Iverach, Aberdeen) imájával és búcsúbeszédé-
vel kezdődött, mely után az új moderátor (dr. Reith, 
Glasgow) bevezetése, üdvözlése és székfoglaló beszéde 
következett. Tárgya a legidőszerűbb és legégetőbb kér-
dések tömkelegébe markol s ezt, a ker. egyházakat egye-
temesen érdeklő témát fejtegeti: az egyház és szocziáiis 
problémák. 

Milyen magatartást kell tanúsítania az egyháznak 
a nagy társadalmi és gazdasági problémákkal szemben? 
Kívül állanak-e ezek az egyház munkakörén? Vájjon a 
jelen szocziáiis rend a maga kirívó ellentéteivel, osztály-
harczával, nyomorával és gazdagságával, „East End"-
jével a dolgoknak azon állapota-e, mely szükségképen 
hozzátartozik az embernek e világbeli előhaladásához ? 
Kimerülhet-e az egyház kötelessége abban, hogy meg-
elégedést hirdet az élet egyenlőtlenségei alatt szenve-
dőknek és jótékonyságot sürget az élet napsugarát él-
vezőknél? 

Az egyház előtt lévő probléma nem az, hogy miként 
segítsen ideig-óráig a fennálló bajokon, hanem hogy mi-
ként foglalkozzék a bajokat előidéző okokkal. A fonák 
gazdasági rendnek okát a jelen hibás rendszerben látja, 
mely egynek vagyonosodást biztosít, mást nyomorba jut-
tat. A jelen visszás állapotoknak egyik gyökere adva 
van a gazdag ifjúról szóló példázatban. A társadalom 
forrongó elégedetlenségével, mélységes nyomorával, a 
skót nép testén rágódó betegséggel: az iszákossággal 
szemben az egyháznak Krisztustól öröklött kötelességei 
vannak, melyek között első a tiszta evangéliumnak köz-
lése a tülekedő társadalommal és élése a mindennapi 
életben. Az egyház erkölcsi téren a vezető szerepet ki 
nem engedheti kezéből. 

Majd rátért a munkásosztálynak fokozódó közö-
nyösségére az egyházzal szemben, mit az egyházaknak 
a szocziáiis kérdések iránt tanúsított tartózkodó sőt kö-
zönyös magatartása termelt. Az egyház minduntalan 
szemben találja magát a gazdasági problémákkal morális 
alakjukban, melyek helyes megoldást csakis az isten-
íiúság, a ker. testvéri szeretet ós folytonos szolgálat 
alapján felépült társadalomban nyerhetnek. Az evangé-
lium által újjászült egyének útján változhatik meg a 
jelen ker. államokban fennálló, de épen nem keresztyén, 
a világi javakat monopolizáló, társadalmi és gazdasági 
rendszer képe s válhat valóra mindennapi imánkba fog-
lalt kérésünk: „Legyen meg a Te akaratod, mint menny-
ben, úgy itt a földön is!" 

Fájdalommal mutatott rá arra a szomorú jelenségre, 
hogy a jótékonyság igen sok esetben csak a nyugtalan 
lelkiismeret párnája. Egyfelől a javaknak önző élvezete, 
másfelől millióknak nyomora és elkeseredett küzdelme 
a mindennapi kenyérért oly élés ellentétet mutat a ker. 
társadalomban, hogy méltán hangzik a keserű kérdés az 
egyház felé: „Mindez a Mester akarata szerint van-e?" 

Látván a modern rabszolgaságot, tétlen maradhat-e 



az egyház? Az az egyház, melynek felséges joga és 
szent kötelessége hirdetni és élni a Mester példája által 
lerakott szocziális alapelv szerint: „A ki közöttetek nagy 
akar lenni, legyen ti szolgátok!" Szellemi és erkölcsi 
„revival"-ért imádkozni és dolgozni, az Úrnak útját egyen-
getni a ker. egyházra nézve életszükséglet, hogy a Krisz-
tusban megjelent, halálig szolgálatkész, testvéri szeretet 
tüze hasson át és forrasszon egybe kűzködő egyént és 
dulakodó társadalmat. 

Majd a nagy reménnyel bíztató egyház-unióra, mint 
Isten országának hatalmas eszközére való utalással fe-
jezte be köztetszéssel fogadott megnyitóbeszédét. 

* 

Az Assemblyvel kapcsolatban a belmisszió külön-
böző területein dolgozó szövetségek és egyesületek tar-
tották évi beszámoló meetingjeiket. E gyűlésen elhang-
zott beszámolók világot vetnek arra az óriási mun-
kamezőre, melyet az önkéntes munkások serege felölel, 
így 19-én este a „ U. F. Church Temperance Union" 
tartotta ülését az Assembly-Hallt teljesen megtöltő kö-
zönséggel. Hatalmas munka folyik a szeszes ital gyár-
tása és kimérése ellen egyházak és világiak körében 
egyaránt. Az egyházukat és nemzetüket szerető lelkek 
késedelem nélkül állanak munkába Lord Rosebery szo-
morúan igaz szavainak hallatára: „Ha a szeszes italok 
gyártását és mérését a nemzet ki nem irtja, a szesz 
fogja kiirtani a nemzetet!" 

Megmozdultak az egyházak és a társadalom külön-
böző rétegei az italkereskedelem ellen. E mozgalom 
munkájának gyümölcse a Scottish Temperance Act, mely 
egyfelől az összes italmérő helyiségek reggeli ajtónyitá-
sának idejét az eddig szokásos 8 óra helyett tízre tette 
Skóczia területén, másfelől a nemzet kezébe helyezi le 
a kérdés eldöntését: megszabaduljon-e Skóczia egy csa-
pással az alkoholizmus rákfenéjétől vagy tovább sorvad-
jon a magakészítette méreg élvezetében ? 

A szerepelt szónokok közül a helybeli jeles me-
thodista lelkész azt fejtegette, hogy a kormánynak a 
szocziális bajok gyökeres orvoslására irányuló bármily 
jóindulatú intézkedése is csak halvány kísérlet mindaddig, 
míg az alkoholizmus kérdése végleges megoldást nem 
nyer az italkereskedelem teljes eltörlésével. 

A következő szónokok a skót egyházakra nehezedő 
nagy felelősséget hangsúlyozták a kérdésben. Sikerre 
egy, főleg az ifjúság nevelése útján előálló, határozott 
alkoholellenes közvélemény teremtése vezet, mely köz-
vélemény pártpolitikai befolyásoktól szabadon, erkölcsi 
szempontnak hódolva tud érvényesülni a döntés nagy 
napján 1920-ban. 

Mező Benő. 

Távíratmegváltási lapok 
sere a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker., Molnár-utcza 17. szám), j t ^í j l jt 

BELFÖLD. 

Vegyesházassági statisztika. 
A m. kir. közp. statisztikai hivatal havi közleményei 

szerint f. évi márczius havában Magyarországon összesen 
7215 házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 1319 
(%-ban 18'28). Tiszta ág. h. ev. házasság 393, ref. 
2377. A gyermekek vallására vonatkozólag összesen 
346 megegyezés létesült (%-ban 26*23), melyekből 181 
esetben az apa (%-ban 52*31), 165 esetben az anya vallását 
(%-ban 47'69) fogják követni a gyermekek. A róm. 
kath. egyház javára 123 (%-ban 35"55), görög kath. 
18 (%-ban 5*21), ref. 163 (%-ban 47*10) ág. h. ev. 30 
(%-ban 8*67), gör. kel. 12 (%-ban 3*47). 

Horvát-Szlavonországokban márczius havában ösz-
szesen 139 házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 12 
(%-ban 8*63). Tiszta ág. h. ev. házasság 8, ref. 8, ref. 
—. A gyermekek vallására vonatkozólag összesen 3 meg-
egyezés létesült (%ban 25'00), melyekből 2 esetben az 
apa, 1 esetben az anya vallását fogják követni a gyer-
mekek. A róm. kath. egyház javára 1, ref. 2. 

Az ág. h. ev. egyház vesztesége, szemben a róm. 
kath. egyházzal, Magyarországon a 180 vegyes házas-
ságnál létesült 52 megegyezésből (levonva a nyereség-
veszteséget) : 2. Horvát-Szlavonországokban egy ilyen 
vegyesházasságnál megegyezés nem létesült. Más hitfele-
kezetekkel szemben Magyarországon a 130 vegyesházas-
ságnál létesült 20 megegyezésből vesztesége 10. Horvát-
Szlavonországokban két ilyen vegyesházasságnál meg-
egyezés nem létesült. A magyar birodalomban a róm. 
kath. ós más hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége 
márczius havában: 12. 

A református egyház nyeresége, szemben a róm. 
kath. egyházzal Magyarországon az 553 vegyesházasság-
nál létesült 198 megegyezésből (levonva a nyereség-
veszteséget) : 50. Horvát-Szlavonországokban a négy ve-
gyesházasságnál létesült 2 megegyezésből, nyeresége 2. 
Más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon a 265 
vegyesházasságnál létesült 54 megegyezésből nyeresége 
24. Horvát-Szlavonországban egy ilyen vegyesházasságnál 
megegyezés nem létesült. A Magyarbirodalomban a róm. 
kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes nyeresége 
márczius havában 76. Homola István. 

Csendes jegyzetek. 
Gyűlés a „Végeken". Nemrég ünnepelte a kecske-

méti egyház ősi fennállását. Mi nem ünnepeltünk, de 
szívünk mégis megtelt szent emlékezéssel. Alsóbaranya-
Szlavónia tartotta egyházi értekezletét. Részt vettek a 
felsőbaranyai küldöttek is. Ott a kórógyi hatalmas temp-
lom boltívei alatt összetalálkoztak jó Sztáray Mihály 
szép birodalmának hű magyar papjai. A nagy előd ki-
csiny utódai. Méltók vagyunk-e az emlékezésre, saruja 
szíjjának oldozására ? 

* 



Jó hosszú ám az út odáig. Pedig mi már nem 
gyalog megyünk, nem abrakoltatjuk az „apostolok lovát", 
ha megitatjuk, akkor is harkányi hévvíz üdítő ereje után 
sajog. Hej ! Vége a régi szép világnak 1 Mikor Patakról, 
Pápáról baktatott az árva szuplikáns le szép-Baranyába, 
hogy megkapja Palkonyán a drávai malmok molnár-
pogácsáját, a márfai szilvásból az „egy rázintás — két 
toppintást". Pénz, az csak a gazdag harsányi „pógártól* 
jutott teli borospohár fenekére pottyantva! De adtak 
neki olyant, a mit pénzzé tehetett. Besenczében egy ma-
rok kendert, Czúnban egy kis lenszöszt, Szerdahelyen 
„tikmonyt", Gordisán csuhájára kötött kukoriczacsomót...! 
(Innen a históriai hírű „gordisai csomó" !). . . De volt 
falu, a honnan elharangozták. Garabonczás diák! jégesőt 
hoz a határra . . . ! Csak a büdösfaiak traktálták meg 
mindig. Hadd emlékezzék meg szépen a csúnya-nevű 
falujukról! . . . . . . Hej ! régen volt a gyalogjárásnak ez 
a nagy divatja. Meg aztán a „hosszú fuvar", meg a 
„rövid". A régi rázós, fakó szekér a döczögős úton 
ugyan csak „gerinczedző" volt. Nem is volt akkor annyi 
puhaderekú, „könyörgömalássan"-ember, mint ma. Kivált 
ha rossz termés volt, a gazda mind fuvarban akarta le-
szolgálni a „lukmát", utazhatott a pap, ameddig a dereka 

birta! Lehetett menni, csak enni . . . nem ! 
* 

Mi már vasúton robogunk. Egymásután maradnak 
el a gyönyörű „Ormánság" szivimk-szerette tájai, Tere-
hegy aranynedűs hegye, a hegyoldalról kíváncsian ágas-
kodó Gyűd, a Garák, Perényiek büszke vára: Siklós. 
Egy kanyarulat és eltűnik a kúpalakú harsányi hegy 
kőfejtéstől vérző oldalával. Elmarad az ősi falu is, a hol 
annyiszor gyűltek egybe az „atyák" vitázni és törvényt 
tenni. A hegyoldal egymásra boruló sziklabarázdái szám-
talanszor látták a „tisztelendő szentszéket". A mult szá-
zad elején is. az új énekeskönyv behozatalakor ide 
gyűltek össze. A szegény jobbágynép is idejött fölzúdulva, 
vasvillára kapva még a Somogyszél távolából is. Hogy 
ők az Ősi énekeket, azt a sok szép régit, hej, dehogy 
is hagyják 1 A traktus bölcsei szorongó félelmét víg hu-
morral nézte a belsősomogyiak hatalmas kurátora: Pálóczi 
Horvát Ádám, a nagy költő. A hold ezüstözte már a 
vidék sápadt képét. Kint zúgott a tömeg, bent a gyáva 
engedékenység verbuválta híveit. Az imádság harangja 
után egyszer csak megszólalnak a hegedűk a hegy 
oldaláról az új énekeskönyv dallamaival. Hullámzik a 
hang, simulnak a redők, figyel a nép, kulcsolódnak 
a kezek, kihull az öldöklő szerszám . . . Isten veszi át 
birodalmát. Majd énekszó hallik. Kizúg belőle a vendég-
főkurátor csodás basszusa . . . 0 hozatta a bandát, s 
mit annyi okos fej nem tudott megoldani, megbékítette 
a szenvedély viharját! Traktus ós nép vele együtt éne-
keltek a késő éjszakába . . .! 

így hozták be nálunk az új énekest! Legalább ez 
az anekdota járja . . . . Rég porlanak a bölcs ember 
hamvai. Az új énekes is elavult. Nem ártana megint 
fegyverre kapatni a népet és odavinni, a hol az a bizo-

nyos „énekügyi bizottság" ülésezik, hogy a mi zsoltár-
jainkat ne hagyják ki, mert itt mindnyáját énekeljük, 
a dicséretekből meg többet szalajtsanak, újakat is hozza-
nak s a mi a fő: siessenek ! 

* 

Aztán tovább zihál az asztmás viczinális. Feltűnik 
a sík kellő közepéből a beremendi hegy, az ördög el-
hullajtott papucsa a népmonda szerint. Fejtik a kövét 
s Lippe herczeg czementgyára őröli, zúzza, szitálja 
porrá . . . , hogy aztán valahol egyszer a kicsiny czement-
szemek sziklává fogózzanak . . . Mint a mi egyházunk. 
Hányszor fejtették, törték., zúzták, őrölték ezt is királyi, 
császári malmok, közös bizottságok és újabban állam-
segélyek . . . De talán majd összefognak a porszemek 
s sziklává edződnek ebben a vizenyős, selejtes korszak-
ban. Azután elkezdődik az egyformaság: Frigyes fő-
herczeg óriási latifundiuma. Megérkezünk a kis fejlődő 
gyárvárosba: Pélmonostorra. Vajgyár, fűrésztelep, villany-
gyár, czukorgyár . . . még a levegő is mind a főherczegé. 
Ott sürögnek a munkások, az élet sivatagának ezek a 
fáradhatatlan tevéi, mind a nagyúré! Nem csoda, ha 
külön, fényes vasúti várópalotája van, jelezve, hogy 
demokrata országban vagyunk . . . Csak az vígasztal, hogy 
amott a másik országban gazdag nagyúr és a teve együtt 
várakoznak s várótermük ajtaja egy „tű foka", melyen 
egyiknek talán könnyebb átmenni . . .! 

* 

De régi, ismerős arczokkal találkozunk. Darvadoz-
nak Alsóbaranya papjai is s feltűnik vidám mosolyával, 
fürge élénkségével az ifjúsági ügy országos titkára : 
Megyercsy Béla, az elmaradhatatlan „Ébresztő"-vei. Egy 
öreg lelkészbátyánk is végigszemléli a ,pesti" uram-
öcsémet. És aztán . . . — áldott, naiv őszinteség — el 
is zúgja, morogja szíve keservét, hogy az ő unokáját 
médikus létére elrontották Pesten. Hogy az nem iszik, 
nem mulat, nem tánczol, fehérnépre rá se néz . . . hanem 
imádkozik, vizsgázik, bibliát olvas, „diákszóvetségesezik" 
. . . egyszóval hasznavehetetlen. . . . Az ám!! A rossza-
lása van akkora, mint a főherczeg birtoka. Rá is bízta 
Megyercsyre, Ő majd kiparczellázza Pesten az illetékes 
faktorok között Szerkesztő úréknak is jut belőle . . . 
S a mint végigmér bennünket négyszemmel, mi vissza-
pislantunk rá félszemmel, úgy tűnik fel az öreg, zordon 
próféta, mintha nála volnának a mennyország kulcsai. 
A dorozsmai kerekképű czivis járt az eszemben, a ki 
panaszolva emlegette, hogy alighanem beteg a legény-
fia. Miért? „Mer' má' két vasárnap nem bicskázott a 
kocsmába'!" 

Keresztülrobog a vonatunk a belljei őserdőn, mely-
nek belsejében királyi vadak csordái legelnek. Százezer 
holdak erdőnek meghagyva, tengernyi vagyon dúvadakra 
adva. A nép pedig költözik . . . ki Amerikába, ki a ha-
landósági statisztikába . . . Egy perezre feltűnnek Laskó, 
Kopács, Béllye, Darócz csillagos tornyai. Azután a vég-



telen árvíz tengernyi tömege. Tiltott szerelemben össze-
csókolózik a barna Duna, a szőke Dráva habja . . . 

Hej! szegény Baldácsy-alap! Lesz, tudom, árvíz-
károsult pap kérvénye elég. Egyházunk pedig szégyen-
kezhetik, hogy papjai még a XX-ik században is földet 
túrni, felessel feleselni, bérlővel perlődni kénytelenek, 
a helyett, hogy a földeket átvehetné a földéhes nép 
egyházhatóságilag tízévenként és vidékenként megállapí-
tott átlagárban . . . Ne nagyképűsködjék senki, hogy jó, 
ha a lelkész mintagazdálkodik . . . ! Ehhez ma a fejlet-
tebb gazdasági viszonyok között hatalmas forgótőke és 
sok idő-erőtékozlás kell, a mivel nem ér föl, ha a pap 
egy-két sikerült termés után eldicsekedheti: egyél, igyál 
én lelkem! sok esztendőre eltett javaid vannak! . . . 

* 

A víz az úr, a korlátlan erő ! A hatalmas erdőknek 
csak a koronája látszik, másutt mélyre rejtett nádasokat 
mozgat a hullám sodra. Iszapba fúródik a harcsa és 
bajuszával teli csalja a kis halak százaival a nádast, 
mint az új káplán a fehérnép padsorát. Sárga irisz 
emeli itt, ott hamvas fejecskéjét. Ott terjeng szélesen 
nyíló virágaival a vizi tök ; felszínen úszik, mint . . . sok 
újabb prédikáczió ! Észre sem vesszük a dübörgő hida-
kat . . . Szlavóniában vagyunk. 

* 

Osijek és nem Eszék. Povedálás és nem dallamos 
beszéd, erőszakos horvátosítás és nem gyáva paktumo-
zás: ez Horvátország. Előttünk pár nappal verték csak 
be a Máv. iskolája ablakait, mert magyar. Pedig nincs 
rajta egy névjegynagyságnyi magyar felírás sem. Ott 
ékeskedtek falai tele dobálva tintásüvegekkel. Egy nép 
műveltségét a tintafogyasztásról ítélhetjük meg. A hor-
vátok nagyon müveitek! Sietünk is a barátságtalan vá-
rosból ki a kis Rétfaluba, a vendégszerető papi házba. 
Oda is elvizitelt a Dráva . . . egész a templom oldaláig. 
Csak messziről zöldéi a gát fényes háta, mint valami 
kígyózó vizi szörny. Az egész falu halászik, míg a nap-
sugár végig nem korcsolyázik a víz színén s aztán a 
habokba merül véres korongja. így merül el majd ez a 
kis magyar sziget is ősi szép fajával, ezernyi bajával. 

* 

Hajnalban indulás Kórógyra. Viczinálisunk nehezen 
indul, lassan mozog, méltóságosan megy, mint a kánoni 
vizita . . . és minden állomáson annyit, de annyit késik, 
hogy bátran konkurrálhat az adósegéllyel. Áldott jó vidék 
ez az elpaktált három, hajdan magyar, most már horvát 
vármegye. Éles az ellentét a beláthatatlanig elnyúló föl-
desúri táblák és a nadrágszíjjnyira szaggatott paraszt-
földecskék közt. 

Kórógyon egész kocsisor vár. Buzgó hívek serény 
kis lovakkal. Hanem a köves út! Mintha Sztáray óta 
nem javították volna. A falu tiszta, rendes. A parókhia 
alig győzi befogadni a vendégeket. S a vendégek alig 
győzik befogadni azt a pazar reggelit, a mivel a kedves 
háziasszony kínál. Istentiszteletre gyűlünk. A prédikáczió 
szárnyalásával versenyre kél a kórógyi nők két szép 

karéneke. Azután jött a gyűlés. Nemhiába megszoktuk 
az árvizeket. A tárgysorozat egész zuhatag. Az érdekes 
megnyitó után Megyercsy szólt az ifjúsági egyesületekről. 
A tárgyszeretettől áthatott beszéd szinte belénk szugge-
rálta, hogy kezünkben van a lelkek kulcsa s már-már 
hajlandók voltunk elhinni az előadónak, hogy még a 
„Maczkó úr utazásai" cz. műben is evangéliumi tarta-
lom van. Azután Mészáros János, laskói társunk szólt a 
lelkészi munka nehézségeiről. S hogy a tövisek ne lás-
sanak nagyon," telerózsázta szép stílusával. Fábián Zoltán 
veresmarti lelkész felolvasása kapcsán a gyűlés lelkesen 
csatlakozott a „Baranyai Kálvinista Lobogó "-hoz s az 
őszi-téli idényben azt fogja terjeszteni. Varga Zsigmond 
mohácsi lelkész fejtegette a nyugdíjas lelkészek egyházi 
tisztségei kérdését. Fejtegetései élénk viszhangot kel-
tettek. Mi lenne, ha egy traktus fele tisztviselői nyug-
díjba mennének, szerteszélednének, még az esperes is 
és megtartanák tisztüket. . . ? Egy szóval bele kell 
nyugodni, nem lesznek eztán nyugdíjas „tisztviselőink". 

* 

Említsem-é a gondos közebédet? Kontra János 
értekezleti elnök szellemes felköszöntőjét a felsőbara-
nyaiakra (köztük a kerület „pénzügyminiszterére", Sógor 
Endrére), a testvéri együttérzésre. A jó ebéd után könnyű 
volt barátságos arczot vágni a fotográfus masinája előtt. 
Megcsodáltuk az ifjú tanító csodaszép rózsáskertjét, el-
beszélgettünk a kórógyi néppel, darabos szavú öregjeivel, 
kedvesen selypítő menyecskéi s lányaival. Lehajolva a 
föld népéhez, úgy éreztük, mintha erőt, lelkesedést merí-
tettünk volna a küzdelemre. Megható itt a szeretet nyáj 
és pásztora között. Földre süti szemét egy öreg presbi-
ter, a mikor szó kerül Ágoston Sándor eszéki papságá-
ról. Megrántja sujtással kihányt czifraszűrét . . . és úgy 
mormogja . . . „pedig mi szerettük ! De azért . . . ott is 
fölkeressük ám !". . . Szegény ember! Dehogy is kere-
sed. Majd lesz a Konventnek gondja, hogy úgy eldugja 
az eszéki parókhiát, hogy rá ne akadj. Saját házával is 
úgy tett. Prakszisa van már benne . . . Szegény bánkódó 
gyülekezet! így van az, ha a pap kinő tehetségével, 
tudásával falujából. Bele kell ebbe nyugodni. Isten ren-
delése ez. Csak egy baranyai kis eklézsia próbálta 
meg ennnk ellenszerét. Mikor filiából mátereszkált, oda-
járult a tisztelendő Szentszók elé : papot kérni. „Akár-
milyen lesz, csak jusson. Tudjuk mi, hogy szegények 
vagyunk. Nem is kell nekünk a javából, az elejiből. Jó 
lesz minekünk az „aljasából* is! . . 

. . . De mit beszélek én kis eklézsiákról, mikor 
nagyokról is szólhatnék . . . ! 

* 

Búcsúzunk. Ballagunk. Bandukolunk. Bóbiskolunk. 
Álmunkban úgy érezzük, hogy a két Baranyának, Sztá-
ray Mihály ősi örökének, egyesülni kellene! De lehet-e 
egyberagasztani a durván szétdarabolt festményt ? Vagy 
újat festeni? Mikor csak a tusrajzhoz értünk. Abból is 
csak az eltussoláshoz! . . . • 

így volt. Eddig volt. Csányi Sándor. 



SZOÜZIÁLIS ÜGYEK. 

Az Első Magyar Diákszövetkezet. 

A bosztoni, yalei s a Kalifornia, Cornell, Missouri, 
Princeton nevű hat amerikai Diákszövetkezet példája 
lebegett azon ifjak előtt, a kik a Széchenyi-Szövetség-
ben végzett szoeziális munka révén közelebbről ismer-
kedtek meg a jövő szoeziális feladataival s az életben 
elhelyezkedve, e Szövetség égisze alatt megteremtették 
két év előtt az Első Magyar Diákszövetkezetet 

A Szövetkezet czélja: tagjai anyagi helyzetét javí-
tani az által, hogy őket takarékosságra buzdítja és pon-
tosságra szoktatja, hiteligényeiket kielégíti s esetleges, 
főleg tanulmányi és pályakezdési beszerzéseikben segíti. 
Ebben kidomborodik az a fontos szövetkezeti elv, a 
mely az önerö érzetére és az önsegély tudatára akarja 
ébreszteni hazánk virágát is. A békés és hasznos szo-
eziális munkára nevelve, az okos gazdálkodásra is korán 
megszoktatja az ifjúságot, a mely kilépve az életbe, már 
magával viszi azt a józan, de egyúttal altruisztikus gon-
dolkodást, a mitől nemzetünk újjászületését méltán 
várjuk. 

A megindulás maga is ebben a szellemben történt s 
az eddigi két üzletév tanúsága szerint a tapintatos és óva-
tos előrehaladás biztos útjára indult. Az 1913. év végén 
69 taggal rendelkezett, a kik 291 üzletrészt jegyeztek 
(egy üzletrész 40 K) 11.640 K értékben, a melyből 
5861 K be van fizetve. Fennállása óta 39 tagnak 7840 K 
kölcsönt folyósított tanulmányi és pályakezdési beszerzé-
sekre, a melyből 1855 K visszafizettetett s így 5555 K 
a biztosított kintlevőség. A tartalékalap 1287"85 K-ra 
emelkedett. A kamatláb 7 és 8% volt. A készpénzt az 
Orsz. Közp. Hitelszövetkezetnél helyezik el. 

Az egyetemi ifjúság sok bajjal küzd. Bár újabb 
időben szaporodtak is a diákjóléti intézmények a Menza 
Akademikával, a Diákkórházegylettel, de a lakásmizéria 
és drágaság sújtja első sorban a tanulni akaró ifjakat. 
A bölcsészethallgatók részére az Eötvös-kollegium szol-
gál jó ellátással, a Szent Imre-kollégiumban a kath. 
ifjúság, a Szent Margit-kollégiumban a kath. női hall-
gatók mind nagyobb méretekben helyeztetnek el, a 
zsidók részére a Zion-egylet tart fenn Diákotthont, 
szerbek részére ott van a Thökölyanum, csak a protes-
tánsok húzódnak meg szerény keretekben mintegy 100-an 
a Bethlen-Otthonban, Luther-Otthonban és a Ráday-
utczai kerületi székház internátusában. A székesfőváros 
igyekezete a hűvösvölgyi diákteleppel nem igen vált be 
a távolság miatt, ha csak nem fog közelebb Diákotthont 
építeni. Az ekként elhelyezkedő egyetemi ifjúság sem 
tehet ki 1000-et, holott az egyetemi hallgatók száma épen 
tízszer ennyi. A lakható szoba pedig 40 K-nál kezdődik 
(havonta) és hány diák hál nyomorult környezetben, a 
hol ágyat bérel! 

•A másik nagy baj a könyvuzsora, a mely még vesze-
delmesebb, mint a szabók vállalkozási koczkázatával ma-

gyarázható áremelése. Az antiquárius 40—500/<rot nyer 
minden könyvön s nem is egyszer egy évben, de annyi-
szor, a hányszor más-más diáknak van szüksége a könyvre 
szigorlat előtt. 

Aztán emeli a diáknyomort a tandíj drágasága. 
A tandíjelengedés csak alamizsna és az ösztöndíjak sem 
olyan nagyszámúak, hogy sokaknak segíthetnének. Az 
egyesek alamizsnájából, mikor már nagy a nyomorúság, 
néha aztán kikerül egy csomó diák tandíja — és az 
eredmény az, hogy már egyetemi hallgató korában meg-
szokják a pártfogókeresést a munka árán való pénzkere-
sés helyett. A vendéglősök jó érzését dicséri a sok 
ingyen ebéd, a nevelösködés is tisztes megélhetést nyújt, 
de mindez kétségtelenül alamizsna s nem emeli az ifjú 
lelkét, sőt sokszor ellentétes, társadalomgyűlölő érzéseket 
vált ki s főképen arra szoktatja, hogy másoktól várjon 
az életben is mindent — s ezzel eljutottunk az állam-
segélyes korszakba. Az irodákban való dolgozás lehetősége 
is megcsappant az írógép elterjedése óta s minden ma-
gánvállalkozó, ügyvéd szívesebben foglalkoztat nőket, a 
kik állandóbbak is, mint hol vizsga, hol szünidő miatt 
eltávozó jogászokat. Az egyes szakok egyesületei, külö-
nösen az orvostanhallgatóké, tetemes segítséget nyújt s 
bár túlnyomó részben kölcsönképen, de az alamizsna-
jelleg ezekben is megvan s bénító hatással van, sokszor 
pedig klikkuralomra vezet. 

Az alapelv amúgy is nem lehet más a diákra nézve, 
mint az, hogy: — tanuljon. Hogy ezt tehesse, önbiza-
lomra, önerőre, önsegélyre kell szert tennie. A helyes 
szocziálpolitikai elv pedig ez: mentsük meg őket az 
uzsorától és alamizsnától. Mindezeknek ideális, intézmé-
nyes módja a Diákszövetkezet. 

A Raffeisen-féle szövetkezetek mintájára sok szö-
vetkezet kell kevés taggal, hogy azok ismerjék egymást 
és ne legyen veszélyeztetve a szövetkezet a hitelezéssel. 
A személyi megbízhatóság és becsületesség tarthatja és 
erősítheti meg a diákszövetkezeteket, a mint ezek az 
erkölcsi alapjai általában minden hitelszövetkezetnek, mert 
így a szövetkezet veszteségei a minimumra csökkennek. 

A diákszövetkezet nagy jövőnek néz elébe. A vizsga -
és tandíj biztosítása után a tankönyvek, tanszerek, iro-
dalmi művek, szükségleti tárgyak beszerzése, diákottho-
nok, éttermek szervezése stb. mind a szövetkezetből 
nőhet ki. 

Azok, a kik diákkorukban nem érezték a nyomort 
s azok is, a kik érezték, de most jó módban vannak: 
támogassák az Első Magyar Diákszövetkezetet üzletrész-
jegyzéssel. (Budapest, IX., Ráday-u. 16., Orsz. Széchenyi-
Szövetség.) Végli Jenő, orsz. közp. hitelszövetkezeti osz-
tályfőnök, mint elnök áll ez intézmény élén, dr. Schandl 
Károly, a Sz. Sz. egykori elnöke, a gazdaszövetség tit-
kára az ügyvezető igazgató, a ki „Diákszövetkezetek 
Magyarországon" cz. munkájában a szervezés alapgon-
dolatait kifejtette. (Kapható a Magyar Gazdaszövetségnél 
IX., Üllői-út 25) Alelnök dr. Czettler Jenő, a kinek 
neve és lelkes működése a gazdaközönség előtt külö-



nősen ismeretes. A diákság jőbarátai s vezérei: dr. Both 
Dezső, Beró Jenő, dr. Torday Géza, dr. Zsembery István 
az igazgatóság tagjai. 

A hat amerikai szövetkezet 1908-ban tagjainak 
314,000 kor. megtakarítást ért el. A bostoninak 2479 
tagja van s forgalma másfélmillió korona, a Princeton-
szövetkezet a legifjabb s legkisebb, de ennek is 1100 
tagja van. 

Mi szívből üdvözöljük azokat, a kik az Első Ma-
gyar Diákszövetkezetet megalakították s a kik azt lel-
kesen és áldozatkészen vezetik, a szövetkezetnek pedig 
kívánjuk: emelkedjék amerikai magaslatokra s legyen 
a magyar diákságnak czéltudatos, komoly munkára, ta-
karékosságra, önbizalomra ós önerőre nevelő erőteljes 
magyar intézménye ! 

Gazdasági háziipari tanfolyam. 

A fölmívelésügyi minisztérium a falusi kisgazdák 
és mezőgazdasági munkások részére a téli hónapokban 
rendezni szokott gazdasági háziipari tanfolyamokat a 
jövőben az ország minden részében rendszeresíteni kí-
vánja. A tanfolyam rendezése érdekében a kérelmet 
július 15-ig kell beadni a földmívelésügyi minisztériumhoz. 
Mindama vármegyéktől, melyek valamely miniszteri ki-
rendeltség hatáskörébe esnek, a kérelmet a kirendeltség 
útján kell a miniszterhez juttatni, a ki a kirendeltség 
előterjesztése alapján fog a tanfolyam engedelmezése 
ügyében dönteni. A kirendeltség útján felterjesztendő 
kérvényt július l-ig kell beadni. 

A Népház. 

Most jelent meg az V. kerületi Népház vaskos 
beszámolója az 1913. évről. A jelentés szerint az elmúlt 
évben 193,959 K bevétellel szemben 205,744 K volt a 
kiadás, a mérleg tehát 13,485 K hiánnyal záródik. A 
kiadások megoszlása ez volt: közjóléti czélra költöttek 
151,426 K-t (73-587o). jótékony czéíra 28,912 k t (14'04ü/0), 
kulturális czélra 19,830 K-t (9'68%)> igazgatásra 5576 
K-t (2'71%)- A főváros készpénzben 16,000, természet-
ben 80,000 K-val járult a szükségletekhez. Az intéz-
mény látogatóinak száma naponta átlag 1418 főnyi volt. 
A foglalkoztató-műhelyben 381 napon át 441 munkanél-
küli nyert foglalkozást 15,843 munkanapegységgel, 18,630 
K munkabér ellenében. A Népház bővítése most van 
folyamatban. 

Kálvinista. 

KÜLFÖLD. 

Svájcz. 

Béke konferenczia. A svájczi protestáns egyházi 
hatóságok — mint már egy ízben megírtuk — felhívást 
intéztek a keresztyén világ minden egyházához, hogy a 
világbéke érdekében közös munkát végezzenek, melynek 
programmját kongresszuson állapítanák meg. A svájczi 
végrehajtó bizottság százegy egyháznak írt a földkerek-

ség minden pontjára. Mint a hivatalos beszámoló mutatja, 
a felhívottak fele része nem is válaszolt. Nem válaszol-
tak : a római katholikus egyház, az ó-katholikus püspö-
kök, az orthodox görögkeleti metropoliták, Francziaország, 
Anglia, Norvégia és Amerika főbb protestáns egyházai. 
A németországi egyházak a felhívást köszönettel vették, 
de kijelentették, hogy az összehívandó kongresszuson 
nem vesznek részt, csak Elszász csatlakozott az eszme 
felkarolásához. A mozgalom megindítására a következő 
egyházak vállalkoztak: Svájcz, Magyarország, Dánia, 
Belgium és Skóczia egyházai, a franczia methodisták és 
baptisták, Anglia és Írország presbiteriánus egyházai, a 
franczia protestáns egyházak némelyike nyíltan kijelen-
tette, hogy Elszász-Lotharingia kérdése akadályozza őket 
a békemozgalomhoz való csatlakozásban. Nagyon való-
színű ezek után, hogy az 1914-ik évre tervezett béke-
konferencziát nem fogják megtartani. 

Németország. 

Az egyházközségek hitélete. Az egyházközség hitélete 
erősítésére a németországi evangélikusok mindent el-
követnek. Legutóbb Hannover városában tartottak népes 
nagygyűlést, melyen három napig tartó beható tanács-
kozással igyekezték megállapítani a czélhoz vezető mó-
dozatokat. Az ország minden részéből jöttek kiküldöttek, 
számuk 900-ra rúgott. Igen sokan voltak a lelkészeken 
kívül világiak is. A gyűlést Stock lelkész nyitotta meg 
nagyszabású, elnöki beszédével. Kiemelte, hogy mi a 
czélja az összejövetelnek: tömöríteni a különféle egyházi 
irányzatok értékes erőit az egyházközség hitéletének 
erősítésére. Az egyházközségek képezik a szilárd alapot, 
melyen az egyház felépül. Eger, haliéi theol. tanár elő-
adásában az egyházközség és az egyházkormányzat egy-
máshoz való viszonyáról értekezett. O is hangsúlyozta 
az egyházközségek nagy fontosságát, melyek alapul 
szolgálnak, de viszont kidomborította az egyházkormány-
zat kiváló szerepét is. Minél szorosabb e két tényező 
közt a viszony, annál erősebb maga az egyház az ő 
egyetemességében. Az egyházkormányzat képviseli az 
objektív elemet, az egyházközségek képviselik a szub-
jektív elemet. Minél szerencsésebben vegyül össze e két 
elem, annál erősebb az egyház. Az azonban nagyon fon-
tos dolog, hogy az egyházközségek egyéniségét nem 
szabad elnyomni, annak szabad fejlődést kell engedni, 
az egyházkormányzat csak arra ügyeljen, hogy a kellő 
korlátok tiszteletben tartassanak. Több előadás tárgyalta 
a férfiak és a nők szerepót az egyházközség beléletében. 

Ausztria. 

Áttérések. Az elmúlt év a protestáns egyházakba 
való áttérések dolgában kedvezőtlenebbnek mondható 
a megelőző évnél. Ennek okát a beavatottak abban 
látják, hogy a balkáni háború az emberek figyelmét 
némileg elterelte a lelki dolgoktól. A háború folyton 
kísértő veszedelme, a nagy külpolitikai kérdések, a gaz-



dasági élet folytonos hanyatlása és egyéb körülmények 
nagyon lekötötték a közönség érdeklődését a világi 
ügyekhez. Mindazonáltal Ausztria területén a protestáns 
egyházakba való áttérések elég nagy számban történtek-
A bécsi főegyháztanács legutóbbi kimutatása szerint 1913-
ban 4720-an tértek á t ; ezek közül 4083-an az evan-
gélikus egyházba és 637-en a református egyházba. 
A megelőző 1912-ik évben csak 147-tel tértek át többen. 
Az idei statisztika szerint a róm. kath. egyházból 4159-en 
jöttek át, a többiek más felekezetekből valók. A nevezett 
összegből 1923 esik a bécsi szuperintendencziára ; 176 
a felsőausztriaira; 1196 a nyugatcsehországi német, 137 
a keletcsehországi cseh nyelvű szuperintendencziára; 
468 a morva és sziléziaira és 111 a galicziai és buko-
vinaira. Ezek az evangélikus egyház hívei most. A refor-
mátusok a bécsi szuperintendenczia területén 159-et; 
Csehországban 365-öt, Morvaországban 98-at és a gali-
cziai szeniorátusban 1 hivőt nyertek. A Los von Rom-
mozgalom 1898-ban indult meg Ausztriában és azóta a 
legutóbbi időkig több mint 75 ezer ember tért át a 
protestáns egyházba. 

Dr. T. I. 

A MI Ü G Y Ü N K . 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t kérjük, szíveskedjenek az 
1914. évi előfizetési díjat s az e s e t l e g e s h á t -
r a l é k o t minél hamarább beküldeni. 

A Claparéde-emléktáblára és ösztöndíj-alapra ada-
koztak : Máday Izidorné Budapest 50 (a mult számban 
névcsere történt), dr. Erdős József, S. Szabó József, lic. 
Rácz Kálmán tanárok 10—10, Mészöly Gáspár ny. fő-
gimn. tanár Nagykőrös, Czikesz Sándor ref. lelkész, Zay-
zon Ferencz főgimn. tanár Sepsiszentgyörgy, Szeöke József 
ref. lelkész Nagygécz, Györy Elemér theologus Genf 
5—5, Óváry Imréné Ónod 2 K-t. Eddig begyűlt 104E40K. 
További adományokat kérünk B. Pap István theol. tanár 
czimére (IX., Ráday-u. 28.). 

Adomány. Vajda Imréné (Budapest) a Claparéde 
emlékére létesítendő külföldi ösztöndíj-alapra 40 K-t 
adományozott. Egyidejűleg belépett a Kálvin-Szövetségbe 
alapítótagul 150 K-val. 

IRODALOM. 

Tanítsunk-e vallástant az iskolában? czímmel a 
Londoni Vallásos Traktátus Társulat a „Szeretet hír-
nöke" cz. sorozat VIII. évfolyamának 8. számát bocsájtotta 
közre legutóbb. A kis füzet igen szépen tárgyalja ezt a 
nagyon is aktuális kérdést. Minthogy füzetenként mind-
össze 2 fillérbe kerül, rendkívül alkalmas az egyháztagok 

körében való ingyenes szétosztásra is. Megrendelhető 
Budapest, V., Hold-u. 3. sz. alatt. 

A Képes Szent Biblia összes példányait az erdélyi 
ref. egyházkerület igazgatótanácsa megvette a stuttgarti 
kiadó czégtől. Eddigi elárúsítási ára 36 korona volt, most 
azonban a lelkészek, a tanárok ós az egyházak 10 ko-
ronáért, a hívek pedig 12 koronáért kaphatják olyképen, 
hogy ezen az összegen felül a szállítási költségeket is 
a vevők viselik. A szállítás csak a megrendelési összeg-
nek Kilyén Sándor irodavezető kezéhez (Kolozsvár, 
Király-u. 51. sz.) való előzetes beküldése után eszközöl-
tetik. Különösen alkalmas konfirmácziói emléknek és 
iskoláinkban jutalomkönyvnek. 

„Hitör" czímen a magyarországi orthodox zsidók 
is adnak ki immár lapot, Reiner Ignácz szerkesztésében. 
Mint beköszöntőjében mondja: „kifejezetten a hazai or-
thodox zsidóság lapja" kíván lenni. íme, még ezek is 
„kifejezetten" valamik akarnak lenni, csak mi félünk 
attól, hogy kifejezetten kálvinisták vagy kifejezetten lu-
theránusok merjünk már egyszer látszani s a mi még 
főbb : lenni is 1 

A középiskolai fizika-tanítás néhány kérdéséről, 
írta dr. Balta István főgimn. tanár. Békés, 1914. 

Fölvidéki históriák.Tarczai György egészen új, eddig 
föl nem dolgozott körét találta meg multunknak: a fölvidéki 
városok polgárságának életét a régmúlt időkben. Ezt a kort 
kitűnően ismeri, érzéseit át tudja érezni, hangulatát meg 
tudja eleveníteni. Most megjelent novellagyüjteménye, 
melyet a Magyar Könyvtár adott ki Fölvidéki históriák 
czímmel, bemutatja a kassai, bártfai, szepességi polgárok 
életét, Nagy Lajos, Mátyás király, Bethlen Gábor, I. Rá-
kóczi Ferencz korában, Fölvonultatja a régi városi ma-
gisztrátusokat, a népek mestereit és ifjúságát, az értelmes, 
tiszta polgárnőket s vonzó, kedves, érdekes történeteket 
sző életükből. Hét ilyen novella van a fűzetben, melyet 
a Lampel R. (Wodianer F. és fiai) czég adott ki; ára 
30 fillér. 

A Csongor és Tünde új kiadása. Vörösmarty bájos 
remeke, a Csongor és Tünde, új olcsó kiadásban jelent 
meg a Magyar Könyvtárban. E kiadásban előreláthatólag 
még iobban el fog terjedni ez az elragadó szépségű mű. 
A füzetet a Lampel R. (Wodianer F. és fiai) czég adta 
ki; ára 60 fillér. 

Gróf Andrássy Gyula Bosznia okkupácziójáról. 
A balkáni kérdés két rendkívül fontos, a nagyközönség 
előtt részben már feledésbe merült aktáját adta ki leg-
újabbkori történetünk egyik művelője, Wertheimer Ede 
az Olcsó Könyvtárban: gróf Andrássy Gyulának három 
1878-ban tartott beszédét Bosznia okkupácziójáról. A 
nagybecsű füzetet a Franklin-Társulat adta ki. Ára 80 fill. 

EGYHÁZ, 

Uj esperesek. Ref. egyházunk esperesi kara két 
igen értékes taggal gyarapodott. A solti egyházmegye a 
Baky István lemondása folytán megüresedett esperesi 
székbe egyhangúlag Balla Árpád dunapataji lelkészt 
emelte, ki már két év óta működött helyettes esperes-
ként. Ez alatt az idő alatt jánosi szelídségével és péteri 
buzgalmával az egész egyházmegye osztatlan bizalmát 
és szeretetét érdemelte ki. — A gömöri egyházmegyének 
halálozás folytán megüresedett esperesi székére beadott 
szavazatokat június 2-án bontotta föl a kiküldött bizott-
ság. A beadott 48 érvényes szavazatból Dusza János 
pelsőczi lelkész 7, Réti Andor balogi lelkész 6, Buzi 



Márton kövecsesi lelkész 3, Réz László rozsnyói lelkész 
1 szavazatával szemben pálóczi Czinke István rimaszom-
bati lelkész, egyházmegyei és egyházkerületi tanácsbíró 
27 szavazatot nyert, így ő lett a gömöri egyházmegye 
új esperese. A megválasztott esperes nemcsak egyház-
megyéjében örvend nagy tiszteletnek és szeretetnek, ha-
nem irodalmi munkássága révén úgyszólván az egész 
hazai protestáns egyházban. Mindkét új esperesnek és 
egyházmegyéiknek szívből gratulálunk! 

Lelkészválasztások. A czeczei ref. egyházközség 
Szilágyi Béla magyargyönki lelkészt választotta meg lel-
készéül. — A nagyölvedi ref. gyülekezet egyhangúlag 
Szinay Sándor diósförgepatonyi lelkészt választotta meg 
lelkészéül. A megválasztott huzamosabb ideig szolgált 
a gyülekezetben segédlelkészi minőségben. így a gyü-
lekezet ragaszkodásának bizonysága ez a választás. -— 
Dr. Imre Lajos marosvásárhelyi segédlelkészt, a ko-
lozsvári theol. fakultás magántanárát, Kenessey Béla 
püspök a kolozskarai telep újonnan anyásított egyház-
község rendes lelkészévé nevezte ki. 

Lelkészbeiktatások. Május hó 24-én volt Zselizen 
az új anyaegyház első lelkészének : Konta Dezsőnek 
lelkészi hivatalába való beiktatása. Az ünnepélyes isten-
tisztelet d. e. 11 órakor kezdődött a zselizi kis gyüle-
kezet stílszerű templomában. A beiktató beszédet Patay 
Károly esperes tartotta. — A peterdi ref. egyház új lel-
készének, Kovács Ferencznek ünnepélyes beiktatása 
június 14-én lesz. A beiktatást, az esperes megbízásából, 
Csikesz Sándor kiscsány-oszrói lelkész végzi. Ugyancsak 
akkor lesz K. Nagy József oldi lelkész beiktatása is. 

A bölcskei ref. lelkészi állásra az alábbiak pá-
lyáztak : V. Fejes György lápafői rendes lelkész, v ry 
Lajos dunabogdányi rendes-, Pápay István princetoni 
(Amerika) segéd-, Szigethy Károly szabadszállási segéd-, 
Dévay Lajos bácskossuthfalvai helyettes-, Mádi István 
zalátai rendes-, Kövy László kisharsányi helyettes-, Ge-
renday Endre budapest—zuglói segéd-, Budai Gergely 
budai segéd-, Bocsor László terehegyi rendes-, Répás 
Pál kiskunhalasi segéd-, Csuthy László rózsafai rendes-, 
Vincze Sándor tolnaváraljai segéd-, Simon Zsigmond 
czeczei helyettes-, Benke Andor buzásbessenyői rendes-, 
Pátkai János pátkai rendes-, Fekete Antal tiszakálmán-
falvi missziói-, Jávor János dunavecsei hitoktató-, Vájó 
Sándor pálfai rendes-, Kálmán János Örkényi rendes-, 
Berényi István törteli segéd-, Fábián Zoltán vörösmarti 
rendes lelkész. A beérkezett pályázatokat fölülvizsgáló 
bizottság valamennyi pályázó okiratait rendben találta s 
így mindegyiket választhatónak nyilvánította. A választás 
június 28-án lesz. 

Egyházmegyei elnökségválasztás. A csanád-csong-
rádi ev. egyházmegyei elnökség megbízásának lejártával 
a gyülekezetek újból az eddigi vezetőket: Petrovics Soma 
szentesi lelkészt és Hász János nagybánliegyesi föld-
birtokost választották meg esperesükül, illetve egyház-
ul egy ei felüt1)'előj iik ii 1. 

Megsemmisített lelkészválasztás. A tiszántúli ref. 
egyházkerület bírósága a paszabi lelkész választást meg-
semmisítette, a megválasztott lelkészt az újabb pályázat-
ból kizárta s a gondnokot hivatalvesztésre ítélte. Valóban 
ideje volt már, hogy az egyre jobban elharapódzó vá-
lasztási visszaéléseknek ilyen erélyes módon igyekezzenek 
gátat vetni fölöttes egyházi hatóságaink! 

Lemondás. Széli Kálmán nyug. nagyszalontai ref. 
lelkész, minthogy megvált lelkészi állásától, egyház-
kerületi tanácsbírói tisztéről, konventi s az egyházkerület 
több bizottságában viselt tagságáról lemondott. A tiszán-
túli egyházkerület legutóbbi közgyűlése — Széli Kálmán 

érdemeinek jegyzőkönyvi megörökítése mellett — a le-
mondást, az E. I. t.-cz. 175., illetve 153. §-a értelmében, 
mely szerint „az egyházi tanácsbírák az azon egyház-
megye (egyházkerület) területén lakó rendes lelkészek és 
lelkészjellegű tanárok közül választatnak", a törvény 
imperativ rendelkezése által kényszerítve, elfogadta. Hisz-
szük mi is, hogy ez a lemondás sem jelent még teljes 
visszavonulást az egyházi élet terén oly sokat munkál-
kodott érdemes fórfiú részéről és gyakran találkozunk 
még nevével. 

Az erdélyi egyházkerület igazgatótanácsa május 
28-iki ülésében kimondta, hogy a lelkészeknek (ép úgy, 
mint a tanároknak, minden alapállásukhoz kötött egy-
házmegyei, egyházkerületi és konventi megbízatása nyug-
díjaztatás esetén megszűnik és ilyen állásra többé nem 
is választhatók meg. Ennek folytán a görgényi egyház-
megye egyik lelkészi egyházkerületi képviselői állását 
megüresedettnek nyilvánította és az egyházmegyét föl-
hívta az állás betöltésére. 

A tiszáninneni ref. egyházkerület -tavaszi köz-
gyűlése f. hó 4 én vette kezdetét dr. Tüdős István püs-
pök és Dókus Ernő főgondnok elnökletével. A püspök 
imája után, Dókus Ernő főgondnok hosszabb beszéddel 
nyitotta meg a közgyűlést, mely főleg a püspöki jelen-
tésben tárgyalt kérdésekkel s az egyesülésre hívó her-
czegprimási fölhívással foglalkozott. Révész Kálmánnak 
a sárospataki főiskola lelkészi-gondnoki állásáról való 
lemondását nem akarta elfogadni a közgyűlés : egyhangú 
lelkesedéssel és bizalommal kérte fontos tisztségének 
további viselésére. Révész azonban a marasztásnak nem 
engedett, miért is helyének betöltésére szavazást rendel-
tek el. Komjáthy Béla indítványára, fölkérte a közgyű-
lés az egyházmegyéket, hogy a püspöki jelentésnek az 
iskolák államosítására vonatkozó részét tárgyalják s te-
gyenek ebben az ügyben jelentést az őszi közgyűlésnek. 
Főiskolai igazgató-tanácsosokká Hutka Józsefet és Farkas 
Gézát választották meg, főiskolai számvevővé Szűcs Ist-
vánt, tápintézeti felügyelővé pedig Malter Sándort. A Zo-
ványi Jenő visszahelyezésére vonatkozó püspöki jelentést 
tudomásál vette a közgyűlés. Ezzel kapcsolatban ki-
mondta, hogy helyesli Radácsi György püspökhelyettes-
nek a Zoványi ügyben annak idején tett intézkedését, 
ki, a főügyész javaslatára, a főgondnokkal együtt előter-
jesztéssel élt Zoványi visszahelyezése ellen, a mi miatt 
az most hivatalos hatalommal való visszaélés czímén 
fegyelmi följelentést tett ellene, mert az az őszi köz-
gyűlés határozatának teljes mértékben megfelelt. 

Lelkészi értekezlet. A vendvidéki ev. lelkészek 
június hó 3-iki muraszombati értekezlete, többek közt, 
egyhangúlag állást foglalt a püspöki diszkréczionális jog 
ellen, továbbra is az eddigi állapot föntartását kívánja : 
a gyülekezetek teljes lelkészválasztási szabadságát. 

A „líicskevidéki ref, lelkész-kör" június 29-én 
tartja értekezleti gyűlését Budaörsön, a „Nagypénteki 
Ref. Társaság Erzsébet Otthonában", délelőtt 9 órakor. 
Tárgyak: Istentisztelet. Belmisszió gyakorlása. Szórvá-
nyokban levő hívek kezelése. Kálvin-Szövetség működé-
sének megkezdése. Anyakönyvi kártalanítás ügye. Indít-
ványok. A tagok szíves megjelenését kéri Vasadi Balogh 
Lajos, elnök. 

A prot. püspökök állami hozzájárulással való 
fizetésemelése érdekében az Evangélikus Őrálló részéről 
megindított mozgalmat az „Evangélikus Lap" legutóbbi 
száma is teljes mértékben helyteleníti. 

Diakonisszaképzö Debreczenben. A tiszántúli egy-
házkerület a mult évben kimondta, hogy diakonissza-
képző intézetet létesit Debreczenben és erre a czélra 



pénztárából évi 12,000 K-t szavazott meg. A mostani 
egyházkerületi gyűlés ismét tárgyalás alá vette a diako-
nisszaképző ügyét. Kun Béla terjesztette elő az ügy elő-
készítésére kiküldött bizottság jelentését. Az előadó sze-
rint a diakonisszaképző-intézet már szeptember elsején 
megkezdhetné működését. Már helyiséget is találtak az 
intézet számára. A debreczeni egyház az Ispotály-telepen 
lévő, most szegényház czéljaira használt egyik épületét 
átengedi az intézet czéljaira. Az épületet azonban át kell 
még alakítani. A kiképzendő diakonisszák alkalmaztatá-
sáról is gondoskodott a bizottság : a Nagyerdőben az 
ősszel megnyíló Auguszta-szanatóriumban végeznének 
ápolónői munkát. A diakonisszák a kiképzés után fel-
avattatnának és teljes ellátást, ruházatot, sőt fizetést is 
kapnának. A legutóbbit, a fizetést némi csodálkozással 
olvassuk, mert — tudtunkkal — a diakonissza-munkát 
nem lehet pénzzel megfizetni. Ezt vagy szeretetből, vagy 
sehogyse lehet végezni! Természetesen, egészen más az 
ápolónők dolga, ezek fizetéses alkalmazottak, de fizetéses 
diakonissza, ez igazán magyar kálvinista különlegesség 
lenne ! A debreczeni lapokban megjelent pályázati hir-
detés, nagyon helyesen, ápolónői állásokról beszél. És 
pedig nyolczról, kik mindannyian a debreczeni nagyerdőn 
épített tüdőbeteg-szanatórium ápolónői szükségletét lát-
nák el. A hirdetés szerint pályázhatnak tisztességes elő-
életű, ref. vagy ev. vallású hajadonok vagy özvegy nők. 
A pályázók közül előnyben részesülnek azok, a kik egy-
szersmind a diakonissza-pályára is óhajtanak lépni. A 
pályázók életkora 20-tól 40 év. A fölvett ápolónők ré-
szére a vezető-bizottság hat hetes tanfolyamot létesít, a 
melyen díjtalan kiképzést nyernek a tüdőbetegek ápo-
lására. A kiképzés által magukat legalább 2 évi ápolónői 
szolgálatra kötelezik. Az ápolónők a diakonissza-otthon 
kötelékébe tartoznak, annak szabályai reájuk is kötele-
zők ; ott teljes ellátást, ápolói ruhát és otthont nyernek. 
Emellett megkapják az „Auguszta'4 szanatóriumban fize-
tett ápolási díjnak körülbelül a felét. A kellőkép föl-
szerelt pályázati kérvények a debreczeni ref. püspöki 
hivatalba küldendők. 

Helyreigazítás. Nagytiszteletű Szerkesztő úr! Tá-
vollétem miatt csak most juthattam hozzá a „Prot. Egyh. 
és Isk. Lap" 18-ik számának elolvasásához, a melyben, 
a solti egyházmegye közgyűléséről szóló tudósítás kere-
tében, lényegében közöltetik az a határozat, a melyet a 
közgyűlés a fülöpszállási hitoktató jellegének megálla-
pítása tekintetében hozott, a mely szerint a korábbi 
hitoktatónak vallástanító-lelkészi jellege „nem volt jogos 
állapot", mert Fülöpszálláson csak segédlelkészi állás 
volt és lesz. Minthogy az az állandó vallástanító lelkész, 
a kinek a közölt határozat szerint vallástanító-lelkészi 
minősége nem volt jogos, én voltam, a határozat nyilvá-
nosságra hozásából kifolyólag tisztelettel kérem, legyen 
kegyes jelen soraim útján nyilvánosságra hozni azt is, 
hogy e határozat föllebbezés alatt áll. Eu ugyanis hit-
oktatói munkakörre választott hitoktató voltam, tökélete-
sen olyan mohamedkoporsója, a milyent törvényünk ál-
landó vallástanító-lelkésznek nevez. Állásomhoz mint 
okleveles lelkész, nyilvános pályázat és presbiteri válasz-
tás útján jutottam s e minőségemben püspöki és egyház-
megyei megerősítést is nyertem és választásommal egy-
idejűleg 1905-ben a segédlelkészek sorából is töröltettem, 
és mindez — a pályázást kivéve — saját kérelmezésem, 
sőt előleges tudtom nélkül történt. Segédlelkésznek újabb 
törvényeink szerint már csak azért sem tarthattam ma-
gam, mert egyházkerületünk választott segódlelkószt nem 
ismer. A hitoktatói czímre. pedig, mint választás útján 
alkalmazott, már csak a heti 22 órai hitoktatással is rá-

szolgáltam. Ezért — noha legelőnyösebb a sok sanyarú-
ságnak kitett vallástanító-lelkésznek egyszerűen letagadni 
jellegét — én az én hét évig tartott „nyomorult, elvet-
tetett állapotommal dicsekszem" és ragaszkodom ahhoz, 
hogy vallástanító-lelkészi minőségem a solti egyházmegye 
elsőfokú megállapítása ellenére is jogos volt. 

Bocsor Lajos, 
terehegyi ref. lelkész. 

Orgonaniegrendelés. A várpalánkai (Beregmegye) 
egyházközség a temploma részére, egy impozáns és díszes 
külsejű 10 szóló és 9 mellékváltozatú, teljes sípsorú, 
tiszta légnyomatú rendszerű, új orgonát rendelt Országh 
Sándor ós fia rákospalotaújfalui (Budapest mellett) or-
gona- és harmónium-gyáros czégnél. A művet még a nyár 
folyamán átadják rendeltetésének. 

ISKOLA. 

„57 . . . theologus" czímen figyelemreméltó czikket 
írt az erdélyi egyházkerület lapjában, a Ref. Szemlé-ben 
Köblös István. A theologusok száma ijesztően apad épen 
abban a kerületben, a hol a magyarság sora egyenesen 
attól függ, mily erős tud maradni a kálvinista egyház. 
Gazdaságilag szeretné megerősíteni ottani gyülekezetein-
ket. Evégből megszüntetendők lennének szerinte az egy-
házmegyei számvevőségek s ezek helyett felállítandó 
lenne egy egyházkerületi számvevőosztály, melynek tag-
jai az egyes egyházakba kiszállva, vizsgálnák meg éven-
ként a számadásokat s az illető egyház lelkészével és 
gondnokával, esetleg egy-két más, az egyház javát szívén 
viselő egyháztaggal, megállapítanák az egyház gazdasági 
programmját. Ezek az egyházkerületi számvevők lenné-
nek a megalakítandó ref. bank ügynökei is. A theologu-
sokat is föl kívánja fegyverezni közgazdasági és szövet-
kezeti ismeretekkel. A gazdasági viszonyok megjavulásától 
várja a theologusok tíz év óta csaknem felére apadó 
számának újból való meggyarapodását. Szó sincs róla, 
fontos szerep jut az anyagi erőknek is az egyház életé-
ben, de kissé túlzottnak kell tartanunk, ha valaki kizá-
rólag az anyagiakban való megizmosodástól várja egy 
par excellence szellemi testületnek: az egyháznak a 
megizmosodását. 

Társas kirándulások Németországba ós Svájczba. 
Dr. Masznyik Endre pozsonyi theol. akad. igazgató és 
Hamvas József pozsonyi lic. tanár július 11—24-ig — 
kellő számú jelentkezés esetén — Németországba társas 
kirándulást rendeznek. A részvétel díja 300 korona. 
Jelentkezni lehet június hó 15-ig dr. Masznyik Endre 
akad. igazgatónál (Pozsony, Izabella-utcza 3. szám). — 
Lombos Alfréd zombori ev. lelkész augusztus 4-től kez-
dődőleg 16 napra terjedő társas utazást tervez Svájczba. 
A részvétel díja 420 korona. Jelentkezni lehet július 
l-ig Lombos Alfréd zombori lelkésznél. 

Évzáró vizsgálatok. A budapesti ref. egyház skót 
el. és polg. leányiskolájában az évzáró vizsgálatoknak 
a sorrendje a következő: június 22-én d. e. 8—1. az 
elemi iskola vizsgája; 23-án d. e. 8—12. a polg. isk. 
I. és II. osztályának vizsgája ; d. u. 3—5. a III. osztályé ; 
24-én d. e. 8—12. a polg. isk. IV. a) ós IV. b) osztá-
lyának vizsgája. A hittan-, torna-, angol-, franczia-, zon-
goravizsgák az előző héten lesznek. Az évzáró ünnepély 
és a jutalmak kiosztása június 25-én d. e. 10 órakor 
lesz a nagyteremben. A vizsgálatok ideje alatt a növen-
dékek kézimunkái és rajzai megtekinthetők a tantermek-
ben. E vizsgákra a növendékek hozzátartozóit s az in-
tézet barátait szívélyesen meghívja a vezetőség. 



Tanévzárás. A budapesti ref. főgimnázium évzáró 
ünnepélye f. hó 16-án d. e. lesz a Kálvin-téri templomban. 
Az ünnepi beszédet Petri Elek lelkész tartja és Csűrös 
István vallástanár mond hálaimát. 

Felfedezés. Dr. Csekey István, a kecskeméti ref. 
jogakadémia fiatal tanára, a mi felejthetlen jó barátunk-
nak, néhai Csekey István szolnoki ref. lelkésznek iia, 
fedezte fel búvárkodása közben a pragmatica sanctio 
eredeti kéziratát. Sikeréhez őszintén gratulálunk ! 

A Középiskolai Tanáregyesület tisztikara a kö-
vetkező három évre ekként alakult meg: elnök lett újból: 
Négyesy László (965 szavazattal, Sajó Sándor 505 szava-
zatával szemben), fővárosi alelnökök: Lévay Ede és 
Székely István, vidéki alelnökök: Kalmár Elek és Ries 
Ferencz; főtitkár: Sajó Sándor, titkár: Marczinkó Fe-
rencz ; szerkesztő : Ady Lajos, pénztáros : Müller József; 
a segélyalap elnöke: Rátz László, pénztárosa: Rados 
Ignácz, a fürdőkonviktus intéző je: Usetty Ferencz. Az 
elnökválasztás két erős pártja jelzi, hogy korántse kö-
szöntöttek még békés napok a Középiskolai Tanáregye-
sületre. 

Új egyesület. „A Magyar Humanisztikus Gimná-
zium Híveinek Egyesülete" czímen új egyesület alakult. 
Czélja, hogy a magyar művelt társadalmat meggyőzze 
arról, hogy a magyar gimnázium humanisztikus jellegét 
a latin és görög tanulmányok fejlesztésével fentartani 
fontos, nemzeti feladat. Alakuló ülését a mult héten tar-
totta a M. T. A. üléstermében. Ezen Hegedűs István 
egyetemi tanár elnökölt. A legérdekesebb felszólalás gr. 
Apponyi Alberté volt. A latin és görög műveltségbe való 
betekintés, a latin és görög nyelv tanulmányozása, mon-
dotta, az értelmi képzés oly eszköze, a mit semmi más-
sal helyettesíteni nem lehet. Dolgozni igazán csak az 
tud, a ki tud lelkesedni. Az alakuló ülés tiszteletbeli 
elnökökké választotta dr. Baksay Sándor, dr. Kenessey 
Béla püspökeinket és Dóczi Imrét, a tiszántúli egyház-
kerület középiskolai felügyelőjét. 

Uj nyugdíjtörvény. A kultuszminiszter mult héten 
terjesztette a képviselőház elé az új nyugdíjtörvényt, a 
melynek egyik legfontosabb rendelkezése az, hogy a 
theol. akadémiák fentartó testületei is beléphetnek az 
orsz. nyugdíjintézetbe. A mi egyházkerületünk már leg-
utóbbi közgyűlésén elhatározta, hogy belép ebbe. A tör-
vény ismertetésére még visszatérünk. 

EGYESÜLET. 
A Ker. Ifjúsági Egyesületek ügye a külföldön. 

Sir William Dunn rendelkezése folytán a londoni köz-
ponti Ker. Ifj. Egyesület és az Angol Nemzeti Szövetség 
félmillió K örökséghez jutott. Londonnak egyik legna-
gyobb újságja, a „Daily Telegraph" gyűjtést rendezett a 
ker. ifj. egyesületi munka javára, a mely több, mint fél-
millió koronát eredményezett 5 nap alatt. Bristolban a 
Ker. Ifj. Egyesület 10 nap alatt csaknem négyszázezer 
koronát gyűjtött össze munkájára. 

GYÁSZROVAT. 

Klimó Vilmos pribóczi ev. lelkész május 25-én 65 
éves korában, lelkészi működésének 36-ik évében meg-
halt. Május 27-én temették. 

Sepsiszentgyörgyi Nagy Lajos, a nagyenyedi Beth-
len-kollégium tiszteletbeli rektor-professzora és tanára, 
76 éves korában, június 8-án Nagyenyeden elhunyt. 

Bognár Endrét, az ev. egyetemes egyházi gyám-
intézet elnökét súlyos veszteség érte. Május hó 18-án 
hunyt el neje, szül. Leporinyi Auguszta, életének 71-ik 
évében. Sokat szenvedett, a halál megváltás volt rá nézve. 

Áldás hamvaikra! 

Felelős szerkesztő : B. P a p István. 

PÁLYÁZATOK. 

Pályázati hirdetés. 
A Debreczenben létesítendő diakonissza-intézet ve-

zető bizottsága pályázatot hirdet nyolcz ápolónői állásra, 
a kik a debreczeni Nagyerdőn épített „Auguszta"-tüdő-
szanatórium ápolónői szükségletét ellássák. 

Pályázhatnak tisztességes előéletű, református, vagy 
ág. evang. vallású hajadonok, vagy özvegy nők, a kik 
a betegápolás iránt hajlandóságot éreznek magukban. 
A pályázók közül előnyben fognak részesülni azok, a kik 
egyszersmind a diakonissza-pályára is óhajtanak lépni s 
esetleg később a diakonissza-otthon kötelékébe is fel-
vehetők lesznek. A pályázók életkora 20-tól 40 év. A 
felvett ápolónők részére a vezető bizottság egy 6 hetes 
kurzust (tanfolyamot) létesít, a melyen ők díjtalanul ki-
képeztetnek a tüdőbetegek ápolására. A kiképeztetés 
által magukat legalább 2 évi ápolonői szolgálatra köte-
lezik. Az ápolónők a diakonissza-otthon kötelékébe tar-
toznak, annak szabályai reájuk is kötelezők; ott teljes 
ellátást, ápolónői ruhát és szeretetteljes otthont nyer-
nek s emellett megkapják az „ Auguszta "-szanatóriumban 
fizetett ápolási díjnak körülbelül a felét. A pályázati 
kérvényben a pályázó életkörülményei részletesen leíran-
dók s a kérvény illetékes lelkészi ajánlással s orvosi 
bizonyítvánnyal, esetleg egyéb okmányokkal (végzett is-
kolákról, hasonló alkalmaztatásról stb.) felszerelendő. A 
pályázati kérvény 1914. évi június hó 25. napjáig a 
tiszántúli református egyházkerület püspöki hivatalához 
adandó be. (Debreczen, Egyház-tér 17.) 

Debreczen, 1914. június hó 4-én. 
Dr. Baltazár Dezső, 

püspök. 

Pályázat. 

A nagykőrösi ref. főgimnáziumban nyugdíjazás foly-
tán megüresedő három rendes tanári állásra pályázat 
hirdettetik. 

Az egyik tanszékre latin-német nyelvi, a másik két 
tanszékre mennyiségtan-természettani szakcsoportú, ref. 
vallású, okleveles tanárok és tanárjelöltek pályázhatnak. 
A megválasztott rendes tanár javadalma évi 2400 K 
törzsfizetés, a mely az ez intézetnél eltöltött szolgálati 
idő sorrendjében 2800 ós 3200 K-ra emelkedik, továbbá 
az államtól a felekezeti középiskolák tanárai részére 
biztosított fizetéskiegészítés és öt ízben 200—200 K ötöd-
éves korpótlék. A lakáspénz 600 K, mely az itt eltöltött 
szolgálati idő sorrendjében 700, majd 800 K-ra emelkedik. 
Más középiskolánál eltöltött szolgálati évek két korpót-
lékig beszámíttatnak. 

Az egyháztanács fentartja magának a jogot, hogy 
meg nem felelő pályázat esetén bármelyik tanszéket 
helyettes tanárral töltse be, mely esetben a helyettes 
tanárnak évi 2000 K fizetést biztosít. 



A megválasztott rendes tanárok az 1894. évi XXVII. 
t.-ez. alapján létesített tanári nyugdíjintézetnek kötelezett 
tagjai lesznek. 

A latin-német és egyik mennyiségtan-természettani 
tanszékre pályázók a nagytiszt, egyháztanáeshoz, a 
másik mennyiségtan-természettani tanszékre pályázók 
pedig a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz 
czímzett folyamodványukat, melyhez keresztlevelük, to-
vábbá családi állapotukat, hadkötelezettségi viszonyukat, 
egészségüket, végzett tanulmányaikat, képesítésüket, 
eddigi szolgálatukat és nős pályázók részéről feleségük 
prot. vallását igazoló okmányok csatolandók, f. évi jú-
nius hó 29-ig a főgimn. igazgatóságához nyújtsák be. 
Az állásokat 1914. évi szeptember hó 1-én kell elfoglalni. 

Nagykőrös, 1914. május hó 30. 
Bakó József\ 

főgimn. igazgató-tanácselnök. 
Dr. Kovács Lajos, 

főgimn. igazgató. 

Pályázat. 
A nagykörösi és dunamelléki református tanítóképző-

intézet fenntartó testülete pályázatot hirdet a nyugdíjazás 
folytán üresedésbe jött tanítóképző-intézeti ének- és zene-
tanári állásra. 

A megválasztándó munkaköre az ének- és zene-
tanítás ellátása az egyetemes konventi tantervben előírt 
óraszámban és terjedelemben, a tanítóképző-intézeti ének-
és zenekar vezetése; templomi, egyházi, egyháztársadalmi 
és iskolai ünnepeken az énekkar előkészítése és vezetése. 

Megbízatás esetén a főgimnáziumban az énektanítás 
ellátása s az énekkar vezetése megfelelő díjazás elle-
nében. 

A tanítóképző intézetben részére beosztható, köte-
lezett óraszáma: 24. Javadalom: 2000 (kettő ezer) K 
törzsfizetés, melyhez járul a 46447—1909. sz. vall. és 
közokt. ügyi szabályzat értelmében az állami fizetés-
kiegészítés a szolgálati időnek megfelelő összegben; 600 
K lakásbér, 200 K ötöd éves korpótlék. 

Pályázhatnak tanítóképző-intézeti és középiskola, 
képesítéssel bíró református vallású ének- és zenetanároki 

Pályázók születési anyakönyvi kivonattal, a végzett 
előtanulmányokat, képesítettséget, esetleg eddigi tanári 
működést, hadkötelezettségi és egeszségi állapotot iga-
zoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 1914. június 
29-ig nyújtsák be a nagykőrösi református tanítóképző-
intézet igazgatóságához. 

Az állás f. évi szeptember 1-én elfoglalandó. 
A megválasztott tanár kötelezett es jogosult tagja 

az országos tanári nyugdíjintézetnek. 
Nagykőrös, 1914. június hó 8-án. 

Váczy Ferencz, 
igazgató. 

N Y I L T T É R . 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és lith'umos gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, 
vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvizkereskedéaekben éc gyógy szertárakban, 

crufTTTTPC XrnOT Srinye-Llpóori SftlTfttor-forráB-TilUlat, ÖLltULiÜÍ) A U U M Budapest, V., Rudolfrakpart 8. 

H I R D E T E S E K . 
Kaszás János czípészmester 

megrendelésre készít legfinomabb női- és férficzipőket. Buda-
pest, IV., Váczi-utcza 42. sz. 

Hungária beszélő-gép 
a legjobb gyártmány. — Olcsón 
kapható. — Kedvező fizetési fel-
tételek. — Kérjen árjegyzéket. 

Deményi J. és társa 
Budapest, J i S S i 

VI.,Teréz-körút4. sz. ^ 

Or^onaharmónlumokat 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban 

s'/á! ít 

PAJKR REZSŐ ES TÁRSA 
Budapest, X, ker,, Delej-utcza 25 b, 

(Tisztviselőtelep.) 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Tan-
erőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. — Részlet-
fizetés engedélyezve. — Kérjen árjegyzéket pianók és pianinók 

ról. — Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig. 

9 lelkész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16° alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és fél bőrkötésben . . 1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 3.00 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 kor.-tól 0.— kor.-ig 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8" alakban 17V2 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.00 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Alkalmi ajándékul ajánljuk a kiadásunkban levő 

Képes Szent Bibliát 
Tartalmazza a teljes Ó- és Újtestamentomot, valamint az 
Apokrifus könyveket. Alakja 18/25 cm. Tartalmaz több mint 
ezer művészies kivitelű képet és világhírű festők festmé-
nyeinek nyolcz színes másolatát. Ára dúsan aranyozott 
fekete vászonkötésben 30 korona. Postaköltség 72 fillér. 

HornyánszKy Viktor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 



a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
B u d a p e s t e n : II.. Corvin-tór 2 . — IV.. S e m m e l w e i s s r u . 14. — V.. Lipót-
körút 2 2 . - VI., Andrássy-üt 2 8 . — VIII., Rakoczi-ut 3 9 . — VIII., Baross-

utcza 7 7 . - X., Liget-tér 2 . 
Egy a f e l i é r n e m ű t ö m é s l i e a ! való utasítást 

tartalmazó füzet bárkinek i x i g c ^ r e n kiadatik. 

O I p / í P D n X X n gőzüzemre berendezett csász. 
i y l i - í V i j C i V U 1 I V és kir. udvari orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templom orgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X,, Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. ós kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi , bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tar tós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját , a mely m ű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgoná ja (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékel tebb 
á rban teljesít . Orgona jóka rban ta r tásá t el-
vál lal ja . Katalógussal, tervezetekkel és r a j -
:: zokkal k ívánatra d í jmentesen szolgál. :: 3000 

u r a l ó ^ e r e d e t f T h e C K a m p i O I l 
kerékpárokat dupla harang csapággyal és 
szabadonfutóval 3 és 5 évi jótállással, min-
den árfelemelés nélkül, szigorúan és az ere-
deti gyári árakon havi '10 és 15 koronás 
részletre adjuk és kerékpáralkatrészeket az 
egész világon létező ös szes kerékpárokhoz 
külső és belső gummikat, pedálok, lánczok, 
csengők, kulcsok, szabadonfutóágyak, kor-

mányok, stb. mélyen leszállított 

nagybani eredeti gyári árban szállítunk vidékre is 
1 drb hegyi gummi 6 K-tól, 1 drb belső 2-80 K-tól feljebb 

LÁNG JAKAB ÉS FIA 
kerékpár- és alkatrésznagykereskedők 

BUDAPEST, VIII. Ker., József-Korút 41. szám. 
Fióküzletek: Andrássy-út 55., Baross-tér 3. és Budán II., Margit-körűt 6. sz. 

Dlszárjegyzék 1500 képpel ingyen és bérmentve. 

Orgona- és harmoniumgyár 
g ü z e r ü h a j t á s - é s s a j á t v í l t a m o s v í l á g í t á s s a l b e r e n d e z v e . 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
O S . é « k i r . u d v a r i a x i l l f t ú k 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. ívben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatika!) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig 700-nál több új orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minden nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti ra jz -és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket é s rajzokat kívánatra küldünk. 

V I Z S G Á I 
JUTALOM-

KÖNYVEKNEK 
legmegfelelőbbek a Prot. 
ifjúsági és népkönyvtár 
2 koronás kötetei, melyből 
eddig 110 kötet jelent meg. 
Kívánatra r é s z l e t e s jegy-
zékkel készséggel szolgál 

H E G E D Ű S ÉS SÁNDOR 
prot. irodalmi könyvkiadóhivatala, D e b r e c e n 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincsl 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha 
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

H A N G Y 
a Flagyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Érték esítő-
các asĉ  Szövetkezetéh ez ̂ ^esí 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 55 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



STOWASSER J, 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden uagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első maoyai — villamos erőre berendezett — hangszergyár. 
cs. és kir.'udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szin-
házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, II,, Lánczíhd-u. 5. sz. Gyár: Öntöház-u, 2. sz, 
1 ovabuá ajnnlja saját gyárában készült elismert legkiválóbb minőségű összes-
'itiros-, vonós és túvo-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerendai ^ V í 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
gató ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik. 

Kivitel nagyban = = = = = 
és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 

G A Z D Á K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E 
Alapíttatott 1900-bari 

Budapest, Kálvin-tér lO., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tíiz- és jégkár ellen, úgyszintén 
az ember éleiére a legkülönbözőbb módozatok szerint elő-
nyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjarányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 13 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
űzet feleslegéből közgyűlési határozat értelmében díjvissza-
térítésben. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden irányban készséggel szolgái az igazgatóság. 

Alapítványok kormány hozzájárulásával 2,527.960 K 
Tartalékok 3,846.903 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett tűzkárokban 12,385.000 K 
Biztosított tágjainak fennállása óla kifi-

zetett jégkárokban 1 6,000.000 K 
Biztosított érték tűzben lü 13. évben . . 930,000.000 K 

„ jégben „ „ . . 62,500.000 K 
Életüzlet állománya 17,370.144 K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„ G O N D V I S E L É S " 

Országos Közp. Segélyzö Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig terjedő temetési segélybiztosítást nyújt, népbizosítási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai- és 
vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat nél-
kül. — A „Gondviselés-Társulat" elnöke: Emődy József, igaz-
gatósági lagok: Láng József, lovag Ember Károly, Czobor 
László, Meskő Pál, Nérei Ödön és ü gy vezető-igazg.: Paur Ödön. 

VIZSGÁI JUTALOMKÖNYVEK 
rir 

Képes Üjtestamentom (60 fillér), olcsó református tankönyvek, val-
lásos iratok, fali mondások, olcsó ifjúsági iratok (Filléres könyvtár, 
® Vasárnapi könyvtár stb.) állandóan raktáron vannak @ 

2, 4, io, 20 stb. koronás csoportok 
összeállíthatók, csak azt kérem közölni, hogy hány példány ajándék-
könyv legyen. Iskolai végbizonyítvány-nyomtatványok raktáron vannak 

K Ó K A I L A J O S 
B U D A P E S T 

IV . , K A M E R M A Y E R K Á R O L Y - U T C Z A 1 

P R O T E S T Á N S I R Á N Y Ú K Ö N Y V K I A D Ó u u 
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN 5 9 9 5 9 



PROTESTÁNS 

EGYHAZIESISKOLAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IX., Ráday-utcza 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

dijak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő: 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztők : 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, TarI Imre dr. és 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

TARTALOM. Az Elet Könyvéből: Egy szív, egy lélek. Dr. T. I. — Vezérczikk: A vallásoktatás ellen. Bernát István. — 
Krónika: A tizenkettedik órában. — Tárcza: Szomorú vasárnap. (Vers.) Kövy László. — Belföld: Egyházi érte-
kezlet Kórógyon. —r. —r. — Misszióügy: Cserkészeink mozgalma. — Szocziális ügyek : Munkanélküliség és házi-
ipari népoktatás. Kálvinista. Pusztító jégviharok. — Külföld : Az Amerikai Ref. Egyház zsinatja. Harsányi Sándor. 
— A mi ügyünk. — Irodalom : Hitünk hősei. (Pruzsinszky) phz. — Egyház. — Iskola. — Egyesület. — Gyász-
rovat. — Szerkesztői üzenetek.. — Pályázatok. — Hirdetések. 

r 

Az Elet Könyvéből. 

Egy szív, egy lélek. 
„A hívők sokaságának pe-

dig szíve-lelke egy vala; és 
senki semmi marháját nem 
mondá magáénak, hanem né-
kik mindenök köz vala." 

Cselek. 4.3J. 

Boldog idők! Ki ne óhajtaná, hogy ma is úgy 
él jünk?! Nagyon reánk férne. Azért nem kell azt hin-
nünk, hogy az a világ egészen tökéletes volt. Akkor is 
úgy volt, mint ma: a hány fej, annyi nézet, annyi elütő 
észjárás. Maguk az apostolok is összeütköztek egymással. 
Es mennyi baj, mennyi bűn volt már akkor is! Egy 
dolog azonban sohase hiányzott: az isteni Mester iránt 
való rajongó szeretet és az ebből fakadó másik nagy 
érzés: az embertársak igaz szeretete. A mi korunkban 
is erősek az ellentétek a theologiai kérdésekben; sok-
szor annyira eltávolodnak a felfogások egymástól, hogy 
kölcsönös megértésre semmi remény se marad, bár a 
jóakaratot egyik oldalról se lehet kétségbe vonni. Ez 
még nem volna a legnagyobb baj. Manapság azonban 
hiányzik az, ami az apostoli időkben mindenütt megvolt: 
az igazi, mélységes krisztusi szeretet. E helyett felütötte 
fejét a szeretetlenség, a kíméletlen harczmodor, a köl-
csönös féltékenykedés, az oktalan szőrszálhasogatás, az 
elhamarkodott ítélkezés, az elszakadásra való erős haj-
lam, az uralomra való szertelen vágyakozás. Mindenütt 
önzéssel kerülünk szembe, mely csak az ő saját, drága 
énjét dédelgeti, mások irányában pedig szűkkeblű, ért-
hetetlenül elfogult. A lehető legnagyobb mértékben hiány-
zik tehát korunkban az, a mit a régieknél megcsodá-
lunk, megirigyelünk: a szeretet, melynél fogva a hívők 
sokaságának szíve-lelke egy vala. 

Egy szív, egy lélek! Nem egy fej, egy nézet, egy 
módszer. Abban az időben is voltak nagy eltérések. 
A szocziális kérdések akkor is napirenden voltak. A szen-

vedélyek akkor is égtek. És főképen ezen a ponton 
voltak az ellentétek a legnagyobbak. És a hivők soka-
ságának szíve-lelke mégis egy vala. Az egyformaság 
nem is volna jó. Milyen unalmas volna az, ha férfi és 
nő mindenben egymáshoz teljesen hasonló volna, ha 
mindenben ugyanazon a nézeten volnának a házasfelek. 
A családi életnek nem volna semmi különösebb varázsa. 
Egység a különféleségben: ez az igazi, ez a szép! Isten 
különféle adományokat osztogat az embereknek. Es mi-
nél nagyobb az emberek száma, annál többféle adományra 
akadunk. A tehetségek, hajlamok, eszközök és módok 
különfélék. Az apostoli egyházban is sokan voltak már, 
nemcsak tizenkét férfiúról volt szó. És a piinkösti egyház 
folyton gyarapodott; különböző faj., különböző vidék, külön-
böző nevelésű és képzettségű emberek már az első egy-
házban is bennfoglaltattak. Es mégis megvolt az egység. 
Téved az, a ki azt gondolja, hogy a nagy sokaság ki-
zárja az egységet. Például szolgál az apostoli kor, hogy 
az igazi, krisztusi szeretet csodálatos módon egybe tudja 
olvasztani az elemeket. Korunkban is megvalósítható ez, 
de csak akkor, ha egy szív és egy lélek vagyunk a 
Krisztusban. Akármilyen nagy legyen az ország területe, 
akármilyen sokan legyenek is lakói, az apostoli egyház 
egységét el lehet érni manapság is. Hallgassuk csak 
meg, mit mondott a nagy genfi reformátor: „Hagyjunk 
fel már azzal, hogy a régi viszálykodások felidézésével a 
kedélyeket elkeserítsük. A hívők sokaságának egysége 
drága kincs, Istennek megbecsülhetetlen áldása. Szívvel-
lélekkel, vérünk utolsó cseppjével is arra kell töreked-
nünk, hogy Krisztus egyházának szíve-lelke egy legyen. 
Országokat, tengereket bejárnék, életemet feláldoznám, 
csak hogy ezt elérjem." 

Ford. Dr. T. /. 

Távíratmegváltásí lapok 
sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker.t Molnár-utcza 17. szám), j t j t j t j t j * 



A VALLASOKTATÁS ELLEN. 

A vallásoktatásnak az iskolákból való kiküszöbö-
lésére irányuló mozgalmat azok, kik megindították, nem 
szándékoznak abban hagyni. Erőt ád törekvéseiknek az 
a tudat, hogy századok által szentesített érzések és fel-
fogásokkal szállanak szembe és azt hiszik, hogy felfor-
gató és romboló szándékaik már önmagukban hordják 
jogosultságukat, mert ellentétesek azzal, mit az idő szen-
tesített. Ez teszi igazán édessé a boszút. A kultura, ha-
ladás és világosság egyedül szabadalmazott lovagjainak 
adván ki magukat, sokat, sőt mindent mernek, mert 
merészségükért egyelőre nem éri őket egyéb büntetés 
azok elítélésénél, a kik velünk együtt felháborodnak a 
korlátot nem ismerő önbálványozás e merész hálátlan-
ságán. Sikerül megszólaltatniok olyanokat is, a kik más 
téren szerzett babérokkal borítva, mély vizsgálódás nél-
kül vagy egyoldalú elfogultságból az övékhez hasonló 
tanokat hirdetnek. így a nélkül, hogy a végső czél te-
kintetében velük egyetértenének, ezeket mégis előmoz-
dítják. 

Apáthy István egyetemi tanár a régi országházban 
tartott emlékezetes gyűlés vezérszónoka, egy hírlapi nyi-
latkozatában újra visszatér e tárgyra és védve magát az 
ellen, mintha törekvései a vallás ellen irányulnának; ki-
fejti, hogy szerinte az állami iskola ügyeibe csakis az 
állam megbízottja szólhat bele s miután a vallásoktatás 
a magyar állam ellen irányulhat, a vallás ne szerepeljen a 
bizonyítványban. Nem, azért sem, mert a vallás mindenkinek 
magánügye, illetőleg a családé. Az tehát a vallásoktatás 
is, ezért nincsen hozzá köze az iskolának. De ez a fel-
fogás szerinte nem irányul a vallás ellen. Aztán hozzá-
teszi, hogy a közoktatás állami feladat és állam pén-
zén csak állami iskola legyen fenntartható. Ezekben 
azonban nem lehet helye a vallás tanításának. Ez Apáthy 
szerint a nemzeti továbbfejlődés követelménye. Mi tehát, 
kik az ellenkezőt valljuk, felfogásunkkal és törekvéseink-
kel a haladás útjában állunk. Vájjon igazán úgy van-e? 

Mindenek előtt arra kell rámutatnom, hogy az az 
erkölcsi tőke, áldozatos ideálizmus, melyet e nemzet 
magáénak mondhat, a nagy és szép czélokért való lel-
kesülés, mely nemzetünk jellemző vonása volt a mult 
küzdelmeiben, oly idők terméke és hagyománya, a midőn 
az oktatás kizáróan felekezeti kézen volt. Az állami is-
kolák, bármily fényesen vannak is elhelyezve és dotálva, 
nem tudtak olyan nemzedéket nevelni, mely e tekintetben 
felette állana elődének. Vájjon, ha a vallásoktatást egé-
szen ki fogják küszöbölni, szerencsésebbek lesznek-e ? 
Dehogy. 

Szerintem a vallásosság és polgári erények szoro-
san egymásba kapcsolódnak. Egyik akadémiai előadá-
somban utaltam külföldi tudósok és saját tapasztalataim 
nyomán arra, hogy a vallás alapja a nemzetek fizikai 
fennmaradásának is. Egy másikban pedig, melyet Ulster-
rol nemrég tartottam, reá kellett mutatnom, hogy Ulster 
ellenállásának, melyet a parlamenti többséggel győzel-

mesen állít szembe, gyökere a mély és igaz vallásos 
meggyőződés. A siker kulcsa pedig az őseiktől öröklött 
elszántság, ha a vallás ügyéről van szó. 

Apáthy István ez ellen dolgozik, mert nem veszi 
észre, hogy javaslatának elfogadása esetén Jásziék tö-
rekvései, melyek a vallás lefokozására, a nemzeti érzés 
csökkentésére irányulnak, mily nagy lökést kapnának. 
Csak nem hiszi, hogy különben szívesen látnák maguk 
között s dicsekednének vele? A radikálisok nagyon jól 
tudják, hogy az Apáthy által hirdetett tanok és a szo-
cziáldemokraták tanítása, mely szerint a vallás magán-
ügy, jóformán azonosak. Tudják azt is, hogy ha a val-
lást kizárják az iskolából, ez azt jelenti nálunk, hogy az 
állam ügyet nem vet reá s a nemzeti fejlődés tekinte-
tében neki fontosságot nem tulajdonít. Különben hogyan 
tehetné ezt? Máshol lehetnek más okai és eredményei 
e rendszabálynak, de nálunk bizonyosan ez folyik belőle. 
A nemzetiségektől félti Apáthy az állami iskolát. De 
vájjon, ha az állam a szeme előtt folyó tanítást nem 
tudja ellenőrizni, ura lesz-e annak, a mi a családban fog 
folyni ? 

Igen az állam, ez a mindenható, mindentudó állam, 
melytől a modern ember mindent vár és remél, az új 
bálvány, mely a régi hatalmak helyébe lépett és kiszo-
ritá az Olympos lakóit is. Az állam, melytől mindent 
várnak a liberálisok, a szoczialisták, a biirokráczia és 
mindazok, a kik hatalmának és jótéteményeinek részesei 
akarnak lenni. Az állam, melyet senkisem látott, meg 
nem tapasztalt, a mely azonban mégis mindenütt jelen 
van s a melyhez fohászkodnak a rend, nyugalom embe-
rei, a polgári érzék letéteményesei, a szoczialisták és 
azok a radikális felforgatók, kikkel, sajnos, egy táborban 
látjuk a kolozsvári egyetem tudós tanárát is, az állam 
védelmét élvezheti minden, csak a vallástanítás nem. 
Sőt ennek az államnak érdekében akarják kitolni a val-
lástanítást az iskolából és nem veszik észre, vagy elhall-
gatják, hogy a laiczizált állam atheistává lesz. 

Mi megborzadunk e lehetőségtől és attól, hogy ez 
úton elindulva az állam czéljait a vallási kötelességek-
től, a hagyományok tiszteletétől felszabadult anarchikus 
lelkek szabják meg. Pedig Apáthy társai ebben az 
irányban eveznek s a haladást itt keresik, a mint azt a 
Kelet 1910-iki számaiban ki is mondják. 

Le a hagyományokkal, dogmákkal, felekezeti ok-
tatással. El kell törülni azokat a bástyákat, melyek a 
haladásnak útját állják, hirdeti Pfeiffer jelenleg, ha nem 
tévedünk, már műegyetemi tanár, a szerkesztő Purjesz, 
Szende Pál és követőik mind. Helyükbe a szabad gon-
dolatot, az ész kultuszát, a humanizmust kell léptetni. 
Persze úgy, a mint azt ők értelmezik s a mint az a 
francziáknál épen Viviani miniszterelnökségével valóra 
vált. Ezt az állam feldicsőítése, hatalmának emelése által 
akarják elérni, azaz az egyéni szabadság, a felekezeti 
tevékenység letörésével. Ez ellentmondás érthetetlen 
volna, ha nem látnók, hogy a főczél a rombolás, a ke-
resztyén hagyományok letörése, a tabida rasa, a melyre 



2 5 . SZni!!. 

„aztán a jövő írhat azt, a mit akar; azokat a tüzeket, 
melyek a túlvilágot megvilágíták, nem gyújtja ki újból 
senki, ha sikerült egyszer kioltani őket", mondá egyszer 
a diadalmas Viviani, ki ez idő szerint franczia minisz-
terelnök ! 

Azok, kik a mai társadalom rendjében hatalomhoz, 
álláshoz jutva, a nemzeti érdekek őreinek vallják ma-
gukat és a kiknek, ha férfiak, magyarok és keresztyének 
azoknak is kell lenniök, be merik-e vallani, hogy nálunk 
is ez a ezél? 

A vallásnak és vallásoktatásnak viszonyaink közt, 
szüksége van az állam védelmére, támogatására. De nem 
kevésbbé az államnak reá, mert különben az ideális tö-
rekvésekből kifosztva, ellenségévé lesz mindannak, mi 
az életnek értéket ad. Az állam, mely jóformán mindenre 
kiterjeszti figyelmét, a fejlődését, biztonságát garantáló 
tényezőket nem hanyagolhatja el saját romlása nélkül. 
Ezek közt a legelsők egyike a vallás. 

Bernát István. 

KRÓNIKA. 

A tizenkettedik órában. 

A Kálvin-téri egyházi épület lebontása már befeje-
zéshez közeledik. Emlékezet okáért majd a jövő számban 
közöljük képét. Nemsokára már elkövetkezik az új palota 
alapkőletételének ideje. És íme, most az utolsó órában 
adott be Csomay Gáspár székesfővárosi főjegyző, a Kál-
vin-téri parókhiális kör presbirere az egyháztanácsban 
oly értelmű indítványt, hogy az egyház ne csak a régi 
házat, hanem a templomot is bontassa le és ezt, valamint 
bérházát a FrancseJc Imre építési és műszaki tanácsos 
Kálvin-térrendezési tervezete szerint építtesse fel. Abban 
igaza van Csomaynak, illetőleg Francseknek, hogy a 
régi templom, a mellette épülő hatalmas bérpaloták kö-
zött nagyon kisszerűnek, ódonnak fog feltűnni, homlok-
zata a térszabályozás és szépészet szempontjából pedig 
a jövőben is az elfogadott tervezet szerint a lehető leg-
szerencsétlenebb elhelyezkedésű. Az is igaz, hogy ha 
egyszer a főváros beépítteti a szomszédos telkeket, az 
egyháznak talán soha többé nem lesz ilyen kedvező al-
kalma templomát szerencsésebb elhelyezésre, szabad 
téren szimbolikusan újraépíteni és bővíteni. Francsek 
tanácsos a mellett az állítása mellett is számszerű ada-
tokban sorakoztatja fel érveit, hogy az egyház az ő ter-
vezete szerint való építkezéssel anyagi előnyben ís ré-
szesül. Úgy hisszük, hogy mindez a tervezgetés Csomay 
Gáspár beadványával együtt most már későn érkezett 
és minden tetszetősége mellett sem változtat a megálla-
pított építési plánumon. De meg kellett emlékeznünk 
erről a beadványról azért is, mert mi úgy véljük, hogy 
nagyon alkalmas legalább is arra, hogy felébressze a 
budapesti presbitérium felelősségérzetét a jövővel szem-
ben. Eleink évtizedeken át küzködtek, míg a telekhez és 
az építési költségekhez hozzájutottak. Hányszor gyüle-

keztek, tervezgettek, hány felhívást, esdő szózatot küld-
tek szerteszét, mikor a kassza kétségbeejtően üres volt. 
Szinte mesébe illő az áldozatkészség, a mellyel templo- ' 
mát az akkor még maroknyi pesti református eklézsia 
felépítette. A mostani hatalmas budapesti egyháznak ott 
a Kálvin-téren olyant kell alkotnia, a mely minden te-
kintetben külső megjelenésében és belső berendezésében is 
méltó reprezentálója legyen ne csak az itteni, hanem az 
egész magyar kálvinista egyháznak. 

TÁRCZA. 

Szomorú vasárnap. 
Mi van m a ? . . . Vasárnap?. . . Hangos lárma ébreszt 
Virágként kinyíló piros hajnalán; 
Szekerek zörgése, ostor pattogása 
Hangzik be most hozzám . . . Vásár van talán ? . . . 

Máskor ilyen tájban csöndes volt az utcza, 
Aludtak az álmos kis ablakszemek, 
Most meg a nagy zajtól, bántó huja-hajtól 
Sóhajtozó búval — szinte rengenek. 

Fel-feltörő jókedv kaczagása csendül, 
Közbe-közbe durva káromló beszéd, 
Ásó, kapa villan . . . szorgos falu népe 
Sietős munkára oszlik szerteszét. 

Zeng-búg a hegyoldal . . . harmatos mezőkön 
Omlik a fű rendre . . . tombol szilajon 
Földeken a munka . . . — nyugvásra serkentő, 
Áhítatra keltő szent vasárnapon . . . 

Tudom, hogy azt mondják: sürgős a dolog most, 
Tudom : az esőből csordultig elég, 
Tudom: a forró nap új reményre kelti 
Szántó-vető ember csüggedt kebelét. 

Tudom : a jó Istent künnt is megtalálják, 
Imádságos hittel hogyha keresik, 
Tudom. . . óh, de gyönge, töredező nádszál, 
Az a nép, mely mindjárt kétségbeesik. 

Melynek birodalma nem ér föl az égig, 
Összetört lajtorj a, a földön terül, 
Nem tud várakozni csöndbe, megadóan, 
Edes türelemmel, míg ki nem derül. 

Hite csak homokvár: elfújja a szellő, 
Pislogó reménye halovány világ, 
Hogy tudna megállni, fölötte, alatta, 
Hogyha, megrendülne az egész v i l ág? , . . 

Mégis Uram Isten ! szánd meg ezt a népet, 
Bár időt perelve, panaszkodva tölt, 
Hogy musttól csepegjen a ködös hegyoldal 
S áldás terhe alatt roskadjon a föld ; 



Ne verd meg szikrázó, méltó haragoddal, 
Kegyelmed sugára ragyogjon fején! 
Tán, ki nem talált meg inség éjszakáján 
Megtalál majd Téged jólét idején. 

Kövy László. 

BELFÖLD. 

Egyházi értekezlet Kórógyon. 

Az alsóbaranya-szlavóniai lelkészek és tanítók „ér-
tekezlete" a rendes tagok és a felsőbaranyai Kálvin-
Szövetség képviselőinek élénk és meleg érdeklődése mellett 
folyt le Kórógyon 1914. évi június hó 4-én. Jelen vol-
tak : Kontra János e. m. tanácsbíró, elnök, Ador Sándor 
jegyző, Ádám Imre, Fábián Zoltán, Stieb János, Varga 
Zsigmond, Szalay Antal, Narancsik Zoltán, Kemenczky 
Gyula, Háda Sándor, Szigeti Károly, Kelecsényi Mihály, 
Mészáros János, Vásárhelyi Pál, Ágoston Sándor, Dömö-
tör Lajos, Rúzsás Lajos lelkész, Csépán János, Pozsár 
József, Csanádi János, Békefi Antal, Kaszap János, Tóth 
László, Szőke Gyula, Pápai János, Zsilli Károly, Spániel 
Árpád, Dávid Lajos, Kelecsényi Mihályné, Bertalan Er-
zsike és Gödöllei Andor tanítók. A felsőbaranyai Kálvin-
Szövetség képviseletében annak nagybuzgalmú elnöke 
Csikesz Sándor lelkész, Sógor Endre, Takács József, 
Kulifay Elek lelkészek és végíil Eőri Szabó Dezső daru-
vári missziói lelkész, mint igen szívesen látott és kedves 
vendégeink. 

Baranya és Szlavónia különböző részéről már előző 
este érkeztek lelkészek és tanítók nagy számban Eszékre, 
honnan reggel egy csoportban folytattuk útunkat a nagy 
alföldre emlékeztető zöld vetések között, a helységnév 
keresztségen csak imént átesett színmagyar lakosságú 
Laslovó—Kórogy állomásra. Hosszú kocsisorban érkezett 
a menet alig félóra alatt az értekezlet agilis rendezője, 
Ágoston Sándor lelkésztársunk vendégszerető házához. 
Festői látvány vonta magára mindnyájunk figyelmét, a 
mint felvonult a saját készítette színes és fehér patyo-
latba öltözött lányok, asszonyok tömege, mely a hatalmas, 
gótikus fehér templomot egészen megtöltötte. Szívünk 
mélyéből buzgott az ének s szállt a Mindenhatóhoz az 
„lm bejöttünk nagy örömmel". 

Rúzsás Lajos vukovári missziói lelkész Ap. Csel. 
II. 42. alapján tartott alkalmi beszédét a kórógyi ifjú-
leányok énekkarának szinte művészi magaslaton álló 
összhangzatos éneke követte, az e téren fáradságot nem 
ismerő Gödöllei Andor tanító vezetése mellett. Ugyancsak 
az istentisztelet keretében folyt le Megyercsy Béla orsz. 
titkárnak a ker. ifj. egyesületi munkáról, ilyenek alakí-
tásának szükségességéről szóló s az egész gyülekezetet 
érdeklő tanulságos és vonzó előadása, melyben ilyen 
egyesület alakítására hivta fel a jelenlevőket — talán 
nem is sikertelen reménységgel. A CV. zsoltárral zártuk 
be értekezletünk emez első részét. 

Alig tíz perczes szünet után a gazdag tárgysorozat 
élén Kontra János, új elnökünk, gondolatokban gazdag 
s egyházi életünk minden mozzanatára kiterjeszkedő ékes 
szavakba öntött megnyitója kötötte le mindvégig figyel-
münket. Az elnöki megnyitó során vettünk búcsút a 
nyugdíjintézet áldását élvező Kulcsár Sándor, Boldizsár 
Lajos, Búzás Kálmán lelkésztársainktól és üdvözöltük 
szeretettel ez utóbbi örökébe lépett ifjú társunkat, Szigeti 
Károlyt. A lelkesedés spontán megnyilatkozásával vettük 
tudomásul gróf Tisza István, dr. Benedek Sándor, dr. 
Baksay Sándor és dr. Baltazár Dezső uraknak mult évi 
értekezletünk alkalmával kifejezett üdvözlésünkre adott 
válaszait. 

A megnyitót Megyercsy Béla orsz. titkárnak az 
Ifjúsági Egyesületek szervezetéről és munkájáról tartott 
előadása követte. Meggyőzően tárta fel miként szerettet-
hetjük meg a kezdetben fásult és semmi érdeklődést 
nem tanúsító ifjúsággal előbb az egyesületet, annak 
munkáját, mint lesz az lelki szükségletté s egyházi és 
felekezeti öntudat forrásává. 

Tanulmányszámba menő felolvasás volt a Mészáros 
János laskói lelkész kartársunké e czímen: „ A magyar 
kálvinista lelkész munkája hajdan és most". Külön ismer-
tetés helyett az értekezlet — a szerkesztőség szíves 
engedelmével — egész terjedelmében leendő leközlését 
rendelte el.* Fábián Zoltán vörösmarti lelkész egy léte-
sítendő egyházvidéki lap megalapításáról készített rész-
letesen kidolgozott munkálatot. Javaslata, valamint többek 
hozzászólása s Csikesz Sándor szerkesztő kedvező aján-
lata folytán a Baranyai Kálvinista Lobogót terjesszük 
ki egyházvidékünkre, társszerkesztőül küldvén Ágoston 
Sándor, Mészáros János és Fábián Zoltán lelkészeket. 

Varga Zsigmond mohácsi lelkész a nyugdíjazott 
lelkészek viselt különböző egyházi tisztségeiről olvasott 
fel s érveinek meggyőző erejével szállt szemben azon 
felfogással, mintha a nyugalmazott lelkész tisztségeit 
továbbra is megtarthatná. Az értekezlet ily értelmű hatá-
rozata fog íelterjesztetni az egyházmegyei közgyűlés út-
ján az egyházkerületre is. 

Végül Kemenczky Gyula terjesztette elő az 1912. 
és 1913. évi számadásokról szóló jelentéseit s jövő gyű-
lésünk helyéül Mohácsot tűzvén ki, d. u. 1 órakor zá-
ródott a mindvégig érdekes s anyaszentegyházunk javát 
munkáló értekezlet. 

Kálvineumra, Ifj. Egylet czéljaira s a Lobogó ter-
jesztésére 82 K gyűlt be, mely összeg is bizonysága a 
lélek szerint való munkának és áldozatkészségnek. Az 
esti órákban vettünk búcsút Sztárai egyik ős egyházától, 
annak jelenlegi lelkészétől és szeretetreméltó család-
jától, őszinte szívből fakadó kívánságunkkal: 

Légyen te kőfalaidban 
Csendesség és jó békesség. 

— r —r. 

* Szívesen közöljük! 



MISSZIÓÜGY. 

Cserkészeink munkája. 
Már elmúlt egy néhány hete annak, hogy legutóbb 

hírt adtunk cserkészeinkről, a Budapesti Református If-
júsági Egyesület s a vele e téren együtt munkálkodó 
testületek cserkészcsapatairól. Mit csináltak azóta cser-
készeink? Dolgoztak. Végeztek testet, lelket nemesítő, 
edző, felemelő, komoly, nagy munkát. 

Pünkösdhétfőjén, múzeumkerti ünnepségükön, mely-
nek szép sikerét némileg kellemetlenül befolyásolta az 
a három nagy zápor, a mely június elsején délután — 
épen a legszebb programmpontok idején zúdult a kertre 
— bemutatták szemléltetőleg, valóságban mindazt, a mit 
már megtanultak megcsinálni. S meg kell állapítanunk 
két tényt: 1. a fiúk szorgalmasak voltak; 2. a vezetés 
gondos és szakavatott volt. 

A BRIE. iiatal csapata olyan munkát végzett, a 
mely a legöregebb angol scout-csapatnak is becsületére 
vált volna. Hét méteres hidat építettek, mely nem roskadt 
össze, sőt még meg se ingott a közönség súlya alatt, 
pedig legalább 500-an átkeltek rajta. Két emelet ma-
gasságú Morse-tornyok tetejéről teljes határozottsággal 
adták a zászlójelzéseket. Nagy gúláik, ügyes játékaik, 
csinos — a kertben szanaszét elszórt és tábori telefonnal, 
meg naptávíróval összekapcsolt — táboraik valóban ked-
ves látványt nyújtottak. S minden munkát gyorsan, pon-
tosan, egymás iránti szeretetüket szép egyetértéssel iga-
zolva végeztek. Nem volt ott durva szó, felesleges sür-
getés vagy fonák dolog. 

Minden mutatja azt, hogy mennyire alkalmas a 
cserkészmunka arra, hogy a legjobbat váltsa ki ifjainkból. 

De sietünk hangsúlyozva kifejezést adni annak a 
meggyőződésnek, hogy ilyen eredményes munkát csak 
olyan vezetők segélyével lehet elérni s főleg csak olyan 
úton, a milyen vezetői a BRIE. csapatának vannak s 
a milyen úton ezt a csapatot vezetik. 

Kedves olvasóink talán nem is gondolják, hogy 
milyen nehéz feladat igazi, a szó nemes és teljes értel-
mében vett cserkésztisztnek lenni. Nem fiatalos szórakozás 
ám ez, hanem — ha örömökkel járó is — de komoly 
munka, melyet csak az tud elvégezni, a ki legyőzi a 
munka előtt álló akadályokat. S ezek nem kicsinyek és 
nem kicsinyelhetok. 

( Már pusztán az a tény, hogy a cserkésztiszt a 
cserkészfiúk kedvéért viseli maga is a cserkészruhát — 
tiszteletreméltó önmegtagadás még ma is. Mert mennyi 
gúnyt és mennyi lenézést kell elszenvednie ezért! De 
cserkésztisztnek lenni még tekintélyes idő- és pénzáldo-
zatot jelent, nem ís gondolva a tényleges fáradságra s 
arra, hogy a tiszt alig számíthat elismerésre azok részéről, 
a kikért dolgozik. (A fiúk még nem értik, a szülők, a 
társadalom nem méltányolják önkéntes fáradozását, sőt 
nem egyszer meggyanusítás a jutalom önzetlen szolgá-
lataiért.) S hogy még súlyosabb legyen munkájának 

terhe: a magyar cserkésztiszt, a mai viszonyok között 
alig remélheti, hogy munkáját végeredményben siker koro-
názza,, mert a cserkészet tulajdonképen nemzeti pro-
gramúi, az ifjú nemzet nevelése, a nagy nemzeti feladatok 
megoldására alkalmas, egészséges, testben-lélekben ép 
generáczióvá. Nos — hogy gondolhatjuk, hogy ezt a 
munkát a cserkésztisztek magukban eredménnyel elvé-
gezhetik. Nélkülözhetlen, a czél szempontjából elsőrangú 
értékkel bíró munkát végezhetnek — de csak akkor, 
ha az egész társadalom, a nemzeti élet minden tényezője 
velük együtt küzd, ugyanazon czél eléréséért. A nagy 
cserkészmozgalmakban (Anglia, Amerika, Németország) 
ilyen is a cserkésztiszt helyzete. Megbecsülik nehéz 
munkáját, de vállvetve támogatja is a család, az iskola, 
az egyház, a társadalom, az állam. Nálunk. . . a cserkész-
mozgalomnak meg kellene teremtenie egy környezetet, 
a melyben a becsületnek, a hazaszeretetnek, a szolgálat-
készségnek azok a gyönyörű elvei, melyeket a mozgalom 
követni akar, életre fakadhassanak. Nemzeti öntudatot, 
összeszokást, egymás megértését, támogatását tételezi fel 
az ifjúságért folyó minden jó munka. S nálunk a nem-
zeti társadalom életének épen ezen életelemei olyannyira 
erőtelenek és szükterületekre szorítkozók — ha azt nem 
mondhatjuk, hogy hiányoznak. 

Ki törődik nálunk az ifjúsággal, ki veszi fel egy-
egy ifjúiélek gondját szeretettel, teljes felelősségtudattal — 
hiszen itt legfeljebb arról folyik vita, hogy kinek van 
joga az ifjúsággal foglalkozni? 

Ilyen nehéz körülmények között nem is tudnók 
máskép megmagyarázni a BRIE. tisztjeinek kitartó és 
állandó munkáját, minthogy ez a kis munkásgárda felül 
tud emelkedni mindezen akadályokon, mert munkájával 
Istennek akar inkább tetszeni, mint embereknek s Istenbe 
vetett bízó hittel, reménységgel küzdi meg harczát a sok 
nehézséggel, mely munkája elé tornyosul. 

A BRIE. csapatai evangéliumi alapon állanak — 
mint az egyesület maga is. A bibliai munkát a tisztek 
a legnagyobb hűséggel és komolysággal végzik csapa-
taikban s nem eredmény nélkül. Ez a munkájuk épen 
az a fent említettem út, a melyen eddigi minden ered-
ményüket elérni tudták. 

Ebből a szempontból nézve cserkészeink munkáját, 
még nagyobb a mindnyájunkon levő felelősség e munka 
sikeréért. Nemzeti jövőnkért, egyházunk fejlődéséért mun-
kálunk, ha felvesszük cserkészeink gondját. Az ifjúságé 
a jövő, a mit érte teszünk, nemzetünkért tesszük. Anyagi 
támogatásunkra is számot tarthat ez a jó munka. 

Kezeink között van cserkészeink losonczi táborozá-
sának részletes programmja. A BRIE. csapatai június 
28-tól július 8-ig (két hétig) Losonczon akarnak tábo-
rozni. Miért épen itt? Mert az Evangéliumi Keresztyén 
Diákszövetség nagygyűlése is itt lesz s ők meg akarják 
építeni a diákok sátrait, el akarják látni a diáktábor 
posta- stb. szolgálatait is —szolgálni akarnak s egyúttal 
növekedni is, testben is, de főleg lélekben. A részletes tudni-
valók tanúságot tesznek megint a tisztek gondos szere-



tétéről, mellyel a gondjaira bízott fiúkról minden tekin-
tetben nagy előrelátással és okos körültekintéssel gon-
doskodtak. 

De ne feledjük, hogy az ilyen tábori élet is jár 
némi költséggel. S a cserkészfiuk legnagyobb része igen 
szegénysorsú. 

Nem volna néhány heverő koronánk, kisebb fontos-
ságú czéltól elvonható pénzünk, a melyet cserkészeink se-
gélyezésére fordíthatnánk ? 

Húsz koronával egy fiú két heti teljes táborozási 
költségeit fedezhetjük, de egy jó súlyos elemózsiás 
csomag, a melyet a losonczi cserkésztábor czímére kül-
dünk, még nagyobb jóadomány — különösen, ha annak 
jövetelét már most bejelentjük a főparancsnokságnak 
(dr. Papp Gyula, IX., Lónyay-utcza 58. II. 3.). 

S azután, a ki teheti, nézze meg táborozó cserké-
szeinket. Tapasztalja meg saját maga, hogy mennyire 
nem felesleges és haszontalan czélra adta pénzt- vagy 
javbeli támogatását. 

Az ilyen úton szerzett tapasztalat bizonyára nemcsak 
megnyugtatja az adakozót, nemcsak eloszlatja minden 
aggodalmát, hanem egyszer s mindenkorra igaz barátjává 
fogja tenni ennek a nagy és fontos missziói munkának. 

SZOCZIÁLIS ÜGYEK. 

Munkanélküliség és 
háziipari népoktatás. 

A munkanélküliség még mindég kísért, mert daczára 
a leszállított hivatalos s már normális kamatlábnak, oly 
feszült a politikai és nemzetközi helyzet, hogy a vállal-
kozás nem tud lábrakapni és a bankok minden újabb 
hitelezéstől tartózkodnak. Ilyen körülmények között nincs 
magánvállalkozás és az államháztartás csak a minap 
közzétett súlyos terhei nem nyújtanak kilátást arra, hogy 
nagyobbszabású közmunkákkal javítson a helyzeten. Két-
ségtelen az is, hogy ez nem is orvosolná a bajt gyöke-
resen, mert a mai állapot krízise sokkal messzebbmenő 
okokra vezethető vissza, semhogy azon munkaalkalmak 
adásával hamarosan változtatni lehessen. 

Boruss Mihály kereskedelmi és iparkamarai fel-
ügyelő igen értékes memorandumban fejtegeti ezt a prob-
lémát, a mi méltó mindnyájunk megszívlelésére. Szerinte 
a munkára utalt osztály erejének produktív munkára 
való szoktatása és müvelése államfeladat, épen úgy mint 
az írás tanítása és kötelezővé tétele. Elsőrendű szocziális 
probléma a munkára képesek, sőt kevésbbé képesek testi 
ügyességének czéltudatos kiképzése s a megélhetés esz-
közeinek és sokoldalúságának elsajátítása. A munkára 
utaltak mai képessége egyoldalú s ha nincs kínálat, 
beáll a szakmába való munkák híjjában a munkanélküliség, 
a melyen adományokkal segíteni nem lehet, de czélsze-
rütlen is. E helyett a sokoldalú és önálló munkához kell 
hozzászoktatni a népet s megmutatni az utat, hogy minden-
kinek kell lennie egy „szerszámtárának", a hova a meg-

próbáitatások nehéz idejében elvonulhat. Elsősorban is 
a háziipari foglalatosság és az otthoni iparűzés felisme-
rése adja meg a kivezető utat, a melyet azonban rend-
szerré kell tenni és országosan szervezni, hogy kellő 
eredménnyel járjon. Az eddigi háziipari tanfolyamok rész-
ben ötletszerűen, részben pedig a helyi vezetőség kez-
deményezésére szerveztettek, de mindaddig problemati-
kussá lesz ezeknek eredménye, a míg a háziipari nép-
nevelés czéltudatosan nem fejlesztetek az anyag és értékesítés 
biztosításával. Ehhez elsősorban nyers anyagokból állami 
közraktárakat kell létesíteni s egyúttal a kereslet czikkeire 
kell a súlyt helyezni. A ma divatos és hasznot hajtó 
háziiparok, a kosár-, a gyékény-, a szalma- és raffia-
fonás, fafaragás. Ezenkívül keresettek a csipkeverés 
termékei is. De ezeknek a fejlesztése és szervezése még 
magábanvéve nem elég, mert nemcsak az iparilag kul-
turátlan vidékekre, hanem a gyárvidékeken is ki kell 
terjeszkedni a félgyártmányok otthoni készítésére és hozzá 
kell szoktatni a népet, hogy az ipari termelés munkájában 
résztvegyen. Ezidőszerint a fehérnemű- és munkásruha-
nemű-gyárak, úgyszintén a szalmakalap-készítő gyárválla-
latok veszik igénybe az otthoni ipari munkát, de majd-
nem minden szakma berendezkedhetne erre a czélra. 
Igen érdekesen mutat rá az iparfejlesztési statisztikának 
szükségességére, a mellyel meg lehetne állapítani azt, 
hogy egyrészt, mely ipari nagy vállalkozások tudnának 
adni otthondolgozásra munkaellátást és vidékenkint hány 
munkás számára, másrészt mily összegű keresetre nyitna 
kilátást. E mellett egységessé kellene tenni a vasúti tarifát 
a termelésre szolgáló nyers czikkek részére, hogy az 
ország minden részében egyenlő lehessen a termelési 
önköltség. Kétségtelenül megállapítja, hogy a háziipari 
népoktatás rendszeresítése feltétlenül nemzetépítő munka 
és állandósítása és szervezése állami intézmények által 
is fontos, mert csökkentőleg hatna a munkanélküliségre. 
Minket közelről kell, hogy érdekeljen ez a kérdés és 
épen a mult számunkban közzétett felhívást újból figyel-
mükbe ajánljuk az egyházvezetőknek, hogy községeikbe 
igyekezzenek a háziipari tanfolyamok bevezetésere. Igen 
érdekes, hogy Boruss Svájezra mutat rá, a hol, mint 
tudjuk, épen Kálvin nagyszabású intézkedései lettek az 
otthoni ipar forrásai. „A háziipar és otthoni ipari mun-
kálkodás esetén az ipari czikkek folyton jelentkező 
szükségessége mellett a saját mostoha sorsán segíteni 
képes volna az a tömeg, a mely ipari műveletlensége 
és egyoldalúsága mellett most a munkanélküliek szomorú 
zászlaja alatt sorakozik." A végső konklúziója az, hogy 
ezt a hazát iparilag naggyá kell termi s az agrár-kultura 
egyöntetű és egyidejű fejlődésével lehet biztosítani hazánk 
erkölcsi és anyagi boldogulását. — Mindazokat, a kiket 
a háziipar kérdése közelebbről érdekel, az Országos 
Magyar Háziipari Szövetkezet és a Háziipari Szövetség-
hez utasítunk, de készséggel ad útmutatást bárkinek a 
Kálvin-Szövetség titkári irodája. A Kálvin-Szövetség 
régóta hangoztatja, hogy a keresetképesség emelésével 
tarthatjuk otthon a falu népét és azzal akadályozhatjuk 



meg egyrészt a városok felé való tódulását, másrészt a 
kivándorlást is nagy mértékben. Hisszük, hogy egyház-
vezetőink és tanitóink szintén látják a falu népét emésztő 
sok ok mellett ezeket a jelenségeket és Kálvin útmuta-
tása nyomán mind mélyebben fognak belenyúlni a nép-
élet tanulmányozásába és azon eszközök megkeresésébe, 
a melyek otthon tartják, megerősítik a falu népét és 
ezzel egyúttal, mint jópásztorok együtt tartják a nyájat, 
hogy azok közül egy is el ne vesszen. 

Kálvinista. 

Pusztító jégviharok. 

A gazda reményeinek egyik tönkretevője a jégeső 
az ország minden részében jeletkezik. Nap-nap után ér-
keznek hírek a jégeső által okozott pusztulásról. Érte-
sülésünk szerint eddig, Temes-, Torontál-, Arad-, Krassó-
szörény-, Csanád-, Csongrád-, Pest-, Heves-, Jásznagy-
kunszolnok-, Tolna-, Fehér-, Zala-, Bars-, Kontárom-, 
Vasmármegyékben voltak sok birtokosra nézve katasztrófa 
számba menő pusztító jégviharok. Erdélyből is sűrűn 
jelentenek jégesőt. Jó szerencse, hogy a gazdaközönség 
nagyrésze már ismeri a jégkárok elleni védekezés leg-
hathatósabb eszközét: a biztosítást, különben a gazda 
vállaira nehezedő bajok között a jégverés okozta kár 
ebben az esztendőben egyike lenne a legsúlyosabbaknak. 
Esztendőről-esztendőre csökken a magyar gazdaközönség 
ellenszenve a jégbiztosítás iránt, a mit a magunk részéről 
elsősorban annak tulajdonítunk, hogy a gazdaközönség 
által létrehozott altruisztikus biztosító szervezet: A Gaz-
dák Biztosító Szövetkezete a legnagyobb következetes-
séggel iparkodik megvalósítani a földbirtokos osztály régi, 
méltányos kívánságát, az olcsó jégbiztosítást. A jégeső 
okozta pusztulástól még mindég lehet tartani, de félni 
csak az félhet, a ki mindmáig elmulasztotta várható 
termését jégverés ellen bebiztosítani. Legokosabb tehát 
ezt a mulasztást mielőbb pótolni. 

KÜLFÖLD. 

Az Amerikai Ref. Egyház zsinatja. 
Az Amerikai Egyet. Ref. Egyház, mely mint velünk 

hitelvileg azonos testvérfelekezet, annyiban is közel áll 
hozzánk és érdekel bennünket, mivel több, mint 20 év 
óta ez a nemes érzésű közegyház gondoskodik jelentős 
részben az Amerikába szakadt magyar reformátusság lelki 
ellátásáról; május hó 12-tol kezdődőleg tartotta három-
évközi zsinati nagygyűlését az ősi református városban, 
Lankaszterben, hol a ref. egyháznak nagyszerű taninté-
zetei, kollégiuma, akadémiája és theologiája és mintegy 
12 hatalmas gyülekezete van. 

A zsinat, eltérőleg a kontinentális egyházak ható-
sági hasonló összejöveteleitől, bár természetesen első-
sorban hivatalos tanácskozásra volt elhivatva, azért mégis 
nagyban hasonlított egyháztársadalmi konvenczióhoz, mely-

ből úgyszólván teljesen hiányzott a törvényalkotó testü-
leteket jellemző merevség,1 vagy a tárgyalásoknak büro-
kratikus szelleme. 

Meleg hittestvéri szeretetet magukból sugárzó, a 
felekezeti öntudatot lelkészeknél és világiaknál nagyban 
megerősítő, az inspirácziót lelki dolgokban és áldozat-
készséget illetőleg növelő alkalmak az ilyen egyetemes 
gyűlések az amerikai protestáns denominácziók belső 
életében. 

Csakis így érthető meg a hitéletnek, az egyház 
ügyei iránti meleg érdeklődésnek, az építő-készségnek, 
a spontán áldozatkészségnek az a nagyszerű megnyilat-
kozása, mely az amerikai prot. egyházak tagjainak vallá-
sos életét jellemzi. 

Az amerikai egyházi életnek kidomborodó sajátos-
sága, hogy minden egyháztagnak meg van az alkalma arra, 
hogy Isten országának földi kiépítésében vagy a helyi 
gyülekezet körében, vagy a közegyház széles mezején 
munkálkodjék. Az egyházi ügyek iránti érdeklődésnek a 
felköltése és rendszeres megszerettetése már ott a vasár-
napi iskolában megkezdődik, hol a gyülekezeti élet és 
igazgatás van kicsiny keretekben megindítva. Egészen 
észszerű dolog azt feltételezni és belátni, hogy bárminő 
szervezetben is a közös munka iránt valójában csak 
azok a tagok érdeklődhetnek és hozhatnak áldozatot, a 
kik részt vesznek a közös munkában. Ezért az egyház 
nagy súlyt helyez arra, hogy összes tagjai informálód-
janak a közegyház minden szervének működése, szükség-
letei és a közegyház intézményeinek fejlődése, ügyei iránt. 

A lankaszteri zsinaton mintegy 500 lelkészi ós világi 
képviselő vett részt az E .-Állani ok minden részéből. Első ízben 
történt meg, hogy a Németországi Ref. Egyház személyes 
képviselőt küldött a zsinatra dr. Lang Albert hallei egye-
temi tanár személyében, kit a gyűlés nagy ovácziókkal 
fogadott. A gyűlések elején dr. James Good, neves egy-
háztörténettudós elnökölt, majd a zsinat a következő 
három évi cziklusra elnökéül dr. J. Stahr lankaszteri 
theologiai tanárt választotta meg. 

Kevéssé érdekelheti e lap olvasóit a gyűlés egész 
tárgysorozata, lefolyása, azért csak a zsinati gyűlés ki-
emelkedő és a mi viszonyainkkal való összehasonlításra 
alkalmas határozatait, tárgyait említem meg. 

Az Amerikai Reíormed Churchnek közel 2000 egy-
háza, gyülekezete s a gyermekek beszámításával, mintegy 
fél milliónyi egyháztagja, lélekszáma van. Evek óta igaz-
gatja az egyházi közvéleményt a nagy Presbiterián egy-
házzal való szerves egyesülésnek ügye. A zsinat, össze-
gezve az egyházmegyék idevonatkozó határozatait, vég-
legesen levette a napirendről a kérdést, viszont azonban 
elhatározta, hogy a Presbiterián egyházzal és a többi 
prot. közegyházakkal való szövetkezés, különösen a misz-
sziói munkamezőkön való harmonikus kooperáczió minden-
képen kívánatos. Továbbá megnyitotta a zsinat a tárgyalást 
az ú. n. Holland származású ref. egyházzal, melynek 
köréből hangok emelkedtek a mellett, hogy a német 
eredetű ós a holland eredetű két amerikai ref. közegyház 



(Germán Clnirch és Dutch Church), mint tökéletesen 
azonos hitelvü két denomináczió olvadjon egybe. Ha ez 
megtörténik, az Amerikai Egyet. Ref. Egyház 3000 gyüle-
kezettel fog rendelkezni és szellemileg, anyagilag erő-
sebb leend. 

Leglelkesítőbb mozzanata volt a zsinati gyűlésnek 
a missziói bizottságok jelentése. A leülmisszió mezején, 
Japánban és Kínában mintegy 40 misszionáriust alkal-
maz a Reformed Church. Mindkét országban amerikai 
vezetés alatt álló főiskolák és theologiák létesíttettek és 
tartatnak fenn a ker. vallás ós közelebbről a ref. vallás 
terjesztésére. Külmisszióra a Ref. Church a mult év fo-
lyamán 700,000 K-t áldozott. 

A Belmissziói tanács az E.-Államok területén gon-
doskodik a szétszórt csontok összeszedéséról és életre-
keltéséről. Felügyelete alatt 214 missziói gyülekezet van, 
melyeknek fenntartására évente 800,000 K körüli összeg 
fordíttatik. A missziói gyülekezetek között 130 angol, 71 
német és 13 magyar gyülekezet van. A közegyháznak 
templomépítési alap czímén egy millió K-t meghaladó 
befektetése van a missziói gyülekezetek ingatlanaiban. 

A tanintézetek vagyonát leltározó bizottság jelen-
tette, hogy a kerületek ellenőrzése alatt álló iskolák 
vagyona 3 és fél millió dollárra értékelhető. 

A zsinat nagy lelkesedéssel elhatározta, hogy bel-
és külmissziói czélokra s tanintézeteinek fenntartására, 
a közegyház tagjai útján való hozzájárulással a következő 
3 évi cziklusban évente 362,000 dollárt fog fordítani. 

Az amerikai magyar reformátusok között a Refor-
med Church az eddiginél még nagyobb szabású munkát 
kíván folytatni. E czélra a magyar gyülekezetek segélye-
zésére évi 40,000 K-t vettek fel a költségvetésbe. Jelen-
leg a Ref. Church kormányzata alatt 13 magyar gyüle-
kezet van. A zsinati belmissziói bizottság előadója, nagyon 
tapintatosan, nem terjeszkedett ki jelentésében arra a 
diszharmóniára, mely az amerikai Ref. Church és a magyar-
országi egyet. ref. egyház főhatóságai között kifejlődött, 
bár ezt a közegyház minden tagja jól tudja és mélyen 
sajnálja. 

Lelkesítő dolog volt szemlélni azt a tűnődést, mellyel 
a zsinat állást foglalt a mértékletességi ügyben, a mikor 
is határozatilag kimondotta, miszerint az Amerikai Ref. 
Egyház elítéli és kárhoztatja a szeszes italok gyártását, 
árusítását és használatát. Sürgeti tagjaira nézve a leg-
tisztább ker. életnek a folytatását, mi csak az abszolút 
józanság megtartása által eszközölhető és érhető el. 
A tanintézetek igazgatóit felszólítja, hogy minden alkal-
mat ragadjanak meg arra nézve, hogy az ifjúság felvilá-
gosittassók a szeszes italokkal való élés destruktív vissza-
hatását illetőleg. Kerületeken, egyházmegyék kebelében 
rendszeres programm szerint működő mértékletességi 
bizottságok alakítandók. 

Az egyház megünnepli a jövő év folyamán Husz 
János mártírhalálának 500 éves évfordulóját. Érdekes, 
hogy ezt az évfordulót a pápás egyház is meg fogja 
ünnepelni, hanem persze egészen más intencziókkal, mint 

a minőkkel ünnepelni fogjuk a reformáczió előfutárjának 
vértanúi halálát mi protestánsok. 

A zsinat tartási és zsinatközi költségek 40,000 K-t 
tettek ki, noha a képviselők mindenike a lankaszteri 
ref. családok körében volt elszállásolva. 

A 3 év múlva következő zsinat Daytonban, Ohio-
ban lesz megtartva, hol szintén hatalmas gyülekezetei 
vannak a Ref. Churchnek és a hol van a közegyház 
nyugati nagy theologiája is. 

A mostani zsinaton a magyar gyülekezeteket Ra-
dácsi Sándor uniontowni ref. lelkész képviselte. 

Harsányi Sándor, 
liomesteadí és vid. ref. lelkész. 

A MI ÜGYÜNK. 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t kérjük, szíveskedjenek az 
1914. évi előfizetési díjat s a z e s e t l e g e s h á t -
r a l é k o t minél előbb beküldeni. 

A Claparéde emléktáblára és ösztöndíj-alapra a 
budapesti ref. theol. akadémia ifjúsága 50, dr. Szöts Far-
kas, Hamar István és dr. Pruzsinszky Pál theol. taná-
rok, özv. dr. Soltész Károlyné és leánya, Irén (Budapest) 
20—20, özv. Balogh Györgyné Szekszárd 3 és dr. Par-
ragh Béla Szekszárd 2 K-t adományoztak. A mult szám-
ban kimutatott összeggel együtt eddig begyült 1176 K 
40 f. További adományokat kérünk B. Pap István theol. 
tanár czímére, Budapest, IX., Ráday-utcza 28. 

A budapesti ref. theologusok Kálvin János-köre 
150 K-val belépett a Kálvin-Szövetség alapítótagjai közé. 

Lapunk átvételi és fejlesztési költségeire P. J. 
1 K-t küldött, a mit e helyen is hálásan köszönünk s 
kérjük lapunk olvasóit és barátait a további adakozásra. 
Ezzel alapunk végösszege 2040 K. 

IRODALOM. 

Hitünk hősei a XVI. században. írta Pruzsinszhy Pál dr. (A Prot. 
Irodalmi Társaság Házi Kincstára XIV. kötet. Tagilletmény.) 

Nagy örvendezéssel köszöntjük ezt a magyar talaj-
ból fakadt, zengzetes magyar nyelven, meleg szeretettel 
megirt egyháztörténeti művet, a mely a reformáczió szo-
morú és mégis felemelő, sőt fényes lapjaiból válogatta 
ki hitünk igaz hőseit. Maga a miliő úgy van beállítva, 
mint azt csak Pruzsinszky tudja beállítani, s már az első 
fejezetben látjuk az irányt, a mely ő vele együtt ben-
nünket a könyvön végig vezet, hogy meggyőződéssé 
érlelődjék lelkünkben az alapgondolat: az ige örök. Szé-
leskörű, nagy tanulmány alapján vonulnak fel előttünk 
„miniatűrökben" az igehirdetők: lJévay Biró Mátyás, az 



„evangélium fáklyájának széthordozója", a „török rab-
ságot viselt" Szegedi Kis István, „az első iskolaalapító" 
Nádasdy Tamás, „a zsoltáros igehirdető" Sztáray Mihály, 
„az első polemikus" Ozorai Imre, a „magyar Kálvin" 
Melius Juhász Péter és végül Károlyi Gáspár, a biblia-
fordító. — Megbecsülhetetlen hasznos szolgálatot tett 
Pruzsinszky, a mikor kiemelte a homályból e hithősöket 
s nem sajnált időt és fáradságot a legaprólékosabb ok-
mány felkutatására, kibetűzésére és világosságra hoza-
talára. Csak egy-egy idézetet olvasunk belőlük, de tud-
juk, hogy ez idézet beillesztése napok és hetek előzetes 
tanulmányának eredménye. Az időrabló fáradság közben 
mind jobban és jobban alakult ki Pruzsinszky lelkében 
a nagy magyar reformátorok jelleme és élete s aztán 
élő alakokként varázsolja őket elénk. Látjuk a török-
dúlta hont, látjuk a római egyház elnyomási törekvéseit, 
véres üldözéseit, a börtönöket, a vallatásokat, melyekből 
mint fényes csillagok tündöklenek ki a reformátorok erőt 
megfeszítő munkájukkal és hithűségükkel. A könnyed, a 
köznép által is érthető, magyaros stílus még élvezete-
sebbé teszi e mű olvasását s a ki az első fejezetét el-
olvasta, alig tudja letenni a könyvet. Bizonyos varázs 
alatt állunk, mely a hithősök evangéliumi hitéből s me-
legen érző szívvel, szeretettel és lelkesedéssel megírt 
alakjaiból árad felénk. Tudást és hitet merítünk e könyv 
lapjaiból s a mint az író az eredményt látja a történet 
tanulmányozásából, mi ez eredményeket már megeleve-
nítve észlelhetjük színes képekben. És aztán ha e re-
formátorok történeteit, a melyek nem életrajzok, ha-
nem drámai lüktetésű leírások — olvassuk: önkéntelenül 
a mai dekadens kor végzetesen nehéz viszonyaira gon-
dolunk. Vájjon nem veszedelmesebb-e a mai állapot, 
mint a mohácsi vész idején? Hasonlítsuk össze a fe-
nyegető veszedelmeket s rájövünk, hogy ma raffinál-
tabb és több az ellenség száma. Akkor a testet akar-
ták megbénítani s megölni, de ma a lélek van titkos 
mérgek hatása alatt. Soha jobbkor nem lehetett volna 
a hithősöket kiásni sírjaikból, hogy e példák nyomán 
„újra kiváltsa a szívek érzéseiből a legnemesebbeket, ébren 
tartsa azt a virtust, mely tudja teljesíteni kötelességét 
egyszerűen, elismerés nélkül, tudja megtagadni önmagát 
az Istenért, a hazáért" — írja a szerző. És a másik, a 
mit e könyvből meg kell tanulnunk: a bizalom és re-
mény. „A balsors kemény megpróbáltatásai alatt a ma-
gyar nemzeti géniusz frigyre lépett az evangéliummal s 
e szövetség meghozta a nemzetnek mindazt, a mire a 
mindenéből kifosztott nemzetnek szüksége volt." Igen, ez 
a megszívlelendő pont, a mit e könyvből kiemelünk. Bár 
kötné meg ma is a nemzeti géniusz a frigyet az evan-
géliummal, a melynek beszédei soha el nem múlnak. 
Bízzunk és reménykedjünk, hogy meg fogja kötni. A jelek 
erre vallanak. Az újkori apostolok már feltünedeznek. 
És az eredmény nem fog elmaradni. Pruzsinszky könyve 
is egy erős pillér az Újjáépítendő egyházi és nemzeti élet 
fényes épületéhez. Köszönet az írónak, hogy tudását, 
erejét, szeretetét e műre fordította s a megtartó s újjá-

szülő erők megismerésére vezeti lelkünket. Köszönet a 
Prot. Irodalmi Társaságnak, hogy e művel gazdagított 
bennünket. Vegyék meg azok is, a kik nem tagjai a 
Társaságnak és olvassák is el — sőt tanuljuk meg e 
lapokból az olvasást is megszeretni. fphz.) 

Magyar diákok Angliában czímen, a pápai Jókai-
körben tartott s annak évkönyvében is megjelent érdekes 
fölolvasását különlenyomatban is kiadta Pongrácz József 
pápai theol. tanár. 

De Wetten der Yriendschap czímmel Barát Jó-
zsef és Kállay Kálmán utrechti egyetemi hallgatók le-
fordították a holland diákmozgalom közlönye számára 
Pongrácz Józsefnek „A barátság törvényei" cz., s a Ker. 
Diákszövetség kiadásában megjelent értékes kis füzetét. 
A fordítás különlenyomatban is megjelent. 

A Belmisszió cz. és Majba Vilmos szerkesztésében 
megjelenő havi folyóirat júniusi számában — többek 
közt — Wallrabenstein Jakab homokosi ev. lelkész az 
Alkoholkérdésről írt tanulságos czikket, Földváry Elemér, 
a belmissziói munkák lelkes barátja, pedig „ A theologiák 
reformja" czímű czikkben támogatja a lap egyik társ-
szerkesztője, Paulik János részéről fölvetett eszmét, hogy 
a belmissziónak külön tanszéket állítsanak a theologiá-
kon. Hangsúlyozza azt is, hogy a belmissziói tanszékek 
szervezése esetén sem lehet elég ebből az elmélet, sőt 
a szemléltetés sem, hanem legfontosabb ezen a téren a 
gyakorlat. 

Szövétnek cz. protestáns ifjúsági lapunk VIII. év-
folyamának utolsó száma jelent meg e hó 15-én. A szer-
kesztő a maga részéről mindent elkövet, hogy lapját 
minél jobban megkedveltesse középiskolai ifjainkkal. 
Valóban megérdemelné ez a lap, hogy középiskoláink 
vezetői és vallástanárai még fokozottabb mértékben föl-
karolják. 

A Remény-f, az iszákosság ellen a küzdelmet már 
a kis iskolás gyermekek körében fölvevő Magyarországi 
Reményszövetség lapját, dr. K. Tompa Arthur, ki nagy 
áldozatkészséggel ós nagy gonddal szerkeszti a lapocskát, 
bárkinek ingyen megküldi, a ki érdeklődik a gyermekek 
körében folyó eme munkaág iránt. (Czíme: Krasznahor-
vát, Szilágymegye.) 

A Vasárnapi Újság legutóbbi száma is gazdag és 
változatos tartalommal meg szép képekkel jelent meg. 
Előfizetési ára negyedévre öt korona, a „Világkrónikáival 
együtt hat korona. Megrendelhető a „Vasárnapi Újság" 
kiadóhivatalában (Budapest, IV., Egyetem-utcza 4. szám). 
Ugyanitt megrendelhető a „Képes Néplap", a legolcsóbb 
újság a magyar nép számára, félévre két korona 40 fill. 

EGYHÁZ, 
Lelkészválasztások. A szentgyörgyvölgyi ref. gyüle-

kezet a lelkészének, Antal Dénesnek nyugalombavonu-
lásával megüresedett lelkészi állásra Nádasdi Benő Örsi 
lelkészt választotta meg közfelkiáltással. — A mackee-
sporti (amerikai) ref. társegyházak a Baja Mihály haza-
jövetelével megüresedő lelkészi állásra egyik amerikai 
lelkésztársát, Melegh Gyulát hívták meg Buffalo-ból. 

Esperesválasztás. A szepes-városi egyházmegye 
egyházai Kübecher Albert leibiczi lelkészt, az eddigi espe-
rest a következő cziklusra újra esperessé választották egy-
hangúlag. 



Lelkészbeiktatások. A kéttornyúlaki ref. gyülekezet 
június 7-én iktatta be hivatalába egyhangú meghívással 
választott új lelkészét, Horváth Lajost. A beiktató beszé-
det Kis József esperes mondotta. — Folyó hó 7-én ik-
tatta be hivatalába- Szűcs Dezső esperes a simontornyai 
ref. egyház újonan megválasztott papját, Bózsa Sándor 
volt székesfehérvári segédlelkészt. A templomban nagy-
számban összejött hívek nagy tetszéssel fogadták új lel-
készük beszédét, kinek megnyerő modora mindenkire 
jó benyomást tett. Az istentisztelet után a parókhián 
ebéd volt, hol Szűcs Dezső esperes meleg szavakban 
emlékezett meg az új lelkész családjáról, melyhez régi 
barátság fűzi. Bereczk István községi főjegyző az új 
lelkészre, Bakó Lajos bodajki lelkész pedig az egyház-
községre mondott felköszöntőt. Több beszéd elhangzása 
után Bózsa Sándor meghatottan köszönte meg esperesé-
nek jóindulatú fáradozását, az egyházközség tagjainak és 
vendégeinek pedig személye iránt megnyilvánult őszinte 
bizalmát. — F. hó 14-én volt K. Nagy József oldi (felső-
baranyai e. m.) lelkésznek beiktatása, a melyet Barsy 
Miklós hiricsi lelkész, e. m. tanácsbíró végzett. Az új 
lelkész Józs. 1. r. 2. és 9. v. alapján tartotta beköszöntő 
beszédét. Beszéde igazi, jó bizonyságtétel volt. A lelkész 
szülein kívül Dombi Vincze ujfalui, Horváth Antal egy-
házas-haraszti-i, Gilicze Antal siklósi lelkészek, dr. Ko-
vács Károly siklósi járásbíró, Nagy Miklós takarékpénz-
tári főkönyvelő és még sokan vettek részt. Sokan eljöttek 
Vaiszlóból, a lelkész előbbi szolgálati helyéről. Isten 
áldása legyen az új lelkészen és munkáján ! 

Segédlelkész-elhelyezés. Dr. Baksay Sándor püspök 
Poór Mihály s.-lelkészt Jászkisérről Dunaföldvárra, Vincze 
Sándor s. lelkészt Tolnaváraljáról Velimirovácra (Seliste), 
Berényi István s.-lelkészt Törteiről Erzsébetfalvára, Vargha 
György s.-lelkészt Erzsébetfalváról Törteire helyezte. Ki-
segítőiül a következő theologusokat küldötte ki: Báthory 
Dánielt Mattyra, Molnár Sándort Jászkisórre, Batta Árpá-
dot Kölesdre (végzettek); Gubacsy Gábort Tolnaváraljára, 
Sebestyén Andort Sepsére, Halmi Jánost Kápolnásnyékre. 

Esperesbeiktatás. A gömöri ref. egyházmegye újo-
nan választott esperesét, P. Czinke István rimaszombati 
lelkészt június hó 18-án iktatta be hivatalába rend-
kívüli közgyűlésen, alkalmi istentisztelet keretében, Rima-
szombatban. 

Egyházmegyei gondnok beiktatása. A belsősomo-
gyi ref. egyházmegye a június 30-án, Csurgón tartandó 
közgyűlése keretében iktatja be ünnepélyesen egyház m. 
gondnoki tisztébe dericskai Huszár Aladár kaposvári 
kir. törvényszéki elnököt. 

Új amerikai segédlelkész. A konventi elnökség a 
pittsburghi egyházba Vasvári Ödön gégényi segédlelkészt 
küldte ki Kalassay Sándor esperes mellé segédlelkésszé. 

Nyugalomba vonuló lelkész. A gyulafehérvári ref. 
egyházközség lelkészi állásáról július elsejével nyuga-
lomba vonul Elekes Viktor. 

Zelenka Pál síremléke. A mult hónapban avatta 
fel a miskolczi ev. egyház Zelenka Pál síremlékét egy-
szerűen, a boldogult nagy érdemeihez méltó bensőséggel. 
Az avató beszédet Geduly Henrik püspök mondotta. 

A tiszavidéki ev. lelkészegyesület közgyűlése. 
Június 3-án tartotta a tiszavideki ev. lelkészegyesület 
szokásos évi közgyűlését Nagykárolyban. A közös Úr-
vacsoravétel után megtartott közgyűlést Paulik János 
nyíregyházai lelkész nyitotta meg szép beszéddel. Az új 
Pünköst szükségességét hangsúlyozta. Fokozottabb erővel 
kell hozzálátnunk a munkához. „Az igét még a házte-
tőkről is hirdetnünk kell" — mondotta. A tárgysorozat 
legkimagaslóbb pontja Révész János nagybányai lelkész 

előadása volt a reverzális törvény revíziójáról. Hatalmas 
érveket vonultatott föl a reverzálisok ellen. íme néhány 
közülük: Kiskorú nem köthet házasságot szüleinek vagy 
gyámjának beleegyezése nélkül, a 18 éven aluli férfi és 
a 16 éven aluli nő házasságához e mellett még igazság-
ügyminiszteri fölmentés is szükséges, de a születendő 
gyermekek fölött önállóan rendelkezhetik a 14 éves gyer-
mekleányka vagy a 17 éves gyermekifjú. Áttérnie nem 
szabad 18 éves korig, a maga vallásával nem rendelkezik, 
de gyermekei vallásával igen 1 „Kiskorú semmiféle szer-
ződést nem köthet Magyarországon, csak reverzálist. 
A gyermekek kezében van a gyermekek vallásáról való 
intézkedés hazánkban. Végül három módot ajánlott a 
törvény megváltoztatására: 1. A törvénybe be kell venni 
a teljeskorúságot; ily módon a reverzálisos sereg 3/4 
része elüttetnék jogától; 2. az első gyermek iskolába 
lépésekor történjék a megegyezés, mert így legalább 
már élő gyermek fölött döntenének; 3. mondassék ki, 
hogy csak ez az egy reverzális legyen: „a vegyesházas-
ságból született gyermekek atyjuk vallását követik". 
A lelkészegyesület a három megoldási mód közül az 
elsőt tette magáévá. Elhatározta, hogy az ügyet a kerü-
lethez fölterjeszti s a Luther-Társaságot megkeresi, hogy 
a fontos előadást magyar, német és tót nyelven adja ki 
és így országos mozgalom indíttassék a lélekhalászó tör-
vény revíziója ügyében. Duszik Lajos szatmári lelkész 
a püspöki kérdőpontokat tárgyaló előadást tartott. 

Pusztulunk, veszünk . . . Szomorú adatokat közöl 
a „Baranyai Kálvinista Lobogó" az egyik ottani gyüle-
kezetünkről, Zalátáról. Bár majdnem 700-ra megy a lel-
kek száma, az 1913. évben mindössze hárman születtek, 
viszont kilenczen haltak meg! Hozzá még egy nő fele-
kezetnélküli is lett! Ijesztő adatok valóban 1 S a mi még 
szomorúbb, az az, hogy Zaláta csak egy a sok közül 1 

Fölüífizetések. A május hó 10-én a fasori ref. 
templomban rendezett orgonahangverseny alkalmával, 
mely 629 K 10 f tiszta jövedelemmel zárult, az alábbiak 
fizettek fölül: Antos János 13, bogáti Hajdú Imréné 50, 
gróf Ráday Gedeon 4, dr. Sennyey József 8, dr. Balogh 
Jenő 4, Helvey Tivadar 4, Hegedűs Sándorné 4, Lakos 
Lajos 6, Takács Lajos 6, Soós Zoltán 1, Bakonyi Kál-
mán 1, dr. Miklós Elemér 1, Józan Miklós 2, Krausz 
Gusztáv 1, Feledi Dezső 6, gróf Haller Györgyné 4, 
Szente Lajos 4, Miskolczy Imréné 1, Vida Zoltán 1, gr. 
Teleky Sándorné 14, Vásárhelyi Dezsőné 1, Lalty Adolfné 
20, dr. Csomay Gáspár 2 K, N. N. 20, Mándy Lajos 10 f. 

ISKOLA. 
A nem állami tanárok új nyugdíjtörvénye. Tudva-

lévő, hogy Jankovieh miniszter e hó elején benyújtotta 
a nem állami tanárok nyugdíjügyében intézkedő azon 
törvényjavaslatát, a mely az 1894: XXVII. t.-cz. helyébe 
fog lépni. A javaslat máris átment a bizottsági tárgyalá-
son, sőt úgy lehet, mire e sorok napvilágot látnak, a 
képvisolőház plénuma is foglalkozott már vele. Mind-
amellett nem tartom későnek a javaslat egy, a felekezeti 
tanárokra alapvetőn sérelmes intézkedésére rámutatni, 
mert ha a javaslat a képviselőházban meg is szavaz-
tatott volna, református nagyjainknak a főrendiházban 
még lesz alkalmuk ehhez hozzászólani s a sérelem eli-
minálását követelni. Ha pedig még a képviselőház sem 
végzett volna vele, akkor talán e szerény sorok egy-
házunknak számos, a képviselőházban helyet foglaló, 
érdemes fiai közt is lehet, hogy meghallgatásra találnak. 
Arról van szó, hogy a törvényjavaslat, a kormány tagjai-



mik megelőzőleg- tett nyilatkozataival ellentétesen, nem 
mindenben azonos az állami nyugdíjtörvény intézkedései-
vel. Ezt azonban egyenként sorra venni nem tartom most 
feladatomnak, de meg részben konczedálni is tudom, 
mivel némelykor maguknak az iskolafenntartóknak az 
államtól, mint iskolafenntartótól való különböző volta is 
involvál némely differencziát. A mi azonban mivel sem 
menthetően sérelmes a nem állami tanárokra, az: hogy 
míg az állami nyugdíjtörvény (1912: LXV. t.-cz) 80. §-a 
ezt a törvényt 1912. január elsejéig meuő visszaható 
erővel ruházta föl, addig a mostani törvényjavaslatban 
a visszaható erő úgy van szabályozva, hogy az új intéz-
kedések csak 1914. január í-éig hatnak vissza. Az az 
igazságtalanság áll hát elő, hogy a nem állami tanárok 
közül azok, a kik az 1912: LXV. t.-cz. életbelépése után, 
de 1914. január elseje előtt mentek nyugdíjba, bízva 
azon illetékes helyről tett kijelentésben, hogy a nem állami 
nyudgíjtörvény is 1912 január l-ig fog visszahatni, ezen 
jogos reményükben csalatkozni fognak s az ugyanazon 
időpontban penzióba ment állami tanárokénál jelentéke-
nyen kedvezőtlenebb helyzetben lesznek éltük végéig. Nagyon 
kívánatos volna tehát, ha a református egyházunkhoz 
tartozó törvényhozók ezen szembetűnő méltánytalanság 
kiküszöbölése végett szavukat fölemelnék s a javaslat 
oly értelmű módosítását követelnék, hogy ez, mint az 
állami nyugdíjtörvény, 1912 január l-ig hasson vissza. 
E módosításnak annál kevesebb lehet az akadálya, mert 
1912 január 1-től 1914 január l-ig aránylag oly kevés 
tanár ment nyugdíjba, hogy nyugdijuk némi, az új tör-
vény által engedett javulása az államháztartást számba-
vehetőleg távolról sem érintené. Dr. Kováts Andor, 
kecskeméti jogakad. tanár. 

A budapesti theologia évzáró vizsgái. 16-ánd. e. 
volt az I. évesek vizsgája, d. u. pedig a IL éveseké. 
Azt követőleg a négy évfolyam énekvizsgája volt. 17-én 
délelőtt a III— IV. évesek vizsgáztak együttesen. A theol. 
választmány tagjai közül csak Lévay Lajos és Nagy 
Ferencz esperesek jöttek el. Ezeken kívül Petri Elek 
ker. főjegyző is ott volt. A vizsgák keretében folytak le 
a modern nyelvek (német, franczia, angol) vizsgái is, 
melyek közül egyet minden theologus köteles tanulni. 
17-én d. u. volt a szónoki verseny, melynek díját Kál-
mán Farkas IV. é. h. nyerte el. Ezt követőleg 5 órakor 
a theol. választmány gyűlésezett, 6 órakor pedig a záró-
ünnepély volt. A 105. Zs. eléneklése után Marton Lajos 
igazgató évi jelentése következett. Örömmel emelte ki 
a hallgatók előmenetelének javulását. A szabályszerű időig 
a hallgatók 67%-a teljesen rendbe hozta kollokviumát. 
A tanárkar és a theologiai választmány részéről az ösztön-
dijakra érdemeseknek ítélt hallgatók neveinek felolvasása 
és az ösztöndíjak átadása után fölbontotta a néhai dr. 
Nagy Dezső 150 K-ás pályázati tételére („A presbiteri 
egyházalkotmány fejlődése a magyar prot. egyházban") 
beérkezett és a díjra érdemesnek ítélt munka jeligés 
levélkéjét. A pályadíjnyertes munka szerzője Muraközy 
Gyula IV. é. h. Gócza József széniornak az ifjúság, kö-
zelebbről a távozó negyedévesek részéről mondott szép 
búcsúbeszéde után Lévay Lajos esperes intézett az ifjak-
hoz, különösen az intézettől megválókhoz buzdító szavakat. 
Imádkozásra, a tudományban s a szeretetben való elmé-
lyülésre buzdította őket, majd a föntartó egyházkerület 
köszönetét tolmácsolta a tanárkarnak az elmúlt tanév 
eredményes munkásságáért. A 179. dics. utolsó versének 
eléneklésével és az igazgató imájával ért véget az ünnepély. 
Este 8 órakor még barátságos búcsúlakoma volt az in-
ternátus éttermében, melyen a kerületi tagok, a tanárkar 
és az egész ifjúság részt vett. őszinte szeretettel ünne-

pelték ezen a felügyelő tanár feleségét, ki valóságos 
édes anyja az internátus növendékeinek. 

A budapesti theologia ösztöndíjat nyert hallga-
gatói. A Csontos-féle alap 200—000 K-ás ösztöndíjait, 
mint az egyes évfolyamok legkiválóbb hallgatói, a követ-
kezők kapták: Gócza József IV. é., B. Pap Lajos III. 
é., Laky Sándor II. é. és Major János I . é . — A Da-
rányi-féle internátusi alapból 142—142 K-t nyertek; 
Paál Gyula III. é., Tóth Pál II. é., Máthé Elek I. é. — 
A Farkas József konv. alapítvány kamatát (112 K) Józan 
Ignácz I. é., a Ballagi Mór alapét (96 K 40 f) Czanik 
Béla IV. é., a Szász Károly alapét (80 K) Joó Imre 
IV. év, a marosi Szász Károly alapét (20 K) Kálmán 
Farkas IV. é., a pesti em.-i Szász Károly alapét (34'86 K) 
Kozma Sándor II. é., a Gerenday Antal alapét (80 K) 
Halmi János I. é., a Gerenday József alapét (50 K) 
Molnár Sándor IV. é., a Hubay József alapét (50 K) 
Újhelyi Jenő III. é., a Polgár Mihály alapét (50 K) Szabó 
Pál I. é., a Várady Károly alapét (48 K) Batta Árpád 
IV. é., a Kovács Albert intern, alapét (80 K) Füle Jó-
zsef I. é., a Farkas József ellát, alapét (64 K) Szabadfí 
Elek I é., a Czucz Lajos intern, alapét (80 K), Kovácsy 
József II é., a Rácz Sándor alapét (54 K) Kónya Gyula 
III, é., a Németh István alapét (84 K) Muraközy Gyula 
IV. é. kapta. 

Adomány. Ezer koronát adott át a nagykőrösi ref. 
főgimn. igazgatóságának özv. Szarka Mihályné, Majzik 
Szeréna azzal a rendeltetéssel, hogy az ösztöndíj gya-
nánt adassék ki a VIII. oszt, legjelesebb mathematikusá-
nak. Ez újabb szép jele a fenkölt gondolkozású úrnő 
nemes áldozatkészségének, a ki bold. emlékű férjével, 
néh. Szarka Mihály kir. tanácsos, nyug. áll. főreálisk. 
igazgatóval együtt több tekintélyes összegű alapítványt 
tett a nagykőrösi ref. főgimnázium, képző és interná-
tus javára. 

Az ev. egyet, theol. akad. nagybizottság június 
4-én tartott ülésén kimondta, hogy a Jausz Vilmos el-
halálozásával megüresedett soproni ótestamentumi tan-
széket továbbra is ideiglenesen tölti be. 

A sárospataki ref. főgimnázium igazgatójává 
1914 július 1-től számítandó hat évre Ellend József 
tanárt választották meg. 

Kiskunhalas a polgári leányiskoláért. Kiskun-
halason a városi képviselő-testület a polgári leányiskola 
fönntartására, míg ez mint felekezeti intézet áll fönn, 
évi 5000 kor., a nőegylet pedig ugyanilyen értelemben 
évi 500 kor. segély adását határozta el. 

A főváros ós a r . kath. iskolák. A r. kath. „Egy-
házi Közlöny" legutóbbi számából vesszük át szószerint 
az alábbi két hírt: „A főváros a Zuglóban nagy terüle-
tet vett parczellázás czéljából gróf Andrássy Gézánétól, 
a melyet azonban magas áránál fogva nem tud eladni. 
A Szent-Benedek-Rend e területből összesen 6100 négy-
szögölnyi ingyentelket kért egy építendő főgimnázium, 
rendház, templom és internátus építésére. A főváros ezt 
a kérelmet teljesítette azzal a kikötéssel, hogy a rend 
három év alatt köteles lesz az építkezést végrehajtani. — 
A II. ker. érseki főgimnázium azzal a kérelemmel fordult 
a fővároshoz, hogy tekintettel arra, hogy létesítésekor 
a főváros nem segélyezte, most utólag egyszersminden-
korra 100,000 kor. építési segélyben részesítse. Egy al-
bizottságot küldött ki a közoktatásügyi bizottság, a mely 
a gimnáziumot a segélyezésre méltónak mondotta s így 
az építési segélyt megszavazták azzal, hogy ezt az ösz-
szeget a gimnázium tiz éven át évi tízezer koronás rész-
letekben kapja meg." Már most, hogy kellőkép tudjuk 
értékelni ezt a két dolgot, mellé kell még tennünk egy 



kis híradást a mi részünkről. A szépen fejlődő Baár-
Madas felsőbb leányiskolánk nem fér már el mai helyén. 
A Gellérthegy oldalában drága pénzen szép telket vásá-
rolt. Legutóbb azután az a hír kelt szárnyra, hogy a 
a főváros kisajátítja az új telket. A kisajátítás kulissza-
titkaiból pedig az szivárgott ki, hogy a herczegprimás lé-
pett volna közbe a fővárosnál, hogy sajátítsák ki a 
telkünket, mert valami templomot akarnak oda építeni. 
Ugy halljuk, még nem végleges ez a dolog, de ha csak-
ugyan megteszi ezt a főváros, úgy valóban arról kell 
meggyőződnünk, a mit a Pesti Hirlap egyszer már egész 
nyíltan megírt vezérczikkében, hogy Magyarországon csak 
két számottevő felekezet van: a róm. kath. és az izraelita, 
mi meg csak afféle hamupipőkék vagyunk I 

A lajosmizsei állami iskola különös esetét, mely-
ről lapunk egyik legutóbbi számában emlékeztünk meg, 
a „Nemzeti Iskola'' cz. lap is szóvátette. A kecskeméti 
ref. egyházmegyei Reformátusok Lapjának czikkét az is 
leközli szórói-szóra. 

Hazánk tanítóihoz. A m. kir. vallás- és közoktatás-
ügyi miniszternek 5772—1914. VI—a. sz. a. kelt ren-
delete értelmében: (új) végbizonyítvány adandó ki az 
elemi népiskola hatodik osztályának záróvizsgáján. Merí-
tett papíron, magyar czimerrel, 300 drb 4 K. Másod-
példányok (lyukasztva) 100 drb 3 K. Tömb a másod-
példányok átfiízésére (1—1 tanévnek) a lepecsételésre 
való zsinórral és czímkével ellátva 20 fillér. Tanügyi 
útmutató, írta dr. Ősz Béla és Pethes Sándor, ára 1 K. 
Vezérfonal a tananyagbeosztáshoz, I., II., III., IV., V—VI. 
oszt és I., II., III. ismétlő. (Több állami tanító) 10 K 
Ezekhez űrlapok 1—1 füzet 50 fill. Vizsgalap 100 drb 
1 K. Szorg. kitűnt, jegy 100 drb. 10 K. Pestalozzi isk. 
rendtartási naplók kiadóhivatala, Budapest, VII., Ilka-u. 
26. szám. 

Érettségi vizsgások 25 éyes találkozója Sáros-
patakon. Azokat a tanuló társaimat, a kikkel 1889. 
június havában Sárospatakon együtt tettünk érettségi 
vizsgálatot, megállapodásunk szerint, fölkérem, hogy folyó 
év július havának 2-án, d. u. 5 órakor Sárospatakon, a 
kollégiumkertben, a Horváth Mária szobránál 25 éves 
találkozóra megjelenni szíveskedjenek. Mitrovics Gyula 
dr , akadémiai tanár. 

Leánygimnázium Miskolczon. A tiszáninneni ref. 
egyházkerület fölterjesztést intézett a közoktatásügyi 
miniszterhez, hogy a jelenlegi ref. felsőbb leányiskolának 
leánygimnáziummá leendő kiegészítését engedélyezze és e 
czélra bizonyos segélyt utalványozzon ki. Maga Miskolcz 
városa egyelőre 4000, később 6000 K-val fog évenkint 
hozzájárulni a leánygimnázium fenntartásához. 

EGYESÜLET. 

A Magyar Ey. Ker. Diákszövetség ezidei nyári 
konferencziája, mint már jeleztük, június hó 28-tól július 
hó 5-ig lesz Losonczon. Mint értesülünk, nagyon szép 
számmal jelentkeztek; Budapestről pl. körülbelül 150-en 
mennek. A diákok szegényebb társaik részvételi költsé-
geinek fedezésére (egy-egy diáké 25 K) mintegy 300 K-t 
gyűjtöttek és adtak össze. Adományokat a nemes czélra 
még mindig nagy köszönettel fogad el Deme László 
diákszövetségi titkár (IX., Ráday-u. 23). A budapesti 
résztvevők zöme június 27-én reggel 8 óra 35 perczkor 
indul a k. p.-udvarról. A Szövetség vezetősége most is 
nagyszerű programmot állított össze. Melegen ajánljuk 
a szülők, tanárok és ifjúság ügyeimébe ezt az igen szép 
alkalmat. 

Az Evangéliumi Leány diákszó vétség július 1—5-ig 
tartja I. országos nyári gyűlését Losonczon. A konferen-
czia háziasszonya báró Podmaniczky Pálné. A konferen-
czia egy ottani internátusban lesz, részvételi díj 14 K. 
A konferencziának külföldi vendégei is lesznek. A leány-
diákok Budapestről jún. 30-án d. e. 8 óra 35 p.-kor 
indulnak a keleti pályaudvarról. A részvételi díj Nóvák 
Olgához, a Lorántffy-'Penzió igazgatónőjéhez küldendő 
(IX., Csillag-u. 4). 

A Budapesti ref. egyházközség istenhegyi része 
és a Budapesti Református Ifjúsági Egyesület 1914. jú-
nius hó 21-én vasárnap a Széchenyi hegyi fensíkon 
(fogaskerekű végállomás mellett) tombolával, különböző 
játékokkal és versenyekkel egybekötött napot, este 6 
órakor pedig vallásos összejövetelt rendez. 

A Dávid Ferencz-Egyesület június 13-án tartotta 
évi rendes közgyűlését. Újra megválasztották az eddigi 
tisztikart. Elnökök: Ürmössy Miklós és Perczel Ferenczné; 
alelnökök: Faluvégi Áron, Máthé György és özv. Bogyay 
Kálmánné; főtitkár: Józan Miklós; titkárok: Ujváry 
László és Buzogány Anna; ellenőr: Dimény Mózes. 
A közgyűlés foglalkozott a Kálvin-Szövetségnek a köny-
nyelmű elválások ügyében kidolgozott memorandumával 
is s annak intenczióit helyeselte. 

A Ker. Diákok Világszövetségének munkája. 
Mostanában jelent meg a Világszövetség 1912—1913. 
évi jelentése, a mely az egyes nemzeti mozgalmak mun-
kájáról számol be. Két év előtt a Világszövetség köte-
lékébe tartozó egyesületek száma 2320 volt 156,063 
taggal. A mult évi jelentés alapján a helyi egyesületek 
száma 2358-ra emelkedett 168,000 taggal; vagyis a tagok 
száma 12,000-rel gyarapodot ez alatt az idő alatt. A leg-
szorosabb számítás szerint is körülbelül 50,000 diák 
hagyta el ezek közül az egyetemet és szűnt meg vele 
együtt tag lenni. Ez azt jelenti, hogy 1912—13-iki munkaév 
alatt 62,000 új tagot nyert meg a mozgalom, a mi majd-
nem kétszerese annak a számnak, a mellyel a Világ-
szövetség megalapításakor, 1895-ben megindult. 

GYÁSZROVAT. 

Lapunk szerkesztőjét és családját mély gyászba 
borította sógorának, dr. Parragh Béla szekszárdi ker. 
törvényszéki jegyzőnek tragikus halála. A kiváló ifjú 
ember, a ki mult évben az aberdeeni úton is részt vett, 
36 éves korában hunyt el. 

Demeter Kálmán ormányi ref. lelkész f. hó 8-án, 
életének 64-ik évében, rövid szenvedés után elhunyt. 

Réthy Andor balogi ref. lelkész, a gömöri ref. 
egyházmegye t. főjegyzője június 10-én, életének 47-ik 
évében rövid szenvedés után meghalt. 

Kiss Lajos, a marosvásárhelyi ref. kollégium he-
lyettes tanára, május 26-án hosszas szenvedés után 
elhunyt. 

Tigyáry Endre botrágyi ref. tanító, 40 évi szol-
gálata után, 62 éves korában meghalt. 

Nyugodjanak békében ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 

T. K. Deáki. Intézkedtünk, hogy ezentúl két példányban 
járjon. A 13. számtól kezdve pótlólag megy a második példány. 

Felelős szerkesztő : B, Pap István. 



PÁLYÁZATOK. 
Pályázat 

a Kálvin-Szövetség „Claparéde"-ösztöndíjra. 
A Kálvin-Szövetség pályázatot hirdet a Claparéde 

Sándor emlékezetére az 1914—15-iki tanévre adandó 
1000 K-ás genfi ösztöndíjra. 

Pályázhatnak a ref. theologiák bármelyikének hall-
gatói. A pályázathoz melléklendő: 

a) a tanulmányi előmenetelt bizonyító hiteles index-
másolat ; 

b) a pályázó szüleinek vagyoni állapotáról szóló 
bizonyítvány; 

c) az illető theologia franczia nyelv tanárától, illetve 
előadójától bizonyítvány folyamodónak a franczia nyelv 
elemeiben való szóbeli és írásbeli jártasságáról; 

d) folyamodó nyilatkozata a felől, hogy az ösztöndíj 
elnyerése esetén rendes lelkésszé választatása után a ka-
pott 1000 K-t tetszés szerinti részletekben, kamatmen-
tesen visszafizeti a Claparéde-emlékalapra. 

Az ösztöndíj élvezője köteles a genfi egyetem 
theologiai karán az előadásokat rendszeresen hallgatni 
és az egyes tantárgyakból kollokválni. Künnléte idején 
a magyar theologusokat pártfogó genfi bizottság felügyelete 
alatt áll. Annak útján kapja kézhez havi részletekben 
stipendiumát. 

A Kálviu-Szövetség választmányához czímzendő pá-
lyázatok július hó 5-ig küldendők be P. Horváth Zoltán 
dr. ügyvezető titkárához: Budapest, IV., Molnár-u. 17-

A Kálvin-Szövetség elnöksége. 

Pályázati hirdetmény. 
A paeséri ref. hitoktató-énekvezéri állásra pályá-

zatot hirdetek. Javadalom: Lakás természetben, mely áll 
három szoba, konyha és a szükséges mellékhelyiségek-
ből, házikerttel. Kezdő fizetés: 1200 K, mely az 1913. 
XVI. t.-cz.-ben megszabott módon 3200 K-ra emelkedik. 
Az állami iskolában végzendő hitoktatásért járó óradijak. 
(Jelenleg 420 K.) Temetési stóla, díjlevél szerint. Köte-
lességei díjlevélben vannak felsorolva. Pályázhatnak ref. 
kántorságra képesített, okleveles tanítók vagy theologiát 
végzett egyének, kiknek másutt eltöltött működési ide-
jéből legfeljebb 10 év a fizetési fokozatba sorozásnál 
beszámíttatik. 

Pályázati kérvények alulírotthoz, az egyháztanács-
nak czímzetten, 1914. évi június hó 30-ig küldendők. 
A pályázók közül próbaéneklésre és orgonázásra meg-
hívottak útiköltségét az egyház fedezi. 

Pacsér, 1914 június 13. 
Arany Gusztáv, 

ref. lelkész. 

Pályázat. 
A nagykőrösi ref. főgimnáziumban nyugdíjazás foly-

tán megüresedő három rendes tanári állásra pályázat 
hirdettetik. 

Az egyik tanszékre latin-német nyelvi, a másik két 
tanszékre mennyiségtan-természettani szakcsoportú, ref. 
vallású, okleveles tanárok és tanárjelöltek pályázhatnak. 
A megválasztott rendes tanár javadalma évi 2400 K 
törzsfizetés, a mely az ez intézetnél eltöltött szolgálati 
idő sorrendjében 2800 és 3200 K-ra emelkedik, továbbá 
az államtól a felekezeti középiskolák tanárai részére 
biztosított fizetéskiegészítés és öt ízben 200—200 K ötöd-
éves korpótlék. A lakáspénz 600 K, mely az itt eltöltött 
szolgálati idő sorrendjében 700, majd 800 K-ra emelkedik. 
Más középiskolánál eltöltött szolgálati évek két korpót-
lékig beszámíttatnak. 

Az egyháztanács fentartja magának a jogot, hogy 
meg nem felelő pályázat esetén bármelyik tanszéket 
helyettes tanárral töltse be, mely esetben a helyettes 
tanárnak évi 2000 K fizetést biztosít. 

A megválasztott rendes tanárok az 1894. évi XXVII. 
t.-cz. alapján létesített tanári nyugdíjintézetnek kötelezett 
tagjai lesznek. 

A latin-német és egyik mennyiségtan-természettani 
tanszékre pályázók a nagytiszt, egyháztanácshoz, a 
másik mennyiségtan-természettani tanszékre pályázók 
pedig a nm. vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz 
czímzett folyamodványukat, melyhez keresztlevelük, to-
vábbá családi állapotukat, hadkötelezettségi viszonyukat, 
egészségüket, végzett tanulmányaikat, képesítésüket, 
eddigi szolgálatukat és nős pályázók részéről feleségük 
prot. vallását igazoló okmányok csatolandók, f. évi jú-
nius hó 29-ig a főgimn. igazgatóságához nyújtsák be. 
Az állásokat 1914. évi szeptember hó 1-én kell elfoglalni. 

Nagykőrös, 1914 május hó 30. 
Bakó József', Dr. Kovács Lajos, 

főgimn. igazgató-tanácselnök. főgimn. igazgató. 

Pályázat. 
A nagykörösi és dunamelléki református tanítóképző-

intézet. fenntartó testülete pályázatot hirdet a nyugdíjazás 
folytán üresedésbe jött tanítóképző-intézeti ének- és zene-
tanári állásra. 

A megválasztandó munkaköre az ének- és zene-
tanítás ellátása az egyetemes konventi tantervben előírt 
óraszámban és terjedelemben, a tanítóképző-intézeti ének-
és zenekar vezetése; templomi, egyházi, egyháztársadalmi 
és iskolai ünnepeken az énekkar előkészítése és vezetése. 

Megbízatás esetén a főgimnáziumban az énektanítás 
ellátása s az énekkar vezetése megfelelő díjazás ellenében. 

A tanítóképző intézetben részére beosztható, köte-
lezett óraszáma: 24. Javadalom: 2000 (kettő ezer) K 
törzsfizetés, melyhez járul a 46447—1909. sz. vall. és 
közokt. ügyi szabályzat értelmében az állami fizetés-
kiegészítés a szolgálati időnek megfelelő összegben; 600 
K lakásbér, 200 K ötöd éves korpótlék. 

Pályázhatnak tanítóképző-intézeti és középiskolai 
képesítéssel bíró református vallású ének- ós zenetanárok. 

Pályázók születési anyakönyvi kivonattal, a végzett 
előtanulmányokat, képesítettséget, esetleg eddigi tanári 
működést, hadkötelezettségi és egeszségi állapotot iga-



zoló okmányokkal felszerelt kérvényeiket 1914. június 
29-ig nyú j t s ák be a nagykőrösi református taní tóképző-
intézet igazgatóságához. 

Az állás f. évi szeptember 1-én elfoglalandó. 
A megválasztot t t a n á r kötelezett es jogosul t t ag j a 

az országos tanári nyugdí j in tézetnek. 
Nagykőrös , 1914. június hó 8-án . 

Váezy Ferencz, 
igazgató. 

N Y I L T T E R . 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és lithiumos gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknált koszvénynél, czukorbetegségnél, 
vőrhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvlzkereskedáaekben éc gyógyszertárakban. 

e r t i T T T T U O irnci* Szlnye-Lipóozi SalTator-forráí-Tillalat, 
5 L n U L I Ü 5 > A U U M Budapest, V., Rudolfrakpart 8. 

HIRDETESEK. 

E R Z S E B E T R í R A L Y N E S Z A L L O 
Budapest, IV. Ker., Egyetem-utcZa 5. szám, 
Régi jó hírnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központjában. A mult évben újonan épült minden modern 
kényelemmel felszerelt hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

KUNZ JÓZSEF ESTARSfl 
BUDAPEST 

V., Deák Ferencz-u. és Bécsi-u. sarok 

V á s z o n , m e n n y a s s z o n y i k e l e n g y e , a s z t a l -
n e m ű , s z ő n y e g , ú r i es nő i d i v a t c z i k k e k ké-
pes á r j e g y z é k é t k í v á n s á g r a b á r k i n e k k ü l d j ü k 

A l e g j o b b 

kályhákat és kandallókat 
h e i m h . 

cwáisB&xd és -királyi 
udvari szállító 

H t i d a p e s t , T h . o n e t - u d v o r . 
Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. réssóre. Több 
mint 100,000 van belőle használatban. 

Valódi 
os&k ezze 

a rédő-
^argyei-

MEIDINGER-OFEN 
^ H . H E I M ^ 

Prospektusokét költségvetések ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető' csakis a gyárban vagy a raktárban. 
Budapesten Thonet-udvarban. 

M á r i a Va iér la -u to»» l O . 

Torony-órák 
palota- , városházi , gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

e lőnyösebben eszközl i 

E M magyar áragyír gőzerő-
berendezéssel. 

LLER J Á N O S 
utóda M A J E R K A R O L Y 

Budapest, VII,, Thököly-út 52, 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

Orsonahnrm ón i um o kat 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban 

szál l í t 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X, ker,, Delej-utcza 25 b. 

(Tisztviselőtelep.) 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Tan-
erőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. — Részlet-
fizetés engedélyezve. — Kérjen árjegyzéket pianók és pianinók 

ról. — Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig. 

5 lelkész urak szíves figyelmébe ajánljuk a Kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16'* a l a K b a n 14 c m m a g a s és 10 c m széles. 

1.— kor.-tól 3.50 kor-
Sí.— kor.-tól 10.— kor.-
3.60 kor.-tól 4.80 kor.-
3.20 kor.-tól 
3.80 kor.-tól 
4.20 kor.-tól 

7.50 kor.-
6.— kor.-
7.50 kor.-

Vászon- és félbőrkötésben . 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . 
Bársonykötésben 

8 ' a l a K b a n 1772 c m m a g a s és 11 c m széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.00 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól <>.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Epen most jelent meg. Épen most jelent meg. 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

HornyánszKy Viktor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 



a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: I I . , Corvin-tér 2. — IV.. Semmelweiss-u. 14. — V.. Lipót-
körút 2 2 . — VI., Andrássy-út 2 8 . — V I I I . , Rákóczi-út 3 9 . — VI11., Baross-

utcza 7 7 . - X., Liget-tér 2 . 
Egy a f e I x é r n e m t i t ö m ó s t i e z való utasítást 

tartalmazó füzet bárkinek I n g y e n kiadatik. 

RIEGER 0TT0 gőzüzemre berendezett csász. 
és kir. udvari orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templom orgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi , bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, t iszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tar tós nemeshangú orgonákat szállít . 
40 év óta 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját , a mely mű ez idő 
szer int hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékel tebb 
árban tel jesí t . Orgona jókarban tar tásá t el-
vállal ja . Katalógussal, tervezetekkel és r a j -
:: zokkal k ívánatra d í jmentesen szolgál. :: 

Az egész világot 
uraló eredeti :: :: The Champion 

kerékpárokat dupla harang csapággyal és 
szabadonfutóval 3 és 5 évi jótállással, min-
den árfelemelés nélkül, szigorúan és az ere-
deti gyári árakon havi 10 és 15 koronás 
részletre adjuk és kerékpáralkatrészeket az 
egész világon létező ös szes kerékpárokhoz 
külső és belső gummikat, pedálok, lánczok, 
csengők, kulcsok, szabadonfutóágyak, kor-

mányok, stb. mélyen leszállított 

nagybani eredeti gyári árban szállítunk vidékre is 
1 drb hegyi gummi 6 K-tól, 1 drb belső 2-80 K-tól feljebb 

LÁNG JAKAB ÉS FIA 
kerékpár- és alkatrésznagykereskedők 

BUDAPEST, VIII. Ker., József-Körút 41. szám. 
Fióküzletek: Andrássy-út 55., Baross-tér 3. és Budán II., Margit-körút 6. sz. 

Díszárjegyzék 1500 képpel ingyen és bérmentve. 

Orgona- és harmoniumgyár 
g ö z e r f l h a j t á s - fis s a j á l v i l l a m o s v i l á g i l á s s a l berendezve , 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
os. ét kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest m e l l e n ) 
Alapíttatott 1861. í v b e n . 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" {első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1806. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel* (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatika!) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minden nagyságban. Harmomumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

V I Z S G Á I 
JUTALOM-

KÖNYVEKNEK 
legmegfelelőbbek a Prot. 
ifjúsági és népkönyvtár 
2 koronás kötetei, melyből 
eddig 110 kötet jelent meg. 
Kívánatra r é s z l e t e s jegy-
zékkel készséggel szolgál 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
prot. irodalmi könyvkiadóhivatala, D e b r e c e n 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Plagyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-

Szövetkezetén ez & & & 

Budapest, IX., Közraktár-u. 3 4 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 55 millió K 
évi forgalommal. Levélczíni: HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 
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Elsö magyar villamos erőre berendezett hangszargyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, sz ínházak, hadsereg, művészek stb. s z á l l í t ó j a . ' 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- é s ütő hangszereit. 

Spevziaiista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

„Hangfokozó gerenda" , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
= gyár. = = = = = 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál 
tátott, iskolával együtt 35 írttól feljebb. 
Orgona-harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér 

mentve küldetik. 

Iskolahsgedük 6kor. tói följebb. 

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás. 

SELTENHOFER FRIGYES FIAI 
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN, 

Hazánk legrégibb harangöntödéje. "Wi 
Ajánlják legjobban 
berendezett harang-
öntödéjüket a t. köz -
ségeknek és egy-
házaknak Harangok 
bármely nagyság-
ban és zengzet-
ben, csak a legfino-
mabb harangércz-
ből, tiszta csengő 
hanggal öntetnek. 
Repedt harangok újra 
öntetnek; ezek, va-
lamint az új haran-
gok is a már meg-
lévőkhöz teljes 
összhangzatba ön-
tetnek. Minden ha-
rang hangja előre 
határoztatik meg. Kü-
lönösen figyelmez-
tetjük szabadalma-

zott kovácsolt vasból készült szerkezetünkre nagy haran-
gok részere, mely által ezek könnyen húzhatók s a fala-
kat nem rázzák. Fakoronákkal bíró harangok ezen 
szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt vasból 
készült tűzmentes harangállványokat, czélszerű szerke-

zetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk. 

Költségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
postafordultával szolgálunk. — 1932-ben 162 drb ha-
rangot összesen 46 ,137 klg. súlyban szállítottunk. 
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Az Élet Könyvéből. 

A hódítás feltételei. 
„Ok annakokáért örömmel 

menének el a tanács elől, hogy 
méltókká tétettek arra. hogy 
az ő nevééit gyalázattal illet-
tessenek". Csel. 5,41. 

A mély hatásokat gyakorló erős egyéniségek min-
den mozdulásában ott lüktet valamely nagy eszme igaz-
ságába vetett hitnek rendíthetetlensége, a mely a heroikus 
tennivágy»a,iak is alapjául szolgál. Az imponáló fellépést 
egyik va; \ másik vonzó tulajdonság is előmozdíthatja 
ugyan, de ti égis, ha hódítani képes volt az, akkor annak 
titka minde.iekfelett a meggyőződés határozottságában 
és az igazságért élni-halni tudás enthuziázmusában rejlik. 

A XX. század olyan fejlődést nyitott meg, a mely 
a nagyratörő ész grandiózus felfedezéseihez, alkotásaihoz 
kapcsolódik; csakhogy azután szédületes előhaladásban 
— épen az észre támaszkodva — elbizakodottá is lett 
az ember. A század életén ott van a sötét vonás, hogy 
t. i. az áradatban óriásivá növekedett minden társadalmi 
osztálynál azok serege, a kik zúgnak, kiáltoznak fennen 
hirdetve, hogy az evangélium nem állhat meg a modern 
haladás ítélőszéke előtt és azt hiszik, hogy az évezredes 
igazságok sírját majd ők ássák meg. 

De hát hogyan történhetett meg a hitetlenség tér-
foglalása ilyen mértékben ? Hát csakugyan igaz volna, 
hogy ujabb világtörténelmi élet-halál-birkózás kezdődött 
meg . . . ? Némi magyarázatul szolgál a mának megérté-
sére a fentmondottak igazsága. A keresztyén gondolat 
és élet ellenségeit ugyanis határozottság, véghetetlen 
elszántság, minden alkalmat felhasználni tudás és nagy 
öntudatosság jellemzi ma. Az emberek nagy része a 
határozatlan, elmosódott, léleknélküli, szinte félénk bi-
zonyságtételekre nem indul meg; míg a leghitványabb 
életfelfogás, ha markáns vonásokkal rajzoltan jelenik 
meg, képes meggyengíteni az erőtlenek hitét. 

A Cselekedetek Könyve az első kezdet úttörését, 
az evangélium első hódító útjának részleteit, eredményeit 
tárja elénk. „Cselekedetek"-r6\ számol be, a melyet apos-
tolok vittek végbe. Sehol semmi bizonytalanság, elcsüg-
gedés, hanem magasan szárnyaló élet és cselekedet 
mindenütt. A mikor ilyeneket olvasunk, mint: „Az apos-
tolok kezei által pedig sok jel és csoda lön a nép között" ; 
vagy pedig: „Hívők pedig mindinkább csatlakoztak az 
Úrhoz, úgy férfiaknak, mint asszonyoknak sokasága...", 
mindezek már a hódítás diadalairól beszélnek. Kétség-
telen, hogy ez csak úgy állhatott elő, hogy a pogány 
világ óriási táborával szemben egy dicsőbb, felségesebb 
isteni hatalom szállott szembe, a melynek szolgálatába 
apostolok állottak. Ha mást nem tudnánk róluk, úgy mai 
szent igénkből is megrajzolhatnánk alakjukat. 

„ Ok annakokáért örömmel menének el a tanács 
elöl, hogy méltókká tétettek arra, hogy az ö nevéért gyalá-
zattal illettessenek". Izrael fiainak egész tanácsa elé állí-
tatták, a mely a tekintély erejével és hatalmával paran-
csolta meg nekik, hogy Jézus nevében ne szóljanak; ők 
azonban az isteni szó parancsának engedtek és „nem 
szűnnek vala meg tanítani és hirdetni Jézust, a Krisztust". 

Életük, munkájuk, minden gondolatuk központjában 
az Úr volt; mellettük is az Úr volt; ennek a bizonyossága 
azután erőt, határozottságot, rendíthetetlenséget és szent 
lelkesítést adott igehirdetésüknek; dicsőséget szenvedé-
süknek ; hatalmat hatalmasságokkal szemben, hogy a 
hódító úton Isten országa ügyét, az Úr ügyét diadalra 
vigyék. Legyőzhetetlenek voltak, pedig egy egész világ 
állott ellenükbe. Ok azonban mindig „nagy erővel tesznek 
vala bizonyságot". íme' a hódítás feltételei ma is ugyan-
azok, mint sok évszázadokkal ezelőtt. Induljunk el hát 
mi is Isten kegyelmében bízva, megújult erővel ezen az 
úton, a melyen azt érezzük, a mit az apostolok éreztek, 
hogy „nagy kegyélem vala mindnyájukon". 

(ki) 



DERENGÉS? 
A „Debreczeni Prot. Lap" legutóbbi számában 

„Duzzadó vizek" czimen dr. Ferenczy Gyula szerkesztő 
vezérczikket írt, a melynek úgy elismerésre méltó hangja, 
mint törekvéseink megértésének fokához mért objektivi-
tása arra indítanak bennünket, hogy minél előbb vála-
szoljunk. A közleményben ugyanis e sorok írójának „A 
kálvinizmus elhelyezkedése" czímű legutóbbi vezérczik-
kére reflektálva, dr. Ferenczy is helyesli azt a programm-
pontunkat, hogy legyen a kálvinizmus önálló tényező 
Magyarországon, annak társadalmi és politikai életében 
egyaránt, mert csak így töltheti be azt a nagyszabású 
missziót, a melyet számára Isten a nemzet életében ki-
jelölt. 

Közben azonban megpróbálja Ferenczy a pestiek 
és debreczeniek között levő viszonyt is rajzolni s főleg 
az eltéréseket magyarázni. Miután azonban, mint czik-
kéből látszik, nem eléggé világosan látja czéljainkat és 
érti meg törekvéseinket, nem is láthatja meg tisztán az 
igazságot. Erre akarunk mi ez alkalommal néhány pont-
ban őszintén reflektálni. 

Első sorban nagyon örülünk annak, hogy végre 
Debreczenben is belátta valaki, hogy elvi vitákat, régi 
jó magyar módra, személyes támadásokkal elintézni nem 
lehet. 

S ha Ferenczyék kezdettől fogva elvi alapon igye-
keztek volna tisztázni a köztünk levő különbségeket, már 
régen eloszlott volna az ellentéteknek legalább is kilencz-
ven százaléka. Mert hiszen, ha Debreczen hivatalos ál-
lásfoglalását és kijelentéseit vesszük alapul, akkor köz-
tünk és Debreczen között elvi, tehát theologiai vagy 
világnézeti különbség nincs. Ok is a tiszta kálvinizmusért 
lelkesednek és mi is. S igazán magyar speczialitás és 
egyháztörténelmi unikum az, hogy Magyarországon a ref. 
theol. pártok között épen azok állanak néhány év óta a 
legélesebben egymással szemben, a kiknek a legközelebb 
kellene egymás mellett lenni, sőt teljesen eggyé is forrni. 
Annyira furcsa ez a helyzet, hogy külföldi nagy theolo-
gusok előtt, a kik erről tudnak, állandóan érthetetlen s 
boldogult Claparéde barátunk számára is élete végéig 
talány maradt. 

Mert az ellentétek nem ott kezdődnek, a hol Fe-
renczy gondolja, hogy t. i. a pestiek csupán egyetemes 
keresztyénségre törekszenek, mert ez tévedés ; hanem ott 
már inkább, hogy a debreczeniek, meg csak a „protes-
táns jellemnek kifejtésére" általánosságban. Mivel nekünk 
nemcsak az egyetemes keresztyénség, de még ez utóbbi 
sem elég. 

Mert hisz kik voltak azok, a kik épen a határozott 
kálvinizmus mellett bontottak zászlót első sorban, ha nem 
a Kálvin-Szövetség tagjai ? Kik voltak azok, a kik épen 
azért ütköztek össze legelőször Debreczennel, mert a 
liberálizmus helytelen magyarázásával és érvényesítésével 
a kálvinizmus elszürkülésének veszedelmét látták bete-
tőzve s az által, hogy a Vallásegyenlőségi Szövetségben a 

vallások között levő politikai egyenlőség etikai érték-
egyenlőséggé alakult, valami színtelen egyetemes protes-
tantizmus kialakulása fenyegetett, a melynek igazi 
gerincze nincs, mert nem is lehet. Mi tehát még a 
„protestáns" jelzőnél sem állunk meg; mi határozott 
kálvinizmust akarunk. 

Hogy pedig mennyire rosszul ítélt meg bennünket 
Debreczen ebben a kérdésben is, bizonyítják azok az 
általánosító ítéletek, a melyeknek semmi reális alapjuk 
nincs. Harczaink kezdetén pl. szerintük még minden 
budapesti ember bethanista és pietista volt. Később rá-
jöttek arra, hogy a kálvinizmus soha sem volt barátja 
a pietizmusnak, tehát nálunk sem lehet és így a Kálvin-
Szövetség tagjai sem lehetnek azok; és ha pártoltak is 
minden új életet hozó vallásos mozgalmat, az még nem 
pietizmus, ha mindjárt többet is imádkoznak ott, mint 
másutt. Most meg végül az egyetemes keresztyénség vádja 
tartja magát. Az igazság pedig ebből az, hogy az evan-
gelizáló egyletek (Bethánia, Diákszövetség) programm-
jukhoz híven első sorban csak hitet ébresztenek, embe-
reket nyernek meg a keresztyénségnek, szóval, lelkeket 
mentenek. Tehát nern kizárólag egy felekezet számára 
dolgoznak. Ha tehát egy lélekben hitet ébresztettek, 
munkájukat lényegében elvégezték. A vallásos világnézet 
kialakítása aztán már az illető hivők egyéni dolga. Ez 
a munka tehát csak bevezetés és egyáltalában nem je-
lenti azt, hogy az ilyen evangelizált lelkeknek valamilyen 
„egyetemes" keresztyénséggel már megkell elégedniök, 
mert ha igazán hisznek, a nagy általánosságoknál nem 
is maradhatnak meg. 

De menjünk tovább. Ha elvi különbségek nincsenek 
is köztünk, annál nagyobbak vannak a gyakorlati élet 
terén. Ferenczy szerint pl. mi reformátusok ezidő szerint 
önmagunkban nem vagyunk képesek nemzeti uniót tel- / 
jesíteni, mert kevesen vagyunk, tehát fegyvertársakra 
van szükségünk és ezeket a többi protestánsokban s a 
liberális katholikusokban kell keresnünk. Ezt a tételt 
bizonyos feltételek között igen, de ilyen érveléssel nem 
fogadhatjuk el. Mi nem vagyunk kevesen. Nem voltunk a 
múltban sem, mert hisz megmutattuk, mire vagyunk ké-
pesek századokon át. Kuyper pl. mindössze 400,000 
emberrel tette nagyhatalommá a kálvinizmust Hollandiá-
ban, de persze az a 400,000 ember szinte egytől egyig 
öntudatos, erős hitű, teljesen felfegyverzett lelkű katona 
volt. De viszont az is igaz, hogy mielőtt Kuyperék is 
„tettekkel tényezők" lettek volna Hollandia nemzeti éle-
tében, egy emberöltön keresztül, doktrinér alapon hihetetlen 
erővel folyt egész Hollandiában az irodalom, a sajtó s az 
egyesületi élet útján a lelkek megnyerése, izzó hittel való 
felfegyverzése és ez izzó hitnek, mint olvasztott vasnak, 
határozott kálvinista formában való öntése. Ferenczy sze-
rint az elmélet nem ér semmit. Mi pedig azt mondjuk, 
hogy bár önmagában nem is ér, de viszont a tettek is 
csak akkor érnek igazán valamit, ha öntudatos elvi állás-
pont szülöttei; hogy addig, míg a lelkeket át nem gyúr-
tuk, új életre, új gondolkodásmódra nem neveltük, addig 



hiába van bármekkora hadseregünk is, tettekkel tényezők 
nem leszünk soha. És a közelmultak alapján is könnyen 
megjósolhatjuk, hogy minden törekvésünk, tervünk, szö-
vetségünk hajótörést fog szenvedni addig, a míg a külső 
keretekkel és zajjal megelégszünk. Mert a belső tartal-
mat semmiféle színtelen anyaggal súlyossá tenni nem 
lehet. És ez az oka annak, hogy ellene vagyunk a Pro-
testáns Szövetség eszméjének is, mert tudjuk, hogy egy 
ilyen szövetség, tagjainak egységes ideálokat, egységes 
világnézetet nem adhat, legfeljebb néhány általános egy-
házpolitikai és kulturális jelszót. A Prot. Szövetségnek 
csak nagyszabású ad hoc esetekben van létjogosult-
sága, mikor egyetemes vagy prot. érdekeket kell vé-
deni valami egyetemes ellenséggel szemben. De arra 
nem alkalmas, hogy gazdag önálló egyéni életet teremt-
sen, határozott egyéniségeket neveljen. A Prot. Szövetség 
csak akkor lehetne hatalom, ha az azt alkotó protestáns 
felekezetek egyénenkint már virágzó életet élnének. De 
ugyan mit várhatunk tőle akkor, a mikor a nagy ref. 
egyházon belül is, még azok az elemek sem tudnak 
megegyezni, a kik elvi kérdésekben a legközelebb kell 
hogy álljanak egymáshoz. A „protestáns" szónak, ennek 
a negatív tartalmú kocsonyafogalomnak egyébként sincs 
varázsa a magyar nép körében. Ott csak Kálvin nevének 
vau; és tisztelettel kérdem, mi lett volna a magyar kál-
vinizmussal már öt év alatt is, ha a debreczeniek és 
Haltazár a maguk eklektikus theologiája és egyházpoli-
tikája helyett, minden más irányzattal leszámolva, a 
határozott kálvinizmus mellé állanak ? Örömmel látjuk, 
hogy a megértés már az ő táborukban is kezd úrrá 
lenni. És ha az emberi büszkeség és a szerencsétlen 
százados kerületi partikularizmus nem állanának útjában, 
már rég nyugvópontra is juthatott volna. Őseink a vitás 
kérdésekben zsinatokat értekezleteket tartottak. Sok éles 
szakadásnak vették így elejét, a homogén elemet össze-
forrasztották, s bár harczok és viták árán, de tiszta 
helyzeteket teremtettek. Ma pedig a XX-ik században a 
szellemi párbajoknak ezen elintézési módja senkinek sem 
jut eszébe. Pedig ma is óriási értékek forognak koczkán 
s a helyzet világnézeti szempontból sokkal veszedelme-
sebb, mint volt a XVI. században. 

A köztünk levő ellentéteknek szerintünk kizárólag 
a debreczeni sajtó és Baltazár eklektikus, önmagát gyak-
ran megczáfoló nyilatkozataiban van az oka. Baltazár püs-
pök kijelentésén mi már sokszor nem tudtunk eligazodni; 
úgy, hogy az ő theologiai, szocziologiai és egyházpoliti-
kai kijelentései teljesen mozaikszerűen sorakoznak egy-
más mellé s lehetetleuné teszik a biztos vezérmotivumok 
felismerését. Ferenczy szerint, ha valaki közülük „elszólja" 
magát, mi azt mindjárt másként magyarázzuk. Az elszó-
lás lehetséges, de ilyen állandó jellegű és a közvéleményt 
folyton zavarban tartó elszólások nagyon szokatlanok és 
mentségül nem szolgálhatnak. Miért nem szóljuk el pl. 
magunkat mi is annyiszor és annyira egymást kizáró 
ellentétességgel ? Azért, mert a más világnézetekkel való 
mult- és jelenbeli kaczérkodások terhes uszályát nem 

vagyunk kénytelenek magunkkal hordozni. Mi egy sín-
páron haladunk s a többi szellemi irányzatokkal szemben 
kialakuló viszonyunkat ez az egy sínpár határozza meg. 

A mi végül az egyház világi hatalmának Kuyper 
módjára való növelését jelenti, ezt Ferenczy szintén 
félreértette. Az egyház politikai szereplését Kuyper sem 
akarta és akarja. Tessék csak a könyvét elolvasni. A kál-
vinizmus már maga kizárja ezt. Azt azonban követeli, 
hogy világnézetünk, mint olyan, érvényesüljön, nyúljon 
bele a társadalmi és állami életbe is a maga purifikáló, 
alkotó, dolgozó hatalmával egyaránt. Nem az egyház 
jusson tehát hatalomra, róm. kath. módra, hanem maga 
a világnézet, az individuumok útján. Ez pedig nagy 
különbség. 

Ennyi az, a mennyit a megértés hajnalának ez első 
órájában mondani akartunk. Egyházunk és világnézetünk 
diadalának érdeke sokkal magasztosabb, mintsem hogy 
személyi támadásokat hánytorgatnánk. A „SoliDeo Gló-
ria" eszméje kizár minden szubjektivizmust. Máról hol-
napra szövetségesek lehetnek azok, a kik harczban állot-
tak eddig egymással, de ellenfelek is, ha a legfőbb 
czélról van szó. Ismételjük: örömmel látjuk, hogy a par-
tikuláris kicsinyesség kézzel csinált magaslatairól újabban 
leszállott Debreczen is. És most munkához lát és mesz-
szebb lát, mint eddig. S mi, a kik a szuverén meghó-
dolás és a kálvinista Róma pápai csalatkozhatatlanságá-
nak esküdt ellenségei voltunk mindig, készséggel fogunk 
találkozni a munkamezőn azokkal, a kikkel elvi állás-
pontunk közös és czéljainkat, ideáljainkat megértik, he-
lyeslik s az eszközökben velünk egyetértenek. A hajnal 
derengése még nem nappal ugyan, de a nap biztos el-
közelgetését jelenti már. A nagyobb világosság fényében 
bizonyára tisztábban látjuk majd egymás munkáját is s 
a közös ideálokat is, a melyek a harmóniát megteremtik. 

Sebestyén Jenő. 

Protestántizmus és szabadkőművesség. 
— Felelet és válasz. — 

Lapunk f. é. 23. számában a fenti czím alatt —a. 
—I. aláírással megjelent vezérczikkre Kádár Gusztáv, 
budapesti presbiter és Haypál Benő ref. lelkész urak 
az alábbi levelet intézték hozzánk, a melyet az „audia-
tur et altéra pars" elvénél fogva alább közlünk. Közöl-
jük dr. Nagy Elek úrnak, a czikk írójának hozzánk in-
tézett levelét is, a mely egyúttal válasz az előbbi levélre. 

A jelzett vezérczikkre vonatkozólag beküldött nyi-
latkozat következőkép hangzik: 

Nagytiszteletű Szerkesztő úr! A „Prot. Egyházi és 
Iskolai Lap" június 7-iki számában egy czikk jelent 
meg „Protestántizmus és szabadkőművesség" czím alatt. 
Ez a czikk alulírt presbiternek ugyanilyen czímű füze-
tével foglalkozik, s ítéletet mond, a nélkül, hogy ezt a 
füzetet — mint ezt a czikkíró maga mondja — olvasta 
volna. 

Mindenesetre különös felfogás kell ahhoz, hogy 



valaki bírálat alá vegyen olyan valamit, a mit nem is-
mer és sarat dobjon másokra a névtelenség homályából. 

A kérdés érdemi részére kijelentjük, hogy nekünk 
megvan a mi becsületes és ingadozás nélküli meggyőző-
désünk s akárhová vezet és állít bennünket a gond-
viselés, akármely mezőin dolgozunk is a közéletnek, 
mindenütt az evangéliumi épitő és áldozó szeretet igéi-
nek nyomán munkálkodunk; mindenhová az evangéliumi 
építő és áldozó szeretet igéit igyekszünk magunkkal 
vinni, szívünkben, ajkunkon és kezünkkel, érzéseinkkel, 
tanításainkkal és cselekedeteinkkel egyaránt. 

A manapság mindenfelé jelentkező atheista és nem-
zetközi áramlatok nem a szabadkőműves szentélyekbűi in-
dultak ki, hanem oda is behatoltak. Mi, hitsorsosainktól 
megtámadottak és a velünk egyiittérzők mindenütt hűsé-
gesen küzdünk ezen áramlatok felülkerekedése ellen s 
ha munkánk nem vezetne eredményre és a szabadkőmű-
vesség az atheizmus melegágyává válnék, az nem a mi 
bűnünk lenne, hanem első sorban azoké, a kik a helyett, 
hogy munkánkban támogatásunkra, segítségünkre siet-
nének, sárral dobálnak bennünket, a kik teljesen tájé-
kozatlanul, fata morgana által megtévesztve, hátulról, 
fedett álláából lövöldöznek az első csatasorban küzdő 
saját harczosaikra. 

A leghatározottabban tiltakozunk a czikknek azon 
nem új, de légből kapott állítása ellen, hogy hithű pro-
testáns a magyar szabadkőművesek sorában helyet nem 
foglalhat. Ez az állítás épen olyan légből kapott, mint 
az a koholmány — összes hozzáfűzött következtetéseivel 
— hogy a biblia nincsen a magyar szabadkőművesség 
szentélyeinek oltárán. 

Ezeket elmondva, idezárjuk a megvádolt füzetnek 
két példányát, egyiket átolvasás, a másikat a névtelen 
czikkírónak való kézhez juttatás végett és kijelentjük, 
hogy esetleges további támadásokra nem felelünk. 

Nyugodt lelkiismerettel viseljük a nehéz munkánk-
ban való támogatás helyett bennünket ért támadásokat, 
a mely támadások olyanoktól erednek, a kiknek a dolog 
természetéből folyólag nincsen tájékozottságuk azokról a 
dolgokról, a melyeket támadnak, a kiknek fogalmuk sin-
csen a szabadkőművességről. 

Uram, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit 
cselekesznek. 

Budapest, 1914 június 17. 
Tisztelettel 

Kádár Gusztáv, Ilaypál Benő, 
presbiter. ref. lelkész. 

* 

Íme dr. Nagy Elek válasza: 
Nagytiszteletű Szerkesztő úr! Fogadja hálás köszö-

netemet azon szíves előzékenységéért, mellyel a fenti 
nyilatkozatot velem közölni méltóztatott. Méltóztassék 
megengedni, hogy személyes megtámadtatás czimén az 
abban felhozott súlyos vádakra válaszoljak. 

Az egyik vád az, hogy oly füzetről írtam bírálatot, 
a melyet saját beismerésem szerint nem olvastam. Az 

igaz, hogy a füzetet, mint a „Sas"-páholy kiadványát 
nem szerezhettem meg, de olvastam a „Világ" és a 
„Kelet" ez. szabadkőműves újságokban azokat az ismerte-
téseket, a melyekből megtudtam, hogy a kérdéses füzetnek 
mi a tartalma és így semmi esetre sem tartható külö-
nösnek, ha ezen hivatalos és félhivatalos újságokból 
vett tartalmi ismertetések alapján a szóban forgó páholy-
kiadványt bírálat alá venni bátor voltam. 

Ugyanez áll a másik vádról, a szabadkőművesség 
kérdéséről is. Utóvégre is, ha valaki nem szabadkőmű-
ves, azért ismerheti az ott uralkodó felfogásokat, szoká-
sokat és tudhat arról, hogy a biblia a magyarországi sza-
badkőművesség szentélyeinek oltárain nem foglal helyet. 
Ugyan látogassanak el testvéreim az Úrban a Martino-
vics, Eötvös, Prometheus és még 30 más budapesti pá-
holy munkájára és nézzék meg, vájjon ott találják-e a 
páholyok szentélyeinek oltárain a bibliát? 

Hivatkozom ebben a kerdésben egy volt ország-
gyűlési képviselő, volt szabadkőműves szövetségtanácsos 
emlékirataira (megjelent Budapesten az 1911. évben), a 
melyben nevezett erről a bibliakérdésről szó szerint eze-
ket írja : 

„Az angol nagypáholy átírt nagypáholyunkhoz és 
bejelentette az összeköttetés megszakítását arra az esetre, 
ha a bibliát (ó- és újszövetséget) nem helyezzük az őt 
megillető helyre. Nagy lett erre a kavarodás. A buda-
pesti páholyok zöménél a többség zsidó vallású testvé-
rekből állott. Ezek hallani sem akartak arról, hogy az 
új-testamentumot is magában foglaló biblia ott legyen 
az asztalon. Ellenben a nagypáholy vezetősége fázott 
attól, hogy az angol nagypáholy megszakítja az össze-
köttetést és egyúttal ennek okairól értesíti az összes 
nagypáholyokat. Végül abban állapodtak meg, hogy nem 
hoznak határozatot (akár csak a mezőtúri páholy hatá-
rozati javaslatának kérdésében). A melyik páholyban 
megy a dolog, ott visszahelyezik a bibliát, a hol ellen-
ben nagy az ellenállás, ott tűrik a régi állapotot, az 
angol nagypáholynak pedig valamelyes diplomatikus vá-
laszt adnak. A mi főmesteriink (Corvin Mátyás-páholy 
főmestere) is ismertette velünk ezt a csendes megállapo-
dást. El is hozta a bibliát, de magától nem merte az 
asztalra tenni, daczára, hogy állandó eljárásunk értelmé-
ben nálunk a zsidó testvérek száma nem mehetett többre 
a tagok l / l részénél. Nekem állott tisztemben cselekedni : 
kezembe vettem a bibliát, letettem az asztalra. A bevég-
zett ténnyel szemben senki sem szólalt fel s ez időtől 
fogva a biblia asztalunkon maradt. Nekem azonban sok 
fejtörést okozott, hogy miért mondják a testvérek Jézust 
a világ legnagyobb szabadkőművesének s miért viseltet-
nek mégis az ő életét tárgyaló újtestamentummal szem-
ben oly vad gyűlölettel." 

Nos, hát olyan társaságba, a hol a bibliának a 
szentély oltáraira való letétele tekintetében nem hoznak 
határozatot, hanem már magától a kérdés felvetésétől 
kavarodnak, a hol a vezetőség a fejét diplomatikus vá-
laszokon töri, hogy a kecske is jól lakják és a káposzta 



is megmaradjon; a hol még & páholy fömestere sem meri 
a bibliát a szentély oltárára nyíltan letenni, hanem azt 
csak oda kell csempészni: a hol a Jézus életét, cseleke-
deteit, tanításait tárgyazó új-testamentummal szemben 
vad gyűlölettel viseltetnek: abba a társaságba, annak a 
társaságnak a segítségére nem sietek, bár református egy-
házunkban nem presbiter, hanem csak egyszerű egyház-
tag vagyok. 

Az olvasó belátására bízom ezek után annak a 
kérdésnek eldöntését is, vájjon hithű református lehet-e 
egy ilyen szövetkezetnek tagja. 

Az az igazi fata morgana, mikor valaki azt hiszi, 
hogy a magyarországi szabadkőművességet keresztyén 
szellemmel képes átitatni. Sokkal nagyobb a veszély ab-
ban a tekintetben, hogy ott az ó-szövetség szelleme az 
új-szövetség szellemét abszorbeálja. 

A magyarországi szabadkőművességben uralkodó 
atheizmus- és nemzetközi áramlatokért a szentély falain 
kívül állókat felelősekké tenni, sem isteni, sem emberi 
törvények, sem józan felfogás szerint nem lehet. 

Megelégedéssel konstatálom, hogy egyébként czik-
kem tárgyi adatai ellen a fenti nyilatkozatban semmiféle 
czáfolatot nem találok, a miből azt látom, hogy a Kelet 
és a Világ a füzet tartalmát hív szellemben és igazán 
ismertette. 

Mindezekből látható, hogy a szabadkőművesek dol-
gaiban, bár a szentélyen kívül állok, teljesen otthonos 
vagyok és ebben a tekintetben ismereteimet sok beava-
tott testvérével nem cserélném el. 

Köszönettel veszem tudomásul, hogy a Sas-páholy 
szóbanforgó kiadmánya egy példányban a szerkesztőségben 
részemre deponáltat ott és annak szíves megküldését kérem. 

Végül bocsánatot kérek Szerkesztő úrtól azon kel-
lemetlenségért, a melybe azáltal juttattam, hogy nevem 
ki nem írására kértem, de abból a felfogásból indultam 
ki, hogy itt elvi kérdésekről van szó, tehát a név telje-
sen közönbös. 

Ha azonban csak feltételeztem volna is, hogy ebből 
még az magyarázható ki, hogy igy fedett helyről lövöl-
dözni kívánok az első csatasorban küzdő saját liarczo-
sainkra, készséggel beleegyeztem volna már akkor abba, 
hogy a czikk nevem teljes aláírásával jelenjék meg. 

Fogadja, Nagytiszteletű Szerkesztő úr, őszinte tisz-
teletem nyilvánítását, mellyel maradtam készséges híve 

Budapesten, 1914 június hó 20. napján. 
Nagy Elek dr. 

KRÓNIKA. 

A béke apostolnője. 

Suttner Berta bárónét, szül. Kinsky grófnőt tisz-
telték meg világszerte e sokatjelentő jelzővel. Az első 
hágai békekonferenczia, a Nobel megnyerése nagy díjai 
alapítására, az interparlamentáris unió létesülése, mind 
az ő agitáczíójának, beszédeinek, művének s az azokban 

rejlő rábíró erőknek eredménye. Elhunyta alkalmából 
méltó a róla való megemlékezés. 0 is szolgált az evan-
gélium eszméinek, a keresztyén világnézetnek előtérbe 
állítása és megerősödése érdekében. Szolgált szívvel-
lélekkel az egyetemes emberiség hasznára, a háborúk 
mérséklése, a testvérharczok megszüntetése — a világ-
béke elkövetkezése ügyében. Nem született gazdagnak s 
tán később sem lett azzá. Társalkodónő volt abban a 
családban, a melynek nevét később ellenzett házasság 
révén viselte. A bárócsalád ellenezte. A szegény grófnő 
nem volt párti. Dolgoznia kellett s irodalmi művekkel 
gazdagította az emberiséget. Mágnásasszony létére ke-
mény munkát végzett. Egyénisége, nagy műveltsége, te-
hetsége az írás művészete felé vonzotta s innen nőtt ki 
a nagyszerű gondolat: harczolni a háború ellen. Mond-
ják, hogy a nők alkotó képessége csekélyebb, mint a 
férfiaké. A szellemi élet terén ezt mutatja a tapasztalat. 
Ő sem alkotott, de inspirált s életét termékenyen töltötte 
be a legnehezebb feladat: békét teremteni a nemzetek 
között. Szép és nemes élet volt az övé és ha nem ér-
hette is el a nagy czélt — hiszen a háborúk alapját 
képező gazdasági okokat és a hóditásvágyat nem egy-
hamar lehet megszüntetni — de nagy lépéssel vitte előre 
a Krisztus ügyét, bevette a nemzetek sorsát intézőknek 
szívét s bevitte a köztudatba a háborúk oktalanságának? 
emberietlenségének gondolatát. Elete azt mutatja, hogy 
a legtisztább humanisztikus eszmékért lehet mindenkinek 
dolgoznia s a kinek van szive és tehetsége, nő létére 
feminisztikus czélzatok nélkül használhat nemcsak csa-
ládjának s a társadalomnak, a melyben él, nemcsak 
nemzetének, de az egész emberiségnek is. Jóllehet 19 száz 
év mult el azóta, a mióta elhangzott Krisztus ajkairól: 
„ Békességet hagyok nektek, amaz én békességemet /", előre-
láthatólag sok idő fog eltelni, a míg ennek a békesség-
nek gondolata egész nagyságában áthatja az emberiséget. 
De haladunk a czél felé. A béke nemeslelkű apostolnője 
már elnyerte ama nagy békességet. Emléke világtörténeti 
jelentőségéből nem fog veszíteni, mert egykor kivirít 
sírján a nagyszerű, mindent átfogó eszme: pax. 

TÁRCZA. 

Olvasás közben. 

Olvasgatom tavaszi kerületi gyűlésünk jegyzőköny-
vét. Egyik-másik pontjánál néhány pillanatra megállapo-
dom. Előtörő gondolataim néha helyeslőleg, néha rosz-
szalólag közbeszólnak. Nem árt „néha" a lelkiismeret 
szavára hallgatni. 

Némely gyülekezetnek, úgy látom, hivatalból „ bé-
lyegmentesen" kijár a fényes jelző. Akármennyire nem 
szolgál is rá, rátáblázza az egyházi közvélemény. Csak 
azt találom furcsának, hogy merő véletlenségből Kőrös, 
Kecskemét, Halas stb. hasonló nagyságúak a „fényes" 
gyülekezetek. Talán csak nem a hívek számának és a 



lelkészi fizetés nagyságának voltától függ a gyülekezet 
fényessége? 1 

A 9. pont alatt olvasom, hogy a kecskeméti eklé-
zsia meghívta a szuperintendencziát emlékünnepélyre. 
Azóta olvastam, hogy fényes lefolyású volt. Püspök 
atyánk is ott volt. Imádságának a tudósítók ismét oda-
ajándékozták a hagyományos „klasszikus" jelzőt. Püspök 
urunk igazán nem tehet róla, hogy más jelzőt nem tu-
dunk alkalmazni beszédeire, imáira, pedig jelzőkben 
gazdag a magyar nyelv. 

Most olvastam újra a kecskeméti ünnepség tudó-
sítását. Sok ékes beszéd hangzott el. Persze ezek, ma-
gukban véve még nem sokat használtak a kecskeméti 
eklézsiának. Hiszen, a hol beszélni kell, ott mi a „jeles" 
osztályzatúak között vagyunk. „Hitélet ápolásáról" is 
beszéltek, olvasom. Bárcsak lenne is már egyszer igazi 
hitéletápolás, igazi missziói „élet és munka" ott azokban 
a mi nagy fényes gyülekezeteinkben, a melyekre, mint 
hegyen épült városokra tekinthetnének a „kicsinyek" és 
szegények. Akkor majd sehol sem félnénk a „missziós 
barátok" vagy a „futkározó atyafiak" látogatásától. Bi-
zony nem jót jelent az, hogy a mi kálvinista egyházunk 
most a XX. században legalább is kényelmetlenül érzi 
magát vagy épen „jogsegélyhez" kapkod, ha ilyenek 
yalahová beteszik a lábukat. Persze, erre az érzékeny 
pontra semmiféle alkalommal sem szeretünk teljes őszin-
teséggel odatapintani. Pedig, ha fáj is : gyógyítani kell 
a sebet, annál kevésbbé flastrommal leragasztani. 

Kaleidoszkopszerűen változnak a tárgyak. Olvasom 
a főgimnáziumok számára tett alapítványokat. Van hát még 
mindig áldozatkészség egyházunk tagjaiban. Sóvárogva 
várom azt az időt, a mikor kiil- és belmissziói czélokra 
tesznek alapítványt hasonló mértékben. Ezek is hoznának 
kamatot az anyaszentegyház javára? Hát az újonnan 
alakult, küzdő kis egyházakról ki és mikor emlékezik 
meg ? Ezek is internátusok ám ! A Szentlélek lakozhat-
nék bennük s mindennapi kenyér nélkül is szűkölködnek. 

Szerényen húzza meg magát az 56. pont. Szeret-
tem volna ökölnyi betűkkel nyomtatva olvasni. „A refor-
mátus egyház országos zsinata az 1917. évben Buda-
pestre hivatik egybe." Egyházi lapjaink csak úgy öntötték 
a zsinati czikkeket. Most, hogy mind közelebb érünk 
hozzá, elhallgatunk. Kíváncsi vagyok rá, kiket küldenek 
oda, a törvénykező házba. Vájjon nyugalomba készülő 
véneket vagy olyanokat, a kik igazán átérzik a modern 
kálvinista egyházi élet követelményeit? Mert talán „leg-
főbb intézkedő testületünknek" is tudomást kellene már 
vennie p. o. arról is, hogy van már belmisszió, a mely 
meglátást, méltánylást, intézményeket követel. Zsinat lesz 
1917-ben. Csak jól felkészüljünk reá és ne úgy okos-
kodjunk, hogy a mit itt elhibázunk, még kijavítgatjuk a 
következőn. 

Egy kis füzet akadt a kezembe. „Ugy-e, eljön Kol-
lega úr?" ez a határozott kérdés kiáltoz a tábláján. 
Kinyitom. Olvasom. Nini, a Magyar Evangéliumi Keresz-

tyén Diákszövetség kérdi, hogy a losonczi diákgyűlésre 
elmegyek-e? Bizony, ifjú és leendő kollega uraim, a 
magamfajta szegény falusi pap is szeretne oda elmenni. 
Én is félek attól a nagy betegségünktől, a mely az em-
beri test legértékesebb tagjának, a fejnek begyöpösö-
désében áll. Osszekuporgatoni a garasaimat, a kurátor 
úrtól a következő fertályra előre kérek valamicskét a 
konvencziómból s kilesz a költség. Hanem — s i t t a bök-
kenő — ki helyettesít engem itt az eklézsiában? Hol 
veszek én papot vagy csak egy kis theologust is ? Iste-
nem, de boldogok azok a pesti papok, csak leakasztják 
a szegről — no nem a papot — a telefonkagylót, bele-
szólnak, intézkednek s mindjárt van délelőtt is, délután 
is prédikátor, temető, eskető stb. lelkész. Ilyenkor ad-
hatnának azokból a nyári káplánokból nekünk is, a mi-
kor tanulni akarunk, eszünket, szívünket pallérozni, jutna 
is, maradna is . . . No, a fiamat theologusiíak adom ! 
Legalább hasznát veszem így nyáron. Talán még für-
dőzni is elmehetnék, ha a költség futná?! Fiatal bará-
tim, csináljatok ilyen nyári gyűlést az ilyen magamfajta 
„öreg" diákok számára is, a kik így nyár elején az új-
ságok nyílttéri rovatát böngészgetjük a 10, 15, 20, 30 
éves találkozók irányában. No ha magam el nem mehe-
tek is Losonczra, a rektor úrnak jogász fiát okvetlenül 
elküldöm, nagy szüksége van néki az evangéliumra. Még 
a zsidó doktor orvosnövendék fiának se ártana! Leg-
alább „szabadabban" tudna gondolkodni, ha megszaba-
dulna attól, a mit a galileisták beletömtek. 

A kit talán megbántottam, attól bocsánatot kérek. 
Csak úgy olvasás közben gondoltam el ezeket. Talán 
igazam van, talán nem. —y —y. 

B E L F Ö L D 

Az ország 1912. évi egyházi és valláserkölcsi 
közállapotai. 

A legutóbbi 1910. évi népszámlálás adatait, külö-
nösen egyházi, hitfelekezeti vonatkoztatásaiban e lap 
hasábjain, hol a hitfelekezeti statisztikai adatokat az 
egyházpolitikai törvények óta állandóan minden évben 
részletesen ismertetjük. Mult évben részletesen közöltük, 
ezúttal csak a legújabb, a m. kir. kormány 1912. évi 
működéséről és az ország közállapotairól szóló jelentése 
és statisztikai évkönyv alapján az ország egyházi, hit-
felekezeti és valláserkölcsi közállapotait fogjuk statisztikai 
viszonylatai szempontjából ismertetni. Érdekesek és tanul-
ságosak ezen 'statisztikai adatok önmagukban véve is, 
miért is a közügynek vélünk szolgálatot tenni, ha ezen 
adatokat a nem mindenki által hozzáférhető vaskos kor-
mányjelentésből és a statisztikai évkönyvből ismertetjük. 

1. Népesség. 

A Magyarbirodalom népessége az 1910. évi nép-
számlálás szerint 20.886,487 lélek volt. Ez a szám az 
1912. év végéig a születéseknek, a halálozások feletti 



többlete folytán 21.868,927 lélekre emelkedett volna, ha 
a kivándorlás népességünket állandóan nem apasztaná. 
A kivándorlást számbavéve, államunk népessége az 1912. év 
végén 21.239,619 lélekre tehető, mely számból 18.582,112 
esik az anyaországra és 2.657,507 a társországokra. 
A népsűrűség ehhez képest egy négyzetkilométerre 1910 
óta 64'2-ről 65'3-ra emelkedett, még pedig Magyarorszá-
gon 64'6-ról 65'7-re, Horvát-Sziavonországokban 6T6-ról 
62'5-re. 

II. Házasságkötések. 
Az 1912. évben a Magyarbirodalomban 182,373 

házasságot kötöttek; e számból az anyaországra 161,105, 
a társországokra pedig 21,268 esett. Az 1911. évhez 
viszonyítva a házasságok száma erős csökkenést mutat 
(1911-ben 193,482 házasság köttetett), tehát az ezer 
lélekre eső arányszám is siilyedt 9'2-ről 8'6-ra. A leg-
több házasságot a Duna-Tisza közén kötöttek, hol az 
ezer lélekre eső arány 9'6-ot tett, a legkevesebbet pedig 
a Tisza jobb partján (7*8). 

A legtöbb házasságot ez évben is februárban és 

sebbet márczius és deczember havában (3*4, ill. 3"8°/0). 
A 20 éven aluli korban lévő házasulok aránya 1909 óta 
évről évre emelkedik, a mi első sorban annak tulajdonít-
ható, hogy a sorozás előtti házassági tilalom enyhén 
kezeltetett, utóbb teljesen fölfüggesztetett. 

Az 1912-ben kötött házasságok közül 148,198 
(81'3%) volt tiszta protogam (mind a két részről első) 
házasság; azon esetek száma tehát, midőn a felek elő-
zőleg már házas életet éltek (1912-ben 18*7%)? az 1911. 
évhez viszonyítva (18*2%) emelkedett. Az új házasságra 
lépett elváltak száma 1912-ben is emelkedett és 7798-at tett 
(4248 férfi és 3550 nő); ez évről-évre emelkedő adatunk 
azt mutatja, hogy az elvált férfiaknak kb. 60%-a, az 
elvált nőknek pedig kb. 50%- a köt újból házasságot. 

A házasulok vallását tekintve, különösen erősen 
csökkent a két görög felekezethez tartozók száma és 
aránya, jelentékenyen kevesebb házasságot kötöttek még a 
reformátusok, míg a többi felekezeteknél a házasságok 
száma alig változott. 

A házasulok hitfelekezeti megoszlása 1912-ben a 
novemberben kötötték (18*8, illet. 17*1%), a legkeve- következő volt: 

A menyasszony vallása 
A v ő 1 e g é n y v a 1 1 á s a Ebből vegyesházasbág 

A menyasszony vallása r. kath. gör. kath. ref. ág. h. ev. gör. keleti unit. izr. baptista egyéb fel. kív összesen ! szám szer. °/o-ban 

Magyarország: 
Róm. kath. . . . 71468 1393 4348 1859 689 114 306 2 6 12 80197 8729 10-88 
Gör. kath. . . . 1321 14300 574 67 1170 18 6 — — — 17456 3156 18*08 
Református . . 3717 494 17419 604 221 185 62 5 3 5 22715 5296 23*31 
Ág. hitv. ev. 1615 47 648 8726 78 15 29 2 — 4 11164 2438 21*85 
Gör. keleti . . . 325 1192 143 39 19814 8 5 .3 — 10 21539 1725 8*01 
Unitárius . . . . 92 25 187 7 20 355 1 — — — 687 332 48*32 
Izraelita . . . . 249 7 72 35 15 5 6868 — — 9 7260 392 5*40 
Baptista . . . . — 1 2 1 — — — 19 — — 23 4 17*39 
Egyéb vallású . . — — 3 — — — — — — 1 4 4 100 00 
Felekezeten kfv. 3 1 3 5 4 1 14 — — 29 60 31 51*66 

Összesen . . 78790 17460 23399 11313 22011 701 7291 31 9 70 161105 22107 13*72 
Ebből vegyesház. . 
%-ban 

Horvát-Szlavonorsz 
Róm. kath. . . 
Gör. kath. . . 
Református . . 
Ág. liitv. ev. 
Gör. keleti . 
Unitárius . . . 
Izraelita . . . 
Baptista . . . 
Egyéb vallású . 
Felekezeten kív. 

7322 
9-30 

3160 5980 2617 2197 346 423 12 9 41 22107 
1810 25-56 23-08 9*99 49*35 5*80 38*71 100-00 58'57 13-72 

Összesen 
Ebből vegyesház. 
% - b a n . . . . 
Magyar birod. össz 
Ebből vegyesház. 
% - b a n . . . . 

15325 19 35 39 198 — - — — — 15616 291 1*86 
21 112 — — 4 — — — — — 137 25 18" 25 
26 1 74 10 1 — — — — — 112 38 33"93 
36 — 18 293 5 — — — — — 352 59 16*76 
84 — 4 1 4810 — — — — — 4899 89 T82 

— — — — — — 152 — — — 152 — — 

15492 132 131 343 5018 — 152 — — - 21268 502 2-36 
167 20 57 50 208 — — — — — 502 — 

1-08 15-15 43-51 14-58 4'15 — — — — — 2 3 6 
94282 17592 23530 11686 27029 701 7443 31 9 70 182373 22609 12*40 

7489 3180 6037 2667 2405 346 423 12 9 41 22609 
7*94 18*08 25*66 22*82 8"90 49"35 5"68 38'71 10000 58"57 12*40 



Hogy hány házasság volt 1912-ben egyházilag megáldva és hány polgárilag megkötött házasságnál nem vették 
igénybe az egyházi áldást, ezt a következő táblázat tünteti föl: 

Hitfelekezet 
Egyházilag meg nein áldott 

házasság 
egyező nem egyező összesen egyező nem egyező összesen 

Egyházilag megáldott házasság 

Magyarország: 
V a 1 1 á s f e 1 e k k ö z t 

Róm. kath 68,231 1 4,912 73,143 3,237 3,817 7,054 
Gör. kath 13,871 2 1,821 15,692 429 1,335 1,764 
Református . . . . 16,353 5,416 21,769 1,066 ( + 1 2 0 ) 946 
Ág. h. evang. . . . 8,540 2,120 10,660 186 318 504 
Görög keleti . . . 16;654 1,190 17,844 3,160 535 3,695 
Unitárius . . . . 364 257 621 ( + 9) 75 66 
Izraelita 4,103 — 4,103 2,765 392 3,157 
Baptista 34 7 41 ( + 15) (4- 3) ( + 18) 

Összesen. . . 128,150 15,723 143,873 - 10,843 
( + 2 4 ) 

— 6,472 
( + 1 2 3 ) 

17,186 
(4-18) 

Horvát-Szlavonország: 
17,168 

Róm. kath 15,417 282 15,699 ( + 92) 9 ( + 8 3 ) 
Gör. kath 114 28 X 142 ( + 2) ( + 3) ( 4 - 5 ) 

Református . . . . 69 33 102 5 5 10 
Ág. h. evang. . . . 301 44 345 ( + 8 ) 15 7 
Gör. keleti . . . . 4,950 142 5,092 (4-140) ( + 5 3 ) ( + 193) 
Unitárius . . . . — — — — — — 

Izraelita 165 — 165 (4- 13) — ( 4 - 13) 
Baptista — — — — — 

Összesen 21,016 529 21,545 — 5 — 29 — 17 
+ 255 ( + 56) + 294 

( + 277) 

Ebből 169 róm. kath. vőlegény gör. kath. menyasszonnyal és 904 r. kath. menyasszony gör. kath. vőlegénnyel. 
Ebből 185 gör. kath. vőlegény r. k. menyasszonnyal és 910 gör. kath. menyasszony r. kath. vőlegénnyel. 

Ezen táblázaton az egyházilag meg nem áldottak 
kimutatása a polgárilag megkötött s egyházilag meg-
áldottak számaiból van összeállítva. Magyarországon az 
egyező vallású házasok közül csak az unitárius és bap-
tista, a nem egyező vallású házasok közül csak a refor-
mátus és a baptista hitfelekezetek áldattak meg egyházilag 
többet, mint a mennyi polgárilag meg volt kötve. Horvát-
Szlavonországokban a református és a nem egyezőek 
közül az ág. h. ev. egyházon kívül, a többi valamennyi 
több házasságot áldott meg egyházilag, mint polgárilag 
kötve volt. Az egyházilag megáldottak többlete némely 
hitfelekezetnél vagy az előbbi évi polgárilag megkötött, 
de akkor egyházilag meg nem áldott házasságokból 
származik, vagy esetleg más hitfelekezetű házasságok ; a 
Horvát-Szlavonországi többlet valószínűleg Magyarország-
ból beköltözöttek, kik a társországokban áldatták meg 
az anyaországban polgárilag megkötött házasságukat. 
Az izraelita hitfelekezetnél kimutatott 3157 meg nem 
áldott házasság túlnyomó száma abban leli magyarázatát, 
hogy az egyházpolitikai törvények életbeléptetése óta 
sok izraelita hitközség nem vezet többé anyakönyvet, 
azért náluk csupán egy bizonyos részre vonatkozólag 

mutathatók ki a hitközségi ténykedések s így a tőlük 
beérkezett adatokat nem lehet a népmozgalmi adatokkal 
összehasonlítani. 

Az egyező vallásúak között kötött házasságoknak 
a r. katholikusoknál 95'4%-a

5 a gör. kath.-nál 97%~a> 
a ref.-nál 93'8%-a? az dg. h. ev.-nál 97'9°/o"a> a gör. 
kelet.-nél 84% _ a részesült egyházi áldásban, a míg az 
unitáriusoknál az egyházi házasságkötések száma néhány-
nyal felülmúlja a polgári házasságkötések számát. 

Az izraeliták nélkül, tisztán a keresztyének között 
kötött házasságoknál Magyarországon, a kimutatott 18 
egyházilag megáldott házasság levonásával 14,011 ke-
resztyén házasság nem áldatott meg egyházilag az 1912. 
évben. Horvát-Szlavonországokban ugyanoly levonással 
(a 13 izraelita -f- nélkül) 263-al több házasság áldatott 
meg. A horvát-szlavonországi 263 többlet levonásával 
az egész birodalomban összesen 13,748 keresztyén há-
zasság nem áldatott meg egyházilag az 1912. évben. Az 
1911. évben 15,249 volt ilyen eset; 1910-ben: 8244; 
1909-ben; 13,219; 1908-ban: 13,369; 1907-ben: 13.124; 
1906-ban: 12,093; 1905-ben: 12,023; 1904-ben: 9818; 
1903-ban 7777; 1902-ben: 9434; 1901-ben: 7571. 



Az 1912. évben 22,609 vegyesházasságot kötöttek, 
763-mal kevesebbet, mint 1911-ben. Az összes házassá-
gokhoz viszonyítva azonban a vegyesházasságok aránya 
ez évben is emelkedett. (1911-ben 12'1%, 1912-ben 12'470). 
Természetes, hogy Horvát-Szlavonországokban, a cseké-
lyebb vallási tagosultság folytán, a vegyesházasságok 
aránya is jóval kisebb, mint az anyaországban (1911-
ben 2-3%, 1912-ben 2'4°/0). 

Kassa. Homola István, 
ev. lelkész. 

A temesvári lapok 15—19,000 emberről beszélnek, de 
ha elfogadjuk az államvasútak hivatalos kimutatását a 
Temesvárra érkezett vendégek számáról, akkor is 14,000-re 
tehetjük a nagygyűlés résztvevőinek a számát. 

Jelentős ez a körülmény azért, mert a Magyar 
Gazdaszövetség a nemzeti és békés szocziális haladás 
úttörője hazánkban, egyesíti magában a szocziális mun-
kára a falusi vezetőket, nagybirtokosokat és kisbirtoko-
sokat. A szövetkezeti tevékenység volt az első forrás, a 
mely a különböző vallásfelekezetek papjait tömörítette a 

A nemes emlékekben g a z d a g Kálvin-téri re f . egyház i épület , melyet most bontottak le. 

S Z O C Z I Á L I S Ü G Y E K . 
Országos gasdagyűlés Temesvárt. 

A Magyar Gazdaszövetség nagygyűlései évek óta 
rendkívüli érdeklődést keltenek a gazdatársadalom köré-
ben. A június 17-én Temesvárt lezajlott nagygyűlés 
azonban az eddigieket is felülmulta úgy látogatottság, 
mint jelentőség tekintetében. Páratlan és minden gon-
dolkodó ember előtt figyelemreméltó az a tény, hogy a 
temesvári nagygyűlésen a földmívelő polgárság az ország 
minden részéből bámulatos nagy tömegben sereglett össze. 

szövetkezeti munkára. Ép ma, midőn az agrárius moz-
galom és vallásos gondolkozás ellen radikális és más 
zászlók alatt mind erősebb támadások nyilvánulnak meg, 
nagy fontossággal bír a temesvári nagygyűlés sikere, 
melyből kétségtelenül kitűnik, hogy a Gazdaszövetség 
irányzata erősbödik és diadalról diadalra halad. 

A nagygyűlést Darányi Ignácz nyitotta meg magas 
szárnyalású beszéddel, melyben a pénzhatalmasságokkal 
szemben a kisemberek védelmének a szükségességét 
hangoztatta. Blaskovics Ferencz és Meskó Pál javaslatai-
ban, a melyeket a nagygyűlés egyhangúlag magáévá tett, 



a mezőgazdaság vámvédelme, a nemzeti és demokratikus 
birtokpolitika és az agrárius szervezkedés szüksége nyi-
latkozik meg. A felszólalók, kik között az osztrák agrá-
riusok vezéreit is hallottuk, egyaránt a gazdák össze-
tartásának szükségét hangoztatták. Főurak és kisgazdák, 
középbirtokosok és tanítók voltak a gyűlés szónokai, 
melynek kiemelkedő pontja az is, hogy Simon Lajos, a 
magyarországi Tanítóegyesületek Szövetségének szónoka 
hivatalosan felajánlotta 25,000 magyar tanítónak munka-
társul való csatlakozását a Gazdaszövetséghez. 

A mi még bennünket érdekel, az az, hogy a nagy-
gyűlésen a Gazdaszövetség a következő tanítókat tüntette 
ki szövetkezeti tevékenységükért jutalomdíjjal: Rupcsó 
Károly tanító, Kőrösladány ; Mikó Mátyás áll. tanító, 
Tyúkod; Ujváry Imre tanító, Zalacsicsó; Hetser Kálmán 
igazgató-tanító, Felső-Ofalva. Kuzmics Endre tanító, Bü-
döskut, Baksa Lajos tanító, Alsózsolcza. Karpinecz Emá-
nuel g. k. tanító, Csábocz. 

De érdekelhet bennünket az a felköszöntő is, melyet 
Glattfelder Gyula csanádi püspök mondott s mely bár 
katholikus részről hangzott el, megszívlelésre méltó a 
protestánsok részéről is, mert a hitéletnek a mezőgaz-
dasághoz való közeli vonatkozásait, a lelkészi karnak 
az agrármozgalomban való részesedését nagyon talá-
lóan festi. 

„A mezőgazda hivatása és életfelfogása hozza egy-
úttal magával — mondta —, hogy a legteljesebb meg-
értéssel viselkedjék azon tanokkal ós törvényekkel szem-
ben, melyeket mint pap, mint a valláserkölcsi élet munkása 
és őre hirdetek s az erősíti meg közte és köztem a 
természetszerűleg kifejlődött lelki kapcsokat. Nem vélet-
len játéka az és nem elmaradottság, hogy a földmives 
emberek lelke annyira fogékony az isteni igazságok és 
törvényekkel szemben, hanem ez erre a tényre vezetendő 
vissza, hogy minden gondolata, emléke és reménye ebbe 
az élethivatásba kapcsolódik, melyben emberi munka és 
isteni áldás a legtökéletesebb formában olvad össze s 
mely élethivatás ezért sem tagadhatja azt, a mi égi és 
nem rombolhatja azt, a mi emberi. Szerettem volna, ha 
az egész nemzet hallotta és megértette volna, hogy az 
istenfélő gazdák a jövőt és boldogulást nem rombolásban 
és a múlt emlékeinek pusztításaiban keresik, hanem a 
róluk átszármaztatott erkölcsi és anyagi javak kiépítésével 
és az utódokra való átöröklésben. Ok is szenvednek, ők 
is kiizködnek, de azért nem jut eszükbe megtagadni 
Istent és hazát, hanem vallásos lelkűknek mélyéből min-
dig felhozzák az ösztökélést és biztatást új munkára, 
ilj kötelesség teljesítésére, megpróbáltatások után új sike-
rekre és ezzel osztályuknak s nemzetüknek biztatóbb 
jövőjére. S ha azt látjuk, hogy más mozgalmakban, mi-
helyt néhány százan vagy ezren összegyűlnek, azonnal 
a gyűlölet rombolást hangoztató moraja hangzik s míg 
itt ezen ezernyi ezer nép körében a tagadásnak, a pusz-
tításnak szelleme egyetlen visszhangot sem váltott ki, 
hanem csakis a nemzet és az emberiség boldogulásának 
vágya mozgatja a tömeget és erkölcsi s hazafias érzelmek 

himnuszai lelkesítik a tábort: akkor mindenkinek be 
kell látnia, hogy ez az a mozgalom, a melyből élet, 
haladás és áldás fakad. És én azt kívánom, hogy jöjjön 
el az idő, melyben ez a mozgalom sikert arat! Jöjjön 
el az az idő, a melyben az agrármozgalom vezérei, a 
Darányiak, a Dessewffyek és az ő egész vezérkaruk éltük 
alkonyán letekinthetnek egy munkás és boldog népre, 
melyet nemcsak az ígéret földének határáig vezettek, 
hanem abba be is vittek, a testvéreik, népük: a magyar 
nemzet millióinak megelégedett sorsában nyerjék el az 
elismerésnek babérját, melyre tiszteletreméltó, kitartó 
munkájukkal teljességgel rászolgáltak ! Ez az én imád-
ságom, hogy ezt elérjük, ehhez adjon Isten erőt és 
kegyelmet!" v 

Dr. Sch. K. 

K Ü L F Ö L D . 

Svájcz. 

A reformácziói emlékmű. A genfi reformácziói em-
lékmű-bizottság mult hó 27-én az egyetem aulájában tar-
totta évi közgyűlését Oautier Luczián tanár elnöklésével. 
Az elnök először is Claparéde Sándor és Antal Gábor 
püspök elhunytáról emlékezett meg kegyeletes szavakkal. 
Majd rátért terjedelmes jelentésére az emlékműre vonat-
kozólag. Az 1913—1914. években a munka nagyon előre-
haladt. A fal, mely az egész szoborcsoport hátterét képezi, 
a terrasz, a felvezető lépcsőfokok már teljesen készek. 
Ez utóbbiak anyagát a Mont-Blanc gránitköveiből vették. 
Landowski és Bouchard párisi szobrászművészek legújab-
ban elkészültek Hallgatag Vilmos szobrával, továbbá a 
franczia, magyar, holland és skót domborművekkel. Bocs-
kay alakját nemsokára útnak indítják Párisból Genfbe ; 
ezzel egyidejűleg jönnek az amerikai, német és angol 
dombormű-részletek. Jövő évre már minden készen lesz 
és a felavatási ünnepélyt megtarthatják. A mi az ango-
lokra vonatkozó domborművet illeti, elnök megjegyezte, 
hogy azt csak a legutóbbi időben vették tervbe, mikor 
is az anglikánok mozgalmat indítottak hazájokban az 
eszme érdekében. Szerencsére a szobrászművészek még 
el tudták helyezni az angol szoborművet, a nélkül, hogy 
az összhatást megzavarták volna. Cranmer Tamás canter-
buryi érsek alakját fogják megörökíteni, a ki 1556-ban 
vértanúhalált szenvedett. A holland dombormű azt a 
jelenetet ábrázolja, mikor 1581-ben kimondották Német-
alföld függetlenségét. Felírását Béza Tódor szavával ké-
szítették : „A fejedelem van a népért és nem a nép a 
fejedelemért". A franczia dombormű IV. Henrik királyt 
mutatja elénk, a mint a nantes-i ediktumot aláírja. A né-
met relief a brandenburgi választófejedelmet ábrázolja, 
a mint a franczia menekülteket fogadja és atyai szere-
tetéről biztosítja. „Inkább eladom ezüst edényeimet, csak-
hogy segítségére lehessek ezeknek a szegényeknek." 
A fejedelem eme szavait vésik be a domborműbe. Luther 
szobra alá német szöveggel ezek a szavak kerülnek: 



Eirí feste Burg ist unser Gott. (Erős várunk nékünk az 
Isten.) Zwingli alakjának ez lesz a felirata: Egyedül Is-
tent hallgassátok! Oautier elnöki beszéde után Bordier, 
a pénzügyi bizottság elnöke tett jelentést. 1913-ban 22,000 
frankot gyűjtöttek az emlékmű czéljaira. Ezzel együtt a 
végösszeg jelenleg 555,000 frank. A mű teljes befeje-
zésére ez az összeg még nem elegendő, miértig a gyűj-
tést még mindig folytatják Genfben, Svájczban és a 
külföldön. Dr. T. I. 

A M I Ü G Y Ü N K . 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t kérjük, szíveskedjenek az 
1914. évi előfizetési díjat s az e s e t l e g e s h á t -
r a l é k o t minél előbb beküldeni. 

Vissclier H. utrechti egyetemi tanár kedves levél-
ben tudatta, hogy meghívásunkra f. évi szeptember hóban 
ellátogat hazánkba. Bavinck amsterdami egyetemi tanár-
tól még várjuk a választ, de valószínűleg ő is jön. A nyár 
folyamán előkészítjük a programot abban a reményben, 
hogy kálvinista emporumainknak is szívesen látott ven-
dégei lesznek. 

A Presbiteri Yilágszövetségi emlékkönyvből 291 
példányt küldtünk szét a ref. theologiák, tanító- és ta-
nítónőképzők most végző hallgatóinak. 

A felsőbaranyai Kálvin-Szövetség július elsején 
tartja Harkányban harmadik közgyűlését. A 9 órai isteni 
tiszteleten Takács József prédikál. A közgyűlés 10 óra-
kor kezdődik. Csuthy László rózsafai lelkész imádkozik, 
Csikesz Sándor lelkész elnök megnyitó-beszéde után az 
alapszabályokról tesz jelentést Hitre Ödön körjegyző. 
Az albizottságok szervezkedéséről szóló jelentés után 
Kiss Zoltán kákicsi lelkész „Kálvinista gazdatanfolyamok 
szervezete" és Losonczy Ferencz páprádi tanító „Kálvi-
nista gazdatanfolyamok tervezete" czimmel tartanak elő-
adást. Utóimát mond Halász Imre adorjási lelkész. — 
A fürdővendéglőben közebéd fél 12-kor. Minden érdek-
lődőt szívesen látnak. 

Pöstyénben dr. Weltmann köszvény-, csúz, neural-
giás (isiász) bántalmak szakorvosa, a Kálvin-Szövetség 
tagjainak a gyógykezelésnél 50°/„-os kedvezményt ad. 
Vagyontalanokat díjmentesen kezel (lakás : Királysor 8, 
Amália-udvar). 

A Claparéde-emléktáblára és ösztöndíj alapra Kájel 
Endre ref. lelkész (Balatonendréd) 20, Cseresnyés Jenő 
műszak, tan. (Temesvár) 20, Vass Mihály esperes (Gégény) 
5, dr. Eröss Gyula igazgató-főorvos (Budapest) 5, Zayzon 
János koll. tanár (Nagyenyed) 2 K-t adományozott. Ösz-
szesen befolyt eddig 1228'40 K. További adományokat 
kérünk B. Pap István theol. tanár czímére,1 Budapest, 
IX., Ráday-u. 28. 

Távíratmegváltási lapok tt^Tt^J-
sere a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker., Molnár-utcza 17. szám), j l Jt jt Jt j t 

I R O D A L O M . 
A „Tlieologiai Szaklap" legújabb száma az alábbi 

tartalommal jelent, meg: János evangéliuma 1—4. rész. 
Raffay Sándortól; Az ó-testamentumi véres áldozatok és 
azokban a vér jelentősége. Hamar Istvántól; Dévay-
tanulmányok. Révész Imrétől; Valláslélektani életrajzkuta-
tás. Szímonides Lajostól; A gömöri ág. h. ev. esperesség 
története 1520—1744. Mikulik Józseftől; Könyvismer-
tetések. 

Fölhívás. A Tlieologiai Szaklap az egyetlen prot. 
tudományos magyar tlieologiai folyóirat. Ebben az évben 
már 12-ik évfolyamát kezdi meg. A nyomdai árak drá-
gulása következtében azonban abba a helyzetbe jutott, 
hogy ha előfizetői nem gyarapodnak, kiadását kénytelen 
leszek abbahagyni. Ezt annál inkább sajnálnám, mert 
komoly meggyőződésem, hogy egy ilyen természetű folyó-
iratra, a mely a magyar nyelvű tudományos theologiai 
munkálkodás eredményeit nyilvánosságra hozza, föltét-
lenül szükségünk van. A kik ugyanebben meggyőződés-
ben vannak, a jó ügy érdekében ne engedjék elbukni, 
hanem rendeljék meg ezt a folyóiratot. Az előfizetés 
ezután is a régi: évenkint 6 kor. Raffay Sándor szer-
kesztő. Szerkesztőség Budapest, IV., Deáktér 4. szám, 
a hova mindennemű közlemény és küldemény intézendő. 

Az Isten Igéjé-nek legutóbbi kettős száma a kö-
vetkező tartalommal jelent meg: Heródes tömlöczbe veti 
Keresztelő Jánost. Masznyik Gyulától, Jézus megkeresz-
telése. Masznyik Gyulától. Az „ Ünnepi áhitat" cz. mel-
léklet tartalma: Piros Pünköst napján. Szabolcska Mihály tói. 
Pünkösti igazságok. Kóréh Endrétől. Morzsák. Jó könyvek. 
Apró hírek. Üzenetek. 

A halotthamvasztás jogosultságáról. írta Törteli 
Lajos ev. s. lelkész. A 40 lapos fűzet, mely visszapillan-
tást vet a halotthamvasztás múltjára, majd közegészség-
ügyi, jogi, esztétikai, közgazdasági, végül vallási szem-
pontból tárgyalja a kérdést, 80 fillérért kapható Scholtz 
testvérek könyvkereskedésében Budapest, IX., Ferencz-
körút 19—21. sz. a. 

E G Y H Á Z , 
Lelkészválasztások. A hántai ev. gyülekezet Böjtös 

László ottani helyettes lelkészt választotta meg egyhan-
gúlag lelkészéül. — A lajoskomáromi ev. gyülekezet 
Endreffy János selmeczbányai esperesi segédlelkészt 
választotta meg egyhangúlag lelkipásztorául. 

Lelkészbeiktatások. Az elmúlt hetekben az erdélyi 
ref. egyházkerület 3 ú j lelkészét iktatták be hivatalába: 
Mátyás Ernő székelyföldvári, Ferencz József alsó-felső-
szentmihályi és Kenderessy Lajos kajántói lelkészeket. 

Esperesbeiktatás. Lélekemelő, szép ünnepély volt 
folyó hó 18-án Rimaszombaton. Ekkor iktatták be hiva-
talába ünnepélyesen, közgyűlés keretében Czinke Istvánt, 
a gömöri ref. egyházmegye új esperesét, a rimaszombati 
ref. gyülekezet lelkipásztorát. Zsúfolásig megtelt a nagy 
templom. Ott voltak : Kubinyi Géza főispán, Bornemissza 
László ny. főispán, e. m.-i gondnok, Lukács Géza alispán, 
Farkas Zoltán képviselő, az összes hatóságok, hivatalok, 
intézetek képviselői; az egész presbitérium Samarjay 
Jánosnak, az egyház nagyérdemű és áldozatkész főgond-
nokának vezetésével. A testvér ev. egyház részéről két 
esperes volt jelen: Gyürky Pál és Terray Gyula udv. 
tanácsos. A róm. kath. egyház is képviselve volt a szép 
ünnepségen. A gyülekezeti és karének után Sági Sán-
dor bégéi lelkész mondott imát. Az új esperest az eskü 



elhangzása után Bornemissza László e. m.-i gondnok és 
Réz László rozsnyói lelkész, e. m.-i aljegyző üdvözölték. 
A hivatalos aktus után Czinke István a szószékről mon-
dotta el szép beköszöntő beszédét, a mely hatalmas 
vallástétel és a legszebb munkára való felhivás és el-
kötelezés volt. Isten adjon erőt az új esperesnek nagy 
szolgálatának teljesítésére! 

Az ev. egyetemes gyűlés ebben az évben novem-
ber 4-én kezdődik. Az egyetemes gyűlés után a zsinat 
ül össze, hogy a bizottságok javaslatai fölött általános-
ságban határozzon. Azután a zsinatot a részletes tárgya-
lások czéljából 1915. januárjában hívják ismét össze. 

Egyházlátogató ev. püspökök. Scholtz Gusztáv 
bányakerületi püspök, dr. Zsigmondy Jenő egyházkerületi 
felügyelő kíséretében, június 5-én a szentesi gyülekezetet 
látogatta meg s ott meleg fogadtatásban részesült. — 
Geduly Henrik tiszakerületi püspök a tátraaljai egyház-
megyében megkezdett egyházlátogatási körútján eddig 
Batizfalva, Gerlachfalva, Mengusfalva, Lucsvina, Szepes-
véghely, Svábfalva, Filefalva, Nagyszalók és Késmárk 
anya- 111- leánygyülekezeteket látogatta meg. Mindenütt 
meleg fogadtatásban részesült. 

Ev. lelkészi értekezletek. Az elmúlt hetekben ismét 
több ev. egyházmegye lelkészei gyűltek össze értekez-
letre. A győri egyházmegye lelkészi kara június 11-én 
tartotta Téten ez évi második értekezletét. Az elnöki 
megnyitó után Pálmai Lajos lelkész, belmissziói alelnök 
terjesztette elő jelentését. Az egyházmegyének majdnem 
mindegyik gyülekezetében volt bizonyos irányú belmissziói 
munkásság. (Mikor lehet ilyen jelentést írni minden 
gyülekezetünkről?!) Madár Mátyás az egyetemes lelkész-
egyesület alapszabálytervezetéhez szólt hozzá tanulságos 
felolvasásban. Hörényi Lajos az ehm. lelkészi kar ré-
széről kiadandó prédikáczió-gyűjteményre nézve jelentette 
a bizottság részéről, hogy mindegyik lelkészre négy pré-
dikáczió készítése jutott, a mi azonban nem zárja ki, 
hogy valaki a részére kijelölteken kivül másokat is ne 
készíthessen. Az egyes zsinati pontok tárgyalásánál ki-
mondta az értekezlet, hogy a lelkészek fizetésjavítását 
nem az egyházak újabb megterhelésével akarja eszközölni, 
hanem a 48: XX. t.-cz. alapján az államtól követeli. 
Nem teszi magáévá a diszkréczionális jogra vonatkozó 
tervezetet sem, mint az autonómiába ütközőt. Ugyanezen 
okból elvetendőnek tartja a gyülekezeti virilizmus beho-
zatalát is. Az országos választási törvénnyel ellenkezőnek 
tartja a lelkészek képviselővé választhatóságára vonatkozó 
zsinati tervezetet: ne akarjuk mi magunk a lelkészeknek 
a képviselőházba való bejutását megakadályozni, vagy 
korlátozni; ellenkezőleg örüljünk, ha minél többen bejut-
hatnak oda, hogy ott érdekeinknek szószólói legyenek. 
F'eleslegesnek tartja továbbá a sok költségbe kerülő 
egyetemes ügyvivői állás szervezését. — A somlóvidéki 
lelkészértekezletet június 11-én tartották meg Pápán. 
Az értekezlet — többek közt — tárgyalta a püspöki 
diszkréczionális jog kérdését. Az értekezlet egyhangú 
állásfoglalása az, hogy a diszkréczionális jog megadása 
ellenkezik az evangélium egyháztörténetének szellemével 
és így a maga részéről ennek törvénybeiktatását nem 
helyesli. Kiss Lajos eddigi elnöknek a tisztéről való le-
mondását agg korára való tekintetből elfogadták. Utódjául 
Mohácsy Lajos marczalgergelyi lelkészt választották meg. — 
A budapesti egyházmegye lelkészei, vallástanárai és segéd-
lelkészei június 16-án Kaczián János esperes elnökletével 
értekezletre jöttek össze, melyen Mohr Henrik lelkész a 
vallásoktatás reformjáról tartott előadást. Hangsúlyozta, 
hogy a vallásoktatás súlypontja a családba helyezendő 
és a hitoktatók s a szülők között az összeköttetés min-

denkor ápolandó. Ha a szülők támogatják a hitoktatót 
munkájában, a vallásoktatás eredményesebb is lesz. Az 
előadáshoz hosszabb eszmecsere fűződött. 

Virágos istentisztelet. A budapesti kir. gyűjtőfog-
ház területén lévő kisdedóvó intézetben a vasárnapi is-
kolások június 21-én d. u. virágos istentiszteletet tartottak 
az alábbi sorrenddel: A gyermekek bevonuló éneke. Ima. 
Szavalat. A fohász, a bátorítás, a megtérés a gyermekek 
énekében. Előadást tartott id. Viktor János, a vas. isk. 
szövetség elnöke. Szavalat. Az ige, a hit, az öröm, a 
kegyelem a gyermekek énekében. Zárószó. Ima. A vasár-
napi iskolások éneke. Nagyon örvendünk, hogy a virágos 
gyermek-istentiszteletek szép külföldi szokása nálunk is 
kezd már meghonosodni. 

Alapítvány. Vidos József cs. és kir. kamarás, hu-
szárkapitány a dunántúli ev. egyházkerületnél a refor-
máczió jubileumára tervbe vett árvaház javára 1000 K-ás 
alapítványt tett boldogult testvérei: Vidos Aladár ós Ostffy 
Lajosné, szüi. Vidos Ilona emlékére. 

I S K O L A . 

A sárospataki főiskola theologiai karának jövő 
évi dékánjává Nóvák Lajost választották meg. 

A pozsonyi nyári theologiai tanfolyamot közbe-
jött akadályok miatt az idén nem tartják. 

Tanítói jubileum. A tiszáninneni ref. egyházkerület 
tanítói karának egyik legkiválóbb tagját, Gööz Ferencz 
sajókazinczi tanítót és egyházker. tanítóképviselőt meleg 
ünneplésben részesítették tanítói működésének 40-ik év-
fordulója alkalmából. Az ősz tanítót küldöttség hívta 
meg a virágokkal díszített iskolába, hol László Miklós 
főellenőr üdvözölte s adta át neki az ünneplők ajándé-
kát. Székely László állomási előljáró a volt tanítványok 
nevében mondott üdvözlő beszédet. A jubiláló meghatot-
tan köszönte meg az üdvözlést, 

Kitüntetett tanító. Schrauf Endre balti ev. tanítót 
a magyar nyelv terjesztése és közgazdasági téren szer-
zett érdemei elismeréséül Sopron vármegye jutalomosztó 
bizottsága 300 K jutalomban részesítette és díszoklevéllel 
tüntette ki. A jutalmat és a díszoklevelet az évzáró vizsga 
keretében Hajas Antal alispán nyújtotta át a kitüntetett 
tanítónak szép beszéd kíséretében. 

Doktorátus. Györe János, a máramarosszigeti ref. 
főiskola tanára, ki középiskoláit a kiskunhalasi és nagy-
kőrösi főgimnáziumokban végezte, a kolozsvári tudomány-
egyetemen „Abonyi Lajos pályája" cz. értekezése alap-
ján a magyar irodalomtörténetből, a római irodalomtör-
ténetből és ókori művészettörténetből bölcsészetdoktori 
oklevelet nyert. Szívesen üdvözöljük. 

Iskolaavatás. A mórágyi németajkú ref. gyülekezet 
szépen sikerült ünnepély keretében avatta fel jún. 21-én 
újonan épített iskoláját. Az ünnepélyen Szappanos Gyula 
alsónyéki lelkész magyarul imádkozott, Szakács Imre 
helybeli lelkész németnyelvű felavatási beszédet mondott. 
A gyülekezet és dalárda, felváltva, magyar és német 
nyelven énekelt. Az ünnepélyt követő társasebéden el-
hangzott felköszöntők közül a legnagyobb hatást bony-
hádi Perczel Béla dr. főszolgabíró beszéde tette, a ki a 
magyar kálvinista egyháznak valláserkölcsi, kulturális és 
nemzeti szempontokból teljesített hatalmas munkája felett 
elismerésének adott kifejezést. Szép jelenet volt, a mikor 
a németajkúakból álló dalárda a Himnuszt énekelte áhí-
tatos lelkesültséggel. A Himnusznak és a magyar dalok 
egész sorozatának éneklése alatt az az óhajtásszerű érzés 



szállta meg az ottlevő magyarok lelkét, hogy vajha a 
többi nemzetiségek is így szívtikben hordoznák a magyar 
haza szeretetét, mint ez a viliig egyik leghatalmasabb 
népfajából ideszakadt raj ! Pedig ezeket egy kicsit több 
joggal és reménységgel lelkesíthetnék a faji ideák, mint 
az oláhot, ráczot, tótot, horvátot! Bár kétségtelen, hogy 
e szép eredmény jó részben a hazai kálvinizmus magya-
rosító hatásának köszönhető, de nagy elismerés illeti 
Szakács Imre lelkészt is, a ki hatalmas ékesszólással 
plántálja az idegenajkú hitsorsosok lelkébe a Krisztus 
tudománya mellett a magyar nemzeti eszmék megértését 
és szeretetét is. Az ő érdeme, hogy a mórágyi ref. egy-
ház új tanítói állást szervezett és nagy anyagi áldozattal, 
mintegy 20 ezer korona költséggel felépítette az új isko-
lát, mely által nemcsak a kálvinista kultusznak, hanem 
a magyar kultúrának is egy új oltárt emelt. Segítse meg 
az Isten továbbra is a pásztort és nyáját minden nemes 
munkájukban ós vezesse diadalról diadalra í 

A szatmári ref. egyház leányinternátusában 56 
K havi díjért, teljes ellátásban, kiváló gondozásban ré-
szesülnek a növendékek. Felvétetnek, vallásfelekezeti 
különbség nélkül, felsőbb leányiskolába, tanítónőképzőbe, 
nőkereskedelmibe, vagy óvónőképzőbe járó növendékek 
is. Kívánatra értesítést küld az igazgatóság. Czím : Szat-
már, ref. leányinternátus. 

E G Y E S Ü L E T . 

A nyugdíjtörvényjavaslat bizottsági tárgyalása. 
A nem állami tanárok, tanítók s azok özvegyeinek és 
árváinak ellátásáról szóló törvényjavaslatot az ország-
gyűlési közoktatási bizottság dr. Zsilinszky Mihály elnök-
letével a mult héten letárgyalta. A törvényjavaslat, mely 
méltányosabb alapokra helyezi a nem állami tanárok 
nyugdíját is, hamarosan törvénnyé válik. 

Az Orsz. Ref. Lelkészegyesület gyűlései, a Prot. Írod. 
Társaság gyűléseivel karöltve, a következő sorrendben 
tartatnak: Szeptember 29-én d. u. 3—5-ig az ORLE. 
választmányi gyűlése; 5—7-ig a Prot. írod. Társaság 
választmányi ülése. Szept. 30-án d. e. 8 órakor közös 
istentisztelet, melyen dr. Tüdős István püspök imádkozik, 
Gedidy Henrik ev. püspök pedig prédikál. 9 órakor a 
főiskola dísztermében lesz a Prot. írod. Társaság köz-
gyűlése. Délután \/,3 órakor kirándulás Hajdúböször-
ménybe. A Kálvineum épületének megtekintése és föl-
szentelése. Este visszaérkezés. Október 1-én d. e. 9 óra-
kor az ORLE. közgyűlése, okt. 1-én d. u., valamint okt. 
2-án d. e. és d. u. belmissziói kurzus, később megálla-
pítandó programul szerint. 

Az Ev. Lelkészegyesfílet választmánya az espe-
rességi és kerületi lelkészi értekezletekhez körlevelet 
küldött, melyben állásfoglalásra kéri őket többek közt 
az alábbi közérdekű kérdésekben. Szükséges-e az egy-
háztanácsi intézmény kiépítése? Legyen-e állandó püs-
pöki székhely? Megszűnjék-e az egyetemes felügyelői 
állás? Hogyan lehetne a Lutheránumot megcsinálni? 
Miképen lehetne budapesti „evang. otthont" (Christl. 

Hospiz) létesíteni? Püspök legyen-e a lelkészegyesület 
elnöke ? Milyen lelkészi fizetésrendezési módot tartanak 
helyesnek és kívánnak a lelkészek ? 

A Protestáns Országos Arvaegylet választmánya 
Kovácsy Sándor elnöklésével június hó 22 én ülést tar-
tott, a melyen dr. zólyomi Wagner Géza alelnököt üd-
vözölték udvari tanácsossággal történt kitüntetése alkal-
mából. Ezen az ülésen iktatták be a választmány tagjai 
közé Láng Gizella és Sennyey Istvánné és Bilkei Pap 
Istvánné választmányi tagokat, a kik közül B. Pap Ist-
vánné családi gyásza miatt nem jelenhetett meg, a mit 
a választmány részvéttel vett tudomásul. A megüresedett 
helyekre 22 fiúárvát és 7 leány árvát vettek fel, a kik 
közül 15 ref. és 14 ev. vallású. Megállapította a választ-
mány a segélyeket, a melyek szerint 17 volt növendék-
nek 1780 K, nem intézeti árváknak 2340 K, a családok-
nál elhelyezett árváknak 3380 K, összesen 7500 K segélyt 
szavazott meg. Ezenkívül a rozsnyói ev. árvaházban 
marad továbbra is 15 növendék fejenként 400 K, a 
torzsai árva- és szeretetházban 10 növendék fejenkint 
300 K, a locsmándi ev. szeretetházban 3 növendék fe-
jenként 200 K tartásdíj fizetése mellett. A Nagypénteki 
Ref. Társasággal is ápolja az árvaház az összeköttetést, 
mert most is továbbképzésre alkalmas 2 fiút vett át 
cserébe, a Ref. Tanonczotthonban pedig több fiú van 
elhelyezve, a kikért a tanonczidőre fizeti a tartásdíjat az 
árvaház. Kiemelendő, hogy volt, jelesen tanuló növen-
dékeit oly sok ideig segélyezi az egyesület, hogy most 
például még katonáskodás költségeire is utalványozott 
a választmány segélyt. Dr. P. Horváth Zoltán titkár 
tett még jelentést kisebb dolgokról. Gróf Pálffy-Daun 
Lipótné, szül. Lónyay Klotild úrnő, a ki május havá-
ban hunyt el, végrendeletében a Prot. Árvaháznak is 
rendelt hagyományt. 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K , 

K. J. Cs—a. V. czikkét vettük, jönni fog. — —y. —y. — 31. 
11. E—g. A legközelebbi számban jönnek a czikkek. 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 

P Á L Y Á Z A T O K . 

Pályázat. 
A sárospataki ref. főgimnázium igazgatótanácsa az 

1914—15-ik iskolai évre pályázatot hirdet egy helyettes 
tanári állásra. Pályázhatnak mennyiség tan-természettan-
szakú ref. vallású tanárok vagy tanárjelöltek. A pályá-
zathoz mellékelni kell: 1. érettségi vizsgái bizonyítványt; 
2. keresztelő levelet; 3. tanári oklevelet (vagy szak-
vizsgáról szóló értesítőt); 4. eddigi alkalmazásokról szóló 
bizonyítványokat; 5. a katonai kötelezettseg lerovására 
vonatkozó okmányokat. A megválasztott helyettes tanár 



egy évre alkalmaztatik; fizetése: 2000 K és állását ez 
évi augusztus 31-én tartozik elfogadni. A pályázati kér-
vények beadásának határideje: július 10. 

Sárospatak, 1914. június 24. 
A főgimnázium igazgatósága. 

H I R D E T E S E K . 

Pályázat lelkészi állásra. 
A tolnai ref. egyházmegye kötelékébe tartozó duna-

földvári lelkészi állásra ezennel pályázatot hirdetek. 
Javadalma kongruával kiegészített készpénzfizetés-

ben és naturálékban 2400 K. 
Pályázni szándékozók pályázataikat törvényszabta 

módon felszerelve folyó évi július hó 19-ig Kátai Endre 
espereshez Dunaszentgyörgyre (Tolna m.) küldjék be. 

A megválasztandó lelkész állását folyó évi október 
hó 1-én már elfoglalhatja, de november hó 1-én elfoglalni 
köteles. 

Kunszentmiklós, 1914. június 23. 
Dr. Baksay Sándor, 

püspök. 

Pályázat 
a Kálvin-Szövetség „Claparéde"-ösztöndíjára. 

A Kálvin-Szövetség pályázatot hirdet a Claparede 
Sándor emlékezetére az 1914—15-iki tanévre adandó 
1000 K-ás genfi ösztöndíjra. 

Pályázhatnak a ref. theologiák bármelyikének hall-
gatói. A pályázathoz melléklendő: 

a) a tanulmányi előmenetelt bizonyító hiteles index-
másolat ; 

b) a pályázó szüleinek vagyoni állapotáról szóló 
bizonyítvány; 

c) az illető theologia franczia nyelv tanárától, illetve 
előadójától bizonyítvány folyamodónak a franczia nyelv 
elemeiben való szóbeli és írásbeli jártasságáról; 

d) folyamodó nyilatkozata a felől, hogy az ösztöndíj 
elnyerése esetén rendes lelkésszé választatása után a ka-
pott 1000 K-t tetszés szerinti részletekben, kamatmen-
tesen visszafizeti a Claparede-enilékalapra. 

Az ösztöndíj élvezője köteles a genfi egyetem 
theologiai karán az előadásokat rendszeresen hallgatni 
és az egyes tantárgyakból kollokválni. Künnléte idején 
a magyar theologusokat pártfogó genfi bizottság felügyelete 
alatt áll. Annak útján kapja kézhez havi részletekben 
stipendiumát. 

A Kálvin-Szövetség választmányához czímzendő pá-
lyázatok július hó 5-ig küldendők be P. Horváth Zoltán 
dr. ügyvezető titkárához: Budapest, IV., Molnár-u. 1 ?. 

A Kálvin-Szövetség elnöksége. 

N Y I L T T E R . 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és lithiumos gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál; köszvénynél, czukorbetegségnél , 
vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvlzkereskodóaekben éc gyógyszertárakban. 

c r u m T r c ÁrnCT Szinjre-Llpóozi Salrater-forrii-TálUlat, 
b C H U L 1 E5> A u U M Budapest, V., Rndolfrakpart 8. 

Hungária beszélő-gép 
a legjobb gyártmány. — Olcsón 
kapható. — Kedvező fizetési fel-
tételek. — Kérjen árjegyzéket. 

Deményi J. és társa 
Budapest, 

VI., Teréz-körút 4. sz. 

Orsonaharmóníumokat 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban 

szállít 

PAJKRREZSÖÉSTÍRSA 
Budapest, X. ker,, Oelej-utcza 25 b, 

(Tisztviselőtelep.) 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Tan-
erőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. — R é s z l e t -
fizetés e n g e d é l y e z v e . — Kérjen árjegyzéket pianók és pianinók 

ról. — Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig. 

fl lelkész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

Hornyánszky-féle zsoltárokat 
16" alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és félbőrkötésben . . 1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 kor.-tól (».—̂  kor.-ig 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8" alaKban 17V2 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.00 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 0.— kor.-ig 
Bársonykötésben . . . . . . 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Epen most je lent meg. Épen most je lent meg. 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

HornyánszKy Viktor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 



a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: I I . , Corvin-tér 2 . — IV.. Semmelweiss-u. 14. — V.. Lioót-
körút 2 2 . - VI., Andrássy-út 2 8 . — V I I I . , Rákóczi-út 3 9 . — VI11., Baross-

utcza 7 7 . - X., Liget-tér 2 . 
Egy a f e h é r n e m ű t ö m é s h e i ! való utasítást 

tartalmazó füzet bárkinek I n g y e n kiadatik. 

O I E r r í P D r i T T A gőzüzemre berendezett csász. 
l y l C U C t V U 1 1 " és kir. udvari orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templornorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsir 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

Az egész világot 
uraló eredeti :: :: T h e C h a m p i o n 

kerékpárokat dupla harang csapággyal és 
szabadonfutóval 3 és 5 évi jótállással, min-
den árfelemelés nélkül, szigorúan és az ere-
deti gyári árakon havi 1U és 15 koronás 
részletre adjuk és kerékpáralkatrészeket az 
egész világon létező ö s s z e s kerékpárokhoz 
külső és belső gumniikat, pedálok, lánczok, 
csengők, kulcsok, szabadonfutóágyak, kor-

mányok, stb. mélyen leszállított 

nagybani eredeti gyári árban szállítunk vidékre is 
1 drb hegyi gummi 6 K-tól, 1 drb belső 2-80 K-tól feljebb 

L Á N G J A K A B É S F I A 
kerékpár- és a lkatrésznagykereskedők 

BUDAPEST, VIII. Ker., József-körút 41 szám. 
Fióküzletek : Andrássy-út 55., Baross-tér 3. és Budán II., Margit-körűt 6. sz. 

Dfszárjegyzék 1500 képpel ingyen és bérmentve. 

Orgona- é s harmoniumgyár 
gfizerflhajtái- és saját villamoivflágltissal berendezve. 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
OS. és kir. udvari szillltók 

RÁKOSPALOTA (Budapest me l le t t ) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1806. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
ípneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
Könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minden nagysagban. Harmomumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí 
tással megrendelésre késeülnek. Tervezeteket és rajzokat kivánatra küldünk. 

H E G E D Ű S ÉS S Á N D O R 
PROT. IRODALMI KÖN YVKI ADÓHIVATALÁBAN 

DEBRECZENBEN 
LEGÚJABBAN MEGJELENT 

REF. THE0L. ÚJDONSÁGOK 
PAPI DOLGOZATOK 

ÍRTA 

P É T E R M I H Á L Y 

Á R A V Á S Z O N K Ö T É S B E N 6 K O R O N A 

ÉLŐKNEK A HOLTAKRÓL 
TEMETÉSI BESZÉDEK ÉS IMÁK S FÜG-

GELÉKÜL NÉGY EMLÉKBESZÉD 

IRTA SZUHAY BENEDEK 

ÁRA A 400 OLDALAS KÖTETNEK VÁSZONK. 8 K 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeil 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha 
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
bbex Szö vetkezetéh e z ^ ^ b 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 55 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



STOWASSER J. 

Orgona-harmónlumok. 
A gyönyörfi liang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint é s minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első maovar — vi l lamos erőre b e r e n d e z e t t — h a n g s z e r g y á r . 
cs. és kir.'udvari hangszergyáros, 
a m. klr. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, II., Lánczíhd-u, 5. sz, Gyár: Úntőház-u. 2. sz. 
Továbbá ajanlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
Muros-, vonós- és fúvo-bangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerendai 
mely hegedő, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldet ik 

Kivi lel nagyban = = = = = 
- és kicsinyben. 

T e l e f o n 8 1 — 2 0 . 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz- és jégkár ellen, úgyszintén 
az ember életére a legkülönbözőbb módozatok szerint elő-
nyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjaráilyukban 
részesülnek. 

A lefolyt 13 év alatt a tagok hétszer részesültek a/, 
üzet feleslegéből közgyűlési határozat értelmében díjvissza-
térítésben. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden irányban készséggel szolgál az igazgatóság. 

Alapítványok kormány hozzájárulásával 2,527.960 K 
Tartalékok 3,846.903 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kiű-

zetett tűzkárokban 12,385.000 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett jégkárokban 6,000.000 K 
Biztosított érték tűzben 1913. évben . . 930,000.000 K 

• * jégben „ „ . . 62,500.000 K 
Életüzlet állománya 17,370.144 K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„GONDVISELÉS" 
Országos Közp. Segélyző Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig terjedő temetési segélybiztosítást nyújt, népbizosítási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai- és 
vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat nél-
kül. — A „Gondviselés-Társulat" elnöke: Emődy József, igaz-
gatósági tagok: Láng József, lovag Ember Károly, Czobor 
László, Meskó Pál, Nérei Ödön és i'igyvezető-igazg.: Paur Ödön. 

Ú J D O N S Á G O K 
A kálvinizmus lényege 

Irta ̂  
Dr. Kuyper Ábrahám. 

Fordították : 
Csűrös József Czeglédi Sándor. 

Bevezetéssel ellátta: 
Sebestyén Jenő theol. m. tanár. 

Ara K 3.50 — A Kálvin-Szövetség kiadása. 

Obscurus emberek levelei 
Epistolae obscurorum virorum. 

Fordította : 

Barcza József. 

Ara K 4.— 

A keresztyén liturgia fejlődésének 
s mai reformjának rövid áttekintése II. kötet 

Irta 

Dr. Nánássy Lajos. 
Ára K 1.20 

KAPHATÓK: KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN 
Budapest , IV., Kamermayer Károly-u. 1. 
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PROTESTÁNS 

Megjelenik minden vasárnap. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IX., R á d a y - u ' c z a 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

dijak stb. küldendők. 
. Laptulajdonos és k iadó: 

A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztők' : 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebes tyén Jenő, Tari Imre dr. és 

Veress Jenő. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

H i r d e t é s i d í j a k : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

TARTALOM. Gyászunk és reményünk, p. — Vezérozikk : Csináljunk-e politikát? Kájel Endre. — Tárcza: Olvasásközben. —y. 
—y. Géneral Assembly II. Mező Benő. — Bel fö ld : Kerületünk gyásza. A losonczi diákgyülés. dr. K. I. Vegyes-
házassági statisztika. Homola István. — Külföld : Hollandia. Dr. T. I. — A mi ügyünk. — Irodalom. — Egy-
ház. — Iskola. — Egyesület . — Gyászrovat. — Hirdetések. 

G Y Á S Z U N K É S R E M É N Y Ü N K . 

Ott fenn Losonczon a ladói diáktáborban, a hol a 
békesség és szeretet evangéliumának nevében voltunk 
együtt, Vettük a megdöbbentő hírt a vérfagyasztó, ki-
számíthatlan horderejű eseményről. 

Nagyra, népek sorsának intézésére hivatott életet 
állított meg útjában a gyilkos golyó. Két egymást iga-
zán, mindhalálig szerető szív szűnt meg dobogni majdnem 
ugyanabban a perczben . . . A távolból hallani véltük 
százezrek méltatlankodásának kitörését, zűgó moraját. 
És a három árvának szívtépő zokogását. Ók bizonyára 
nem értik, hogy miért gyűlölték azokat, s miért kellett 
meghalniok azoknak, a kik őket oly nagy, dédelgető 
szeretettel vették körül. Hiszen nekik szólt az utolsó 
távirat és feléjük szállott a két egymással összeforrott 
és egymáson elhaló szív utolsó öntudatos gondolata. 
Nem kell-e gyászolnunk igazán és őszintén, maradhat-e 
szívünk mozdulatlanul és szemünk szárazon, ha mind-
ezeket elképzeljük és magunk elé állítjuk? 

De maradhatunk-e aggodalom és szorongó érzés 
nélkül, ha „szívünkben forgatjuk" mindazokat, a mik a 
lefolyt gyásznapok alatt történtek és ha ezeknek sötét 
perspektíváján át a jövőbe tekintünk ? Ember, ifjú em-
ber, diák cselekedte mindezt. Az emberi szenvedélyek 
legborzalmasabbja, a fanatikus, halálos gyűlölség rakott 
fészket lelkében és költötte ki benne a gyilkos elhatá-
rozást. Mit vált ki, kérdezzük aggodalommal, ez a gyű-
lölség, a mely a népek, ifjak és vének ezreinek lelkében 
él ott lenn és itt is a mi hazánk határain belül? Hány 
életnek hasonló, gyászos, véres elmúlását inaugurálta a 
két gyilkos, gyászt és siralmat okozó golyó ? A meg-
torlás, a rombolás fúriáinak, öldöklő angyaloknak szárny-
csapása és vésztjósló vijongása hallatszik körülöttünk . . . 

Mi vár reánk, nemzetünkre, egyházunkra, fiainkra, 

mit hoz a jövő ? Ez a kérdés ült a közelmúlt napokban 
és ül ma is fullasztó ködként milliók, országok sorsát 
intéző nagyok és kicsinyek szívén. 

Most minden más érzést, ágguuaimat félretéve, 
gondolatban elmegyünk mi is ahhoz a kettős sírhoz. Egy 
férfiú pihen ott, a ki erős, igaz, aczélos jellemű volt. 
Mondják, nem szeretett bennünket. Most ez is alázatra 
és önvizsgálatra kell, hogy indítson bennünket. Mi is 
volt rajtunk szeretni való a közelmúlt években ? Mellette 
a holtáig hű, az utolsó perczben is védőleg reáboruló 
hitves és anya . . . Megyünk koszorút helyezni a kettős 
sírra igaz, méltányló, lojálisán gyászoló érzéssel. Elhívot-
tak voltak, nagy örökségre hívottak. Itt lenn nem érték 
el. Ott fenn vették a koronát Istentől, királyok királyá-
tól, a kit mindketten mély, alázatos, törhetlen hittel 
imádtak és szolgáltak. 

Gyászolunk igazán, őszintén. De nem mint olyanok, 
a kiknek reménységük nincsen. Az a megpróbáltatás, a 
mely nemzetünket is hősies lelkű, aggságában, testi 
gyengeségében is hősies öreg királyunkat érte, kell hogy 
közelebb hozza azokat, a kik most annyira gyűlölik egy-
mást, a mentés, a megtartás, építés czéljából! 

. . . Ott fenn, a hol a gyászos hírt vettük, a lo-
sonczi diáktáborban 200 magyar ifjú volt együtt. Ott 
együtt felemelték szemeiket és szíveiket a hegyekre, a 
honnan a mi segedelmünk jön és a nagy események 
hatása alatt még nagyobb hittel, alázattal, odaadással 
tettek fogadalmat, hogy itt földi életükben igazán hívek 
lesznek Istenhez, királyhoz, hazához és hogy a jé$usi 
férfiasság, hősiesség, evangéliumi élet és munkás szeretet 
elveinek lesznek képviselői és elszánt harczosai. 

—P-



Csináljunk-e politikát? * 
E lap 24-iki számában jelent meg Sebestyén J. 

czikke, a mely határozottan reámutat arra, hogy nekünk 
is hozzá kell nyúlni a politikához, meg pedig teljesen 
felekezeti névvel és jelleggel. Tekintettel arra, hogy ná-
lunk az egyház helyzete az állammal szemben olyan 
sajátságos viszonyok között alakult ki, a minek sehol 
se tudom párját s tekintettel arra, hogy ez a helyzet 
folytonos harczokra kényszerítette az egyház híveit és 
épen ezért annyira összeforrt a mi egyházunk élete a 
politikával, hogy szinte a multunkkal való szakításnak 
kellene tekinteni, ha a politikával nem akarnánk foglal-
kozni ; mi nemcsak fel vagyunk jogosítva, de kötelezve 
vagyunk a politikában való részvételre. Most már csak 
az a kérdés, hogy ez a részvétel hogyan nyilvánuljon 
meg. Soha sem szabad egy pillanatra sem szem elől 
tévesztenünk a multat, mert minékünk a múltban gyöke-
rező alapokat kell felemelnünk. Legnagyobb politikusaink 
és államférfiaink, Bocskay, Bethlen, Rákóczi, bár a leg-
határozottabb jellegű, sőt egyházunk életérdekeit bizto-
sító törvények hozására kényszerítették az orsz. gyűlé-
seket, de világos tény, hogy az ő küzdelmük nem volt 
pusztán vallási, de határozottan nemzeti. Figyelembe 
véve a II. Rákóczi Ferencz szabadságharczát, a melynek 
katonáit 95%-ban a protestántizmus adta, továbbá a 
48/49-iki szabadságharczot, a melynek katonáit 85%-ban 
szolgáltatta a protestántizmus (a százalékmegállapítás Hock 
Jánosé, tehát nem felekezeti elfogultság eredménye), ezek 
a történelmi tények világosan megmutatják, hogy mi 
felekezeti jelleg nélkül is csinálhatunk nemzeti politikát, 
és ezek a tények szinte kötelességünkké teszik, hogy 
csakis nemzeti politikát szabad csinálnunk — minden 
felekezeti jellegű kidomborítás nélkül. A fent elősorolt 
tények alapján mi nem kezdhetünk mást (én értem Se-
bestyén álláspontját, a ki látta a kálvinistaság politikai 
szervezkedését Hollandiában, de a mi helyzetünk más), 
azonban az a nagyarányú szervezkedés, a mi most folyik 
nálunk nemcsak a klerikálisok, de a szabadgondolkodók 
részéről is, újból kényszerít bennünket arra, hogy mi 
teljes erővel felvegyük a küzdelmet, nehogy a magyar 
nemzetiségnek az a dicsőséges fénye, a mi olyan kedves 
nekünk, elhomályosittassék. Tekintettel ismét a jelenlegi 
helyzetre, senki sikeresebben nem veheti fel ezen a téren 
a küzdelmet, mint mi. Tessék csak megfigyelni a radi-
kális párt riadóját, ők doktrinér párt akarnak maradni, 
mert még most nem képesek megbirkózni, mint mondják, 
a közigazgatási hatóságokkal, azonban nemcsak ezek 
vannak a vidéken, de van nép is, a melyik nélkül senki 
nem boldogulhat. Ki tud előbb odaférkőzni a nép lel-
kéhez a maga politikájával és ki tudja azt előbb bizto-
sítani a maga részére ? ez a döntő kérdés. Hát, kérem 
itt vagyunk mi elképzelhetetlen óriási előnyben minden 
más tényező fölött, most még a mienk lehet a győzelem 

* A czikkíró részben félreértette S. J. vezérczikkénck in-
tenczióit. Szerk. 

nagyon könnyen. Mert 10 évvel később már nehezebb 
lesz a helyzetünk s 30 év után feltétlenül fel kell ad-
nunk a pozicziót minden vonalon. De ha most nekiindu-
lunk ennek a munkának, akkor nemcsak hogy-30, de ismét 
300 évre megalapozhatjuk és biztosíthatjuk a nemzetünk 
történetében azt a fényes pozicziót, a mi olyan édes 
melegséggel tölti el a magyar kálvinista szivét s olyan 
tiszteletre kényszerit minden magyar embert — ha a 
nemzet történetével foglalkozik. Mindezt azonban csak 
úgy érhetjük el, ha igazán kálvinisták leszünk, mert ha 
mi politikát akarunk csinálni, akkor olyan elszánt, meg-
alkuvást nem ismerő, minden munkára, küzdelemre kész 
lelkekre van szükség minden vonalon, a milyen az igazi kál-
vinistáké. A kálvinistaság lényege pedig az, hogy a lélek, 
tudatára jutva az ő bűnös mivoltának és megtapasztalva 
Istennek a Krisztusból megjelent nagy kegyelmét, tisz-
tába jön azzal, hogy Wzel a Krisztus által megtisztult 
élettel ő többet nem rendelkezik, mert az többé nem az 
övé, hanem Istené, tehát ő ezért köteles megtenni min-
dent Isten dicsőségére. Ez a lélek már azután alkalmas 
arra, hogy politikát csináljon, mert ez a lélek nem az 
emberek, de az Isten előtti felelősséggel dolgozik. Van-
nak-e ilyen lelkei most az egyházunknak ? Ez is kérdés, 
a mire azonban nyugodt lélekkel mondhatjuk, hogy hála 
Isten vannak, csak hogy nincsenek még egybegyűjtve, 
egy táborba egyesítve. Épen ezért nem kell semmit sem 
késlekedni, hanem tessék kidolgozni azt a politikai pro-
grammot és ha mi egy egészséges, teljesen független, a 
nemzeti tehetségeket minden téren fejleszteni képes és 
alkalmas politikát tudunk hirdetni, akkor mienk a nép 
és akkor mi gyakorlatilag is megvalósíthatjuk elveinket. 
Mert a hova a radikálisok most nem igen tudnak beha-
tolni — a vármegyékre —, mi oda nagyon könnyű szerrel 
bevonulhatunk és nemcsak hogy nem félünk a szolga-
biráktól, de szinte hivatalból fogjuk ellenőrizni a műkö-
désüket. Attól az aggodalomtól pedig egyáltalában nem 
kell félnünk, hogy a nép nem érti meg az igaz és tisz-
tességes politikát. Engem is nyugtalanított ez a kérdés 
és épen azért ki is próbáltam és az ország legelrontot-
tabb kerületében, a tabiban,* hirdettem egy igazi falunak 
való politikát, a falu életét tártam fel a falu emberei 
előtt és 403 szavazó szavazott le a saját költségén a 
jelöltünkre, a szavazók 7«-a. Tekintettel arra, hogy most 
a fuvar- és ellátási díj elesik, ez óriási módon megköny-
nyíti az agitálást egy egészséges politikai programm 
érdekében s ha mi egyöntetűen és tervszerűen fogunk 
azoknak az elveknek a megvalósításához, akkor 2—3 
választás után feltétlenül uralomra tudjuk juttatni azt a 
politikai programmot, a mit úgy állapítottak meg, hogy 
az a magyar nemzet életében szolgálja Istennek dicső-
ségét. 

Kájtíl Endre. 

* Két czikluson keresztül sohase képviselte egy képviselő. 
Egyszer választott meg egy embert kétszer, de ez a nagy kava-
rodásban volt! 



T Á R C Z A . 

Olvasás közben. 
Az ilyen magamfajta falusi papnak nem igen jut 

pénz új könyvekre, megbecsüli, elolvassa hát az öregeket 
is. Ezért aztán néha ósdi a gondolkozásmódja is, mint az 
olvasmányai. 

A napokban a nagy Révésznek „ Figyelmező "-je 
keriilt a kezembe. Ezt olvasgattam. Sok aktuális dolgot 
találtam benne. Filó Lajos hadakozik nagy alapossággal 
és buzgalommal a modernistákkal. Manapság ezeket a 
modernistákat raczionalistáknak hívjuk. Védekezik a vá-
daskodások ellen, mert, úgymond, „egyházi komoly lap 
vezérczikkezői is gyakran hangoztatják, hogy a prot. 
orthodoxia (ma pietiznius a neve) a r. katholiczizmus 
malmára hajtja a vizet." Ejnye! Mintha ez a vád fel-
hangzott volna a közelmúltban egyik „egyházi komoly 
lap" vezérczikkében is. A szegény „pestiek" beleestek 
a régi bűnbe! Halljuk meg a választ is, szintén Filó 
ajakáról: „Ne csodálkozzanak, ha a r. katholikusokkal, 
vagy más hitfelekezeti keresztyénekkel, kit az írás isteni 
tekintélyét szintén elismerik, közös téren találkozunk. 
E találkozást kompromittálónak nem tarthatjuk; hiszen 
a keresztyénségnek megvan bizonyos közös alapja és 
közös jelleme is. A hitetlenség mindnyájunk ellensége." 
Okos beszéd, de a ki nem lát mást, mint a mi elválaszt 
annak hiába beszélünk. 

* 

Most olvastam Bernát Istvánnak pompás vezérczik-
két e lapban. Erről eszembe jutott, hogy a héten akadt 
a kezembe Kazinczy Ferencznek 40 esztendővel ezelőtt 
véletlenségből felfedezett egy pár levele 1788-ból. E le-
veleket Kazinczy, mint a nemzeti iskolák Kassa kerületi 
királyi főigazgatója írta Paksi Szathmári István debre-
czeni szuperintendenshez. 

Kazinczy a püspököt arra akarta rávenni, hogy ne 
a felekezeti iskolákat pártolja, hanem a II. József által 
felállítandó „közös nemzeti" (más szóval állami) iskolá-
kat, s ezeket fogadtassa el a gyülekezetekkel. A püspök 
válaszra sem méltatta e leveleket. Akaratlanul is eszembe 
jut, hogy mtist a debreczeni püspököt ugyancsak nem 
kell ékes levelekkel bíztatni az állami iskolák pártfogo-
lására. Változtak az idők, változtak az emberek ! No ez 
ugyan sovány vigasztalás a mi anyaszentegyházunk 
számára! 

* 

Azok is, a kik ellen Bernát István hadakozik, 
tanulhatnának Kazinczytól. 0 az állami iskolákból nem-
csak ki nem űzte a hitoktatást, hanem mindennap imád-
sággal kezdte és végeztette a tanulást. Szathmári püspök-
nek elkiildötte a sajátkezűleg írt imádságokat is. Hall-
gassuk meg tán, hogy Kazinczy Ferencz tanulás után 
hogy imádkozott: 

„Hálaadással emeljük fel Tehozzád lelkeinket, min-
den jónak Adója, azért a jótéteményidért, a melyeket 

velünk közlöttél. Engedjed, Uram, hogy az az okta-
tás, a melyeket most vettünk, nékünk előmenetelünkre, 
néked pedig dicsőségedre váljon. Ezenkívül kérünk bo-
csássad áldásodat uralkodó Fejedelmünkre, hazánkra, 
szüleinkre, tanítóinkra és jóltevőinkre. Ezeknek, Uram, 
sőt minden embernek engedj boldogságot. Ámen." 

Most már tanítóink is — tisztelet a kivételnek — 
nemcsak hogy nem akarnak imádkozni, hanem a hit-
oktatással együtt az Istent is ki akarják parancsolni az 
iskolából . . . Ne haragudjunk rájuk. Én nem haragszom, 
mert tudom, hogy sem ők, sem a vezetők nem ismerik 
az Urat, nem is sejtik, hogy mi az az imádság. Tanít-
suk meg mind a kettőre őket, vagy ha őket már nem 
lehet: a fiaikat és a leányaikat. Jó Kazinczy Ferencz, 
téged is megmosolyognak ám! Te még a boldogságot 
Istentől kérted és vártad ! Milyen sötét, klerikális alak 
voltál te is! 

—y —y-

General Assembly. 
II. 

20-án reggel az assembly tagjai úrvacsorára gyűl-
tek össze, mely után a testvéregyházak küldöttei fogad-
tattak részint a brit birodalomból, részint a kontinensről. 

A vasárnapi iskolákról szóló jelentés fájdalommal 
számolt be az ily iskoláknak számban, tanítókban és 
tanítványokban történt csökkenéséről. Az előadó e jelen-
ség okát a kivándorlásban, a születések számának foko-
zatos apadásában s különösen a külvárosi, az egyház 
iránt nem igen érdeklődő szülők gyermekeinek hozzá-
férhetetlenségében látja. Ezzel szemben rámutatott, az 
egyháztagok számának örvendetes növekedésére, mely 
az 1913-ik év folyamán 504,901-ről 507,075-re emel-
kedett. 

Melegen üdvözölték dr. Dykes Shawt, mint dr. 
Matthews utódját a presbiteri szövetseg titkári tisztében, 
ki úgyszólván az egész földet lassankint behálózó szövet-
kezés jelentőségéről utalást tett a mi magyar egyházunkra, 
mint egy fontos szemre, a presbiteri egyházak lánczo-
latában. Dr. Dykes egyházunk azon skót barátai közé 
tartozik, kik őszinte rokonszenvüknek és hozzánk fűzött 
várakozásuknak már többször és nyomatékosan kifejezést 
adtak. 

Május 21-ike teljesen a kiilmisszió ügyének volt 
szentelve. Az előadó jelentése szép haladásról adott ké-
pet úgy a munkások, mint az egyháztagok szaporodá-
sában. A missziói gyülekezetek és új telepek áldozat-
készsége fokozódó mértékben nyilvánult meg az elmúlt 
év folyamán, s közöttük nem egy, teljesen a saját ere-
jéből fedezte összes kiadásait. Sajnálattal emlékezett meg 
a kiilmisszió minden irányú fejlődése mellett is fennálló 
hiányokról, a munkaerő csekélységéről a mérhetetlen 
szükséggel szemben. Az evangélium szövétneke hatal-
masan terjeszti világosságát a bálványimádás sötét terü-
letén, a Lélek bámulatos erővel munkálkodik az emberi 



szívekben, kik sóvárogva várják az égi „örömhírt", de, 
fájdalom, nincs kit küldeni az éhező és szomjazó lelkek 
megelégítésére. A gabona megérett. „Az aratni való sok, 
de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, 
hogy küldjön munkásokat az ő aratásába!" 

A női missziószövetség titkára a folyton terjeszkedő 
női munkára, mint a misszió szükségképeni alkotórészére, 
ennek áldásos eredményeire irányította hallgatósága 
figyelmét. 

Az érdekes tárgyú nap az ú. n. külmissziói estéllyel 
nyerte ünnepélyes befejezését. Már kora délután nagy 
számmal jöttek érdeklődők s kevéssel ajtónyitás után az 
Assembly-Hall zsúfolásig megtelt. A később jövők százai 
igyekeztek bejutni, de eredmény nélkül, miért is egy 
párhuzamos ünnepély tartása vált szükségessé a szom-
szédos High Church-ben. Az est folyamán hat hittérítő 
szólott. Az egyik India viszonyait ecsetelve felhívta a 
figyelmet arra a lázas sietségre, mellyel az álmaiból 
felébredt nép igyekszik átültetni a nyugati czivilizácziót. 
Ha a keresztyénség nem fogja érvényesíteni a maga 
nemesítő befolyását e nagy átalakulás idején, India a 
materiálizmus karjaiba veti magát. 

Mandzsúriában az önkényuralommal ismét a konfu-
cziánizmus jutott hatalomra a keresztyénséggel szemben, 
de a keresztyénség diadala csak rövid idő kérdése. 

Dr. Robertson afrikai misszionárius az elért ered-
ményeket ismertetve panaszosan említette, hogy az új 
munkások kicsiny száma miatt hat ember helyett csak 
egyet kap. A theol. ifjúsághoz fordulva így végezte be-
szédét: „Ti ifjak, kik eklézsiákat kerestek egész Skó-
cziában, mire néztek? Ez szivettépő! Nyugat-Afrikában 
ezeren és ezeren sóvárogva az evangélium után, teljes 
szívvel könyörögnek munkásokért és nem kaphatnak!" 

Az ünnepély második felét a kimenő új misszio-
náriusok (3 nő, 2 férfi) bemutatása, felavatása és a mo-
derátor buzdító beszéde töltötték ki, majd a gyülekezet 
lelkes éneke fejezte be a felejthetetlen külmissziói estélyt. 

22-én az egyház fináncziális iigyei kerültek napi-
rendre. A múlt évi kimutatás szerint a U. F. Church 
összes bevétele 1913-ban 25.106,712 K az 1912-ik évi 
23.940,768 K-val szemben, tehát 1.165,944 K különbség 
mutatkozik. Legszembetűnőbb az emelkedés a külmissziói 
adományoknál, hol 862,896 K a különbözet. 

A nap másik kiemelkedő pontja egy glasgowi theol. 
tanszék betöltése volt. Négy jelölt ajánlása után követ-
kező szavazás nekünk, magyaroknak, szokatlanul feltűnő 
csendben és rendben folyt le. A választásból dr. Forrest 
edinburghi lelkész került ki győztesen. 

23-án a „Nők Belmissziója" tartotta évi közgyűlését, 
melyen rövid tudósításokat hallottunk arról a sokágú 
munkáról, melyet az egyház nőtagjai végeznek Skóczia 
bánya-, halász- és gyümölcstelepein. Végül a Missionary 
Training College vezetője ismertette az intézetben folyó 
előkészítő munkát. 

Egy kedves ünnepélyről kell még megemlékeznem, 
mely a vasárnapi iskolás gyermekek részére volt ugyan, de 

mégis a szülők gyönyörködtek benne leginkább. Har-
minczkilencz helyi gyülekezetből alakított gyermekkar 
bájos énekei valóban elragadó hatással voltak minden 
jelenlevőre. 

25-én a közerkölcsiség és szocziális problémák, 
valamint az egyháznak ez irányban végzett munkája 
kerültek tárgyalás alá. Glasgow és Edinburgh „slum"-ja, 
az ipartelepek, főleg a bányakerületek atheista agitá-
torok által izgatott munkásságának nemcsak közönyös, 
hanem kifejezetten egyházellenes magatartása, az iszá-
kosság rombolása, különösen az ily fertőző környezetben 
élő gyermekek elhanyagolt, szánalmas helyzete, a növekvő 
gyermekhalandóság képezték a jelentések tárgyát. E ba-
jokon egyedül az evangéliumi lelkületű egyháztagok ak-
tív munkája segíthet, mert, „az egyház véget vethet e 
bajoknak s kell, hogy az egyház így cselekedjék !" 

26-ika az unió-vita napja volt. A félszázados unió-
mozgalom hatalmas mérveket ölt mindkét egyházban. 
A számba alig jöhető ellenzék szinte eltűnik az ügy 
mérhetetlen jelentőségével szemben. Míg egyfelől az 
egyesülés utáni forró vágy mind hatalmasabb lángot vet 
a szívek mélyén, másfelől szégyenérzet és keserűség 
fogja el a lelkeket, hogy egy hazában élő, egy funda-
mentumon álló keresztyének között a Krisztus teste 
ennyire megszaggattatott a fájó emlékű diszrupczió által. 
Nemcsak egyházi, hanem nemzeti szempontból is köte-
lességnek tekintik egy erős, újra egyesült Church of 
Scotland megalkotását, mely hatványozott mértékben 
veszi fel a küzdelmet az igazságért s tölti be a Mestertől 
nyert rendeltetését. Minden közeledés mellett is nagyok 
az akadályok. A U. F. Church a teljes lelkiszabadság 
és az államtól való abszolút függetlenség öröklött kin-
cseihez kilartó hűséggel ragaszkodva semmi áron sem 
hajlandó az élvezett függetlenségről lemondani s magát 
újból az állam gyámkodása alá adni. A Church of Scot-
land viszont az állammal való specziális viszonyából 
folyó előnyök teljes elvesztése árán Free Church lenni 
nem akar. Unió csakis a jelen változott viszonyok által 
indokolt kölcsönös engedmények alapján jöhet létre, 
melyért előreláthatólag a Church of Scotland-nak kell a 
legnagyobb áldozatot hoznia az állam és egyház közötti 
jelen viszonynak gyökeres, a U. F. Church által min-
denkor szilárdan fenntartott alapelvnek megfelelő mó-
dosításával. 

A vita a következő napra is átnyiilott. 
Semmi sem mutatja világosabban a két egyháznak 

egymás iránti meleg, testvéri ragaszkodását mint a mo-
derátorok kölcsönös látogatása az ülések folyamán és a 
királyi kiküldött ünnepélyes megjelenése a U. F. Church 
assemblyjében. Bármily nagyoknak tűnjenek is fél az 
akadályok az egyesülés útján, a mozgalom diadalrajutása 
csak rövid idő kérdése, mert az egy igaz fundamentumon 
felépült két egyház egybeforr a Krisztusban élő és kö-
vetőit átható szeretet által. A hol nemcsak emberi ténye-
zőket vesznek tekintetbe s nemcsak földi bölcseségre 
támaszkodva dolgoznak, hanem buzgó imádságban Annak 



segedelmét és vezetését is kérik, ki tegnap és ma 
ugyanaz (s ezt cselekszik elsősorban), ott a munkát és 
nemes törekvést égi áldás koronázza. 

28-án a moderátornak leginkább az unióval és a 
közel jövő teendőivel foglalkozó záróbeszéde rekesztette 
be az assemblyt, melynek állandóan nagyszámú közön-
ségtől figyelt tárgyalásai, deriis mozzanatokban gazdag, 
szokszor kemény, de a szenvedélyességig sohasem emel-
kedő vitái, változatos és tanulságos lefolyása érdekes és 
maradandó hatással voltak különösen reánk, idegenekre. 

Mező Benő. 

BELFÖLD 

Kerületünk gyásza. 
Dr. Baksay Sándor püspök a következő felhívást 

intézte kerületünk lelkészeihez: 
Értesítem a Dunamelléki református Egyházkerület 

összes lelkészeit és egész közönségét, liogy 0 császári 
és királyi Fensége Ferencz Ferdinánd trónörökös és fen-
séges neje Hohenberg Zsófia f. é. június hó 28-án bor-
zalmas merénylet áldozatai lettek. 

A megrendítő országos gyászban fájdalmas részvé-
telünk czéljából elrendelem, hogy Egyházkerületünk ösz-
szes templomaiban a harangok a temetés napjáig minden 
nap, egyszersmind a temetés órájában is meghúzassanak, 
tornyainkra ós összes középületeinkre a gyászlobogó ki-
tétessék ; végül a temetést követő vasárnapon a rendes 
délelőtti isteni tisztelet keretében gyász isteni tisztelet 
tartassék. 

Istennek kegyelme legyen hazánkon. 
Kúnszentmiklós, 1914. június 29. 

Dr. Baksay Sándor, 
p ü s p ö k . 

A losonczi diákgyűlés. 
Hatalmas gyűlések színhelye Losoncz városa és 

határa ezen a héten. Itt tartja VIII. konferencziáját a 
Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség június 
28-tól július 5-ig. Ezzel párhuzamosan tartja az Evan-
géliumi Leánydiákszövetség első országos konferencziáját 
június 30-tól ugyancsak július 5-ig. A Budapesti Ref. 
Ifjúsági Egyesület cserkészcsapata is itt táborozik. 

A szép város északnyugati határán, a Ladó nevű 
fensíkon, a várostól 4—5 kilométernyire fekvő tűzörségi 
gyakorlótéren, hatalmas táborsátor emelkedik. Kétoldalt 
2 négyszögletes sátor, közbül 8 uagy sátor, a jobb szár-
nyon kisebb sátrak a vezetőség és az iroda számára. 
Kissé lejebb a cserkészek tábora, kisebb és nagyobb 
sátrakkal. Mögöttük fiatal erdő, melynek koronái fölött 
kiemelkedik a gácsi vár, Wenckheim gróf gyönyörű 
nyaralóhelye. Az egész mögött csendes máltóságba hú-
zódik a felsőnógrádi hegyláncz : az Osztrovszki-Vepor 
hegység végső nyúlványai. A másik irányban Losoncz 
város képe bontakozik ki. Különösen a kisfalusi és apát-

falusi hegyoldal látszik szépen. A város körvonalaiból, 
mely Eszakmagyarországnak fontos ipari és kereskedelmi 
góczpontja, a ref., ev. és róm. kath. templomok tornyain 
kívül 11 hatalmas gyárkémény ágaskodik ki. Mögötte 
hatalmas városi erdő, még hátrább a Sőreg, Ajnácskó, 
Salgó és a Korláti hegyek emelkednek. Valóban festői 
látvány. Ennél hatalmasabb és alkalmasabb területet 
aligha választhatott volna e diákság nyári táborozása 
színhelyéül. 

Maga a város annak életében oly nagy szerepet 
vivő ref. egyház is méltán rászolgált arra, hogy a diák-
ság figyelme ide irányuljon. A niult század elején lakos-
sága még tiszta kálvinista volt. Jónevű kollégiuma egész 
sereg derék ifjút uevelt, kik apostolokként szétmentek 
az egész országba. így a gyülekezet tagjainak száma 
óriási arányban megfogyatkozott. Súlyát azonban a 13,000 
lakossal bíró és méreteihez képest rendkívül intelligens 
városban mind máig megtartotta, kicsiny töredék volta 
mellett is. A város kellős közepén büszkén emelkedik 
szép gótikus stílusban épült temploma, melyet 1853-ban 
építettek annak a régi XII. századbeli templomnak a 
helyére, a melyet a muszkák 1841-ben egészen feldúltak. 
1864-iki felszentelésén az egész ország kálvinistasága 
képviselve volt. Ügy érezte mindenki, hogy rendkívül 
fontos megőriznünk és erősítenünk a kálvinizniusnak ezt 
az ősi őrhelyét, a mely körül mérföldekre egyetlen egy 
ref. gyülekezetünk sem maradt meg a hosszú elnyomatás 
alatt. Mint a gyülekezet érdemes vezető lelkésze, Sörös 
Béla mondotta: a gyülekezet messze elszállt fiai helyett, 
azok unokái, dédunokái visszaszálltak most, hogy hoz-
zanak vissza abból az ősi tiszta szellemből, a mely oly 
hatalmas erővel ragyogott itt századokon át. 

A diákok jöttek is hatalmas számmal. Lélekemelő 
az a tudat, hogy az Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 
tábora mint nő evről-évre, mint hódítja meg egymás után 
az egyetemek, főiskolák ifjúságát, mint nyeri meg már 
a középiskolák ifjúságát is előre. Elénk bizonysága ennek 
az, hogy az évi gyűlések résztvevőinek a száma egyre 
nő. Hét évvel ezelőtt volt Visegrádon az első gyűlés. Ott 
és a sárospataki (harmadik) gyűlésen mindössze tizen, 
a balatonalmádi és a tatai második és negyedik gyűlésen 
már negyvenen, az eperjesi ötödiken már százhúszan, a 
debreczeni hatodikon százharminczan, a felsőszeli-i he-
tediken száznegyvenen, az idei losonczin paciig már száz-
hatvanan vesznek részt. A .leány diákok negyvenen vannak. 
A lelkészi karból és a theologiai tanárok közül is eljöttek 
többen, kik hosszabb, kik rövidebb, időre, így B. Pap 
István, dr. Kecskeméthy István, dr. Ravasz László, dr. 
Kováts István, Pongrácz József theol. tanárok; Sebestyén 
Jenő theol. m. tanár; báró Podmaniczky Pál és Marcsek 
János ev. lelkészek, Takaró Gréza, Torró Miklós, Marjay 
Károly, Benkö István, Varga Antal, Patay Pál ref. lel-
készek és vallástanárok. A külföldi diákmozgalom is 
képviseltette magát. A világbizottságnak két küldöttje 
van : King Henrik, ki Bécsben munkálkodik az ott tanuló 
idegen diákok körében és Rose Vilmos, a cseh keresz-



tyén diákmozgalom titkára. Az osztrák keresztyén diák-
mozgalom két küldöttel képviseltette magát: Schwarz 
Károly és Czastka Edével. 

Nagy feltűnést kelt, hogy az evangélikus diákság 
úgyszólván teljesen távoltartja magát az idei nyári gyű-
léstől. Lehetetlenség feltételeznünk, hogy ez kizárólag 
magukon a diákokon mult volna és csak sajnálnunk 
lehet, hogy egyes vezetők ily irányban érvényesítették 
befolyásukat a diákság körében. 

A diákok zöme 27-én, szombaton délután érkezett 
Losonczra. Aznap mindjárt kivonultak a diáktáborba, a 
melyet a Losonczon állomásozó gyalogezred parancs-
nokának szívességéből szereltek fel oly kényelmesen. 

A megnyitó ünnepség június 28-án, vasárnap volt 
a ref. templomban alkalmi istentisztelettel. Gombos Fe-
rencz, a Diákszövetség egyik titkára prédikált, Pál II. 
Tim. 1: 12 alapján. Hangsúlyozta, hogy a Diákszövetség 
nem akarja a felekezeti kereteket lerombolni, hanem 
azon belül akarja látni azokat, a kik Krisztus vallását 
vallják. Ennek a mozgalomnak 160,000-et meghaladó 
tagjai tudják, kinek hisznek. Tudják azt is, hogy hit és 
tudás nem ellenségek: a tudásnak van hite s a hitnek 
van tudása. Nem a hit és a tudás ellenkeznek, hanem 
a világnézetek. Bennük bűntudat és Istentudat van. Ez 
adja meg világnézetüket. Ez kényszeríti őket, hogy har-
czoljanak egyfelől a bűn ellen, másfelől az Isten dicső-
ségéért. Érzik saját tapasztalataikból, hogy „a bűn szol-
gája gyáva rab, a Krisztusé szabad". Érzik azt is, hogy 
az élő Istenben megnyugvó léleknek van csak bizonysága. 
A gyönyörű templomból, a mely igazi példányképe annak, 
hogy mint egyesülhet a gótika áhitatgerjesztó ívelése a 
kálvinizmus puritánizmusával s a mely arab stílű oszlop-
főivel, szószékével és ragyogó tisztaságával valóban feL 
emelő hatást gyakorolt mindnyájunkra, a lelkész néhány 
üdvözlő szava után átvonultunk a városi vigadó díszter-
mébe. Itt folyt le az ünnepélyes közgyűlés. 

A „Fel barátim . . eléneklése után Rényi György, 
a Diákszövetség elnöke üdvözölte a közönséget, a mely 
valóban különös melegséggel és szeretettel fogadta a 
diákokat falai között. Rámutatott arra, hogy a diák-
esztendők nemcsak a legszebb, de egyszersmind a leg-
komolyabb esztendők mindnyájunk életében. A diákévek 
alatt alakul ki a férfijellem, sok harcz és küzdelem 
közepette. Ezt a harczot nem tudjuk önmagunkban meg-
küzdeni, a Diákszövetség tagjai Krisztustól várják és 
nyerik az erőt. Utána Baskay Ferencz, helyettes polgár-
mester üdvözölte szívélyes szavakkal a diákságot a város 
közönsége nevében. Majd Victor János, a szövetség fő-
titkára tartott nagyhatású előadást. Visszatekintett az 
elmúlt tanév tapasztalataira. Három évvel ezelőtt azt a 
nagy feladatot tűzték maguk elé, hogy egy diáknemzedék 
alatt evangélizálják az ország egész diákságát. Egy év 
van még hátra és még nagyon távol vannak a czéltól. 
De ezért nagy eredményekre mutathatnak vissza. A biblia-
tanulmányozó körök tagjainak száma 300-ról 800-ra 
emelkedett az elmúlt tanévben. Emellett munkájuk újabb 

mezőket is ölelt fel. Missziói körök alakultak több he-
lyütt. Alalkult egy kör szocziális problémák tanulmányo-
zása számára. Szaporodtak a nyilvános összejövetelek is. 
Nemrégiben alakult meg Debreczenben a negyedik szer-
vezett diákegyesület. Gyarapodott súlyban is a szövetség: 
olyan kapuk tárultak ki előtte, a hol azelőtt bezárkóztak 
előttük. Lassankint megváltozik az egész magyar diákság 
légköre. Nem akarják elvitatni, hogy számos, más tényező 
is közremunkálkodik ebben, de önérzettel hivatkozhatnak 
reá, hogy nekik is van részük benne. Munkájukban leg-
erősebb hajtóerő volt személyes tapasztalatuk. A mint 
diáktársaik körében munkálkodnak, úgy érzik, hogy min-
den diák egy nagy segélykiáltás. Az ifjúságban nem 
lehet felülről ápolni az eszményeket: a diákoknak ön-
maguk közt kell ezen munkálkodniok. Nemzetek, államok 
és fajok életében, különösen manapság, a mikor a nem-
zetek között a válaszfalak egymásután omlanak le, sokat 
tesz, ha százával, ezrével kerülnek ki az egyetemekről, 
főiskolákról olyan emberek, a kik diákéveik legmélyebb 
benyomásait Krisztustól nyerték. Ha nálunk is erőssé 
válnék ez a mozgalom, nem lehetnének álmok túlmerészek 
és vágyak megvalósíthatatlanok. 

Hefty Mária a leánydiákok közt folyó munkát 
ismertette. Reámutatott arra, hogy mily óriási jelentősége 
van a nők körében folyó munkának a mai korban, a 
mikor erősebb a nők befolyása, mint valaha volt. A mi-
kor új pályák, új terek nyílnak meg a nők számára, 
csakis az Istennek tartó felelősségérzet bírhatja a nőket 
arra, hogy az önzéstől eltekintsenek és valóban áldássá, 
ne pedig átokká váljanak. A „Föl, mert eljő az éjjel . . ." 
eléneklésével véget ért a lélekemelő megnyitó közgyűlés, 
mely mély nyomot hagyott a szép számban megjelent 
intelligens közönségben. Dr. K. I. 

Vegyesházassági statisztika.* 
A in. kir. központi statisztikai hivatal havi közle-

ményei szerint f. évi április havában Magyarországon 
összesen 9209 házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 
1544 ( % ' b a n 16'8), tiszta ág. h. ev. házasság 824, ref. 
1327. A gyermekek vallására vonatkozólag összesen 401 
megegyezés létesült (%-ban 26'0), melyekből 194 esetben 
az apa (%-ban 48'4), 207 esetben az anya vallását 
(%-ban 51'6) fogják követni a gyermekek. A róm. kath. 
egyház javára 211 (%-ban 52'6); gör. kath. 17 (%-ban 
4'2), ref. 123 (%-ban 30'1), ág. h. ev. 37 (%-ban 9'2), 
gör. kel. 10 (%-ban 2 5), unitárius 1 (%-ban 0-3), izr. 
hitfelekezet javára 2 (%-ban 0"5). 

Horvát-Szlavonországokban április havában össze-
sen 743 házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 19 
(% 2 6), tiszta ág. h. ev. házasság 22, ref. 6. A gyer-
mekek vallására vonatkozólag összesen 6 megegyezés 
létesült (%-ban 31'6), melyekből 1 esetben az apa, öt 

* H. I. mult számunkban megkezdett czikkének folytatása 
a jövő számban. 



esetben az anya vallását fogják követni a gyermekek. 
A róni. kath. egyház javára 5, ref. 1. 

Az ág. h. ev. egyház vesztesége, szemben a róni. 
kath. egyházzal, Magyarországon a 248 vegyesházasság-
nál létesült 90 megegyezésből (levonva a nyereség-vesz-
teséget) 18. Más hitfelekezetekkel szemben Magyarorszá-
gon a 132 vegyesházasságnál létesült 7 megegyezésből 
vesztesége 5. Horvát Szlavonországokban egy ilyen ve-
gyesházasságnál megegyezés nem létesült. A magyar 
birodalomban a róni. kath. és más hitfelekezetekkel 
szemben összes vesztesége április havában 26. 

A református egyház vesztesége, szemben a róni. 
kath. egyházzal Magyarországon a 651 vegyesházasság-
nál létesült 226 megegyezésből (levonva a nyereség-
veszteséget) 32. Horvát-Szlavonországokban az egy ilyen 
vegyesházasságnál létesült megegyezésből nyeresége 1. 
Más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon a 258 
vegyesházasságnál létesült 41 megegyezésből nyeresége 
11. Horvát-Szlavonországokban egy ilyen vegyesházas-
ságnál megegyezés nem létesült. A Magyarbirodalomban 
a róm. kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes 
vesztesége április havában 20. 

Kassa. Homola István, 
ev. lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

Hollandia. 

Egyházi nagygyűlés. A hágai nagytemplomban tar-
tották a holland protestánsok legutóbbi nagygyűlésöket. 
Az ország minden részéből nagy számmal érkeztek egy-
házi és világi előkelőségek. Körülbelül 2000-en lehettek. 
A napirenden két pont szerepelt. Az első arról szólt, 
hogy a papszenteléskor milyen kérdést intézzenek a fel-
szentelendőkhöz. Eddigelé ezt kérdezték tőlük: „Hisz 
Ön Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek 
Teremtőjében és a Jézus Krisztusban, az 0 egyszülött 
Fiában, mi Urunkban és a Szentlélekben ?" Hat lelkész 
szólott e kérdéshez. A balpárthoz tartozó Neuwmeyer és 
Blecher azt javasolták, hogy hagyják meg a jelenlegi 
formulát, melyre a felszentelendő így válaszoljon : „Hiszem 
e tanítást és a mi ennek szellemét illeti, ragaszkodom 
hozzá." A középpárti Vermeer a status quo megtartását 
indítványozta, Buck a szabadságot hangsúlyozta. A jobb-
párt két képviselője: Eysnga és van Grieken, szigorú 
kálvinisták, a dordrechti pontokhoz való visszatérést 
követelték. A nagygyűlés ebben a kérdésben nem döntött, 
megmarad tehát a status quo 

A második ponton az a kérdés szerepelt, hogy ho-
gyan lehetne a nagyvárosokban az evangélizácziót leg-
sikeresebben végezni. Dr. T. 1. 

Távíratmegváltási lapok 
sere a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker., Molnár-utcza 17. szám), jt jt jt jt jt 

A M I Ü G Y Ü N K . 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t kérjük, szíveskedjenek az 
1914. évi előfizetési díjat s az e s e t l e g e s h á t -
r a l é k o t minél előbb beküldeni. 

Jelentés. Lapunk a nyári szünet folyamán (július-— 
augusztus) a jelen számtól kezdve négy oldallal kisebb 
terjedelemben jelenik meg. Hisszük, hogy előfizetőink, 
olvasóink nem veszik rossz néven tőlünk ezt a reduká-
lást. Szükségünk van az anyagi megtakarításra. Hiszen 
még a napilapok is felemelték az előfizetési díjakat. Mi 
is jóformán a nyomdának dolgozunk. De ezenfelül is 
szükségünk van pihenésre. Nagyon be voltunk fogva. 
Szeptemberben igyekszünk pótolni mindazt a hiányt, a 
mi a két hónapban a szerkesztőség tagjai nagy részének 
távolléte miatt esetleg előáll. 

Kérelem. Mult számunkban küldtünk utalványt 
mindazon t. előfizetőink részére, a kik a III. negyedre, 
illetőleg a II. félévre az előfizetési díjat még nem kiil-
dötték de. Nagyon kérjük ennek mielőbbi szíves bekül-
dését, hogy kötelezettségeinknek a nyomdával szemben 
mi is eleget tehessünk. 

A Claparéde-emléktáblára és ösztöndíjalapra ifj. 
Andrássy Kálmán lelkész (Téglás) 10 K-t küldött. Eddig 
begyűlt 1238 40 K. További adományokat B. Pap István 
theol. tanár czímére (Budapest, IX., Ráday-u. 28) kérünk. 

I R O D A L O M 

A Protestáns Szemle Kuyper könyvéről. Kuyper 
gyönyörű munkája, bár némely egyházi lapok hallgatnak 
róla, nagy hatást tesz mindenfelé. Legutóbb a Protestáns 
Szemle szólt róla az elragadtatás hangján a következő-
képen : „A falusi kálvinista papból világhírű tudóssá és 
miniszterelnökké lett Kuyper a maga fenséges egyoldalú-
ságával magyarul szólal meg ebben a könyvben, mely 
azon hat előadást tartalmazza, melyeket 1898-ban a prin-
cetoni egyetem meghívására Amerikában tartott.. . Kuyper 
egyoldalúságát említettük, de nyomban meg kell jegyez-
nünk, hogy egyoldalúsága nem elfogultságot jelent, ha-
nem azt, hogy ő egy szellemi irányzat egyedüli, ve-
gyítetlen, de ép ezért tündöklő fényű képviselője. Az 
ő szemében a kálvinizmus nem szekta, nem konfesszió, 
nem felekezeti egyház, vagy tudományos álláspont, hanem 
történelmi alapokon kifejlődött, egyetemes világnézet 
és ethikai hatalom, szemben a romanizmussal és a pa-
ganizmussal. Hordozója tehát az igaz prot. keresztyénség-
nek, minden korláton kívül és felül. Nincs alkalmunk és 
helyünk sincs itt részleteibe menni csodálatos könyvé-
nek. Az a véleményünk, hogy nem is lehet Kuyper e 
könyvét ismertetni: kár minden részletéért, a mi elvész 
és amelyek csak együttesen, a figyelmes olvasó számára 
maguk képesek teljességében feltárni az ő lelkét és 
világát . . . nem: Isten lelkét és világát akartam mon-
dani. Csak annyit, hogy könyve rendületlen hitvallás Isten 
feltétlen szuverénitásáról, az isteni kiválasztás és egye-



temes kegyelem igazságáról; a szellemiség uralmáról 
és egyedülvalóságáról, egyszóval: az élet mennyei czen-
trumáról és jellegéről. „Mennyei polgárok vagyunk*, ez 
a textusa és minden sora ezért oly hatalmas oppozíczió a 
földi pogányság minden nyilvánulása ellen. E mennyei 
polgárságunk szabja meg politikai, tudományos, művészeti 
stb., egyszóval minden tevékenységünket. El lehet mon-
dani, hogy Kuyper felfogása Kálvin szellemiségét mint-
egy abszolúttá teszi, kiterjeszti a kiterjedt és meggaz-
dagodott élet minden ágára, végre minden ágát teljes 
erővel összehozza és hozzáköti az egyénhez, kinek lelke 
az az aeolhárfa, melyen az Úr Lelkének zúgó szele el-
játsza az élet dalát és el fogja játszani a jövő meló-
diáját is. Tehát „hárfánk tisztán felajzott húrokkal, 
Isten szent Sionának ablakában újra készen álljon". Is-
métlem, Kuypert olvasni kell, hogy sajátságos felfogását 
a történelemről, vallásról, politikáról, tudományról, mű-
vészetről teljesen megérthessük s igazi kinccsé váljon 
számunkra az a rengeteg bölcsesség, mely a részletek-
ben fekszik." 

Az Egyházi Újság könyvtárá-ban a következő 
füzetek jelentek meg legutóbb: „Egy szó konfirmáló nö-
vendékeimhez". Ára 10 fi 11 és „Egy kálvinista élet", 
Claparéde Sándor és felesége arczképével. A kolozsvári 
theologia ifjúsága előtt f. év május 1-én, a nagy genfi 
magyar-barát halálának fél éves évfordulója alkalmával 
tartotta ezt a szép megemlékezést Révész Imre theol. 
tanár. Megjelent az Egyházi Újság júniusi számában és 
különlenyomat alakjában is. Ára 10 fill. 

E G Y H Á Z , 

A budapesti ref. egyház presbitériuma nevezetes 
ülést tartott június 26-án Kovácsy Sándor főgondnok és 
Petri Elek lelkész elnöklésével. Az ülés tárgyainak fon-
tosságát jelezte, hogy a lelkészeken és gondnokokon 
kívül 49 presbiter jelent meg. A nemrégiben hirtelen és 
váratlanul elhunyt László Lajos, malomszegi Elek Pál 
és Gelléri Szabó Elek presbiterek elparentálása után 
mély sajnálattal vették tudomásul Komáromy Lajos pres-
biter lemondását Fegyvernekre költözése miatt. Komá-
romy kétségtelenül hasznos és jó szolgálatokat tett az 
egyháznak iskolai és nevelési ügyekben s 40 évi peda-
gógiai működése alatt szaktudását nagy lelkesedéssel 
szentelte a magyar nemzeti nevelés ügyének. — Dr. 
Hegedűs Lóránt, dr. Szászy Béla miniszteri tanácsos, 
Nagy Sándor postatanácsos és dr. Tury Sándor kúriai 
bíró behívott, pótpresbiterek tették le az esküt, mint a 
presbitériumnak rendes tagjai. — Az ülés főtárgya a 
Kálvin téri parókliiális telek beépítésének ügye volt. Reichl 
Kálmán műépítész mutatta be a részletes terveket és az 
építési költségvetést, a mely 1.533,000 K-ra irányoztatott 
elő. Dr. Csomay Gáspár ezen építési tervvel szemben 
a templom másik oldalán lévő fővárosi telkek megszer-
zését indítványozta s a templom lebontásával egészen 
szabaddá lett nagy területen új templom és bérház épí-
tését kívánta a Francsek-féle és más hasonló tervezetek 
alapján. A presbitenum azonban névszerinti szavazás-
sal három szó ellenében nagytöbbséggel a már kész ter-
veket fogadta el, a mely szerint a templom megmarad 
és csupán az egyházi telken fog bérpalota épülni. Bilkei 
Pap István és dr. Somogyi Lajos az egyházi épületbe 
nagy gyűlésteremnek beillesztését javasolták evangelizáló, 
missziói és összejöveteli czélokra. Lelkes beszédeik álta-
lános helyesléssel találkoztak, de a pénzügyi szempontok, 
a nagy bérveszteség és az az igéret, hogy a gimnázium 

tervezett áthelyezésével kapcsolatban ilyen gyűlésteremről 
gondoskodás fog történni, azt eredményezte, hogy csak 
13-an állottak fel az indítvány mellett, így az egyházi 
telken épülő ház igazi bérpalota lesz, a melyben a Kál-
vin-téri lelkész lakása, a lelkészi és gazdasági hivatal 
fog csupán elhelyezést nyerni. Az építési költségeket 
az egyház saját készletéiből és egyes alapok értékpapír -
állományának lombardirozása útján szerzendő kölcsönnel 
fogja fedezni, mert törlesztéses kölcsön fölvétele ezidő 
szerint igen drágának mutatkozik. — Elfogadta a pres-
bitérium, hogy a Baár-Madas leányiskola építésére vá-
sárolt Villányi-úti 2847 négyszögöles telket 140 K-ás 
egységár mellett, tehát kb. 450,000 K vételárért a szé-
kesfővárosnak átengedi. — A választók száma a mult 
évihez képest 1432 vei szaporodott s 12,499 számra 
emelkedett. — Az egyházi adókivetés a f. évre 109,251 K 
s mindössze 8272 K a mult évi hátralék. — Több ki-
sebb jelentőségű gazdasági ügy elintézése után a pres-
bitérium Tóth József és Sebestyén Jenő állandósított hit-
oktató lelkészeknek külföldi tanulmányút czéljára egy évi 
szabadságot adott. — Majd tudomásul vette a vallás-
oktatásról szóló jelentést, a mely szerint 155 iskolában 
a 11 állandósított és hat segédlelkész kateketa beszámí-
tásával 62 tanerő tanított 7938 elemi, polgári és közép-
iskolai tanulót. A vallásoktatásra az egyház 70,967 K-t 
fordított. A vallásoktatás egyöntetűbbé tétele és ellen-
őrzése czéljából dr. Kováts Lajos theol. magántanárt és 
hitoktató lelkészt felmentette az óraadás kötelezettsége 
alól és kizárólag a vallásoktatás felügyeletével bízta meg. 
— Az államtól nyújtott felemelt tiszteletdijtöbbletből 11 
katekétának 300-300 . 6 katekétának 15Ó—150 K juta-
lomdíjat szavaztak meg. — Kisebb jelentőségű vallás-
oktatási ügyek elintézése után a választásokat intézték 
el s a presbitérium Benkö István rákospalotai lelkészre 
adta szavazatát a kerületi tanácsbírói tisztség betöltésé-
nél, a világi tanácsbíróságnál Oyörffy Balázs kecskeméti 
főgondnokra, a világi aljegyzőségnél p. Horváth Zoltán 
dr.-ra szavazott. — Végül a főgimnázium ügyei követ-
keztek. Kiosztották az ösztöndíjakat, a mely szerint 39 
tanuló 4684 K ösztöndíjban és jutalomban részesült. Ifj. 
Szalay Károly és Pethö István dr. eddigi helyettes ta-
nárokat újból megválasztották egy évre s ugyancsak helyet-
tes tanárul még Fröhlich Pál szakvizsgázott tanárt is. 
Fontos intézkedés történt végül a gimnáziumi tandíjak 
megállapításánál, a melyek emelését már korábban elha-
tározta a presbitérium. A tandíj mérvét ref. vallású buda-
pesti szülők gyermekei részére 70 K-ban, a más keresz-
tyén vallásúak részére 84 K-ban, izraeliták részére 140 
K-ban állapították meg. — A Tanonczotthon ügyeiből 
kiemelendő, hogy a Székesfőváros a Ref. Tanonczotthonban 
akarja a tanczoktatást berendezni. Elhatároztatott, hogy 
a tanonczok tartásdíja a drágaságra való tekintettel a 
heti 8 K helyett 9 K-ra emeltetik fel. Örvendetes tudo-
másul szolgált, hogy a Tanonczotthon javára rendezett 
kertiünnepély 1000 K tiszta jövedelmet hozott. — Ke-
gyelettel vette még tudomásul a presbitérium, hogy özv. 
malomszegi Elek Pálné férje halála alkalmából az egy-
ház közszükségeire 1000 K-t adományozott. 

Tanácsjegyző. 
Lelkészválasztás. A bölcskei (tolnai e. m.) ref. 

egyházközségben mult vasárnap volt a lelkészválasztás. 
Beadatott összesen 270 szavazat. Ebből Pápay István 
s.-lelkész, a ki most a princetoni egyetem hallgatója 
160, Gerenday Endre budapest-zuglói s.-lelkész 104 és 
Dévay Lajos bácskossuthfalvi s.-lelkész 6 szavazatot 
kapott. Dömötör Lajos nyugalomba vonult lelkész örökébe 
tehát Pápay István jutott. 



Segédlelkész-elhelyezés. Beterjesztett újabb kér-
vények alapján dr. Baksay Sándor püspök dr. Földesy 
Józsefet Budapest VI—VII. ker., Kuli Lajost Mattyra, 
Báthory Dánielt Újpestre, Kálmán Farkast Sámodra, 
Újhelyi Jenőt Veresegyházra helyezte segédlelkészekiil. 

Nyugalombavonuló esperesek. Lénárt József, a 
görgényi ref. egyházmegye és Jánó Albert, a hunyadi 
ref. egyházmegye esperese a mult hóban tartott e. m.-i 
közgyűlésen bejelentették lemondásukat. Előbbit érdemei 
elismeréséül az egyházmegyei közgyűlés tiszteletbeli es-
peressé választotta. 

Egyházkerületi közgyűlések. A bányai ev. egyház-
kerület szeptember 24. és 25 én tartja közgyűlését Buda-
pesten ; -a dunáninneni ev. egyházkerület Pozsonyban 
ülésezik augusztus 20. és 21-én. 

A World Coní'erence On Faitli and Order (Világ-
konferenczia a hit és szervezet dolgában) titkárja, Gardiner 
Róbert, azt az értesítést küldte hozzánk, hogy a kon-
ferencziát, előkészítő bizottság által a személyes infor-
máczióadás czéljából kiküldöttek augusztusban érkeznek 
Európába. Október 8-án jönnek hozzánk. Komáromba, 
Pápára, Budapestre, Debreczenbe stb. Bizonyára szívesen 
látott vendégeink lesznek. 

Új orgona. Jászkarajenő (Pest megye) község a 
temploma részére egy új orgonát rendelt Országh Sán-
dor és fia rákospalotaujfalui (Budapest mellett) orgona-
és harmóniumgyáros czégnél. A mű 6 szóló- és 2 mellék-
változattal, a legújabb csőrendszer szerint készül. 

• I S K O L A . 
A sárospataki ref. főiskola évzáró-ünnepélye jú-

nius hó 21-én volt. I). e. 10 órakor istentisztelet volt a 
templomban, a melyen iVom/c Lajos theol. tanár, főiskolai 
lelkész prédikált. Istentisztelet után dr. Szabó Sándor 
közigazgató olvasta fél jelentését és azon ifjak névsorát, 
kik pálya- és szorgalmi díjakat nyertek. Ezután Dókus 
Ernő főgondnok mondott beszédet. Délután az imaterem-
ben ifjúsági ünnepély volt, zenével és szavalatokkal, a 
melyen dr. Tüdős István püspök tartott záróbeszédet. 

Emlékünnepély. A sárospataki főiskola elöljárósága 
és tanárkara néhai kiváló tanárának, Buza Jánosnak 
emlékére ünnepélyt tartott, a melyen az elhunytnak jeles 
tanítványa, dr. Karádi György mondott meleghangú em-
lékbeszédek 

Tanárválasztás. A rimaszombati egyesült prot. fő-
gimnázium igazgató választmánya, dr. Veress Samu igaz-
gató-tanár nyugalomba vonulásával Bódy Dénes balog-
iványii ref. lelkész választotta meg tanárául. Veress Satnu 
utóda az igazgatói tisztségben Loysch Ödön tanár lett. 

Új szeniorok. A budapesti ref. theol. akadémián 
Kónya Gyula, a debreczeni lelkészképzőben Szombathy 
Imre, a sárospataki főiskolában Ladányi Mihály lesz a 
szenior a következő iskolai évben. 

A budapesti ref. főgimnáziumban mult hó 17— 
25-én volt az érettségi vizsga, a melyen dr. Szabó Ala-
dár lelkész elnökölt és dr. Schmidt Henrik kolozsvári 
egyetemi tanár volt a kormányképviselő. Jeles lett 10, 

jó 19, egyszerűen érett 24, két hóra visszavetve 15, 
egy évre 1. Összesen 69. 

Nagykörösön meleg szeretettel, bensőségteljes 
ünnepelretéssel vett búcsút a város intelligens társadalma 
a főgimnázium nyugalomba vonuló három tanárától, Benkó 
Imrétől, dr. munkácsi Joó Imrétől, Kovács Ferencztől s 
a képezde szintén nyugalomba vonuló tanárától, Varga 
Józseftől. A város szépséges fürdőkertjének hatalmas 
nagytermében másfélszáz teritékes bankett volt, a melyen 
hölgyek is szép számmal vettek részt. Dr. Kovács Lajos 
igazgató ecsetelte a veszteséget, a mely a tanintézetet 
a kötelességtudó, buzgó tanárok távozásával éri, Pa-
tonay Dezső lelkész a fenntartó-testület nevében tolmá-
csolta a hálás elismerést a távozók sikeres munkásságá-
ért, kiket a tanítványok nevében dr. Dobos László ügy-
véd köszöntött fel, különös elismeréssel emelve ki, hogy 
a távozók nemcsak a tanítással, neveléssel, hanem nemes 
jóindulatukkal, főleg a szegénysorsú tanulók istápolása 
által is érdemesek voltak tanítványaik hálájára. 

A nagykörösi ref. tanítóképezdében a képesítő 
vizsgálat junius 25-én ért véget. A képesítő bizottság 
elnöke Fejes Dániel jászkiséri lelkész volt. A kormány 
képviseletében először Lörinczy György tanfelügyelő, 
majd az ő betegsége miatt dr. Künsztler Károly kecs-
keméti tanfelügyelő volt. A vizsgálat eredménye rendkívül 
fényes volt. A 13 növendék közül kitűnő oklevelet nyert 
3, jeles okievet 4, jó oklevelet 5 és elégséges oklevelet 1. 

A nagykörösi ref. főgimnáziumban 28 növendék 
tett érettségi vizsgálatot Ádám Kálmán esperes elnöklete 
alatt. A kormány képviselője dr. Joó Gyula kecskeméti 
jogakadémiai igazgató volt. Jeles érett lett 2, jól érett 
4, egyszerűen érett 18. Két hónapra visszavettetett 4, 
egy évre 1 tanuló, 

A nagykálloi ni. kir. állami főgimnázium tanulói 
számára létesített internátusban megüresedő helyekre 
az 1914 1915. évre I—VIII. o. gimnáziumi tanulókat 
veszünk fel. A növendékek az intézetben lakó tanárok 
felügyelete alatt állanak. A teljes ellátás évi dí ja : 400 
kor., kedvezményes helyen 300 és 200 kor. Ezen kívül 
erre érdemesek — korlátolt számban — ingyenes ellá-
tásra is felvétetnek. Az internátus összes helyiségeiben 
villany világít. A felvételre vonatkozó kérvények az 
internátus igazgatótanácsához czimezve f. évi július hó 
15 ig küldendők be. Bővebb felvilágosítást (prospektust) 
ad az internátus igazgatósága Nagykálló (Szabolcs vár-
megye). 

E G Y E S Ü L E T . 
A vértesaljai ref. egyházmegye egyházi értekez-

letének választmánya, Sárközy Aurél ny. főispán és 
Lévay Lajos esperes elnöklete mellett — Szüts Jenő, 
Balassa Sándor, dr. Csontos Andor és dr. Szüts Gedeon 
világi tagok s Úrházy Lajos, Vasadi Balogh Lajos, Tóth 
Kálmán, Kulifay László lelkészek közreműködésével — 
rendkívüli ülést tartott Székesfehérvárott, a vármegye-
házán, június 25-én. Kulifay László titkár előterjesztette 
az Egyházmegyei Kálvin-Szövetség alapszabály-tervezetét, 



melyet a választmány elfogadott azzal, hogy a f. évi 
augusztus hóban tartandó közgyűlésen történő elfogadás 
után megalakítja — az Orsz. Kálvin-Szövetség fiókja 
gyanánt — az Egyházmegyei Szövetséget. Az eszme a 
jelen volt világi tagok részéről is nagy tetszésben ré-
szesült s ezért remélhető, hogy a tervbe vett nagy ala-
kulás sikerrel is fog járni. 

GYÁSZROVAT. 
Bosznay István fölszentelt lelkész, a csurgói ref. 

főgimn. nyug. tanára, életének 75. évében itt, Buda-
pesten elhunyt. Halálát özvegye, 7 gyermeke és kiter-
jedt rokonság gyászolja. 

Gálik Mátyás apateleki ev. lelkész június 22-én 
meghalt. 

Iglói Szontagh Andor, a gömöri ev. egyházmegye 
volt felügyelője és volt országgyűlési képviselő szívszél-
hüdésben Csetneken elhunyt. 

Özv. Murányi Janosné, Szilágyi Sára életének 76. 
évében elhunyt. Benue Murányi János mezőtúri lelkész 
édesanyját gyászolja. 

Áldott legyen emlékezetük ! 

Felelős szerkesztő : B. Pap István 

N Y I L T T E R . 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

P— A k i v á l ó bór- é s lithiumos gyógyforias 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, 
vörhenynél és hurutos bánta imáknál kitűnő hatása. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvlzkereskedéaekben éc gyógyszertárakban. 

c o u r í r t u o Á r A C T Szlnye-Llpóosi 8al»ator-forrií-»íllalat. db H U L 1 LÍJ AlrUol Budapest, V., RudolfraVpavt « 

HIRDETESEK. 

E R Z S É B E T K I R Á L Y N É S Z Á L L Ó 
B u d a p e s t , I V . K e r . , C g y e t e m - u t c z a 5 - s z á m , 

Régi jó h í r n e v ű csa ládi szálló, c s e n d e s f ekvésse l a be lváros 
központjában. A niult é v b e n újonan épült m i n d e n modern 
k é n y e l e m m e l fe lszere l t h a t e m e l e t e s házzal bővült . — Szoba-
árak 3 koronától . Szabó Imre, szállodás. 

c i á L « » A x r l 6 b A c t r A l y l 

u d v a r i s z á l l í t ó 

A l e g j o b b 

kályhákat és kandallókat 
H E I M H . 

B u d a p e s t , T l i o n e t - u d v a r . 
Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. réssére. Több 
mint 100,000 van belőle használatban. Valódi 

os&k esze 
a ródő-

MEIDINGER-OFEN 
fa H. H E i M ^ 

Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v s r b s n . 
M á r i a V a l é r i a u t o s a I O . s « . 

KÜNZ JÓZSEF ESTARSA 
BUDAPEST 

V., Deák Ferencz-u. és Bécsi-u. sarok 

Vászon, m e n n y a s s z o n y i kelengye, asztal-
nemű, szőnyeg, úri es női d i va tcz i kkek ké-
pes ár jegyzékét k ívánságra bárk inek kü ld jük 

EtaA magyar óragyér gőierö-
berendezósael. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

M Ü L L E R J Á N O S 
utóda M A J E R K Á R O L Y 

Budapest, VII., Thököly-út 52 . 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

ni lelkész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16' alahban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és fél bőrkötésben . . 1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 3.— kor.-tól 10.—kor.-ig 
Celluloid- é s kristálykötésben . 3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésben 3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8" alahban 1772 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbörkötésben. . . 4.00 kor.-tól 10.— kor -ig 
Csont- é s celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól (>.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Epen most j e l e n t meg . Epen most j e l e n t meg-. 

A középköri nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. F ináczy Ernő egyetemi tanár. Ára f ű z v e 8 kor. 

HornyánszKy Viktor Könyvkiadóhi-
vatala Budapest, V, Akadémia-u. 4. 



a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: l l.« Corvin- tér 2. — IV.. Semmelweiss-u. 14. — V.. Lipót-
kórút 2 2 . - VI., Andrássy-út 2 8 . — V I I I . , Rákóczi-út 3 9 . — V I I I . , Baross-

utcza 77 - X., Liget-tér 2 . 
f e h ó r n e m ö t ö m é s l i e í való utasítást 

ta r ta lmazó füze t b á r k i n e k k iadat ik . 
Egy a 

RIEGER OTTO gőzüzemre berendezett csász. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti u. 29. sz. 
csász. ós kir. udv. szállító, a Szentsir 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező hzetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

uraió*erede!ff:°í T h e C h a m p i o n 
kerékpárokat dupla harang csapággyal és 
szabadonfutóval 3 és 5 évi jótállással, min-
den árfelemelés nélkül, szigorúan és az ere-
deti gyári árakon havi 1U és 15 koronás 
részletre adjuk és kerékpáralkatrészeket az 
egész világon létező ös szes kerékpárokhoz 
külső és belső gummikat, pedálok, lánczok, 
csengők, kulcsok, szabadonfutóágyak, kor-

mányok, stb. mélyen leszállított 
nagybani eredeti gyári árban szállítunk vidékre is 
l drb hegyi gummi 6 K-tól, 1 drb belső 2-80 K-tól feljebb 

L Á N G J A K A B É S F I A 
kerékpár- és alkatrésznagykereskedők 

BUDAPEST, VIII. Ker., József-Körút 41 szám. 
Fióküzletek: Andrássy-út 55., Baross-tér 3. és Budán II., Margit-kőrút 6. sz. 

Diszárjegyzék 1500 képpel ingyen és bérmentve. 

Orgona- é s harmoniumgyár 
gf izerőhaj tás- is sa já t vi l lamos vi lágítással berendezve. 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
os. éa klr. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon díszoklevéllel* lelső díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannal;. Eddig 700-nál több új orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minden uagysagban. Harmóniumok tetszés szerinti rajz- es v&ltozat-összeálli-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

H E G E D Ű S ÉS S Á N D O R 
PROT. IRODALMI KÖN YVKI ADÓHIVATALÁBAN 

DEBRECZENBEN 
LEGÚJABBAN MEGJELENT 

REF. THE0L. ÚJDONSÁGOK 
PAPI DOLGOZATOK 

ÍRTA 

P É T E R M I H Á L Y 

Á R A V Á S Z O N K Ö T É S B E N 6 K O R O N A 

ÉLŐKNEK A HOLTAKRÓL 
TEMETÉSI BESZÉDEK ÉS IMÁK S FÜG-

GELÉKÜL NÉGY EMLÉKBESZÉD 

IRTA SZUHAY BENEDEK 

ÁRA A 400 OLDALAS KÖTETNEK VÁSZONK. 8 K 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé 

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeil 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha 
misitatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a riagyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
cKtKtg Szövetkezetéhez ^ ^ ^ 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 55 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



f m magyar villamos erőre berendezett hangszergyar. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színtlázak, hadsereg, művészek stb. szállítója. 
Budapest, II., Lánczhid-u. 5. Gyár: Önt6ház-u. 2. Telefon. 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Specsialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

„Hangfokozó gerenda", mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegec!ük vétele és eladása 

Legnagyobb raktár és 
• g y á r . = 

Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solokangszerré általam konstruál-
tatok, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmói.iumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahsgedük 6kor.-tól följebb. 

Alapíttatott 1816-ban. Tiz évi jótállás. 

SELTENHOFER FRIGYES FI AI 
cs. é s ' k i r . udv. szállítók SOPRONBAN, 
w Hazánk legrégibb harangöntödéje. "SK 

Ajánlják legjobban 
berendezett harang-
öntödéjüket a t. köz -
ségeknek és egy-
házaknak Harangok 
bármely nagyság-
ban és zengzet-
ben, csak a legfino-
mabb harangércz-
ből, tiszta csengő 
hanggal öntetnek. 
Repedt harangok újra 
Öntetnek; ezek, va-
lamint az új haran-
gok is a már meg-
lévőkhöz teljes 
összhangzatba ön-
tetnek. Minden ha-
rang hangja előre 
határoztatik meg. Kü-
lönösen figyelmez-
tetjük szabadalma-

zott ková sült vasból készült szerkezetünkre nagy haran-
gok részére, mely állal ezek könnyen húzhatók s a fala 
kat nem rázzák. Fiikoronákkai bíró harangok ezen 
szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak Kovácsolt vasból 
készült tűzmentes i arangáilványokat, czélszerü szerke-

zetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk. 

Költségvetésekkel és képes árjegyzékkel k ívánatra 
postafordultával szolgaiunk. — 19í2-t>en 1 6 2 drb ha-
rangot összesen 4 6 , 1 3 7 klg\ súlyban szál l í tottunk. 
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Az Élet Könyvéből. 

Felelősségérzet. 
„Mindig készek legyetek 

megfelelni mindenkinek, a ki 
számot kér tőletek a bennetek 
levő reménységről!" 

I. Péter, S.ia. 
Nagyon nagy dolog az, ha érezzük, hogy egész 

életünkért, minden lépésünkért, minden beszédünkért és 
gondolatunkért felelősek vagyunk. Néha elviselhetetlen 
tehernek látszik s már-már azt hisszük, hogy lehetet-

l e n s é g tovább vánszorognunk. Es mégis életünk kincse 
ez. De szegény ember is az, a ki senkiért és semmiért 
se felelős a világon! Ugyan, miért is él az ilyen a föld 
hátán ?! Maga se tudja. 

Az apostol itt a legeslegragyobb felelősségről beszél, 
ar-ól ugyanis, a mely a keresztyén ember vállaira ne-
hezedik. Keresztyénnek lenni, nem kis feladat. Annak 
minden perczben készen kell lenni, hogy számot adjon 
a benne levő reménységről. Péter apostol mélyen átérzi 
azt, hogy micsoda felelősség ez. 0 érzi azt legjobban 
és azt akarja, hogy keresztyén testvérei is érezzék. Azt 
akarja, hogy szelídséggel és félelemmel feleljenek min-
denkinek, a ki számot kér tőlük erről a reménységről. 
Rövidebben, találóbban, szebben nem is lehetne meg-
határozni azt, hogy mi is a keresztyén ember feladata 
a világon. 0 is azt követeli, a mit a Mester, hogy az 
evangélium gyermekei valóban a világ világossága, a 
világ legékesebb gyöngyszemei legyenek. 

A keresztyén ember a reménységért él s a remény-
ségért hal. Ez nem az a kétes, bizonytalan, állhatatlan, 
ingadozó reménykedés, a milyennel a közönséges életben 
lépten-nyomon találkozunk. Az, a miről Péter apostol 
beszél, megingathatatlan kőszikla, abszolút biztosság, 
melyre a hívő egész belső életét építi. Ha valaki már 
ismeri a kettő között való éíes különbséget, akkor igen 
könnyen megmagyarázhatja magának, hogy miként vál-
hatott a habozó, ingadozó, kétkedő Péter a Mester leg-

megbízhatóbb katonájává, miként lett a gyenge Simon 
a Mester csodás munkálkodása következtében sziklaszilárd 
Péterré. Most már csak azt kérdezzük nieg magunktól, 
hogy mi képesek vagyunk-e ilyen változásra, van-e ilyen 
reménységünk a Krisztusban ? 

Ha van, akkor hamar megeshetik velünk, hogy 
egyik vagy másik embertársunk számot kér tőlünk a 
bennünk levő reménységről. Nincs ugyanis feltűnőbb 
dolog az életben, mintha valaki megingathatatlanul hisz, 
reinél és a szerint cselekszik. Ez épen azért feltűnő, 
mert a földi reménykedés majdnem mindig csalékony és 
az emberek már ezért is folyton ingadoznak. A keresz-
tyén ember reménységére csodálattal tekintenek fel az 
emberek, mint valami rendkívüli, égi tüneményre. Min-
denfelől összefutnak és mohó érdeklődéssel kérdik, kutat-
ják: hogy van ez? mondd csak, miként jutottál te ennyire? 
hát csakugyan lehetséges ez ? 

Ilyenkor — mint az apostol mondja — mindig 
készek legyünk megfelelni, tudván, hogy felelősek vagyunk. 
Az nem szükséges, hogy mindnyájan az evangélium nagy 
prédikátorai legyünk. Nem lehetünk mindnyájan kiváló 
misszionáriusok. Nem tünhetünk ki mindnyájan az Isten 
országának egy-egy különös munkájában. Nem is szük-
séges. Azt azonban minden keresztyén embertől meg-
követeli Péter apostol, hogy számot adjon a benne levő 
reménységről. Ha ez nincs meg őbenne, örökre elveszett, 
bármily szépen tudta is az evangéliumot prédikálni, bár-
mily sok hívet szerzett is a hitetlenek országában, mint 
misszionárius, bármily nagyot mutatott is fel valamely 
irányban. És mi az alapja a mi reménységünknek ? Va-
lamely gondolat, tanítás vagy rendszer? Valamely ér-
zés, valami ellenállhatatlan erővel való rajongás ? Nem ! 
Nem földi dolog az, mert, a mi földi, az eloszlik, az 
csalékony, akárcsak a délibáb, mely könnyelmű játékával 
megöli a szomjas embert. A mi reménységünk a Krisztus, 
az örökkévaló élet megingathatatlan kősziklája. 

Ford. Dr. T. 1. 



KELETRŐL — NYUGATRA. 
Keleten forr, buzog az emberi őserő s innen áraszt-

ják nyugat felé a népek a maguk rajait, hogy újabb 
területeket foglaljanak s keressék a boldogulást; keletről 
indul minden népvándorlás. Keletről indultak meg őseink 
is jobb és szebb hazát keresni. Találtak is. És most, 
mintha megmozdult volna az egész kelet, forrong, hábo-
rog, hadakozik, gyilkol s készül újabb területek meg-
szerzésére — nyugat felé. Az őserő taszítja a keleti 
népeket s valami csodálatos természeti törvénynél fogva 
az előnyomult népek áldozatává lesz egy-egy virágzó 
ország és letűnik az élet színpadáról egy-egy nemzet. 
A kulturálatlan, erőtől duzzadó népek leigázzák a kul-
turált népeket, felveszik annak kulturáját, hogy idővel 
maguk is sírba szálljanak. 

A népvándorlás ezen örök folyamata napjainkban 
különösen kiélezett jelenségeket tüntet fel. Míg Amerika 
ismeretlen és járhatatlan volt, a nyugati tengerpart volt 
a szélső határ, a hol íme még élnek a rettegett normanok, 
kelták, baszkok, mórok késő utódai, megvonulva egy-egy 
kis fészekben; most azonban nyitva az út a tengeren 
át a távoli nyugaton Amerika felé. 

A magyar medeneze különösen kedvelt czentruma 
volt a népáradatoknak. Róma kiterjeszti uralmát az Al-
peseken túl az erdélyi Kárpátokig, de czivilizácziója az 
erkölcsi sülyedést s ezzel a testi gyengeséget vonja maga 
után, így uralma megtörik, hogy helyet adjon más keleti 
népeknek. A tatárok pusztítása, a törökök inváziója nem 
bírta megtörni az életerős s ezer évvel ezelőtt itt már a 
nyugati nemzetek között elhelyezkedett magyar nemzetet. 
Nem törte meg sok más csapás sem. Belháborukat, 
pártoskodást, kényuralmat kibirt, sőt ezek daczára jó-
formán az utolsó 50 évben vett nagyarányú szaporodást 
és fejlődést. 

De jött a népeket eltemető hiper-kultúra, a mit a 
XX. század modernistái, mint bálványt, mint emberiség-
megváltó ideált állítanak oda. Jött az eddig még ismeret-
len és hihetetlen emelkedést, tökéletesedést nyert kultura 
a maga bűneivel, az erkölcsi és fizikai erők gyengülé-
sével, az igények növekedésével s a megszaporodott 
népesség a gazdálkodás, az ipar, a kereskedelem fejlő-
dése daczára nem találja helyét, megélhetése megnehe-
zül s mind nagyobb rajokat bocsát nyugat felé. Folyik 
a békés népvándorlás Amerikába. Kelet felől pedig hall-
juk a fenyegetéseket, a készülődéseket Erdély elfog-
lalására, Dácziának Nagyromániába bekebelezésére s a 
napokban kirepült, a trón várományosának életét oltó, 
gyilkos golyó felfedte Nagyszerbia titkos ábrándjait s 
komoly terveit. 

Japán győzelme, Kína átalakulása megnyitotta a 
zsilipeket s Ázsia már bocsátgatja rajait nyugat felé. Hi-
szen már Budapesten is egész kis kínai kolónia van. 

Olaszország csak a hetekben állt forradalom szélén 
s a bérharcz, a megélhetésért való küzdelem rombolá-
sokra vetemedett. Angliában nemrégiben dúlt hasonló 

harcz a dokk-munkások sztrájkjakor, Francziaországban 
is lépten-nyomon felüti fejét a kenyérháború — nálunk 
a belügyminiszter előtt szónokolt a munkanélküliek depu-
tátusa a legszélsőbb eszközről — a forradalomról — és 
ez év első négy hónapjában kivándorolt Magyarországból 
60,000 lélek, a mely óriási szám 1907 óta nem fordult elő. 

íme tehát a tudás, a kultúra, a czivilizáczió áldásai 
önmagukban hordozzák a szocziális bajokat, a melyek-
nek egyik legnagyobbika a folytonos vérvesztés, a ki-
vándorlás. 

Tévedés azt állítani, hogy csak a kapitalizmus túl-
tengése okozza a kivándorlást, hiszen nagyobb kapitá-
lizmus sehol sincs, mint Amerikában. A soha meg nem 
szűnő, a kultúrával járó újabb meg újabb szocziális és 
gazdasági bajok s valami örök törvény hajtja, űzi a 
népeket keletről — nyugatra. 

Eltekintve a maros- és szamosvölg}ri vízáradások 
pusztításaiból ós Románia területnagyobbodásából folyó-
lag a Romániába, főleg az oláhság nagyszámú, mintegy 
8000 főnyi átheiyezkedésétől ez év első négy havában, 
kétségtelen, hogy Amerika a fő vonzó erő, miután a 
közbeeső nyugati országok nem szívhatják fel a kiván-
dorló tömeget s maguk is hasonló mértékben bocsátják ki 
rajaikat a tengerentúlra. 

És különösen nagy a veszteség a magyarság és a 
református hívek soraiban. Évről évre alakulnak az újabb 
ref. gyülekezetek Amerikában s már két esperes sem 
győzi az adminisztrácziót. 

Nekünk kötelességünk cselekedni, ha nem akarjuk, 
hogy a kelet felől előnyomuló népek osztozkodjanak e 
megszentelt, vérrel szerzett és magyar vérrel sokszor 
áztatott magyar hazán. 

Igen, adjunk kulturát a népnek, vigyük be a czi-
vilizáczió vívmányait, erősítsük gazdaságilag, de vigyük 
be nagyobb erővel lelkébe a hazaszeretet eszményét és 
töltsük meg evangéliumi erőkkel: a józanság, a takaré-
kosság, az önzetlenség, a kötelességtudás és főképen a 
szeretet, Isten- és emberszeretet szellemével. 

A Losonczon táborozó diákságtól kell tanulnunk, 
a mely nagy czélt tűzött ki: a magyar diákságot evan-
gélizálni még ebben a diáknemzedékben s a czélhoz 
mérten akar és tud is előretörni. 

Tűzzük ki czélul: a magyar kálvinista erőket vissza-
állítani s a biblia erejével átalakítani a lelkeket odaadó, 
szent lelkesedéssel. Megmenteni, a mi megmenthető a 
felnőttekből, de komolyan, fáradságot nem ismerve az 
egész vonalon megkezdeni a gyermekek, ifjak és leányok 
református keresztyén nevelését s bennük a magyar haza 
iránti rajongó szeretet kifejlesztését. . 

Alapjában kell kezdenünk a munkát, még talán 
nem késő ! Uj, erőteljes haza- és egyházfentartó hajtá-
sokat kell nevelni, a kik felnövekedve, biztosabb pillérek, 
oszlopok, gerendák lesznek az egységes magyar nem-
zeti keresztyén élet felséges alkotmányában, mint a mai 
közönyös, hitetlenség felé hajló, ideálizmus nélküli, önző 
és a radikálizmus karjaiba siető tehetetlen nemzedék. 



Keleten tűnt fel a napkeleti csillag! A bethlehemi 
bölcső fénye, a Krisztus evangéliumának örök igazsága 
nyugatot hódította meg és a nyugat kötelessége az öröm-
hírt vinni keletre. De ehhez szükséges, hogy a nyugat 
vegyen fel evangéliumi erőket, bensőséges, keresztyén 
szellemet. Csak így teljesítheti hivatását a magyar ke-
resztyénség is. 

Legyünk okosak, mint a kígyó s szelídek, mint a 
galamb. Ne kicsinyeskedjünk, ne pártoskodjunk, hanem 
álljunk össze a nagy ezélért: az egységes keresztyén ma-
ggar nemzeti szellem kialakulásáért felekezeti különbség 
nélkül, különben elnyel a keleti áradat s egy embernyom 
letűntével messze a Kárpátoktól a tengerentúl keresheti 
a történész a magyarok elamerikaisodott utódait! 

(phz.) 

Elvi megjegyzések. 

Legutóbbi vezérczikkeimre több oldalról kapom az 
észrevételeket. Hálásan fogadom, akár elismerő legyen 
az, akár kifogásoló. Mert szükség vau arra, hogy a lap 
munkatársai az olvasókkal minél szorosabb összekötte-
tésbe lépjenek. Az alábbiakban néhány sorban válaszolok 
is egyik-másik megjegyzésre. Hadd tisztuljon a helyzet s 
értsék meg egymást jobban azok, a kik együvé tartoz-
nak vagy együvé valók. 

* 

Egy tolnai agilis lelkésztársunk pl. kifogásolja azt, 
hogy a radikálisok zászlóbontását túlkomolyan vettem, 
hogy félrevertem a harangokat, pedig az egész mozga-
lom el fog aludni magától s az evangélium diadalmas-
kodni fog, stb. . . . Nos tehát, ki kell jelentenem, hogy a 
legtávolabbról sem vagyok pesszimista, hisz maga a kál-
vinizmus is épen a predesztiuáczió s az isteni világkor-
mányzásba vetett rendületlen hite által csakis a győze-
delmes optimizmus világnézete lehet. De viszont az is 
bizonyos, hogy a theizmusnak legnehezebb és legvesze-
delmesebb ellenségét az atheizmusban látom s ha az 
felfegyverkezetten, mint világnézet bont zászlót, akkor 
nem lehet várni arra, hogy az élet, mini kollégám mondja, 
majd ha szüksége lesz az evangéliumra, „maga megy 
érette". Viszont az egyetemes világterv győzedelmes vég-
kifejtésének bizonyossága sem jelenti azt, hogy a világ-
történelem folyamatosságában nagyon erősen számon ne 
tartsuk a Krisztusban megjelent tökéletes kijelentés 
ellenségeinek épen tudományos köntösbe öltözött katonáit. 

Egész lélekkel írom alá én is, a mivel az én ked-
ves kollegám zárja levelét: „csendes szívvel várjuk az 
Urat", de még erösebben hangsúlyozom mondata második 
felét: „erős buzgalommal végezzük, a mit ma parancsol í" 

* 

Csináljunk-e politikát ? — kérdi Kájel Endre bará-
tom s feleletének második felét nagy elismeréssel aláírom 
én is. Mert tény az, hogy a fajmagyarsághoz még min-
dig mi állunk a legközelebb, tény az, hogy a józan ma-
gyar népben, sajnos, sokszor hit nélkül ugyan, de még 

mindig nagy a varázsa a Kálvin névnek, tehát lenne 
talaja a kálvinizmusnak is, mert a vallásosság sem aludt 
ki mindenütt és egyetemlegesen a nép lelkében. Kájel 
Endre tévedése ott kezdődik, a mikor, mint a mult alka-
lommal Ferenczy is, azt hiszi, hogy én felekezeti politi-
kát akarok, tehát az egyházat akarom, róm. kath. módra, 
uralomra juttatni. Szó sincs róla. Kálvinista alapon ez, 
ismétlem, nem lehetséges. Nem felekezeti politika a czé-
lom. hanem az, hogy a kálvinizmus a maga theisztikus 
idealizmusával mint világnézet érvényesüljön a társadalmi 
életben is. Mert épen ez által teremt a kálvinizmus nem-
zeti politikát. A róm. katholiczizmus ugyanis mindenütt 
egyféle politikát űz, mert nemzetközi világhatalom kor-
mányozza ; a kálvinizmus ellenben mindenütt nemzeti 
politikát csinál, a nélkül hogy felekezetivé válna! Hol-
landiában is így van és így érthető meg egyedül Bocs-
kay, Bethlen vallásos világnézetből folyó nemzeti politi-
kája is. Azt pedig újra és újra vallom, hogy Magyar-
országon a kálvinizmusra óriási feladat vár, de ezt a 
feladatot csak akkor végezheti el, ha óriási arányokban 
sikerül a nép lelkületét, felfogását, egész gondolkozás-
módját megváltoztatni s Istenhez s a történelmi kálviniz-
musban legtisztábban kifejeződésre jutott keresztyén hivő 
élethez visszavezetni. 

Ez az új gondolkodás aztán új jellemeket, új hely-
zeteket teremt. A nemzet gondolkozásmódjának irányí-
tásába pedig csak ezután ós ennek az alapján szólha-
tunk majd bele nagy erővel. 

* 

Egy vidéki segédlelkész számára botránkozás köve 
lett az az állításom, hogy a kálvinizmus sohasem volt 
barátja a pietizmusnak, tehát nálunk sem lehet és így 
a Kálvin-Szövetség tagjai sem lehetnek pietisták. Nagyon 
sajnálom, hogy ez a félreértés, mely az illető, egyébként 
buzgó segédlelkésznek a szövetségből való kilépését is 
maga után vonta, megtörtónt, de igazán nem tehetek 
róla. Mert a kilépés oka kizárólag az illető kollegánk 
theologiai tájékozatlanságából ered. Mert pietizmus alatt 
mi nem magát a kegyességet ós a kegyes érzületet ért-
jük, hisz pietás nélkül nincs hit, nincs keresztyénség sem, 
s meg vagyok róla győződve, hogy Kálvinban sokkal 
nagyobb, mélyebb és tisztább pietás volt, mint Spener-
ben és követőiben. Hanem pietizmus alatt értjük ma már 
az érzelmi kegyesség ama túltengéseit, a mely minden 
értelmes vallásosságot, dogmát, theologiát megvet s a 
cognitio Dei helyett megelégszik a sensus Dei-\e 1. Theo-
logiájában — a mennyiben van neki — a Szenthárom-
ságot elsorvasztja, patripassianus lesz, az egyházzal nem, 
törődik, életfelfogásában pedig az anabaptista dualizmus 
híve, mely a világot nemcsak hogy megveti, de ki is 
vonja magát belőle s beteges miszticzizmusba vagy ingo-
ványos érzelmi kegyeskedésbe merül el. Én nem hiszem, 
hogy a mi, egyébként buzgó barátunk ilyen pietistá-
nak vallja magát?! De nem is vallhatja, mert levelében 
később azt írja, hogy pietizmusát „ref. egyházi keretek-
ben szép dogmáinkhoz való hü ragaszkodással" akarja 



érvényesíteni. A ki pedig így gondolkodik, az pietas-szal 
bírhat ngyan, de azért nem dogmatörténelmi értelemben 
vett pietista. Ilyen „pietisták" mi is vagyunk, sőt büsz-
kék is vagyunk rá! Vannak aztán magyar értelemben 
vett pietisták is. Pietista pl. némelyek szemében az, a ki 
nem iszik, nem tánczol, nem kártyázik, nem káromkodik, 
hanem hisz, bibliát olvas, imádkozik és pártolja a bei-
missziót. Az ilyen pietistaságot is vállaljuk! Mi azonban 
nem az ilyen pietizmussal szemben hangsúlyoztuk a kál-
vinizmus inkompatibilitását. Haragra tehát nincsen ok. 
Csak félreértés lehet az egész. 

Sebestgén Jenő. 

BELFÖLD 

A losonczi diákgyülés. 
II. 

Csak a megnyitó gyűlés volt a városban, a többit 
künn a díáktáborban tartották, A megnyitás estéjén is 
már künn volt gyűlés. A nagy előadó sátor nem volt 
még kész, így a szabadban tartották. 

Nagy tábortüzet gyújtottak. A köré telepedett a 
hallgatóság. Énekkel, imádsággal kezdődött és zárult ez 
a gyűlés is, mint mindegyik. „A szolgálatért kiáltó ba-
jok" voltak a gyűlés tárgyai. Minthogy az előadó elma-
radt, Viktor János főtitkár vezette be a vitát. Utána 
többen szólottak hozzá a kérdéshez. A társadalom és 
különösen a diákság segítő szolgálatért kiáltó bajaira 
sorjába mutattak rá. A tábortűz hol erősebb, hol halvá-
nyabb fénnyel égett és hol tisztábban, hol gyöngébben 
lehetett látni a tűz körül letelepedők komoly arczát. Mintha 
mindegyikre rá lett volna írva : „Én is szolgálni akarok !" A 
nagy mezőről kezdetben erőteljesen odahallatszó pacsirta-
szó is elnémul lassan. A szomszéd cserkész-táborban a 
takarodót fújják. Egészen besötétedik. A városból ide 
látszik a lámpák fénye. Az égen kigyúlnak a csillagok. 
Halványan világít fölöttünk a hold karimája. A kiham-
vadni készülő tábortűzbe még egy csomó szalmát dobnak. 
Attól föllobog még egyszer lángja. Annak fényénél ének-
lünk és imádkozunk. Azután vége az első tábori gyűlés-
nek is. 

Mi, a kik benn laktunk a városban, a tábori élet 
érdekességeit, kellem ess égéit, a mellett gondját, baját 
csak részben ismerhettük meg. Valóban nem kis dolog 
annyi diák elszállásolásáról, tisztálkodásáról s a mi még 
nehezebb: kielégítő élelmezéséről gondoskodni. Beletelt 
néhány napba, mig rendes kerékvágásba terelődtek a 
dolgok. 

Az egyes napok munkatervét gondosan előkészítette 
a vezetőség. Hiterősítő alkalmakról, ismeretterjesztő, más-
felől egymásért való munkálkodásra buzdító előadásokról 
ép úgy gondolkodtak, mint a test erősítéséről és a baráti 
kötelékek ápolásának alkalmatosságairól. Vidám, nap-
sugaras napok voltak ezek. Nemcsak azért, mert a nap 
nem kímélte sugarait s alaposan megbarnította a tábor 

népét, hanem azért is, mert csupa jókedv, derű honolt 
közöttük. A mikor az utolsóelőtti nap az éjszakai heves 
zápor egy kis árvizesdit játszott a körül nem árkolt sát-
rak lakóival, még azt is igyekeztek a derűsebb odaláról 
fölfogni. 

A napi foglalatoskodás bibliatanujmányozással kez-
dődött. Ezt a nagy sátor elkészülése után közös áhitat 
előzte meg. A bibliatanulmányozás a Diákszövetség leg-
hatalmasabb fegyvere. Itt is nagy gondot fordítottak rá. 
Öt különböző tárgykörben mozogtak ezek a tanulmányok. 
Az egyik Jézus jellemét, a második Jézus szocziális 
tanítását, a harmadik Jézus tanítása az örökéletről, a 
negyedik a hegyi beszédet, az ötödik a Pál leveleiben 
előforduló vallomásokat bonczolgatta. Mindenki arra a 
tárgyra jelentkezett, a melyik legjobban érdekelte. Egy-
egy tárgykörhöz több csoportot is alkottak, hogy 8— 
10-nél többen ne legyenek egy-egy biblia-tanulmányozó 
körben. Az egyes tárgyakat, a vonatkozó bibliai helyekkel 
és a fölmerült kérdésekkel kapcsolatban, rendszeresen 
földolgozták és sokszorosították eleve. így mindenki át-
tanulmányozhatta előre a másnap reggeli anyagot és 
ilyen módon eredményesebbek, mélyebben szántóak voltak 
a megindult eszmecserék. 

A biblia-óra után, kis szünet múlva, együttes gyű-
lésre hívta a harangszó a tábort. Míg a nagy előadó-
sátor elkészült, egy szép nagy fa alatt volt a gyűlés. 
Közvetlenül mellette valami határdomb-féle emelkedik. 
Annak tetején állott a szónok és körülötte hevertek meg 
ültek a hallgatók. A közeledőnek önkéntelenül eszébe 
jutott a hegyi beszéd. Ilyen lehetett az is. így hallgat-
hatták egykor a boldog fülek a megnyilatkozott menny 
küldöttének beszédét. 

Minden délelőtt kétféle előadás volt: egy általáno-
sabb tárgyú és egy előadássorozat Istennek az emberi-
ségért folytatott küzdelméről. Az utóbbit több napon át 
a Leánydiákszövetség tagjai is kijártak meghallgatni. 

Az általánosabb tárgyú előadások sorozatát Ravasz 
László theol. tanár nyitotta meg „A keresztyénség és czi-
vilizácziónk" cz. előadásával. A következő nap Viktor 
János főtitkár beszélt a csodák problémájáról. Azutánvaló 
nap Rényi György elnök, Megyercsi Béla ifj. egyes, 
titkár és Deme László diákszóv. titkár „A legkeményebb 
küzdelem a diák életében" czímmel a nemi kérdést fej-
tegették. A negyedik alkalommal Erickson T. E. albániai 
misszionárius beszélt missziói munkájáról, ötödik nap 
Pongrácz József theol. tanár tartott előadást „A Biblia 
a kritika tüzében" czímén, az utolsó alkalommal pedig 
Szönyi Sándor tanárjelölt a modern élet tendencziáiról. 

Az „Isten küzdelme az emberiségórt" cz. előadás-
sorozatot Viktor János nyitotta meg. Istennek egy nem-
zet számára kinyilvánított akaratáról beszélt a tízparan-
csolat kapcsán. A következő nap dr. Kecskeméthy István 
theol. tanár tartott előadást Istennek a próféták útján az 
emberiségért és a prófétáknak Isten dicsőségeért folytatott 
harczairól. A harmadik nap Takaró Géza kőbányai lel-
kész és orvostanhallgató Krisztusról, mint a világ vilá-



gosságáról, a következő nap Viktor János Jézus szol-
gálatáról beszélt. Az ötödik előadást Benkö István rákos-
palota-újfalui lelkész tartotta az apostoli tapasztalat 
világáról, az utolsót pedig Pongrácz József az őskeresz-
tyénség hódító hadjáratáról. 

Bár mindegyik előadásról jegyzeteket készítettünk, 
lapunk szűkebb terjedelme nem engedi meg, hogy csak 
egyik-másikról is bővebben megemlékezzünk. Pedig né-
hány előadás, így különösen Ravasz Lászlóé és Kecske-
métiig Istváné, kiváltképen megérdemelte volna, hogy 
ismertessük. Hisszük azonban, hogy ezek és a többiek 
közül is néhányan (így elsősorban Szőngi Sándoré, meg 
Pongrácz József utóbbi előadása) napvilágot látnak valame-
lyik lap hasábjain. A Diákszövetség nem tenné rosszul, 
ha az elhangzott előadásokat kissé terjedelmesebb emlék-
füzetekben vagy évkönyvekben megörökítené s így olya-
nok számára is hozzáférhetővé tenni, a kik egy vagy más 
ok miatt nem lehettek jelen a gyűlésen. 

A lelki eledel után jött a testi. A táborozásnak ez 
volt az egyik legnehezebben megoldható kérdése, a másik 
pedig a nagy vízszükséglet kielégítése — közeli kút hiá-
nyában. Nem volt födött vagy árnyas hely az étkezésre, 
a mi kiváltkép a perzselően sütő déli napnál volt érez-
hető. Az utolsó egy-két napon azután úgy segített magán 
a tábor, hogy behurczolkodott délire a nagy sátorba. 
Nagyon érezhető volt a megfelelő asztalok hiánya is: 
kimustrált kőműves kecskelábakra meg földbe ásott 
hosszabb, rövidebb oszlopokra néhány gyalulatlan desz-
kát raktak, a mi a legpuritánabb igényeket is csak 
nehezen elégíthette ki. Talán senki sem végzett olyan 
önfeláldozó és olyan nehéz munkát a táborban, mint a 
pókafalviak derék lelkipásztora: Torró Miklós, ki az 
étkezési ügyek intézésére vállalkozott. Nagy föladat ez 
mindenütt, de különösen nálunk, a hol nemcsak éhes 
gyomorral, de jóllakottan sem igen figyelmesek és gyön-
gédek az emberek egymással szemben. Valóban csodá-
latraméltó buzgósággal és odaadással igyekezett a föl-
tornyosuló nehézségeket legyőzni. Nem rajta múlt, hogy 
ez nem mindig sikerült teljes mértékben. 

Az ebéd utáni időt egész vacsoráig pihenésre és 
különböző szórakozásokra fordították. A diákok egy része 
lepihent az erdőben vagy sétára indult, más része lab-
dázott vagy más szórakozást talált. Csütörtök délutánra 
azután bajnoki mérkőzés végignézésére hívták meg a 
város közönségét. Sűrű rajokban jött az érdeklődő városi 
közönség. Nem atlétikai viadalt, hanem igazán kedves 
játékdélutánt láttak a jelenlevők. A footballverseny után 
lovasverseny, kakasviadal, stafótaverseny, háromlábver-
seny volt. A legnagyobb hatást a „repülő" lovasverseny-
nyel érték el. Jó másfél méter magasságban elhelyezett 
gömbölyű rúdra iilnek ketten egymással szembe. Azután 
szalmával teletömött zsákocskákkal amúgy barátságosan 
ütlegelni kezdik egymást. A fejet nem szabad ütni. Az 
ütlegek súlya alatt azután egyikük hamarosan leesik a 
rúdról, a győztes ott marad. Még a leánydiákok is részt 
vettek a nagy „mérkőzésben". Tojás-futóversenyt rendez-

tek. Futás közben csak úgy potyogtak a kezükben tartott 
evőkanalakból a tojások. A „bajnoki mérkozés"-ből is 
meggyőződhetett a közönség, hogy nem valami aszkéta-
jelöltek azok a határukban táborozó ifjak, hanem olyanok, 
a kik a komoly lelki problémák mellett nevetni, örven-
dezni is tudnak. Olyanok, a kik tudják, hogy nem az 
élet megvetése, hanem annak megszentelése a hivatásunk! 

K I. 

A MI ÜGYÜNK. 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t kérjük, szíveskedjenek az 
1914. évi előfizetési díjat s a z e s e t l e g e s h á t -
r a l é k o t minél előbb beküldeni. 

A Claparéde-emléktáblára és ösztöndíj-alapra a 
debreczeni ref. egyház 50 K-t adott. (Követésreméltó 
példa!) Ezzel az összeggel eddig befolyt 1288"40 K. 
További adományokat B. Pap István theol. tanár (IX., 
Ráday-utcza 28) czímére kérjük. 

A polgári törvénykönyv-tervezet tárgyalása. A du-
namelléki ref. egyházkerület kiküldött bizottsága f. hó 
8-án foglalkozott a polgári törvénykönyv törvényjavas-
latával. A mint értesülünk a bizottság általában helyeselte 
a tervezet ellen Szövetségünk választmánya által emelt 
kifogásokat, sőt azokhoz még néhány más, fontos kifogást 
is hozzáfűzött. A kifogásokat a bizottság memorandumba 
foglalja s illetékes helyre leendő beterjesztés végett az 
egyházkerület elnökségéhez benyújtja. 

A felsőbaranyai Kálvin-Szövetség gyűlése. Folyó 
évi július 1-én tartotta Kálvin-Szövetségünk ez évben már 
a Ill-ik közgyűlését Harkányban a fürdőhelyiség egyik 
termében. Jelen voltak Csikesz Sándor elnöklete mellett 
a testvéri Alsóbaranyából: Ádor Sándor, Ádám Imre, 
Szalay Antal, Fábián Zoltán, dr. Jhomanóczy János, Mé-
száros János családjával, Kelecsényi Mihály feleségével 
lelkészek, Knittel Jakab tanító; a tolnai egyházmegyé-
ből: Bús Lajos decsi, Okos Gyula őcsényi lelkész, utóbbi 
nejével; a kecskeméti egyházmegyéből Illyés Kálmán 
kiskunfélegyházai lelkész; a pesti egyházmegyéből Be-
rényi István erzsébetfalvai s.-lelkész ; a dunántúli egy-
házkerületből: Eőry Szabó Dezső daruvári, Ambrus György 
fiumei lelkészek; a felsőbaranyai egyházmegye lelkészei 
közül 30-an, többen családostól, vendégeikkel; a szövet-
ség világi tagjai közül dr. Fejes János, dr. Berky Gyula, 
dr. Kovács Károly, ifj. Morvay Ferencz, Csikesz Sándor, 
Hitre Ödön, Losonczy Ferencz, Csanády István, Toók 
Gyula, Antal Gyula, Biczó Ferencz és még sokan, nők, 
férfiak vegyesen; Dani Lajos Sellyéről, Morvay Kálmán 
Pécsről stb.; a szépnem 29 taggal. A közgyűlést isten-
tisztelet előzte meg a harkányi reformátusok templomá-
ban, hol a 74. dics. éneklése után Takács József kovács-
hidai lelkész kérte imájában Istennek megvilágosító és 



vezető segedelmét s prédikált Hozs. 10.12. alapján az új 
szántásról, melyre mindig, de időnkint különösen nagy 
szükségünk van. A nagy szükségek idején fel is szoktak 
tűnni mindig az éles ekével szántók, a kik előre néznek. 
Végig vitt bennünket a történelmen. Mily dudvás volt 
a talaj a próféta idején, de belehasított mélyen a názá-
reti ekéje s adott rá az Isten igazságnak esőjét. Jött rá 
a hitüldözés, szántottak az apostolok, a tanítványok, a 
vértanúk. Jött a hitnek elferdítése, de hasította a durva 
rögöt Zwingli, Luther, Kálvin éles ekéje. Hát ma milyen 
a talaj ? Durva tülekedés mindenért, de feledése az Úr-
nak, istentagadás, közöny burjánzanak. Szántani kell 
ma is, új szántást, több világosságot kell a világ lelkébe 
sugároztatni. Szólott azután a Kálvin-Szövetség új szán-
tásáról, mely életet, mozgást akar belehozni a magyar 
kálvinizmus tagjaiba s bíztatást intézett a mi kisebb 
Szövetségünk tagjaihoz, a kiknek egyéni szántásukkal 
kell előrevinni az egésznek munkáját. Még egy szép 
imája után a 75 dicséretből áldattuk Istennel az ő né-
pét, kik őt keresik s átmentünk a fürdő épületébe 
gyűlésre. 

A gyűlésen a XXXIV. zs. eléneklése és Csuthy 
László rózsafai lelkész megnyitó imája után Csikesz 
Sándor elnöki megnyitója következett, mely elsiratta 
mindenekelőtt Borsos István szerdahelyi lelkész, tagtárs 
szomorú állapotát, ki immár másodszor is felépített családi 
tűzhelyének romjain üldögél két kis árva gyermekével s 
elsiratta a szerajevói gyilkos kettős áldozatát, a trón-
örököspárt. Beszélt azután Szövetségünk főczéljáról, az 
egyházi élet elevenségéről, népünk evangélizácziójáról; 
de szólott arról is, hogy népünk nagy részének sülyedt 
lelkülete szükségessé teszi, ho<ry először abban a világ-
ban, abban a gondolatkörben férkőzzünk hozzá, a mely 
az övé s fokról fokra eresszük hálónkat a mélyre. Ezért 
fogja mai gyűlésünk a Kálvinista Gazdatanfolyamot tár-
gyalni. Hangot adott azután annak a gondolatnak, mely 
a baranyai kálvinistaság középiskolát nélkülözése miatt 
ott forrott-zúgott már a lelkünk mélyén, a szívünk ke-
serűségében. Megjött — úgymond — a vakáczió, két-
három diákunk érkezik haza átlag mindegyik falunkba, 
de ezek idegenek egymásra nézve, mert mind más is-
kolából jött meg, mindegyiknek messze vidéken vannak 
szivéhez forrott kedves barátai s itthon hangtalanul, 
baráttalanul, unatkozva ténfergik át a vakácziónak egyéb 
tájbeli diákok előtt oly kedves napjait. Jön a szeptem-
ber és ők szélednek Csurgó, Bonyhád, Gyönk, Halas, 
Kecskemét, Nagykőrös, Kunszentmiklós, Pápa, Budapest, 
Debreczen stb. iskoláiba, jobb ismerői idegen vidéknek, 
mint a tulajdon szülőföldjüknek, több a kedves emlékük 
másutt, mint a szülőházuk táján, nem is vágynak vissza 
ide soha, szerte az országban keresnek maguknak hiva-
talokat. Milyen más lehetne ennek a népnek lelke, ha 
a közülük valók nagyobb szeretettel, több, sírig tartó 
érdeklődéssel néznének feléje! Fájó sóhaj, könny a hall-
gatóság szemén ! Tenni kell valamit! . . . Mint fájt ez 
az érzés a jelenlevő nőknek, anyáknak, mint borult el 
az erős férfi homloka is. Igen, Elnök, nem tehettél 
mást, ki kellett mondanod az igét: Református főgimná-
ziumot Siklósra! 

Beleszédült a fejünk a gyönyörűségbe. Káprázat, 
képzelődés, vagy való is lesz belőle? Nem értünk rá 
gondolkodni róla. Tovább viharzott az elnöknek minket 
oly igen megértő lelke az iskolai vallástanításról, a ta-
nítókról, a kik, tán nálunk nem is, de szerte az or-
szágban ki akarják taszítani a vallást az iskolából, a 
kik — tán nálunk ilyenek nincsenek is — hűtlenül le 
akarnak szakadni az egyház testéről. Ah! Légy hív mind 

halálig és neked adom az életnek koronáját 1 lvi érti 
még á Krisztus e szavát? Hisszük, hogy a mi tanító-
ságunk, mely Kálvin-Szövetségünkben oíy hűséggel mun-
kál velünk, érti még s szívvel, lélekkel hangoztatja ve-
lünk az egyház és iskola egységét. 

Üdvözli ezután alsóbaranya-szlavóniai, tolnai, kecs-
keméti, pesti, dunántúli vendégeinket — hölgyeket és a 
szövetség tagjait — s áldáskívánással a gyűlést meg-
nyitja. 

Hitre Ödön körjegyző, szövetségi jegyző jelentette, 
hogy az alapszabályok készen vannak a fölterjesztésre, 
melynek intézésére dr. Fejes János ügyvéd, alelnök ké-
retett fel. 

Az albizottságok szervezéséről való jelentés két 
albizottsági elnök távolléte miatt a következő gyűlésre 
halasztatott. 

Az egyházmegyei gyűlés alkalmára Kálvin-ünnepély 
rendezése határoztatott el. 

Ezután Kiss Zoltán kákicsi lelkész, utána pedig 
Losonczy Ferencz paprádi tanító tartottak felolvasást 
ugyanarról a tárgyról: a Kálvinista Gazdatanfolyamokról. 
Előadták a tanfolyam tárgyait, helyét, idejét, előadóit, 
anyagbeosztását és órarendjét. Tárgyai lennének : mező-
gazdaságtan, háziipar, egészségtan, jogból a nép életében 
gyakorta előforduló kérdések, szövetkezésben rejlő elő-
nyök, történelem, számtan, földrajz, természettan és vallás. 
Körülbelül ugyané tárgyakat osztotta be mindkettő — 
előbbi 86, utóbbi 24 órás anyagbeosztással. A közgyűlés 
elegendőnek tartotta a 24 órás anyagot is s elhatározta, 
hogy a télen egyelőre három helyen. Siklóson, Vajszlón 
és Sellyén megtartja a tanfolyamot — az előkészítést 
és rendezést a gazdasági bizottságra bízván. 

Ezután következett a gyűlés történelmi nevezetes-
ségű határozata. Gilicze Antal siklósi lelkész indítvá-
nyozta, hogy, a mit megnyitó beszédében elnökünk oly 
szépen vázolt, egy Siklóson leendő ref. főgimnázium 
felállítását vegye fel programmjába a Szövetség. Elnök 
felkéri az alsóbaranyai megjelent testvéreket, hogy 
hajlandók e ők is e siklósi főgimnázium felállításához 
hozzájárulni? Midőn készséggel kijelentették segédkezé-
süket, az indítvány nagy lelkesedéssel elfogadtatott. 
Történelem! Nagy erőfeszítés és csüggedés. Csak az 
utóbbi ne ! Hiszen nappal van még! Érdemes nagy czé-
lokért élni, küzdeni. Es majd eljő az éjszaka, mikor nem 
munkálkodhatunk. Amíg nappal van, munkálkodjatok a 
Krisztussal, a ki Atyjával mindezideig munkálkodik. A 
fiainkért, a kik még most kivertek, a szülőkért, kik mély-
séges aggodalommal élik át minden napját a tanévnek, 
melyben a nagy távolság miatt gyermeküket meg sem 
nézhetik, csak a kezüket, tördelik, hogy nem került-e a 
szemük fénye valami iszonyú mételyező hatás alá, a né-
pért, melyet lelkéből lelkezett legjobbjai, tanult fiai 
mindig itt hagynak, érdemes munkálkodni. Előre hát, 
Szövetség, Isten nevében csüggedés nélkül a siklósi ref. 
főgimnáziumért! 

Ezzel elnökünk a gyűlést bezárta. Csánky János 
palkonyai lelkész hálát adott Istennek a segedelemért s 
a LXXVII. zs. eléneklésével a gyűlés véget ért. 

Mindjárt a gyűlés végeztével ülésezett a szövetség 
propaganda bizottsága, melynek egyik tárgya, a bara-
nyai közhasznú takarék felállítása, tárgyaltatott.- Elnöke 
lett a bizottságnak dr. Fejes János siklósi ügyvéd, al-
elnök, jegyzője Gilicze Antal siklósi pap. Előadó maga 
a bizottság elnöke volt, a ki az úgynevezett közhasznú 
takarék helyett segélyző- és hitelszövetkezetet ajanlott 
gazdag programmal. Hogy az ügy minél nagyobb meg-
fontoláson mehessen át, elhatároztatott, hogy elnök a 



maga tervezetének részletes kifejtését levélben minden 
bizottsági tagnak küldje meg és minden tag küldje be 
elnöknek a válaszát. 

Megalakult a gazdasági bizottság is. Elnök Bocsor 
László terehegyi lelkész, szövetségi alelnök, jegyző Kiss 
Zoltán kákicsi lelkész. K. Z. 

IRODALOM 

Papi dolgozatok. írta Péter Mihály, gálszécsi re', lelkész. 
Ára kötve 6 K. Debreczen 1914. Hegedűs és Sándor könyvkiadása. 
8 r. 228 1. 

A gyakorlati lelkészkedés köréből prot. hazai iro-
dalmunkban bőséges termés mutatkozik évről-évre. Ide 
vonatkozólag van külön irodalmi vállalatuk a reformá-
tusoknak, az ág. evangélikusoknak, az unitáriusoknak; 
van aztán közös folyóiratuk is. S ezek mellett még 
folyton jennek meg önálló, külön kötetben egyházi és 
szertartási beszédek. A legtöbb lelkész ebben a nemben 
munkálkodik s ezzel lép a világ elé. A praktikus élet, 
a mindennapi szükség is megköveteli az egyházszónok-
lati termékek kiadását. Boldogok volnánk, ha irodalmunk 
egyéb ágában is ilyen termés mutatkoznék ! 

De ne panaszkodjunk a prédikácziók mennyisége 
ellen, hanem nézzük mindenkor a minőséget. A jóból 
sohasem lehet semmi téren elég sokat produkálni. A Péter 
Mihály kötete a közepes jó termések közül való, tehát 
érdemes a kiadásra. Belőle nem ritkatehetségü, nagy-
szabású szónok képe tűnik elénk, de nem is primitív, 
igénytelen prédikátoré. Azon a színvonalon áll, a mely 
képes tanulságost és használhatót nyújtani. A kötetben 
foglalt 45 beszéd mindenike mutat fel olyan valamit, a 
mi alkalmas a belső vallásos építésre. Nem mondjuk, 
hogy mindenik egyformán elegendőt, de egy sincs építő 
erő és anyag híján. Mi szerettünk volna még bennük 
több hitet, több lelket, több életet látni, mert a keresz-
tyénség nem tan, nem beszéd, hanem lélek és élet, — 
de, sajnos, az újabb egyházi beszédek közül a mi kívá-
nalmainknak kevés felel meg. Pedig nem magas tudós 
mértékkel mérjük azokat, csak a keresztyénség princzi-
piális érdekeinek és követelményeinek a szempontjából. 
Ezekre tekintettel bizony a Péter Mihály beszédei is azok 
közé tartoznak, melyeket szürkéknek ítélünk. 

Készséggel ismerjük el azonban azoknak jó ada-
tait is. Péter Mihály nem az agyonbeszélő egyházi szó-
nokok közé tartozik. Tudja, hogy nem beszédben áll az 
Istennek országa. Röviden, világosan ír és beszél. Ügye-
sen szerkeszti meg beszédeit és velősen adja elő mon-
danivalóit. Sehol semmi terjengősség, hosszúra nyújtott 
jerémiáda és bombasztikus frázis. Néhol talán még túl-
ságosan száraz is. Azok közé tartozik, a kik inkább az 
értelemre hatnak, mint a szívre, pedig a vallás elsősorban 
a szív érzületében rejlik. Érdeméül tudjuk be Péter 
Mihálynak az egyszerűséget, természetességet és nép-
szerűséget is. Oly tulajdonságok ezek, melyek kedveltekké 
teszik beszédeit. Nem jár magasan, a fellegekben, sem 

nem száll le a homályos mélységbe; mindenkor tudja, 
mit és hogyan nyújthat a híveknek. Elve a horatiusi 
princzipium: az aurea mediocritas. Ennél többet, azt 
hisszük, szelleme sem bírna meg, tehát Ő nem is eről-
ködik. Érzi: quid valeant humeri et quid ferre recusent. 
Ez is okosságra és bölcsességre mutat. Beszédei a maguk 
egyszerűségükben és közvetlenségükben kellemesen hat-
nak reánk. Azt hisszük, lelkészeink szívesen veszik és 
haszonnal forgatják kötetét, melyet mi is ajánlunk figyel-
mükbe. Benne több közönséges, ünnepi és alkalmi beszéd, 
meg néhány halotti prédikáczió, oráció és sírbeszéd ol-
vasható. 

A könyv külső kiállítása csinos és megnyerő. Fe-
kete vászonkötésbe van foglalva. Nyomása tiszta, világos. 
Mindezt már megszoktuk a Hegedűs és Sándor kiadásában 
megjelenő könyveknél. 

Az „Igaz gyöngyök" május—-júniusi száma újra 
változatos tartalommal jelent meg a szerkesztőnek, Ta-
karó Gézának és a lelkes főnmnkatársnőnek, feleségének a 
tollából Nagyon szép Vargha Bálint zsoltárfordítása 
(LXXVII. zsolt.) Marót Kelemen nyomán és színes, ele-
ven keresztyén szellemtől áthatott Takaró Gézáné köz-
vetlen, élénk útleírása „Egy postakocsikirándulás" czím-
mel. Igen kedves a gyermekeknek szóló rovat is. E kis 
lap előfizetési ára — szegényeknek ingyen! — posta-
költséggel együtt, félévre csak 2 K. De ha két, három 
vagy több egészévi előfizetés küldetik be egyszerre, elő-
fizetőnek jogában áll ugyanannyi más czímre ingyen is 
megrendelni. Szép és érdekes, hogy az „Igaz Gyöngyö-
ket" ingyen osztják kereskedésekben, gyárakban, irodák-
ban, műhelyekben, rabok között, kórházakban és a ki-
vándorlók között Fiúméban. 

Zenei pályázat. Az 1914. évben a debreczeni Kö-
vesdy-pályázatra a következő, jeligével ellátott művek ér-
keztek be: 1. 1914. 2. Végrendelet. 3. Az élet csak 
hangulat. 4. Sírva vígad a magyar. 5. Az daloljon, ki 
hazát szeret. 6. Nyugosznak ők, a hős fiak. 7. Zsoltár. 
8. A tiltott fán tiltott alma, egy szép asszony leszakajtja. 
9. Debreczeni nagyerdő. LO. Hazafiság. 11. Szeretet. 12. 
Régi bú. 13. S/.övétnek. 14. Apolló. 15. Őszi harmat 
után. 16. Petőfi-vers. A bíráló-bizottság, melynek tagjai 
voltak Mácsai Sándor elnöklete alatt P. Nagy Zoltán, a 
főiskolai gazdasági tanács és Brück Gyula, a városi ze-
nede részéről, a f. év június 18-án tartott gyűlésében 
az első díjat az „Őszi harmat után" jeligéjű műnek, a 
a második díjat a „Szeretet" jeligéjű műnek, a harma-
dikat „Debreczeni nagy erdő" jel. műnek ítélte oda. Az 
első ós harmadik mű szerzője Lányi Ernő, a másodiké 
Saja Antal kolozsvári ref. főiskolai zenetanár. Dicséret-
tel tűntette ki: 1. Végrendelet. 2. Az daloljon, ki hazát-
szeret. 3. Apolló. 4. Nyugosznak ők, a hős fiak jeligéjű 
pályaműveket. A díjat nem nyert pályaműveket Mácsai 
Sándor a feladóvevény beküldése után visszaszolgáltatja. 

EGYHÁZ, 

Lel kész választás. A vámos-pércsi ref. gyülekezet 
Bartha Dezső vecsési s.-lelkészt, — a szentgyörgyi ref. 
gyülekezet Nádasdy Benőt, — az erdélyi ref. egyház-
kerületben a magyaréi gyülekezet ifj. Kiss Lajos maros-
felfalvi lelkészt, — a gyulafehérvári dr. Gönczi Lajost, 



— a csekefalvi Rácz Gábor székelydobói lelkészt, — a 
székelytamásfalvi pedig Böjthe András kovásznai segéd-
lelkészt választotta meg lelkipásztorául. 

Uj egyházkerületi tanácsbíró. A dunántúli egyház-
kerület 298 szavazatból 252-vel dr. Antal Gézát válasz-
totta meg tanácsbírájául. isten áldását kívánjuk új munka-
körére is. 

Antal Gábor szobra. A Komáromi Újság s nyo-
mán a Lelkészegyesület is közli Pólya Lajos Komárom-
ban lakó nyugalmazott lelkész indítványát, hogy Komárom 
városa állítson szobrot Antal Gábornak A nélkül, hogy 
Antal Gábor elismert nagyságából csak egy szemernyit 
is el akarnánk venni, elvből tiltakozunk e terv ellen s 
ismerve Antal Gábor gondolkozását és közismert sze-
rénységét, az ő nevében is. A mikor ezer sebből vérzünk, 
szegénységgel küzdünk, úgy hogy egyházunk épületének 
belső berendezéséhez a legszükségesebb „bútordarabokat" 
sem tudjuk a magunk pénzén megszerezni, akkor ezrekbe 
kerülő szobrokat állítunk, serlegeket csináltatunk, töm-
jénező csészéket gyártatunk — Isten dicsőségére. A nyu-
galomba vonult lelkészek hasznosabb dolgokra is fordít-
hatnák tiszteletreméltó buzgóságukat és munkakedvüket. 

A debreczeni diakonissza-intézet megnyitása alkal-
mából kiírt ápolónői állásra 17 en adták be pályázatukat. 
Hogy ezek közül hány lesz és főleg hány maracl meg 
diakonisszának, azt majd az idő fogja megmutatni. Makai 
Lajos, az első debreczeni diakonissza-lelkész külföldi 
tanulmányútjáról már hazatért és megkezdte a munkát. 

Misszió a budapesti kínaiak között. Bizonyára 
kevesen tudnak róla, hogy ilyen is van. Pedig van. A Buda-
pesten élő 50—60 kínai számára tartunk összejöveteleket. 
Most úgy értesülünk, hogy a kínaiak missziói össze-
jövetelét, melyet eddig a Lorántffy-Egyesület család-
utczai termében tartottak, ezután a B. R. Ifjúsági Egye-
sület rendezi saját helyiségében. Feltűnően növekedett a 
kínai résztvevők száma. 28 és 47 között váltakozott a 
mult hónapban azoknak a száma, kik eljöttek az evan-
géliumot hallgatni. 

ISKOLA. 

Az evangélikusok új iskolaügyi törvényjavaslata. 
.Június 5-iki kelettel jelent meg Iglón „ A magyarországi 
ág. hitv. evangélikus egyház 1913. évi zsinati tanügyi 
bizottságának törvényjavaslata az egyház iskoláiról" egész 
ív nagyságú 20 lapnyi terjedelemben, Molnár Viktor zsi-
nati tanügyi bizottsági elnök, Fischer Miklós előadó és 
Hollós János jegyző aláírásával s a napokban került 
szerkesztőségünkbe. Öt czím alatt 66 §-ban tárgyalja az 
iskolaügy minden irányú szabályozását. Az első czím 
21. §-ban az egyház iskoláira vonatkozó általános hatá-
rozatokat tartalmazza, a második czím négy fejezetben 
a kisdedóvó-intézetekről, elemi és felső népiskolákról, a 
polgári iskolákról s a tanító- és tanítónőképző-intézetekröl 
szól, a harmadik czím két fejezetben a középfokú isko-
lákról : a gimnáziumokról és felsőbb leányiskolákról intéz-
kedik, a negyedik czím három fejezetben a főiskolákról 
s az azokban működő hittudományi, jog- és államtudo-
mányi ós bölcsészeti karról rendelkezik, az ötödik czím 
a Horvát-Szlavon-Dalmátországban való érvényességet 
határozza meg. Az alsó-, középső- és felsőfokú nevelés-
nek és oktatásnak egész ügyét így egységesen akarja 
szabályozni ez a javaslat. Áz általános határozatok kö-
zött a IV. csoportba sorozott keresztyén felebaráti nevelő-
intézetekről és szabadoktatási intézményekről részletes 
rendelkezéseket nem tartalmaz a javaslat. Ezen a helyen 

csak a főbb pontokról teszünk említést. Fontos az álta-
lános részben az intézetek illetékes hatóságainak pontos 
meghatározása, az államosítás és község-építés ügyének 
szabályozása, a tankönyvek egyetemes engedélyezése, a 
tanítószemélyzet továbbképzésének s a vallástanításnak a 
rendezése. Á részletes szabályozásban jelentős az ideig-
lenes (segéd-, helyettes, rendkívüli) tanítóerők alkalma-
zásának meghatározása, az oklevéltelen népiskolai tanító-
jelöltek alkalmazásának teljes eltörlése, a polgári iskolánál 
2, a többinél 3 évi határidőnek az oklevél megszerzésére 
való megállapítása. Különös, hogy a hittudományi kar 
tanáraira nézve ez nincs a többivel egyenlően meghatá-
rozva, hanem azoktól eltérően „a szabályzatban megálla-
pított záros határidőhöz" (?) van kötve (53. §). Fontos 
a főiskolák egyetemes jellegének az egész vonalon való 
kiemelése. Ezen a részen a theol. tanári vizsga elenge-
désének a lehetősége és a ny. rk. s ni. tanárság ren-
dezésének a hiánya feltűnő. A tanszabadságnak biztosí-
tása, az egyetemi theol. kar, az evang. tanárképző és 
egyetem távoli terve is be van illesztve a teljességre 
törekvő javaslatba. A tanítószemélyzet házassági ügyeire 
vonatkozó intézkedések több, mint feltűnőek. Az egészre 
kimondja, hogy a saját felekezetükön kívül csak refor-
mátussal léphetnek házasságra, a népiskolai tanítók 
„kötelesek gyermekeiket evangélikus vallásban nevelni" 
(26. §), a girnn., tanító- és tanítónőképző-intézeti, a fel-
sőbb leányiskolái és főiskolai tanároknak (hát a polgári 
isk. tanítószemélyzetnek?) „nem szabad" az ev. egyház 
kárára térítvényt adniok, „sőt az egyház elvárja tőlük, 
hogy összes gyermekeiket az ev. vallásban neveljék" 
(40. §). Itt a protestáns szabadság és testvériség nagyon 
hiányosan, sőt bántóan nyilatkozik meg, vagy talán inkább 
— hiányzik. A komoly munkálat megérdemelné a rész-
letesebb taglalást. 

Uj tanárok Nagykörösön. A nagykőrösi presbité-
rium a Benkó Imre, dr. Joó Imre, Kovács Ferencz és 
Varga József nyugalomba vonuló főgimnáziumi, illetve 
tan. képezdei tanárok helyeire a júl. 4-iki ülésén válasz-
tott új tanerőket. A latin-német főgimnáziumi tanszékre 
a tanári kar és az igazgatótanács egyhangú ajánlatára 
Tóth Benő miskolczi ref. főgimn. tanárt választották 
meg. Az egyik mennyiségtan-fizikai tanszékre Olasz Imre 
nyitrai polgári iskolai tanítót alkalmazták rendes tanárul, 
a másikra Csefó Sándor kolozsvári ref. kollégiumi hely. 
tanárt hívták meg egy évre helyettes tanárul. Varga 
József utóda több pályázó közül Ricsey György lett szin-
tén egy esztendőre helyettes alkalmazással. 

JPálóczi Czinke István az iskolákról. Már volt 
alkalmunk megemlékezni az új gömöri esperes beiktatási 
ünnepélyéről Most az esperesi beköszöntő-beszédből idé-
zünk egy szép részletet. A ref. felekezeti iskolákról 
ugyanis ezt mondja az új esperes: „Szeretném, ha eb-
ben a kimondhatatlanul áldásos munkában az iskolák is 
mellétek állnának. Mert az ő alepvetŐ munkájuk nélkül 
elsorvad az egyház, elnémul a zsoltár, puszta lesz a 
templom s* kikölröznek a gyermeki és ifjúi szívek-
ből a bethlehemi angyalok. Azok a szent hangok, a 
melyek alkonyra hajló életünk csendjében is meg-meg-
kondulnak szívünk rejtett mélységeiben, mint az elsii-
lyedt harangok: azok még gyermekkori édes visszagon-
dolások, a régi kálvinista iskola boldog emlékei, szívünkbe 
rejtett kincsei. Hitünk még most is abból a fényből, 
abból a szent olajból táplálkozik, a melyet még gyer-
mekkorunkban az iskolában magába vett, magába fel-
szívott. Azért én a kálvinista iskolát halálig lelkemhez 
ölelem, a jó tanító munkáját még a pap munkájánál is 
többre értékelem, személyét minden tisztelettel és elis-



meréssel övezem s iskola és egyház között a régi lelki 
közösséget helyreállítani elsőrendű feladatomnak isme-
rem." Annak a fenntartásával, hogy mi a pap munkáját, 
mint az evangélium hirdetését minden tanítói munkánál 
többre értékeljük, de ugyanakkor a tanító munkáját is 
a legmagasabb rendű munkának tartjuk s nélküle a pap 
munkáját alig tudjuk elképzelni, a legnagyobb elismerés-
sel emlékezünk meg e nyilatkozatról. Oly időket élünk, 
hogy nagyon is számon kell tartanunk, hogy az egyházi 
vezéremberek közül is kiket nem vakítottak még el az 
álliberálizmus bódító jelszavai s kik látnak az egyház 
jövőjét illetőleg is tisztán. 

A budapesti ref. főiskolai internátusban a jövő 
iskolai évre még van néhány üres hely, melyre egyetemi 
és más főiskolai ref. vallású hallgatók vétetnek fel. Az 
internátusi díj egész iskolai évre 800 K, a miért lakást, 
kosztot, fűtést, világítást, gyógykezelést és kiszolgálást 
nyernek a főiskolai hallgatók. Az internátusi életről rész-
letes tájékoztatást nyújt a prospektus, a melyet kívánatra 
készséggel megküld az internátus felügyelő tanára, dr. 
Szőts Farkas (Budapest, Ráday-utcza 28-). 

EGYESÜLET. 

A Budapesti Ref. Ifjúsági Egyesületben a titkári 
teendőket a nyári két hónapban Szilágyi Dezső tanárjelölt 
végzi. Szeptemberben foglalja el helyét az új titkár, 
Baráth József s.-lelkész, a ki most jött haza Utrechtből, 
a hol három évet töltött. 

A Vasárnapi Iskolai Szövetség június 16-án tar-
totta rendes gyűlését. Ezen id. Victor János elnök tartott 
szép előadást sir Belsey Ferenczről, az angol vasárnapi 
iskolai szövetség buzgó és nagyemlékű elnökéről, a ki 
a mult hóban hunyt el. Patay Pál elnök a „Vasárnapi 
iskolai tanító kellékei" cz. előadást tartott. Orth Am-
brusné úrnő bemutatta a születésnapi havi naptárakat, 
melyeknek elkészítését felajánlta a jelentkező vasárnapi 
iskoláknak. 

A tiszavidéki ev. egyházmegyei lelkészegyesület 
Nagykárolyban jól sikerült jótékonyczélú vallásos estélyt 
rendezett az ottani városi színházban. A megnyitóbeszé-
det Paulik János nyíregyházi lelkész mondotta és Duszilc 
Lajos szatmárnémetii leikész tartott bibliai elmélkedést. 

Lelkész-egyesületi gyűlés. A barsi egyházmegye 
lelkészegyesülete Léván, m. hó 24-én d. e. 9 órakor a 
ref. iskola dísztermében gyűlést tartott Birtha József al-
elnök vezetésével, a következő tárgysorozattal: 1. ének. 
2. Imádkozott: Sebestyén Ferencz lelkész. 3. Megnyitó. 
Tartotta Birtha Józef e. alelnök. 4. Elnöki előterjesztések. 
5. Székfoglaló. Tartotta Szabó Zsigmond sárói lelkész. 
6. Emlékbeszéd néhai nt. Somogyi Lajos volt nagykálnai 
lelkész felett. Tartotta Konta Károly lelkész. 8. Gyámol-
dai ügyek. 9. Indítványok. 10. Imádkozott Patay Károly 
esperes. 

Felelős szerkesztő : B. P a p István. 

PÁLYÁZATOK. 

Pályázati hirdetmény. 
A dunántúli ref. egyházkerület főiskolai igazgató-

tanácsa pályázatot hirdet a pápai ref. tanítónöképzö-in-
tézetnél betöltendő vallástanári állásra. Ez állásra ref. 
lelkészi oklevéllel bíró okleveles középiskolai tanárok pá-
lyázhatnak. A megválasztandó tanár köteles lesz a nő-
nevelő-intézet polgári leányiskolájában és tenítónőképző-
intézetében a vallástant tanítani és ezen kívül kötelező 
óra számán (20) belül a tanítónőképzőben pedagógiai 
tárgyakat, esetleg középiskolai szaktárgyait tanítani. Az 
állás tanítónőképző-intézeti segédtanári javadalmazással: 
2000 K fizetés, 500 K lakbérrel van összekötve, de a 
megválasztandó tanár az állami rangsor szerint néhány 
év múlva 2600 K fizetéssel és 700 K lakbérrel rendes 
tanárrá lép elő. Ötször 200 K korpótléka segédtanári 
működése kezdetétől számít, ugyanezen időponttól köte-
lezett tagja az országos tanári nyugdíjintézetnek. A szüle-
tési és érettségi bizonyítvánnyal, lelkészi és tanári 
oklevéllel felszerelt s a dunántúli ref. egyházkerület 
főtiszteletű ós nagyméltóságú elnökségéhez czímzett kér-
vényeket augusztus hó l-ig a ref. tanítónőképző-intézet 
igazgatóságához Pápára küldendők be. Az állást a meg-
választott, illetve kinevezett tanár 1914 augusztus 30-án 
tartozik elfoglalni. 

Pápa, 1914 július 2. 
Dr. Körös Endre s. k. Czike Lajos s. k. 

tanítónőképző-intézeti igazgató. főiskolai e. gondnok. 

Pályázati hirdetés. 
Az őrszentmiklósi ref. elemi iskolánál megüresedett 

kántortanitói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : a) 
az egyháztol: készpénz 100 K, 8 kat. hold föld, drága-
sági pótlék 313 K, kertváltság 20 K, lakbér 240 K 
jövő évtől kezdve pedig természetbeni lakás, b) a köz-
ségtől 84 K, e) az egyháztól járó javadalom az 1913: 
XVI. t.-cz. értelmében — a tanító szolgálati éveinek 
megfelelőleg — államsegéllyel kiegészíttetik. Közs. hitel-
szövetkezeti könyvelésért — ha vállalja — 400 K-ban 
részesül. A községnek van vasútállomása; Vácz és Buda-
pest 30 - 30 pereznyi távolságra esik. Pályázati kérvények 
— kellőképen felszerelve — az őrszentmiklósi ref. lel-
készi hivatalhoz küldendők július 25-ig. Az állás szep-
tember 1-én okvetlenül elfoglalandó. 

Orszentmiklós, 1914 július 6-án. 
Dávid Lajos. 

ref. lelkész, iskolaszéki elnök. 

Pályázat. 
Az apostagi ref. iskolánál szervezett tanítónőijállásra 

pályázat hirdettetik. 
Javadalma : lakás, kert, az egyház pénztárából 100 K 

s a törvényes állami íizetéskiegószítés. 



Köte l e s sége : az egyháztanács által meghatározot t 
osztályok vezetése s a női kézimunka taní tása az összes 
osztályokban. 

Pályázat i határ idő júl ius 26. 
Az ál lás szept. 1-én elfoglalandó. 

Ref. egyháztanács. 

NYILTTÉR. 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és lithiumos gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, kőszvénynél, czukorbetegségnél, 
vörhenynél és hurutos bántaSmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvizkereskedésekben éc gyógyszertárakban. 

cr'IXTIT TITO XrnOT Szlnye-LIpóozi Salrator-forrfa-Tillalat, al/HULlEö AtirUOl Budapest, V., Rndolfrakpart 8. 

HIRDETÉSEK. 

Hungária beszélő-gép 
a legjobb gyártmány. — Olcsón 
kapható. — Kedvező fizetési fel-
tételek. — Kérjen árjegyzéket. 

Deményi J. és társa 
Budapest, 

V I . , T e r é z - k ö r ú t 4 . s z . 

3 lelhész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

Hornyánszky-féle zsoltárokat 
16u alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 
4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

Vászon- és félbőrkötésben . 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben 

8" alaKban 1772 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.60 kor.-tól 10.— kor-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Epen most jelent meg. Épen most jelent meg. 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

HornyánszKy ViKtor Könyvkiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL kern Máría-utcza U. szám• Telefon: József 34—10. 
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Elvállalnak minden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 
Nagy gyakorid ttalbíró 
speczíálisták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyházgyüle-
kezeteknek iskolák és 
templomok terveit díj-
talanul elkészítik. Ad-
nak szakvéleményt és 
becsléseket végeznek. 
Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással 



a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: I I * Coivin-tér 2. - IV.. Semmelweiss-u. 14. — V,. Uoót-
körút 2 2 . VI., Andrássy-út 2 8 . — VI I I . , Rákóczi-út 3 9 . — VI I I . , Baross-

utcza 77 X., Liget-tér 2. 
Egy a f e l x ó r n e m ű t ö m é s t i e x való utasítást 

tartalmazó füzet bárkinek i n g j y e n kiadatik. 

RIEGER 0TT0 gőzüzemre berendezett csász. 
és kir. udvari orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Jó zsefrend lovagja. 
A párisi , bécsi, pécsi s tb . kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, t iszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tar tós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját , a mely m ű ez idő 
szerint h a z á n k legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékel tebb 
árban tel jesí t . Orgona jóka rban ta r tásá t el-
vállal ja. Katalógussal, tervezetekkel és r a j -
:: zokkal k ívánatra d í jmentesen szolgál. :: 

û tredve«ffí The Champion 
kerékpárokat dupla ha rang csapággyal és 
szabadonfutóval 3 és 5 évi jótállással, min-
den árfelemelés nélkül, sz igorúan és az ere-
deti gyári árakon havi lü és 15 koronás 
részletre ad juk és kerékpáralkatrészeket az 
egész világon létező ös szes kerékpárokhoz 
külső és belső gummikat , pedálok, lánczok, 
csengők, kulcsok, szabadonfutóágyak, kor-

mányok , stb. mélyen leszállított 
nagybani eredeti gyári árban szállítunk vidékre is 
1 drb hegyi gummi 6 K-tól, 1 drb belső 2-80 K-tól feljebb 

LÁNG JAKAB ÉS FIA 
kerékpár- és alkatrésznagykereskedők 

BUDAPEST, VIII. Ker., József-Körút 41. szám. 
Fióküzletek: András sy -ú t 55., Baross-tér 3. és Budán II., Margi t -körút 6. sz. 

Dlszárjegyzék 1500 képpel ingyen és bérmentve. 

Orgona- és harmoniumgyár 
g ő z e r ő t i a j l á s - és s a j a i v i l i a n i o s v í i a g i l á í s a l berendezve . 

ORSZÁGH SÁÍJDCm ÉS FIA 
cs. és kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1H85. óvl országos kiállí táson „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson ..aranyéremmel" (első díj) a 1906. évi 
kassai kiállí táson ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan ki tüntetés és 
elismerés Ajánl ják kitűnő bangu és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legú jabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonaikat , m< lyck rendkívül 
Könnyű já tékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig 700-nál több űi orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú hannóniumok 

minden nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kivánatra küldünk. 

H E G E D Ű S ÉS S Á N D O R 
PROT. IRODALMI KÖNYVKIADÓHIVATALÁBAN 

DEBRECZENBEN 
LEGÚJABBAN MEGJELENT 

REF. THEOL. ÚJDONSÁGOK 
PAPI DOLGOZATOK 

ÍRTA 

PÉTER MIHÁLY 

ÁRA VÁSZONKÖTÉSBEN 6 KORONA 
r » 

EL0KNEK A H0LTAKR0L 
TEMETÉSI BESZÉDEK ÉS IMÁK S FÜG-

GELÉKÜL NÉGY EMLÉKBESZÉD 

IRTA SZUHAY BENEDEK 

ÁRA A 400 OLDALAS KÖTETNEK VÁSZONK. 8 K 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Plagyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
be a* cse Szö vetkezetéh ez ^ ^ ^ 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 55 millió K 
évi forgalommal. Levélczím: HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elméB szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első manvar — villamos 

STOWASSEÍ 
erőre berendezet t — hangszergyár. 

cs.éskir.'udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Büd^pest, II., Lánozíhd-u, 5. sz. Gyár: Úntöház-u. 2. sz. 
Továbi 'á ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
'niroH , vonós és fúv»--hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangíokozó gerendai 3 f \ t 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erősei A> és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél 

Legnagyobb gyár és raktár. 

Saját találmányú (Rákóczi) Támo-
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos á rban ; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban 
és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz- és jégkár ellen, úgyszintén 
az ember életére a legkülönbözőbb módozatok szerint elő-
nyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosílott tagok díjarányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 13 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
(izet feleslegéből közgyűlési határozat értelmében díjvissza-
térítésben. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden irányban készséggel szolgál az igazgatóság. 

Alapítványok kormány hozzájárulásával 2,527.960 K 
Tartalékok 3,846.903 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett tűzkárokban 12,385.(J00 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett jégkárokban 6,000.000 K 
Biztosított érték tűzben 1913. évben . . 930,000.000 K 

„ jégben „ . . 62,500.000 K 
Életüzlet állománya 17,370.144 K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„GONDVISELÉS" 
Országos Közp. Segélyző Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig terjedő temetési segélybiztosítást nyújt, népbizosítási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai- és 
vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat nél-
kül. — A „Gondviselés-Társulat" elnöke: Emődy József, igaz-
gatósági tagok: Láng József, lovag Ember Károly, Czobor 
László, Meskó Pál, Nérei Ödön és ügyvezető-igazg.: Paur Ödön. 

Ú J D O N S Á G 

TÁRSADALMI 
GAZDASÁGTAN 

ÍRTA 

DR K O V Á T S G Á B O R 

EGYETEMI M. TANÁR 

ÁRA 3 KOR. 

A TISZÁNTÚLI REF. EGYHÁZKER. KIADVÁNYA 

Kapható Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kammermayer Károly-u. 1. 



PROTESTÁNS 

EGYHAZIÉSISKOLAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IX., Ráday-utcza 28., a hová 
a kéziratok, elöfizetésiéshirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI PAP ISTVÁN. 

Társszerkesztők : 
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dent kiolvasott a vezérségre hívatott ifjúság életéből, 
csak azt nem, a mit az Úr látott, valóra váltani akart: 
a dicsőséges jövendőt nem. Sok ifjú útjának kezdete, 
bűnben fogantatott. 

Az Úr Isten azonban mindenható. Jákobbal az úton 
változás történt. Isten nevelése alá fogta. Az Isten neve-
lése alatt minden élet tisztul. Jákob élete is fokozatosan 
tisztult, egész addig, míg lelke észre tudta venni az Isten 
angyalainak közelségét, jelenlétét. Találkozott magával 
az élő Istennel. Mit jelentett Jákobra nézve ez a találkozás ? 
Azt, hogy a puszta helyen is meglátta az Isten lelkének 
munkáit, azt, hogy Isten világa, a szellemi világ meg-
nyílt a lelke előtt, azt, hogy személyes, le nem tagadható, 
vallásos tapasztalatokat szerzett Isten felől. 

Az Úr Isten ma is mindenható ! Az elmúlt napokban 
ott az Osztrovszki-Vepor hegység lábánál, az ősi gácsi 
vár szomszédságában tanúi voltunk annak, hogy a ma-
gyar ifjúsággal nagy változás történt. Istennek legyen 
hála, hogy mi is tanúi lehettünk! Isten a magyar nemzet 
virágát nevelés alá fogta. E nevelés ma is tisztulást 
eredményez. íme az a hatalmas diáksereg már észrevette 
Isten angyalainak közelségét, jelenlétét. Azok a diák-
életek találkoztak az élő Istennel. Ott a puszta mezőn 
meglátták az Isten lelkének munkáit, a mit itthon, a mit 
széles e világon végzett s vették a szolgálatnak lelkét. 
Ifjúi lelkök előtt megnyílt az igazi szellemi világ, az 
Isten világa s rabul estek ennek a csodálatos látásnak. 
Személyes, le nem tagadható, a minden napi életben 
kipróbálható vallásos tapasztalatokat szereztek az élő 
Isten s az Ő egyszülött Fia a Krisztus felől. 

Mikor Jákób a csodálatos látástól megittasodott, 
szent elragadtatással kiáltotta: „machané elochim" = 
Isten tábora ez ! 

Most, a mikor visszaidézzük lelkünkbe a változás, 
a tisztulás csodás napjait: tábort látunk mi is, a tábor 
előtt őrtüzeket! A Lélek suhogását, gyönyörűséges ének 
csendülését halljuk, a mint a sötét éjben messzeszállva 
mondja: 

Az Élet Könyvéből. 

Isten tábora ez! 
„Jákób tovább méne az ö 

útján és szembe jövének vele 
az Isten Angyalai. Es monda 
Jákób, mikor azokat látja vala: 
Isten tábora ez ; és nevezé an-
nak a helynek nevét Mahaná-
imnak". I. Móz. 32.1—2. 

Jákób Isten választott embere volt, nagy és csodá-
latos dolgokra hivatott el. Isten országának itt e földön 
történő megvalósítása az ő földi életétől is függött. Je-
hova szemei rá voltak függesztve, hogy majd szentek 
sokaságának szemei is megpihenhessenek alakján később, 
esztendők ezreinek elmúlása után is. Eszközül válasz-
totta az Úr,, hogy maradékaiból nagy, szent, választott 
nepet nevelhessen magának. 

Jákobnak, a kiválasztottnak ifjúsága csalásban, 
bűnben telik el. Megcsalja édesatyját, testvérét, majd 
kenyéradó gazdáját, Lábánt is. Embernek szeme min-
dent kiolvashatott ebből az életből, csak azt nem, a mit 
az Úr szeme látott, akarata valóságra váltani akart: a 
dicsőséges jövendőt nem. Eltévelyedés és bűn az út 
kezdete is, mikor atyái földére indul vissza. 

A magyar nemzet fájának virága: a magyar ifjúság 
is nagy dolgokra hívatott el. Isten országának a magyar 
földön történő megvalósítása a magyar diákság földi 
életétől függ. Isten szemei a magyar diákságra vannak 
függesztve, hogy népek millióinak szemei megpihenhes-
senek boldogan, örvendezve ennek a sokat szenvedett 
nemzetnek alakján évezredek múlása után is. Tudnia 
kellene a magyar diákságnak, hogy eszközül választotta 
az Úr, hogy általa szent, tiszta népet nevelhessen 
magának. 

Es ennek a választott ifjúságnak élete, mint a 
Jákobé bűnben, álnokságban telik el. Vétkezik sokszo-
rosan atyja, anyja, testvérei, kenyéradója a magyar 
nemzet ellen is. Sokáig így volt. Embernek szeme min-



„Az Űr szent Bárányára 
Teszem le bűnömet 
S ott a kereszt aljába 
Békességet lelek, 
A szívem mindenestől 
Az Úr elé viszem, 
Megtisztul minden szenytől 
A Jézus vériben. 
A Jézus vériben." 

Látván és hallván mindezt, ujjongó örömmel mond-
juk : isten tábora ez! 

Marjay Károly. 

ULSTER ÉS VIVIANI. 
Azoknak, kik látni akarnak, az Úr betekintést en-

ged a jövőbe. Jelek mutatkoznak, ékesen szólók annak, 
a ki ért ahhoz, miként kell tanulságokat kihüvelyezni. 
Történnek dolgok, a miről a napisajtó alig vesz tudo-
mást, pedig nem kétes, hogy a jövő fejlődés irányát 
ezekből lehet igazában kibetűzni, mert ezek döntik el. 

Francziaországban Viviani miniszterelnök. Írország 
északkeleti csücskében pedig Ulster ideiglenes kormánya 
megtartja első tanácskozását. Mi köze mindehhez a ma-
gyar protestánsoknak ? szólal fel a napilapok által ve-
zetett és oktatott keresztyén atyánkfia. Igen sok — szól 
feleletünk a szunnyadó, sőt kiveszőben levő protestáns 
önérzetnek, tetterőnek és gyümölcsöző fellángolásoknak 
életrekelését várjuk tőle. 

Anatole Francé, a sokat emlegetett és modern radi-
kális iránya miatt sokat dicsért író, egyik füzetében, a 
melyet Combes reformjainak védelmére írt, az állam és 
egyház viszonyát fejtegetve, arra a következtetésre jut 
hogy a hit és igaz vallásosság kiszáradóban van. Csak 
a mult hagyományain élősködik és a megszokás által 
tartja fenn magát. Ki tagadhatná, hogy ez állítását sok 
ténnyel lehet bizonyítani? 

Semmivel sem lehet azonban azt bizonyítani, hogy 
a vallásos hit ne volna erő, mely emel, erősít, fensőbb 
régiókba visz. De az kell hozzá, hogy igaz, őszinte és 
önzetlen legyen. Ez utóbbi erényeket ma igazán kevés 
helyen találjuk fel s azért ritka a produktív vallásosság. 
Ellenben az istentagadás terjedőben van s ép úgy, mint 
a léha dolgok divata főleg Párisból árad felénk. Csoda-e, 
ha sokaknak tetszik és erőre kap? Pedig magában rejti 
még erős nemzetekre nézve is a pusztulás és halál csiráját, 

E két ellentétes irány a jelen pillanatban Ulster 
küzdelmei és Viviani törekvéseiben ütközik össze. Az 
erélyes, sőt erőszakos Asquith-kormány a főrendeknél 
bemutatta azt a javaslatát, mely arra volna hivatva, 
hogy az Ulsterben feltámadt indulatokat lecsendesítse. 
E javaslat szerint az Ulsterhez tartozó grófságok maguk 
dönthetik ugyan el, vájjon meghajolnak-e az új-dublini 
parlament előtt vagy nem. E döntés azonban csak hat 
évre szól. E javaslat szerint már Asquithék nagy gondo-
latának bukását, a Home Ride lényeges megcsonkítását 
s a lordokat döntő kormánynak megalázását jelenti. 
Ulsternek azonban mindez nem elég. Nem elég tehát a 

lordoknak sem. Úgy, hogy a főrendiház Lansdowne lord 
indítványára 138 szóval magáévá teszi azt, hogy Ulster 
vétessék ki időmeghatározás nélkül a Home Rule alól. 
A helyzetet erősen megvilágítja, hogy az ellenzéki javas-
lat ellen csak 20-an mertek szavazni. A kormány zavar-
ban van. Ulster azonban készül a legrosszabbra s már 
is megalakítá kormányát, mely kezébe veszi az igazga-
tást, ha az Asquith-kabinet erőszakolja a kérdést. 

A szervezett sereg várja a parancsot a harczba 
szállásra. Asquith rendelkezik az alsóház többségével, 
mással azonban nem. Roberts lord ugyanis kijelenti, 
hogy a hadseregre Ulsterrel szemben ne számítsanak. 

Az a maroknyi protestáns, a melyben élő, eleven 
erő az apáiktól örökölt hit, a mely nem haboz azért, 
mi az életnek igaz értéket ád, koczkára tenni minden 
egyebet, sarokba szorítja a legmerészebb, legradikálisabb 
kabinetet, melyet Anglia évtizedek óta magáénak ismert, 
el — ós győz. Nem kétes ugyanis, hogy Ulstert kizárják 
a dublini parlament hatásköréből. Ez azonban Asquithék 
bukását fogja jelenteni és pedig talán nemcsak erköl-
csileg. 

Francziaország pedig uralja Vivianit, a merész 
nyelvű prókátort, a ki dicsekedett vele, hogy sikerült 
kiragadni a lelkiismereteket a hit békóiból, kioltva az 
égben azokat az égő, világító csóvákat, melyeket senki 
meggyújtani nem fog többé. Vivianiban tehát a francziák 
a vallást gyűlölő, Istent megtagadó irányzatot ültették 
bé a miniszterelnöki székbe. Vájjon mehetnek-e jóra vele. 

Francziaország bűnhődése ez a Szent Bertalan-éj, 
a nemzeti ediktum visszavonása és a királygyilkosság-
ért. Az ember lázadása az isteni rend ellen, melyet 
Kuyper az ő imént megjelent nagy művében, melyet 
Sebestyén Jenő gondosságának, Csűrös és Czeglédy 
munkájának köszönhetünk, úgy fejez ki, hogy az egyik 
ember a másikon csak akkor bír hatalommal, ha ez Is-
tentől származik. A francziák vezetői pedig megtagadván 
Istent, a többség és erőszak jogán akarnak uralkodni 
embertársaikon. Az összefűző kötelékek azonban folyton 
fakulnak, a családi élet megromlik ós újból Kuyperrel 
szólva, napról napra szélesebb körökben mutatkozik azon 
férfiak és nők utálatos látványa, a kik minden jó-
zan erkölcs arczulcsapásával keresik a végtelenig fel-
izgatott szenvedélyek kielégítését. A születések, katona-
ságra alkalmasok száma csökken, az analfabéták, katonai 
szökevényeké ellenben emelkedik. 1913-ban mai hírek 
szerint már 80,000 körül járt. A múltban szerzett tőke 
és érték, a nagy, nemes tulajdonok elfoszlóban. A nagy 
nemzet ideáljaival együtt leszáll a másodrangúak sorá-
ban. De nem is lehet másként, ha olyanokat emel vál-
lára, kik a bomlás, sülyedés és materiálizmus elveinek 
apostola. Oesta dei per francos, volt a régi francziák 
jelmondása, mi lett belőled ? 

Míg a világ egykori fővárosában korhadás és rot-
hadás, Írország hullámverte, ködös északi partjain ma is 
százezrek készen, úgy mint valaha elődeik, harczba szál-
lani hitük- és meggyőződésükért. 



Melyik a korhadás, emelkedés út ja? Erre a kér-
désre felelnek a tények és nem mi. Nekünk csak az a 
feladatunk, hogy mindezekre reámutatva, próbáljuk fel-
kelteni azt az öntudatot, mely valaha oly nagy tettekre 
sarkalta a magyar protestánsokat s a mely nélkül ma 
sincs reánk nézve igazi élet. 

Bernát István. 

TÁRCZA. 

A ker. nőegyesületek V. világkonferencziája. 
A keresztyén nőegyesületek világszövetsége ez év-

ben Stockholmban tartotta V. világkonferencziáját. Június 
10—18-ig. Ez alkalomra a szövetséges egyesületek nagy 
számban küldték delegátusaikat a svéd fővárosba, úgy 
hogy közel 900 világszövetségi tag 23 nemzet képvise-
letében vett részt ezen konferenczián. A svéd nőegye-
sületek nemzeti szövetsége, karöltve a világbizottsággal, 
óriási munkásságának köszönhetjük, hogy oly kedves 
napokat tölthettünk a svéd fővárosban. Alkalmunk volt 
a konferenczia gyűlésein ismét sok új dolgot tanulni, a 
régi tapasztalatokat egymás között megbeszélni, a külön-
böző helyeken folytatott munkák módjáról és eszközeiről 
hallani, „a nő valódi rendeltetése Isten czéljaival egyet-
értőleg" feltett kérdést sokféle előadásban és részletben 
megvilágítva figyelemmel kísérni. Hallottunk az ideális 
keresztyén nőről, a mint azt úgy az ó-, valamint az új-
testamentumban megtaláljuk, azután a nő a családi élet-
ben több előadásban kifejtve oda konkludált, hogy a 
családi élet Isten országának terjesztésében rendkívül 
fontos és hasznos eszköznek bizonyult, mert a nemzetek 
jóléte is az egyes családok benső életén alapul. A nő a 
közéletben: mint diákleány, mint kereskedelmi alkal-
mazott, mint egyháztag, mint belmissziói munkás, mint 
diakonissza és mint cselédleány, ilyen előadásokban hal-
lottuk a különböző körülmények közt a nő helyzetének 
feltüntetését. Következett a nő a nemzeti életben, miként 
igyekezzünk arra, hogy úgy a nemzeti életben, valamint 
az államok életében is női hivatalnokok által érvénye-
süljön a komoly keresztyén szellem közvetlenül és köz-
vetve. Végül a keresztyén nőegyesületek titkár képzé-
séről is hallottunk, hogy mily tulajdonsággal bíró egyének 
alkalmasak vezetőknek, milyen kiképzésre van ehhez 
szükség, milyen helyzete van a vezetőtitkárnak keresz-
tyén országban és mily sokkal más az pogány orszá-
gokban pogányokból lett keresztyén nők között. 

Az előadásokon kívül minden reggel áhítat is volt, 
mely órák talán a legértékesebbek voltak számunkra, 
mert míg az előadások főleg az értelem fejlesztésére 
szolgáltak, addig ezek a szűkebb körű áhitatórák alatt 
valóban Isten szólt hozzánk és fáradt és szomjas lel-
künket táplálta szolgáinak szava által. Hogy a keresztyén 
nőegyletek munkáját a svédek mily magasan értékelik 
és mennyire valódi az az érdeklődés, melyet irányában 
mutatnak, annak számtalan jelét tapasztaltuk Stockholm-

ban való tartózkodásunk ideje alatt. A svéd királyi pár 
egy kerti ünnepélyre hívta meg a konferenczia összes 
tagjait, mely alkalommal a királyt és királynét a trón-
örökös pár helyettesítette. Végtelen kedveséggel és szere-
tettel fogadták ők a bemutatott delegátusokat és így 
bennünket is ért azon kitüntetés, hogy hódolatunkat a 
svéd trónörökös pár előtt kifejezhettük. Úgy ezen a kerti 
ünnepélyen, mely a királyi palota parkjában folyt le, 
valamint az esti nagy megnyitó ünnepségnek és az azt 
követő vacsorának állandó vendége volt Bernadotte her-
czeg, feleségével és leányaival, sőt a konferencziai elő-
adások alatt és a közös ebédek alatt is állandóan közöt-
tünk láttuk őket. 

Az előadások reggel 10 órakor kezdődtek és két 
órai megszakítással az ebéd számára d. u. \/a5-ig tartottak. 
Közben és utána is kisebb bizottságok tanácskoztak, 
vagy pedig specziális előadásokat hallgattunk meg. Ki-
vándorlás, a galicziai protestáns egyházak helyzete és 
munkássága, az ausztráliai ifjúságról hallottunk rövid 
ismertetéseket, azután külön gyűltek össze a nemzeti 
titkárok beszélgetésre, külön volt együtt a sajtóbizottság, 
mely minden országból egy-egy képviselőt vendégül is 
hívott, hogy a világszövetség lapjának alkalmasabb és 
kelendőbb tételéről tanácskozzék, valamint a világszövet-
ség egyéb kiadványai fölött határozzon. Az előadásokat 
különféle intézmények megtekintése váltotta fel. A svéd 
nemzeti tornaiskola, az Ersta- és Sophia-kórházak, a 
gyermekkórház, a svéd leányotthon, a Golden Wedding-
otthon (elaggott házaspárok részére), a stockholmi déli 
leányegyesület, az ifjúsági egyesület palotája, a Stor-
kyrkan megtekintése stb. mind csak arra szolgáltak, 
hogy sok új dolgot láthattunk bennük. Egész napos 
kirándulásban néztük meg a Gripsholmban épült királyi 
nyaraló kastélyt, majd pedig a konferenczia befejezése 
után ismét hajóra szállva a gyönyörűséges Saltjöbaden 
fürdőhelyet kerestük fel. Ezen kirándulások egyfelől 
nagyon felüdítoleg és szórakoztatólag hatottak reánk, 
másfelől pedig a hosszú hajóútak, séták és kényelmes 
pihenés ideje alatt rendkívül kellemes alkalmat nyúj-
tottak arra, hogy egymás között megismerkedjünk, egy-
más munkájáról beszéljünk, az elhangzott előadások 
felől véleményt mondjunk, hogy tudakozzunk módokról 
és eszközökről, hogy miként nyerhetnénk meg újabb 
társadalmi rétegek leányait úgy a leánykörök tagjainak, 
valamint vezető egyéneknek újabb bibliakörök szerve-
zésére és vezetésére. Nagyon érdekesek voltak ezek 
a kirándulások, daczára, hogy mind idegenek voltak 
körülöttünk, mégis szellemi rokonság uralkodott közöttünk, 
éreztük, hogy mindnyájan egy czél munkásai s egy test-
nek tagjai, Isten országának szolgálói vagyunk. 

A június 18-án tartott közgyűlésen különféle jelen-
téseket hallottunk, majd pedig újabb választások tör-
téntek, végül pedig dr. Cairns theol. professzor rövid 
bibliamagyarázata után Ézs. 60 . r alapján „Kelj fel, 
világoskodjál: mert eljött a te világosságod!" a keresz-
tyén nőegyesületek V. világkonferencziája véget ért. 



Fájdalmasan vettünk búcsút egymástól és hiszem, hogy 
mindnyájan egy-egy jó elhatározással a szívünkben hagy-
tuk el azt a szép fővárost és imáink találkoztak ott fent 
az Úr trónjánál: „Jöjjön el a te országod!" Jöjjön el 
az Uram mihozzánk is, minden magyar asszony és min-
den magyar leány szívébe, hogy minden magyar nő 
érezze a felelősséget Te előtted minden nőtestvére irá-
nyában. Hogy mi, a kik Tégedet akarunk szolgálni, mind 
mélységesebben megalázkodva előtted vehessünk új erő-
ket és új szeretetet munkánkhoz, azok pedig, a kik még 
nem ismernek Tégedet, nyerettessenek meg mind nagyobb 
számban a keresztyén nőegyesületek munkája által a Te 
országodnak! 

Fröhlich Dóra. 

BELFÖLD. 

A. losonczi diákgyűlés, 
ni. 

Vacsora után voltak az esti gyűlések. Ezek tárgyát 
„A szolgálat, mint életprogramm" cz. előadássorozat al-
kotta. Ennek keretében a legelső estén — a melyről 
már megemlékeztünk — a szolgálatért kiáltó bajokat 
tárgyalták, a harmadik este Sörös Béla losonczi lelkész 
tartott előadást a különböző életpályákon való szolgálatról, 
a Bécsben tanuló idegen diákok körében munkálkodó 
King Henrik pedig az amerikai diákok szocziális szol-
gálatáról beszélt; a következő nap „Szolgálat a diák-
években" czímmel dr. Pap Gyula cserkészfőparancsnok 
a cserkészmozgalmat, Rose Gusztáv, a ker. diákmozgalom 
prágai titkára pedig a kanadai, az angol és a német 
diákmozgalmat ismertette. A többi estéket a legfölségesebb 
szolgálatnak: a külmisszió ügyének szentelték. Kedden 
este Deme László titkár Kínáról, az ébredő óriásról, 
csütörtökön Erickson T. E. albán misszionárius Albániá-
val kapcsolatban a mohammedánizmusról, pénteken br. 
Podmaniczky Pál felsőszeli-i ev. lelkész vetített képekkel 
Indiáról, végül szombaton Rényi György elnök az iz-
lámrol, mint a jelenkor legégetőbb missziói problémájáról 
tartott előadást. 

Szerdán este, a mikor az „apostolok lován" tettük 
meg az utat a táborból a városig, végighallgattuk az esti 
gyűlést követő áhítatot az egyik tábortűznél. Két-két 
sátor közt tábortüzet gyújtottak. A négy tábortűz mellé 
telepedett, földié terített pokróczokra, két-két sátor népe. 
Mindegyiknél ima- és bibliamagyarázat volt. Míg a szónok 
beszél, a földön heverők tekintete a nagy lánggal lobogó 
pásztortűzbe mered. Vájjon mire gondolhatnak ? Talán 
arra, hogy eleik valamikor épúgy telepedtek az őrtüzek 
mellé, épúgy beszélgettek a haza bajairól — csak az 
orvosságot keresték máshol . . . Talán arra, hogy az 
evangélium tüze.épúgy be fogja világítani újból százezrek 
szívét, lelkét, mint ez a tábortűz az ő arczukat . . . Ta-
lán arra, hogy ez a tábortűz hajnalpír, melynek fényénél 
az új Magyarország megújhodott lelkű apostolai szület-

nek . . . Valami különös érzés szorítja össze a hazáját 
szerető ember szívét, ha arra gondol: milyen más lenne 
nemzetünk sorsa, ha ifjúságunk kávéházak és egyéb 
mulatóhelyek helyett ilyen tábortüzek mellé gyűlne össze 
évről évre . . . De már ez is nagy változás. Ki hitte volna 
még tíz évvel ezelőtt is, hogy a magyar diákság ilyenre 
is képes? Ki hitte volna, hogy a nyugtalan vérű magyar 
ifjúság le tud telepedni a diák-tábortüzek mellé is és 
megalázkodva ki tudja tárni lelkét az Evangélium örök 
igazságai számára is ? ! 

Elindulunk hazafelé a gidres-gödrös mezei úton. 
Egyszerre csodás szépségű ének hangjai érnek utol min-
ket. Megállunk, visszafordulunk. Ott látjuk egy tábor-
tűznél az egész diáksereget. Közös áhítatra gyűltek még 
össze nyugovóratérés előtt. A hűs és tiszta hegyi légen 
át csodás erővel cseng felénk a távolból az ének más-
félszáz diák ajkáról: 

„Az Űr szent Bárányára 
Teszem le bűnömet . . 

Igazi áhitat száll meg mindnyájunkat. Tisztán hal-
latszik minden szó. 

Az ének egyre tart. Alig tudunk betelni a gyönyörű-
ségével. Hangos szavakkal adunk kifejezést elragad-
tatásunknak. A tábortűz erős lánggal lobog körötte, mint 
ha egy testté forrna az áhítattal éneklő sereg: 

„Az Ö nevét imádom 
Most mindenek felett. 
Jézus az én királyom, 
Imámra felelet, 
Imámra felelet". 

Ki hitte volna még csak tíz esztendővel ezelőtt is, 
hogy még ilyet is megér ? ! Ki hitte volna, hogy a tün-
tetéseiről híres magyar ifjúság, a főváros utczáit betöltő 
tüntető nótái után a világ zajától messze, távol künn a 
csillagos égbolt alatt énekli majd: Jézus az én kirá-
lyom ?! . . . Új idők. Új hajnal fénye reszket lelki sze-
meink előtt. Az éjszakában hangzó dal úgy hangzik 
felénk, mint egy boldogabb jövő biztató zenéje . . . Csak 
meg ne szégyenüljön a hitünk. Csak ne fúljon ez a 
mozgalom is a bizalmatlanság, a rendetlenség, az egy-
másra agyarkodás,. a szűkkeblűség, vagy a közöny fertő-
jébe — mint annyi sok szép törekvésünk! 

A reménykedésre okot ad a középiskolai tanulóknak 
szép számmal való részvétele, kik számára több külön 
gyűlést tartottak. De az aggodalom fellege is ott úszkált 
már fejünk fölött : ev. testvéreink féltékenykedése ké-
pében, kik attól tartanak, hogy a Diákszövetség kálvinis-
tává teszi az ő diákjaikat is. A theologusok külön gyű-
lésein beható tárgyalás alá került ez a nehéz kérdés. 
Evangélikus részről az a kívánság hangzott el, hogy 

Táviratmegváltásí lapok 
sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker., Molnár-utcza 17. szám). jt jt jt jt jlt 



„Vágd fiam, vágd Forgács 
Tied lesz a Gímes és Gács!" 

párhuzamos mozgalmat kellene szervezni az ev. diákság 
körében. Ref. részről is voltak olyanok, a kik hangoz-
tatták, hogy ha csak ez a mód van az ev. diákság meg-
nyerésére, úgy ebbe is bele kell menni, mert a valami 
mindig több, mint a semmi. A vezetőség egyelőre az ev. 
egyház vezető köreihez intézendő felvilágosító irattal és 
külön ev. utazó titkári állás szervezésével kívánja el-
oszlatni a nehézséget. 

A diákgyülések tagjainak kedves vendégszeretetben 
is volt részük. A diákok pénteken délben a losonczi ref. 
egyház vendégei voltak künn a táborban, a leánydiákokat 
pedig az nap délután a Losonczi Ref. Nőegylet látta 
vendégül a templomban rendezett lélekemelő vallásos 
összejövetellel kapcsolatos szeretetvendégségen, a szép 
templomkertben. A Diákszövetségnek a nagyközönséggel 
való megismertetését czélozta az a szép estély is, a mit 
ugyancsak pénteken rendeztek az Apolló színházban, 
hol Erickson T. E. az albán életről, Takaró Géza szent-
földi útjáról, Viktor János pedig a Diákszövetségről 
tartott előadást. 

A losonczi napoknak egyik legfeledhetetlenebbje 
volt a szombati. A délelőttjét értékessé tette a már em-
lített előadásokon kívül, Rose Vilmos prágai titkárnak 
a társainkra gyakorlandó hatásunk feltételeiről Mott Já-
nos modorában tartott szép beszéde, a délutánját pedig 
a közeli festői fekvésű és szépségű gácsi várba tett 
kirándulás, hol Wenckheim Ferencz gróf és angol szár-
mazású bájos neje látta vendégül a diák- és leánydiák-
szövetség, meg a cserkésztábor tagjait. Mindnyájunkat 
érdekelt az ősi vár, a melyről mindegyikünk tudja a 
régi különös rigmust: 

bennünket. Ott fekszik a régi, a nagy kálvinista Losoncz. 
Az egyik sírkő az utolsó losonczi theol. tanáré: Kovács 
Benjáminé. Valamikor innen ment egy csapat lelkes 
ifjú cseh gyülekezetek pásztorául . . . Továbbat Far-
kas Károly, az utolsó losonczi jogtanár. Tehát jogi 
főiskolájuk is volt. Ma már, fájdalom, a gimnázium is 
az államé . . . Csak az elemi iskola maradt hírmondónak 
a régi szép időkből. Kegyelettel állunk meg Rákóczi 
híres generálisának és bizalmasának, gr. Ráday Pálnak, 
azután Kármán Józsefnek, Sükey Károlynak, a neves 
íróknak, majd a mi nagy Filó Lajosunk édes apjának 
és édes anyjának sírja mellett . . . Odább egy különös 
sírfölirat ötlik szemünkbe. Szinte megütközve olvassuk a 
szkeptikus fölírást: „Van-e létünknek czélja — vagy 
csak ennyi?" Hamarosan megtaláljuk rá a méltó feleletet 

A Váron most pörösködik a . régi Forgács család, 
meg Wenckheim gróf. Már a Kúria előtt van a pör. Ha a 
diákok és diákkisasszonyok lennének legfőbb bíróságnak 
tagjai, azután a feledhetetlen kedvességű fogadtatás és 
vendégség után, a melyben részünk volt, alkalmasint 
egyhangúlag helybenhagynák az alsóbb bíróságok ítéletét, 
a melyek az új gazdának ítélték az ősi fészket — a hozzá 
tartozó néhány ezer holddal együtt! A falakról a Forgács 
család ősei néztek reánk csodálkozva. Köztük a XVII. 
század elejének híres-neves herczegprímása: a szakálas, 
bajúszos Forgács Ferencz. Mintha azt mondaná keserű 
tekintetű arcza: Nem elég, hogy örökünkbe egy idegen 
és egy — heretikus úrnő ült, ímé heretikus sereg lepi el 
az egész várat . . . Úgy látszik, hiába küzdtem én is 
ellenük, meg utódom, Pázmány is . . . 

Az utolsó nap délelőttjét az egyfelől a táborban, 
másfelől a városban tartott istentiszteleték foglalták le. 
Istentisztelet után kimentünk a ref. temetőbe. Az evan-
géliumi munkák egyik korán, nagyon korán kidőlt osz-
lopának a sírja mellettakartunk megállani néhány perezre... 
A temető szépsége és a benne uralkodó, nálunk magyar 
kálvinistáknál szokatlan ékes rend valóban meglepett 

egy másik síremléken, a melyet épen keresünk: ifjú 
Szilassy Aladárén: „Nekem az élet Krisztus, a halál 
nyereség". A fehér márvány síremlék alatt nyugvó derék-
ben kettétört, fiatal élet története ez! 

Visszafordulunk. Balra egy sírt látunk szép göm-
bölyű ákáczok közül kiemelkedő fenyővel. Hulló levelű 
és virágú akáczok közt örökzöld levelű fenyő : a mulan-
dóság közt az örökélet! Lenn, az alsó soron megyünk 

A szentesi új (felsőpárti) ref. templom. 



még végig. Régi családi sírboltok a domboldalba építve. 
Egyik-másiknak az ajtaját már befalazták. Ezekbe már 
nincs kit temetni. A többiek az utolsó lakókat várják. 
A mi nagy tragédiánk: a magvaszakadó régi kálvinista 
családok . . . Valamikor Nógrád megyének minden nemes 
családja kálvinista volt. Jobbágyaikat meghagyták pápis-
táknak. Azt tartották, a mit az erdélyi urak : a kálviniz-
mus csak az uraknak való. így maradtak a zselléreik 
pápisták, görög hitűek. Az urak kihalnak, a hajdani 
jobbágyak száma pedig egyre nő. így billeg a mérleg 
egyre jobban a kálvinizmus kárára. 

Vegyünk búcsút a szép és nékünk kétszeresen 
szomorú helytől. Vessünk búcsúpillantást az idelátszó 
hegyekre s gondoljunk mi is arra, hogy a szabadulás 
onnan fölülről: a hegyekről, nem : a hegyeken fölülről 
jő minékünk is. 

Ez a gondolat ragyogta be azoknak az ifjúknak a 
lelkét is, a kik — miután délután a vendéglátó grófnak 
és kis családjának látogatását [fogadták — este még 
egyszer fölemelték szemeiket és kezeiket Ahhoz, a kitől 
száll alá minden kegyelem és áldás, Ahhoz, a ki az ő 
mozgalmukat is úgy megnövelte az Ü lelke erejével oly 
rövid idő alatt, Ahhoz, a ki bizonyára azt a törekvésüket 
is valóra segíti váltani, hogy rövidesen saját otthonuk 
legyen valahol a főváros közelében s ne kelljen évről 
évre az ország egyik végéről a másikra vándorolniok 
és a kezdet nehézségeivel való küzdelemre pazarolniok 
erejük jó részét. Úgy legyen I 

K. L 

A MI ÜGYÜNK. 

E l ő f i z e t ő i n k e t kérjük, szíveskedjenek az 
1914. évi előfizetési díjat s az e s e t l e g e s h á t -
r a l é k o t minél előbb beküldeni. 

Az Erdélyi Kálvin-Szövetség választmánya elhatá-
rozta, hogy hozzáfog egyrészt népies, másrészt pedig a 
művelt közönségnek szolgáló hiterősítő, vallásos és szo-
cziális jelentőségű művek kiadásához. Miután az er-
délyi egyházkerület mind a 18 egyházmegyében meg-
alakította s Kálvin-Szövetséget, sőt sok községi szövet-
ségünk is van már, e kiadványok lényegesen előfogják 
mozdítani a kálvinista szellem fejlesztését s őszinte örö-
münket kell kifejeznünk e nagyjejentőségű elhatározás 
felett. 

Á Claparéde Sándor emlék-ösztöndíjunkra a gentí 
egyetemre Máthé Elek budapesti II. éves hittanhallgatót 
küldte ki Szövetségünk választmánya. 

A belfasti egyetemen a mult iskolai évben szövet-
ségünk ajánlására, három hittanhallgató élvezte ír test-
véreink vendégszeretetét. A jövő iskolai évre is reméljük, 
hogy az ulsteriek bőkezűségéből ismét több papnövendék 
részesülhet ösztöndíjban. Még végleges választ nem kap-
tunk s épen azért a beadott folyamodványok felett nem 
határozhattunk. 

A Claparéde-emléktáblára és ösztöndíj-alapra P. 
Horváth Zoltán dr. 10 K-t küldött. Eddig begyűlt 1298'40 
K. További adományokat B. Pap István theol. tanár czí-
mére (IX., Ráday-utcza 28) kérünk. 

Sebestyén Jenő Amerikában. Mult számunkban 
közöltük, hogy lapunk egyik főmunkatársa, Sebestyén 
Jenő egy évi szabadságot kapott a budapesti egyháztól 
és ezt az évet külföldön fogja eltölteni. Most még csak 
azt fűzzük hozzá, hogy először Amerikába megy, a hol 
a princetoni egyetemnek lesz hallgatója, a hol egyéb 
tanulmányok mellett az amerikai kálvinizmus szellemi 
életét akarja közelebbről megismerni. 

IRODALOM. 

Kérelem. Mély tisztelettel és atyafiságos szeretettel 
kérem fel mind azon Nagy tiszteletű urakat, a kikhez a 
„Templomi imádságok" cz. munkámra való előfizetési 
felhívást megküldeni bátor voltam, hogy az imént jelzett 
felhívási íveket — tekintet nélkül a kedvező vagy ked-
vezőtlen eredményre — hozzám mielőbb visszajuttatni 
kegyeskedjenek. Karczag, 1914. július 15. Madarász 
Imre, ref. lelkész. 

EGYHÁZ, 

Lelkészbeiktatás. A gyulafehérvári egyházközség 
új lelkészét dr. Gönczi Lajost f. hó 12-én iktatta be 
hivatalába dr. Kenessey Béla erdélyi ref. püspök. — 
Az újonnan anyásított tamásfalví ref. gyülekezet (Há-
romszék) első rendes lelkészét, Böjthe Andrást f. hó 19-én 
iktatja be Nagy Károly erdélyi ref. püspökhelyettes. — 
A sajógömöri ev. egyházközség lelkészét, Egyed Ala-
dárt f. hó 5-én iktatta be Ferray Gyula főesperes. 

Orgonaszentelés. A ráczkevei ref. egyház nagyszerű 
új templomába orgonát építtetett. F. hó 19-én lesz fel-
szentelése. Az istentisztelet rendje: 1. Invokáczió. 2. 
XXXIII. Zs. 1., 2., 5- v. éneklése. 3. Ima és alkalmi 
beszéd. Mondja Hamar István theol. tanár. 4. Záróének 
CL. Zs. 2. 3- v. — Az alsósófalvai közbirtokosság eladta 
erdejét. A bevett pénzből 6000 K költséggel orgonát 
állíttatott a templomba. F. hó 5-én szentelték fel. Az 
ünnepi beszédet Nagy Károly theol. tanár, püspökhelyet-
tes tartotta. 

A budafoki ref. egyház meghívására a Budapesti 
Ref. Ifjúsági Egyesület, a Lorántffy Zsuzsánna-Egye-
sület egyik bibliaolvasó körének tagjai, a Svábhegyi 
Gyülekezet, s a Bethánia néhány tagja július 19-én 
együttesen kirándulnak Budafokra. Az egész napot a 
szabad ég alatt töltik, s délután kint istentiszteletet is 
tartanak. Játékok, énekkari énekek, szavalatok élénkítik 
a nap program ni ját. 

Adomány. A szigetvári reformátusok templomot és 
iskolát szeretnének építeni. Eddig 5000 K folyt be erre 
a czélra, gróf Andrássy Sándor pedig értékes telket adott 
a leányegyháznak. 

Gteduly Henrik püspök a mult hó folyamán fejezte 
be nagy fáradsággal járó, lelkiismeretesen teljesített láto-
gatási körútját a tátraaljai egyházmegyében. Mindenütt 
nagy szeretettel és kitüntetéssel fogadták. A látogatás 
befejeztével Késmárkon tartott az egyházmegye lelkészei-
vel zárókonferencziát (ez nagyon helyes I). Itt mondotta 
el a kőrútjában tett tapasztalatait és adott a lelkészek-
nek megfelelő utasításokat. Megemlítjük, hogy ev. test-
véreinknél az a szokás, hogy a püspöki látogatás alkal-
mával az istentiszteleten rendesen a helyi lelkész tart 
istentiszteletet és csak azután intéz a püspök beszédet 
a gyülekezethez. — Ez helyes, így legalább a püspök 
betekintést nyer arra nézve is, hogy a helyi lelkész mi-



ként forgolódik az Ur oltára körül. Mert hiszen a kano-
nika vizitáczióknak talán még sem az a czéljuk, hogy 
rubrikázást, gazdálkodást és egyéb adminisztratív dolgo-
kat vegyenek számba és sablonos kérdőívek nyerjenek 
elintézést. Ez egymagában sem a fáradságot, sem a vele 
járó költséget nem éri meg. Bele kellene tekinteni min-
denütt és minden alkalommal az egyházközségi élet 
szívébej 

Érdekes kezdeményezés. Okolicsányi Gyula a nó-
grádi ev. esperesség felügyelője és Rákóczy István az 
esperesség másodfelügyelője Balassagyarmaton az espe-
rességi közgyűlés alkalmával értekezletre hívta össze az 
egyházmegye világi embereit oly czélból, hogy ezek 
maguk között „szövetséget" létesítsenek az egyházi élet 
minden mozzanatának megfigyelése, irányítása és élén-
kebbé tétele czéljából. Az összehívók hangsúlyozták, 
hogy ők mindenben a lelkészekkel karöltve, egyetértőleg 
óhajtanak közreműködni ezen szövetség által az egyházi 
élet egészséges fejlesztésére; intenzívebb munkát óhajta-
nak gyakorolni és az egyházi jótékony intézményeket 
hathatós erkölcsi és anyagi támogatásban részesíteni. 
A „Világiak Szövetsége" meg is alakult az egyházme-
gyei felügyelő elnöklete mellett, 14 tagból álló bizottsá-
got küldött ki a szervezés és alapszabálykidolgozás czél-
jából. A szervezkedés czéljaira ott nyomban 200 K-t 
adtak össze. Az alakulás jegyzőkönyvét egy szolgabíró 
vezette. íme egy érdekes és csodálatos jelenség! A lel-
készek külön szervezete (Örle és Mele !) mellett itt van 
a világiak külön tömörülése. Igaz, hogy még csak egy 
egyházmegyében. De ki tudja, a példa ragadós. Most 
csak egy megjegyzést. Nem ismerjük közelebbről, mi in-
dította ezeket az urakat szövetségük alakítására. Ha, a 
miben nincs semmi okunk kételkedni, az egyházi élet 
fellendítésének vágya, akkor különös, hogy nem a lel-
készekkel egy szövetséget alkotva, keresik a megfelelő 
munkateret. Vagy ellenségei ott a lelkészek — mint ez 
nem egy helyen van — a belmissziónak és egyháztár-
sadalmi tevékenységnek? Vagy féltékeny egymásra a 
lelkészi és világi elem? Bármi legyen is oka ennek a 
külön alakulásnak nem tartjuk szerencsés és követésre 
méltó kezdeményezésnek . . . Viribus unitis! 

A nógrádi esperesség július hó 1-én és 2-án tar-
totta meg Balassagyarmaton évi rendes közgyűlését Oko-
licsányi Gyula egyházmegyei felügyelő és Frenvó Gyula 
főesperes elnöklete alatt. Az egyházmegyei felügyelő 
megnyitó beszédjében az evangélikus egyházat érdeklő, 
napirenden levő főbb kérdések során reá mutatott a 
felekezetnélküliek romboló munkájára, mely Bácskából 
indult körútjára s mely a fővárosban is nyilvános nép-
gyűléseken igyekezett propagandát csinálni a vallásnak 
az iskolából való kiküszöbölésére. A közgyűlés nevében 
is erősen tiltakozik az egyház védbástyái ellen irányuló 
ezen merénylet ellen, vallásos mély meggyőződéstől át-
hatottan hangsúlyozza, hogy épen most napjainkban kell 
kétszeres erővel mindent elkövetnünk, hogy a vallás-
erkölcsi nevelést iskoláinkban is fokozottabb mérvben 
fejlesztessiik, azonkívül pedig a fenyegető veszedelem 
ellen a belmissziónak minden vonalon való gyakorlását 
tartja elengedhetetlennek. 

Turkeve ünnepe. Baja Mihály beiktatása. Márczius 
12-én 32 pályázó közül Baja Mihály amerikai mckee-
sporti lelkészt választotta meg a turkevei nagy ref. gyüle-
kezet óriási lelkesedéssel papjává. Hogy mily nagy és 
tiszta szeretet hívta haza Amerikából a mi jeles poéta-
papunkat, annak fényes bizonysága volt a mult szom-
baton és vasárnap lezajlott fogadási és beiktatási intim 
és mégis impozáns ünnepség. Intimmé tette az ünnep-

séget a szívek őszinte dobogása, impozánssá pedig az 
a hatalmas keret, a melyben a turkevei ref. hívek ünnepi 
öröme Baja Mihály beiktatásán körülfogta az új lelki-
pásztort. Baja Mihály július 4-én, szombaton reggel in-
dult Budapestről Kisújszállásra, az elébe Budapestre 
feljött szüleivel s Oyökössy Endre, Madai Gyula és P. 
Ábrahám Ernő író-barátaival. A kisújszállási állomáson 
Györffy Lajos takarékpénztári igazgató, főgondnok, a 
presbitérium kiküldött bizottságával fogadta Baja Mihályt 
s meghatott szavakkal üdvözölte Turkeve fiatal neves 
papját. Baja Mihály néhány megindító szóval válaszolt. 
A társaság az állomásról kocsikon Kisújszálláson át ér-
kezett Turkeve határához, a hol Tóth János volt állam-
titkár és Nagy István városi főjegyző vezetésével a 86 
kocsival kisereglett lelkes nép várta Baja Mihályt. Az 
alkalmi dalárda a Himnuszt énekelte el Isten szabad 
ege alatt, az arany kalásszal ékes rónaság kellős köze-
pén s aztán Nagy István városi főjegyző tolmácsolta 
azt a csodálatos, lelkes örömet, a mellyel várják és fogad-
ják a turkevei reformátusok új lelkipásztorukat. Baja 
Mihály szemében könny ragyogott s az Amerikában 
dolgozott és bujdosott magyar pap forró köszönetét sírta 
és zengte el költői röpüléssel ékes beszédben a minden 
szavát áhítattal leső és figyelő híveinek. Az utolsó szavak 
a turkevei jó magyar nép százainak éljenzésébe simultak. 
Ekkor a dalárda elénekelte azt a két dalt, a melyet 
Baja Mihály Amerikából hazasíró két versére szerzett 
Szabadfi Elek, a keviek nagytehetségű kántora, a dalárda 
pompás betanítója és dirigálója. Az egyik strófát ide-
iktatjuk : 

Hej, édes szép hazám, szép Magyarországom! 
Mosolygó képedet vájjon mikor látom ? 
Úgy elemlegetlek itt az idegenbe, 
Minden gondolatnál könny szökik szemembe. 

A másik pedig a iiokat hazaváró jó szülőkről szól: 
Egy faluba messze, messze, 
Várnak engem minden este 
Kiülnek a ház elébe, 
Úgy néznek a messzeségbe. 

A dalok után néhány meleg szót is mondott még 
Szabadfi Elek. Ekkor a 86 kocsi megindult a rengeteg 
néppel a határról be a városba. A kocsik mellett a fia-
talok s a gyerekek éljenző tömege szaladt egész a vá-
rosig. A város szélén a gyülekezet ifjú leányai nevében, 
50 leány élén egy szép leányka virággal és verssel 
köszöntötte Baja Mihályt. A templom előtt pedig Har-
sányt Sándor; a patriárkakorú Öreg pap mondott szép 
beszédet ifjú lelkipásztor társához, kit fiaként ölelt szí-
vére. Az egész gyülekezet sírt, mikor Baja Mihály át-
adta öreg bátyjának, lelkipásztortársának az Amerikában 
paposkodó két fia csókjait. A parókhián pedig 30 hívő 
ós buzgó református asszony nevében Czeglédy Mihályné 
díszes képes bibliát adott a fiatal papnak s 200 koronás 
Baja-alapítványt tettek a szegénysorsú gyerekek felruhá-
zására. Másnap reggel már 7 órakor zsúfolásig megtelt 
a templom, úgy várták a 8 órakor kezdődött beiktatást. 
Ott volt a városi elöljáróság, az egész presbitérium, a 
gyomai, mezőtúri, kuncsorbai gyülekezet papsága, a be-
iktató Györy Lajos heves-nagykunsági esperessel az élén. 
Györy Lajos esperes felhívására Baja Mihály elmondta 
nagyszabású, az evangélium erejével zengő, a költői 
ihlet szárnyain repülő, a hazaszeretet tüzével izzó egy-
házi beszédét, méllyel a gyülekezet minden tagját újon-
nan meghódította, János evangéliumának 21-ik része, 
17-ik versén építette fel elragadó beszédét. A kiváló 
prédikátor gyönyörű megnyilatkozása volt ez az egyházi 



szónoklat, mely után Györy Lajos ősz esperes finom és 
magas beszéddel iktatta be Baja Mihályt hivatalába. Az 
Istentisztelet után a küldöttségeket fogadta a parókhia 
udvarán az új lelkész. A presbitérium, a katholikus, a 
zsidó egyház, kisújszállási főgimnázium, a turkevei pol-
gári iskolai tantestület jött így Baja Mihály üdvözlésére. 
A Kossuth ligetben 500 teritékes banketten Tóth János 
volt államtitkár, dr. Nagy István ügyvéd, Györy Lajos 
esperes, Harsányi Sándor helybeli, Harsányi Pál gyomai, 
Csomasz Dezső, Murányi János mezőtúri, Tóth Sándor 
kuncsorbai lelkészek, Juhász Sámuel segédlelkész, majd 
Kenéz Zoltán földbirtokos, Szígyártó Nagy István gazda, 
Mikulás János kerékgyártó s még többen köszöntötték 
Baja Mihályt és szüleit. A sürgönyök özönét, mellyel az 
ország minden részéből, sőt Amerikából is elhalmozták 
Baja Mihályt, Gyökösy Endre olvasta fel. Tudósító. 

ISKOLA. 

Dr. Tari genfi útja. A genfi egyetem a franczia 
nyelvet külföldön tanító tanárok és tanárnők részére a 
nyelvben való tökéletesedés szempontjából nyári tan-
folyamot tart, melyet magyarok is szép számmal látogat-
nak. Ezek oktatására az idén, miként tavaly is, dr. Tari 
Imre belmunkatársunkat, óbudai ref. vallástanárt, a Buda-
pesten lakó franczia protestánsok prédikátorát hívták meg. 

A debreczeni kollégium akadémiai internátusa. 
Debreczenben a folyó év szeptemberében megnyílik a 
m. kir. tudomány-egyetem károm fakultása, úgy mint, 
a theologiai, jogi, valamint a nyelv- és történettudományi; 
azonban az ősi kollégium is tovább folytatja működését. 
A „kollégium felsőoktatási intézet"-ben továbbra is fennáll 
az 1913-ban megnyílt akadémiai internátus. Itt egy bent-
lakó tanár felügyelete mellett 180 egyetemi hallgató nyer 
teljes ellátást. Az intézet a legmodernebb felszerelésű. 
Van benne 140 K-ás hely összesen 32, 260 K-ás hely 
összesen 37, 380 K-ás hely összesen 50, 500 K-ás hely 
összesen 40, 600 K-ás hely összesen 21. Internátusban 
bentlakók esetleg úgy is elfogadtatnak, ha bent kosztolni 
nem kívánnak ; ebben az esetben a bentlakás díja (fű-
téssel, mosással, fürdéssel és világítással együtt) 300 K. 
Még 260 K ráfizetés ellenében bárki külön szobát is 
kaphat. Az internátusba theologusok, jogászok és böl-
csészek egyaránt felvétetnek és pedig felekezeti különb-
ség nélkül. Az internátus tagjai a debreczeni kollégium 
„felsőoktatási intézeté" nek összes jótéteményeiben része-
sülhetnek. Jótéteményes helyekért a kérvényeket alantírt 
internátusi igazgatóhoz augusztus 20-ig kell benyújtani; 
nem jótéteményes helyekért azonban ugyanott szeptem-
ber 10 ig lehet jelentkezni. Az internátus tagjai ezentúl 
is részesülnek a debreczeni kollégium főiskolai tanulók 
segítésére rendelt, eddig is meglévő valamennyi alapít-
ványának jótéteményeiben, s szabadon használhatják a 
kollégium tudományos gyűjteményeit. Ezenfelül lelkész-
és tanár-jelölteknek a lelkészi és tanári vizsgálatok köve-
telményeinek megfelelő kurzusokat rendez a kollégium 
„felsőoktatási intézete". 

Új középiskolai internátus. Az Országos Ref. 
Lelkészegyesületnek a hajdúböszörményi ref. Bocskay-
főgimnáziummal kapcsolatosan létesített internátusa (Kál-
vineum) az 1914. év szeptember 1-én megnyílik. Az in-
ternátus a város belterületén több mint három katasztrális 
holdnyi szépen parkírozott telken épült s modern be-
rendezésével (külön tanuló-, játék-, étkező- és hálóter-
mek, vízvezeték, villanyvilágítás, fürdőszobák) játszóterei-
vel, tennisz-, kugli- és korcsolyapályával a legmesszebb 

menő higiénikus igényeket is kielégíti. Az internátusba 
30 lelkészárván kívül még 90 bennlakó, gimn. tanuló 
vétetik fel valláskülönbség nélkül. Az egy évi ellátás 
díja 500 K, melyet részletekben is lehet fizetni. A növen-
dékek a Kálvineum igazgatójának és két bentlakó tanár 
felügyelete alatt állanak, kik úgy magaviselet, mint tanul-
mány tekintetében is ellenőrzői és irányítói a tanulóknak. 
A fizetéses helyekre való felvételre vonatkozó kérvénye-
ket a Kálvineum nagytiszteletű igazgatóságához kell czí-
mezni s a hajdúböszörményi ref. Bocskay-főgimnázium 
igazgatóságához augusztus l-ig kell beküldeni. A főgim-
názium V. osztályába szeptember 1-vel vezetik be a 
görögpótlót is. Bővebb felvilágosítással, tájékoztatóval, 
a főgimnázium legújabb értesítőjével kívánatra készsé-
gesen szolgál a hajdúböszörményi ref. Bocskay-főgim-
názium igazgatósága. 

A szatmári ref. egyház leányinternátusában 56 
K havi díjért, teljes ellátásban, kiváló gondozásban ré-
szesülnek a növendékek. Felvétetnek, vallásfelekezeti 
különbség nélkül, felsőbb leányiskolába, tanítónőképzőbe, 
nőkereskedelmibe, vagy óvónőképzőbe járó növendékek 
is. Kívánatra értesítést küld az igazgatóság. Czím : Szat-
már, ref. leányinternátus. 

GYÁSZROVAT. 

Kegyelettel emlékezünk meg mi is e helyen Pósa 
Lajosnak, a gyermekköltészet kiváló reformátorának, 
gyermekeink kedves Pósa bácsijának, a Petőfi-Társaság 
tagjának elhunytáról. 1850 ben született a gömörmegyei 
Radnóton. Közép- és főiskoláit Rimaszombaton, Sáros-
patakon és Budapesten végezte. Munkatársa volt Toldy 
Istvánnak, Mikszáth Kálmánnak. Ő volt az „Én Újsá-
gom" cz. gyermeklapnak első aranyos, játszi kedélyű 
szerkesztője. Az ő csengő-bongó rímű verseit, „arany 
abc-jétu százezernyi gyermek betűzgette, mondogatta. 

Áldott legyen emlékezete! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Többeknek. Szívesen közölnénk rövid és velős tudósításokat 

a most folyó vagy már elmúlt tanítóegyesületi gyűlésekről. Hiszen 
most épen a mi iskoláink, tanítóink helyzete és állásfoglalása áll 
az érdeklődés központjában. 

Felelős szerkesztő : B. P a p István. 

PÁLYÁZATOK. 

Pályázat. 
A miskolczi ref. főgimnáziumnál az 1914/5-iki is-

kolai évre betöltendő három helyettes tanári állásra pá-
lyázat hirdettetik. Pályázhatnak oly tanárok és tanárjelöl-
tek, kiknek szakcsoportjában a magyar nyelv, mennyi-
ségtan és földrajz valamelyike bentfoglaltatik. Továbbá 
pályázat hirdettetik egy latin-görög tanszakú helyettes 
tanári állásra. Mindegyik állásnál a fizetés évi 1600 K 
és a lakáspénz 400 K. A kellően felszerelt kérvények 
1914. augusztus 10 ig a miskolczi ref. egyház tanácsához 
címezve, a főgimnázium igazgatóságához küldendők. 

A megválasztott tanárok állásukat 1914. szeptember 
1-én tartoznak elfoglalni. 

Miskolcz, 1914 július 6. 
Dr. Tüdős István, Csorba György, 

egyh. tan. elnök. igazgató. 



Pályázat. 
A dunántúli ref egyházkerület főiskolai igazgató-

tanácsa a pápai ref. theol. akadémián megürült ószövet-
ségi bibliai tudományok tanszékére pályázatot hirdet, 
mely állás rendes tanárral töltetik be, a kinek kezdő 
javadalma 3600 K törzsíizetés és 910 K lakáspénz, mely 
törzsüzetés 4800, 5400 és 6000 K-ás fokozatokban fog 
emelkedni, a szolgálati évek szerint, a mihez még 400 
K ötödéves korpótlék járul 5 ízben, 2000 K összegig 
és megfelelő lakáspénz. A korpótlókba a rendes lelkészi 
minőségben eltöltött évek is beszámíttatnak. A kötelezett 
óraszám 10. 

Pályázhatnak ezen állásra azok, a kiknek az egy-
házi törvények által megszabott képesítésük van. A ké-
pesítést igazoló okmányokkal, keresztlevéllel, életrajz-
vázlattal, érettségi bizonyítvánnyal, index-szel, az eddigi 
alkalmazást feltüntető kimutatással és a testi épséget 
igazoló orvosi bizonyítvánnyal felszerelt pályázati kér-
vények f. évi augusztus hó l-ig a theol. akadémiai 
igazgatóságához Pápára küldendők. 

Pápa, 1914. július 2. 
Beöthy Zsolt, Czike Lajos, 

a főiskola világi gondnoka. a főiskola egyházi gondaoka. 

HIRDETESEK. 

Pályázati hirdetés. 
Az őrszentmiklósi ref. elemi iskolánál megüresedett 

kántortanítói állásra pályázat hirdettetik. Javadalom : a) 
az egyháztól: készpénz 100 K, 8 kat. hold föld, drága-
sági pótlék 313 K, kertváltság 20 K, lakbér 240 K 
jövő évtől kezdve pedig természetbeni lakás, b) a köz-
ségtől 84 K, c) az egyháztól járó javadalom az 1913: 
XVI. t.-cz. értelmében — a tanító szolgálati éveinek 
megfelelőleg — államsegéllyel kiegészíttetik. Közs. hitel-
szövetkezeti könyvelésért —- ha vállalja — 400 K-ban 
részesül. A községnek van vasútállomása; Vácz és Buda-
pest 30 - 30 percznyi távolságra esik. Pályázati kérvények 
— kellőképen felszerelve — az őrszentmiklósi ref. lel-
készi hivatalhoz küldendők július 25-ig. Az állás szep-
tember 1-én okvetlenül elfoglalandó. 

Őrszentmiklós, 1914 július 6-án. 
Dávid Lajos. 

ref. lelkész, iskolaszéki elnök. 

N Y I L T T É R . 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és l i thiumos gyógyforrás 

v e s e - és hó lyagbajoknáU köszvényné l , c z u k o r b e t e g s é g n é l , 
vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő ha tású . 

T e r m é s z e t e s vas mentes savanyúvíz . 
Kapható ásványvlzkereakedésekben 6c gyógyszertárakban, 

COtriTT TT7C Á r o C T Szlnye-Llpóod 8alvator-ft>rri«-• Allalat, 
a ü n U L l A Ü U M Budapest, V., Radolfrakpart 8 

Orsonaharmóniumokat 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban 

szállít 

PA JKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X, ker., Oefej-ufcza 25 b. 

(Tisztviselőtelep.) 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Tan-
erőknek s lelkészeknek külön százalékengedmény. — Részlet-
fizetés engedélyezve. — Kérjen árjegyzéket pianók és pianinók-

ról. — Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig. 

KUNZ JÓZSEF EST ARS A 
BUDAPEST 

V., Deák Ferencz-u. és Bécsi-u. sarok 

Vászon, m e n y a s s z o n y i kelengye, asztal-
nemű, szőnyeg , úri e s női divatczikkek ké-
pes árjegyzékét kívánságra bárkinek küldjük 

SS SS SSSS*# <3? <3? SS SS SS SS SS SSSS SS «3?t3? 

H A R M Ó N I U M ES Z O N G O R A ! 
Mielőtt harmóniumot vásá-
rolna, ne mulassza el a mi 

főárjegyzékünket kérni, 
Az országban a legnagyobb 
választék elvámolt elsőrendű 
amerikai, németországi és 
belföldi gyártmányokban, 
kedvezményes részletfizetési 
feltételek meilett, minden ár-

felemelés nélkül. 

KÉPVISELŐK KERESTETNEK. 

Kerber és Berleth 
Budapest, 

VII,, Wesselényi-u, 53. 

Summi&arotc 

a t e g j o b b 



Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

E M migyír dragyftr gflzerő-
berendezéssel. 

L L E R J Á N O S 
utóda M A J E R K Á R O L Y 

Budapest, VII., Thököly-út 52, 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

A l e g j o b b 

kályhákat és ^ ^ kandallókat 
H E I M H . 

oaáLSEáixd. 6 a J d f á l y l 

u . d - v a . i l h z . á l l í t ó 

H t i d a p e a t , T t i o n e t - u d v a r . 
Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. réssére. Több 
mint 100.000 van belőle használatban. 

Valódi 
osak esse MEIDINCER-OFEN 

H E I M ^ 
Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve. 
Bes ie rezbe tö csak is a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r b a n . 
M á r i a V a i é r i a - u t o a a Í O . m m -

a lelkész urak szíves figyelmébe ajánl juk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16" alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és félbőrkötésben . . 1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 3.—kor.-tól 10.—kor.-ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8° alaKban 17Va cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.00 kor.-tól 10.—kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyvekel terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Épen most jelent meg-. Épen most jelent meg". 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

HornyánszKy ViKtor Könyvkiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL ker*, Mária-utcza I L szám• Telefon: József 34—10. 

Elvállalnak minden-
nemű, az épitésí szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 
Nagy gyakorlattalbíró 
speczíálísták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyházgyüle-
kezeteknek iskolák és 
templomok terveit díj-
talanul elkészítik. Ad-
nak szakvéleményt és 
becsléseket végeznek. 

M b í 

ÜMHÜ 
B W W 6 1 

V ' 1 ( t ! L i 
Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. . . .* .. .. 



H E G E D U S É S S A N D O R 
PROT. IRODALMI KÖNYVKIADÓHIVATALÁBAN 

DEBRECZENBEN 
LEGÚJABBAN M E G J E L E N T 

^ é j j y ^ ^ a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v.azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
B u d a p e s t e n : II., Corvin-tér 2. — IV.. Semmelweiss-u. 14. — V.. Lipót-
kör ut 2 2 . VI., Andrássy-út 2 8 . — V I I I . , Rákóczi-út 3 9 . — VI11., Baross-

utcza 77 - X., Liget-tér 2. 
Egy a f e h i é r n e m t t t ö m é s t i e a : való utasítást 

tartalmazó füzet bárkinek kiadatik. 

REF. THEOL. ÚJDONSÁGOK 
PAPI D O L G O Z A T O K 

IRTA 

PÉTER M I H Á L Y 

A R A V A S Z O N K O T E S B E N 6 K O R O N A 

ELOKNEK A H0LTAKR0L 
T E M E T É S I B E S Z E D E K ES IMAK S F U G 

G E L É K Ü L N É G Y E M L É K B E S Z É D 

IRTA SZUHAY BENEDEK 

ARA A 400 OLDALAS K Ö T E T N E K VASZONK. 8 K 

Az eg;ész v i l á g o t 
u r a l ó e r e d e t i :: :: 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé ^ ^ gj, kerékpárokat dupla harang csapággyal és 
J f r szabadonfutóval 3 és 5 évi jótállással, min-

^ v ^ r - T T r ^ c*e n árfelemelés nélkül, sz igorúan és az ere-
/ B d e t i gyári árakon havi lü és 15 koronás 

/ / részletre ad juk és kerókpáralkatrészeket az 
l ^ ^ c ^ i f ^ T O 1 v t e y ^ K ^ / J e Sész világon létező ös szes kerékpárokhoz 
sX/Á\ u v y T t ^ ^ k ü l s ö é s belső gummikat , pedálok, lánczok, 
x ^ L . ^ z / J j j ^ r C S engök, kulcsok, szabadoníu tóágyak, kor-

mányok , stb. mélyen leszállított 

nagybani eredeti gyári árban szállítunk vidékre is 
l d r b h e g y i g u m m i 6 K- tó l , 1 d r b " b e l s ő 2*80 K- tó l f e l j e b b 

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasz tá s i szövetkezet r évén sze rezhe t i be egy-egy 
falu n é p e m i n d e n n e m ű h á z t a r t á s i és gazdaság i czikkei t 
és i t a l szükség le té t a l e g j u t á n y o s a b b a n , úgysz in t én ha-
m i s í t a t l a n m i n ő s é g b e n . A mely ik községben fogyasz tás i 
szöve tkeze te t a k a r n a k lé tesí teni , a m o z g a l o m kezdői 

f o r d u l j a n a k ú t b a i g a z í t á s é r t a k e r é k p á r - é s a l k a t r é s z n a g y k e r e s k e d ő k 
BUDAPEST, VIII. Ker., József-Körút 41 szám 
Fióküzletek : András sy -ú t 55., Baross-tér 3. és Budán II., Margi t -körűt 6. sz 

Diszárjegyzék 1500 képpel ingyen és bérmentve. HANGYA 

É
Orgona- és harmoniumgyár 

g S z e r S h a j t á i - és s a j á t v i l i a m o s v N á g i t á i s a i b e r e n d e z v e . 

ORSZÁGH S Á N D O R ÉS F IA 
08. 6t kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) Alapíttatott 1861. évben. 
Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel*, az 1904. évi veszprémi kiállí-táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi kassai kiállításon „díszoklevéllel" (első díj) ki-tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés ós elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú (pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül könnyű játékmód és a változatok egyszerű kezelése mellett, az időjárás minden viszon-tagságának ellenállnak. Szolid munka és jutányos árak. Kisebb orgonák készletben vannak. Eddig 700-nál több új orgona lett szál-lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok aiinueu nagysagban. Harmomumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kivánatra küldünk. 

a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
extxex Szö vet kezetéh ez ^ ^ 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját p a l o t á j á b a n . ) A Hangya kö te lékéhez m a m á r t ö b b 
m i n t 1280 fogyasz tás i szöve tkeze t t a r t oz ik 55 mil l ió K 
évi f o r g a l o m m a l . Levé lcz ím : HANGYA, Budapes t , p o s t a -

fiók 109. s zám. 
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magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 
a m. kir . zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek slb. szál l í tója-
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánl ja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fúvó- és ütö-hangszereit. 

SpeczialisUi: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

, , H a n g f o k o z ó g e r e n d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegeüük vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
= = = = = g y á r . = = = = = 

Saját találmányú (RÁKÓCZI ) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tatok, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

I s k o l a h e g e d ü k 6 k o r . - t ó l f ö l j e b b . 

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás. 

SELTENHOFER FRIGYES FIAI 
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN. 

H a z á n k l e g r é g i b b harangöntődéje. T9S 
Ajánlják legjobban 
berendezett harang-
öntödéjüket a t . k ö z -
ségeknek és egy-
házaknak Harangok 
bármely nagyság-
ban és zengzet-
ben, csak a legfino-
mabb harangércz-
ből, tiszta csengő 
hanggal öntetnek. 
Repedt harangok újra 
öntetnek; ezek, va-
lamint az új haran-
gok is a már meg-
lévőkhöz teljes 
összhangzatba ön-
tetnek. Minden ha-
rang hangja előre 
határoztatik meg. Kü-
lönösen figyelmez-
tetjük szabadalma-

zott kovácsolt vasból készült szerkezetünkre nagy haran-
gok részére, mely által ezek könnyen húzhatók s a fala 
kat nem rázzák. Fakoronákkal bíró harangok ezen 
szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt vasból 
készült tűzmentes harangállványokat, czélszerű szerke-

zetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk. 

Költségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
postafordultával szolgálunk.— 19J2-ben 162 drb ha-
rangot összesen 46 ,137 klg. súlyban szállítottunk. 

Kapható Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kammermayer Károly-u. 1. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI esISKOLAI LAP 
M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IX., Ráday-utcza 28., a hová 
a kéziratok, előfizetésiéshirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő: 
B I L K E I P A P I S T V Á N . 

Társszerkesztők: 
pálócz i Horváth Zol tán dr. é s Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, Tari Imre dr. és 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félávra: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési d í j a k : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

T A R T A L O M . A z É l e t K ö n y v é b ő l : 
cza: Olvasás közben. — 
ü g y ü n k . — Iroda lom 

Hűvös alkonyatkor . . . Gedeon. — Vezérozikk: Keresztyénség és szocziálizmus. P. — Tár-
-y. —y. — Bel fö ld: A Iosonczi cserkésztábor. Tudósító. — Külföld: Ulster. m. k. — A mi 

— E g y h á z . — I s k o l a . — E g y e s ü l e t . — Gyászrovat . — P á l y á z a t . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből. 

Hűvös alkonyatkor . . . 
„És meghallak az Úr Isten 

szavát, a ki hűvös alkonyatkor 
a kertben jár vala . . . " 

I. Móz. B.g. 

Ilyenkor, a mikor a „nyári napnak alkonyulásánál" 
megállunk a nagy vizek partjain, tikkasztó hőségben 
mélységes rengetegek sűrűjét keressük fel, vagy magános 
otthonunk bezárt ajtói mögött, vagy kertünk mélyén 
langyos szellő halk fuvalmainál hallgatjuk a méhek züm-
mögését, mindezekben és mindezek fölött ott lüktet va-
lami, a mi beszél hozzánk, sejtelmeket ébreszt és mégis 
a titokzatosság leplébe van burkolva. A természet lelke 
ez. Nyári éjszakák misztikus csendjében vagy a tengernek 
felséges morajlásánál, csillagseregek nyugtalanító, kékes 
rezgése, vagy a hold szelid fényének bágyadt ragyogása 
közben érzek ilyet vagy ehhez hasonlót ? Ki nem érezte 
e csodás világ szíve lüktetését, azt az erőt, a mely, 
mint az emberi test fölött a lélek, kiragyog az egész 
nagy mindenség testén, a fényben a színben, a hangban 
a nőben, mindenütt, az egész gazdag, csodálatos világon. 
Igen, az Úr nyomait látjuk mindenütt. Az 0 kezének 
munkái, az Ő lelke lüktetése árad, ragyog, suhan, hul-
lámzik mindenütt felénk. A nagy vizek zúgásában, a vihar 
tombolásában, a tenger felséges morajlásában 0 beszél 
hozzánk. 

S ilyenkor, mikor az ember a nyárnak közvet-
lenségében szabadabbá lesz, lelke is, mint teste a tél 
ruházatától, kibontakozik, kinyílik, mint virág a napfény-
ben, átalakul, színessé, gazdaggá lesz, mint kicsiny virág-
testvérei a gondviselő Isten liliomokkal ékesített mezőin 
mindenütt. Milyen mélyen járó, gazdag is a Genezis el-
beszélése arról a közvetlen közelségről, a melyben Ádám 
és Éva Istennel éltek. Milyen mélységes a gondolat csak 
ebben az egy mondatban is: „És meghallak az Úr Isten 
szavát, a ki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala . . 

Óh az Úr most is itt jár, hűvös alkonyatkor, hegyeink, 
erdőink lágy suttogásában, a nagy vizek zúgásában s a 
tenger felséges morajlásában . . . Ki hallja meg, ki érzi 
meg s főleg ki fogadja mindezt a pazar szépséget azzal 
a hívő tudással, hogy mindez az Úr műve, az ő lelke 
lüktetése, kezeinek munkája, terveinek, teremtő kedvé-
nek csodálatos felséges gazdag színes ragyogó hullám-
zása és kisugárzása? 

Kálvint paniheizmussal vádolták egykoron, mert 
azt merte mondani, hogy a természetben kegyes lélekkel 
Istent is láthatjukr Öt magát érezhetjük. A vád csak vád 
maradt, de az igazság is igazság maradt. Es ez az, hogy 
az egész mindenséget csak az Úr által s az Úrban ért-
hetjük meg teljesen. A mindenség ragyogó szépségét 
csak hitünkön keresztül vesszük észre s élvezhetjük iga-
zán. Mert Isten minden mindenekben. Nélküle nincs 
szépség, rend, szín és gazdagság sehol. A mindenségben 
rejlő mélység és gazdag intelligenczia az Ú belé vetett 
hitünk által lesz valódi érték a számunkra. A világ cso-
dálatosságát csak az Ö nagyságos gondolatainak reflexe 
gyanánt érthetjük meg igazán . . . Oh, nagy az Úr, ki 
fényes házát építette . . . Csodálatos! . . . „A nagy vizek 
zúgásánál, a tengerek felséges morajlásánál felségesebb 
az Úr a magasságban!" (Zsolt. 98.4.) Gedeon. 

KERESZTYENSÉG ES SZOCZIÁLIZMUS. 
Mi czélból és kikkel szövetkezzenek a protestánsok'? 

Ily czímü kis füzetet adott ki Jánosi Zoltán debreczeni 
ref. lelkész. A figyelemreméltó brosúrának gondolatmenete 
a következő. Abból indul ki, hogy a testvériség és sza-
badság evangéliuma és ennek hordozója az egyház győ-
zelmi és hatalmi eszköz lett Nagy Konstantin óta. A ke-
resztyénségnek nem volt oka arra, hogy a mult évben 
örömünnepet üljön a milanói edictum hatszázéves évfor-
dulóján. Nem diadalát, hanem bukását okozta az. A dia-
dalmas keresztyénség és egyház belesodródott a pogány-



ság örvényébe. A reformáczió sem tudta kiemelni ebből. 
Hiszen a keresztyénség nagyobbik fele hallani sem akar 
a reformáczióról. De más szempontból is az igazi ke-
resztyének száma, a ldk igazán komolyan akarják a 
valódi reformácziót: az Istenország evangéliumának szel-
lemében, nagyon csekély. Messze vagyunk a czéltól, a 
kezdet kezdetén. A czél az Istenország realizálása; Isten 
királyságának, uralmának, törvényének, akaratának meg-
valósítása nemcsak az egyéni, hanem a társadalmi, nem-
zeti, politikai és gazdasági élet terén. Komolyan kell 
vennünk a szeretetet, mondja Göhre után, a melyet Krisz-
tus hirdetett, a melyért meghalt; kell, hogy ez a szere-

'tet, a mi gazdasági, politikai és társadalmi viszonyaink 
mezején is, a hol millió és millió embertestvérünk sor-
sáról döntenek, ne maradjon puszta jelszó, hanem váljék 
tettekké :. gazdasági, politikai és társadalmi tettekké. 

Tehát az Istenország megvalósítására irányuló mun-
kánkban nekünk protestánsoknak, a reformáczió híveinek 
kell előljárnunk és mindazokban szövetségeseket látnunk, 
a kik a gazdasági, politikai és társadalmi viszonyok me-
zején, ha más lobogók és más jelszavak alatt is, de az 
igazság, szeretetés méltányosság törvényeinek megvalósí-
tásáért küzdenek. Ezeket kell bajtársainknak tekintenünk. 

Jánosi szerint ezek a bajtársak nem lehetnek a r. 
kath. egyház hívei. És pedig azért nem, mert egyfelől 
a katholiczizmus minden látszólagos renészánsza daczára 
is a haladás által halálra ítélt irányzat, mellyel szövet-
kezni nem tanácsos, másfelől a ,,katholiczizmus és pro-
testantizmus két ellensarki vég" s így a szövetkezés 
lehetetlen. 

Nem a katholiczizmussal, hanem azzal a másik 
hatalmas társadalmi mozgalommal, a szocziálizmussal 
kell szövetkeznünk. Mert a keresztyénség és szocziáliz-
inus között csak félre- és meg nemértésen alapuló ellen-
tót van. Némely szoczialisták elvadultan támadják álta-
lában a vallást, de különösen a keresztyénséget, mert 
nem értik, nem ismerik ezt és megfordítva. Az igazi 
keresztyénség és szocziálizmus között nemcsak ellentét, 
hanem megegyezés is van. Amaz múló,, ez állandó. A ke-
resztyénség az igazság új egét, földjét várja, a szocziá-
lizmus csak az igazság új földjét akarja és amazzal 
nem törődik, azt megtagadja. De az Istentagadás, val-
lásellenesség nem lehet állandó betegsége az okos em-
bernek. A protestáns keresztyénségnek és szocziálizmus-
nak tehát közeledniök kell egymáshoz. Amannak meg 
kell értenie, hogy neki az igazság földjéről megfeled-
kezni nem szabad és a maga hivatalos szervezetében és 
nem hivatalos működésében szoczializmusellenes irányo-
kat követnie valóságos öngyilkosság. A szocziáldemokrá-
cziának pedig be kell látnia, hogy neki az igazság új 
egét ostromolnia és agitácziójában egyház- és valláselle-
nes irányzatot követnie, hasonlóképen öngyilkosság. 

A füzetnek végén Jánosi Rauschenbuschot idézve, 
mondja: „a keresztyénségnek szövetkeznie kell a mun-
kásosztállyal'1 és ezzel kapcsolatban hangsúlyozza, hogy 
ez az osztály a mai rendszer legsiratnivalóbb áldozatja: 

meg van csalva testben, lélekben. Az utóbbiban azért, 
mert közüle a legtöbben nem vágynak csak a földiek 
után. 0 nemcsak azért fordul feléjük (a munkásosztály-
hoz), mert a keresztyénségnek szüksége van rájuk, ha-
nem azért is, mert nekik van szükségük az evangéliumi 
keres sty én ségre. 

íme, ezekben ismertettem Jánosi füzetjének tartal-
mát. A téma, melyet tárgyal, nagy figyelmet érdemel. 
Nem új dolgok, a miket röpiratában hangoztat. Külföl-
dön egyházi és egyháztársadalmi gyűléseken, konferen-
cziákon, a könyvek, röpiratok százaiban, ezreiben hang-
zik fel a gondolkozó és aggódó lelkek kérdése: Hogyan 
nyerjük, hogyan tartsuk meg a munkásosztályt a keresz-
tyénség és egyház számára. Mert valóban elvakultság 
lenne, nem látni, miként idegenednek és fordulnak el az 
emberek ezrei, sőt milliói a keresztyénségtől, mindenféle 
egyháztól. Ott, a hol teljes voiuntárizmus van, a hol az 
emberek nem születnek bele valamely egyházba, ott kü-
lönösen a munkásosztály tagjai, a „proletárok" ezrei 
maradnak az egyházon kívül és ott, a hol, mint nálunk 
is, legalább bizonyos korig „hitkényszer" van, ennek 
sorából kerülnek ki azok, a kiknél a leghálásabb talajra 
talál az „el az egyháztól" jelszava. Vegyük csak kezünkbe 
a „Népszavát", íme a legféktelenebb agitáczió a keresz-
tyénség és minden „égi igazság" ellen. És legyünk tisz-
tában azzal, hogy míg mi protestánsok nem tudunk csak 
egyetlen egy krajczáros napilapot sem fenntartani, addig 
a szoeziádemokrácziának ezt a hivatalos orgánumát száz-
ezrek olvassák. 

Igaz, hogy nem mindenütt épen ilyen a szocziáliz-
mus vagy talán helyesebben fejezzük ki magunkat, ha 
mondjuk, nem mindenütt ejtette hatalmába a munkás-
osztályt az a szocziálizmus, a melynek, mint nálunk is, 
nincs, csak csúfondáros káromló hangja mindenféle po-
zitív vallással és különösen a keresztyénséggel szemben. 
Csak egy példát. Ezelőtt két évvel, mint tudjuk, közel 
másfél millió bányász sztrájkolt Angliában. Sok helyen 
játszódtak le ott is féktelen jelenetek. De egy kis bá-
nyászfaluban a kényszerítve pihenő munkások a düle-
dező kis templom helyébe újat építettek. 

A kérdés hát íme ez: szövetkezhetik-e a keresz-
tyénség, illetőleg a mi protestáns egyházunk — erről 
van szó — a szoczializmussal és pedig azzal, a mely itt 
nálunk, vagy mondjuk általában a kontinensen megho-
nosult, azzal, a mely Jánosi szerint is nagy részben 
ádáz gyűlölettel van eltelve a keresztyénséggel szemben ? 
A Jánosi optimizmusával vagy mondjuk jóhiszemű elfo-
gultságával kell bírnia annak, a ki erre a kérdésre igen-
lőleg tud válaszolni. A szocziálizmussal, mint pártszerve-
zettel szövetkezni a keresztyénség legkardinálisabb elveinek 
feladása nélkül nem lehet. Hiszen zászlajára ezidő sze-
szerint osztály- és minden meglévő, előttünk szent intéz-
mény iránti gyűlölet ós nem a reform, hanem a rombolás 
programmja van felírva. 

De van az éremnek másik oldala is. Abban igaza' 
van Jánosinak, hogy nálunk a mi egyházunk és a pro-



testántizmus általában megfeledkezett az ország evange-
lizálásáról, a melyet pedig a mai modern nyugoti evangé-
liumi keresztyénség, a Jézus intenczióinak is megfelelőleg, 
törekvéseinek középpontjába helyezett. Istenországa a 
szeretet és igazság országa. Az egyháznak, mint Isten 
országa orgánumának nem lehet szentebb czélja, mint 
az, hogy ez az emberi élet minden vonatkozásában meg-
valósuljon. A mi egyházunk elhanyagolta az úgynevezett 
szoeziális munkát, szolgálatot, azt, a mely a társadalmi, 
gazdasági élet helyesebb, igazságosabb berendezését 
czélozza, azt t. i., hogy itt a földön minden embernek 
adassék mód, alkalom és hely arra, hogy igazán embe-
rileg élhessen. Pedig mi kálvinisták ebben a tekintetben 
tanulhatnánk külföldi hitrokonainktól. A külföldi evan-
géliumi és különösen az angol-szász, skót kálvini irányú 
egyházak zászlóvivők ebben a tekintetben. A kálvinizmus 
igazi lényegét tagadjuk meg, ha ebben a tekintetben is 
nem ébredünk és nem fogunk hozzá az evangélium által 
is kijelölt nagyszerű feladatunk megvalósításához. A mi 
egyházunknak a szó legtisztább értelmében „népegyház-
nak" kell lennie. Szívvel és lélekkel odaállani a nép 
mellé, hogy az egyház életének minden mozzanatából 
kiérezze az evangélium fényét és örömét. Egyházunknak 
a maga egészében, minden részletében fel kell emelnie 

-prófétai szózatát ott, a hol a gyengék, kicsinyek, az 
elnyomottak, elesettek jogairól van szó. Arra az útra 
kell vezetnünk híveinket, a hol ama régi mondás szerint 
a gazdag és szegény a szeretet és méltányosság érzel-
mével ad egymásnak találkozót. Ez lesz igazi politizá-
lása a mi egyházunknak. 

Nem engedményeket tenni a keresztyénség legvi-
tálisabb érdekeinek rovására bármily párttal, irányzattal 
való szövetkezés czéljából, hanem legelső sorban is ki-
fejteni, felhasználni, munkába állítani a mi egyházunk-
nak adott és sajátos egyéniségéből folyó összes erőket, 
ez a mi sürgős nagy feladatunk í Mert a munkás- és 
minden más osztály előtt is csak az igazán munkás 
egyház imponál. 

És ha látják jobbról és balról is, hogy mi teljes 
erővel akarunk élni és tudunk cselekedni, akkor majd 
nem is ránczigálnak, kritizálnak jobb- és balfelől ben-
nünket, akkor majd kívánatos szövetségesek és félelmes 
ellenfelek leszünk. 

Magyar kálvinista egyház, mikor is ébredsz fel 
igazán és érezteted a te nagy prófétai küldetésednek 
erejét, fényét, melegét az egyéni, társadalmi, gazdasági 
élet felemelésére, mikor leszel igazáp reformált és re-
formáló egyház; mikor látják meg az emberek, barátok 
és ellenségek, hogy te igazi hatalmas erőssége, hegyen 
épített városa vagy az Országnak, Isten országának ? 

És végül a folytonos kérdezgetős: kik szövetsége-
seink és kik ellenségeink? íme a válasz, & felülről jövő : 
„A ki Velem (Jézussal) nincs, ellenem van . . . a ki 
nincs ellenünk, mellettünk van ! (Máté 12.90; Máik 9.38 40). 

P. 

TÁRCZA. 

Olvasás közben. 
Olvasgatom a konvent tavaszi jegyzőkönyvét. A 8. 

pontnál találom az új püspökök üdvözlését. Erről jut 
eszembe, a mit nem régen egy papi sokadalomban hal-
lottam. Egyik élesebb nyelvű pásztor püspök atyáinkat 
így osztályozta: Baltazár az orleisták, Kenessey az arisz-
tokraták, Baksay az akadémia püspöke. A két új püspö-
köt még nem tudta hová helyezni. A régebbiek osztályo-
zásában mintha volna valami. 

* 

Megsirattam a 123. pontot. Itt vette a konvent 
tudomásul a debreczeni ősi főiskolának egyetemi rangra 
emelkedését. A jóváhagyás indokolásából érdemes ennyit 
idézni: „Bár nagy sajnálattal érzi, hogy e tény által a 
magyar református felső oktatás egyik legerősebb inté-
zetének vezetése esik ki a ref. egyház kezéből, mind-
azáltal átértve a magyar nemzeti kuliura magasabb ér-
dekeit . . . stb." Szóval a magyar nemzeti kultura maga-
sabb érdeke kívánta tőlünk a főiskolát áldozatul. Nem 
parancsolhatom vissza a gondolatom : a nemzeti kultúrá-
nak meghozták volna a debreczeniek ezt a nagy ós 
koczkázatos áldozatot akkor is, ha kiköttetett volna, hogy 
a főiskola mostani tanárai közül senkit sem vesznek át 
egyetemi tanárnak ? Mert a nemzeti kultúrának csak czím-
változás kell, hogy el ne sorvadjon! Most majd az 
egyetemen a professzor urak jobban tanítanak, tudomá-
nyuk a czímmel együtt öregbedni fog! Nos a diákok is, 
mint egyetemi polgárok szorgalmasabbak lesznek, jobban 
tanulnak! Hát talán nem ? Ki merné az ellenkezőt állí-
tani? Mi ebből a morál? A magyar ref. egyháznak 
legégetőbb szüksége az állami egyetem ! Állami egyete-
met, mert elveszünk! Istennek Lelke nem szükséges ? 
Pietista kérdés. Szükséges, de csak a prédikácziókban! 
Az életben egyetemi professzorok kellenek. 

A 125. pont olvasásánál, azt hiszem, nemcsak en-
gem, hanem mindnyájunkat megdöbbentően érdekel az 
a tény, hogy a budapesti theol. akadémiát kivéve min-
denütt apad az ifjú Timotheusok száma. Még lelkipász-
toraink és tanítóink sem adják a lelkészi pályára gyer-
mekeiket. Szomorú s tovább is megmaradó tény lesz ez 
mindaddig, míg a szolgálatnak ezt a munkáját kenyéradó 
pályának tekintik ifjaink s nem a legfenségesebb meg-
bízatásnak. Felekezeti gimnáziumaink, melyekre milliókat 
költünk évenkint ,nem tudnak segíteni. Nem tudnak? 
Nem is akarnak! A tanárok nemhogy keresztyén szel-
lemben nem tanítanak, hanem teljesen közönyösek, vagy 
kimondottan hitetlenek. Az anyaszentegyháznak, melynek 
egy életen keresztül kenyerét eszik, titkos és nyílt el-
lenségei. A felettes hatóságok, mert nagy számban ülnek 
bent a szabadkőművesek, nem törődnek, vagy nem mer-
nek törődni e szomorú ténnyel. Soha sem felejtem el, 
a mi VIII. gimnázista koromban történt velem. Az osz-



tályfőnök sorba kérdezte tőlünk, hogy ki milyen élet-
pályát választ az érettségi után. A lelkészit, mondottam. 
Nyíltan, az összes másvallású fiúk fülehallatára, az osz-
tály előtt kigúnyolt érette. „No fiam, úgy látszik, te sem 
akarsz többet dolgozni!" A megszégyenítés arczomba 
kergette a vért, kis hijja, hogy meg nem futamodtam. 
A többiek — hallván az osztályfőnök szavait — emelt 
fővel, kifeszített mellel büszkén diktálták választandó 
pályájukat: orvosi, mérnöki, jogi stb. Hányat s épen a 
legkiválóbbakat riasztotta vissza a tanár úr. S mindezt 
pedig nem állami főgimnáziumban, nem más vallású 
tanár cselekedte, hanem a nagykőrösi ref. főgimnáziumban 
egyik, presbiternek is megválasztott tanár, a kinek már 
az édesapja is az egyház kenyerét ette. 

A diákszövetség munkájáról tapasztalatból tudom, 
hogy meg tudja változtatni az ifjúk életét, gondolkozás-
módját. Tudom, hogy orvosi, mérnöki, jogi s egyéb világi 
pályákon tanuló ifjakat megnyert a naponkénti rend-
szeres bibliaolvasásnak és imádkozásnak. Micsoda gyö-
nyörűséges perspektívát tár e tény elénk a lelkésznevelés 
terén. Ha gimnáziumainkban gyógyító, átformáló munkája 
neki lendül, megkétszereződhetik a theologusok száma. 
S nem kell megelégednünk a hozzánk jövőkkel, hanem 
rostálhatunk s a színejavát válogathatjuk ki . . . Csak-
hogy . . . (mit keres itt ez a csakhogy ?) az állami inté-
zetekben szívesebben látott vendég a diákszövetség, mint 
a ref. egyház iskoláiban, a hol pedig otthon érezhetné 
magát. Es a legnagyobb ellenzői nem a matematika pro-
fesszorai, hanem a vallástanárok, a kik maguk is lelké-
szek volnának . . . No de sebaj ! Az a fő, hogy különböző 
jegyzőkönyvekben, olykor a zöld asztal mellett is elsírjuk 
nagy búsan, hogy hát fogynak a theologusok! Hát nem 
haladás már ez is ? Haladás, de nem gyógyulás! Nekünk 
pedig gyógyulás kell, mert a kolozsvári theologia érte-
sítője azt jelenti, hogy ott a theologusok száma 6 év 
alatt 68-czal, mond hatvannyolcczal apadt. Nem a pénz, 
hanem a Lélek hiányzik ! . . . 

Nem jó olvasmányok a jegyzőkönyvek. Sokszor 
megszomorítanak. —y —y. 

BELFÖLD. 

A losonczi cserkésztábor. 
1914. VI. 25—VII. 8. 

Már több ízben említettük lapunkban, hogy a Buda-
pesti Ref. Ifj. Egyesület cserkészcsapatai a diákgyűléssel 
egyidejűleg Losonczon nagyszabású táborozást rendeztek. 
Miután azonban a serdülők közötti munkában nem kis-
jelentőségű esemény volt ez a táborozás, szükségesnek 
tartjuk külön is megemlékezni róla, annál is inkább, 
mert a BRIE. tábor fontosságát az állami felsőség is 
elismerte azáltal, hogy az Országos Testnevelési Tanács 
képviseletében Galambos Ede tanácstag, a ki egyben a 
cserkészet ügyének előadója is a tanácsban, meglátogatta 
cserkészeinket Losonczon és ott mindent megszemlélt. 

Valóban sok látnivaló volt ott. A ki érdeklődött, 
most megtapasztalhatta, hogy mennyi jó cselekvést, össze-
tartást, engedelmességet, odaadó figyelmet, egymás iránti 
szeretetet vált ki ez a munka a fiúkból, ha a vezetők 
olyan hűségesen munkálkodnak a vezetésükre bízott 
nyáj között, mint a BRIE. nagy önfeláldozással, szere-
tettel működő cserkésztisztjei. 

Losoncz a cserkésztábor iránt melegen érdeklődött, 
de semmi baja sem volt vele. A táborozó fiúk maguk 
látták el magukat mindennel. Maguk főzték ízletes ebé-
deiket, vacsoráikat (mi is megkóstoltuk, jó volt! Szerk.), 
maguk hozták ki kis szerkocsikkal a városból, a mire 
szükségük volt, egyszóval a maguk lábán jártak. A mint 
figyeltük őket nap nap után, nem győztünk eléggé ör-
vendezni munkaszeretetükön és munkabírásukon. 

Reggel hatkor elhangzik az ébresztő. Hétkor már 
rendben az egész tábor. Kezdődik a reggeli munka: 
fahordás, vízhordás. Nemsokára megjönnek az élelem-
hozók. Megkapja minden konyha az ebédrevalót. Már ég 
is a tűz a tábori tűzhelyeken. Egy órakor ebédel a tá-
bor. Nyomban elmosogatnak. A délután a szórakozásé, 
játéké, sporté. Olykor kirándulnak, fürdeni mennek. Este 
pedig, a mikor már hosszúra nyúltak az árnyékok s 
csend üli meg a tájat, felgyullad a fiúk nagy tábortüze 
s felhangzik az ének: „Mondd, ott lellek a forrásnál, y 

a dicsőség bérczfokán?" Oly lélekemelő a félszáznál 
több üde fiúhang éneke, a mint az esthomályban „csen-
dül ajkukon égi szózat". S milyen szent reménységgel, 
bizodalommal volt teljes feleletük is: 

„Ott, igen ott lelsz te engem 
Az élet forrásinál, 
Oh, hogy örvend s vár a lelkem 
Ily viszontlátásra már!" 

Elsziinik a dal, magasra csap a lobogó láng, fel-
hangzik az^Ige. Megyercsy Béla szól a fiúkhoz az írás 
valamely része alapján. Ez a nap legfőbb eseménye. S 
a sóvár fiúlelkek oly örömmel hallják a szót. Hisszük, 
hogy jó földbe estek a magvak, mert már láttuk is a 
gyümölcsöt. Serdülőink életében már mutatkoznak a jó 
gyümölcsök. Ki 30 annyit, ki 60 annyit, Isten segedel-
mével volt, a ki 100 annyit is gyümölcsöz. (Erről sok 
szülő tesz bizonyságot! Szerk.) 

S napközben, a mikor ép nincs egyéb dolog—nagy 
szó ez, mert 2—3 óránál tovább egy-egy fiúnál soha nem 
tart egy egész napon át ez az állapot a tábori életben! 
— itt is, ott is beszélgető párokat látunk. Komoly szó 
esik köztük. S aztán felcsendül itt is, ott is az égi szó-
zat „ott, igen ott lelsz te engem az élet forrásinál!" 

A cserkészmunka mélyen szántó munka a serdülők 
között. Megragadja az ifjú lelket. Kimozdítja addigi tét-
lenségéből vagy cselekvésnélkiiliségéből. De be is tölti 
vágyakozásait. Megmunkálja a rábízott talajt. A lelki-
ismeretes vezető pedig tiszta búzát vet a talajba s nem 
konkolyt. 

Fiaink losonczi cserkésztársai — mert pár héttel 



ezelőtt ott is alakult csapat — lelkesedéssel és szívbeli 
örömmel mondogatják: most már tudjuk mi is, mit jelent 
cserkésznek lenni. Milyen jó, hogy a BRIE cserkészei 
eljöttek ide! 

* 

Néhány számadatot még ennek az első igazi tá-
borozásnak méreteiről. 

A résztvevők teljes száma 76 volt, köztük tiszt 15. 
Teljes két hétig ott tartózkodtak 45 en. 
A költség az egész időre fejenkint 20 K-t tett ki 

s a tábori pénztár mintegy 1200 K-t forgalmazott. Vasúti 
jegyét mindenki maga fizette külön. 

Az élelmezést központilag látták el, a főzést csa-
patonkint. Reggelire tejet kenyérrel, ebédre 2—3 tál 
ételt, uzsonnára tejet, gyümölcsöt, esetleg szalámit és 
kenyeret, vacsorára is többnyire meleg ételt kaptak a 
fiúk. Emellett hideg reggeleken és estéken teát is. 

Komolyabb megbetegedés egyáltalán nem fordult 
elő. A mentőőrség által nyújtott első segélyesetek száma 
mintegy 100 volt, de a kezelésre szoruló csak kivételes 
esetben volt cserkész ! 

Fegyelemszegés egyetlen egy ízben sem történt. 
A táborban mindig rend uralkodott s a vezetőség nem 
eredménytelenül törekedett arra, hogy a programmot 
részleteiben is pontosan bonyolítsa le. 

A feladat nem volt csekély s ehhez mérve az ered-
mény igazán tiszteletreméltó. Hisszük, hogy a folytatás 
még szebb lesz. 

Adja Isten, hogy úgy legyen ! 
Tudósító. 

KÜLFÖLD. 

Ulster. 
A lordok háza következetes maradt önmagához. 

A home rule fölött úgy szavazott, a mint azt előre várni 
lehetett. A többség határozottan kimondotta, hogy Ulster 
ne hat évre, hanem véglegesen vétessék ki a home 
rule alól. 

Carson, az ír protestánsok immár világhírű vezére 
nem várta meg a szavazás eredményét sem, hanem Bel-
fastba utazott, hogy a döntő összecsapásra, ha már el-
kerülni nem lehet: minden készen álljon. Pénteken, 
július 10-én érkezett Belfastba. Ulster protestáns népe 
tüntető szeretettel várta, fogadta. Útja valósággal diadal-
menet volt. A mozgalom vezetői már egybegyűlve várták 
Carsont a Town-Hallban. Megérkezése után rögtön kez-
detét vette a nagyjelentőségű titkos tanácskozás, mely 
hivatva volt dönteni eddig is a mozgalom irányításában. 
Valóságos kis parlament ez, melyben igazán a nép bizal-
mából ül minden egyes tag. 

Most is komoly, hallgatag arcczal, de lelkes szemek-
kel figyeltek a vezér minden szavára. Egymás mellett 
ültek lordok, farmerek, képviselők, iparosok, hivatalno-
kok, üzletemberek. A gyűlés megkezdődése után halandó 

a lábát oda be nem tehette. Erre 400 önkéntes vigyázott. 
A nép nem a kíváncsiság mohóságával, hanem az élet-
halál kérdés elszántságával kísérte figyelemmel a dolgok 
folyását. Ezrével várták türelmesen künt az utczán most 
is a véle közlendőket. Tudják, hogy a vezérek nem 
köthetnek mindent a nép orrára. 

Kimondta a gyűlés Carson indítványára, hogy régi 
jogairól le nem mond, azokat minden körülmények között, 
ha fegyverrel a kézben: megvédi. Hűek maradnak V. 
György királyhoz és a britt egyesült birodalomhoz. Soha, 
egy pillanatra sem ismerik el törvényesnek maguk fölött 
az esetleges ír parlamentet, ellene készek hadba is szál-
lani. Végső határozat az volt, hogy ha a fegyveres harcz 
ideje elérkezik: az eddigi titkos tanács azonnal ideig-
lenes kormányzattá alakul s átveszi a parancsolást élet 
és halál fölött felelősségének teljes tudatában. 

Az ir katholikusság megdöbbenve, lélekzetvissza-
fojtva nézi és várja a fejleményeket. Már látják világosan, 
lapjaik is nyíltan bevallják, hogy a protestáns Ulster 
győzni fog, sőt már is győzött. Aggódva kérdezgetik ön-
maguktól, hogy vájjon, ha az ír katholikus kormányzat 
alól Ulster véglegesen kikapcsoltatik: helyre áll-e a béke? 
Attól félnek, hogy még ez utóbbi esetben sem kerülhető 
el a diadalmas protestánsok hatalmának folyománya-
képen a katholikusok háttérbe szorítása, sőt elnyomása 
IJlsterben. 

Az Asquith-kormány is érzi már, hogy Ulster győzni 
fog. Az időközi választásokban meglepetve volt kénytelen 
tapasztalni, hogy régi kormánypárti választókerületekben 
nagy csapat unionista győzött. A közvélemény napról-
napra jobban az unionista Carsonék pártjára áll. Hiába, 
imponál magának Angliának is a kis Ulster! De kinek 
is ne imponálna'? Meglepetés ez a XX. század számára, de 
egyúttal komoly tanulság is. Bölcsek, a kik a tanulságot 
elfeledni sem akarják. 

Az ulsteriek diadalát segíti elő az ír katholikusok 
összekapása és politikai pártjuk kettészakadása is. John 
Redmond képviseli a pártban a mérsékelt elemet, neki 
vannak a legtisztább látású szemei. Epén mert a kormány 
kapkodását a közvélemény megváltozását lát ja: kész 
engedményeket nyújtani Ulsternek. A vérmes naczionálista 
ír Mr. Devlin hallani sem akar semmiféle engedményről 
sem. A vagy-vagy túlzó elemet ő képviseli. Devlin ugyan-
azt akarja csinálni az ír katholikusok között, mint Carson 
a protestánsok közt. Csakhogy Devlin későn ébredt fel. 
Most is Belfastban van, nagy sietséggel és buzgósággal 
az írek önkéntes csapatát szervezi. Gyújtó szavának 
van is foganatja: sokan állnak az önkéntesek sorába, 
de az a bökkenő, hogy nincs semmi néven nevezhető 
felszerelés, nincs, a ki az önkénteseket a legszükségeseb-
bekre kiképezze. 

Maguk a kath. lapok se veszik komolyan Devlin 
buzgóságát. Hangsúlyozzák, hogy hiába lesz az ír kath. 
önkéntesek száma sokkal nagyobb, mint az ulsterieké, 
azt a hét esztendőt, a mellyel ezek őket megelőzték, 
senki és semmi nem pótolhatja. Ulster önkéntes csapatai 



nagyszerűen vannak kiképezve s a legmodernebb liarczi 
szerszámokkal vannak felszerelve. Az ellenfél elismeri 
róluk, liogy különb katonák, mint Anglia bármelyik 
szárazföldi hadserege. A fegyverszállítás (vagy, mint a 
mi lapjaink is írják: fegyvercsempészés) folytonosan 
tart. Nincsen ma Írországnak olyan vámhivatalnoka, a 
kinek az eszén túl ne járna az ulsteriek leleményessége. 
Nevetve mondják, liogy nincs is már szükségünk fegy-
verre, csak meg akarjuk mutatni, hogy akaratunkat 
végre tudjuk hajtani most is. A legutóbbi héten 40 gép-
puskát szállítottak titkos raktáraikba. A hatóság csak 
úgy értesült róla, hogy az ulsteriek maguk mondták el 
a szállítás után. 

A héten különben fényes ünnepet ültek Ulsterben. 
Most volt a boynei csata évfordulója. 1690 ben a pro-
testáns III. Vilmos itt verte meg a katholikus I. Jakabot. 
Erre az alkalomra Belfastnak minden utczája lobogó-
díszbe öltözött. Az ünnepségek fénypontja volt az a 
gyönyörű felvonulás, melyet Ulster fővárosában tartottak. 
Nyitott díszkocsiban haladt a menet élén maga a vezér: 
Carson, kocsija körül ment mintegy diszőrségként az 
önkéntesek lovascsapata, utánuk a lelkes önkéntessereg, 
IJlster dísze, virága. A sereg most nem vette magára az 
egyenruhát, nehogy provokácziónak tekintse ezt is az 
ellentábor. 

A küzdelem legmelegebb napjai most kezdődnek. 
Most kell talpon állania minden ulsterinek. A most előt-
tünk álló hetekben újra szavaznia kell a home rule 
fölöttt, immár utoljára a parlamentnek, mert a lordok 
háza visszaküldte a leszavazott javaslatot, Ezek a döntés 
napjai. Izgalommal várja nemcsak az egyesült britt biro-
dalom, az. egész művelt emberiség, hogy az Asquith-
kormány mire határozza el magát. Vagy teljesíti Ulster 
kívánságát, vagy tüzön-vizen keresztül hajszolja javas-
latát. Középső út nincsen. Akármilyen nehezére esik is 
a kormánynak, végre őszintének kell lennie, mert az ideje 
elfogyott. Kifejezni még alig merik, de már a levegőben 
van, hogy a probléma megoldása csak egy lehet: Ulster 
tökéletes kielégítése. Most csak azon ügyeskedtek a 
liberálisok vezérei, hogy ez a kielégítés milyen formában 
történjék? Bármilyen formában történik is, a lényegaz, 
hogy a maroknyi hívő, lelkes protestáns Ulster legyőzte 
az egész britt birodalmat. m. k. 

A MI ÜGYÜNK. 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t kérjük, szíveskedjenek az 
1914. évi előfizetési díjat s az e s e t l e g e s h á t -
r a l é k o t minél előbb beküldeni. 

A könnyelmű elválások ellen tartott egyesületközi 
értekezlet határozata alapján Szövetségünk felterjesztést 
intézett, a mint azt már ismertettük, az igazságügyminisz-
ter úrhoz. Dr. Balogh Jenő igazságügyminiszter úr most 
válaszolt leiratban emlékiratunkra, a melyben azon néze-
tének ad kifejezést, hogy a családi élet állandósága a 
nemzeti élet fejlődésének egyik nélkülözhetlen feltétele és 
liogy ennélfogva a kormányzatnak különös figyelmére 
tarthatnak számot azok a jelenségek, a melyek a családi 
élet alapjának, a házasság intézményének szilárdsága 
szempontjából aggályokat kelthetnek fel. Tüzetesebb 
adatoknak beszerzését tartja szükségesnek és hogy a 
házasságok szilárdságához fűződő közérdek a házassági 
perben megfelelő szerv útján hatályosan képviselve legyen, 
a mely az új polgári perrendtartásban biztosítva is lesz. 
A kérdést abban az irányban is, hogy az új szabályok 
alapján szerzendő tapasztalatok szerint milyen újabb 
törvényhozási intézkedésekre van szükség, állandóan 
figyelemmel fogja kísérni és szívesen veszi, ha szövet-
ségünk a társadalmi élet vonatkozásaiban szerzett tapasz-
talatokkal az igazságügyi kormányt támogatni fogja. 
Kötelességünk tehát ezt a kérdést továbbra is felszínen 
tartani és további akczióval mindent elkövetnünk, a há-
zassági intézmény megszilárdítására. 

A Baranyai Kálvinista Lobogó 6-ik számában a 
kivándorlásról vezérczikkezik és kitűnő népies modorban 
magyarázza meg az itthonmaradás lehető és szükséges 
voltát, Losonczy Ferencz. A Baranyai Egykéről idősb. 
Munkácsy Lajos szívhez szóló és az életbe markoló 
verse teljesen beleillik szövetségünk szocziális és nép-
erősitő irányzatába. Kákicson, Nagyharsányban és Kis-
harsányban megalakult új hitelszövetkezetek bizonysá-
got tesznek az erőteljes munkáról, a mit az arany-
könyv egészít ki öröm teljesen. Az Elet könyvéből való 
bibliamagyarázat szól a lélekhez és a napihírek adnak 
változatos tartalmat a kitűnően szerkesztett lapnak. 

A Claparéde-emléktáblára és ösztöndíj-alapra 
Knopp Árpád Enying 5, Nagy Béla Sárospatak 3, Kádár 
Lajos lelkész Nagykanizsa 4 K-t küldött. Eddig begyült 
1310'40 K. További adományokat B. Pap István theol. 
tanár czímére (IX., Ráday-utcza 28) kérünk. 

Lapunk átvételi és fejlesztési költségeire Nagy 
Miklós Vajszló 4 K-t, özv. Soltész Károlyné Budapest 
1 K-t küldött, a mit e helyen is hálásan köszönünk s 
kérjük lapunk olvasóit és barátait a további adakozásra. 
Ezzel alapunk végösszege 2045 K. 

IRODALOM. 

Élőkről a holtaknak. Ilyen czím alatt jelent meg 
Szuhay Benedeknek, a sajókápolnai ismert költő-papnak 
62 temetési beszéde és imája s függelékben négy elhunyt 
lelkésztársa felett tartott emlékbeszéde. A terjedelmes, 
413 oldalt számláló kötet, nagyon sok, különböző alka-
lomra írt, gyermekek, ifjak, fiatal s öreg férfiak és nők, 
kiválóbb egyének felett mondott orácziókat tartalmaz. 
Alkalmiságát tekintve, a kötet valóban ritka jelenségnek 
mondható, mert a különböző korok mellett még a sok-
féle halállal kimúlt s különböző foglalkozású egyénekre 
is tekintettel van. S miután a neves szerző nemcsak 
saját egyházközségének halottai fölött beszél, hanem, 
mint a kötet több darabja mutatja, másfelé is hívják 
temetni, sok alkalom és esemény kínálkozik számára, 
hogy Istentől nyert tehetségét kimutassa. És Szuhay Be-
nedek temetési beszédeiben valóban fényesen csillogtatja 
az ő tehetségét, Mint költő, a szív embere lévén, el tudja 



találni azt a hangot és formát, mely a szívhez szól s 
mely a temetési beszédeknél kiváló jelentőségű. Ide fő-
ként szív kell, mert a száraz, logikus ész nem hat le a 
fájdalom mélységéig. Át kell érezni mások veszteségét 
és fájdalmát, különben csak üres, hideg szó az, a mit 
a római költő preskribált: Si vis me flere, dolendum est 
tibi. Szuhay együtt érez a gyászolókkal, azért tud szívet 
megragadólag beszélni és a megindítás eszközeivel élni. 
Túlságba azonban ezt nem viszi, nehogy beszédeivel az 
amúgy is fájdalmas szíveket még jobban meggyötörje. 
Inkább a vigasztalás balzsamával kenegeti meg a seb-
zett szíveket. Nyelvének zengzetes voltát és kifejező 
erejét is dicsérnünk kell. Általában mesterkéletlen és 
nemesen egyszerű, csak néhol tűnik fel némi oda nem 
illő dagály és páthosz a beszédekben s azokhoz fűzött 
rövid imádságokban. A szépen hangzó és megkapó költői 
szóképek és szóalakzatok egész sorát látjuk azokban, 
melyek a poétái talentumra vallanak. A halálesetekből 
elvont, tanító gondolatok is találók és tanulságosak s 
olykor frappáns módon hatnak. Csak a beszédek szer-
kezetében nem találjuk meg a tökéletes összhangot és 
kerekdedséget. Ennek oka pedig szerintünk az, hogy 
beszédeihez a szerző a bibliából nem választ megfelelő 
témát. Ez tartja össze, mint vezéreszme, a beszédet s 
vezeti azt határozott czélra s irányban. Általában kívá-
natos, hogy a lelkész minden beszédét a bibliára építse 
s beszédében minél biblikusabb legyen, nehogy beszédei 
puszta világi retori művek legyenek, a milyenek bizony, 
manapság, számos lelkész tanításai. Nem mondjuk, hogy 
a Szuhay beszédei nem bibliai szelleműek s hogy a 
szellem mellett azokban itt-ott sok helyen a biblia taní-
tásai is föl nem csendülnek, de szerettük volna, ha mé-
lyebben merült volna a bibliába s hozta volna felszínre 
annak örök kincseit. Tartalmas és szép könyve ezzel 
sokat nyert volna értékben. A függelékben adott négy 
emlékbeszédben a jeles író jellemző ereje domborul ki 
főként. Élethű vonásokban állítja elénk az elhalt lelké-
szeket, a kiknek ily módon az ő beszédeiben ércznél 
maradandóbb emléket állít. A terjedelmes s külsőleg 
meglepő szépen kiállított s ízléses fekete vászonkötésbe 
kötött könyv ára kötve 8 K. A Hegedűs és Sándor 
könyvkiadóczég adta ki Debreczenben Szívesen ajánljuk. 

Luther-könyvek a sárospataki főiskolai könyv-
tárban. Mint Harsányi István, a főiskola könyvtárnoka 
a „Sárospataki Lapok"-ban írja, az'ottani könyvtárban két 
olyan könyv van Luthertől, a mely az ő tulajdonát ké-
pezte. Az egyiken Luther sajátkezű névírása és mellette 
Melanchthon autogrammja és jelmondata van. Hazánkban, 
mint H. I. írja, csak a pozsonyi ev. főiskola könyvtárá-
ban van két olyan Luther-könyv, a mely a nagy refor-
mátor sajátkezű följegyzéseivel ékeskedik 

EGYHÁZ. 

A dunaföldvári lelkészi állásra tömegesen pályáz-
tak. A Madacsán tartott jelölő-konferenczia az összes 
pályázókat jelölte. A választás augusztus hó második 
felében lesz. 

Egyházmegyei Lapok. Kettőt kaptunk a mult hé-
ten. Mindkettőt örömmel és figyelemmel olvastuk el. 
A „Baranyai Kálvinista Lobogóu-ban megrázó költemény 
olvasható id. Munkácsy Lajostól (Beczefa) „Baranya 
egykéi" czímen. Érdemes volna ezt a költeményt is ezer 
meg ezer példányban osztogatni nemcsak Baranyában, 
hanem más helyeken is, különösen a dunántúli kálvinista 
falvakban. —A „Kecskeméti Egyházmegyei Reformátusok 

Lapjá"-ban, melyet dr. Hetessy Kálmán és Illyés Kálmán 
szerkesztenek, több érdekes közlemény és czikk van. Érde-
kes dolgot közöl Illyés Kálmán a kiskúnfélegyházi iskolá-
zásról. Az ottani apáczák vezetése alatti „Constantinum"-
ban tanítónőképző is van (hány ilyen van!). A benn-
lakó ref. leányok (fájdalom, hogy ilyenek is vannak !), 
mint a lelkész írja, csak alig néhányszor jöhettek ki a 
ref. templomba istentiszteletekre, a róm. kath. istentisz-
teleten pedig egész éven át meg kellett jelenniök. Fél-
egyházán egyébként az ottani áldozatkész reformátusok 
iskolát akarnak alapítani. „Semmit sem érünk felekezeti 
iskola nélkül" írja a lelkész. 

A budafoki kirándulás nagyszerűen sikerűit. A BRIE. 
tagjai, az istenhegyi gyülekezet, Lorántffy Zsuzsánna 
Egylet, a Bethánia tagjai, sokan a budapesti erzsébet-
falvai hívek közül július 19-én kirándultak Budafokra. 
A határ egyik legszebb részén, a Tündér-telepen telt 
el az egész nap derűben, jókedvben, sok vidámsággal 
fűszerezve. A budafokiak is szinte valláskülönbség nélkül 
részt vettek a kirándulásban. Mintegy 300-an voltunk 
együttesen. A szép idő is nagyon kedvezett. A vendégek 
már reggel kiérkeztek. Részt vettek a gyülekezet dél-
előtti istentiszteletén. Majd a délutáni csoporttal egyesülve 
d. u. 5 óráig különböző társasjátékokkal szaladtak el 
az órák. Fiatalja, öregje mind részt vett benne. A gyö-
nyörű kilátás a magas hegytetőről, jó enyhet adó hűvös 
a fenyvesek alatt mindenkinek tetszett. Délután, uzsona-
után 5 órakor vallásos összejövetel volt ezzel a pro-
grammal: Ének XX. zs. Imádkozott Tóth József, buda-
pesti vallástanár. „ímhol az egész . . . " kezdetű éneket 
énekelte a budafoki énekkar. Két szép szavalat között 
a gyülekezet együtt elénekelte a „Mondd ott lellek a 
forrásnál? . . . " cz. éneket. Tóth József szólót énekelt. 
Marjay Károly, helybeli lelkész bibliát magyarázott, 
melyből Isten hívó szava csendült ki mindnyájunkhoz. 
Vajha az a tábor, a mely hallgatta, csakugyan „Isten 
tábora" lehetne. Szilágyi Dezső titkár imájával s a buda-
foki énekkar feltűnést keltett szép, preczíz énekével vég-
ződött a nagyszabású ünnepély. XC. zs. éneklése és a 
gyülekezet megáldása után oszladoztunk szét azzal a 
gondolattal lelkünkben, hogy máskor is találkozunk így. 

Az angolországi Christian Endeavonr mozgalom, 
melyet nálunk „élő keresztyén szövetséginek neveznek, 
móst tartotta 24-ik évi gyűlését Londoban. Erre az al-
kalomra a mozgalom alapítója, dr. Clark is átjött Ame-
rikából. Dr. Clark a munka nagy növekedéséről tehetett 
jelentést. Négy évvel ezelőtt azt tűzték ki czólul, hogy 
10,000 új szövetséget igyekeznek alakítani; az eredmény 
10,200 volt. Indiában 140 szövetség van 50,000 taggal 
Francziaországban nemrég szövetségi konferenczia volt, 
melyen 1000 személy vett részt. Nagyjelentősége van 
annak, hogy sokhelyt gyakorlati munkában vesznek részt. 

ISKOLA. 

Új iskolák Debreczenben. Debreczenben 10 új 
iskolát állítanak fel. Az iskolákat a város építi, a ref. 
egyház fizeti a tanítókat. 

A debreczeni leánygimnázium magyar-német nyelvi 
tanszékére a fenntartó testület Papp Ferencz, volt tanító-
képzőintézeti tanárt választotta meg. 

A kultuszminiszter elrendelte, hogy azon külföldi 
tanulmányútra menő theologusok és lelkészek, a kik az 
1912. évi XXX. t.-cz. 29. §-ában biztosított előnyben 
részesülni kívánnak, nála bejelentendők. 



Vasárnap esti összejövetelek. A skót ref. misszió 
minden vasárnap este 1j27 órakor vallásos estélyt rendez 
•— a nyári hónapokon át is; mindenkit szívesen meghív 
a vezetőség. 

A skót ref. leánynevelő-intézetről. Az elmúlt is-
kolai évvel az intézet harmadik évét töltötte be a Vörös-
marty-utczában. Szeptemberben, az iskolai év megnyitá-
sakor, minden hely be volt töltve és számos folyamodót 
kellett visszautasítani. Az internátust a jövő szeptember-
ben kibővítik, de azért mégis ajánlatos, hogy a kik 
gyermekeiket az intézetben óhajtják elhelyezni, folyamod-
ványaikat minél előbb adják be, annál is inkább, mivel 
a növendékek legnagyobb része szeptemberben újra 
visszatér — azok kivételével, kik már befejezték iskolai 
tanulásukat. Beírtnak azt a növendéket tekintik, ki 
folyamodványához a születési, legutolsó iskolai, oltási, 
illetve újraoltási és egészségi bizonyítványát csatolta és 
ezzel együtt a tartásdíj egy hónapra eső részét is meg-
fizette, azonkívül, kinek szülője vagy annak helyettese 
az intézet feltételeit és szabályait tudomásul vette és 
azoknak megtartására magát kötelezte. A tartásdíj, mely-
ben a tandíj is bennefoglaltatik — kivéve a franczia nyelv 
vagy a zongoratanításért járó tandíjat —, elemi iskolai 
tanulók részére évi 600 K, polgári iskolai növendékek 
részére 800 K. Korlátolt számban felvesznek félbentlakókat 
is, ezek közül az elemi iskolások 350 K-t, a polgáriba 
járók 450 K-t fizetnek. Ez az összeg nem foglalja magá-
ban az iskolai tandíjakat. Az elmúlt évben a növendékek 
egészségi állapota s úgyszintén a tanulásban való elő-
menetelük teljesen kielégítő volt, bár a fővárosban erős 
járvány volt a kanyaró. Az intézetet minden baj el-
kerülte ; semmiféle komolyabb megbetegedés nem történt. 
A záróünnepély után a növendékek egy része szüleik 
kívánsága szerint az intézettel Zebegénybe megy nyaralni. 
Az intézet prospektusával vagy bárminemű felvilágosí-
tással szívesen szolgál a vezetőség (Budapest, VI., Vörös-
marty-utcza 49—51. szám). 

A pestniegyei ev. esp. tanítói testülete június 
hó 30-án, Budapesten tartotta évi rendes közgyűlését. 
Perényi Rezső elnök üdvözlésére dr. Petri tanfelügyelő 
felhívja a figyelmet az ifjúsági egyesületekre. Perényi 
elnök évi jelentésében a vallástanításnak az iskolából 
való kiküszöbölési mozgalmáról szólva kijelenti, hogy a 
pestmegyei ev. tanítótestület soha sem tartotta tehernek 
a vallástanítást. Majd élénk szavakkal ecsetelte a hitet-
lenség romboló hatását s a vallásnak szükségességét. 
Sramkó Kálmán a békésmegyei általános tanítóegyesület 
ama indítványáról tartott felolvasást, a melyben a vallás-
tanítást az iskolából kiküszöbölni kéri. Ezzel szemben az 
előadó a vallástanítást a tanító és az iskola kötelességévé 
óhajtja továbbra is tenni. Hiszelyné Mészáros Gizella 
Az iskolai takarékpénztárakról értekezett, kimutatta azok-
nak fény- és árnyoldalait pedagógiai szempontból. 

Ösztöndíj tanítójelölteknek. A székesfőváros taná-
csa pályázatot hirdet olyan okleveles tanítók és tanítónők 
számára, a kik az 1914—1915. iskolai évben a főváros 
Pedagógiai Szemináriumának állandó továbbképző tan-
folyamára rendes hallgatókul való felvételüket kérik. 
A tanfolyam hallgatóit a tanács hatszáz korona ösztön-
díjban fogja részesíteni. A tanfolyam hallgatói kötelesek 
valamennyi előadásra és gyakorlatra eljárni, azonkívül a 
tanács helyettesítéssel való megbízás útján mellékjöve-
delemhez is juttatja őket. A tanfolyamra való felvételért 
a főváros tanácsához kell folyamodni. A folyamodványban 
a következő adatokat kell megadni: a tanító nevét; 
lakását; kapott-e már alkalmazást a fővárosnál és milyen 
minőségben; mily iskolánál működik ; születésének helye 

és ideje; oklevelének kelte; hol végezte a képzőt és 
minő eredménnyel; még minő tanulmányokat végzett. 
A kérvényeket a fővárosi tanács iktatóhivatalába augusztus 
15-ig kell beadni, A pályázók közül azok, a kik a fő-
város közoktatási intézeteinél már ideiglenesen alkalmazva 
voltak, a felvételnél előnyben részesülnek. A felvétel 
felett a közoktatásügyi bizottság meghallgatásával a fő-
város tanácsa dönt és erről a jelentkezők külön értesítést 
kapnak. Ezúttal 30—40 ilyen ösztöndíj odaítélése kerül 
napirendre s az ösztöndíj elnyerése megnyitja az utat 
azoknak, a kik a főváros szolgálatába kívánnak lépni. 

Budapest iskolái. A székesfőváros közoktatási 
ügyosztálya hatalmas kötetben számol be a főváros kul-
túrájának 1913—14-iki állapotáról. A lefolyt iskolai év-
ben 432 tanintézetet tartott fenn a főváros és pedig: 
pedagógiai szeminárium, 2 főreáliskola, 5 felső keres-
kedelmi iskola, 1 iparrajziskola, 2 felsőbb leányiskola, 
19 polgári fiúiskola, 22 polgári leányiskola, 122 elemi 
iskola, 16 női kereskedelmi szaktanfolyam, 5 női ipar-
iskolai tanfolyam, 11 kereskedelmi tanoncziskola, 66 
iparostanoncz fiúiskola, 20 iparostanoncz leányiskola, 43 
gazdasági háztartási iskola, 1 önálló gazdasági népiskola, 
5 árvaház és szeretetház és 89 kisdedóvó. Ez intézetek 
tanerői száma 5396, tanulói száma 116,074. A tanulók 
száma az elmúlt évhez képest 1219-el emelkedett. Az 
óvódákba beírt kisdedek száma a folyó iskolai évben 
8869 volt, tehát 855 gyermekkel több jár óvodába, mint 
tavaly. Egy-egy óvódára átlag 100 gyermek jut. A tanulók 
erkölcsi élete tekintetében a legsúlyosabb természetű vét-
ségek között a lopások viszik a legnagyobb számot. 
Különösen a kültelki iskolák panaszkodnak emiatt. Volt 
több olyan eset is, a mikor betöréses lopások történtek 
s ezekben III.—VI. osztályú tanulók vettek részt. Be-
igazolás szerint sok esetben a szülők voltak az orgazdák 
s a bűnre felbujtók. Csavargásról, iskolakerülésről, az 
alkoholizmus térhódításáról, erkölcstelen olvasmányokról 
is sok iskola panaszkodik. Valamint arról is, hogy több 
esetben munkára kényszerítették a tanulót s így elmulasz-
totta az iskolát. A testületek mindent elkövettek a bajok 
orvoslására, de ezek nagyon nehezen sikerülnek, mert 
a rossz lakásviszonyok nagyon alkalmasak a bűnös haj-
lamok felköltésére. Közel 70,000 ingyen tankönyvet osz-
tottak szét. Egyesületek és magánosok összesen 7362 
tanulót ruháztak fel. Teljesen felruháztak 819 tanulót, 
czipőt kapott 4998, ruhát 2685, téli kabátot 1478 tanuló. 

Példás elismerés. A „Nemzeti Iskola" cz. lap sze-
rint a makói ref. egyház 19 tanítója az idei iskolai év 
végén nagyszerű eredményt produkált a vizsgákon a 
tanítványokkal. Ez az eredmény általános dicséretet vál-
tott ki a tanítók felettes hatóságától, az egyházi iskola-
széktől és az egyháztanácstól is. A tanítók nagyszerű 
szorgalmának a méltatása azután nemcsak szavakban 
nyilvánult meg, hanem az egyháztanács egyhangú hatá-
rozatával a 19 tanító részére fejenkint 100—100 korona 
ösztöndíjat szavazott meg. E jutalom nemcsak erre az 
évre szól, hanem azt is kimondta a presbitérium, hogy 
ezt mindegyik tanítónak mindaddig folyósítja, a míg csak 
valamelyiknek a további tanítási szorgalma ellen alapos 
kifogás nem merül fel., — Örömmel emlékezünk meg 
erről a ritka jelenségről, annál is inkább, mert, ha jól 
emlékszünk, Makón még nemrégiben erős volt a disz-
harmónia a presbitérium és a tanítóság között Örülünk, 
hogy a béke helyrejött. Bizonyos, hogy a szigorú köte-
lességteljesítés és a kölcsönös becsülés a leghamarább 
megteremtik az emberek között a harmóniát. 

EMKE kollégiuma Budapesten. Az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület, mely Kelet-Magyarországon 



harczol a magyar kultura lobogója alatt, belátta, hogy 
az ifjúság nevelése körül sok hézag van, melyet el kell 
tüntetni, meg kell szüntetni s így elhatározta, hogy a 
székesfővárosban főiskolai kollégiumot állit, a mely mind 
pedagógiai, mind pedig egészségügyi nézőpontból első-
rendű lesz. A kollégiumba főiskolai hallgatókat vesznek 
föl, de középiskolai hallgatók részére szintén megnyílik 
egy internátus, mely bennlakó tanárok vezetése alá kerül. 
A kollégiumban elsőrangú vezetés és tápláló, bő, kitűnő 
élelmezés lesz, a melyre nézve a legnagyobb garanczia 
a hatalmas kultúregyesület hírneve. A kollégiumot egy 
kormányzó-tanács vezeti s igazgatója Szegedy Rezső dr., 
főorvosa Taly Lóránd dr. A kollégiumba való fölvételért 
az EMKE kollégium igazgatóságánál (Budapest, Thö-
köly-út 94) kell mielőbb jelentkezni, a mely az érdeklő-
dőknek megküldi az EMKE kollégium prospektusát is. 
A kollégiumba az erdélyi ifjak közül csakis műegyetemre 
és felső szakiskolákba járó növendékek vétetnek föl, a 
kik számára a kultúregyesület már az első esztendőre 
öt teljesen ingyenes alapítványi helyet létesített. A jövő 
évben megnyílik Budapesten az EMKE leánykollégiuma is. 

Tanítóhiány. Untalan hangzik a panasz a tanító-
hiány miatt. De nincs tanítónő-hiány. Itt túlprodukció 
van. A konvent legutolsó ülésén kimondotta, hogy a hol 
3 tanítói állás van, ott legalább egy lehetőleg tanítónővel 
töltessék be. A dunántúliak is úgy helyezik el a pápai 
tanítónőképző növendékeit. Akadálya annak az énekvezéri 
funkció. Itt is meg van törve a jég. Vannak már képe-
sített kántornők. Miért ne vezethetnék nők is a templomi 
éneklést. Sok helyen talán még ízlésesebb lenne az 
ének és talán elmúlna híveinknek az öblös hangok iránti 
kizárólagos szerelme. 

EGYESÜLET. 
Meghívó. A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 

és az Országos Református Lelkész-Egyesület tagjait 
van szerencsénk közgyűlésre az alábbi programm szerint 
meghívni: A gyűlés ideje 1914. szeptember 29—30, 
október 1—2. Helye Debreczen. Szeptember 29-én d. u. 
3—5 óráig ORLE. választmányi gyűlés. Szeptember 29-én 
d. u. 5—7 óráig MPIT. választmányi gyűlés. Szeptember 
30-án d. e. 8 órakor a MPIT. és ORLE. közös isten-
tisztelete a nagytemplomban; d. e. 9 órától a MPIT. 
közgyűlése; d. u. 4 órakor Hajdúböszörményben a Kál-
vineum-épiilet felszentelése. Október 1-én d. e 9 órától 
az ORLE. közgyűlése; d. u. 3 órakor, október 2-án d. 
e. 9 órakor és d. u. 3 órakor belmissziói kurzus. Rész-
letes programmal később szolgálunk. Kedvezményes je-
gyekért és elszállásolásért augusztus hó 20-ig méltóztas-
sanak a tiszántúli ref. egyházkerület püspöki hivatalánál 
úgy a MPIT. tagjai, mint az ORLE. tagjai jelentkezni. 
A jelentkezőket kérjük, hogy foglalkozásukat, lakóhelyü-
ket az utolsó postával és vármegyével együtt szívesked-
jenek megjelölni. Dr. Baltazár Dezső, az ORLE. elnöke. 
Dr. Zsilinszky Mihály, a MPIT. elnöke. 

A testvéri szeretet munkára hívása. Ima és beszéd, 
a melyet a belsősomogyi ref. tanítótestület közgyűlésén 

mondott Izsák Aladár somogyjádi lelkész, a ki az utóbbi-. 
ban a belsősomogyi ref. tanítókat lelkes szavakkal hívta 
fel a megalakult „Református Egyesület "-be való belé-
pésre. Felemlíti a beszéd sorári, hogy lelkesítőleg hatott 
reá az erdélyi példa, a hol hasonló czélú egyháztársa-
dalmi egyesület alakult, a mely egy táborba gyűjti a 
lelkészeket, világiakat és tanítókat. Otthon mondja sok 
gyengeséget, tétlenséget, közönyt és visszavonást látott. 
Á lelkészek a belmisszió munkájában a passzív rezisz-
tenciával gyűjtötték fejükre az eleven szenet, a világiak 
pedig csak az adminisztráczió sánczain belül asszisztáltak 
a lelkészi karnak. Most eljött az ébredés, a közös mun-
kára indulás órája, ezért alakul a Ref. Egyesület. — 
A lelkes felhívó szózat bizonyára nem maradt eredmény-
telen. E sorok írója bizonyságot tehet arról, hogy egy egy-
házmegyében hasonló czélú, keresetlen szavai mily lelkes 
visszhangra találtak a tanítók lelkében. De hát szabad 
legyen megjegyeznünk: miért nem belső somogyi Kálvin-
szövetség annak az egyletnek a neve ? Hiszen Erdélyben 
is, a melyre a lelkes szónok hivatkozott, Kálvin-szövetség 
van. De nem is kellett volna olyan messzire mennie. 
Baranya közelebb van Somogyhoz, mint Erdély. Ott már 
megindult a lelkes munka, a mely, hisszük, győzelmes 
lesz a nagy akadályok daczára is. De hát mindegy. 
Tudjuk, hogy nem a név a fő ; sikert kívánunk a belső-
somogyi atyafiaknak 1 

GYÁSZROVAT. 

Mikó Imre a hajdúnánási ref. egyház ifjú lelkésze 
30 éves korában hirtelen (vörhenyben) elhunyt. 

Id. Derzsi Dénes mezőkölpényi ref, lelkész életé-
nek 62-ik, szolgálatának 42-ik évében meghalt. 

Olasz Károly, a székelyudvarhelyi ref. kollégium 
tanára 57 éves korában elhunyt. 

Áldás emlékezetükre ! 

Felelős szerkesztő: B. Pap István. 

PÁLYÁZAT. 

Pályázat helyettes-tanári állásra. 
A sárospataki ref. főgimnázium igazgató-tanácsa 

az 1914—15-ik isk. évre pályázatot hirdet egy helyettes 
tanári állásra. Pályázhatnak mennyiségtan-természettan-
szakú ref. vallású tanárok vagy tanárjelöltek. A pályá-
zathoz mellékelni kell: 1. érettségi vizsgái bizonyítványt, 
2. keresztelő levelet, 3. tanári oklevelet (vagy szakvizs-
gáról szóló értesítőt), 4. eddigi alkalmazásáról szóló bizo-
nyítványokat, 5. a katonai kötelezettség lerovására vo-
natkozó okmányokat. A megválasztott helyettes tanár 
fizetése: 2000 K és állását ez évi augusztus 31-én tar-
tozik elfoglalni. A pályázati kérvények beadásának ha-
tárideje augusztus 23. 

Sárospatak, 1914 július 24. 
A főgimnázium igazgatósáa. 



NYILTTER. 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és hthiumos gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál* köszvénynél, czukorbetegségnél, 
vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvlzkereskedéeekben éc gyógyszertárakban. 

C P U l l T T D C / p n n m Szlnye-Llpóozi Salvator-forris-vAUalat, 
ö L H U L I Ü i j A b U d l Budapest, V., Rudolfralrpart 8. 

E R Z S E B E T K I R Á L Y N É 5 Z A L L Ó 
Budapest, IV. Ker., Egyetem-utcza 5- szám. 
Régi jó hírnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központjában. A mult évben újonan épült minden modern 
kényelemmel felszerelt hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

HIRDETESEK. 

Hungária beszélő-gép 
a legjobb gyártmány. — Olcsón 
kapható. — Kedvező fizetési fel-
tételek. — Kérjen árjegyzéket. 

Deményi J. és társa 
Budapest, 

VL, Teréz-körút4. sz. 

II l e l k é s z urak s z í v e s f i g y e l m é b e a j á n l j u k a k i a d á s u n k b a n 
m e g j e l e n ő é s k ö z k e d v e l t s é g n e k ö r v e n d ő ú g y n e v e z e t t 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16° alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
3.G0 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 

Vászon- és félbőrkötésben . 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8° alaKban 1772 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.60 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10 — kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Epen most jelent meg. Épen most jelent meg. 

A középkori neveles története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

HornyánszKy ViKtor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL kei\, Máría-utcza U. szám• Telefon: József 34—ÍO* 

Elvállalnak minden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 
Nagy gyakorlattalbíró 
speczíálísták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyházgyüle-
kezeteknek iskolák és 
templomok terveit díj-
talanul elkészítik. Ad-
nak szakvéleményt és 
becsléseket végeznek. 
Kívánatra személycsen ís 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. 



a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: I I . , Corvin-tér 2. — IV.. Semmelweiss-u. 14. — V., Lioót-
körút 2 2 . - VI., Andrássy-út 2 8 . — V I I I . , Rákóczi-út 3 9 . — V I I I . , Baross-

utcza 7 7 . - X., Liget-tér 2. 
Egy a f e t i é m e m t i t ö m é s l i e a való utasítást 

tartalmazó füzet bárkinek i n g y e n kiadat.ik. 

D I F n P D O T T A gőzüzemre berendezett csász. lylLVlLlv vf I 1 Vr és kir. udvari orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi , bécsi, pécsi stb. kiállí tásokon kitün-
tetve. Kedvező üzetési feltételek mellett ki-
váló, t iszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tar tós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját , a mely mű ez idő 
szerint h a z á n k legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat ós hangolásokat a legmórsékeltebb 
árban tel jesí t . Orgona j óka rban ta r tásá t el-
vállal ja. Katalógussal, tervezetekkel és r a j -
:: zokkal k ívánatra d í jmentesen szolgál. :: 

Az egész 
uraló eredeti Sffí The Champion 

kerékpárokat dupla harang c sa pággyal és 
szabadonfutóval 3 és 5 évi jótállással, min-
den árfelemelés nélkül, sz igorúan és az ere-
deti gyári árakon havi lü és 15 koronás 
részletre ad juk és kerékpáralkatrészeket az 
egész világon létező ös szes kerékpárokhoz 
külső és belső gummikat , pedálok, lánczok, 
csengők, kulcsok, szabadonfu tóágyak , kor-

mányok , s tb. mélyen leszállított 

n agybani eredeti gyári árban szállítunk vidékre is 
1 drb hegyi gummi 6 K-tól, 1 drb'belső 2-80 K-tól feljebb 

LÁNG JAKAB ÉS FIA 
kerékpár- és alkatrésznagykereskedők 

BUDAPEST, VIII. Ker., József-Körút 41 szám. 
Fióküzletek: András sy -ú t 55., Baross-tér 3. és Budán II., Margi t -kőrút 6. sz 

Diszárjegyzék 1500 képpel ingyen és bérmentve. 

Orgona- és harmoniumgyár 
gf i ze r íha j tás - i s saját v i l lamosvl lág l tá isa l berendezve, 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
08. 6s kir. udvari azAllltók 

RÁKOSPALOTA (Budapest me l le t t ) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi o rszágos kiáll í táson „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel" , az 1904. évi veszprémi kiállí-
t áson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassa i kiáll í táson „díszoklevéllel" (első dij) ki-
tüntetve, azonkívül számta lan ki tüntetés és 
el ismerés. Ajánl ják kitűnő h a n g ú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a l egú jabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat , melyek rendkívül 
könnyű já tékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az idő já rás minden viszon-
t agságának ellenállnak. Szolid munka és 
ju tányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak . Eddig 700-nál több ú j orgona lett szál-
lítva. Raktáron ki tűnő hangú harmóniumok 

minden nagyságban. Harmomumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendeléare kéBzülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

H E G E D Ü S É S S Á N D O R 
PROT. IRODALMI KÖNYVK1 ADÓHIVATALÁBAN 

DEBRECZENBEN 
LEGÚJABBAN MEGJELENT 

REF. THEOL. ÚJDONSÁGOK 
PAPI DOLGOZATOK 

ÍRTA 

PÉTER MIHÁLY 

ÁRA VÁSZONKÖTÉSBEN 6 KORONA 

ÉLŐKNEK A HOLTAKRÓL 
TEMETÉSI BESZÉDEK ÉS IMÁK S FÜG-

GELÉKÜL NÉGY EMLÉKBESZÉD 

IRTA SZUHAY BENEDEK 

ÁRA A 400 OLDALAS KÖTETNEK VÁSZONK. 8 K 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
b e S z ö vet kezeté hezae^e^ 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 55 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



STOWASSER J. 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

Pedá los h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első maayar — villamos ergra faarendezBtt — hangszergyár. 
cs.és kir.'udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, II., Lánczíhd-u, 5 . sz. Gyár: Öntöház-u, 2 . sz. 
Továbbá ajanlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- és fúvo-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerenda! £ f y
b f r ; 

mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erösebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik. 

Kivitel nagyban = = = = = 
és kicsinyben. 

T e l e f o n 81—20. 

G A Z D Á K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E 
Alapíttatott 1900-ban 

Budapest, Kálvin-tér ÍO., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz- és jégkár ellen, úgyszintén 
az ember életére a legkülönbözőbb módozatok szerint elő-
nyős fellételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjarányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 13 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
üzet feleslegéből közgyűlési határozat értelmében díjvissza-
térítésben. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden irányban készséggel szolgál az igazgatóság. 

Alapítványok kormány hozzájárulásával 2,527.960 K 
Tartalékok 3,846.903 Ii 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett tűzkárokban 12,385.000 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett jégkárokban 6,000.000 K 
Biztosított érték tűzben 1913. évben . . 930,000.000 K 
, „ „ jégben „ . . 62,500.000 K 
Lletüzlet állománya 17,370.144 K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„GONDVISELÉS" 
Országos Közp. Segélyzö Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig terjedő temetési'segélybiztosítást nyújt, népbizosítási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai- és 
vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat nél-
kül. — A „Gondviselés-Társulat" elnöke: Emődy József, igaz-
gatósági tagok: Láng József, lovag Ember Károly, Czobor 
László, Meskó Pál, Nérei Ödön és ügyvezető-igazg.: Paur Ödön. 

Kapható Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kammermayer Károly-u. 1. 



PROTESTÁNS 

Megjelenik minden vasárnap. 
Szerkesztőség és k i adóh iva t a l 
IX., R á d a y - u t c z a 28., a hová 
a kéz i ra tok , e lőf ize tés iésh i rde tés i 

d í jak stb. k ü l d e n d ő k . 
L a p t u l a j d o n o s és k i a d ó : 
a k á l v i n - s z ö v e t s é g 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI PAP ISTVÁN. 

Társszerkesztők : 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő , Sebes tyén Jenő , T a r i Imre dr . és 

Veress Jenő . 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor. , félévre: 9 korona , 

negyedévre : 4 kor . 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 ko rona . 

Hirdetési díjak: 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolezad oldal 5 K. 

TARTALOM. Az Élet Könyvéből: Harczi zajnak közepette... m. k. — Vezérezikk: Szolgálat a harezmezön. Marjay Károly. 
— Krónika: Királyi szavak. — Belföld: A gyomai százéves templom, m. k. A házasságkötések statisztikája az 
1912. évben. Homola István. — Szocziális ügyek: Hajnali kávésátrak. A székesfőváros szocziális intézményei. Ker-
tészeti tanfolyam. Tanulók nyári foglalkoztatása. — Külföld : Nagybritánnia. P. — A mi ügyünk. — Irodalom. — 
Egyház. Gyászrovat. — Pályázatok. — Hirdetések. 

Az Élet Könyvéből. 

Harczi zajnak közepette . . . 
„Áldott az Úr, az én kő-

váram, a ki hadakozásra tanítja 
kezemet s viadalra az én ujjai-
mat." (Zsolt. 144: !.) 

Harczi zajnak közepette írjuk e sorokat. Lelkünk 
álmélkodással csodáija ezt a kicserélt, világot. Mintha a 
régi atmoszféra egy titkos ablakon kiszállott volna, vala-
honnét új Levegő csapja meg az arezunkat. Önzés, blazirt-
ság, a mának-élés, a mi csak betöltője volt ez elernyedt, 
bűnei miatt már szinte gondolkodni sem akaró világnak: 
elfogyott a szívekből. Egyetlen, friss, tiszta érzelem lett 
úrrá kicsiny, nagy, úr, szolga fölött: az embergyilkosokat 
meg kell büntetni. Lapjaink Jiazaszeretettől izzó czikkeket 
írnak. Tízezrek riadója jár gerinczegyenesítően utczáin-
kon. A fegyverviselők becsülete a legmagasabbra szök-
kent. A kulturált XX. század gyermeke, ki a kényelem 
puha párnáin nőtt fel: edzett harezossá esküdött máról hol-
napra. Családapák búcsúznak, asszonyok, leányok titkon 
könnyeket morzsolnak, búcsúcsókot váltanak. A magyar 
föld megmozdult, fiait délre küldi átkos szomszédját 
becsületre tanítani. 

Lelkipásztoraink közül sokan a hadbamenők sorai-
ban járnak. Viszik oda is az egyetlen legfőbb táplálékát 
halhatatlan lelkeknek : az Igét. Sebeket kell kötözni 
majd a másik hazába térők lelkén. Vigasztaló angya-
lokként széjjel járni, mindenekkel jót tenni. Sok szív 
ott nyílik ki az igaz Megváltó befogadására, a ki azt a 
sok bűnt elkövetett népet is által tudná formálni a saját 
képmására. Vájjon ezt a legdrágább ajándékot is el-
vihetjük-e majd egyszer néki? Ha majd megbűnhődött, 
ha majd alázat szállt kevély szívébe: ezt az ajándékot 
is oda nyujtsuk néki! Kenyeret kő helyett. Sok éhező 
marad ott. Sok sivalom, sok könnyhullatás. 

Szolgálni hivattak a hon maradtak is. A bánatba 
ejtődött szíveket nem szabad utálni. A próba alá bocsá-

tott fiaknak most van legnagyobb szüksége a Szabadítóra. 
Ki volna más hivatva a vigasztaló, bátorító szó, az örök 
Evangélium széthordozására, mint Isten sáfárai ? ! Elhall-
gathatnánk-e mi e boldog bizonyosságot: 

„Harczi zajnak közepette 
Mentőnk résen áll!" 

Hadbaszálltak, honmaradtak a Dávid énekéről se 
feledkezzünk meg: „Áldott az Úr, az én kőváram, a ki 
hadakozásra tanítja kezemet s viadalra az én ujjaimat". 

Keresztyén hadsereg ! Fővezéred csak az Ur lehet! 
Becsületre csak az Úrral taníthatod a bűnös, rossz fiakat. 
A mi fiaink vagytok! Mi elvárjuk tőletek, hogy kezeteket 
az Úr tanítsa hadakozásra, viadalra ujjaitokat! Hisszük, 
tudjuk, bátran, hangosan hirdetjük az egész világnak, 
a kiket az Úr vezérel, azoknak fegyverén diadal ragyog! 
A büszke trikolort Délnek szellője suhogtatja, magyar 
kar taríja, hős magyar vér védi. Nándorfehérvár, Szendrő 
csodálkozva nézi a rég nem látott lobogót. 

A győzőnek az Úr ád majd koronát. Egy világ 
szemléli e hadbaszállást. Vajha győzelem koszorúzná 
fiaink tusáját. Vajha hálaadásnak új énekét énekelhet-
nénk „tízhúrú hangszerrel" annak azúrnak, „a ki segít-
séget ád a királyoknak". 

Fiaink olyanok legyetek, mint a plánták, nagyokká 
nőjjetek! Ne féljetek! A csaták Istene néz le ránk, a 
ki adta régen is az övéinek a diadalt! m. k. 

SZOLGALAT A HARCZMEZON. * 
A legutolsó perczig reménykedtünk, hogy Szerbia 

eszére tér. Makacsul hittük, liogy az utolsó pillanatokban 
meghunyászkodik, a sértő szó helyén kérő támad. Vér-
zivatart tudva, szántszándékkal ki támaszt nemzete felett? 
Álnoksága nem ismert határt. Bűnös fiait nemzeti hősök-
ként ünnepelte. A végső válasz is rávallott. E népre is 
elmondhatjuk az írás szavát: „szájok hazugságot beszél 
s jobb kezök a hamisság jobb keze". Önmagánál is 



jobban bízik a háta mögött álló nagy súgóban, bujtogató-
ban. Provokáló magatartása a háború szörnyű rémjét 
hozta fejünkre. Elhangzott a végső szó egy nemzet helyes-
lésétől kísérve. Máról holnapra új világba jutottunk. 
A fegyver elővette szerepót. Fiaink, véreink ezre hadba-
szállt. 

Ezekben a nehéz, ezerféle izgalommal fűtött napok-
ban hónapokat élünk át csodás intenzivitással. A lelke-
sítésen túl már e napokban is keresnünk kell a ránk 
váró kötelességeket. Utóvégre itt elsősorban Magyar-
ország épségéről van szó. A mi földünkre éhes Szerbia. 
Étvágyát a gazdag Bánát is ingerli. Ezért főképen ne-
künk kell résen lenni! 

A mozgósított ezredekben a mi fiaink vannak. Oda-
haza a mi édes anyáink, hitvestársaink, gyermekeink 
sírnak, aggódnak, rettegnek. 

Mi lehetne olyan teendő, a mivel mi is tudnánk 
segíteni a hadseregnek, ennek a bámulatos szervezet-
nek? Vár-e egyáltalában reánk ott a harczmezőn is ön-
kéntes szolgálat? A hadbaszállt tábori lelkészek mun-
káján kívül tudnánk-e mi egyébbel is szolgálni? 

Az orosz-japán háború nagy tanulsággal szolgált 
a világnak. A tanulságokat Európa hadseregei értékesí-
tették elsősorban. A háború megindulásakor Észak-Ame-
rika ifjúsági egyesületei ós a keresztyén diákszövetségek 
elküldötték munkásaikat a hadvezető felekhez s felaján-
lották önkéntes szolgálataikat, a harczmezőn. Elfogadták. 
Kiszámíthatatlan áldás fakadt ebből az áldozatos szép 
munkából. A háború befejezése után ezek a munkások 
beszámoltak impresszióikról s a végzett munkáról. Ki 
gondolta volna akkor, hogy hamarosan aktuális lesz a 
munka megtanulása s végrehajtása hálunk is. 

Ifjúsági egyesületi és diákszövetségi tagok, főleg 
titkárok, — ifjú emberek, legnagyobb részben diákok — 
azt az ajánlatot tették, hogy készek a harczoló sereggel 
haladni. Esténként, a harcz ntán, pihenők alkalmával 
czeruzát, tollat, tintát, papirost, apró-cseprő kis eszközö-
ket, czikkeket — miket a katona magával nem hordoz-
hat — tartanak kéznél, adnak használatra, esetleg vég-
legesen is ingyen. A fáradt, az írni nehezen, vagy egy-
általában nem tudó katonáknak megírják haza szóló 
leveleiket, lapjaikat. Gombjaikat felvarrják, szóval min-
denféle ilyen apró szolgálatot elvégeznek szeretetből. 
Alkalmas füzeteket, traktátusokat, újságokat osztogatnak. 
Az olvasni nem tudóknak hangosan felolvassák. Persze 
nagyon gyakran olvasták előttük fennhangon a bibliát 
is, melyet ott a „halálnak völgyén" más, engedelmesebb 
szívvel hallgatták a kemény hadfiak is, mint egykor 
odahaza. Sok halhatatlan lélek ott és ezáltal találta meg 
Megváltóját. Nemcsak a legénység, hanem a tisztikar is 
szívesen vette őket igénybe, mert végtelen szolgálatkészek 
voltak. Bibliarészeket, újtestamentumot adtak ingyen 
azoknak a katonáknak, a kik kérték vagy elfogadták. 
Esténkint fel-felcsendült az ajkukon egy-egy szívbe mar-
koló ének is. Szóval ezerféleképen tudtak a harczmezőn 
ingyen, szeretetből szolgálni. Epen mert ingyen csele-

kedték: az is felkereste őket, a ki Istennek addig ká-
romlója volt. Egyszerű szavakkal sok alkalom nyílt az 
élet-halál közt az üdvösség nagy kérdéséről is beszélgetni. 

A háború befejezése után nem győzték az ifjakat 
dicsérni közkatonák, tisztek. A japán kormány hálás 
köszönetét külön kifejezte. 

Ezek az ifjak idegen, nagyrészben pogány nép 
körében szolgáltak így. Hát mi a mi fiaink között nem 
tudnánk ilyen munkát végezni? 

Evengéliumi egyleteink, különösen budapesti ifjú-
sági egyletünk, a keresztyén diákszövetség, sőt a cser-
készek is nagy csomó hívő keresztyén ifjat neveltek fel 
az utóbbi években, a kik koruknál fogva mind itthon 
maradtak, a kik pedig az itt vázolt munkára rendkívül 
alkalmasak, hivatottak. 

Úgy tudjuk, az egyesületek vezetői közt már fel 
is merült hasonló gondolat. Mi e helyen kérjük őket, 
hogy vegyék komoly megfontolás alá e szolgálatot. Erő-
sen hisszük, hogy ha a mi hadvezetőségülik megérti, 
hogy miről van itt szó: hálásan el is fogadja az önként 
felajánlott szolgálatot. Ha ez megtörténik, tudjuk, hogy 
akadnak buzgó ifjak, a kik örömmel indulnak így szol-
gálni Uruknak a harczmezőn. Istennek bőséges áldása 
nem fog elmaradni. 

A magyar népnek így, ilyen körülmények között 
még soha senki sem szolgált. Milyen dicső dolog volna, 
ha a magyar ifjúság így mutatná be hitét, szeretetét 
nemzetének, igy tenne tanúbizonyságot arról a Mesterről, 
a kitől ezt a szeretetet, a szolgálatnak ilyen Lelkét vette. 
Hány lélek találhatná meg ott az Urat ? Ki tudja, milyen 
csodálatos áldásokat tartogat az Úr számunkra? Milyen 
gazdag gyümölcsöket teremthet majd ez a szolgálat az 
evangéliumi munkák számára is ? 

A kik készek ide is ekinni az Evangéliumot szí-
vükben és pjkukon s alkalmasok is rá: nem zárhatják 
be fülüket az Úr szavai előtt. 

Marjay Károly. 

KRÓNIKA. 

Királyi szavak. 

„Mindent jól megfontoltam ós meggondoltam. Tuda-
tában vagyok elhatározásom horderejének és a Minden-
ható előtti felelősségemnek." Milliók szívére hatottak 
felemelőleg és megnyugtatólag ezek a királyi szavak 
most a nagy elhatározások és nagy áldozatokra való fel-
hívások napjaiban. Mert szinte alig tudjuk magunkat 
beleélni a nagy változásba, alig tudunk felocsúdni mind-
abból, a mi most körülöttünk történik. Minden olyan 
rendkívüli, szokatlan és fenyegető már most ós nem tudjuk, 
mit hoz a jövő. De egyet tudunk és ez az, hogy most 
a nehéz időkben a királyi szózattal összhangban mind-
nyájunknak mélyen át kell éreznünk azt a felelősséget, 
a mellyel a Mindenhatónak tartozunk. Ez a felelősség 
kell hogy „jókedvű adakozókká" tegyen bennünket. 



Most a „haza oltára" már bizony nem olyan könnyen 
ellebbenő, szálló ige az ajkakon. Mennek fiaink, véreink 
ezer veszély közé, mennek családapák, családfenntartók. 
Felelősek vagyunk mi, a kik itthon maradunk, hogy a 
háború okozta szenvedés, megpróbáltatás, nyomor minél 
kevesebb legyen. Különösen az egyháznak, Krisztus egy-
házának kell mélyen átéreznie most a reáháramló nagy 
felelősséget. Sebeket gyógyítani, könnyeket törölni, ha 
mást nem, „egy pohár hideg vizet" nyújtani üdülésül, 
ez az egyház nagy pásztori feladata ott a csatamezőn 
és itthon. Erre sorakozzunk, ez legyen most minden 
gyülekezetben a mi első szocziális feladatunk. Hadd 
tudja, érezze most mindenki, a ki szenved, a kinek vesz-
tesége van, hogy a Krisztus egyháza zászlóvivő ott, a 
hol szükség van a könyörülő szeretetre. Fájdalom, né-
künk nincsenek diakónusaink, a kiket a harcztérre 
küldhetnénk és kevés a diakonisszánk, de az egyház 
minden hűséges tagjának, szervének, a kiben él a fele-
lősségérzet, most meg kell tennie minden áldozattal a 
szeretet szolgálatának nagy kötelességét. Hiszen mi is,, 
a kik itthon maradunk, mozgósítva vagyunk. A „nagy 
Király" is szól hozzánk és 0 indit mindnyájunkat a 
könyörülő, segítő szeretet útjára. Egy emberöltő óta nem 
volt ily alkalom . . Induljunk! 

BELFÖLD. 

A gyomai százéves templom. 
A gyomai ref. egyház nagy és lelkes ünnepet ült 

1913. deczember 14 én templomának 100 éves jubileuma 
alkalmából. Azóta megjelent egyik lelkipásztorának, Har-
sányi Pálnak tollából az ünneplő egyház történetét s az 
elhangzott szép beszédeket megörökítő csinos füzet is. 
A mikor röviden mi is megemlékezünk róla, bemutatjuk 
olvasóinknak az Isten dicsőségének eme hajlékát. 

Jó dolgot cselekedtek lelkész és presbitérium a 
szép és buzgó munka megírásával, kiadásával. Hisszük, 
hogy a gyomai hívek ezután még inkább meg tudják 
becsülni s az unokáknak általadni az öröklött „drága 
kincseket". Nem kárbaveszett fáradság volna, ha év-
százados eklézsiáink történetét — a hol ez még nem 
történt meg — buzgó lelkipásztor, vagy világi férfiú tolla 
megírná. Mennyi önfeláldozó hűség egyház és haza iránt 
szunnyadhatik ott a parókhiák poros írásai között! Kár 
volna a legkisebbért is, ha elveszne. A „tőkét" nem 
fogyasztani, hanem szaporítani illik. Már pedig „tőke" 
egyházunkra nézve minden kihullott vér, minden kiizzadt 
verejtékcsöpp. 

1813-ig csak vázlatosan emlékszik meg adatok hiá-
nyában a régiekről. Az utolsó évszázadból két lelkipász-
tor emelkedik ki: Dávidházy Sámuel, a ki 1818-tól 
1862-ig, tehát 44 éven ál szolgált nagy hűséggel és Garzó 
Gyula, a ki 1871-től 1908-ig világolt nemcsak a gyomai 
híveknek, hanem szélesebb körökben is. A gyomai egy-
házat szolgálta Kálmán Farkas, a régi kuruczoknak itt 

felejtett „hegedős"-e is. Hosszú sorban sorakoznak az 
atyáikhoz megtért lelkipásztorok, rektorok, tanítók és 
kurátorok nevei, a kik a gyomai szent eklézsiában vi-
gyázván voltak hűséggel. 

Mi sem kívánhatunk szebbet és jobbat az ünnepet 
ült egyháznak, minthogy az az „évszázados templom, a 
sokat küzdött nemes református szentegyház" hegyen 
épített város legyen, maradjon, úgy világoljon, hogy a 
halhatatlan lelkek mindnyájan megtalálják az üdvösséget, 
a mi mindennél nagyobb és drágább mennyen és földön. 

m. k. 

A házasságkötések statisztikája az 
1912. évben. 

II. 

Az anyaországban aránylag a legtöbb vegyesházas-
ságot az unitáriusok kötötték; az e felekezethez tártozó 
vőlegényeknek 49'4°/<ra> a menyasszonyoknak pedig 

A gyomai százéves templom. 

48-3°/ 0-a lépett más vallásúval házasságra. Szám szerint 
leggyakoribb volt az 1912. évben is a r. kath. és refor-
mátusok összeházasodása; sűrű volt még a két görög 
felekezethez tartozók, továbbá az ág. h. ev. és r. kath. 
összeházasodása. Legkevésbbé házasodtak össze más val-
lásúakkal ez évben is a zsidók. Régen mondtuk és is-
mételten igazoltuk azt, hogy a polgári házasság czélja e 
téren nem vált be. A zsidó vőlegényeknek 5'6, a meny-
asszonyoknak pedig 5 3%-a lépett keresztyén házas-
ságra. Azt mondja erre a kormány jelentése, hogy a 
zsidók csekély arányát a vegyesházasságra lépők között, 
a vallási előítéleteken kívül az okozza, hogy a zsidó fél 
keresztyénnel kötendő házassága előtt igen gyakran 
keresztyén hitre tér és így statisztikánkban már a keresz-
tyén vallásúak között szerepel. Ezzel szemben tekintetbe 
veendők azok, a kik a zsidó vallásra térnek át, miután 



most ez is lehetséges s a 124 zsidó vallásra kitért keresz-
tyén esetből bizonyára nem egy ilyen természetű volt. 
A keresztyén- zsidó házasságok és az összes vegyesházas-
ságokhoz viszonyított aránya 1897—1900-ban átlagban 
362, %-ban 2 3, 1912-ben: 792, %"ban 3*5-re emel-
kedett. 

Az anyaországban kötött 22,107 vegyesházasság 
közül 6346-nál (28'7°/0) történt a születendő gyermekek 
vallására nézve megegyezés. A kötött megegyezésekből 
esett az apa vallására 2803 (%"ban: 44'17), az anya 
vallására 3543 (%-ban: 55*83). Az anyák vallásához 
való ragaszkodás erősebb, mint a férfiaké, az apáké. 
Tessék ennek tanulságait levonni. A megegyezésekből 
a r. kath. egyház javára esett: 3274 (%-ban: 51'59), 
gör. kath. 328 (517%), ref. 2001 (31*53%)• (Ebből is 
látszik, hogy a ref. egyház komolyan veszi fel a harczot 
a gyermekért, a jövő nemzedékért. Igaza van, a kié a 
nemzedék, azé a jövő!) Az ág. h. ev. egyház javára 
530 (8*35%), gör. kel. 174 (2"74%), unit. 13 (0*21%), 
izraelita hitfelekezet javára: 26 (0'41%)-

Annál az 1615 vegyesházasságnál, hol a vőlegény 
r. kath., a menyasszony ág. h. ev., megegyezés történt 
569 esetben. Ebből 358 esetben az apa, 211 esetben 
az anya vallását fogják követni a gyermekek. Veszteség: 
147. Annál az 1859 vegyesházasságnál, a hol a vőlegény 
ág. h. ev., a menyasszony r. kath., 812 esetben létesült 
megegyezés. Ebből 210 esetben az apa, 602 esetben az 
anya vallását fogják követni a gyermekek. Veszteség : 
392. Annál az 1581 vegyesházasságnál pedig, hol az 
egyik fél ág. h. eva másik fél nem r. kath., de más 
vallású, 266 esetben létesült megegyezés, melyekből 109 
esetben az ág. h. ev., 157 esetben a más vallás fogják 
követni a gyermekek. Veszteség: 48. Ezen esetekben az 
az ág. h. ev. egyház nyeresége a gör. kath. egyháztól 
20, a reformátustól 50, a gör. keletitől 25, az unitáriustól 
2, az izraelita hitfelekezettől 12; vesztesége pedig a 
gör. kath. egyházzal szemben 21, a ref. egyházzal szem-
ben 126 (nem oknélkiili tehát a panasz, ha ez a geresdi 
egyességnek az eredménye!), a gör. keletivel 8, az iz-
raelita hitfelekezettel szemben 2. — 35 ág. h. ev. vőlegény 
és 29 menyasszony kötött házasságot izraelita menyasz-
szonnyal, illettve vőlegénnyel. Megegyezés történt az 
előbbinél 6 az ev. és 1 az izr. hitfelekezet javára; az 
utóbbinál szintén 6 az ev és 1 az izr. hitfelekezet javára. 
Egy ág. h. ev. vőlegény és 2 menyasszony kötött házas-
ságot baptista menyasszonnyal, illetve vőlegénnyel, mind-
két esetben megegyezés nélkül. 5 ág. h. ev. vőlegény 
és 4 menyasszony kötött házasságot felekezelenkívüli 
menyasszonnyal, illetve vőlegénnyel, mindkét esetben meg-
egyezés nélkül. 

Azon 3717 vegyesházasságnál, hol a vőlegény r. 
kath., a menyasszony ref., 1427 esetben történt meg-
egyezés s 663 esetben az apa, 764 esetben az anya 
vallását fogják követni a gyermekek. Nyereség: 101. 
Azon 4348 vegyesházasságnál, hol a vőlegény ref., a 
menyasszony római kath., 2022 esetben történt meg-

egyezés, melyekből 780 esetben az apa, 1242 esetben 
az anya vallását fogják követni a gyermekek. Veszteség 
462. (Itt is látható az anya, a nő erősebb befolyása!) 
De felemlítém itt ismételve azon évről évre fokozottabb 
mértékben ismétlődő tényt, hogy a ref. egyház a r. k. 
egyházzal szemben szenvedett veszteségét jó részben kár-
pótolja. a többi felekezetektől elnyert hódítással. íme, e 
tényt bizonyító számok: azon 3211 vegyesházasságnál, 
a hol az egyik fél ref., a másik fél nem róm. kath., de 
más vallású, 695 esetben létesült megegyezés, melyekből 
457 esetben a ref., 238 esetben a másik vallást fogják 
követni a gyermekek. Nyereség 219. Ezen esetekben a 
ref. egyház nye-resége a gör. kath. egyháztól 222, az 
ág. h. ev. egyháztól 126, a gör. keletitől 79, az unitáriustól 
9, az izraelita hitfelekezettől 20, a baptistától 1; veszte-
sége pedig a gör. kath. egyházzal szemben 173, az ág. h. 
ev. egyházzal szemben 50, a gör. keletivel szemben 11, az 
unitáriussal szemben 2, az izraelita hitfelekezettel szem-
ben 2. 72 ref. vőlegény és 62 mennyasszony kötött há-
zasságot izraelita mennyasszonnyal, illetve vőlegénnyel, 
az előbbinél 12 a ref. és egy az izraelita hitfelekezet 
javára. 2 ref. vőlegény és 5 menyasszony kötött há-
zasságot baptista menyasszonnyal, illetve vőlegénnyel, 
egy megegyezéssel a ref. egyház javára az első esetből. 
3 ref. vőlegény és 3 menyasszony kötött házasságot 
egyéb (örmény) vallású mennyasszonnyal, illetve vőle-
génnyel, megegyezés nélkül. 3 ref. vőlegény és 5 meny-
asszony kötött házasságot felekezeten kívüli menyasz-
szonnyal, illetve vőlegénnyel, megegyezés nélkül. 

A róm. kath. egyház Magyarországon az 1912. év-
ben a két protestáns egyháztól fent kimutatott hódításon 
kívül, a gör. kath.-okkal kötött házasságoktól eltekintve, 
a melyek egyházi szempontból nem is vegyesházasságok 
(nem lehetne a kérdést az ev. és ref. egyházak között 
is ily módon rendezni ? Jele volna ez a testvériségnek 
s el volna hárítva a geresdi egyesség miatti súrlódási 
akadály. Ez illene hozzánk s ideje volna a kölcsönös 
megértésnek. Azonban, úgy látszik, ma ezt hiába han-
goztatjuk, ma a szeget szeggel álláspontján állunk. Ámde 
vigyázzunk, mert néha a fegyver hátrafelé is elsül!) azon 
1798 nem ev. vagy ref., de más vallásával kötött vegyes-
házasságokból megegyezés szerint vesztett 98 esetben, de 
409 esetben részére biztosíttatott a gyermekek vallása. 
Nyeresége tehát itt is 311. 

Keresztyének és izraeliták között Magyarországon 
összesen 792 házasság köttetett 158 megegyezéssel, 
melyből 132 esetben a keresztyénség és 26 esetben a 
zsidóság javára esett a megegyezés. Keresztyének és 
felekezeten kívüliek között összesen 49 házasság kötte-
tett, két megegyezéssel a r. kath. javára. Felekezeten 
kívüliek és izraeliták között összesen 23, megegyezés 
nélkül. Baptista és keresztyén között összesen 16 házas-
ság köttetett, egy megegyezéssel a ref. egyház javára. 

Kassa. Homola István. 



SZOCZIÁLIS ÜGYEK. 
Hajnali kávésátrak. 

Az Üdv Hadserege (Salvation Army) most tartotta 
Londonban világgyűlósét. A világ 40 országából jöttek 
össze 23 különféle nyelvet beszélő 7000 ember; nem 
hiányzottak még a zuluk sem. Hogy milyen nagy kihatású 
lehet az ilyen testvéresülés, azt felesleges volna magya-
ráznunk. Ez a hadsereg nagy, erőteljes, munkája üdvös, 
emberies. És képezi a jellemeket! Mondják, hogy az 
Empress of Ireland sülyedésekor egy a Salvation Ar-
mylioz tartozó sem használt mentöövet, másoknak ad-
ták át, hogy segítsenek. A börtönből kikerültekböl száza-
dokat szervezett és a gyarmatokon hasznos munkásokat 
nevelt belőlük. Mi ós az egész világ küzd az alkohol 
ellen, de igazi eredményeket a Salvation Army ért el. 
Gyakorlatiasan fogta fel a kérdést. Hajnali kávésátrakat 
állított fel sok száz helyen Londonban, a hol olcsóbban 
kap a munkás kávét kenyérrel, mint a mennyibe egy 
pohár pálinka kerül. És ha a zord; ködös reggelen, vagy 
esőben, hideg időben a munkás a kávésátrak mellett 
elhalad, a párolgó kávé illata legyőzi az alkohol utáni 
vágyat. Ez igen megszívlelendő, praktikus intézmény. Az 
ingyen tej és ingyen kenyérintézménynél is hathatósabb 
eszköz, mert a sátrak ott vannak elhelyezve, a merre a 
munkás munkába megy s nem alamizsna, a melyben 
mindenki részesülhet, a ki csak odafér, a hol ingyen 
osztogatnak kenyeret és tejet s a mely, mint minden 
alamizsna, nem nevel, sőt sokszor ront. Szívleljük meg 
ezt a jó intézményt s indítsák meg jótékony egyesüle-
teink az akcziót a fővárosban a hajnali kávésátrak léte-
sítéséhez. A korcsmák vasárnapi bezárása sem fog hasz-
nálni, ha nem gondoskodunk ilyenekről és nem vesz 
erőteljesebb irányt a népházak, munkásotthonok felállítása 
és a vasárnap délutáni erkölcsnemesűö szórakoztatás ügye. 
Gondolnunk kell a lélekre, azt is kell nevelni és táp-
lálékról gondoskodni. így legyőzhetjük a korcsmák test-
és lélekrontó hatásait s nevelhetünk jó érzésű embereket, 
buzgó, derék egyháztagokat I Kálvinista. 

A székesfőváros szoeziális 
intézményei. 

A Pályaválasztó Tanácsadó, Július 1-én két Pálya-
választási Tanács nyílt meg. Egyik az Aréna-út 136 szám 
alatti iskolában működik minden pénteken este 6—9-ig, 
vasárnap délelőtt 9—12 óráig, a másik pedig a Dohány-
utcza 65—67. szám alatti iskolában kedden és pénteken 
délután 6—-8-ig, vasárnap délelőtt 9—11 óráig. A Tanács-
adó czélja a pályaválasztás terén uralkodó tájékozatlan-
ságnak, valamint az ebből eredő károk megszüntetése. 
A Tanácsadó áz' egyes foglalkozások kereseti viszonyainak 
és az egyénnel szemben támasztott igényének tanulmányo-
zása mellett feladatának tekinti a szülök tájékoztatását 
is. A fővárosi tanács az ipar és kereskedelem fellendí-
tésére irányuló törekvéseket is szívesen támogatja s 

inasiskolák szervezésével is tekintettel kíván lenni a 
magasabb képzetségűek oktatásának különös kívánságára. 
A Tanácsadó elnöke Déri Ferencz tanácsos, ügyvezető-
társelnök Glück Frigyes, titkár Pataki béla. 

Kertészeti tanfolyam. 

A tanács a Diana-úti ismétlőiskolában kertészeti 
tanfolyamot tartott fenn a nyári szünidőben. Minthogy 
ez a tanfolyam megfelelt a hozzáfűzött várakozásnak, a 
tanács elhatározta, hogy ezt a tanfolyamot ennek az is-
kolai évnek nyári szünidejére is engedelmezi. 

Tanulók nyári foglalkoztatása. 

Nem minden szülő kísérheti állandóan figyelemmel 
serdülő fiát a nyár folyamán. A székesfővárosi tanács 
most hozzájárult, hogy július és augusztus hónapok alatt 
a IX. kerületi ErnŐ-utczai iskola délelőtt és délután 
háziipari foglalkoztató csoportokat állítson fel, a hol ki-ki 
hajlama szerint kartonmunka (könyvkötészet), kefekötés, 
fűzfavessző, kosárfonás, puhafamunka között választhat. 
Tandíj egy hónapra hét korona. Elfoglaltság 8—12-ig, 
vagy 2—6-ig. Szabadidőben cserkészkirándulást rendez-
nek. Jelentkezni lehet az igazgatóságnál 8—10 óra között. 

KÜLFÖLD. 
Nagy britá nn ia. 

Skóczia elnéptelenedése. Skócziában a mult század 
hatvanas évei óta mintegy egy millió holdnyi területet 
vettek ki a kisbérlők (crofterek) kezéből és alakítottak át 
vadászterületekké. A skót nép ezen „elvérzése" ellen 
most gyökeres reformokat sürgetnek. Az egyházak is 
élénk részt vesznek ott a helyzet orvoslására irányuló 
szoeziális küzdelemben, a mely a nagymérvű kivándorlás 
megakadályozását czélozza. 

Nők az egyházban. Az anglikán egyház egyik leg-
utóbbi „convocatio"-jában, gyűlésében, a melynek világi 
tagjai is vannak, nagy szótöbbséggel elhatározták, hogy 
a jövőben nők is lehetnek tagjai a missziói ügyeket 
intéző bizottságoknak, hogy szavazati joguk legyen az 
egyháztanácsok választásánál ós végül azt, hogy tagjai 
lehessenek a parókhiális tanácsnak. E nagy reform méltó 
feltűnést keltett Angliában. Szószólói főként a yorki ér-
sek és a londoni püspök voltak. Az előbbi azt mondotta, 
hogy nem azoknak a nőknek a kedvéért sürgeti a re-
formot, a kiknek fődolguk a teniszezés, ő első sorban 
a keleti Londonban (a szegény városrész) lakó munkás-
nőkre gondol, a kik között ezrével vannak olyanok, a 
kik mintaképei a nőiességnek és az egyház iránti buz-
góságnak. A nők munkája nélkül, mondá, haldokló és 
gyümölcsnélküli lenne az egyházi élet. A jelenlévő 25 
püspök közül csak három szavazott az általuk „sötétbe-
ugrásnak" jelzett reform ellen. 

A leányok faluja. A nagy angol gyermekmentőnek, 
dr. Bornardonok egyik legnagyszerűbb alkotása a leá-



nyok faluja Ufordban. 1300 leány, árva vagy elhagyott 
lakik ebben. A leányok 15—20-as csoportokban laknak 
egy-egy házban „családanyák" felügyelete mellett. Even-
kint megünneplik itt a nagy alapító születésnapját. A leg-
utóbbi ünnepen Sir William Baker „atya", a ki a nagy-
szerű intézmények vezetője, az ünnepi közgyűlésen be-
jelentette, hogy a Barnardo által alapított intézetekben 
most 8000 gyermeket gondoznak. 

A cserkészek kitüntetése. Angliában a mult hóban 
tízezer cserkész gyűlt össze egy lóversenytéren Baden 
Powell tábornoknak, a mozgalom megindítójának veze-
tése mellett. A nagy sereg Alexandra özvegy királynő 
előtt vonult el, a ki nagy elismeréssel mondott köszö-
netet a „Chief Scout"-nak e nagyszerű nemzetnevelő 
munkáért. Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy az olasz 
trónörökös is belépett egy cserkészcsapatba. 

A két skót egyház közeledése. Az angol király mult 
héten Skócziában tett hosszabb körútat. Ennek befejez-
tével az edinburghi szép St.-Giles katedrálisban volt hála-
adó istentisztelet. Mert az angol király, ha Skócziában 
van, nem az anglikán, hanem a skót presbiteri állam-
egyház tagja és ennek istentiszteletén vesz részt. Az 
istentiszteleten a bibliaolvasást ez alkalommal Kelman, 
az egyesült szabadegyház lelkésze végezte, a mely után 
a székesegyház hírneves lelkésze Williamson prédikált. 
Most történt először, hogy a király jelenlétében tartott 
istentiszteleten a szabad egyház lelkésze is teljesített 
funkcziót. Ez is egyik előjele a két egyház közeledé-
sének és újból való egyesületének. 

Az üdv hadseregének kongresszusa. A mult hóban 
volt Londonban az üdv hadseregének kongresszusa, a 
melyen mintegy 40 nemzetnek 7000 delegátusa vett 
részt . . . Érdekes és megragadó látványt nyújtott a föld 
minden részéről összesereglett, nemzeti viseletükben fel-
vonuló „üdv koloniáinak" felvonulása Booth Bramwell 
tábornok vezetésével. Az üdv hadserege, minden külön-
legessége daczára, nagyszerű nevelő és keresztyén szo-
cziális munkája miatt ma már mindenütt nagy elisme-
résben részesül. A kongresszust megelőzőleg, a tábornokot 
az angol király és királynő is fogadták és köszönetet 
mondtak neki a hadsereg önfeláldozó munkájáért. Tíz-
ezer főnyi közönség jelenlétében nyílt meg a kongresz-
szus, a melyet az angol uralkodón kívül az amerikai 
köztársaság elnöke is melegen üdvözölt. Nagy részvét 
nyilvánult meg a kongresszuson az amerikai küldöttek 
iránt. Ezek közül ugyanis száznál többen vesztették éle-
tüket a nagy hajókatasztrófa alkalmával. P. 

A MI ÜGYÜNK. 

Tekintettel a rendkívüli körülményekre, a 
p o s t a i é r i n t k e z é s , s z á l l í t á s , n y o m d a i 
t e c h n i k a nagy nehézségeire, nem tudjuk, vájjon 
lapunk következő számát adhatjuk-e a mostani 
terjedelemben és megjelenhetik-e a szokott időben? 

Az esetleges hiányokért és késedelmes kézhez-
vételért szíves elnézést kérünk. 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t kérjük, szíveskedjenek az 
1914. évi előfizetési díjat s az e s e t l e g e s h á t -
r a l é k o t minél előbb beküldeni. 

Szerkesztőségünk tagjai közül dr. P. Horváth 
Zoltánnak van legterhesebb nyaralása. E hét folyamán 
honfiúi kötelessége teljesítése czéljából a szabadkai 4-ik 
honvédhuszárezredhez vonult be tartalékos hadnagyi 
minőségben. — Dr. Kováts István Spanyolországban és 
Észak-Afrikában utazik Nagy Dénes vallástanár társasá-
gában. — Dr. Tari Imre Svájczban van. — Sebestyén Jenő 
Olaszországban a viareggioi tengeri fürdőn üdül. — Bö-
szörményi Jenőt tábori lelkésznek hívták be. — A felelős 
szerkesztő Dunaszentgyörgyről vezeti most a lap ügyeit 
Marjay Károly lelkész szíves közreműködése mellett. 

Kálvinszövetségi közgyűlés. A szilágyszolnoki ref. 
egyházmegye rendkívüli közgyűlésével kapcsolatban tar-
totta az egyházmegyei Kálvin Szövetség évi rendes gyű-
lését e hó 15-én Zilahon, a vármegyeház dísztermében. 
Ének után Kovács Albert alelnök imádkozott. Ezután 
Zsigmond Károly elnök megnyitó beszédében a Kálvin-
Szövetség nagy hivatására mutatott reá és buzgó sza-
vakkal lelkesítette a tagokat a további munkára. „Egy-
házi és vallási közöny" cz. felolvasásában modern eszméket 
fejtegetett Sándor Ferencz szilágysornlyói segédlelkész. 
A titkár számolt be azután az egyes körök és egyházak 
működéséről, melyre a pénztáros évi beszámolója követ-
kezett. Több adminisztratív kérdés elintézése után a 
szövetség világi elnökéül Péchy Imre főispánt válasz-
tották meg. A szövetség tagjai lelkes hangulatban, sze-
retetben összeforrva, új elhatározásokkal távoztak a köz-
gyűlésről. 

A Claparéde-emléktáblára és ösztöndíj-alapra 
M. I. Budapest 1 K-t küldött. Eddig begyűlt 13 Ll'40 K. 
További adományokat B. Pap István theol. tanár czí-
mére (IX., Ráday-utcza 28) kérünk. 

IRODALOM. 

Igehirdető. Egyházi beszédek gyűjteménye. Kiad-
ják Révész János ev. és Soltész Elemér ref. lelkész szer-
kesztők. Megjelenik havonkint. Tartalma: Takács Sándor 
mándi ref. lelkész: A felebaráti szeretet mértéke (Vasár-
napi). — Kevésből- sok (Szűk aratás után). — Smid 
István rozsnyói ev. lelkész : A hamis sáfárok (Vasárnapi). 
— Lukácsy Imre dunavecsei ref. lelkész: A szombatnak 
is ura az embernek Fia (Vasárnapi). — Beyer Fülöp 
marosvásárhelyi ev. lelkész : Legyetek hívek Jézus evan-
géliomához (Vasárnapi). — Csernák Béla furtai ref. lel-
kész : A becsületes ember meg a nyolczadik parancsolat 
(Vasárnapi). — Varga Antal bátkai ref. lelkész: Vétkez-
tünk az Úr ellen. (Bűnbánati.) 

Dr. Hegymegi Kiss Áron emlékezete. írta H. Kiss 
Kálmán. Özv. H. Kiss Kálmánné megbízásából sajtó alá 
rendezte dr. Joó Imre. Kegyelettel és érdeklődéssel vet-
tük kezünkbe és olvastuk el ezt a füzetet, a melyben a 



jó testvér emel emléket a jó testvérnek és a melyet a 
jó rokon rendezett sajtó alá a hűséges feleség gondos-
kodása folytán. Bevezetésül ott találjuk a szatmári igazi 
magyar ároni család rövid történetét, majd hű jellem-
zését olvassuk a felejthetlen pedagógusnak, professzor-
nak, emberbarátnak, egyházi embernek, a kinek kezde-
ményezése folytán két nagyszerű intézményünk, a budai 
ref. egyház és a Nagypénteki Ref Társaság és ennek 
szeretetháza létesült. Élvezetes és hű jellemzést adott az 
elhunyt szerző arról a környezetről is. a melyben test-
vérével együtt növekedett és az életre megedződött. 
A füzet minden sorából az a nagy szeretet árad felénk, 
a mely a nagyemlékű férfiú szívét minden jó, nemes 
ügy és szerettei, háznépe, atyjafiai iránt mindhalálig 
eltöltötte. A füzetben közölt czikkekből, az idézett leve-
lekből és a jó testvér élet hű jellemzése folytán olyan 
tisztán, szépen, közvetlenül látjuk ennek a nagy ember-
nsk nemes jellemét, ritka szép életét és kedves humorát, 
a mely az élet nehéz napjaiban sem hagyta el. Olyan 
jól esett látnunk őt, társalognunk véle és belelépni ezen 
emlékezés útján abba a legnemesebb munka és szent 
törekvések által áthatott légkörbe, a melyet az ő hűsége, 
szeretete tett mindenkire nézve olyan kívánatossá és 
ragyogóvá. Szeretnénk, ha sokan, nagyon sokan elolvas-
nák ezt a füzetet, a melynek csak alakja ellen van némi 
kifogásunk. Ára nincs jelezve. 

A skót misszió köréből. Campbel James, a skót 
misszió második lelkésze, háromhavi szabadságot nyervén 
a missziói bizottságtól, feleségével együtt Skócziába uta-
zott ; szeptember végén térnek vissza Budapestre. Webs-
ter James felesége szintén Skócziába ment a nyárra, de 
visszatér még az iskolai év megnyitása előtt. — A misz-
sziót kitüntető látogatásban részesítették dr. Anderson 
és Mr. Bain, a skót államegyház két jól ismert lelkésze, 
a kik missziói állomásokat látogattak meg Egyiptomban, 
Palesztinában, Kisázsiában és Törökországban. Mindketten 
el voltak ragadtatva a látványtól, melyet fővárosunk 
nyújtott. 

Előfizetési felhívás. Mikah. Cefanjah és Náhum 
próféták könyveihez írt kommentáromra, mely terjede-
lemre nézve akkora forma lesz, mint az eddigiek, ezen-
nel előfizetést hirdetek. E három próféta Izráel vallásá-
nak egyik legmozgalmasabb korában, a deuteronomiumi 
reformot megelőző és követő időkben működött. Mikah 
könyvében három, különböző korban és különböző kéztől 
kelt könyvet fedeztem fel. Cefanjah, a királyi herczegből 
lett próféta a megszólamlásig híven állítja elénk a sky-
thák dúlása idején élt zsidó társadalmat. Náhum azokba 
az érzelmekbe enged bepillantást, a melyek a zsidó lel-
keket eltöltötték a deuteronomiumi reform után, Ninive 
utolsó vonaglásának idején. Előfizetési áruk 5 K, melyet 
alulírt szerzőhöz kell küldeni postautalványon 1914 szep-
tember l-ig. A mű szeptember elején meg fog jelenni. 
Ha esetleg lesznek belőle fennmaradó példányok, azok-
nak ára 6 K lesz. Az előfizetők keresztkötés alatt bér-
mentes postai küldéssel fogják megkapni. Kolozsvár. Dr. 
Kecskeméthy István, kolozsvári ref. theol. igazgató. 

Felhívás a nagyt. lelkész urakhoz! Legközelebb 
sajtó alá kerül legújabb theologiai könyvjegyzékünk, melybe 
lehetőleg az összes eddig megjelent protestáns theologiai 
munkákat fel akarnók venni. Ezen czél elérése végett 
tisztelettel felkérjük azon nagyt. szerző urakat, a kiknek 
művei saját kiadásukban jelentek meg, hogy azoknak 
egy-egy példányát a jegyzékbe való felvétel czéljából 
nekünk lehetőleg mielőbb beküldeni méltóztassanak. Deb-
reczen, 1914 július 20. Kiváló tisztelettel Hegedűs és 
/Sándor protestáns irodalmi könyvkiadóhivatala. 

EGYHÁZ, 
Theologiánk és a mozgósítás. A IX. ker. elöl-

járóság az általános mozgósítás folytán theologiánk Rá-
day-utczai épületét katonai beszállásolási czélokra fog-
lalta le a tanári szobák és a könyvtári helyiségek kivé-
telével. 

Külföldi vendégeink. E hét elején kedves vendé-
geink érkeztek Genéveből. A megboldogult Claparéde Sán-
dor testvére Blanche Claparéde Madame de Morsier, férje 
Auguste de Morsier és három gyermekük Valéria; György, 
Einilia jött el hozzánk. Első látogatásuk feledhetlen ha-
lottaik sírjának szólt a farkasréti temetőben. . .Ittlétük 
alatt B. Pap Lajos vezetése mellett meglátogatták köz-
intézményeinket s a látottak felett elragadtatásuknak ad-
tak kifejezést. Aug. 2-án hagyják el fővárosunkat s visz-
szatértükben Darányi Ignácz főgondnokunk meghívására 
1 napot Dunaeörsön töltenek. 

A dunaföldvári lelkészi állásra a következők 
pályáztak : Lévay Lajos bácskossuthfalvai helyettes, 
Simon Zsigmond czeczei helyettes, Dajka István ér-
olaszii rendes, Jávor János dunavecsei hitoktató, Olasz 
Sándor rákospalotai segéd, Darányi Mihály kiskunhalasi 
hitoktató, Holló Géza akasztói segéd, Répás Pál, kis-
kunhalasi segéd, Biberauer Tivadar kőrösbányai rendes, 
Fekete János soinogyszobbi segéd, Rácz Károly szapáry-
falvai rendes lelkészek. A választás augusztus hó 23-án lesz. 

Bosszantó sajtóhiba. Mult számunkban „Az Élet 
Könyvéből" czímű rovatban a „Hűvös alkonyatkor" czímű 
elmélkedésben egy bosszantó sajtóhiba maradt. Ez a rész 
ugyanis: „Ki nem érezte e csodás világ szive lüktetését, 
azt az erőt, a mely, mint az emberi test fölött a lélek, 
kiragyog az egész nagy mindenség testén, a fényben, a 
színben, a hangban, a nőben, mindenütt . . helyesen 
így olvasandó: „ . . . kiragyog az egész nagy mindenség 
testén, a fényben, a színben, a hangban, a /ló'ben, min-
denütt . . ." 

Orgonaszentelés. Örömünnepe volt f. hó 19-én a 
jászkarajenői ref. egyháznak. Ekkor avatta ugyanis fel 
Országh Sándor által készített hat változatú, igen jó 
hangú új orgonáját. Az ünnepi felavatóimát Ádám Kál-
mán kecskeméti egyházmegyei esperes, az ünnepi alkalmi 
beszédet Sárközi József tisza-várkonyi ref. lelkész tar-
totta. Ezután felolvasta a gyülekezet lelkésze, Szekér 
Sándor a 33 éves fiatal egyház történelmét, mely a kis 
egyház életének sok felemelő mozzanatát s a hívek ál-
landó szép áldozatkészségét mutatta fel. A felolvasott 
történet hatása alatt, programmon kívül, Kiss Zsigmond 
abonyi ref. lelkész állott fel az úrasztala mellett s kö-
szöntötte a gyülekezetté szervezkedés első munkásait, 
kik a szétszórt csontok összeszedésére s megelevenítésére 
vállalkoztak az Isten kegyelmének segítségével- Ezek 
voltak Ádám Kálmán esperes, a szintén jelenlevő Szi-
gethy Károly, a gyülekezet első segédlelkész-tanítója, 
jelenleg balatonkövesdi lelkész s legfőképen Szekér Sán-
dor jelenlegi lelkész, ki ez évben tölti be jászkarajenői 
áldásos munkásságának 25-ik évét. Az ő lelkes, apostoli 
munkája mellett haladt a kis egyház úgy erkölcsi, mint 
anyagi téren a mostani örömiinnepség, folyton nyereség-
ről nyereségre ; ő gerjesztette fel s tartja ma is ébren 
az áldozatkészséget a szívekben, mely pedig egyedüli 
forrása a gyülekezet anyagi boldogulásának. Az ő gon-
dossága mentette meg most ís a kis gyülekezetet az 
anyagi károsodástól, amennyiben az orgona felállítása 
napján azonnal biztosította azt az egyház nevében elemi 
csapás ellen s íme, másnap délután már kétszer beleütött 



a templomba a villám, megrongálván épen az orgonát; 
a biztosítással azonban a helyreállítási költsége az egy-
háznak teljesen megtérült. Az orgona a felavatási ünne-
pen Mikó Ernő czeglédi ref. kántor művészi játékával s 
orgonakísérettel mondott szép szóló-énekével adatott át 
a közhasználatnak. Nevezett kántor szakvéleménye sze-
rint az orgona széphangú, sikerült alkotás. A templomi 
ünnepélyes istentisztelet után, melyen képviselve voltak 
a legközelebbi egyházak, úgyszintén a helybeli politikai 
község is, melyen díszes és a templomot egészen megtöltő 
közönség adott hálát Istennek az ő megsegítő kegyel-
méért, a parókhiára vonult át egy kisebb meghívott tár-
saság, hol a lelkész-család szívességéből nyújtott testi 
táplálkozás közben egymás után hangzottak el az elis-
merés és hála szavai, a pontos ós buzgó lelkészt s a 
hozzá lelkiekben hasonló jó feleségét, derék papnét 
köszöntvén a felszólalók. (K. Zs.) 

GYÁSZROVAT. 

A kecskeméti ref. egyházmegyét, a dunamelléki ref. 
egyházkerületet, sőt egyetemes egyházunkat is nagy 
veszteség érte, F. hó 20-án, áldásos munkásságának 
még épen csak delelő pontján, életének 73 ik évében 
Mezőtúron meghalt Bagossy Károly kir. tanácsos, jász-
nagykunszolnok vármegyei nyug. alispán, kecskeméti 
egyházmegyei gondnok. Temetése, miután már előbb 
szerettei köréből egy imával a vasúti állomásra kikísér-
ték, Szolnokon július 22-én d. u. 5 órakor ment végbe 
a város és vármegye közönségének, tisztelői nagy sere-
gének, az egyházmegye papságának és világi képviselői-
nek nagy részvétével. Ravatala felett, mely a vármegye-
ház nagy oszlopcsarnokában volt felállítva, Takács József 
czeglédi lelkész, egyházmegyei tanácsbíró tolmácsolta a 
vesztes család, a kecskeméti ref. egyházmegye, egyetemes 
egyházunk és a polgári társadalom nagy veszteségét, 
hálát is adván Istennek a boldogult munkás életében s 
szerető jó szívében megnyilvánult hozzánk való kegyel-
méért. Á sírnál pedig Kiss Zsigmond abonyi lelkész, 
egyházmegyei főjegyző vett búcsút a szeretett s nagyra-
becsült, a kötelességteljesítésben mindig előljárt bölcs 
és hű vezértől, anyaszentegyházunk apostoli lelkű világi 
papjától. Legyen áldott közöttünk emlékezete, miként 
áldott volt élete ! 

Herczegh Zsigmond építész a budapesti ref. egy-
ház buzgó presbitere, folyó hó 27-én hosszas szenvedés 
után, életének 66-ik évében elhunyt. 

Dr. Misley Sándor veszprémi kir. ítélőtáblai bíró 
elhunytát jelentik a bánatos özvegy, dr. Misley Sándorné 
és gyermekei: Ilonka, Sándor és Károly. Gyászukban 
őszinte részvéttel osztozunk ! 

Zilahi Éltető Albert, a görgényi ref. egyházmegye 
(Erdély) buzgó gondnoka hirtelen elhunyt. 

Bartha Imre száldobosi ref. lelkész életének 74-ik, 
szolgálatának 45-ik évében meghalt. 

Felelős szerkesztő : B. Pap Istvá,n. 

PÁLYÁZATOK. 
Pályázat 

francziaországi theologiai tanulmányi ösztöndíjra. 
A magyarországi ref. egyház egyet, konventjének 

elnöksége pályázatot, hirdet a francziaországi ref. egyház-
nemzeti uniója által a montaubani ref. theologiai fakul-
táson magyarországi református theologusok részére léte-
sített két, egyenkint 350 — 350 frankot tevő tanulmányi 
félösztöndíjra. Ezen ösztöndíjak az 1914/15. iskolai évre 
adományoztatnak s azokra oly jeles előmenetelű szor-
galmas, kifogástalan viseletű ref. papjelöltek pályázhat-
nak, a kik a franczia nyelvben oly jártassággal bírnak, 
hogy az ily nyelvű egyetemi előadásokat sikerrel hall-
gathatják. Az egyetemes konventi elnökség által odaíté-
lendő félösztöndíjon felül az ösztöndíjas tanulónak még 
300 frankra leend szüksége, mivel a montaubani theo-
logiai fakultás internátusának évi díja 650 frank, mely 
összegért a tanuló lakást (külön szobát), élelmezést, vilá-
gítást, fűtést és mosást kap. Más kiadásokra Montauban-
ban nincs alkalom. A folyamodónak ki kell mutatni, 
hogy 300 frankról miképen gondoskodik (saját vagy szü-
leinek vagyonából, egyházkerületi segélyből vagy az Őt 
ajánló akadémia támogatásából, stb.). Ha csak egy alkal-
mas pályázó jelentkeznék, úgy mindkét félösztöndíj egy 
tanulónak ítéltetik oda. A sajátkezűleg írt, bélyegtelen 
pályázati kérvények az illetékes theologiai akadémia 
igazgatójánál (dékánjánál) adandók be, augusztus hó 
10 ik napjáig s ahhoz csatolandók eredetiben vagy egy-
házi hatóság által hitelesített másolat. 1. Folyamodó ke-
resztlevele ; 2. a folyamodó szüleinek családi értesítője ; 
3. érettségi bizonyítvány; 4. a theologiai akadémia 
leczkekönyve; 5. a folyamodó curriculum vitaeje ; 6. bizo-
nyítvány folyamodónak a franczia nyelvben való jártas-
ságáról. 

Gr. Degenfeld József s. k. Dr. Baksay Sándor, 
főgondnok, világi elnök. püspök, lelkészi elnök. 

Pályázat. 
A nagykőrösi ref. főgimáziumnál nyugdíjazás foly-

tán megüresedő rendes tanári állásra pályázat hirdettetik. 
Pályázhatnak olyan protestáns, elsősorban refor-

mátus vallású tanárok és tanárjelöltek, kiknek a mennyi-
ségtanból és a természettanból középiskolai képesítésük 
van. A rendes tanár javadalma évi 2400 K törzsfizetés, 
a mely ezen intézetnél eltöltött szolgálati idő sorrendjében 
2800 és 3200 K-ra emelkedik, továbbá az államtól a 
felekezeti középiskolák tanárai részére biztosított fizetés-
kiegészítés és öt ízben 200—200 K ötödéves korpótlék. 
A lakáspénz 600 K, mely az itt eltöltött szolgálati idő 
sorrendjében 700, majd 800 K-ra emelkedik. 

Más középiskolánál eltöltött szolgálati évek két 
korpótlékig beszámíttatnak. 

Az egyháztanács fenntartja magának a jogot, hogy 
meg nem felelő pályázat esetén a tanszéket helyettes 
tanárral töltse be, mely esetben a helyettes tanárnak évi 
2000 K fizetést biztosít. 



A megválasztott rendes tanár az 1894. évi XXVII. 
t.-cz. alapján létesített tanári nyugdíjintézetnek kötelezett 
tagja lesz. 

A pályázók a nagymélt. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrhoz intézett folyamodványukat, melyhez kereszt-
levelük, továbbá családi állapotukat, hadkötelezettségi 
viszonyukat, egészségi állapotukat, végzett tanulmányai-
kat, képesítésüket, eddigi szolgálatukat és nős pályázók 
részéről feleségük prot. vallását igazoló okmányok csa-
tolandók, augusztus hó 22-ig a főgimn. igazgatóságához 
nyújtsák be. Az állást 1914. szeptember 1-én kell el-
foglalni. 

Nagykőrös, 1914 július hó 27. 
Dr. Kovács Lajos, 

főgimn. igazgató. 

Pályázati hirdetés. 
Az Egyetemes Konventi Tanügyi Bizottság Elnök-

sége pályázatot hirdet az 1914—-15. iskolai évre 3 (há-
rom), egyenkint 1000 (egyezer) frankos ösztöndíjra. Az 
ösztöndíjat elnyerhetik azok a magyar református tanulók, 
a kik legalább az érettségi vizsgálatot sikerrel letették s 
tanulmányaikat a genfi egyetemen óhajtják folytatni, to-
vábbá okmányokkal igazolják, hogy még 500 frank költ-
ség fedezettel rendelkeznek és a franczia nyelvben némi 
ismerettel és jártassággal bírnak. A segély az ösztöndíjat 
elnyert tanulóknak, ha arra időközben érdemtelenekké 
nem lesznek, két egymásutáni tanévre biztosíttatik. Az 
ösztöndíjat nyert tanulók kötelesek Genfben legkésőbb 
október hó l-ig megjelenni, s tanulmányaikban, maga-
viseletükben, valamint az egyháztársadalmi munkálkodás 
gyakorlásában a genfi egyetemi theologiai fakultás intéz-
kedéseihez alkalmazkodni s az ott szokásos évvégi vizs-
gálatokat letenni. A magyar tanulókat segélyező genfi 
bizottsághoz (le Comité genevois en faveur des etudiants 
hongrois) intézendő, a pályázó által franczia nyelven 
fogalmazandó sajátkezűleg írott s az illető akadémiai, 
illetőleg gimnáziumi igazgató által ezeknek igazolásául 
láttamozott pályázati kérvény az illető igazgatóság útján 
az Egyetemes Tanügyi Bizottság Elnökéhez (Kolozsvár) 
küldendő be 1914. augusztus 20-ig. A kérvényhez mel-
léklendők: 1. érettségi bizonyítvány; 2. akadémiai leczke-
könyv, vagy ennek hiteles másolata; 3. rövid életrajz 
franczia nyelven; 4. bizonyítvány franczia nyelvbeli 
jártasságáról; 5. arról, hogy az 500 frank ösztöndij-
pótlékot mely forrásból fedezi a pályázó. 

Kolozsvár, 1914 július hó 25-én. 
Dr. Kenessey Béla, 

erdélyi ref. püspök, az E. T. B. elnöke. 

Pályázat helyettes-tanári állásra. 
A sárospataki ref. főgimnázium igazgató-tanácsa 

az 1914—15-ik isk. évre pályázatot hirdet egy helyettes 
tanári állásra. Pályázhatnak mennyiségtan-természettan-
szakú ref. vallású tanárok vagy tanárjelöltek. A pályá-
zathoz mellékelni kell: 1. érettségi vizsgái bizonyítványt, 
2. keresztelő levelet, 3. tanári oklevelet (vagy szakvizs-
gáról szóló értesítőt), 4. eddigi alkalmazásáról szóló bizo-
nyítványokat, 5. a katonai kötelezettség lerovására vo-
natkozó okmányokat. A megválasztott helyettes tanár 
fizetése: 2000 K és állását ez évi augusztus 31-én tar-
tozik elfoglalni. A pályázati kérvények beadásának ha-
tárideje augusztus 23. 

Sárospatak, 1914 július 24. 
A főgimnázium igazgatósáa. 

NYILTTER. 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és lithiumos gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál, köszvénynél, czukorbetegségnél, 
vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásvány»lzkereskodé«ekbon éc gyógy»z»rtárakban. 

cririfTT TT7U írnoi< Szinye-Llpóozi Salvator-forr4»-< Allulat, űLnULlHa AliUM Budapest, V., Radolf rakpar t 8. 

H I R D E T E S E K . 

KUNZJOZSEFESTARSA 
BUDAPEST 

V., Deák Ferencz-u. és Bécsi-u. sarok 

Vászon, m e n y a s s z o n y i kelengye, asztal-
nemű, szőnyeg , úri e s női divatczikkek ké-
pes árjegyzékét kívánságra bárkinek küldjük 

CBá.«ájrl éa -kdrátlyl 
udvari szállító 

A l e g j o b b 

kályhákat és kandallókat 
H E I M H . 

í i t i d a p e s t , T l i o n e t - u d v a r . 
Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. részére. Több 
mint 100,000 van belőle használatban. Valódi 

os&k ezze 
a TódŐ-

t e a r g y e i -

MEIDJN&£R-QFEN 

H E I M ^ 

Prospektusok é» költségvetésik Ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r b e n . 
Mária Valéria utoaa ÍO. 

H A R M Ó N I U M £ S Z O N G O R A ! 
Mielőtt harmóniumot vásá-
rolna, ne mulassza el a mi 

főárjegyzékünket kérni. 
Az országban a legnagyobb 
választék elvámolt elsőrendű 
amerikai, németországi és 
belföldi gyártmányokban, 
kedvezményes részletfizetési 
feltételek mellett, m i n d e n ár-

felemelés nélkül. 

KÉPVISELŐK KERESTETNEK. 

Kerber és Berleth 
Budapest, 

VI I„Wesse!ényi -u,53. 



3 le lhész urak s z íve s f i g y e l m é b e ajánljuk a k iadásunkban 
m e g j e l e n ő é s közkedve l t ségnek ö r v e n d ő úgyneveze t t 

Hornyánszky-féle zsoltárokat 
16° alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és félbőrkötésben . . 1.— kor.-tól 8.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 8.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8° alaKban 1772 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.60 kor.-tól 10.—kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Épen most jelent meg. Épen most jelent meg. 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

HornyánszKy Viktor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL kern Máría-utcza 11. szám• Telefon; József 34—Í0* 

Elvállalnak minden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 
Nagy gyakorlattal bíró 
speczíálísták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyházgyüle-
kezeteknek iskolák és 
templomok terveit díj-
talanul elkészítik. Ad-
nak szakvéleményt és 
becsléseket végeznek* 
Kívánatra személyesen ís 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. .. .. .. .. 

Orsonaharm óni um o Kot 
mindkét rendszer szerint a legolcsóbban 

szál l í t 

PAJKR REZSŐ ÉS TÁRSA 
Budapest, X, ker,, Delej-utcza 25 b. 

(Tisztviselőtelep.) 

Árjegyzék ingyen és bérmentve. Tan-
erőknek 8 lelkészeknek külön százalékengedmény. — Részlet-
fizetés engedélyezve. — Kérjen árjegyzéket pianók és pianinók 

ról. — Bérmentes szállítás az utolsó vasúti állomásig. 

EM magyar óragyár gőzeró-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-^ városházi , gyári , lak-
tanya-órák berendezését a leg-

e lőnyösebben eszközl i 

M Ü L L E R J Á N O S 
utóda MAJER KÁROLY 

Budapest, VII,, Thököfy-út 52, 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 



a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
B u d a p e s t e n : II . , C o t v i n - t é r 2 . — IV.. S e m m e l w e i s s - u . 14. — V.. Lioót-
körut 2 2 . - VI., Andrássy -út 2 8 . — VIII . , R á k ó c z i - ú t 3 9 . — V111., B a r o s s -

u t c z a 7 7 X., Liget-tér 2 . 
f e h ó r t i e m ű t í i n i é s l i e a : való utasítást E g y a 

tartalmazó füzet bárkinek i n s r y t s n kiailatik. 

RIEGER 0 T T 0 gőzüzemre berendezet t csász. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi , bécsi, pécsi stb. kiállításokon ki tün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, t i sz ta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tar tós nemeshangú.orgonákat szállít . 
40 év óta 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját , a mely m ű ez idő 
szerint h a z á n k legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, vil lanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékel tebb 
árban tel jesí t . Orgona jóka rban ta r tásá t el-
vál lal ja . Katalógussal, tervezetekkel és r a j -
:: zokkal k ívánat ra d í jmentesen szolgál. :: 

Az egész világot 
uraló eredeti :::: T h e C h a m p i o n 

kerékpárokat dupla harang csa pággyal és 
szabadonfutóval 3 és 5 évi jótállással, min-
den árfelemelés nélkül, sz igorúan és az ere-
deti gyári á rakon havi 10 és 15 koronás 
részletre a d j u k és kerékpáralkatrészeket az 
egész világon létező ös szes kerékpárokhoz 
külső és belső gummikat , pedálok, lánczok, 
csengők, kulcsok, szabadonfu tóágyak , kor-

mányok , stb. mélyen leszállított 

nagybani eredeti gyári árban szállítunk vidékre is 
l drb hegyi gummi 6 K-tól, 1 drb belső 2-80 K-tól fel jebb 

L Á N G J A K A B É S F I A 
kerékpár- és a lkatrésznagykereskedők 

BUDAPEST, VII I . Ker., József-Körút 41 szám. 
Fióküzletek: András sy -ú t 55., Baross-tér 3. és Budán II., Margi t -körűt 6. sz 

Díszárjegyzék 1500 képpel ingyen és bórmentve. 

Orgona- és harmoniumgyár 
g ö z e r ö h a j t á s - és s a j á t v i l l a m o s v í l á g í t á s s a l be rendezve . 

| | G R S Z Á G H SámBQR É S F I A 
J y í 4 OS. é l kir. udvari szállítók 

*** RÁKOSPALOTA (Budapest mei le t t ) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi o rszágos kiállí táson „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel" , az 1904. évi veszprémi kiállí-
t áson . .aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiáll í táson ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan ki tüntetés és 
el ismerés. Ajánl ják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a l egú jabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat , melyek rendkívül 
Könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
ju tányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Iíddig 700-nát több u j orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minden nagyságban . Harmomumok tetszés szerinti rajz- es változat-Összeállí-
t á s sa l megrendelésre készülnek. Tervezeteket és ra jzokat k ívánat ra kü ldünk . 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
PROT. IRODALMI KÖNYVKIADÓHIVATALÁBAN 

DEBRECZENBEN 
LEGÚJABBAN MEGJELENT 

REF. THEOL. ÚJDONSÁGOK 
PAPI DOLGOZATOK 

ÍRTA 

PÉTER MIHÁLY 

ÁRA VÁSZONKÖTÉSBEN 6 KORONA 
f rr 

EL0KNEK A H0LTAKR0L 
TEMETÉSI BESZÉDEK ÉS IMÁK S FÜG-

GELÉKÜL NÉGY EMLÉKBESZÉD 

IRTA S Z U H A Y B E N E D E K 

ARA A 400 OLDALAS KÖTETNEK VASZONK. 8 K 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-

Szövetkezetén ez 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 55 millió K 
évi forgalommal. Levélczím: HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 
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Egyházi kőoeíeíések behajtása és 
ezzel kapcsolatos kérdésekről 

Íría dr, Zoínay 3enő 

Ára 60 fillér 

K a p h a t ó K ó k a í h a j ó s b ő n y D á r ú s n d l 
Budapest, ÍV. ker., Kamermayer-ufcza 1 sz. 
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Í Í E I S É Első magyar villamos erőre berendezel! hangszargyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir>. udv. hangszepgyáros, 

a m. k i r . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , művészek stb. szállítója-
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
s é g ű húros, vonós, fuvó- é s ütő-hangszereit. 

Speczialistu: vonás- és fuvóhangszerek készítésében és 
Javításóban. 

„ H a n g f o k o z ó g e r e n d a " , mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erösebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása. 

L e g n a g y o b b r a k t á r é s 
= = g y á r . = = = = = 
Saját találmánya (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tatok, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona -harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás. 

SELTENHOFER FRIGYES FIAI 
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN, 
w Hazánk legrégibb harangöntődéje. 31 

Iskolahsgedük 6 kor.-tól följebb. 

Ajánlják legjobban 
berendezett harang-
öntödéjüket a t . k ö z -
ségeknek és egy-
h á z a k n a k . Harangok 
bármely nagyság-
ban és zengzet-
ben, csak a legfino-
mabb harangércz-
ből, tiszta csengő 
hanggal öntetnek. 
Repedt harangok ú j r a 
öntetnek; ezek, va-
lamint az új haran-
gok is a már meg-
lévőkhöz teljes 
összhangzatba ön-
t e tnek . Minden ha-
rang hangja előre 
határoztatik meg. K ü -
lönösen figyelmez-
tetjük szabadalma-

zott ková.sülí vasból készült szerkezetünkre nagy haran-
gok részére, mely állal ezek könnyen húzhatók s a fala 
kat nem rázzák. Fakoronákkal bíró harangok ezen 
szerkezetre olcsó árér t átalakíttatnak. Kovácsolt vasból 
készült tűzmentes fcarangá'lványokat, czélszerfi szerke-

zeiben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk. 

Költségvetésekkel és képes á r j egyzékke l k í v á n a t r a 
pos t a fo rdu l t áva l szolgálunk. — 1912-ben 1 6 2 drb ha-
r ango t összesen 46,137 klg. sú lyban szá l l í to t tunk. 



P R O T E S T Á N S 

GYHAZblSKOLA 
M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l 
IX., R á d a y - u t c z a 28. , a h o v á 
a kéz i r a tok , e lőf izetés i és h i rde tés i 

d í j ak stb. k ü l d e n d ő k . 
L a p t u l a j d o n o s és k i a d ó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő: 
B I L K E I P A P I S T V Á N . 

Társszerkesztők : 
pálóczi Horváth Zol tán dr . és Kováts István d r . 

Belső munkatársak r 
B ö s z ö r m é n y i J e n ő , S e b e s t y é n J e n ő , T a r i I m r e d r . é s 

Ve re s s J e n ő . 

Előfizetési á r a : 
Egész é r r e : 18 kor . , fé lévre: 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 ko r , 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 k o r o n a . 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos es^ész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

T A R T A L O M . Az É l e t K ö n y v é b ő l : Az erős szív titka. r. s. — V e z é r c z i k k : Világháború. Sebestyén Jenő. — K r ó n i k a : Egy 
bibliáról. Szolgálat a táborban. A hívő császár. — T á r c z a : Hitem. Kövy László. Afrikai levél. K. I. — B e l f ö l d : 
A házasságkötések statisztikája az 1912. évben. Homola István. — Szocziál is ü g y e k : A neAvyorki baby-hét. — 
A mi ü g y ü n k . — I r o d a l o m . — Egyház . — I s k o l a . — E g y e s ü l e t . — Gyászrova t . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből . 

Az erős szív titka. 
Tudjuk pedig, hogy azok-

nak, a kik Istent szeretik, min-
den javukra van. Róm. 8,gR. 

A háborús lelkesedés első zajos kitörése, mellyel 
önmagát is meglepett csodálkozásra' ragadta a nemzet, 
már elült. Nem, mintha az ügyünk igazába vetett biztos 
hitet kétkedő bizalmatlanság váltotta volna fel, nem is 
mintha hamar kilobbanó görögtűz lett volna a bátor el-
szántságunk. Csak azért, mert komolyabban szembe-
kerültünk a valóságos feladattal, melynek elvállalására 
hívott a kötelesség. Közelebb jutottunk a háború igaz 
mivoltához és jobban érezzük a súlyát. Kezdjük leróni, 
már nem lelkes ígéretekben, hanem komoly tények be-
váltásával az adót, a mit reánk ró a nemzet fegyver-
fogása. Ott künn a harczmezőn már süvítenek a golyók 
— és találnak is. Idehaza pedig csendesek a falvak, 
fehérholló az erős férfi a családi asztal körül, még föl-
szárítatlan a búcsúzás könnyűje, akadozik a kereskede-
lem és az ipar üzeme, ingadozik és összeomlással fe-
nyeget egész osztályok megélhetése, aggodalmak és 
bizonytalanság borit árnyékot a jövő hónapokra . . . Ezért 
csendesebb és komolyabb most a nemzet arczulatja az 
első, lelkes magáratalálás örömei után. 

Egyre van most szüksége mindnyájunknak, a kik 
a harcz síkjára szállottak s a kik érettük és a jöven-
dőért otthon szoronganak : erős szívre. Kell, hogy legyen 
elég erőnk félelem nélkül, nyugodtan, sőt örvendve bízó 
békességgel szemébe nézni a legrettenetesebb követ-
kezményeknek is, a melyek e háborúból — még a leg-
fényesebb győzelem esetén is — reáhárulhatnak egyéni 
életpályánkra, családunk körére, egyházunk intézmé-
nyeire, nemzetünk széles rétegeire, közéletünk működé-
sére. El kell tanulnunk Pálnak a bizonyosságát: „Tudjuk, 
hogy minden a javunkra van . . . " 

Figyeljük meg: „mindenül Az apostol nem fél 
állítását oly határozatlan körvonalú merész tágra nyitni, 
hogy felöleljen bármi szenvedést, csapást, veszteséget. 
És nem tompa rezignáczióval, fásult sztoikus egykedvű-
séggel várja ő a bekövetkezendő, változhatatlan katasz-
trófákat, hanem előnyöket vár tőlük és mint üdvösségének 
munkatársát üdvözli sötét seregüket. „Javunkra vannak!" 
És mindezt nem a találgatás, reménykedés tapogatód-
zásával állítja, hanem a közös keresztyén tapasztalat 
ós Öntudat visszautasíthatatlan, kétségbevonhatatlan bi-
zonyságához appellálva kategorikus határozottsággal: 
„Tudjuk, hogy minden a javukra van . . . " 

Igen, de kiknek? „A kik Istent szeretik." E nél-
kül a korlátozás nélkül az apostol merész állítása túl 
lőtt volna a czélon. De ez az óvatos megkülönböztetés 
csak annál inkább megerősíti bizalmunkat szavának jó-
zanságában. Nem valami szuperlativuszokkal dobálódzó, 
rajongó lélek nyilatkozata ez, hanem a higgadt, tapasz-
talatairól számot adó keresztyén alaposságé. Azért, ha 
e napokban szükségünk van az erős szívre, mely „min-
dent" nyugodtan elkészülve vár s a legszomorúbb, a 
szívet tán kétségbeesésig megpróbáló tapasztalatok elé 
megbékélten megy: keressük ezt az erőt azon a körön 
belül, a melyet az apostol megvon: „A kik Istent szeretik". 

„Istenszeretet", hányszor dobáljuk e szót, mint üres 
labdát, az „emberszeretettel" együtt. Pedig ez az első 
és főparancsolat! „Teljes szívedből, teljes lelkedből, 
minden erődből." Oh, bár adna a szíveket és veséket 
vizsgáló Mindenekettudó annyi őszinte becsületességet 
mindnyájunknak külön-külön, hogy egyenes nyíltsággal 
megfeleljünk néki erre a háromszor metsző kérdésére: 
„Szeretsz-é engem?" Van-e számunkra az Isten, maga 
az élő Isten olyan valóságos, olyan szépséges, olyan 
nélkülözhetetlen, olyan egyetlen, hogy Öt igazán, a szó 
való értelmében : szeretjük ? 

Nincs mit titkolni: ez a szeretet nem könnyű né-
künk. Nem természetünk és nem szokásunk. A hajlan-
dóságunk arra visz, hogy hideg csodálat, filozofáló el-



mélkedés, bizalmatlan félelem, megfeledkező közöny, 
vagy akármilyen más érzésünk tárgyává tegyük Istent, 
csak azt az egy érzést ne ápoljuk véle szemben, a 
mellyel a kicsiny gyermek nyakába borul atyjának és 
csillogó szemekkel szemébe tekintve mondja: „Szeretlek!" 
Pedig a szivünk kicserélése, a természetünk újjáterem-
tése árán is ide kell tisztulnunk és emelkednünk: „akik 
Istent szeretik . . . " 

Ennek a nagy szeretetnek kell átölelnie életünk 
minden egyéb vonzalmát. Ez a szeretet nem riválisa más 
szereteteknek, hanem tenger, mely magába fogadja azo-
kat. Azt a csillogó, kedves emléktárgyat, melyet fiókod-
ban őrzesz, csak annál jobban szereted, mert eszedbe 
juttatja azt, ki ajándékozta. Azt a mosolygó arczú gyer-
meket, kivel utadon találkozol, csak annál megindultabb 
szívvel kedveled, mert vonásái atyjára vallanak, kit 
barátodként ismersz és kinek tán nehéz, küzdelmes sor-
sát tudod. így minden szeretetünket emeljük fel az Isten 
szeretésének megdicsőítő, megszentelő légkörébe. A mit 
nem lehet ővele és 0 érette szeretni, annak pedig mond-
junk búcsút! 

Fiaink, férjeink, apáink, véreink, kint a tűzvonalban, 
kikhez oly szorongó óhajtással száll el lelkünk szeretete, 
legyenek drágák nékünk azért, mert Isten ajándékozta 
kincseink. Az itthon maradt árvák, gondtól űzöttek 
legyenek közel szívünkhöz azért, mert Istennek nagy 
gondja van reájuk. Hazánk, melynek védelmére oly 
sokat az oltárra teszünk most s melynek biztosabb, 
virágzóbb jövőjéért lángol a lelkünk most jobban, mint 
valaha, legyen a végsőkig menő odaadásunk részére azért, 
mert egy ezredév válságos, áldozatos iskoláján át Isten 
vezette eddig és Istennek vannak még vele ezután 
kibontakozandó felséges tervei. Tanuljunk meg mindent 
Istenért szeretni és minden által Istent szeretni. 

így erős lesz szívünk. A győzelem dicsősége nem 
csábít majd az elbizakodás szakadékos peremére. S a 
győzelem nehéz, véres ára nem fog a földre sújtani. 
„Minden a javunkra lesz." r. s. 

VILÁGHÁBORÚ. 
Oly időket élünk, a mikor a nemzetek élete, poli-

tikája és sorsa a legerősebb formában köti le és foglal-
koztatja még az egyház munkásainak a lelkét is. Mert 
ha lehetetlenség elzárkóznunk a társadalmi és politikai 
élet vizsgálásától és az azt kormányzó etikai erők bírá-
latától a béke idején, százszorosan lehetetlen az a há-
ború alkalmával. Kiszámíthatatlan az a mód, a mellyel 
még a kisebb fajta modern háború is belenyúl az egyes 
emberek életének, sorsának legkisebb részletébe 'is. 
A gazdasági, anyagi élet legkülönbözőbb formájától 
kezdve legmagasabb rendű szellemi és erkölcsi életünk 
sokféle megnyilvánulásáig mindenre rányomja a maga 
bélyegét. Hogy pedig egy ilyen világháború, mint a 
mostani, mely soha nem ismert eszközökkel, irtózatos 

embertömegek vérével fogja végig öntözni újra Európa 
földjét, mit fog jelenteni számunkra, azt még most el-
képzelni sem tudjuk. Az irtózatos anyagi összeomlásokat 
nem is számítva, ki tudja megmondani, milyen lesz Eu-
rópa térképe csak egy év múlva ;s ? Mi lesz egyes nem-
zetek sorsa, a melyek, úgy látszik, csak azért dolgoztak 
hihetetlen szorgalommal eddig, hogy hatvan év kultúrá-
jának minden gazdasági és külső eredményét néhány 
hónap alatt elveszítsék s ne maradjon meg mindebből 
egyéb, mint néhány nagy könyvtár és nagyszerűen be-
rendezett laboratórium néhány nagy elme, a mely a kul-
túra rombadőlt palotáját a rendelkezésére álló elméleti 
eszközökkel újra felépítse. Addig pedig itt fog suhogni, 
csattogni, menydörögni felettünk az Isten ostora. Nem 
sors, nem végzet, nem fátum irányítja a világkatasztró-
fákat sem a mi hitünk szerint, hanem Isten, számunkra 
gyakran érthetetlen, de tényleg meglévő örök világterve 
szerint. Minden nagy és igazságos háborúnak erkölcsi 
tekintetben kétféle jelentősége van. Egyik felén ott van 
a minden elképzelhető pusztulás képe, a másik oldalon 
pedig új, nem ismert erőt, új jellemek és erkölcsi he-
roizmus a tisztító viharok nyomán, a melyek megújítják 
újra ezt a korhadó, rothadó világot. 

A háború még sokáig misztérium marad a szá-
munkra, mert kérlelhetetlen szükségszerűséggel tör és 
csap le reánk. A világbéke pedig mindaddig utópia, a 
míg az emberiség szellemi és erkölcsi élete teljesen, 
véglegesen és egyetemlegesen újjá nem születik. 

Annyi azonban bizonyos, hogy háború és bún szo-
ros és titkos összefüggésben állanak egymással, mert 
minden háborúnak valaminő bűn az oka; s a háború 
nem egyéb, mint a bűnök ezerféle elfojtott energiájának 
egységes, robbanásszerű kitörése. Az emberiség testén 
levő rettentő fekélyek fölfakadása, a melyek nyomán 
minden szenvedések mellett is új egészségesebb élet, új 
fejlődés és megtisztulás jár. Es mennél igazságosabb 
egy népnek háborúja, annál inkább erkölcsi alapon álló 
az és mennél nagyobb a létjogosultsága, annál feleme-
lőbb s niegtisztitóbb energiákat szabadít fel a rothasztó 
kultura által petyhüdtté lett nemzetek lelkében. 

Csak egy nagy rejtély marad fenn mindvégig, mint 
borzasztó theodieeai probléma és ez az, hogy miért kell 
az ilyen társadalmakat új életre nevelő rettentő viharok-
nak annyi egyed élete árán elkövetkezni ? Miért kell mái-
ezek életével megvásárolni annak a lehetőségét, hogy a 
megmaradtak anyagilag, szellemileg, erkölcsileg új és 
tisztább életet kezdjenek? 

Es itt áll előttünk újra a szenvedések árán való 
megváltás fenséges, de titokzatos gondolata. Az egyed 
feláldozza összehozhatatlanul a maga életét, hogy vérén 
keresztül milliók boldoguljanak. Ez itt megint csak bűn. 
De áll előttünk, mint minden erkölcsi tragédia a szülője, 
oka és fejlesztője. Mert a keresztyénségnek nem a há-
ború rettentő lépcsőfokain való tovább haladás az ideálja. 
Az Isten maga diadaláért vívott harcza nem földi háború, 
sőt egyenesen annak és lehetőségének megszüntetése a 



lelkes preventív meghódítása által a megtérés útján. 
A mikor azonban az egyetemes bűnösség és lelki rot-
hadás annyira elhatalmasodik, hogy az evangélium or-
vossága az egyetemes felbomlást még mindig nem 
akadályozhatja meg, akkor elkövetkeznek ama rettentő 
erupcziók és társadalmi földrengések, a melyek új életet, 
új világokat teremtenek a számunkra. 

Vigasztalás csak egy van számunkra: az, hogy 
mindnyájan Isten kezében vagyunk. Az 0 akaratának 
kutatása a benne való megnyugvás, az 0 dicsőségéért 
való elszánt küzdelem legyőzhetetlen heroizmust ölel a 
mindenfelől fenyegetett és szorongatott lélekbe. Törpe-
ségünknek, semmiségünknek alázatos elismerése még 
naggyá tehet bennünket, ha megalázkodásunk tudatának 
hatása alatt egy új, tisztább, nemesebb élet terve, vágyó 
akarattá fogamzik meg a lelkünkben. 

Oh adja Isten, hogy rettentő ostora suhogásának 
elmulta után, fiaink kihullt vére neveljen bennünket egé-
szen új életre, nagyobb hitre, több hívségre, öntudatosabb 
kötelességteljesítésre hazánk, egyházunk és emberbará-
taink érdekében. 

Sebestyén Jenő. 

KRÓNIKA. 

Egy bibliáról. 

Inter arma silent Musae . . . Itt vannak előttem a 
mult évi közép- és főiskolai értesítők. De kit érdekelnek 
most ezek, kinek van türelme, kedve ezeket elolvasni, 
róluk referálni. Mindegyiknek a végén olvassuk az Érte-
sítést a jövő tanévre vonatkozólag. Jövő tanév ? I Mi lesz 
vele, mikor kezdődik, kik jönnek vissza azok közül, kik 
falai közül távoztak. Az ifjabb tanártársak, főiskolai 
ifjúság egy része elmentek hazát, otthont védni . . . De 
mégis egy, a budapesti ref. theol. akadémia értesítőjének 
elején olyan közlemény van, a mely e nehéz, válságos 
napokban is megragadja figyelmünket. Marton Lajos 
igazgató írta és olvasta fel az iskolai év elején Ráday-
könyvtárunk legbensőbb kincséről, I. Rákóczi György 
hanaui bibliájáról. Vademecum-ja volt ez a nagy feje-
delemnek. A bibliába bevezetett sajátkezű jegyzetei tesz-
nek bizonyságot arról, hogy Isten igéje naponkénti ol-
vasmánya volt ifjú korától egész életén át békében és 
hadban egyaránt. Mély vallásosságának, rendíthetlen 
evangéliumi hitének kifejezői ezek a feljegyzések. Isten-
tiszteletet végzett, a mikor egy-egy részt elolvasott. Éle-
tének legválságosabb napjaiban sem feledkezett meg 
bibliájáról. Otthonában és táborozásában minden hely, 
a hol elővette imádságos Isten előtt megalázódó lelkével 
Bethelévé lett. Az ó-testamentumot 13-szor, az újat pedig 
32-nél többször elolvasta! Hadd álljon itt e helyen is 
egyik érdekes feljegyzése, a mely a biblia végén olvas-
ható : Áldott legyen az én kegyelmes és igen irgalmas 
Istenemnek szentséges neve, ki az ő nagy kegyes segít-
ségéből az egész ó- és újtestamentumnak könyveit tűr-

hető egészségben és állapotban itt Sárospatakon 30 die 
Augusti anno 1625 estvi 8 órakor elvégeznem engedte. 
Imádom és tisztelem a teljes szentháromság Istent és 
kérem azon az úton is ezen kegyes atyai gondviselése 
rajtam terjedvén, engedje életemnek végét az ő igaz 
ismeretében, félelmében, szent és jóságban, istenes dol-
goknak követésében és gyakorlásában elérnem Ámen. 
Amen. Amen. írtam Patakon ultimé Aug: Non est cur-
rentis, neque volenti, sed miserentis Dei . . . Nem azé, 
a ki akarja, sem nem azé, a ki fut, hanem a könyörülő 
Istené! (Róm. 9.]6). Ez volt a bibliás fejedelem jelmon-
data sikerei és aggodalmai között. A mienk is ez legyen! 

Szolgálat a táborban. 

Ifjú lelkészeink és segédlelkészeink közül is töb-
ben bevonultak. Bizony előreláthatólag sok szomorú kö-
telesség, nehéz szolgálat vár reájuk. Rokonszenvvel és 
imádságunkkal kisérjük őket. — De nem feledkezhetünk 
meg arról, hogy távozásuk folytán híveink sok helyen 
pásztor nélkül maradnak épen ezekben a súlyos napok-
ban, a midőn otthon is sok vigasztásra leend szükség. 
Jó lenne most, ha az összes lelkészi jellegű tanárok, 
theologusok felajánlanák szolgálatukat az illető esperesi, 
illetőleg püspöki hivatal útjára. A püspök urak pedig a 
nehez időkben felhatalmazást kell, hogy adjanak a még 
nem képesítetteknek is az összes funkcziók végzésére. 
Mindenkinek tennie kell valamit és áldozatot hozni az 
oltárra. 

A hívő császár. 

Gyönyörűség nézni a nagy császár alakját. Minden 
tekintetben czézári imperátor ő, de bennünket theologu-
sokat főleg az érdekel, hogy miként üt át minden sza-
ván, minden beszédén az öntudatos, sorsát Isten kezében 
tudó, hívő keresztyén lelke. A mikor katonáit először a 
templomba s csak azután küldi a harczmezőre, a mit 
trónbeszédében, a legnagyobb szabású történelmi pilla-
natok idején „alázatosan Isten előtt és harczi kedvvel 
az ellenség előtt" bízva „az örök Mindenhatóságban" áll 
ki, hogy a franczia hitetlenség s az általa inficziált orosz 
babonaság és álkeresztyénség kétszínűségóvel, mint min-
den nemesebb kultúra két legnagyobb ellenségével szá-
moljon le: valóban nagyszerű, felemelő, csodálatos lát-
vány. Mert tény az, hogy nemcsak fegyverek, de erkölcsi 
elvek, világnézetek is küzdenek most egymással. S büsz-
kék vagyunk rá, hogy az evangélium, keresztyén idea-
lizmus, a tiszta becsületesség szellemét mi védelmezzük. 

Kálvin bronzból vert, igen 
sikerült plakettje öt 
korona árban meg-
rendelhető a Kálvin-

Szövetség titkári irodájában (IV. ker., Molnár-
utcza 17. szám). 



TÁRCZA. 

Hitem. 
Halk sejtés rezdült a szívemben, 
Előbb oly álmosan s unottan, 
Majd kaczagón, győzve kilebben, 
Fájó seb nyomát hagyva ottan. 
A nap felé száll büszke szárnyakon 
Föl a magasba — bírja fényét, 
Nagy öntudattal, többé nem vakon, 
Hogy valóra váltsa reményét. 

így született a sejtés bölcsejébül, 
Napot ostromló, harczra kész hitem 
Vergődve, lassan lázas tettre szédül, 
Hogy a magasba bátran lendítem. 
A míg nőtt, eszmélt, megvérezte lelkem 
Kutató vágya mély sebet hagyott, 
De lát már, hall, vigyáz erőbetelten 
S nem kerget csalfa, húnyó csillagot. 

A fájdalom szűnt, édes seb begyógyult, 
Nyugodt szívem szent álmokat szövő, 
Töprengő esték, bűnét zokogó mult 
Mind tovaszállt . . . int, bíztat a jövő. 
Csöndes fészkén az égi kegyelemnek 
Csak nő hitem — bár sértő gúny között. . . 
De majd a hajtók egyszer elpihennek 
S nyugtot lel egyszer minden üldözött.. . 

Halk sejtés rezdült egyszer a szívemben, 
Előbb oly álmosan s unottan, 
Majd kaczagón, győzve kilebben, 
Fájó seb nyomát hagyva ottan. 
A nap felé száll büszke szárnyakon 
Föl a magasba — bírja fényét 
Az én hitem, megáldva gazdagon, 
Valóra váltja ott reményét. 

Kövy László. 

Afrikai levél. 
Oran, 1914. július 21. 

Utolsó afrikai állomásunkról, Oránból írom ezeket 
a sorokat. Tegnap egy hete, 13-án indultunk el Fiú-
méból. 

Elindulás előtt való nap, vasárnap résztvettem a 
fiumei magyar ref istentiszteleten. Az Istenháza után 
való vágy kétszeres erővel szállja meg az embert ottho-
nától elszakadva, tengeri út előtt pedig még nagyobb 
mértékben. 

Hosszas kérdezősködés után rátaláltam a Via Clo-
tildé-re. Fürkészőleg kutattam a házakat: ugyan melyik-
ben tarthatják a magyar istentiszteletet? Közben egy 
asszonyt pillantottam meg, zsoltároskönyvvel a kezében. 
Tőle hamarosan megtudtam a házat és a pontos időt is. 

Minthogy nagyon korán volt még, megkérdeztem, miért 
sietett ennyire? Azt mondta, Portoréból, egyik szomszé-
dos szigetről jött s a hajó korán ér ide. íme, hazulról 
elszakadva, még nagy távolságból is eljönnek az embe-
rek az Isten házába, odahaza pedig de sokan mennek 
el vasárnaponként — mellette . . . 

Fölmentünk a ház udvari részének első emeletére. 
Ott van az imahelyül szolgáló tágas terem. Közösen 
használják a reformátusok és az evangélikusok. Minden 
vasárnap délelőtt 10-kor magyar, a hónap első és har-
madik vasárnapján pedig német istentisztelet van. A hí-
vek a meleg nyári vasárnapon itt is kissé nehezen gyűl-
nek. Többnyire egyszerű munkásemberek. Fölhangzik 
a fölálló ének, majd a XLII. zsoltár. Áhítattal énekeljük : 
„Te hozzád én Istenem, szomjúhozik én lelkem . . „és 
házadat óhajtom, hol a hívek seregében örvendik szép 
éneklésben . . . " Majd az Isten nevének megszenteléséről 
szóló prédikáczió után újból fölhangzik az ének. Bíz-
tatólag szól mindnyájunkhoz: „Bízzál Istenben s nem 
hagy el . . 

Istentisztelet után fölkerestem a gyülekezet lelké-
szét. Kérésemre elmondta röviden a magyarországi pro-
testántizmus eme délnyugati várfokának a történetét, Két 
Fiúméba szakadt külföldi protestáns család: a Smith 
és Meynier család kezdte meg itt a hatvanas években 
a protestáns istentiszteleteket. Laibachból, Triesztből stb. 
hívtak protestáns papot, hogy tartson nékik házi isten-
tiszteletet, Később mások is kezdtek azokra járni. A kis 
termet nemsokára ki kellett bővíteni, hogy az érdeklő-
dőket befogadhassa. 1887-ben alakult meg a közös pro-
testáns egyház. Eleinte a német evangélikusok voltak 
többségben. Ezeknek a száma azonban egyre fogy, a 
magyar kálvinistáké pedig növekedik. Most 1180 ref. és 
311 ev. van. Ezenkívül Portoréban is van néhány ref. 
család. Mindjárt a gyülekezet megalakulása után hozzá-
fogtak a lelkészföntartási alap gyűjtéséhez. Mikor az 
már szép összegre (kb. 30,000 K-ra) emelkedett. 8—9 
éve megkezdték a templomalap gyűjtését, Egyfelől az 
egyháztagok, másfelől a fiumei vállalatok, bankok ado-
mányaiból, a hollandok és a németországi Gusztáv Adolf-
Egylet évi segélyéből és a konvent 26,000 K tőkekamat 
segélyéből eddig kb. 70, a másikkal együtt pedig száz-
ezer koronányi összeg áll rendelkezésükre. A fiumei nagy 
telekhiány miatt azonban csak nagyon nehezen és igen 
drágán juthatnak telekhez. Most reménykednek megint, 
hogy végre-valahára szerezhetnek telket és fölépíthetik 
rajta templomukat. Nagy szükség van erre, mert saját 
templomukba még nagyobb örömmel mennének ott 
lakó hítrokonaink, mint bérelt ódon helyiségbe. Az új 
templom a magyarság vára is lenne egyúttal, melyet 
felekezeti különbség nélkül minden ott élő honfitársunk 
magáénak vallana. Most is sok róm. kath. keresi föl az 
imatermet, mert magyar szót nem hallhatnak a saját 
templomaikban. 

Hétfőn ebéd után indult ki hajónk, a „Ferencz 
József király" a kikötőből. Az abbáziai partok mellett 



elhaladva, szépen, méltóságteljesen hasította az Adria 
csodaszép kék vizét. Halotti csöndben terült el a nagy 
víztömeg. Mintha ünnepi áhítat vett volna erőt az egész 
Adrián. A legszebb kék köntöst öltötte magára. Úgy lát-
szott, mintha ez a víz mindig ilyen csöndes lenne és 
nem is tudna háborogni. Az osztrák part mellett haladva, 
balról egymásután hagytuk el a horvát szigeteket. Köz-
ben végigjártuk a hajót. Valóban szép alkotás a Skó-
cziában készült 3800 tonnás és 3600 lóerejű „Ferencz 
József király." Nem győztük eléggé csodálni a szép ét-
termét, dohányzóját, télikertjét, de különösen a zene-
termét. 

Közeledik az alkony. Vacsorára hív a jelzés. A fé-
nyes ebédlő ablakán keresztül csodaszép látvány tárul 
elénk. Erős ultramarinkék szíube öltözik tenger, égbol-
tozat egyaránt. Még sohase láttuk ilyennek az eget. 
Olyan, mintha eggyé folynék a nagy sötétlő víztömeggel. 

A második nap is gyönyörű szép volt. Nem győz-
tük dicsérni a tengert. Csak végig ilyen maradjon! Nem 
is szállunk ki akkor Gibraltárban, hanem elmegyünk a 
Kanári szigetekig I A lágy tengeri szellő alig látható 
apró barázdákat vont a vízre. Olyan volt a nagy víz-
tömeg, mint egy tó sima tükre. Ilyenkor, a mikor ilyen 
szép sima a tenger, mindig azt forgatom az eszemben, 
hogy elmegyek egyszer Indiába, Kínába és Japánba. 

Az „édes semittevés", az olaszok „dole far niente"-je 
szemmelláthatólag jól esett mindnyájunknak. De néhá-
nyan rágondoltunk arra is, hogy míg mi úri kényelem-
mel utazunk a luxus-hajón és annak födélzetéről gyö-
nyörködünk a mérhetetlen víz szép színeiben, odalenn 
a gépházban pokoli hőségben, félig meztelenül, szinte 
állati életet élve, izzadnak, verejtékeznek a szegény 
fűtők . . . 

Este felé Brindisit elhagyva, elértük az olasz csizma 
alsó sarkát. Közben szép csillagos éjszaka borult ismét 
reánk. A fényes ragyogású csillagokban gyönyörködtünk 
órákhosszat, mielőtt újból nyugovóra tértünk. 

15-én, szerdán délelőtt közeledtünk az olasz csizma 
orra felé, majd a szicziliai partokhoz. Halványan föl-
tűntek a szicziliai hegyek körvonalai. Középütt a ha-
talmasan kiemelkedő félelmetes tűzhányóé: az Etnáé. 
Feltűnt a tenger partja mellett az a tengerből kiemel-
kedő hét nagy bazaltszikla is, a melyeket a görög 
monda szerint a vak Polyphemus hajigált Odysseus után. 
De én nem ezeket nézem. Vizsgáló szemekkel azt az 
utat keresem, a melyen Pál apostol hajója Syrakusából 
Reggioba (Regiumba) menve áthaladt. Áhitnttal figyelem, 
hol mehetett a Kásztor és Pollux czímerű, Alexandriába 
való újabb hajó, a melyre Máltából eljövet szállt ? A ca-
taniai öböl hajlásából megállapítom, hogy körülbelül itt 
kellett mennie . . . Mindjárt átmetszi hajónk azt az út-
vonalat . . . Most megyünk át azon a helyen, a melyen 
Pál is áthaladt, ki* szent bizonyossággal eltelve tudta, 
hogy „a császár elé kell nékie állnia . . . " 

Ebéd után kikötünk Catániában. 160—170 ezer 
lakosú, tipikus, piszkos olasz város ez, gyönyörű fekvés-

sel az Etna lábánál. Hajónkat körülveszi a sok olasz 
bárkás. Éktelen zajt csapnak. Hangos szóval szidják, a 
ki közelebb férkőzött közülünk a hajó hágcsójához. 
A nagy igyekezetben egy csónak fölfordul és két talián 
a part mellett belepottyan a tengerbe. Egy csomó ká-
romkodás és hangos vitatkozás követi a nem várt für-
dőzést. Szinte bosszankodik az ember, a mikor üvöltözve 
beszélik és eléktelenítik a szép olasz nyelvet. Sajnos, 
ebben úgyszólván egész útunkon volt részünk, mert a 
szapora olaszok a Földközi-tengernek majd minden ki-
kötőjét ellepik. 

Szerettünk volna kirándulni az Etna másik oldalán 
fekvő Taorminába, az ottani szép romokhoz. A hajó 
késése és az idő fogyatékossága azonban nem engedte 
meg, ezért a várost néztük meg futólag. A dómhoz men-
tünk legelőször, melynek alapjai a XI. századból valók, 
azután néhány középület és főbb út megtekintése után 
visszatértünk a hajóra. 

Indulás előtt kibújt a felhők közül és egész nagy-
ságában megmutatta magát a hatalmas, kúpalakú Etna. 
Csaknem 3300 méter magasságú, ferdén lemetszett or-
máról az utolsó felhőfoszlány is elszállt. De az én gon-
dolataim másutt: ismét Pálnál jártak. Itt haladt az ő 
hajója csaknem egészen ezen a vonalon, a melyen mi 
megyünk most. Ok fölfelé, mi lefelé megyünk ugyanazon 
az úton. Őket a kibontott vitorlákba kaposzkodó szél, 
minket a gőz ereje visz. Ok himbálódzva, lassan, mi 
gyorsan haladunk . . . 

Éjjel megyünk el a hajdan híres, a régihez képest 
ma már csak árnyékszerű életű Syrakusa mellett. Nagy-
ságának, miként zsarnokainak, bölcseinek ma már csak 
a híre van meg. 16-án, csütörtökön Nagy Dénes bará-
tommal már korán talpon vagyunk, hogy lássuk, miként 
evez be hajónk Málta szigetére ? Már messziről látszanak 
a partok. Némi csalódás fog el minket. Buja növényzetű 
déli szigetet vártunk. E helyett kopár sziget képe bon-
takozik ki előttünk. Az épületek, mint nagy fehér kő-
rakások látszanak a távolból. Megtudtuk, hogy a sziget 
északi oldalán a uagy viharok miatt nem nő a vegetáczió. 
A nagy viharokat különösen az északkeleti szél okozza, 
a melyről az Ap. csel. is megemlékezik. 

Eszembe jut újra Pál. A tizennegyedik viharos 
éjszaka kezdetén erre hányhatta hajójukat a borzasztó 
szélvész, a merre mi most csöndesen behaladunk az áj 
kikötő La Valetta felé. Az ő hajójukat ugyanis tovább 
északnyugatra, egy nagyobb öböl felé sodorta a szél. Az 
előtt vetettek horgonyt az éjszakában s viradatkor annak 
zátonyos helyére hajtották hajójukat. Ebből az öbölből 
vezet az út a sziget régi fővárosa, Melita felé. 

(Folyt, köv.) 
K. I. 

Távíratmegváltásí lapok 
sere a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker., Molnár-atcza Í7. szám), £ j t j t j t j t 



BELFÖLD. 

A házasságkötések statisztikája az 
1912. évben. 

n . 
Az 1912. év folyamán 765,891 gyermek született 

élve, 33,124-gyel több, mint 1911-ben. A születések szá-
mának ily nagymérvű gyarapodása folytán a két év óla 
fokozatosan sülyedő születési arányunk 1912-ben ismét 
erősen emelkedett és 36'3-et tett (1909-ben 37'7, 1910-
ben 35 7, 1911-ben 35"0.). Miként az előző években, 
úgy 1912-ben is a társországokban aránylag több volt 
a születés, mint az anyaországban, ott ezer lakosra 
38'1, itt a születési arányszám csak 36'0 (1911-ben 
34-8) volt. 

A születési arány ezen emelkedése az összes or-
szágrészekben és majdnem minden törvényhatóságban 
mutatkozott, egyedül Komáromban és Selmecz- és Béla-
bányán tapasztaljuk a születési arány nagyobbmérvű 
csökkenését, 24'5-ről, illetőleg 29' 1-ről, 21'5-re, illetőleg 
26'9-re. A maximumot megint Mármaros vármegye mu-
tatja 45'6-nyi arányszámmal, a minimumot Komárom 
21*5 és Pécs 23'1. Az egyke hatását tükröztetik vissza 
a dunajobbparti vármegyék születési számai (átlag 32*2). 
Különös s igazán érthetetlen, az egyke ellen panaszko-
dunk, az egyke bűnös rendszerét orvosolni akarjuk és 
mégis az állam a családi pótlékot csak három gyermekre 
terjeszti, az ev. egyház zsinati javaslata a lelkészeknél 
csak két gyermeket tervezi a családi pótlékban részesí-
teni. Nem a nőtlen, gyermeknélküli kongruás vagy nem 
kongruás lelkészi családok érzik az élet terheit, hanem 
a családos lelkészek, ott, a hol gyermekeket kell nevelni. 
Itt kell a segítség, ez az igazság, mert itt a legnagyobb a 
szükség. Csodálom, hogy ezt a praktikus Oyürky előadó 
nem így tervezi. Summurn jus, summa injuria! 

Halva születések száma volt Magyarországon 14,011, 
Horvát-Szlavonországokban pedig 2329. Száz születésre 
a Magyarbirodalomban 2'1 halva születés esett. Többes 
születés 9449 esetben fordult elő, ebből hármas születés 
volt 75, a többi kettős. Száz újszülöttből 5 3 volt fiú 
és 4"7 leány. 

A nem törvényes születések száma 1912-ben 72,230 
volt, 2791-gyel több, mint 1911-ben. A nem törvényes 
születéseknek az összes születések számához viszonyított 
aránya azonban csak a társországokban mutat emelke-
dést, hol száz születésre 1912-ben 8'0 törvénytelen szü-
letés esett (1911-ben 7'7), míg az anyaországban az 
arányszám 9'5-ről 9'4-re csökkent. A legtöbb törvény-
telen születés ez évben is a gör. keletieknél fordult elő, 
a legkevesebb a baptistáknál és az ág. h. evangéliku-
soknál ; anyanyelv szerint legtöbb az oláhoknál, legkeve-
sebb a ruténeknél. 

A nem törvényes szülöttek anyjának korát tekintve 
a húsz éven aluli anyák aránya az 1912. évben ismét 

emelkedett, az előző évi 23'0-ról 23"6°/o"ra- A z anyák 
idősebb korcsoportjainál ehhez képest a törvénytelen 
születések ritkábban fordultak elő, kivéve a csekély 
számú ötven éven felüli anyák csoportját, a melyre 
1912-ben 47 (1911-ben 32) törvénytelen születés esett. 

Homola István, 
ev. lelkész. 

SZOCZIÁLIS ÜGYEK. 

A newyorki baby-hét. 

Az eugenetika hazájában, Newyorkban most zajlott 
le az úgynevezett baby-hét, mely tömérdek gondot és 
elfoglaltságot adott a jótékony egyesületeknek és a vá-
rosi hatóságnak. A hét első napja a kis mamáké volt, 
a kik még maguk is alig nőttek ki a gyermekruhából s 
minden idejüket apró testvéreik dajkálására kell fordi-
taniok, mert az anya vagy kenyér után szalad, vagy 
annyira el van foglalva a háztartással, hogy nem ér rá 
a gyerekek után nézni. A rendezőség kerületenkint gon-
doskodott róla, hogy ezeket a kis mártírokat megfelelően 
kioktassák a higiénikus gyermekápolásról. A második 
napon a kicsinyek táplálásáról, kivált pedig a tej okos 
kezeléséről beszéltek az összesereglett anyáknak. A har-
madik napot a beteges, vérszegény gyermekeknek szen-
telték. Anyástul együtt a tengerre vitték őket a nemes 
czélra készséggel átengedett hajókon, a hol minden 
gyermeket orvosi vizsgálat alá vetettek s az anyákat 
tanáccsal, az apróságot pedig ruhával látták el. A hét 
hátralevő napjain a munkásnegyedekben lakó szülőket 
látogatták meg a jótékony egyesületek orvosai, a kik 
főkép a szellőztetés és a gyermekek levegőzése iránt 
érdeklődtek s erre vonatkozóan adtak útbaigazítást. 
A baby-hét fényesen sikerült s el lehet mondani, hogy 
a négymilliós Newyorkban nem maradt egy anya sem, 
a ki rászorult, segítség és tanács nélkül A dollárkirály-
nők és kisasszonyok ugyancsak kitettek magukért. Nekik 
sportszámba ment a szaladgálás és rendezés, a szegény 
szülőkre és gyermekekre azonban igazi áldás fakadt a 
munkájukból. 

A MI ÜGYÜNK. 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t kérjük, szíveskedjenek az 
1914. évi előfizetési díjat s a z e s e t l e g e s h á t -
r a l é k o t minél előbb beküldeni. 



IRODALOM. 

A Theologiai Szaklap júliusi száma a következő 
értékes tartalommal jelent meg: Péter. Raffay Sándortól. 
Dévay-tanulmányok. Révész Imrétől. Bőhm Károly és a 
vallásfilozófia. Dr. Szelényi Ödöntől. A gömöri ág. h. ev. 
esperesség története 1520—1744. Mikulik Józseftől. 
Közli: Kovács Sándor. Végül lapszemle és könyvismer-
tetés. Dr Daxer Györgytől. 

Torró Miklós szerkesztésében megjelenő „Gyertya-
fényu augusztusi száma ismét figyelmet érdemlő tarta-
lommal jelent meg. I. Vezérczikk: Az erdélyi oláh misz-
szióról. II. Bibliamagyarázat. III. Alkalmi czikk : Mozgal-
munk és egyházaink. Két czikk a losonczi diákgyűlésről. 
Hogyan neveljük a leányokat, hogy szocziális kérdések 
iránt érdeklődjenek. IV. Missziói rovat Levelezés. Vegye-
sek rovata. 

EGYHÁZ, 

Pásztorlevelek. Olvastuk a napilapokban, hogy az 
összes róm. kath. püspökök (még görögkeletiek is) pász-
torleveleket írtak a lelkészekhez és hívekhez a megpró-
báltatás e napjaiban. Sajnálattal konstatáljuk, hogy nincs 
tudomásunk egyetlenegy protestáns püspöki levélről sem. 
Ha valamikor, úgy most van helye, hogy a mi püspö-
keink is küldjenek üzenetet azokhoz, a kik itthon ma-
radnak. 

Lelkószválasztás. Kövér Árpád sajókeszei lelkészt 
a tornaijai gyülekezet szótöbbséggel, Achátz Béla új-
banovczei lelkész a pinczédi gyülekezet egyhangúlag 
lelkészévé választotta. 

Lelkészbeiktatás. A magyarói ref. egyház új lel-
készének, Kiss Lajos görgényi egyházmegyei főjegyző-
nek beiktatása június hó 5-én volt. 

Templomszentelés. A nagysomkúti ref. egyház 
újonnan épült templomának felszentelése augusztus hó 
16-án lesz. 

A budapesti ref. egyház presbitériuma f. hó 4-én 
ülést tartott Petri Elek lelkész és Kósa Zsigmond el-
nöklése mellett. A presbitérium jegyzője dr. P. Horváth 
Zoltán, a mi kedves munkatársunk, mint jeleztük, be-
vonult Szabadkára s így dr. Kiss Károly ügyész helyet-
tesítette őt. Petri Elek lelkész megemlékezett a mostani 
válságos helyzetről és Isten segítségét, oltalmazó kegyel-
mét kérte hazánkra, egyházunkra és hadba vonuló fiainkra. 
Bejelentette két buzgó egyháztanácsosnak, Gálffy Dé-
nesnek és Herczegh Zsigmondnak halálat, a kiknek em-
lékét. jegyzőkönyvileg is megörökítették A helyükre be-
hívott presbiterek Benke Balázs (VI—VII. ker.) és dr. 
Miskolczy Imre (Buda) letették az esküt. A gondnok 
melegen üdvözölte őket. —- Petri Elek lelkész bejelen-
tette, hogy a Lorántffy Zsuzsánna-Egyesiilet, felajánlotta 
a Család-utczai imatermet 40 üdülőbeteg részére és kéri 
az egyház és a közönség támogatását. A templomokban 
gyűjtés fog történni e nemes czélra. Templomainkban 
egyébként este 6 órakor is lesznek istentiszteletek. Benkő 
István s.-lelkész szeptemberben Rákospalotára távozik, 
a presbitérium buzgó szolgálatáért köszönetet mond. 
A presbitérium a jövő hét elején még egy ülést tart. 

A sepsi ref. egyházmegye egyházi értekezlete 
július hó folyamán Uzonban tartotta évi rendes köz-
gyűlését. A gyűlés istentisztelettel kezdődött. Érdekes 
határozata az, hogy a gyűlés felhatalmazza az elnökséget, 
miszerint bízzon meg egyes lelkészi tagokat azzal, hogy 

a következő gyűlésen emlékbeszédet tartsanak az utóbbi 
években elhalt lelkészi tagok fölött. Mind a kettőt meg-
tanulhatnánk mi is. Érthetetlen, hogy egyházmegyei köz-
gyűléseink miért nem kezdődnek rendszeresen ünnepélyes 
istentisztelettel, mikor annyi szónok sereglik olyankor 
egybe? Egyházmegyei Kálvin-Szövetségeink már cselek-
szik ezt. Ezután is cselekedjék. Szép és keresztyéni 
dolog volna az elköltözött pásztorok és buzgó világiak 
életének, munkájának megörökítése hasonló formában. 
A sepsi egyházmegye értekezlete valószínűen hamarosan 
Kálvinszövetséggé alakul át, hogy ezáltal könnyebben 
beleilleszkedhessek az Orsz. szövetség kereteibe. 

A gömöri egyházmegye főjegyzőjévé Réz László 
rozsnyói lelkész, papi tanácsbíróvá Dusza János pelsöczi 
lelkész választatott meg. Az elhívottakat szívesen üd-
vözöljük. 

A békési ev. egyházmegye július 13-án Kondo-
roson tartotta közgyűlését, mely istentisztelettel kezdődött. 
Keviczy László újonnan választott főesperest itt iktatta 
be hivatalába Gajdács Pál az egyházmegye legöregebb 
papja. 

Fiatalkorúak felfigyelő hatósága. Az igazságügyi 
miniszter Németh István dunántúli ref. püspököt a fiatal-
korúak komáromi felügyelőhatósága tagjává s egyszers-
mind ugyanezen felügyelőhatóság elnökévé, 1915. évi 
deczember 31-ig terjedő időtartamra kinevezte. 

Egyetemes közgyűlés, Az ág h. ev. egyház f. évi 
egyetemes gyűlését az elnökség november hó 4-ére tűzte 
ki. A szokásos előértekezlet november 3-án d. u 5 óra-
kor lesz a Deák-téri ülésteremben 

Kassai lelkészértekezlet. A kassai lelkészértekez-
leti kör július 20-án Kassán a leik. hív. tanácstermében 
tartotta szokásos évi közgyűlését, a melyen a lelkész-
értekezlet tagjai csaknem teljes számban megjelentek. 
Kovács Béla rövid elnöki megnyitója után Idrányi Barna 
tartott tájékoztató előadást a tőkesegélyről, annak forrá-
sairól, eljárási módjáról és az elnyerés feltételeiről. Köz-
érdekű témát foglalt magába Oláh Péter felolvasása, a 
ki a belmisszióról, annak a falusi és kisvárosi egyházban 
leendő gyakorlásáról értekezett. Révész Kálmán esperes 
történelmi tények alapján megállapítja, hogy a lelkész-
értekezlet kezdete korántsem a mult század második 
felébe, hanem annak első felébe esik s már a Prot. 
Egyli. és Isk. Lap 1848. évf. 15. száma megemlékszik 
arról, hogy a szikszói, aszalói és alsóvadászi lelkészi 
körök 1838—39. évben is tartottak lelkészi értekezlete-
ket. A pályatételek kitűzése után gondolatokban és lélek-
ben gazdagodva oszlott szét az értekezlet. 

Szerbiában a protestántizmusnak nincsenek egy-
házai. Néhány odaszakadt hívő. Mindössze egy evangé-
liumi tartalmú újság jelent meg Belgrádban az egyetemen, 
az ifjúság körében. Valószínűleg még Mott János balkáni 
útjának eredménye volt ez is 

Egyházmegyei gyűlések. A belsősomogyi egyház-
megye kaposvári közgyűlésén iktatták be hivatalába az 
új gondnokot, Huszár Aladár kaposvári kir. törvényszéki 
elnököt, a ki Nagy Lajos esperes üdvözlő szavai után 
szép beköszöntőt mondott. Egy passzását idézzük : „Kál-
vinista családom közel négy évszázados tradicziója, szü-
leim gondos, vallásos nevelése és katholikus hitvesem 
példás vallásossága, oltották belém, tartották meg ben-
nem, edzették sziklaszilárddá szeretetemet, hűségemet 
a puritán kálvinista vallás iránt." Bárcsak minden vegyes 
házasságban élő világi férfiú így beszélne és érezne! 
A közgyűléssel kapcsolatban „lelkészi értekezlet" is volt, 
a melyen Izsák Aladár somogyjádi lelkész mondott buz-
dító beszédet a Ref. Egyesület megalakítása érdekében. 



— Az örségi ref. egyházmegye (Dunántúl) Körmenden 
tartotta közgyűlését. Szűcs László esperes jelentése sze-
rint a gyülekezetekben mindenek „ékesen és jó renddel" 
folynak. Békétlenség, baj, elszomorító jelenség sehol 
sincs, mint a tudósítás mondja. — A tatai ref. egyház-
megye Tatán tartotta közgyűlését a mult hó elején lel-
készi értekezlettel kapcsolatban. (Miért nem értekeznek 
a lelkészek a világiakkal, tanítókkal együttesen V) Ez 
utóbbin Sebestyén Dávid kocsi lelkész elnökölt. Szó 
esett a vasárnapi bibliai iskolákról. Ezt csak ott vélik 
meghonosítandónak, a hol nem a lelkész tanítja a hit-
tant az iskolában. A bibliai iskola gyermekistentisz-
telet, tehát sehol sem felesleges. Egyébként a belmisszió 
iránti érdeklődést mutatja az, hogy jövő évi pályakér-
désül erre vonatkozó tételt tűzött ki az értekezlet. — 
A tolnai ref. egyházmegye szept. hó 4. és 5-én tartja 
közgyűlését Szekszárdon. A gyűléssel kapcsolatos bíró-
sági ülésnek egyik fontos tárgya lesz a czeczei lelkész-
választás megfelebbezésének ügye. 

A budapesti istenhegyi ref. gyülekezet és a buda-
pesti református ifjúsági egyesület július hó 26-án vasár-
nap délután, a Széchenyi hegyi fensíkon (a fogaskerekű 
vasút végállomása mellett elterülő tisztáson) tombolával, 
kedélyes társasjátékokkal és versenyekkel egybekötött 
napot, este 6 órakor pedig változatos programmá vallásos 
összejövetelt rendezett. A budapesti közönség találkozott 
reggel 8 órakor a BRIE-ben, fél 9 órakor a déli vasút-
nál, a délután jövők pedig 2 órakor a BRIE-ben, fél 3 
órakor a déli vasútnál s együttesen mentkid.e . 11 óra-
kor az istenhegyi nyilvános istentiszteleten részt vettek. 
D. u. 2—4-ig társasjátékok folytak. D. u. 4 órakor kez-
dődtek a versenyek. 6 órakor vallásos összejövetel volt 
e sorrenddel: XC. Zsoltár: „Te benned bíztunk." Ima. 
„Az Úr előtt" írta Vargha László előadta Sárközig Lidia. 
Szórakozásainkról szabad előadást tartott Gombos Fe-
rencz, a Diákszövetség utazótitkára. A budafoki énekkar 
egy karéneket adott elő. Tóth Rezső szavalt. Hozsanna 
99. A szeretet hatalmát áldom, énekelte a közönség. 
Bibliamagyarázatot tartott Varga Antal lelkész. 137. dics. 
6. v. „Jöjjön el a te országod." Ima és áldással fejező-
dött be. Bizony a kirándulók kedvén és számán meglát-
szott a rossz, esős időjárás, még inkább a háborús izgalom. 

A kűlsősomogyi ref. egyházmegye közgyűlését s 
ezzel egyidejűleg bírósági üléseit f. év augusztus 27. és 
28-án Siófokon tartja dr. Kiss Ernő e. m. gondnok és 
Kálmán Gyula esperes elnöklése mellett. A közgyűlést 
megelőzőleg lelkészegyesületi gyűlés lesz a következő 
tárgysorozattal. I. Isteni tisztelet: Imádkozik: Fábián 
Mihály miszlai lelkész. Prédikál: Dömötör Endre szóládi 
lelkész. II. Közgyűlés: Elnöki jelentés. Csekes Béla fel-
olvasása. Jelentés az 1913. évi számadás vizsgálatáról. 
Jelentés az egyesület lapjáról. Kájel Endre indítványa 
az 1915. évi endrédi diákgyűlés támogatása tárgyában. 
Egyéb felmerülhető ügyek és indítványok. Záró ima. 

A bodrogközi lelkészértekezlet Nagyrozvágyon, 
július 16-án tartotta meg ez évi értekezletét. A belmisszió 
volt főtémája a megbeszéléseknek. Az egyes egyházak 
által az esperesi hivatalhoz beterjesztett belmissziói munka-
programmok külön-külön tárgyalás alá vétettek. Hosszú, 
heves és komoly vita fejlődött ki. Nagyon szétágazók 
voltak a vélemények, tervek. S végül is Janka Károly 
kéretett fel, hogy az egyes egyházak tervezeteit áttanul-
mányozva a közös értekezlet elé javaslatot terjesszen e 
tárgyban. Egyértelemmel hozzácsatlakozott továbbá az 
értekezlet ahhoz az egyházmegye által megindított moz-
galomhoz, hogy az országos lelkészi nyugdíjintézet sza-
bályai akként módosíttassanak, hogy a lelkészek nyug-

díjaztatása csak rendkívüli esetekre, úgyszólván csak 
a kényszer-nyugdíjazásokra korlátoztassék s az így meg-
takarított összeg aztán a lelkész-özvegyek és árvák illet-
ményeinek tisztes felemelésére fordíttassék. 

Orgonaátvétel. Jegyzőkönyv, felvétetett a jász-
karajenői (Pestmegye) ref. egyház újonnan épített orgo-
nájának átvétele alkalmával. Az új orgona teljesen 
megfelel a szerződés pontozatainak, teljesen tökéletes 
mű, melynek modern technikája, a hangok és változatok 
színe és intonálása a legkényesebb ízlést is teljesen ki-
elégíti. Mivel a mű mindenben megfelel, az orgonát 
átvételre ajánlom és az egyház azt átveszi. Jászkarajenő, 
1914 július hó 24. Michó Ernő s. k czeglédi ref orgo-
nista, mint szakértő. Szekér Sándor s. k. ref. lelkész. 
Podhorszlcy Lajos s. k egyházi gondnok. 

ISKOLA. 

Tanítógyülések. A veszprémi ref. tanítóegylet júl. 
13-án tartotta évi közgyűlését. Fejes Aladár indítványára 
a „lakbérkülönbözet és családi pótlékot" illetőleg az 
egyházmegye útján arra kérik a kerületet, hogy míg a 
minisztérium talál rá fedezetet, saját pénztárából utal-
ványozza. 

A pápai ref. egyházmegyei tanítóegyesület 50 éves 
fennállását ünnepelte. Németh István püspök is megjelent. 
Gaál Gyula „A tanító anyagi helyzete" czímű előadáshoz 
a püspök is hozzászólt. Tájékoztató szavaira az egyház-
megye és kerület útján a konventet kérik föl a feleke-
zeti tanítók javadalmának az állami tanítókéval leendő 
egyenlősítésre az általuk végzett egyházi teendők végzé-
seért megfelelő díjazás biztosítása tárgyában. Tóth Albert 
„A vallástanítás népiskoláinkban" czímű szép előadása 
az egyházhoz való hűséges ragaszkodást hangsúlyozta 
erőteljesen. 

A berlini egyetemen a porosz kultuszminisztérium 
a vallásbölcsészeti és vallástörténeti tanszéket május 
6-án kelt rendeletével a theologiai fakultástól a bölcsé-
szeti fakultás körébe helyezte át és arra Troeltsch Ernő 
híres theologiai írót, a heidelbergi egyetem systematikus 
theol. tanárát hívta meg. 

A delbreczeni főiskola a háborús mozgalmakból 
is kiveszi részét. Tánárainak egy része tényleges katonai 
szolgálatra vonult be s az üresen maradt kollégiumot, a 
melynek ifjúsága a nyári szünidő miatt távol van Deb-
reczentől, a katonai hatóság kórházi czélra rendezi be. 

A sárospataki ref. jogakadémiára szept. 1—8-ig 
lehet beiratkozni. Indokolt kérelem alapján később is 
az akadémiai szék engedélyével. Beiratási díj 8 kor., 
tandíj és egyéb járulékok jótéteményes joghallgatók ré-
szére 45 kor., nem jótéteményesek részére 56 korona. 
A konviktusban teljes étkezés díja egy fél évre 100 K, 
évi lakás kapható 60—200 kor.-ig. Betegség esetén tel-
jesen ingyenes gyógy- és kórházi kezelés. Protestáns 
ifjak ünnepi legáczióba mehetnek, a melyből évi 200— 
300 koronát kereshetnek. Kérelemre posta útján ad fel-
világosítást a dékáni hivatal s megküldi a mult évi év-
könyvet és beiratási Tájékoztatót. 

A Pesti Hírlap milléniumi néptanító-alapjának, a 
mely a mult évben egy magyar származású cs. és kir. 
tüzérkapitány nagylelkű hagyományával körülbelül hat-
vanezer koronára szaporodott, kamatait ez idén 25 olyan 
néptanító és néptanítónő között szándékozik kiosztani, a 
kik nemzetiségi vidéken működvén, a magyar nyelv ta-
nításában és a hazafiúi szellem ápolásában leginkább 
kitűntek. Egy-egy jutalomdíj 100 koronából fog állani, 



a melyért a föntjelzett föltételnek megfelelő minden ta-
nító vagy tanítónő, vallásfelekezeti és nemzetiségi kü-
lönbség nélkül bezárólag f. évi augusztus 15-éig jelent-
kezhet a Pesti Hírlap szerkesztőségénél, a következők 
szemmeltartása mellett. A jelentkezés egy ív papiron a 
szerkesztőséghez intézendő levél alakjában történjék. 
A levélben könnyen olvashatóan írva a következők eme-
lendők ki: 1. A jelentkező neve, kora, nős vagy nőtlen 
állapota, esetleg gyermekeinek száma és vallásfelekezete, 
abbúl a, szempontból, minthogy a jutalmak kiosztásában 
lehetőleg a felekezetek számarányára is tekintettel va-
gyunk. 2. A jelentkező mostani és előbbi állomásainak 
neve, a vármegye megjelölésével s működési időtarta-
mának jelzésével. 3 Megnevezése az eddig netalán él-
vezett jutalomnak, segélynek vagy kitüntetésnek. 4. Az 
így leírottak valóságának a kir. tanfelügyelőség, iskola-
gondnokság vagy az iskolaszék pecsétjével ellátott és 
szabályszerűen aláírt sorok által való bizonyítása, ugyan-
arra a levélre rávezetve. Külön okmányok beküldése 
nemcsak fölösleges, de nem is tanácsos, mert azoknak 
a visszaküldésére még abban az esetben sem vállalko-
zik a szerkesztőség, ha a jelentkező a levélhez meg-
czímzett és postabélyeggel ellátott borítékot mellékelne. 
A jutalmazottak a jutalmat Szent István napján, aug. 
20-án posta útján kapják kézhez. 

A fővárosi tanítók és a háború. A fővárosi is-
kolák nagy részét lefoglalta a katonaság elszállásolási 
irodák és kórházak czéljaira. A tanítóság nagy része 
behívást kapott, úgy hogy a mennyiben augusztus vé-
géig a háborús állapot meg nem szűnnék, előreláthatólag 
az iskolák szeptemberben nem nyílnak meg. A Buda-
pesten időző, be nem hívott tanítókat felszólította Déri 
Ferencz dr. tanácsos, hogy a katonai ügyosztálynál je-
lentkezzenek közigazgatási szolgálatra. Felhívást intézett 
a főváros 'tanítónőihez is, hogy vegyenek részt a klini-
kákon folyó betegápolási tanfolyamon. Ezen tanfolyamon 
száz tanítónőt vesznek fel. A jelentkezőket a közokta-
tási ügyosztályban előjegyzik. Felhívta egyúttal a fővá-
rosi iskolák igazgatóit U, hogv az iskola igazgatását 
személyesen vegye át mindegyik. így mindazok, a kik 
a fővárostól távol nyaralnak, kötelesek hazajönni. 

Egy vidéki tanár mnnkássága. A mult évben halt 
meg a szarvasi főgimnázium 86 éves s a szarvasi gim-
náziumnak 35 évig volt tanára: Lányi Gusztáv. Ez idő alatt, 
sőt ezen feliil még 7 évig rendes lelkész is volt s e 
kettős munkakörön felül megmaradandó minden idejét a 
tudománynak, azok művelésének szentelte, a miről tanús-
kodik halála után hagyatékában talált 205 kötet kézirat. 
Töhb, mint 160 kötet vallásos irodalmi tárgyú, a görög 
nyelvtanok, görög kritikusok és eposzirók kiadásai és 
magyarázatai. Megérdemli a megemlékezést. 

A csurgói tanítóképző. Soká bizonytalan volt, hogy 
Csurgón hagyja-e a közoktatásügyi miniszter a tanító-
képzőt, ott építik-e fel az intézet új palotáját avagy 
Kaposváron, a hol nagyobb támogatást ígértek az isko-
lának. A közoktatásügyi miniszter a sok tárgyalás után 
úgy határozott, hogy szeptember elején Csurgón kezdik 
meg a tanítóképző építését, mert a kulturális érdek is 
azt követelte, hogy a határszéli megyéket magyar taní-

tókkal ellátó csurgói tanítóképző továbbra is teljesítse 
misszióját s főleg a vend-vidékiek felekezeti iskoláihoz: 
a régi jóhirű állami intézet adjon megfelelő tanítókat. 

EGYESÜLET. 

Legutóbbi vézérczikkiinkre kaptuk a következő 
sorokat: „A Ref. Ifjúsági Egyesület vizének eleven folyá-
sát is megzavarta kissé a háború. Segéd-titkárát, Szilágyi 
Dezsőt és kívüle még tíz öntudatos, aktiv, imádkozó 
tagját az egyesületnek harcztérre szólította a haza. Mind-
nyájan ismerjük az evangéliumi munka természetét és 
jól tudjuk, hogy mit jelent az ilyen tömeges és hirtelen 
való munkaerő-elvonás egy evangéliumi egyesületre nézve, 
a melynek tagjai minden mellékérdek nélkül, az Úr 
Jézus szeretetétől áthatva dolgoznak Isten országáért. 
Bizony nehezen fogja őket nélkülözni az Egyesület, 
ámbár már meg van edzve a nehézségekkel szemben és 
reája is áll Pál apostolnak a mondása, hogy: „ . . . az 
én erőm erőtlenség által végeztetik e l . . H i s s z ü k , hogy 
a behívottak hősies és Isten gyermekéhez méltó maguk-
tartásával beszédnél meggyőzőbben fogják propagálni az 
ifjúsági egyesületi ügyet a harcztéren is és bízunk 
a jó Istenben, hogy egy győzelmes hadjárat után vissza 
fogjuk nyerni őket Egyesületünk számára." Hisszük mi 
is s kívánjuk is! A vezérczikkben említett önkéntes 
szolgálat azonban független volna az itt említettől s az 
nem is aktiv katonákra vár. 

A Magyarországi Iíék Kereszt Egyletek és Re-
ményszövetségeik augusztus hó 23—25-én a temes-
megyei Homokos községben (vasúti állomás: Homokos-
Déliblát) tartják meg nagygyűlésüket és pedig a Magyar-
országi Kék-Kereszt Egyletek Y-ik rendes közgyűlését 
és Il-ik hitmélyítő bibliai konferencziáját, a Magyar 
Remény szövetség pedig: I-ső vezetői értekezletét és 
továbbképző tanfolyamát. A gyűlésekre augusztus hó 
15-ig jelentkezők kedvezményes vasúti jegy váltására 
jogosító igazolványt, a gyűlések tartamára pedig a köz-
ségben ingyen lakást és ingyenes ellátást nyernek. Rész-
vételi bejelentések a homokosi ev. lelkészi hivatalba 
intézendők. A bibliai konferenczia témája: „A keresztyén 
(kék«-keresztes) és fegyverzete a bűn ellen (az iszákost 
mentő munkában)". Kol. 3, 12. alapján. A Reményszö-
vetség-vezetők továbbképző tanfolyamán alkoholellenes 
pedagógiai és vetített képes előadások és mintaleczkék 
fognak tartatni. 

A dunántúli egyházker. evang. egyesület ez évi 
rendes közgyűlését, a kerületi gyűlést megelőző napon, 
augusztus 25-én Czelldömölkön tartja, mely alkalommal 
az egyházmegyei lelkészegyletek munkásságáról szóló 
szokásos jelentés felolvasásán kívül Varga Gyula espe-
res terjeszt elő jelentést az egyházmegyei belmissziói 
egyesületek szervezéséről és a Harangszó számadásáról, 
Kapi Béla lelkész a belmissziói felolvasási gyűjtemény 
szerkesztéséről és a konfirmácziói emléklapok elárúsítá-
sáról, Scholtz Ödön esperes pedig az „Allgemeine evang. 
luth. Konferenz"-et ismerteti és a külmisszióról terjeszt 
elő jelentést. 



GYASZROVAT. 

Botka Károly, a nagy- ós kisdobai ref. egyházak 
lelkésze, 78 éves korában, lelkészi szolgálata 49. évében, 
július 21-én elhunyt. - - Id. Derzsi Dénes mezőkölpényi 
lelkósztársunk életének 72 ik, Bartha Imre száldobosi 
lelkész életének 74-ik évében elhunyt. Ugyancsak újabb 
veszteségeink közé tartoznak id. Fogarasi József nyug. 
városi tanácsos, az újtordai ref. egyház főgondnoka, 
egyházmegyei tanácsbíró július 9-én Ujtordán, Wünscher-
dorfer Károly nyug. ev. lelkész, a koronás érdemkereszt 
tulajdonosa, a poprádi Kárpát-múzeum megalapítója, 
Poprádon, 84 éves korában meghalt. 

Áldás emlékezetükre ! 

Felelős szerkesztő : B. P a p I s tván . 

N Y I L T T E R . 

E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és l i thiumos gyógyfor rás 

vese- és hólyagbajoknál> köszvénynél, czukorbetegségnél, 
vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapha tó AsíáiiyvizkereBkedésekben éc gyógyszer tá rakban . 

c r u m TDC ípnCT Szlnye-Llpóozi Salrator-forris-villalat, bLnULlÜÍJ AtjrUbi Budapest, V., Rudolfrakpart 8. 

a lelkész urak szíves f igyelmébe a jánl juk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16" alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 

Vászon- és félbőrkötésben . 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8° alaKban 17V2 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.00 kor.-tól 10.— kor- ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyvekel terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni Összeget három hónap alatt 

h )zzánk juttatni szíveskedjenek. 

Épen most j e l en t meg. Épen most j e l e n t meg . 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

HornyánszKy Viktor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Budapesten, VIIL ker*, Máría-utcza U. szám• Telefon: József 34—10. 
Elvállalnak minden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 
Nagy gyakorlattalbíró 
speczíálísták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyházgyüle-
kezeteknek iskolák és 
templomok terveit díj-
talanul elkészítik. Ad-
nak szakvéleményt és 
becsléseket végeznek. 
Kívánatra személyesen ís 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. 



a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünlt üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
B u d a p e s t e n : I I . , Co rv in - t é r 2 . — IV.. S e m m e l w e i s s - u . 14. — V.. Lipót-
\ o r u t - VI., A n d r á s s y - ú t 2 8 . — VIII . , R á k ó c z i - ú t 3 9 . — V111., B a r o s s -

u t c z a 7 7 . - X., Liget- tór 2 . 
f e l i ó r n e m t i t ö t n é s l i e a ! való utasítást Egy » 

tartalmazó füzet bárkinek kiadatik. 

DIFftFD flTTíl gözüzemre berendezet t csász. 
t v l L v i C t v " I 1 1 / és kir. udvari orgonagyára. 
Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 

(Koronázási templom) alkotója. 
Budapest, X,, Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi , bécsi, pécsi stb. kiállításokon kittin-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, t iszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tar tós nemeshangú orgonákat szállít, 
40 év óta 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját , a mely m ű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgoná ja (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat ós hangolásokat a legmérsékel tebb 
árban tel jesí t . Orgona jóka rban ta r tásá t el-
vállal ja. Katalógussal, tervezetekkel és r a j -
:: zokkal k ívánat ra d í jmentesen szolgál. :: 

Az egész világot 
uraló eredeti :::: The Champion 

kerékpárokat dup la ha rang csapággya l és 
szabadonfutóval 3 és 5 évi jótállással, min-
den árfelemelés nélkül, s2Ígorúan és az ere-
deti gyári árakon havi 1U és 15 koronás 
részletre ad juk és kerékpáralkatrészeKet az 
egész világon létező ös szes kerékpárokhoz 
külső és belső gummikat , pedálok, lánczok, 
csengők, kulcsok, szabadonfutóágyak, kor-

mányok , stb. mélyen leszállított 

nagybani eredeti gyári árban szállítunk vidékre is 
1 drb hegyi gummi 6 K-tól, 1 drb belső 2-80 K-tól fel jebb 

L Á N G J A K A B É S F I A 
kerékpár- és a lkatrésznagykereskedők 

BUDAPEST, VIII. Ker., József-Körút 41 szám. 
Fióküzletek: András sy -ú t 55., Baross-tér 3. és Budán II., Margi t -körút 6. sz 

Díszárjegyzék 1500 képpel ingyen ós bérmentve. 

Orgona- és harmoniumgyár 
gözerühajiás- És s a j á t v í l l a m o s v i l á g í t á t s a l berendezve. 

9ESSZÁQH SÁNDOR ÉS FSA 
os. é t k i r . udvart szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mel le t t ) 
Alapíttatott 1881. évben. 

Az 1885. évi o rszágos kiállí táson „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel" , az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson . .aranyéremmel" (első díj), a 1806. évi 
kassa i kiállí táson ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan ki tüntetés és 
el ismerés. Ajánl ják kitűnő h a n g ú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a l egú jabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat , melyek rendkívül 
könnyű já tékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
ju tányos árak . Kisebb orgonák készletben 
vannak. liddigTOO-nál több úi orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő liangú harmóniuinok 

minden nagysagban . Harmoniumok tetszés szerinti ra jz - es változat-ÖBSzeállí-
í á s sa l megrendelésre készülnek. Tervezeteket és ra jzokat k ívánat ra kü ldünk . 

H E G E D Ü S É S S A N D O R 
PROT. IRODALMI KÖN YVK1 ADÓHIVATALÁBAN 

DEBRECZENBEN 
LEGÚJABBAN MEGJELENT 

REF. THEOL. ÚJDONSÁGOK 
PAPI DOLGOZATOK 

ÍRTA 

PÉTER MIHÁLY 

ÁRA VÁSZONKÖTÉSBEN 6 KORONA 

ÉLŐKNEK A HOLTAKRÓL 
TEMETÉSI BESZÉDEK ÉS IMÁK S FÜG-

GELÉKÜL NÉGY EMLÉKBESZÉD 

IRTA S Z U H A Y B E N E D E K 

ÁRA A 400 OLDALAS KÖTETNEK VÁSZONK. 8 K 

a Hagyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
éi Szövetkezei éh ez &«« 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 55 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 



G A Z D Á K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E 
Alapíttatott 1900-ban 

Budapest, Kálvin-tér ÍO., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz- és jégkár ellen, úgyszintén 
az ember életére a legkülönbözőbb módozatok szerint elő-
nyös fellételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok d í j a rányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 13 év alatt a tagok hétszer részesüllek az 
üzet feleslegéből közgyűlési határozat é r te lmében díjvissza-
térítésben. 

Biztosítási ajánlatok benyúj tandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden i rányban készséggel szolgál az igazgatóság. 

Alapítványok kormány hozzájárulásával 2,527.960 K 
Tartalékok 3,846.903 K 
Biztosíiolt tagjainak fennállása óta kiű-

zetett tűzkárokban . 12,385.000 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett jégkárokban 6,000.000 K 
Biztosított ér ték tűzben 1913. évben . . 930,000.000 K 

„ jégben „ „ . . 62,500.000 K 
Életüzlet állománya . 17,370.144 K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„GONDVISELÉS" 
Országos Közp. Segélyzö-Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig t e r j edő temetési segélybiztosítást nyújt , népbizosí tás i 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai- és 
vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat nél-
kül. —• A „Gondviselés-Társulat" e lnöke: Emődy József, igaz-
gatósági tagok: Láng József, lovag Ember Károly, Czobor 
László, Meskó Pál, Nérei Ödön és ügyvezető-igazg.: Paur Ödön. 

1 1 l ü í i i m m m m m m m m 
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l Egyházi köoefeíések behajtása és 
ezzel kapcsolatos kérdésekről 

írta dr, Zoínay Uenő 

flra 6 0 fifíér 

Kapható Köfeaí tajos könyodrűsnál 
Budapest ÍV, ker., Karnermayer-uíczci 1 sz. 
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m m 
m m 

% 1 1 i l l í § 1 1 1 1 1 1 i l l l I ® 
ÜOKNYÁNSZKY V l K T O I l CS. KS KIK. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA BlJŰAPKSTlSN 6 0 2 9 6 

Orgona-harmóniumok. 
A gyönyörű hang, melyet a világhírű és elismert legjobb gyártmányú 
amerikai rendszernek elmés szerkezete elővarázsol, önmagának zeng 

dicséretet. 70 forinttól tovább. 

P e d á l o s h a r m ó n i u m o k 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Elsű maaya i — villamos erűra berendezett — hangszergyár . 
O T n l A / A O O r n l c8'és^udvarihangszergyáros, 
A I IIIlii 1 1 A A P K . 1 a m. kir. zene-akadémia, szin-
U I U V I nuui.ll U l házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, il., Lánczíhd-u. 5 , sz. Gyár: flntoház-u. 2 . sz 
Továbbá ajanlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húrus-, vonós és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangfokozó gerenda! 
mely hegedű, gordonka, beillesztése 
után sokkal jobb, erősebb és lágyabb 
hangot nyer. (Biztos siker.) Kezes-

ség minden egyes hangszernél. 

Legnagyobb gyár és raktár. 
Saját találmányú (Rákóczi) T á r o -
g a t ó ; általánosan elismert legjobb, 
mely tökéletes solo hangszerré álta-
lam konstruáltatott. Iskolával 35 

forinttól feljebb. 
Az összes hangszerek javítása kü-
lönleges, szakszerű pontossággal, 
jutányos árban; kezesség minden 
egyes hangszernél. Árjegyzék min-
den egyes hangszerről külön, kívá-

natra bérmentve küldetik 

Kivitel nagyban ==»' 

= = = = = és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 
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T A R T A L O M . Az É l e t K ö n y v é b ő l : Felmagasztalás — gyalázat. Marjay Károly. - V e z é r c z i k k : Válságok órája. r. s. — M á s o d i k 
cz ikk : Egyházi gyűléseink. P . — T á r e z a : Afrikai levél." II. K. I. — B e l f ö l d : Egyházunk és a háború. — A mi 
ü g y ü n k . — E g y h á z . — I sko la . — E g y e s ü l e t . — Gyász rova t . — P á l y á z a t . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből . 

Felmagasztalás — gyalázat. 

„Az igazság felmagasztalja 
a nemzetet; a bűn pedig gya-
lázatára van a népeknek." 

(Féld. 14.34.) 

Felmagasztalás és gyalázat két külön világ. Tün-
döklő, ékes korona és homlokra sütött szégyen bélyeg! 
A mily messze van napkelettől napenyészet: oly távol 
e kettő is. Két egymástól folyton távolodó út, az egyik 
az életre vezet, a másik kárhozatba visz. Minden külön-
bözőség és messzeség ellenére is ki van téve nékik 
minden nemzet. 

Soha ennyire nem láttuk ezt mint ma. Fejedelem-
ségek és hatalmasságok keltek fel ellenünk, de hiába. 
Nemzetünk, melyet viszály és baj százfelé darabolt, az 
igazság birtokában egybeforrt. Az a tudat, hogy az élő 
Isten büntető, fenyítő eszközül a mi nemzetünket válasz-
totta, felemelt bennünket az ismeretlenség homályából. 
A magyar népnek minden erénye ékesebben ragyog, mint 
valaha. Idegen nemzetek, koronás királyok felmagasz-
talják, a tisztelet és becsület polczára helyezik ez igaz-
ságot birtokló nemzetet. Igazság útja a dicsőség bércz-
fokára vezet. Magyar nemzet mindig igazság találtassék 
szádban, vitéz karjaid cselekedetében, egész életedben. 
Ez lesz a te soha nem látott nagyságodnak titka, 
záloga. 

Rossz szomszédság török átok. Rossz szomszédunk 
bűnt bűnre halmozott. Saját királyi trónját gyilkos kezek 
által kiontott királyi vérrel szennyezte be. A bűn sokáig 
büntetlenül nem maradhat. A bűn fekélye tovább rot-
hasztotta e nép testét. A genny a nép szívéig ette be 
magát. Gyilok, öldöklés mutatta a pusztítás útját. A gyil-
kosok vértől párolgó kezét a nép nem sújtotta le. Szere-
tetének és helyeslésének ujjongó lelkesedésével átölelte. 
Azonosította magát királyostól a bűnt elkövetőkkel. 

A fekély legszörnyűbb kifakadása volt két ártatlan 
koronás főnek kiszámított elpusztítása. A bűn rombolása 
nem ismer határt, folyton fokozódó. 

A szörnyű bűn kitudódott, bebizonyult, s most e 
nép homlokára gyalázat bélyege süttetett. Kénytelen lesz 
megismerni az isteni igazságot, hogy a bűn csak ideig-
óráig marad büntetlenül. Most a bűnhődés órája ütött. 
Be fog bizonyulni, mert be kell, hogy a bűn gyaláza-
tára van a népeknek. Előszóval és írásban lekötözött 
szövetségesei undorodva bár, a gyalázat bélyege hordo-
zójának segítő társaivá szegődtek. A legnagyobb bűnös 
a bujtogató kívánkozott oda hozzá először a gyalázatba, 
a szennybe. Az emberiség haladásának fáklyavivői is 
elszörnyedésünkre feledték a sokezer éves isteni igazsá-
got. Csak veszendő s féltett hatalmukat látták. Az Ür 
karja ma is hatalmas, vele oda sujt, hol igazsága megsér-
tetett. Ma nem Európa, hanem az egész világ fogja a 
Salamon által kijelentett örök, isteni igazságot megta-
nulni ! Ez a példabeszéd az Úr szava, Isten igéje. Ez 
Ige is örök, el nem múlható. 

Az egész világ fegyverben áll! Emberi elménk el-
borzad, ha magára maradva kutatja a jövőt. Milliók 
szálltak szörnyű tusára! Százezrek meleg piros vére festi 
meg majd a földet. Milliók könnye, imája várja a Jöven-
dőt a hatalmas, élő isten kezéből, melyben hallatszani 
fog mennydörgésnél hatalmasabb kiáltással: 

„Az igazság felmagasztalja a nemzeteket, 
a bíín pedig gyalázatára van a népeknek !" 

Fegyvereink élességén, fiaink, testvéreink bátorsá-
gán, hitvesek, édesanyák, gyermekek könnyén, sóhaján, 
imáján túl: ebben a mennyei igazságot kijelentő nagy 
Úristenben van a bizodalmunk! 

,En lelkem mire csüggedsz el? 
Bízzál Istenben, nem hágy el!" 

Nem hagyhat el bennünket az Űr, mert az 0 igaz-
ságáért harczolunk. imádkozunk, diadalmaskodunk !" 

Marjay Károly. 



VÁLSÁGOK ÓRÁJA. 
A legszűkebb látókörű ember is kénytelen ilyenkor 

előbújni kicsinyességeinek odújából és az Isten tágas 
nagy világának levegőjét szívni. Most világtörténelem 
szemtanúi, sőt részesei vagyunk. Most egy egész föld-
rész czivilizácziójának irányzata dől el évtizedekre—tán 
évszázadokra. Es mégis, akármennyire próbáljuk is agyunk-
kal megragadni azokat a nagy egységeket, fajokat, mil-
liós birodalmakat, világrészeket, melyeknek élete válságos 
fordulathoz érkezett, nem felejthetjük el azokat a kisebb 
egységeket, melyeknek sorsa bennefoglaltatik a nagy 
egységek kialakuló jövendőjében. Mert a mi koczkán 
forog'a nagy csatatereken, elképzelhetetlen sűrű szálakkal 
fonódik össze a kisebb érdekek óriási hálózatával. Kevés 
egyén van, a ki a háború elmultával ne lenne majd 
kénytelen — több, kevesebb szempontból — új életet 
kezdeni. Hány család van, a melynek életviszonyaiban 
gyökeres újjárendezést fog okozni a háború. Es így 
tovább: érdekeink minden kisebb, nagyobb körében 
változások és válságok elé kény szerit ez a történelmi 
krízis. 

Ment maradhat-e ettől a hatástól egyházi életünk? 
Nem hálás szerep a jövendőmondás. De ha a háború 
befejeztével más lesz a nemzetközi helyzet, mint annak-
előtte; más lesz a belpolitikai párthelyzet, mint annak, 
előtte; más lesz az ipari ós kereskedelmi kilátás, mint 
annakelőtte és más lesz a köz- és magánéletnek ezer-
féle változata, mint annakelőtte — és ezeknek a vál-
tozásoknak a megjósolásához nem kell próféta — lehet-
séges-e akkor elképzelnünk, hogy egyházunk élete a 
háború után is egyszerűen, minden változás nélkül róni 
fogja tovább az eddig járt utat? Csak egy feltétel mel-
lett lehetséges: ha egyházunk kihalt, élettelen tömeg, 
mely érzéketlenül úszik lefelé az idők változó vizein, a 
megérdemelt feloszlás felé. Élő test változással reagál 
a környezet változására. Elő egyházban belső válságot 
jelent egy ilyen óriási válság a külső világ történelmében. 
És mert a legsötétebb szemüveggel sem állapíthatnék 
meg, hogy egyházunk mindenestől fogva élettelen, le 
kell vonnunk a következtetést: már is benne vagyunk 
valamilyen átalakulás folyamatában, a mit a körülöttünk 
lezajló események indítottak meg bennünk. Erős bizo-
dalmunk, hogy mire a vihar elmúlik és mire a harcznak 
tömkelegéből kibontakozik a várva várt és sejtve sejtett 
új világ, abban a mi egyházunk is új lesz. Új a hitnek 
becsületességében; új az isteni erők duzzadó gazdag-
ságában ; új a régi mulasztások szégyenlősében; új a 
felelősségérzetben és a pezsdülő munkakészségben. Nem 
lehet ezt a megújhodást napról napra megfigyelni, de ha 
nem akarjuk csalóka önámításnak tartani azt a bizodal-
munkat, hogy Istennek Lelke közöttünk él még és mun-
kálkodik, bizton számíthatunk arra, hogy a jövendő egy-
házhisztorikus az 1914. évi európai háborúval fogja 
megjelölni a magyar protestantizmus új korszakának 
feltámadását is. 

Az eddigi történelem külső bizonyságai szerint 
csak úgy, mint a dolog belső szükségszerűsége szerint, 
nagy, terhes háborúk után mindig kész a talaj a vallási 
ébredés számára. Lehet-e kétségünk afelett, hogy a 
felettünk elvonuló események, melyek már is olyan 
mélyen belevágtak és valószínűleg még mélyebben bele 
fognak vágni a lelkekbe, Istennek az ekevasai, a me-
lyekkel megnyitja a kemény ugart az 0 magvetése 
számára, Már is látható, hogy negatív irányban hogy 
ébreszti fel a háború a lelkek fogékonyságát az Evan-
gélium iránt. Megnyugvást, támaszt, kárpótlást keresnek 
veszteségeik közepette (még ha azok be sem következ-
tek még) és ösztönszerűleg Isten felé fordul tekintetük. 
Milyen óriási igényt fog néhány hónap leforgása alatt 
támasztani nemzetünk a szószékeinkkel, a lelkipászto* 
rainkkal, egyházunk minden öntudatosan munkás tagjá-
val szemben ! És ha lerójuk a szolgálatot úgy, a mint 
a kezünkbe adatott isteni Evangélium birtokában le kell 
tudnunk róni, a vigasztalásért, erőért, új reménységért 
óhajtozó lelkek között, milyen felséges kiáradása lesz az 
az isteni Léleknek! 

De nem kevésbbé, sőt tán még nagyobb mértékben 
számíthatunk és kell számítanunk azokra a pozitív elő-
nyökre, a melyeket e válságos időszak nyújt a jövő 
számára Istennek meg nem érdemelt és atyai szereteté-
nek a nevelő gyöngédségét bizonyító áldása az, hogy 
nemzetünket minden bűne és romlása mellett is olyan 
helybe sodorta bele, hogy jobbik énjének teljes felülke-
rekedésével az igazság, a becsület, a kultúrjövő bajnoka 
gyanánt forgathatja fegyverét. Az erkölcsi világrend 
realitása, az egyenes becsület feltétlen győzelme, a bűn-
nek önmagában rejlő büntetése, a lelkiismeret tekintélye, 
a testvéries együttműködés lehetősége, a kötelességtel-
jesítés nemes előjoga, az Isten előtti felelősség súlya 
— és még hány más féltve őrzött kincse világnézetünk-
nek és életfelfogásunknak, — úgy kerül most forgalomba, 
mint magától értődő igazság, még olyanok közt is, kik 
béke idején gúnyos fölényüket fitogtatták ily „elavult" 
elvek felett. Az emberek egyszerűen felébredtek olyan 
törvények és tények intuitív meglátására, a melyeket 
álomra nehezült zárt szemeik előtt hiába mutogattunk 
sokáig. Ha ezután hirdetünk majd nékik Istent, kinek 
igazságos tervei vannak a népek életében, ki a mi 
lelkiismeretünk parancsa által elhív és igazgat minket is 
a bűn helyett az Ő szolgálatára, ki önzésünk legyőzé-
sével beleilleszti életünket ós érette végzett munkánkat 
az Ő ügyének győzelmes haladásába: minderre soha 
eddig nem tapasztalt visszhang fog támadni körülöttünk. 
Úgyszólván arra kell csak törekednünk, hogy a mit most 
háború idején és nemzetek tömegére nézve úgyszólván 
mindenki vall: azt béke idején és a maga egyéni életére 
nézve is vallja és kövesse is — és Isten országa eljŐ 
közénk hatalommal. 

És erre a készülődő megújhodásra jó már most 
előre szegezni a tekintetünket. Mert j-aj nékünk, ha 
magunk készületlenek volnánk fogadására, ha ideje eljő! 



Az alkalom ajtaja nyitva lesz. Ha mi habozva bámul-
juk, — más lép be rajta. A fold fel lesz szántva : a ki 
a magot veti, azé lesz az aratás. Készüljünk tehát fel! 
Ajánljuk oda öntudatosan Istennek életünket és a veze-
tésünk alatt álló minden erőt és intézményt ennek a 
páratlanul dicsőséges szolgálatnak a lerovására. Gyűjtsük 
fel személyes tapasztalásunk kincsestárába azokat az 
erőket, a melyekkel lehet valóságos békességet árasz-
tanunk a nehéz terhek alatt panaszkodók lelkébe és 
lehet állandó életre vezetnünk a váratlanul felvillanyo-
zott erkölcsi életkomolyságot. Röviden : teljesedjünk meg 
a Krisztus Lelkével, hogy eszközeinek használhasson. 
S azután imádkozzunk! Aratókért, hogy a nagynak 
ígérkező termés valahogy el ne vesszen ! Az Isten orszá-
gának győzelmes eljöveteléért. 

Végül pedig, de nem legkevésbbé : lássunk hozzá 
a munkához most nyomban. Ezer alkalom vár most 
annak gyakorlati bebizonyítására, hogy a „Krisztusi 
szeretet" nem képmutató frázis az ajkunkon. Vegye ki 
egyházunk ne csak tagjai által, hanem a maga testületi 
minőségében is minden lehetséges módon az őt meg-
illető nagy részt a különféle segítő és gondozó akcziók-
ból, melyek a háború ütötte sebek orvoslására megin-
dultak. Mutassuk meg azt is, hogy igazán hiszünk az 
imádságot meghallgató élő Istenben és járuljunk hozzá 
gyakorta való magányos és nyilvános könyörgésünk ere-
jével, háborús ügyünk győzelméhez. Ne legyen olyan 
anyagi, vagy lelki erőnk, a mit közömbös tétlenségben 
tartogatunk, míg odakint a nemzet válságos helyzete 
szolgálatot parancsol! 

Ne felejtsük el: a nehéz időkben teljesített barát-
ságos szolgálat felejthetetlen marad. S épp úgy: a 
nehéz időkben megtagadott, elhanyagolt szolgálat meg-
bocsáthatatlan marad. Hogy a háború után mennyire 
leszünk illetékesek és képesek a megoldásraváró felada-
tokkal megküzdeni, jórészt attól függ, hogy most, a 
harcznak nehéz hónapjaiban milyen értékét, hasznát, 
áldását fogja egyházunknak megtapasztalni a nemzet. 

Válság felé sietünk, válságban vagyunk. A mér-
legre helyeztek láthatatlan kezek. Milyeneknek talál-
tatunk? r. s. 

Egyházi gyűléseink. 
Augusztus hó második felében és szeptember hó 

folyamán tartjuk rendes körülmények között egyházme-
gyei gyűléseinket; október hónapban szoktuk tartani 
kerületi közgyűlésünket. Előreláthatólag épen a jelzett 
időben lesznek majd a nagy világháború döntő esemé-
nyei. A közlekedés javulása sem remélhető arra az időre. 
Nagyon valószínű tehát, hogy a gyűlések tartása kése-
delmet fog szenvedni. Úgy hisszük, hogy ebből semmi 
baj nem háramlik egyházunkra és pedig különösen ab-
ban az esetben nem, ha a bírósági ügyek már előzőleg 
elintézést nyernek. Most e súlyos megpróbáltatásunk ide-
jén azzal az indítvánnyal lépünk fel: kíséreljék meg az 

egyházi bíróságok elnökségei az illetékes tényezők útján 
a peres ügyek lehető kevesbítését. Most, mikor annyi a 
kívülről reánk törő bősz ellen, mikor egyházi életünk is, 
fájdalom, előreláthatólag sok sebtől fog vérzeni, igazán 
helyén való lenne, ha mi egymásközt nem kisebbítenénk 
és emésztenénk egymást kicsinyes patvarkodásokkal. 
Most e nagy felbomlás idején legyen legalább a mi falain-
kon belül békesség, megértés és megbocsátás! Kérjük és 
várjuk erre nézve a gyorsan meginduló kezdeményező 
lépéseket. P. 

TÁRCZA. 

Afrikai levél. 
II. 

A hol Pálék hajója az utolsó napok viharait szen-
vedte, mi szép csöndesen beeveztiínk az új máltai ki-
kötőbe : La Valettába. Az angol tette rá a kezét jó egy 
százada. Megerősítette úgy, hogy alig veszik el tőle többé. 
A félelmetes sziklaerődöket 8000 katonája és körülbelül 
12,000 tengerésze őrz>. Tudja nagyon jól, mit jelent ez 
a sziget a Földközi-tenger kellős közepén. Övé a Föld-
közi-tenger két kapuja: a Gibraltár és a Szuez-csatorna, 
övé a közepe : övé az egész tenger, ő az ura a keletre 
vivő útnak. 

De az újabb erődítések építésén kívül egyebet is 
tett. Meglátszik a keze munkája mindenütt. Bár olasz a 
lakosság jórésze, rend és tisztaság honol mindenfelé. Itt 
nyílt először alkalmunk az afrikai hőség megtapasztalására. 
A 31. szélességi fokhoz, útunk legdélibb pontjához értünk. 
A sziget ugyanis az afrikai part bemélyedésénél, így 
valamivel lejebb fekszik, mint útunk további része : Af-
rika északnyugati partvidéke. Perzselve tűzött a nap a 
nagy sziklatömbökre, a melyek csakúgy sugározták ki 
magukból a meleget. De a hajók mellett siirgölődő-for-
golődó, félig mezitelen szénmunkások százait és százait 
látva, megvigasztalódtunk: mi nekünk mégis csak jobb 
dolgunk van I 

Az utczákon járva, szemünkbe ötlött a nők érdekes 
ruházata. Nagy fejabroncsra feszített, hosszú, fekete leplet 
viselnek mindannyian. Ez alatt viszik kosaraikat, gyer-
mekeiket. Épen ünnepnap volt. A nép seregestől tódult 
a földíszített főútakon át a templomokba. Rendkívül vallá-
sos a nép. Hétköznap is szinte ellepik a templomokat. 
A kiszorulók az utcza kövezetén térdelnek, imádkoznak. 

Bementünk mi is a dómba. A máltai lovagrend 
építtette a XVI. század végén pazar fénnyel. Térdelő 
sokaságot látunk magunk előtt. Közbe-közbe egy-egy 
széken ülő. Padok hiányában ugyanis itt is az a nem 
valami áhitatgerjesztő déli szokás dívik, hogy a temp-
lomszolgák székeket kínálgatnak a jobb ruházatúaknak 
egy kis baksis ellenében. 

Majd a máltai lovagrend nagymesterének palotá-
jába mentünk. Ma a sziget kormányzójáé. Ez is a XVI. 
század végén épült nemes egyszerűségű külsővel. A gyűlés-



termet és a nagy lovagtermet néztük meg. A 8ü méter 
hosszú óriási terein tele van régi fegyverekkel, pánezé -
lokkal, zászlókkal, dísztárgyakkal. Minden a régi dicső-
ségről beszél. A törökök 1522-ben elűzik a Johannita-
rendet, Rhodus szigetéről. Nyolcz év múlva V. Károly 
Málta szigetét adja nékik. Azóta a máltai lovagrend 
nevet viselték. Legkeményebb harczaikat a diadalmasan 
előrenyomuló törökök ellen vívták, különösen 1565-ben. 
A következő évben építteti nagymesterük, La Valetta, a 
róla elnevezett, bevehetetlennek tartott sziklavárát. Szá-
zadokon át nem is bírják bevenni. 1798-ban, Napoleon 
egyiptomi útjában azonban árulás folytán franczia kézre 
kerül. Két óv múlva angol és nápolyi segítséggel elűzik 
a francziákat. Az egyik segítőtárs, az angol azonban 
szépen beleül a várba s az 1814-iki nagy egyezkedés 
véglegesen néki ítéli oda. 

De búcsúznunk kellett La Valettától. Utunk a mál-
tai partok mellett vitt el jó darabig. Balfelől hagytuk a 
tengeröblöt, melynek zátonyán Pálék hajója megfenek-
lett s a partot, a melyre részben úszva, részben desz-
kákon és hajóroncsokon kijutottak. Az öblöt ma is Pál-
öbölnek hívják. A szigetektől búcsút véve, a leszálló 
alkonnyal mi is nyugovóra tértünk. 

Másnap, 17-én reggel arra ébredtünk, hogy hajónk 
erősen kezd ingani. A tenger meg akarta mutatni amúgy 
kicsiben, milyen lehetett Pálék útja a primitív alexandriai 
hajón. A mutatvány elég „hatásos" volt. Néhányan, a kik 
sehogy se tudunk megbarátkozni a tengerrel, hamarosan 
bizonyságot tettünk erről. De föltünedeztek az afrikai 
partok és hajónk a lunisi öblön és csatornán behaladva, 
1 órakor kikötött Tuniszban. 

Mindjárt ebéd után kirándultunk Carthago romjai-
hoz. Mindnyájunk emlékezetében ott él Carthago, a rom-
jain könnyező szemekkel iilő il/anws-szal együtt. Cato 
szavai kétszeresen beteljesedtek: nemcsak maga a város 
pusztult el, de a romjai is csaknem egészen eltűntek. 
A teljes pusztulás képe tárul elénk. A mulandóság nyo-
masztó érzése száll lelkünkre. Hol van a hajdan híres 
város, melyet egymást fölváltó nemzetek újból és újra 
építettek? Hol van a hétszázezer lakosú biiszke város? 
Hol vannak az utczák, a melyeken Scipio bátor katonái 
Kr. e. 146-ban diadalmasan rohantak föl a dombtetőre? 
Hol vannak a büszke római épületek, templomok, a me-
lyeket a rómaiak jó két század múlva (44-ben) a romok 
fölé emeltek? Hol vannak a keresztyénség hódítását hir-
dető hatalmas bazilikák, a melyeknek a falai a nagy egy-
házi atyák: Tertullián, Cyprián szavait visszhangozták, a 
hol több zsinatot tartottak? Hol volt a411-iki híres zsinat, 
lvol a nagy Augustinus diadalmasan csapott le a donatis-
tákra? Hol tanyáztak a vandal királynak, Genersich-nek 
és a berbereknek hódító csapatai? 

Az arabok 698-ban végkép lerombolják a nagy 
várost. Köveit is széthordják. Ekesfejű oszlopait szerteszét 
viszik : Cordovába, Pisá-ba, Génuába is jut belőlük. A ke-
reszt erős őrhelyén a félhold fiai még az életet is kiölik. 

Mintha átkozottnak tartanák azl a szép helyet: beljebb 
építenek maguknak fészket a mocsaras öböl végén. 

Csaknem 12 század múlva, 1875-ben azonban új 
élet költözik a nagy múltú romok fölé. A dombtetőn, hol 
egykor a pún Esmun-nak, majd a római Esculap-nak a 
temploma állott, a szakállas „fehér barátok" szép székes-
egyházat emeltek. Kupoláiról és a szomszédos Szent 
Lajos-kápolna tetejéről erős fénnyel ragyog le a kereszt 
a föltúrt oldalú dombokra, a kiásott amfiteátrumra, 
vízvezetékekre, földbevájt pun sírokra. A barátok egyre 
ássák a romókat és keltegetik életre a rég eltemetett 
keresztyénséget. S az „Elet Ura" bizonyára megmutatja, 
hogy nemcsak három nap, de több. mint egy ezredév 
múlva is lehetséges föltámadás! 

Leültem egy-egy romhalmazra. A délnyugatról fúvó 
erős szél is segített tálán, hogy a gondolataim elszán-
janak messze északkeletre: hazámba. Fájdalom, ott is 
annyi a rom, ott is olyan kevés az élet, ott is jórészt 
a régi dicsőségből élünk . . . 

De nem sokáig tűnődhettem. Vissza kellett térnünk 
a városba. A néma romok közül a zajos városba. A szí-
nes arab világ a maga egész érdekességével tárult 
elénk, a mint az új franczia városrészt elhagyva, betér-
tünk a belső arab városba. Szűk és fedett sikátorokon, 
szukkokon vitt keresztül az útunk. Jobbról-balról apró 
kis üzletek. Péntek van : a mohamedánok üzletei zárva 
vannak: a zsidóké vannak csak nyitva. A nyitott üzletek 
sokaságából látjuk, hogy itt is elég szép számmal van-
nak. A viseletük egészen olyan különben, mint az ara-
boké. Fehér, meg mindenféle más színű ruhákban és 
turbánosan járnak ők is. Csak a nők viselete más. Min-
denekelőtt nem födik be az arezukat, míg az arab nők 
sűrű fekete, posztószerű fátyollal egész arezukat befödik, 
csak a szemük számára van egy kis nyílás. De más 
különbség is van köztük. A zsidó nők mind kövérek. 
A leányokat, mihelyt eladó sorba kerülnek, hizlaló 
kúrára fogják, hogy jobban fessenek a házasulandó 
ifjaknak. Az éltesebb zsidónőknek ezenkívül aranyozott 
ezukorsüvegszerű fejdíszük is van. 

Másnap délelőtt azután ellátogattunk a bey palo-
tájába. Afajta árnyékkirály a bey, a kinek szabad azt 
akarnia, a mit a francziák akarnak. 0 maga a nyaraló-
jában van most, de azért a palotájában is. nagy nyüzs-
gés-forgás van. Itt intéznek mindenféle közügyet. Egy 
csomó ügyes-bajos ember ül az ajtók előtt, a kövezeten, 
keleti módon keresztbetett lábakkal. Az egyik szolga 
bevezetett minket a palota tróntermébe. Nagy vörös 
bársonyszék volt a trón. Kétoldalt vörös kerevetek 
voltak a „miniszterek" számára. Nagyban biztatott 
minket, hogy üljünk rá a bey trónjára. Azután bak-
sistleső, sunyi ábrázattal alázatosan szalutált mind-
egyikünknek, a mikor ráültünk a „trónra". Megnéztük 
még az érdekes arab stílusban épült éttermet is, azután 
fölmentünk a palota tetejére. Szép látvány nyílt onnan 
a lapos, fehértetejű házak ezreire, melyekből félgömb-
alakú kis kupolák, a mecsetek tornyai, a várnak: a 



Kashbá-nak meg a szép új arab főiskolának falai emel-
kedtek ki. Elmentünk az arab bíróságra is. Végig néz-
tünk egy arab tárgyalást is. Azután visszatértünk a 
hajónkra. 

Délután fölszedte hajónk a horgonyait s miután 
két hatalmas hajókötelet is elszakított, megindultunk a 
keskeny csatornán át Algir felé. 

(Vége köv.) 
K. I. 

BELFÖLD 

Egyházaink és a háború. 
Dr. Baksay Sándor püspök és Darányi lynácz fő-

gondnok a Dunamelléki ref. egyházkerület lelkészeihez és 
gyülekezeteihez a következő körlevelet intézte : 

„Több oldalról kérelem intéztetett hozzánk, hogy 
a hadi állapot miatt katonai szolgálatra behívott lelkészek 
sürgős szabadságoltatása érdekében az illetékes ténye-
zőknél közbenjárjunk, vagy a behívott lelkészek gyüle-
kezeteinek vezetéséről intézkedjünk. 

Ezen kérelmekre minden esetben külön intézkedést 
nem tehetünk, felhívjuk azonban lelkész és okleveles 
segédlelkész atyánkfiait, hogy 

a vederŐtörvény 29. § 4. pontja értelmében a be-
sorozott lelkész „háborúban szolgálati kötelezettségének 
tartama alatt lelkészi teendőkre az egész fegyveres erő 
számára igénybe vehető", — vagyis ha behivatik, be-
vonulni köteles s a Püspöki Hivatal által kiállított bizo-
nyítvány alapján lelkészi teendőkre alkalmaztatik; ha 
pedig lelkészi jellegét igazolni a megszabott időpontokban 
elmulasztotta, egyéb katonai szolgálatokra is alkalmaztatik. 

Felhívjuk a papnövendékeket és nem okleveles 
segédlelkeszeket, hogy 

a véderőtörvény 29. § 1. pontja értelmében a 
Püspöki Hivatal által kiállított bizonyítvány alapján „bé-
kében és háborúban minden tényleges katonai szolgálat 
alól mentesek". 

A mely gyülekezetek lelkészei katonai szolgálatra 
behivattak, felhívjuk a gyülekezet tanítóját vagy tanítóit, 
hogy a rendes isteni tiszteletek megtartását, a gyülekeze-
tek lelki gondozását is vallási, egyszersmind hazafias 
kötelességöknek ismerjék. A mely gyülekezetekből pedig 
a tanítók is bevonultak, ott a gyülekezet elöljárói veze-
tése mellett nyittassanak fel templomaink és a rendes 
isteni tiszteletek ideje alatt egyházi énekeink éneklésére 
gyűljenek össze a hívek. 

Felkérjük a szomszéd gyülekezetek lelkészeit, hogy, 
mivel segédlelkészt nincs módunkban minden egyházba 
küldeni, az ily egyházközségekben időnként megjelen-
jenek, a sákramentális teendők elvégzésével s egyéb 
lelki szükségletekben is az elárvult gyülekezetek szol-
gálatára legyenek. 

Egyházkerületünk határain fekvő összes vármegyék 
területére nézve felkérettünk a Vallás- és Közoktatásügyi 

Miniszter Űr részéről, hogy a tartalékkórházul kijelölt 
tanintézeteket e czélra átengedjük. Felhívjuk a gyüle-
kezeteket, hogy a polgári vagy katonai hatóságok ez 
irányú megkereséseinek mindenütt haladéktalanul eleget 
tegyenek. 

Nem hagyhatja érintetlenül szívünket azoknak sorsa, 
a kiknek kenyérkeresőit a legszentebb kötelesség bizony-
talan időre a haza és király védelmére fegyverre szó-
lította. Nekünk kell felfognunk a munkabíró férfiak nél-
kül maradottak ügyét, hogy azok nélkülözéseknek kitéve 
ne legyenek. 

Felhívjuk lelkész és tanító atyánkfiait, egyszers-
mind az elöljárókat, hogy segítőbizottságokat alakítsanak, 
vagy a hol ez a polgári község részéről megalakult, 
abban tényezőként résztvegyenek ; e bizottságok a se-
gélyre szorultakat tanácsadással, anyagilag és munkával 
is legmesszebb menő támogatásban részesítsék. 

Felhívjuk gyülekezeteinket az országos segély-akczió-
ban való részvételre is. E czélból indíttassék gyűjtés egye-
sek körében, egyszersmind szavazzon meg segélyösszeget 
a presbitérium is. A gyűjtés eredménye felerészben a 
Magyar szent korona országai vörös kereszt-egyletének 
(Budapesti Egyesült Fővárosi Takarékpénztár, V., Dorottya-
utcza), felerészben a bevonult katonák családjainak 
segélyezésére (Magyar Általános Hitelbank, Budapest, 
V., József-tér) fordítantó ós lehetőleg mielőbb minden 
lelkészi hivatal által közvetlenül a jelzett pénzintézetek-
hez beküldendő, mint református gyülekezeteink gyűjtése. 
Az eredményről minden egyházközség részéről jelentés 
teendő a Püspöki Hivatalhoz. 

Seregeinket vezérelje győzelemre, — hazánkat, 
királyunkat, egyházainkat védje az isteni kegyelem." 

* 

Németh István dunántúli püspök a háború kitörése 
alkalmából a lelkészekhez püspöki levelet intézett, mely-
ben többek közt a következőket mondja: 

„A jog és igazság harcza kezdetét vette. \ feje-
delmi szó harczba szólította népünk munkás férfiúit, a 
családfenntartó apákat ós ifjakat. 

Ezekben a gondterhes napokban hatalmas erővel 
halljuk megszólalni lelkiismeretünk mélyén keresztyén-
ségiínk megmutatására, az élő Krisztusról való bizony-
ságtételre felhívó isteni szózat parancsszavát. Keresztyéni 
és nemzeti öntudatunk felhív bennünket, hogy mint Krisz-
tus egyházának szolgái s a keresztyén gyülekezetek ve-
zérei, résen legyünk a szeretet, a vigasztalás, az erősítés 
és bátorítás szent munkájában . . . 

Lelkem sugallatától ösztönöztetve, Krisztus Urunk 
véráldozatára és a haza szent nevére, kérem Nagytiszte-
letűségedet, hogy az otthonmaradt kétségbeesett szülő-
ket, hitveseket, gyermekeket különösképen vegye gond-
jai alá. Legyen a megtépett gyülekezetnek édesatyja, a 
szegényeknek istápolója, a hulló könnyeknek letörlője. 
Forgolódjék állandóan hívei körében, keresse fel a ke-
sergőket, a nyomorgókat, a gyámoltalanokat és szere-
tettel irányítsa őket a megnyugvás felé. Járjon kezükre 



a megélhetés eszközeinek keresésében. Szerezzen munka-
társakat, alakítson főleg a nőkből a szeretet munkáit 
gyakorló köröket. A világi hatóságokkal karöltve dolgoz-
zék a szűkölködők felsegélésón. A gazdagokat buzdítsa 
adakozásra. A segélyezéseket irányítsa körültekintő sze-
retettel. A tudatlanokat világosítsa fel, harczba vonult 
kedveseikhez intézett levelezéseiknél legyen segítségükre. 
Beszélgetéssel, imádkozással, prédikálással ápolja a hitet, 
a lelkesedést, a reménységet, a nemzeti öntudatot, gyen-
gítse a háború borzalmaitól való félelmet . . . 

Mutassuk meg, hogy bennünk is ugyanaz a lélek 
lakozik, mint a mely lakozott a mi Urunk Jézus Krisz-
tusban ! 

„Mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy el-
vesszünk, hanem hitéi, hogy éljünk." (Zsid. X. 39.) 

* 

Dr. Baltik Frigyes körlevele. A dunáninneni ev. 
püspök a következő körlevelet intézte a kerület lelkészi 
hivatalaihoz: 

„Üdvöt az Úrban! Háborii veszélye fenyegeti ha-
zánkat: családok fejei, illetve tagjai bevonulnak katonai 
szolgálatra. Ezen nehéz időben erőt nyújt a hit, Istenben 
vetett bizalom. Isten irgalmasságából jön a vigasz, se-
gítség és lelki béke! Ennek következtében intézkedem, 
hogy a lelkész urak vasárnapi délelőtti istentiszteleten a 
szent beszéd utáni imában „a háború idején elmondandó 
imában" a királyért, a hazáért, hadseregünk győzelméért, 
a harczi szolgálatban állók isteni oltalmáért, a magukra 
hagyott családok fenntartásáért és a minél előbb beál-
landó békéért fohászban forduljanak a gyülekezettel a 
kegyelem Istenének szent trónjához Megváltónk és Üd-
vözítőnk szent nevében. Isten áldja a hazát, vezesse 
győzelemre vitézeinket, oltalmazza családjaikat." 

• 

Geduly Henrik tiszai ág. hitv. ev. püspök körleve-
let intézett egyházmegyéje főespereseihez és lelkészeihez, 
melyben többek közt ezeket ír ja: 

..Mérsékeljük igényeinket, hogy e nehéz időkben 
legyen miből támogatnunk azokat, a kik nálunk elha-
gyottabbak. Mondjunk le minden költséges szórakozás-
ról, a lelket rabságba, a ház táját Ínségbe döntő szen-
vedélyeinkről. Látogassuk meg szegényeinket, betegein-
ket, még pedig az irgalmas szamaritánus olajával és 
borával kezünkben. Vigasztaljuk meg a sírókat, a vesz-
teseket annak a nagy szellemi kincsnek ragyogtatásával, 
a mely a mulandó dolgok értékét az örökkévalók tük-
röződése szerint vizsgálja — és ez: a világtörténelem 
menetében szemmel látható isteni gondviselésben való 
hit és remény kincse. Vegyünk részt lelkesen, példaadóan 
mindazon szervezetek munkájában, a melyek e súlyos 
napokban községek-, városok-, vármegyékszerte megala-
kulva, a keresztyén irgalom nagy művének szolgálatába 
állottak. 0, ha valaha, úgy most nyílik tér igazi bei-
misszióra, igazi evangéliumi apostoli munkára, előttetek, 
kedves lelkésztestvéreim ! Fel tehát a szent munkára, a 

Jézus Krisztus, a seregek Urának, Istenének nevében ! Fel 
e szent munkára abban a magasztosan lelkesítő remény-
ben. hogy a válságosán forrongó események felhőin át 
ott ragyog a jövendő boldogabb Magyarország biztató 
képe, a melyben valóra válik a legnagyobb magyar jós-
igéje: „Magyarország nem volt, hanem lesz." 

* 

Raffay Sándor budapesti ág. h. ev. lelkész, mint a 
Magyar Evangélikus Lelkészek Egyesületének elnöke az 
ág. h. ev. egyetemes egyház és a kerületek elnökségeihez 
érdekes nyílt levelet intézett. Idézzük belőle a követke-
zőket : 

„Minthogy a gyülekezetek pásztor nélkül nem ma-
radhatnak s az egész társadalmat sújtó csapások és 
megpróbáltatások e komoly és nehéz napjaiban van leg-
nagyobb szükség az evangélium vigasztalására: méltóz-
tassanak intézkedni, hogy a hadba vonult lelkészek munka-
körének ellátása vagy a szomszédos lelkészekre, vagy 
a még munkaképes nyugalmazott lelkészekre vagy eset-
leg e végből kirendelt és meghatalmazott lévitákra bízas-
sék. A gyülekezetek ilyen nehéz időkben és ilyen nyo-
mott lelkiállapotban vannak leginkább kitéve a szekták 
csábításainak s általában a hitehagyás veszedelmének. 
Ilyenkor az egyházakat istentiszteleti ellátás és lelki-
pásztori gondozás nélkül hagyni semmikép sem szabad. 
Tisztelettel kérem az erre vonatkozó rendelkezések sür-
gős megtételét. 

Ezzel kapcsolatos a hadbamenő és azokat helyet-
tesítő lelkészek fizetése, illetőleg díjazása kérdésének 
egyöntetű országos szabályozása. A lelkészek családjáról 
az elhagyatottságban, különösen számítva a bekövetke-
zendő drágaságra is, mielőbb gondoskodnunk kell. 

Sok segédlelkészt is szolgálatra szólítottak be. Mi 
történjék ezekkel? Ha helyüket betöltik, velük történik 
jogtalanság, ha betöltetlenül hagyják, a gyülekezeteken 
esik sérelem, mert a szolgálat hónapokig is eltarthat. 
A bevonult segédlelkészek rendes katonai fizetést kap-
nak. A segédlelkészi díjazást tehát nélkülözhetik. De ha 
a káplántartó egyházak és lelkészek az amúgy is szííkös 
személyi viszonyok között kapnának is új munkaerőket, 
megengedhető-e, hogy akár a hadba szálltak, akár az 
azok helyébe lépett új erők jövendő alkalmaztatásuk 
tekintetében bizonytalanságban maradjanak? E kérdések 
megoldása nem lehet az egyes gyülekezetek feladata, e 
dologban egyetemes intézkedést, vagy legalább irányítást 
várunk. 

Nem egy helyről jött már panasz, hogy felavatott 
lelkészeket, de különösen fel nem avatott theologusokat, 
a kik még tanulmányaikat be sem fejezték, sokszor 
csak tévedésből, de sokszor tudatosan is sorkatonasági 
szolgálatra kényszerítettek. Ez pedig a Véderőről szóló 
országos törvénnyel ellenkezik." 

Ugyanezek a kérdések a református anyaszentegy-
házban is megoldásra várnak. Várjuk mi is a bölcs 
intézkedéseket. 



A MI ÜGYÜNK. 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t kérjük, szíveskedjenek az 
1914 évi előfizetési díjat s a z e s e t l e g e s h á t -
r a l é k o t minél előbb beküldeni. 

Lapunk átvételi ós fejlesztési költségeire K. I. 
1 K-t küldött, a mit e helyen is hálásan köszönünk s 
kérjük lapunk olvasóit és barátait a további adakozásra. 
Ezzel alapunk végösszege 2046 K. 

A Claparéde-emléktáblára ós ösztöndíj-alapra 
K. I. Budapest 1 K-t küldött. Eddig begyült 1312-40 K. 
További adományokat B. Pap István theol. tanár czí-
mére (IX., Ráday-utcza 28) kérünk. — Az emléktábla 
leleplezési ünnepélyét — az előreláthatólag hosszabb 
ideig tartó háborús bonyodalmakra való tekintetből, a 
melyek lehetetlenné teszik, hogy Genfből is eljöjjenek 
néhányan az ünnepségre — alighanem el kell halasz-
taiiunk a következő egyházkerületi közgyűlés idejére. 
A Claparéde-emlékösztöndíj első elnyerője, Máthé Elek, 
budapesti theologus is alkalmasint kénytelen lesz a jövő 
tanévre halasztani Genfbe menetelét. 

Szerkesztőségünk tagjai közül dr. Kováts István 
f. hó 9-én Francziaországon és Olaszországon keresztül 
— egy kis ügygyól-bajjal — szerencsésen hazaérkezett 
afrikai és spanyolországi útjáról. Sebestyén Jenő már egy 
héttel előbb, mindjárt a háborús bonyodalmak beállása 
után, visszatért Olaszországból. Böszörményi Jenő, mint 
tábori lelkész, már Boszniában van. Onnan küldött a 
napokban üdvözlőkártyát a szerkesztőség itthonmaradt 
tagjainak. 

EGYHÁZ, 
A Dunamelléki Egyházkerületben dr. Baksay 

Sándor püspök urunk a segédlelkészek elhelyezésére 
vonatkozólag augusztus hó 10-én a következőképen in-
tézkedett: Simon Zsigmond Kisharsányba azonnal, Kövy 
László Czeczére azonnal, Szűcs Dezső Nagykőrösre 
augusztus 20 ra, Holló Géza Czeglédre szeptember l-re, 
Zeley László Csepelre szeptember l-re. Varga Géza 
Pestszentlőrinczre szeptember l-re. Székely István Rákos-
szentmihálvra szeptember l-re, Barát József Rákospalo-
tára szeptember l-re, Kovács Zoltán Szeremlére szep-
tember l-re, Mányoky Sándor Rákoscsabára szeptember 
l-re helyeztettek segédlelkészekül azon utasítással, hogy 
rendeltetési helyökön a jelzett időkben megjelenjenek s 
annak megtörténtéről mind illetékes Esperesi Hivataluk-
hoz, mind Püspök úrhoz azonnal jelentést tegyenek. 

A Kálvin-téri templomban Budapesten megszám-
lálhatatlan sokaságban vették fel az úri szent vacsorát 
a harczba induló katonák. Táplálták halhatatlan lelküket 
az életnek kenyerével és italával. 

Döghében az általános mozgósításkor 80 legény 
kívánta hallani lelkipásztorát. így búcsúztak el szülötte-
földjüktől s szeretteiktől. Az istentiszteleten felvették az 
úrvacsorát is. 

A budafoki gyülekezetben a harczba induló fér-
fiak már katonai egyenruhában jelentek meg a vasár-
napi istentiszteleten. Jól esett mégis szeretteikkel még 
egyszer egy csöndes órát eltölteni az Úr lábainál. A bú-
csúzáskor még a tiszti rangban levők is arra kérték a 
lelkipásztort, hogy „sokszor imádkozzanak értünk itt a 
templomban is". Milyen jó imádkozó lelkekre bízni ma-
gunkat a hadakozás idején is. 

A kunszentmiklósi református egyház presbité-
riuma elhatározta, hogy aKunszentmiklósról háborúba vo-
nult szegénysorsúak segélyezésére a megalakult helyi segítő 
bizottsághoz 100 K-t; a Magyar szent korona országai 
vörös kereszt-egyletének 25 K-t; a bevonult katonák 
családjai segélyezésére alakult országos gyűjtésre 25 K-t 
adományoz. Elhatározta egyszersmind, hogy 300 K-t a 
helyi segély-akczió részére a felmerülő szükséghez képest 
későbbi időpontokban kiutal, az egyház egyik bérházában 
pedig három oly családnak, melynek kenyérkeresője 
hadba vonult, f. é. szeptember hó 1-től egyelőbe jövő 
év márczius hó l-ig ingyen lakást ad. 

A tapolczafői ref. templomban a haza védelmére 
behívott népfölkelők, mielőtt útrakeltek volna, megjelen-
tek a délelőtti istentiszteleten, hogy a Seregek Urának, 
Istenének nevében induljanak a harcztérre. Vikár Vincze 
lelkész tartott hozzájuk buzdító, lelkesítő beszédet. Isten 
áldását kérve rájuk, mindegyiküktől meleg kézszorítással 
búcsúzott el, megnyugtatván őket, hogy elhagyva család-
jaikat szent és elengedhetetlen kötelessége lesz az itt-
hon maradottaknak ügyes-bajos dolgaikban tanáccsal és 
útbaigazítással támogatni. Az istentisztelet a Himnusz 
éneklésével ért véget. 

Sajtóhibák. A mult számunkban közölt „Egy bib-
liáról" cz. czikkben (Krónika-rovat) több sajtóhiba ma-
radt. Kérjük lapunk olvasóit, hogy ebben a tekintetben 
is legyenek most elnézők. 

Yegyesházassági statisztika. A m. kir. központi 
statisztikai hivatal havi közleményei szerint f. évi május 
havában Magyarországon összesen 16,397 házasság köt-
tetett. Ebből vegyesházasság 2133 (%-ban 13'0). Tiszta 
ág. h. ev. házasság 726, ref 1528. A gyermekek vallá-
sára vonatkozólag összesen 618 megegyezés létesült 
(%-ban 29'0), melyekből 265 esetben az apa (%-ban 
42 0), 353 esetben az anya vallását (%-ban 571) fogják 
követni a gyermekek. A róm. kath. egyház javára 304 
(%-ban: 49 2). gör. kath. 29 (%-ban 47), ref. 203 
(%-ban 32 8) ev. 62 (%-ban 10 0), gör. kel. 18 (%-ban 
2'9), unit 1, izraelita hitfelekezet javára 1. Horvát-
Szlavonországokban május havában összesen 1,832 há-
zasság köttetett. Ebből vegyesházasság 71 (%-ban 3'9). 
Tiszta ág. h. ev. házasság 14, ref 4. A gyermekek val-
lására vonatkozólag összesen 21 megegyezés létesült 
(%-ban 29'6), melyekből 8 esetben az apa, 13 esetben 
az anya vallását fogják követni a gyermekek. A róm. 
kath. egyház javára 15, ref. 3, ág. h. ev. 2, gör. kel. 1. 
Az ág. h. ev. egyház vesztesége szemben a róm. kath. 
egyházzal Magyarországon a 337 vegyesházasságnál 
létesült 128 megegyezésből (levonva a nyereség-veszte-
séget) 22. Horvát Szlavonországokban 9 vegyesházasságnál 
létesült 5 megegyezésből vesztesége 1. Más hitfelekeze-
tekkel szemben Magyarországon a 145 vegyesházasságnál 
létesült 16 megegyezésből nyeresége 2. Horvát-Szlavon-
országokban 6 ilyen vegyesházasságnál vesztesége 2. 
A Magyarbirodalomban a róm. kath. és más hitfeleke-
zetekkel szemben összes vesztesége május havában 22. 
A ref. egyház vesztesége szemben a róm. kath. egyház-
zal Magyarországon a 819 vegyesházasságnál létesült 
352 megegyezésből (levonva a nyereség-veszteséget) 28. 



Horvát-Szlavonországokban a 12 vegyesházasságnál léte-
sült 8 megegyezésből vesztesége 6. Más hitfelekezetek-
kel szemben Magyarországon a 288 vegyesházasságnál 
létesült 62 megegyezésből nyeresége 20. Horvát-Szla-
vonországokban 3 ilyen vegyesházasságnál létesült 2 
megegyezésből nyeresége 2. A Magyarbirodalomban a 
róm. kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes vesz-
tesége május havában 12. Homola István ev. lelkész. 

ISKOLA. 

Kun Béla, a debreczeni akadémia igazgatója, a 
következő felhívást intézte a kollégium nemes ifjúságá-
hoz: „Elkövetkezett az idő, a mikor mindnyájunknak el 
kell menni. A király és a haza védelmében ma minden 
férfi munkájára szükség van. Az Isten velünk van, meg 
is segít, de magunknak is meg kell dolgozni érte. Bizo-
nyos vagyok benne, hogy a kollégium nemes ifjúsága 
mindenkor kész a király és a haza szolgálatára. Ki-ki 
kérjen részt a honvédő munkából. A ki fegyverrel szol-
gálhat, szolgáljon fegyverrel. A ki más munkát végezhet, 
kérjen egyéb munkát. Tétlenül ne maradjon senki. Csak 
így érdemeljük meg, hogy víg esztendőt hozzon ránk a 
magyarok Istene!" Már eddig is sokan engedtek nagy 
lelkesedéssel a hívó szónak. 

Kap-e a tanító fizetést ? A fizetését minden állami 
tanító, tekintet nélkül arra, hogy bevonult-e a katona-
sághoz avagy nem, csonkítatlanul, teljes egészében meg-
kapja. A felekezeti tanítók, mint köztisztviselők, szintén 
teljes fizetést kapnak. Az államsegélyt épen úgy fizeti 
ezután is az adóhivatal, mint békés időben. Ezzel kap-
csolatban megemlítjük, hogy a tanítás csak azokban a 
kisközségekben kezdődik meg szeptember hó elején, a 
honnan a tanító nem ment el katonának. Egyebütt min-
denütt szünetelni fog a tanítás mindaddig, míg a háború 
zaja elül. Tervezi a kormány, hogy városokban a nem 
katonatanítókat közigazgatási szolgálatra rendeli be. Czél-
szerű, hogy minden tanító, ki a katonasághoz bevonult, 
vagy behívását várja, több havi nyugtáját írja alá előre 
egyszerre, hogy a család azokat annak idején a kellő 
helyen érvényesíthesse s a havi fizetést megkaphassa. 

Egy megnyitóbeszéd. A kolozsvári „Ref. Szemle" 
egyik utóbbi szám vezetőhelyén közöl egy figyelemreméltó 
megnyitóbeszédet, a melyet Megyaszai Mihály ref. lelkész 
tartott „Erdély védelme és a tanító" czímen a kézdi állami 
tanítók közgyűlésén. Egynéhány részletet közlünk abból. 
„Önök a kicsinyek papjai, mi azok mellett a nagyok 
tanítója! Egyek vagyunk és kell lennünk. Hitünk nagy 
fejedelme s Isten iránti hűségben, földi hazánk szolgá-
latában lehet s hadd legyen versenyfutás, de félre kell 
dobni az átkos, nemtelen elsőséghajszolást, a durva lel-
kek „csak azért is vagyok olyan legény" selejtes elmé-
letét . . . Beteg van a háznál . . . nehéz, súlyos beteg. 
A szülői háztól századokon át távol élt, de a szeretet 
kiolthatatlan enthuziazmusában újra hazatalált gyermek, 
az unionált hazarész komoly napokat él, szinte vigasz-
talan, megdöbbentő jövő előtt áll. A föld gyorsuló se-
bességgel zúdul ki lábaink alul. Mint a koporsóra előbb 
egyesével, kettesével, majd szakadatlan dübörgéssel hull 
a rög — megriadtan kapjuk föl fejünket arra a végíté-
letszerű robajra, mely Erdély minden sarkáról nap-nap 
után egy-egy magyar birtok összeomlását jelenti. Az 
utolsó 10 év alatt csak vármegyénkben 4 l/4 millió értékű 
föld ment idegen kézbe, a mi hova-tovább hatványozot-
tan nő, tekintve, hogy az eladósodás szenny hullámai fe-

nyegetőleg tornyosulnak. A lezajlott Balkán háború a 
legkomolyabb magunkba szállásra kell hogy indítson. 
De kétségbeesni vagy elleneink erejét lekicsinyelni nem 
szabad. Ránk, tanítókra ós lelkészekre közvetlenül nem 
a látható dudva lekaszálása vár, hanem a baj gyökeré-
nek gondos fölkutatása s elemeiben való szeretetteljes 
gyöngéd kezelése. Hivatásunk is épen a lelkek bányá-
jába óráról órára való lebocsátkozás, a gyöngyök föl-
búvárolása, napfényre hozása. A bányász legfinomabb 
csákányával kell fejteni, kitermelni, a közforgalomnak 
átadni az addig alvó, de most előhívott, megnemesített, 
helyes irányba indított energiákat. Négy egyetem ontja 
a jogászsereget és 400,000 iskolaköteles kóborol iskola-
hiánv miatt. Fényes, szinte bűnösen luxuriózus, márvány-
lépcsős városi képző és más paloták amott; düledező, 
lehetetlen berendezésű falusi kunyhók, a gyermekeket is 
néhol odaütéssel fenyegető valóságos lebújok emitt. Egyik 
helyen a hivatalosan tenyésztett, tenniszpályán futkározó 
anyagi és erkölcsi proletarizmus; másik helyen a par-
lagon nevelt, szájig-fülig sárban botorkáló vastag elma-
radottság. — A finánczszámítás rideg lelketlensége szinte 
utazik az emberek gyöngeségére s Shylock kéjes sóvár-
gásával feni kését, hogy az alkohol czímén 1 milliárdot 
vágjon ki nemzete testéből. Igaz, az államnak, a vezető 
férfiaknak vannak néha pillanataik, mikor lelkiismeretük 
feltámad és zakatol. Talán ezért, talán mert a nagyvilág-
tól röstellik: néha orvos után is kiabálnak, tanítókat 
mozgósítanak, alkoholellenes napokat tartanak, képeket 
is küldöznek s az 1000 millióból 10,000 koronát e czélra, 
agitáczióra kegyesen vissza is ajánlanak. Nos mi, a kik 
látjuk a rettentő rombolás ijesztő rémét, oda kell, hogy 
harsogjuk százszor és ezerszer: nem jól van ez így! 
Nem őszinte, de rövideszű, közönséges szatócspolitika, 
nemzetgyilkolás ez 1 A székely néptanítók oda kell hogy 
harsogjuk százszor és ezerszer: nem jól van ez így! 
Nem őszinte, de rövideszű, közönséges szatócspolitika, 
nemzetgyilkolás ez! A székely néptanítók oda kell hogy 
kiáltsák, hogy nálunk majdnem 1 literrel több a fejen-
kénti alkoholfogyasztás az országos átlagnál is. De hisz 
mindez nem tisztán erdélyi tünet, sőt általános baj, mond-
hatnák sokan. Igen. Épen mint egyik falu népe csak 
olyannak mondható, miként a másik, egyformán megrom-
lott, az érzés- és gondolatvilág messze vidékeken, úgy 
Erdély veszedelmét nagyra növelő betegség 8%-a is 
valójában közös baj szóles e hazában. A mi Erdélyben 
különösen akuttá teszi a bajt, az nem egyéb, mint az 
ország szívétől való nagy távolság, mely Albániának Tö-
rökország testéről való leszakadását is okozta: a 2/3-ot 
kitevő nemzetiségi tenger; a független oláh állam kö-
zelsége, tömegvonzása, arczátlan vakmerősködése s a 
mi a legfőbb: az a hallatlanul rettenetes pipogyaságunk, 
melynek ellenében oly mohó örvendezéssel vágjuk zsebre 
az üres liberáliznms szemünkbe szórt fapénzét . . . Mi-
vel gyógyítsunk? Hit kell ide, erős, rendíthetetlen hit, 
mely sziszifuszi küzdelemre is örömest odaadja magát, 
mely nem a jelen való világért, a rendszerint gonosz 
gyűlölködéssel, becsmérlő gyanúsítással fizető mai nem-
zedékért dolgozik, hanem az egykor okvetlen eljövendő 
jobb, boldogabb és megértőbb világért, a hústól, vértől 
teljesen mentesített eszméért, a hazáért, Istenért! Képe-
sek vagyunk-e, készek leszünk-e a magasztos áldozatra? 
Ha nem, elveszett Erdély s a felelősség óriási terhe a 
mi lelkünket nyomja . . . Birtokos osztályunk nem eléggé 
foglalkozik a néppel. Foglalkozzunk mi, ha nem is czím 
szerint, a tisztségek általános lefoglalásával, a mi nem 
is czím szerint, a tisztségek általános lefoglalásával, a 
ajánlatos, hanem a dolog lényege szerint. E. M. K. E., 



Magyar Nemzeti Népszövetség, Magyar G. Szövetség, 
Erdélyi és Vármegyei G Egylet, a különböző Szövetke-
zeti Központok, Székely Kirendeltség, Ker. Ifjúsági Egy-
let, Alkoholellenes Liga mind a mi kezünkre járnak, 
támaszul szolgálnak. Nincs időnk? Dehogy! Gazdálkod-
nunk nem szükséges; ivászati és kártyagyakorlatokat 
végezni még kevésbbé szabad. Sőt ez öli meg nemcsak 
társadalmi, de iskolai munkánkat is. Ebben a dicső em-
berbaráti, a szegény, elnyomott lengyel testvérek által 
is nagy erővel és reménységgel folytatott hazafias mun-
kában pedig a tanítónők is részt kérhetnek. Mihozzánk 
nem az illik, hogy finnyás előkelőséggel a legújabb di-
vatokat kutassuk, sem az, hogy tekintetes asszony vagy 
ép nagysága titulust követeljünk, de a „tanító néni" 
igazán nemes tartalmú, jóságos névvel megelégedve, az-
zal a mélyen érző, finom, de szívós lélekkel, mely a nő 
sajátja, kötelesség ékeskedni, környezetét jótékonyan 
befolyásolni, buzdítani, ha kell, fékezni is. Vezére is van 
már e téren a tanítónőknek. Pozsonymegye Uszor köz-
sége áldja nevét, követi tanácsát Schweiger Etelkának. 
Egyéniségét jellemzi már működése, a 37 házszám da-
czára megalkotott népház, maga a fölavató ünnepély dí-
szes közönsége, de mindenekfölött bemutatóit arczképe. 
Nem fényes toalett, hétemeletes kalap, de sima haj, 
egyszerű blúz, jóságos tekintet látható rajta. Nos, az 
ilyenek nem rontják, mételyezik környezetüket czigányos 
füstöléssel, mert arra rá sem érnek. Kezük alul ritkán 
kerül ki oly cseléd, ki 72 korona évi béréből 12 koro-
nás czipellőt, nádlis harisnyát vásárol. Nem terjesztenek 
maguk körül elégedetlenséget azzal a folytonos panasz-
szal, hogy fizetésükből nem jönnek ki. Iszonyat rágon-
dolni is, hogy naponta öt millió korona megy ki hazánk-
ból idegen ipari czikkekért, luxustárgyakért, azután meg 
a nép százával, ezrével rohan, ömlik, hej, mert mi csak 
urizálunk, idegen bálványt imádunk, fölös energiánkat 
társadalmi, nem ritkán vallási keserű küzdelmekre po-
csékoljuk el, mikor pedig fölebredünk: sírunk és állam-
segély után kiáltozunk. Széplelkü honleányok a takarékos 
egyszerűség terjesztésével kimondhatatlan szolgálatot te-
hetnek a hazai iparnak, fölébreszthetik az öntevékeny-
ségben rejlő hatalmas, mindent pótoló életerőt. Legyünk 
hát e munkában mindnyájan erősek, bátrak, egyenesek 
és őszinték. Mondjanak gorombának, de sunyinak ne. 
Kiáltsanak balgának, sebaj. „Boldogok a lelki szegények 
(Máté 5.3), mert övék a mennyek országa", még pedig 
már e földi életben, nyugodt öntudatuk boldogan ragyogó 
verőfényében. Terjesszünk magunk körül tiszta vallás-
erkölcsi felfogást, magyar nemzeti faji öntudatot, kultu-
rát, gazdasági tudást! E jelben győzünk s tarthatjuk 
meg Erdélyt. Mutatis mutando, mindenütt és mindenki 
által megszívlelésre méltó bátor szavak! 

EGYESÜLET. 

A Magyar Ev. Ker. Diákszövetség az átvonuló 
katonák számára minden este előadást rendezett. Íme a 
meghívó: Hol töltsem el a ma estét? A „Bethánia Egy-
letben" Főherczeg Sándor-utcza 23. II. 12. Mi lesz ott? 

Nemesen szórakoztató ingyenes összejövetel: Ének, zene. 
szavalat, humoros és lelkesítő előadás. Elő tilinkó. Elő 
grammofon. Belgrád bevétele, stb. Megtanuljuk ezt a dalt: 
Csatára fel, vitéz sereg stb. . . Az összejövetel csak fér-
fiak számára lesz. Katonákat különös szeretettel foga-
dunk. Ilyen összejövetel augusztus 6-tól minden este 
72 8 órakor lesz. Előadás közben hűsítő. 

A háború és a Skót Misszió. A háborúval kap-
csolatban előállott segítőakczióból a Skót Misszió is 
kiveszi a részét. Webster James ref. lelkész a háborúba 
menő katonák részére 25,000 szentírási részt és 50,000 
vallásos iratot bocsájtott a katonalelkészek rendelkezé-
sére kiosztás végett. A Nő-szövetség és a Napsugár-
szövetség az állami segítőakczióra több, mint 200 K-t 
ad. Ezenkívül a tagok tehetségükhöz képest más úton 
is ki kívánják venni részüket a segítőmunkából. A Misz-
szió nagytermében vasárnap este fél 7-kor tartani szo-
kott istentiszteletek persely-pénzét állandóan a segítő-
akczióra fordítja Webster J. T. lelkész. A misszió személy-
zete a maga körében szintén megindította a gyűjtést a 
fenti czélra. 

A Prot. Patronázs-Egyesület elnöksége lelkes 
hangú felhívásban fordul az egyházakhoz és lelkészek-
hez, s kéri őket, hogy a támogatás nélkül maradt gyer-
mekeket, fogadják be családi hajlékukba, míg az egye-
sület véglegesen el tudja helyezni őket. 

A Cserkész Őrszem-Sző véts ég, melynek kötelékébe 
tartoznak a mi református cserkészeink is, nagy segít-
ségére volt az ezernyi helyről Budapestre mozgósított 
katonáknak. Önkéntes vezetői voltak kicsinek-nagynak, 
öregnek-fiatalnak. Szalmazsákokat tömtek a tábori katona-
kórházak számára, mint e téren már szakértők. Cserké-
szeink eme munkájának irányítója dr. Pajpp Gyula, a 
BRIE. cserkészeinek főparancsnoka. 

A Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület vezetősége csil-
lag-utczai penzióját a háború tartamára ápolónők ottho-
nául készül felajánlani. 

GYÁSZROVAT. 

Kosztolányi Sándor, a barsi ev. egyházmegye fel-
ügyelője, július 30-án, 83 éves korában Budapesten el-
hunyt. A megboldogult 25 év óta volt az egyházmegye 
felügyelője.| .ló emléket hagyott maga után. Nemcsény-
ben helyezték nyugovóra. Áldás emlékére ! 

PÁLYÁZAT. 

Pályázat. 
A budapesti ref. egyház skót polgári leányiskolájá-

ban a jövő 1914/15. tanévre szeptember hó 1 -tői egy 
tanítónői állásra pályázat hirdettetik 1800 K kezdőfize-
téssel. Pályázhatnak azok, a kik nyelv és történeti szak-
csoportra nyertek képesítést és a kik protestánsok. — 
A pályázatban fel kell tüntetni, hogy a rajz, ének és 



NYILTTER. 
E rovatban foglaltakért nem vállal felelősséget a Szerk. 

A kiváló bór- és hthiumos gyógyforrás 

vese- és hólyagbajoknál* köszvénynél, czukorbetegségnél, 
vörhenynél és hurutos bántalmaknál kitűnő hatású. 

Természetes vasmentes savanyúvíz. 
Kapható ásványvlzkereskedéeekben éc gyógyszertárakban. 

C P U l l T T D C / p n n m Szlnye-Llpóozi Salvator-forris-vAUalat, 
ö L H U L I Ü i j A b U d l Budapest, V., Rudolfralrpart 8. 

E R Z S E B E T K I R Á L Y N É 5 Z A L L Ó 
Budapest, IV. Ker., Egyetem-utcza 5- szám. 
Régi jó hírnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központjában. A mult évben újonan épült minden modern 
kényelemmel felszerelt hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

HIRDETESEK. 

Hungária beszélő-gép 
a legjobb gyártmány. — Olcsón 
kapható. — Kedvező fizetési fel-
tételek. — Kérjen árjegyzéket. 

Deményi J. és társa 
Budapest, 

VL, Teréz-körút4. sz. 

II l e l k é s z urak s z í v e s f i g y e l m é b e a j á n l j u k a k i a d á s u n k b a n 
m e g j e l e n ő é s k ö z k e d v e l t s é g n e k ö r v e n d ő ú g y n e v e z e t t 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16° alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
3.G0 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 

Vászon- és félbőrkötésben . 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8° alaKban 1772 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.60 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10 — kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Epen most jelent meg. Épen most jelent meg. 

A középkori neveles története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

HornyánszKy ViKtor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL kei\, Máría-utcza U. szám• Telefon: József 34—ÍO* 

Elvállalnak minden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 
Nagy gyakorlattalbíró 
speczíálísták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyházgyüle-
kezeteknek iskolák és 
templomok terveit díj-
talanul elkészítik. Ad-
nak szakvéleményt és 
becsléseket végeznek. 
Kívánatra személycsen ís 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. 



20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Smger Go. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: II . , Corvin-tér 2 . — IV.. Semmelwe iss r u . 14. — V.. Lipót-
"örút 2 2 . VI.! Andrassy-út 2 8 . - VIII . , Rál<óczi-ut 3 9 . - VI11., B a r o s s -

utcza 77 . - X., Liget-tér 2 . 
f e H é r n e t n ö - t ö m é s l i e z való utasítást E g y » 

tartalmazó füzet bárkinek i n g y e n kiadatik. 

RIEGER 0TT0 gőzüzemre berendezett csász. 
és kir. udvari orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi , bécsi, pécsi s tb . kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, t iszia légnyomású, csíkrendszerű (pneu-
malikai) tarlós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év ó ta 2(»00-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját , a me.y mü ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsekel tebb 
árban teljesít . Orgona jókarban tar tását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és ra j -
:: zokkal kívánatra d í jmentesen szolgál .: 

3 lelhész u rak szíves f igye lmébe a j á n l j u k a k i a d á s u n k b a n 
megje lenő és közkedvel tsegnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16' alaKban 14 cm magas és 

Vászon- és félbőrkötésben . . 1.— 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 3 — 
Celluloid- és kristálykötésben . 3.<>0 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 
Bársonykötésben 4.20 

8 alaKban 1772 cm magas és 
Vászon- és félbörkötésben . . 1.40 
Bör- és borjúbőrkötésben. . . 4.60 
Csont- és celiuloidkötésben . . 4.40 
Bársonykötésben 5.— 

10 cm széles. 
kor.-tól 3.50 kor.-ig 
kor.-lól 10.— kor.-ig 
kor.-tól 4.80 kor.-ig 
kor.-tól 7.50 kor.-ig 
kor-tói 6.— kor.-ig 
kor.-tól 7.50 kor.-ig 
II cm széles, 

kor.-tól 3.50 kor.-ig 
kor.-tól 10.— kor-ig 
kor.-tól (>.— kor.-ig 
kor.-tól 10.— kor.-ig 

Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

h jzzánk juttatni szíveskedjenek. 

Épen most jelent meg. Épen most jelent meg. 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

Hornyánszky Viktor könyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., Akadémia-u. 4. 

HEGEDŰS ÉSSÁNDOR 
PROT. IRODALMI KÖNYVKI ADÓHIVATALÁBAN 

DEBRECZENBEN 
LEGÚJABBAN MEGJELENT 

REF. THEOL. ÚJDONSÁGOK 
PAPI DOLGOZATOK 

ÍRTA 

PÉTER MIHÁLY 

ÁRA VÁSZONKÖTÉSBEN 6 KORONA 

ÉLŐKNEK A HOLTAKRÓL 
TEMETÉSI BESZÉDEK ÉS IMÁK S FÜG-

GELÉKÜL NÉGY EMLÉKBESZÉD 

IRTA S Z U H A Y B E N E D E K 

ÁRA A 400 OLDALAS KÖTETNEK VÁSZONK. 8 K 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha 
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Nagyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
dé «jt«*e Szövetkezetéhez ^ ^ ^ 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik B millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



f Első magyar villamos erőre berendezett hangszargyár, 

STOWASSER J. 
cs. és k i r . udv. Ihangszergyáros, 

a ra. kir . z e n e a k a d é m i a , s z í n h á z a k , h a d s e r e g , művészek slb. szá l l í tó ja -
Budapest, II., Lánczhid-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségű húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
javításában. 

„Hangfohozó gerenda", mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása. 

Legnagyobb raktár és 
= gyár. = = = = = 
Saját t a l á l m á n y ú (RÁKÓCZI ) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona -liarmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

IsKolahsgedük 6kor.-tól följebb. 

A l e g j o b b 

kályhákat és . A , kandallókat 
szállít 

H E I M H 
B u d a p e s t , 

c a á a s á i l é s k i r á l y i 
u . c l - v a j r l s z á l l í t ó 

T t i o n e t - u d v a r . 
K ü l ö n l e g e s s é g e k : t e m p l o m o k , c s a l á d i há-
z a k , i sko lák , i rodák stb. részére. Több 
m i n t 100 ,000 van be lő l e haszná la tban 

V a l ó d i 
osak e z z e 

a Tédő-
*egygye l . 

MEIDING£R-OFEN 
H E I M ^ 

Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve 
Besierszhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 
Budapesten Thonet-udvarban. 

M á r i a V a l é r i a u t o s a Í O . m x * 

CM magyar dragytr gűzerfl-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

M Ü L L E R J Á N O S 
utóda MAJER KÁROLY 

Budapest, VIL, ThOkOfy-út 52. 
(Saját ház.) 

Képes á r j egyzékek , költség-
j egyzékek ingyen. 
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Egyházi kőuetelések behajtása és 
ezzel kapcsolatos kérdésekről 

írta dr. Zolnay 3enő 

flra 60 fillér 

Kapható Kókai hajós kőnyüárűsnál 
Budapest, IV. ker,, Kamermayer-uícza 1, sz. 
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PROTESTÁNS 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IX., Ráday-utcza 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B I L K E I P A P I S T V Á N . 

Társszerkesztők : 
pálócz i Horváth Zoltán dr. é s Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebestyén jenő, Tari Imre dr. és 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési díjak: 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

T A R T A L O M . Az É l e t K ö n y v é b ő l : Hadakozásnak ideje van. Marjay Károly. — V e z é r c z i k k : Feszült várakozás. P. — K r ó n i k a : 
„Az szent békességnek factori." A békeszerető fejedelem, m. k. — T á r c z a : Afrikai levél. III. K. I. — B e l f ö l d : 
Anno 1788 Fő Tisztelendő Virág Mihály Ür a Duna mellyéki Püspök' ezen könyörgést irta és publikáltatta a Török 
háború alkalmatosságával. Közli — y —y. — A születések egyházi vonatkozásai az 1912. évben. Homola István. — 
A mi ü g y ü n k . — Iroda lom. — E g y h á z . — I sko la . — E g y e s ü l e t . — Gyászrovat . — S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . 
— P á l y á z a t . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből. 

Hadakozásnak ideje van! 
„Ideje van a hadakozás-

nak és ideje a békességnek." 
(Péld. 3.8.) 

Békés kornak gyermekei voltunk. A háborút elmult; 

régi idők történelmének lapjairól ismertük csupán. A 
hadsereget mint a harczos mult maradványát tekintet-
tük. Csillogó, villogó fegyverek, díszes egyenruhák, de 
sokszor sajnáltuk a rájuk költött sok drága pénzt! 
A nagy fegyverkezést oktalanságnak, a dinasztiák 
nagyravágyásának bélyegeztük. A békekonferencziák ko-
rába képzeltük magunkat. A népeket egy nagy család 
— az emberiség — édes testvéreinek gondoltuk. Egy-
egy nagy hadgyakorlat? Nagy urak drága áron fenn-
tartott mulatsága, koronás fők színpadi játéka. Még teg-
nap is így tudtuk, ezt hittük. A XX. századnak sok ne-
vet adtak már, többek közt ezt i s : a béke százada. 

Tegnapról mára minden megváltozott. A háborúnak 
olyan förgetege dúl az egész világon, a milyent az 
emberiség 6000 éves történelme nem ismer. Több millió 
ember kezében van öldöklő fegyver, mint a mennyi 
lakta hajdan az egész földet. Világrészek párolognak 
drága, meleg, piros emberi vértől. A hadsereg ma a 
nemzet legféltettebb kincse. A nemzet élete-halála Isten 
után az ő kezében van, bele tartozik immár csaknem 
minden épkézláb férfi. A csillogó, villogó fegyverek be-
szédét az egész világ lélekzetvisszafojtva lesi. Mit fognak 
beszélni? Vájjon kinek szólnak diadalomról, kinek vere-
ségről? Kinek nevét fonják dicsőség babérkoszorújába ? 
Kiét szegezik gyalázat bitófájára? 

Régen elköltözött kedvesek itt maradt ékessége, 
sok „nagybecsű marhája", hitvestársak örökhüségét 
jelképező gyűrűik: mind a fegyver alatt levőké, a kik 
hírvirágot szednek gyöngyös koszorúba. Ha már az éle-
tünket és vérünket ajánlottuk fel: mi van még, a mit 

sajnálhatnánk ? Istenem ! A békekonferencziák ? Mikor 
Észak támad Dél ellen, Napnyugot Kelet ellen és mind-
egyik megfordítva. A népek, az édes testvérek ? Vér-
szomjas fenevadak, mik csattogó fogakkal rontanak egy-
más ellen. A színpadi játékok komolyra váltak, életet 
ós halált osztó mezők, hol vérrózsák nyílnak ember nem 
látta bőséggel. 

A béke százada a világ legnagyobb — Isten óvjon 
bennünket —, talán legvéresebb háborújának színtere. 
Most írják milliók, fegyverrel kezükben, az emberiség 
történelmének legrémesebb, legcsodálatosabb lapjait. A 
betűk mind pirosak, de a kihulló vértől. 

A régi, koronás, keleti bölcs rövid szavakba tudta 
mindezt összefoglalni: „Ideje van a hadakozásnak és 
ideje a békességnek". 

Mi mindnyájan erőnek erejével elhitettük magunk-
kal, hogy a békesség idejét éljük. Ezek az ezerféle 
izgalommal általfűtött hetek brutálisan élesztettek fel 
minket álmunkból a szörnyű valóra, hogy íme itt a 
hadakozás ideje! Most látjuk, hogy birodalmak és koronás 
fők régen buzgólkodtak immár, hogy a hadakozás ideje 
ilyen hamar, ilyen hirtelen, mint nyári fergeteg, eljöhetett. 

Mindnyájan egyértelműleg valljuk, hogy kívánatosb 
a békesség a háborúságnál. De azt is valljuk, hogy az 
eddigi békességünk hazug volt. Bomba, golyó, orgyilkos 
kéz szüntelen ásták a békesség sírját, melybe nemze-
tünket is fektetni kívánták. Ez a békesség hosszú halál 
lett volna . . . 

Milyen jó, hogy nem mi forgatjuk az idő kerekét. 
Annak hatalmas karjai igazgatják, ak i teremtette az eget 
és a földet. Milyen jó, hogy nem mi állapítjuk meg, 
mikor van a békesség, mikor a hadakozás ideje. 

Most is a hatalmas, az élő Isten karja nyúlt bele a 
világ történelmébe és sujt le bűnösökre a hadakozás 
idején. Milyen jó, hogy mi bizton tudjuk, hogy a hadako-
zás Ura ugyanaz a szerető szívű édes Atya, a ki az em-
beriséget egyszülött Fiában megváltotta bűntől, kárho-
zattól. A hadakozás Urától kérjük a békességet, a békés-



ség idejét. Mindaddig nem jön el igazán a jó békesség-
ideje erre a földre, míg ennek a hatalmas Úrnak Országa 
el nem jő diadalmasan. Nem jöhet ez az Ország, míg 
minden egyes egyén, minden nemzet életében az 0 akarata 
meg nem valósul. 

íme látjuk, a békesség Országának eljövetele raj-
tunk áll! A hadakozás szörnyű, vér virágos, könny har-
matos napjai elmúlnak majd. Addig is, azután is ilyen 
értelemben kérjük s készítgessük: az igazi Békesség 
idejének dicső eljövetelét. Marjay Károly. 

FESZÜLT VÁRAKOZÁS. 

Ebben élünk most nap-nap után. Bárhol járunk-
kelünk, bármit tesziink-veszünk, rendes napi dolgaink, 
gondjaink nem tudnak lebilincselni bennünket. Figyel-
münk, érdeklődésünk untalan odaszáll a döntő s rohamo-
san készülődő, nagy világesemények felé, oda a harcz-
terekre, a hol gyilkoló fegyverekbe öltözötten emberek 
százezrei és közöttük a mi véreink is, vonulnak fel 
egymás ellen . . . Csoda-e, ha vágyódunk bepillantani 
a jövőbe és szeretnők előre tolni az idők mutatóját? 

Úgy vagyunk, mint a tanítványok a nagy meg-
próbáltatás és bizonytalanság napjaiban ott az Olajfák 
hegyén, a midőn a kínzó bizonytalanságban odaléptek 
a Mesterhez és vágyó, szinte türelmetlen hangon kér-
dezgették őt az utolsó dolgok felől. Szinte bele tudjuk 
élni magunkat most, a nagy felfordulás idején abba az 
apokaliptikus hangulatba, a mely Jézus idevágó nyilat-
kozataiból (Máté XXIV.) árad felénk: Hallotok majd 
háborúkról és háborúk híreiről . . . nemzet támad nem-
zet ós ország ország ellen . . . lesznek éhségek, föld-
indulások mindenfelé . . . és sír a föld minden nemzetsége. 

Előre és a jövőbe szeretnénk belenézni. Tudjuk, 
hogy sok minden omlik össze és alig marad kő kövön 
abból, a mit építettünk. Sok mindenért fáj a szívünk, 
a mi majd leszáll oda a hirtelen „megnyílt örvény" 
mélyére. Hiszen egy pillanatra sem tudunk megfeled-
kezni arról, hogy a béke angyalainak helyére az enyé-
szet és pusztulás kiszabadult furiái készülődnek. De 
másfelől tudjuk, hogy az elkövetkező nagy világháború 
egyszersmind hatalmas tisztító tűz is leend. Máris sok min-
den elégett, „szénának, pozdorjának" bizonyult, a mit be-
csesnek ós maradandónak véltünk. Hisszük, hogy az apostol 
szavai szerint, a mi igazán értékes, az kiállja a tűzpróbát és 
megmarad a jobb jövő felépítésére az örök fundamentumon. 

Feszült várakozásunkban, most a nagy bizonytalan-
ság közepette is bízó, reménykedő szívvel tekintünk a 
jövőbe. A nagy megpróbáltatás tüze, hisszük, össze-
forrasztja az egymástól elhidegült lelkeket. Hiszen most 
érezzük igazán, hogy milyen nagy szükségünk van az 
egységből, egyetértésből, Isten- és emberszeretetből fakadó 
minden energiára; áldozatra. Bárcsak soha meg ne feled-
keznénk nemzeti és egyházi életünk egyetlen megnyil-
vánulásában sem a mi nagy költőnk jajjárói, a mely 
az „oldott kéve" láttára tört fel beteg, aggódó szívéből! 

De most e nagy, válságos napokban, bármint igye-
kezzünk is, nem tudunk szabadulni nagyon is közelfekvő, 
kínzó problémáktól. Szívünk megdöbben, megremeg a 
mindig rettegett és most immár elkövetkezett tény felett, 
hogy íme a nagy „világháborúban" keresztyén nemzetek 
álljanak egymással szemben szívükben ádáz, öldökölni 
és csapást csápásra mérni vágyó gyűlölettel. Fájdalmas 
és méltatlankodó érzülettel vettünk tudomást arról is, 
hogy a „legbibliásabb" nemzet is odaállott azoknak a 
sorába, a kiknek gyűlölete évtizedek során át a most 
felrobbant rettenetes gyúanyagot felhalmozta. Bármit 
hozzon is a jövő, tudjuk, hogy a jelen veszedelmes és 
egy nemzedék életén át be nem gyógyuló sebet ejt az 
előttünk oly szent üggnek testén. Sokan hordják majd 
a most élők közül a csalódás, méltatlankodás, kiábrán-
dulás fájó, gyötrő érzéseit egész életükön át . . . Kezein-
ket szánkra tesszük és most csak arra mutatunk reá, 
hogy bárkié legyen a győzelem pálmája, most, ezidő 
szerint a nagy háború kezdetén felbuzduló érzelmeink 
mellett is nem lehet fájdalom nélkül konstatálnunk azt, 
hogy az evangélium békességet, megértést munkáló szó-
zata még mindig csak „lassú, vékony szózat". íme, csak 
nemrég emlékeztünk meg arról a felhívásról, a mely 
angol, német, franczia nyelven jelentette, hogy az európai 
keresztyén egyházak képviselői most augusztus hó folya-
mán Konstanzban gyűlnek össze a béke eszményeinek 
propagálására és arról, hogy amerikai lelkészek készül-
tek a kontinensre oly czélból, hogy a ker. egyházak 
között a közeledést, testvéries, kölcsönös megértést elő-
segítsék . . . 

És most . . . álomnak, hiú reménykedésnek tűnik fel 
minden, a mi ebben az irányban mindezideig történt. 
Békeszózatok, ígéretek, békepaloták, békedíjak és napok, 
ki gondol most ezekre ?! De mégis, mégis, nekünk most 
a harczi zaj között sem lehet és szabad megfeledkezni 
róluk. Hiszen nem feledkezhetünk meg arról, a mi a 
háború borzalmai között is némi megnyugvást ad mind-
nyájunknak : a keresztyénség szülte humanizmus sebe-
ket gyógyító, könnyeket letörlő munkáiról. Az egymással 
szemben álló ellenfelek felett és között véres harcztere-
ken is ott lebegnek és járnak az enyhülést nyújtó, 
segítő, megváltó Szeretet angyalai és munkásai. Itthon 
pedig milliók szíve és keze indul könyörülő segítésre 
az itthonmaradt és visszatérő szenvedők, gyászolók és 
szűkölködők felé. 

Hálátlanok lennénk, ha lekicsinyelnők ezt az ered-
ményt és ha most kétségeskednénk, kishitűsködnénk a 
jövőt illetőleg. A leverő talányok, problémák között is 
támaszkodunk a nagy ígéretekre. Hisszük, tudjuk, hogy 
előre megyünk; tudjuk, hogy Jézus fegyvert hozott alá 
e földre minden bűn és sötétség ellen az igazság és 
békesség győzelméért. 

Feszült várakozásunk között is kutató szemünk az 
Urat, az Ö napját várja és látja. Tudjuk, hogy nem 
hiába. Hiszen már most is „feltetszett az ember Fiának 
jele az égen". A pusztulás és siralom völgyei fölött ott 



látjuk a keresztet. És tudjuk, hogy majd elkövetkezik 
az, a mi még szebb és dicsőségesebb: „eljön az idő, 
midőn meglátják az embernek Fiát eljönni az ég felhői-
ben, nagy hatálommal és dicsőséggel!" (Máté 2430.) 

P. 

KRÓNIKA. 

„Az szent békességnek jactori 

1619-ben szeptember 12. napján Bethlen Gábor 
ezeket a sorokat írja sajátkezűleg Illésházy Gáspárhoz: 
„Gábriel Dei gratia Princeps Transylvaniae et particium 
Regni Hungáriáé Dominus et Siculorum Comes . . . Meny 
sok szorgalmatos fárattcziágunkkal, költtcziégünkkel és 
búsulással s tellies gondviselésünkkel egész hatt eszten-
dők forgásában fejedelemségünkben igiekesztünk az mi 
édes hazánknak és nemzetségünknek Békességét felállatni, 
megerősíteni; méltán csudálkozhatik akárki is rajta, a 
ki most ilyen nagy változást kezd hallani természetünk-
ben, hogy a kik eddig az szent békességnek factori \oltunk, 
most fegiwert fogiván kezünkben, ellenkező dolgokatt 
láttatunk cselekedni; kinek sok Rendbeli okait, circum-
stanciáit ha elő akarnók számlálni, igen sok papirosra 
való írás kellene hozzá; De kevés szóval: valamennyi-
szer való Frigy Kötésünk és annak erősítésére Dipplo-
mák cserélése forgott közöttünk az Ausztriai házzal; 
ugyanakkor mindiárost (mindjárt) sokkal bizoniosabb 
látható Jeleit mutogatták és tapasztaltuk mi is az frigy 
ellen mind titkon s mind nyliván való Ellenséges prakti-
kájoknak, melyet nolia nyliván tudtunk és my is tapasz-
taltunk, de Tűréssel, halgatássall, Istenben és Igazságunk-
hoz való bízással töltöttük időnkett. Ezonban mivel . . . 
Magiar Országban is . . . napról napra, valahol módjok 
volt . . . költött praktikus bosszúból, nekünk is írták 
nyliván mily szörnyű ártalmas szándékkal voltanak mind 
urakhoz, mind városokhoz . . . Mellyet eszekbe vévén 
minden Rendek, nem akarván az veszedelmet fejekre 
várni az mindenütt való böcsületes Keresztien urak főfő 
Emberek közül nagy sokan fegiwert fogának nagi bátor-
ságval ellenek ..." 

A békeszerető fejedelem. 

A mi öreg királyunk szórói-szóra írhatta volna 
Gábriel szavait szózatában. Milyen csodálatos hasonló-
sággal csendülnek össze a szavak! „Leghőbb vágyam 
volt, hogy az Isten kegyelméből még hátra lévő éveimet 
a béke müveinek szentelhessem . . . A Gondviselés másként 
határozott. Egy gyűlölettől telt ellenség üzelmei kényszerí-
tenek, hogy a béke hosszú esztendei után kardot ragadjak 
monarchiám becsületének védelmére, tekintélyének . . . 
megóvására és területi épségének biztonságára . . . Mindig 
magasabb hullámokat vet az Ellenem és Házam ellen 
érzett gyűlölet. Mindig leplezetlenebbül lép előtérbe az 
a törekvés, amely . . . elválaszthatatlanul egybetartozó 
területek elszakítására irányul. A határon bűnös áramlat 
csap be, amely . . . a haza iránti hűségtől való eltántorí-

tásra, a hazaárulás bűnös tetteire való felizgatásra irányul... 
Fegyveres erővel kell tehát . . . a belső nyugalom és az 
állandó béke nélkülözhetetlen biztosítékait megszereznem 

A mi ősz királyunk is az szent békességnek factora 
volt hosszú időkön keresztül. Elhisszük, hogy hátralevő 
éveit is így szerette volna eltölteni. A 84 éves agastyán 
ne szeretné a békességet? A veszedelmet fejére várni 
nem akarta 0 sem. Pedig hogy nagy veszedelmet készí-
tettek az ő ősz fejére s a miénkre is: azt igazolták az 
imént elmúlt napok. Az álarcz lehullt Európa népeinek 
orczájáról s nagy népek és erős hatalmasságok szövet-
keztek nemzetünk és frigyestársunk elvesztésére. A tűrés-
nek, a hallgatásnak ideje elmúlt. Elérkezett, íme itt is 
van a hadakozás ideje. Gábriellel, Transylvania nagysá-
gos Fejedelmével mi elmondhatjuk, hogy nagy sok búsu-
lással igyekeztünk a mi édes hazánknak békességét fel-
állatni, megerősíteni s méltán esodálkozhatik akárki is 
rajtunk, a ki most ilyen nagy változást hall természetünkben. 

Istenünkhöz és Igazságunkhoz való bízással várjuk 
a mi igazságos ügyünknek diadalomról diadalomra jutását 
s ama „víg esztendő"-nek, a szebb jövendőnek Magyar 
Országban való felhajnallását! m. k. 

TÁRCZA. 

Afrikai levél. 

III. 

A mint a carthagói partokat elhagytuk, hajónk 
erősen kezdett ingani. A szél rémesen süvített fejünk fölött. 
A hajó ingása egyre fokozódott. A hajó hátulján szállí-
tott szegény öszvérek nyugtalankodni, reszketni, rugda-
lózni kezdenek. A tarajos hullámok egyre nőnek. Egyik-
másik vad iramodással átcsap a hajónkon. 

Eszembe jut Augustinus. Az Ambrosius hatása 
alatt Milanóban lélekben megújhodó nagy Augustinus is 
ezen az úton térhetett vissza hazájába. Ilyen viharban 
foganhattak meg lelkében az Isten mindenhatóságának, 
az ember gyarló, semmi voltának, életünk Isten kezében 
lételének, a predesztinácziónak hatalmas gondolatai, a 
melyek annyi század múlva a mi Kálvinunk lelkét is oly 
nagy erővel ragadták meg. 

Az éjszakában még erősebb, viharszerű szélben, 
még félelmetesebb hullámok hátán haladunk a mélyvizű 
tengerpart mentén. A mikor egy-egy nagy rándulással a 
mélybe sülyed a hajónk, majd egy-egy erős hullám há-
tára emelkedik ismét, eszünkbe jut a gályarabok bús 
éneke: 

„Hullámok ha rémítenek 
Mérhetetlen viz felett 
S a habok közt szíved remeg, 
Hogy sírod is ott leled; 
Ha aludni látod Őt, 
Ki reményed és erőd : 
Sión ! sohase feledd el, 
Ö megvívhat tengerekkel!" 



Ök is járhattak erre. Ők is érezték a féktelen 
hullámok vad tombolását. Hozzá még nem ágyban fekve, 
hanem az evezőpadokhoz lánczolva szenvedtek . . . 

Az egész következő napot a nyílt tengeren töltjük. 
Újra vasárnap van. Régen volt ilyen rossz vasárnapom. 
Az erős hullámzás bár gyöngül kissé, mégis egyre tart. 
Csak délfelé megyek föl a hajó födélzetére. Most már 
nem dicsérgetjük a hajót, hanem szidjuk, hogy könnyű 
alkotmány: aféle dióhéj, a mit csak úgy dobálnak a 
hullámok idestova. Mondogatjuk, hogy inkább egyszerűbb, 
de nehezebb lenne. Nem akar már egyikünk sem elmenni 
a Kanári-szigetekig, sőt számlálgatjuk az időt: mennyi 
van még hátra Gibraltárig? 

Útközben elhaladunk Boné előtt, mely közvetlenül 
Augustinus szókvárosa, Hippo JRegius mellett épült. Itt 
püspökösködött Augustinus 35 esztendeig (395—430). 
Itt volt 393-ban az a nagy zsinat, a melyen több, mint 
300 püspök vett részt s mely az Új-testamentum mai 
kánonát megállapította. A mai kis mohamedán fészek 
csak halvány árnyéka a régi híres Hippo Regius-nak. 
A várdomb tetején legutóbb templomot emeltek a nagy 
egyházatya emlékezetére. 

Beljebb, az első hegyláncz mögött, a tengerparttal 
párhuzamosan haladó Atlasz-hegyláncz keleti nyúlványánál 
van Thagaste, az a kis város, ahol Augustinus született. 
Meghatottan nézek afelé a föld felé, a mely a keresztyén 
világot ily nagy férfiúval ajándékozta meg. Nézem a 
hegytetőket, a völgyeket. Itt is, ott is járhatott a régi, 
majd az „új" Augustinus. Itteni sétáiban alakulhatott ki 
lelkében a „Civitas Dei" ragyogó képe . . . 

Hajónk tovahalad. A hegyoldalak kezdenek be-
népesedni fákkal, erdőkkel. A fölkelő nap már a 150 
ezer lakosú Algir-ban talál minket. Ez már egészen a 
francziáké, inig Tunisz csak a protektorátusuk alatt áll. 
Valamikor donatista volt a tartomány népe, ma moha-
medán. Honik és Kheireddin Barbarossa, a két rettegett 
tengeri rablótestvér alapította a várost a XVL század 
elején. Hollandia. Anglia, Skandinávia és a Hansa-váro-
sok adót fizettek a rabló törzsnek századokon át, csak-
hogy félelmetes, fekete kalózhajóik békében hagyják az 
övéiket. Többször megpróbálták leverni őket. Végre az 
1838-iki franczia expedicziónak sikerült. 

\z európai czivilizáczió az afrikai barbársággal 
(berberek = barbárok) találkozik itt. Az öböl egyik ágán 
(a nyugatin), a hegyoldalon a régi arab város, a keletin 
a modern, új város terül el. A régi arab városon, a Kash-
bán keresztül keskeny, alig két méteres piszkos sikáto-
rok vezetnek. Szinte dögleletes szag terjeng mindenfelé. 
Minden harmadik-negyedik ember szembajos, mégis ta-
lálkozásnál csókolgatják egymást. A nők itt már fehér 
fátyollal és kevésbbé elfödött arcczal járnak. Juh- és 
kecskebőrtömlőkben hordják a vizet a szamarak, öszvé-
rek a lépcsőkön fölfelé. 

Bemegyünk egy régi mecsetbe is. Az útat szembajos 
koldusok szegélyezik véges-végig. A bejárónál levetjük 
czipőinket s kezünkben visszük. A kis mecset tele van 

aggatva mindenféle szalagokkal. Valami sírhelyféle van 
az egyik oldalán. Zarándokok imádkoznak, ülnek, fek-
szenek körülötte. 

Nem sokáig bírjuk a Kashba rémes illatát. Mene-
külünk tűrhetőbb levegőre. Csak néhány lépés és a leg-
sötétebb Afrikából a legmodernebb Európába érünk: 
a fényes üzletek, paloták világába. A választóvonalon áll 
a régi bey szép arabstílű palotája. Most érseki lakás. 
Vele szemben a mohamedánszerű stílusban épült szép 
székesegyház. Tovább haladva a villanegyedbe érünk. 
Szebbnél szebb villák, szállók sorakoznak egymás után 
buja délszaki növényektől környezve. Benézünk a kor-
mányzó nyári palotájába. Csodaszép kert, nagy épületek. 
De, úgy látszik, nem fér el benne a kormányzó: épp 
most bővitgetik. 

Ebédre visszatértünk a hajónkra. A forró napsu-
garas délutánt is ott töltöttük. Estefelé azután fölszedtük 
horgonyainkat és indultunk utolsó afrikai állomásunk: 
Oran felé. Távozóban látjuk csak, milyen gyönyörű fek-
vésű a főváros. Az egész Atlasz-hegység képe kibonta-
kozik előttünk. 

Nyugtalan éjszakai út után elérkezünk a másik 
berber fővárosba, a több mint százezer lakosú Oran-ba. 
Nem sok időt tölthetünk itt, mert a kedvezőtlen idő 
miatt néhány órai késéssel érkezünk. A város külső képe 
sem olyan megnyerő, mint Algíré volt. Magas, agyagszínű 
sziklás partok előtt kötünk ki. A fensíkon fekvő város-
ból alig látunk valamit. Néhány órára mégis kiszállunk 
és megnézünk néhány főbb útat, teret és épületet, töb-
bek közt az érdekes mohamedán stílusban épült, merész 
vasbeton oszlopokon nyugvó, egészen új székesegyházat. 
Hamarosan búcsút veszünk az afrikai partoktól. Indulunk 
Gibraltár felé. Szinte jól esik az a tudat, hogy nem-
sokára visszatérünk a mi vén Európánkba. Nem esik 
nehezünkre itthagyni Afrikát: az Ős keresztyén világ 
romjait, hajdan híres erősségeit, újból meghódításra váró 
csatatereit . . . 

A carthagói székesegyház, az Augustinus emléke-
zetét hirdető templom, az algiri, az oráni székesegyház 
egy-egy reménysugára az elkövetkezendő diadalnak . . . 
Ezzel az érzéssel veszünk búcsút az afrikai partoktól. 

K. I. 

BELFÖLD 

Anno 1788 Fő Tisztelendő Virág Mihály Úr 
a Duna mellyéki Püspök ezen könyörgést 
írta és publikáltatta a Török háború alkal-

matosságával.* 
Mindenható Felséges Igaz Isten! Te teremtetted 

az eget és az egeknek egeit és azoknak minden soka-
ságos seregeit, a földet és a mellyek a földön vágynak, 

* Ezt a könyörgést Kis Kun Szabad Szálláson, mint azon 
Ref'ormata Ekklésiának káplánja 1788, 8 Juny vasárnap reggeli 
prédikálásom után elmondottam a Templomban. Jegyzi meg Tor-
mássy Ferencz s. lelkész, a kinek kézírásában fent maradt ez az ima. 



a tengereket minden bennevalókkal egyben. Te tartod 
gondviselő hatalmaddal mindazokat és az egeknek sere-
gei Téged imádnak. Te vagy egyedül Uraknak Ura, 
Királyoknak Királya. Te általad uralkodnak a Királyok, 
a Fejedelmek viselnek Fejedelemséget és a Földnek 
minden Bírái. Nehem 9.ö. Péld. 8Mf), lt; . . . Áldunk Té-
gedet Jó Istent, a ki a mi országunknak is nem hara-
godból, mint Sault, hanem jó kedvedből, mint Dávidot, 
adtál Királyt az Ausztriai Fő Hertzegi Házból Il-ik Jó-
sefet, ki uralkodik bölcsen. Áldott legyen az Isten, a 
ki a mi nyomorúságainkban lett nekünk oltalmunk, erős-
ségünk és igen alkalmatos segítségünk, mert midőn elle-
nünk a Föld megmozdult, annak vizei zúgtanak s elle-
nünk felemelkedtenek, akkor is köztünk volt a jó Isten 
és megsegített minket hajnal felé. Solt. 46.2, 3, 4, 6 . . . 
A mi földünkre kegyelmesen tekintett, meg hallá a fog-
joknak nyögéseket, megoldotta a halálnak Fiait, hogy 
hirdetnék a Magyar Sionban az ő Nevét. Psal. 102.14,30,21... 
Áldott legyen azért is, hogy mindezeknek s többeknek 
is kegyelembeli Jóknak hatalmas és kegyelmes eszközévé 
mostani királyunkat Il-ik Jósefet tette. Uram légyen en-
nek neve nálad emlékezetben. Megígérted Úram régen 
a Te beszédedben, hogy a Királyok a Te Házadnak 
Dajkái és a Királyné Asszonyok ennek szoptatói. Esd. 
49 .23. Meg tellyesítetted ezt a mi időnkben, midőn bold. 
einl. Mária Theresia Királyné Asszonyunk sok dolgokban 
emlőivel, mint Országunk édes Anyja szoptatott. Nem 
különben Il-ik Jóseff kegyelmes Királyunk lett nékünk 
kegyelmes Dajkánk. Ugyanis, a mint Te jó Isten a Te 
napodat felhozod mind a jókra, mind a gonoszokra, essőt 
adsz mind a hamisaknak, mind a gonoszoknak földökre 
Mát. 5.45- úgy a mi Uralkodó Királyunk az ő kegyel-
mességének Napját mi reánk is fel hozta Szent írás 
Szerént Való Szent Vallásunkra, Ekklósiáinkra, külső 
világi társaságainkra kegyelmes Királyi Decrétumát, hal-
latós akarattyát tavaszi 'siros esső módjára le szállította, 
nyilván valóvá tette úgy annyira, hogy immár a jóság 
hőséggel öszve békellett, békesség igazság egymást tsó-
kolják, a Hit nevekedik e földön és az igazság látszik 
az Égen. Psal. 85 u , 12. Úgy hogy örül immár az ég 
hangossággal, a föld örvendez vigassággal, a mezők és 
az erdők az Úr előtt nagy háladással zengedeznek. Örül 
a mi szívünk is az Úrban, örvendez nyelvünk meg tartó 
Istenünkben, mert kegyeimessen tselekedett velünk. Mert 
midőn Isteni tiszteletünkre néző útaink sok helyeken 
tilalmaztattak, Templomainknak ajtajai be zárattak, hogy 
Isteni tiszteletedre, idvességiink keresésére egyben nem 
gyűlhetnénk, akkor tilalmas útainkat szabadokká tetted, 
bézáratott Templomainknak ajtait Il-ik Jósetf K. Kirá-
lyunk által fel nyittattad és közönséges Isteni tisztele-
tünket szabadossá tetted. Ésa. 60.20 • • • Uram hadd meg 
azt mi nálunk és maradékainknál mind addig, mig a 
Nap és hold lesznek az Égen és ha szintén az hegyek 
meg indulnának is és a halmok meg rendülnének is, de 
a Te irgalmasságod tőlünk és maradékainktól ne távozzon 
el. Ésa. 54.10 . , . Áld óh Királyok Királya Jó Isten, a 

mi kegyelmes Királyunkat Il-ik Jósefet e világi és örök 
életre néző szükséges áldásiddal világi országaiban. Adj 
bőséges áldásokat országi Népünk tápláltatásunkra, adj 
öltözetet is testi mezítelenségünk bé fedésekre, minden 
némű bányáit hasznos értz nemekkel tedd bővölködőkké, 
mellyekkel Tsászári és Királyi Kincstartó Házait meg 
tölthesse. Légyen az ő Uralkodásának földe meg áldott 
az Úrtól az Égnek gyönyörűségeivel és gazdagságival. 
Áld meg ezen Királyunknak egészségét, marasszad meg 
Nemzetségről Nemzetségre békességét, igazsággal, irgal-
massággal, ítélettel erősítsd meg Királyi Székit. Péld. 
20,28. Öltöztesd fel őted Sz. Lelkednek drága kegyel-
meivel, böltsességnek, szelídségnek, kegyelmességnek, 
igazságnak, irgalmasságnak, erőnek, hatalomnak Lelkével, 
hogy Országait ezekkel igazgathassa, mindenütt a jobb részt 
választhassa. Légy ezen Királyunknak mindenkor, mostan 
is az Háborúságunk idején kősziklája, erős Vára, Paissa 
és fel magasztaltatása, úgy hogy Te általad men jen által 
az ellenség táborán és az erős Váraknak falain. Tanítsd 
az ő kezeit a hartzra, úgy hogy az ő karjai által romol-
jon meg az ellenség atzél kézíve és minden Hadi esz-
közei. Solt. 18.30,3 5 . . . Háborúságának Napján a Jákób 
Istenének Neve tégye őtet győzedelmessé, küldjön néki 
segedelmet az ő Szentséges helyéből és a Sionból oltal-
mazza meg. 

Uram ! ezen K. Királyunknak életének esztendeit 
szaporítsad meg, és az ő esztendei legyenek, mint sok 
Népeknek esztendei. Lakozzék ő Isten előtt mindörökké. 
Fogd meg jobb kezét, igazgassad minden útait és ő 
általa jobban jobban teremts új dolgot a mi földünkön. 
Az ő uralkodása alatt széleszd el minden ellenségeinket 
és adj örömöt a lelki Sión Síró Leányának és nyugodal-
mat a Magyar Izráelnek tíz ezerszerte való ezerének. 4 
Mós. 10.35, 36 • • • Á Tsipke bokorban Jehovának jó aka-
rattya szálljon ezen K. Jóseff Királyunk fejére ós az ő 
Attyafiai közül ki választottaknak tetejére 5 Mós. 3B.1Ö... 
Tartsd meg Úr a király Hadi Táborának felső, közép, 
alsó renden lévő minden tisztviselőit és közönséges vité-
zeit életben, testeknek erősségében, leikeiknek bátor-
ságában és ellenségeik ellen tégyed győzedelmesekké. 
Tselekedje az Úr, hogy a te ellened támadott ellenségeid 
te előtted el haljanak és ha útadra jönnek hátrálva fus-
sanak te előtted. 5 Mós. 28.7. Vedd kőrnyül irgalmassá-
goddal s hatalmaddal a Fő Hertzegi Ausztrai Házat és 
annak Nagy Méltóságú minden tagját, tégyed őket előtted 
és emberek előt kedvesekké és mint egy Petsétet tégyed 
őket a Te Szivedre és mint egy béjjeget a Te karodra. 
Ezek. 8.6. Valamint az Égnek kárpittyának a fényes 
Tsillagok nyilván ékességei, úgy ezen fő Hertzegi Aust-
riai Háznak minden fejedelmi e földön is< legyenek dicső-
ségben helyheztettek, holtok után pedig igazak lévén 
az Istennek mennyei Országában, mint nap fényljenek. 
Mát. 3.43. Tartsd meg Uram K. Királyunk mellett az 
Igazságra rendeltetett méltóságos oszlop embereket, Úri 
rendeket, Nemeseket, Szent Lelked által indítsd az ő 
Lelkeket, hogy igazán Ítéljenek, a Törvényeket meg 



tartsák, tegyenek személy válogatás nélkül a szegények-
nek is Igaz Törvényt, az özvegyeket, árvákat, jövevé-
nyeket meg igazítsák, a gonoszoknak kezekből meg-
szabadítsák. Solt. 82.3, 4 . . . Tartsd meg Uram Orszá-
gunknak minden lakosait békességben és Lelki és Testi 
áldásoknak bőségével gazdagítsad. Áld meg engedelmes 
Lélekkel, hogy Királyoknak és alattvaló hatalmasságok-
nak nem tsak félelemért, hanem Lelki esméretért is 
engedjenek. Róm, 13.15. 

Uram ! Mindezekben hallgas meg, Uram, légy ke-
gyelmes és tselekedd meg, ne késedelmezzél Tennen 

magadért mi Istenünk, mert a Te nevedről neveztetünk 
és a Te Néped vagyunk. Ámen. Közli —y —y. 

A születések egyházi vonatkozásai az 
1912. évben. 

Nemzetiség szerint a magyarok és németek kisebb 
arányban szerepelnek a születéseknél, mint az össz-
népességben. A többi nemzetiségek, különösen az oláhok, 
ezzel szemben a születések által némi előnyt nyernek. 
Az élve szülöttek száma a szülök vallása szerint a követ-
kezőképen oszlik meg: 

Az anya vallása 

Magyarország 
Róm. kath. . . 
Gör. kath. . . 
Református. . 
Ág. hitv. ev. . 
Gör.-keleti . . 
Unitárius . . 
Izraelita. . . 
Baptista. . . 
Egyéb és ismeret 
Összesen . . . 304127 77741 82639 40136 72864 2319 22187 279 573 602865 62228 665093 100-00 
%-ban . . . . 50-44 12-90 13-71 6-66 12-09 0-38 3-68 0 05 0-09 10000 — — — 

Horvát-Szlavonország 
Róm. kath.. 64935 39 95 74 291 1 5 — — 65440 4618 70058 69*50 
Gör. kath. . . 44 543 — — 6 — — — — 593 30 623 062 
Református. . . 49 — 326 20 395 41 436 0-44 
Ág. h. evang.. . 55 2 55 1448 5 — — — — 1565 117 1682 1-67 
Gör.-keleti . . . 99 1 1 3 24309 — — — — 24413 3162 27575 27-35 
Unitárius . . . 
I z r a e l i t a . . . . 3 — — — 1 — 401 — — 405 12 417 0-41 
Egyéb és ismereti. — — — 2 — — — — 2 4 3 7 O'Ol 
Összesen . . . 65185 585 477 1547 24612 1 406 — 2 92815 7983 100798 100-00 
%-ban . . . . 70-21 0-63 0-52 1-67 26-53 — 0-44 — — 100-00 — — — 

Magyar birodalom 
Róm. kath. . . 351634 4473 10636 4375 1269 232 241 9 34 372903 33043 405946 53-00 
Gör. kath. . . 4256 70193 1498 121 2077 19 I — 8 78173 7230 85403 11-15 
Református . . 8532 1352 68608 1453 408 399 48 18 31 80849 8046 88895 11-61 
Ág. h. evang. 3881 141 1563 35610 98 27 28 6 25 41379 2490 43869 5 7 3 
Gör. keleti . . 577 2120 284 49 93580 14 3 11 36 96674 16222 112896 14-74 
Unitárius . . . 183 35 425 30 25 1627 — — — 2325 381 2706 0-35 
Izraelita . . . 234 9 69 26 11 2 22267 — 10 22628 2768 25396 3-32 
Baptista . . . 3 1 15 6 — — — 233 5 263 — 263 0 03 
Egyéb és ismereti 12 2 18 13 8 — 

E 5 2 426 486 31 517 0-07 
Birodalmi össz. . 369312 78326 83116 41683 97476 2320 22593 279 575 695680 70211 765891 íoo-oo 
%-ban . . . . 53-08 11-26 11-95 599 14-02 0-33 3 25 0-04 0 08 100-00 — — — 

r. kath 

T ö r v é n y e s s z ü l ö t t e k 
Az apa vallása 

gör. kath. ref. ág. h. ev. gör. kel. unit. izr. bapt. 
össze-

sen 

Nem tör-
vényes 

szülöttek 

Mind-
össze 

Százalé-
kokban 

36699 4434 10541 4301 978 231 236 9 34 307463 28425 335888 50-51 
4212 69650 1498 121 2071 19 1 — 8 77580 7200 84780 12-74 
8483 1352 68282 1433 408 399 48 18 31 80454 8005 88459 13-30 
3826 139 1508 34162 93 27 28 6 25 39814 2373 42187 6-34 
478 2119 283 46 69271 14 3 11 36 72261 13060 85321 12-83 
183 35 425 30 25 1627 — — - — 2325 381 2706 0-40 
231 9 69 26 10 2 21866 — 10 22223 2756 24979 3-76 

3 1 15 6 — — — 233 5 263 — 263 0 0 4 
12 2 18 11 8 — 5 2 424 482 28 510 0-08 

A következő táblázatban bemutatjuk, hogy az 1912 megkeresztelve és a születési számok egybevetésével hány 
évi szülöttek közül hitfelekezetek szerint mennyi volt keresztyén gyermek nem volt megkeresztelve. 



Hitfelekezet 

Róm. kath. 
Gör. kath. 
Református . 
Ág. h. evang. 
Gör.-keleti 
Unitárius . 
Baptista . . 
Összesen . . 

élveszülött 
összesen 

335587 
84964 
89146 
41858 
85308 
2638 

306 

Magyarországon 
keresztelve volt újszülött nem 

felnőtt újszülött 

334228 
82499 
86991 
40752 
81420 
2300 

476 
8 

159 
71 
65 
4 

667 

volt keresztelve 

1359 
2465 
2155 
1106 
3888 

338 
306 

élveszülött 
összesen 

70005 
595 
457 

1623 
27646 

1 

Horvát-Szlavonországokban 
keresztelve volt újszülött nem 

újszülött felnőtt 

70498 
623 
446 

1680 
27667 

Q-) 
volt keresztelve 

+ 493 
+ 
+ 
+ 

28 
11 
57 
21 

1 

639807 628190 1450 11617 100327 100914 25 12 
4- 599 

( + 587) 

Ebből a táblázatból, melyet a hivatalos Évkönyv 
adatai alapján magunk állítottunk össze, látjuk, hogy 
Magyarországon valamennyi felekezet jelentékeny szám-
mal kevesebb újszülöttet keresztelt meg, mint a mennyi 
kebelében született. A Horvát-Szlavonországokban elő-
fordult több keresztelés csak abban bírhatja magyará-
zatát, hogy az élénk és közvetlen összeköttetés, költöz-
ködés és némely egyházközségeknek politikailag oda 
való tartozása folytán a Magyarországon születettek közül 
több ott lett megkeresztelve. Ezek alapján a birodalom-
ban az 1912. évben 11,030 újszülött, keresztyén szülök 
gyermeke nem volt megkeresztelve. Az 1911. évben volt: 
10,798. Ha levonjuk a felnőtt megkeresztelteket, marad 
még mindig 9,555. 

A r. kath. élve szülötteknek 99'6°/0-a, a gör. kath. 
971%,-a, a ref. 97'6%-a, az ág. h. ev. 97'8%-a, a gör. 
kel. 95'4%"a

5
 a z unit. 87"2%-a részesült a keresztség 

szentségében. Igaz, hogy a születések időpontja nem esik 
egybe a keresztelések időpontjával, valamint, hogy a 
pár perczig, óráig élt újszülöttek esetleg kereszteletleniil 
maradnak, mégis a fenti százalékokból jogosan követ-
keztethetünk arra, hogy az elkeresztelés most is, sőt talán 
még inkább tart s az inkább elszórtan lakó protestánsok 
közül többen a r. kath. egyházbau lesznek megkeresztelve 
és anyakönyvezve. 

A körülmetélést Magyarországon 4748, Horvát-
Szlavonországokbane pdig 211 újszülött fiúgyermeken 
hajtották végre, a körülbelül 11,134 újszülött fiúgyermek 
számával szemben. Az izraelita anyakönyvek azonban, 
miután sok hitközség — mint már jeleztük volt — nem 
vezet anyakönyvet, összehasonlításra nem nyújtanak meg-
bízható adatokat. 

Bérmálva volt Magyarországon 210,330 — a zár-
jelben lévő számok Horvát-Szlavonországokra vonatkoz-
nak — (38,974), gör. kath. 82,185 (584), gör. kel. 81,485 
(27,668); konfirmálva volt ref. 44,598 (147), ág. h. ev. 
26,333 (631), unit. 1331 ( - ) . 

Homola István, 
ev. lelkész. 

A MI ÜGYÜNK. 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t kérjük, szíveskedjenek az 
1914. évi előfizetési díjat s a z e s e t l e g e s h á t -
r a l é k o t minél előbb beküldeni. 

Személyi hírek. Lapunk olvasói közül bizonyára 
többen emlékeznek arra, hogy egy ifjú munkatársunk, 
Mauehs Jenő a tiroli vagászezredhez vonult be, mint egy-
éves önkéntes. A mult héten a következő levelet írta a lap 
szerkesztőjéhez: „Most, hogy eddigi állomáshelyünket 
(Trientet) elhagyjuk s valószínűleg már holnap reggel 
az északi harcztér felé indulunk, hálásan köszönöm a 
P. E. I. L. eddigi állandó küldését. A csatatűzben nem 
lesz már időm e lapnak olvasása mellett visszagondolni 
az elhagyott környezetre . . . A kézbesítés is nehézkes 
lenne. De az „Élet Könyvét" magammal viszem s igye-
kezni fogok belőle bátorságot meríteni és annak erejével 
a lelkesedést átplántálni bajtársaimba." Szeretettel gondo-
lunk reá és várjuk vissza öt is. — Dr. pálóczi Horváth 
Zoltán kedves szerkesztőtársunktól megnyugtató levelet 
kaptunk Szabadkáról. A 4-ik népfölkelő huszárezredben 
teljesít nehéz és felelősségteljes helyőrségi szolgálatot. 

Lapunk átvételi és fejlesztési költségeire M. K. 
1 K-t küldött, a mit, e helyen is hálásan köszönünk s 
kérjük lapunk olvasóit és barátait a további adakozásra. 
Ezzel alapunk végösszege 2047 K. 

A Claparéde - emléktáblára és ösztöndíj-alapra 
M.K. Budafok 1 K-t küldött. Eddig begyűlt 13 L3"40 K. 
További adományokat B. Pap István theol. tanár czi-
mére (IX., Ráday-utcza 28) kérünk. 

IRODALOM. 

Távíratmegváltásí lapok ^ T ' ^ Z és 
kifejezé-

sét ea Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker., Molnár-utcza 17. szám), j t j t j t j t j t 

„Az Isten a mi reménységünk" czímmel Uray 
Sándor debreczeni lelkész kis imakönyvet írt hareztéren 
lévő keresztyén katonák számára. A csinos kiállítású kis 
füzet 12 különböző imádságot tartalmaz, a hadi élet kü-
lönböző alkalmatosságaira. Mindegyik ima előtt egy-egy 
bibliai mondás, a végén pedig énekeskönyvünkből egy-



egy alkalmas énekvers van. A füzetára 20fill. Nagyobb ren-
delésnél megfelelő engedményt ad akiadó czég: Hoffmann 
és Kronovitz könyvnyomdája. (Debreczen, Piacz-u. 49- sz.) 

Egyházi beszéd háborús időben. Elő- és utóimád-
sággal. Uray Sándor, a debreczeniek derék lelkipásztora, 
a ki a liarcztéren lévő keresztyén katonák számára kis 
imakönyvet is készített, a háború alkalmával építő tartalmú 
egyházi beszédet írt, mely ugyancsak Hoffmann és 
Kronovitz könyvkiadóhivatalában kapható 30 fill.-ért. 

A „Belmisszió" cz. havi folyóirat júliusi száma 
a következő tartalommal jelent meg: Ferdinánd trón-
örökös és fenséges hitvesének emlékére. Wichern János 
Henrik (életrajza) Kemény Lajostól. Életkép a külmisszió-
ból: Sunjatsen, a kínai forradalmi vezér. Czékus László • 
tói. Alkoholkérdés. Wallrabenstein Jakabtól. Hirek és 
irodalom rovat. Előfizetési díja egész évre 4 kor. 

A Vasárnapi Újság aug. 9. és 16-iki számai a 
háborúnak szentelik összes képközleményeiket és czik-
keik javarészét. 

EGYHÁZ, 

Lelkész választások. Az újcsanálosi ev. egyház 
Marcsek János budapesti-diáktéri segédlelkészt egyhan-
gúlag lelkipásztorává választotta. — A miklóshalmi ev. gyü-
lekezet a megüresedett lelkészi állásra Gin dl Márton 
szepesremetei lelkészt hívta meg egyhangúlag. — A 
boszniai franzjoseffeldi ev. gyülekezet Heinz Lajost egy-
hangúlag lelkészévé választotta. 

Királyi kitüntetések. Őfelsége Scholtz Gusztávnak, 
a bányai ev. egyházkerület püspökének, lelkészi téren 
szerzett érdemei elismeréséül, a magyar nemességet ado-
mányozta „eperjesi" előnévvel; Lénárt József nyug. 
magyarói lelkészt és tb. esperest pedig, négy évtizednél 
tovább terjedő közhasznú munkássága méltánylásául, a 
Ferencz József-rend lovagkeresztjével tüntette ki. A ki-
tüntetetteknek mi is gratulálunk. 

Dr. Baltazár Dezső körlevele. A tiszántúli ref. 
egyházkerület püspöke is bocsátott ki körlevelet a háború 
alkalmával, melyben — többek közt — a következőket 
írja : „A reánk özönlött világháború viharában az én 
gyenge szavam is próbál szólani hozzátok. Elhatározásom 
volt ebből az alkalomból némának maradni. Mert meg-
voltam győződve, hogy a magyar reformátusnak a szive 
dobbanása is megtanácsolja, mit kell cselekednie, mikor 
veszélyben a haza. Most se változott meg ez a meggyő-
ződésem. A törvény, mely minket magyar reformátusokat 
a haza és a szent korona iránti hűségünkben, odaadá-
sunkban és áldozatosságunkban vezet, mélyebben fekszik, 
erősebb, állhatatosabb és parancsolóbb, semmint azt ösz-
tönző szavakkal igazítani indokolt volna. Sok vérünk 
hullása bizonysága ennek . . . Mig lefolyandanak a világ-
háború vérhullámai, az Istenhez emelkedő minden imád-
ság, a hívekhez szóló minden egyházi beszéd vagy 
egészen, vagy részben emlékezzék meg a szent tusako-
dásról, melynek fegyverét szabadságunk és igazságunk 
adta a kezünkbe s a melyet a seregek Urának Istenének 
nevében bízván, a győzelem és dicsőség biztos tudatá-
val vetünk a nagy elszámolás mérlegébe. . . . Indítsunk 
segély gyűjtést vagy mindennemű segélygyűjtéshez nyujt-
sunk buzgóságos kezet, a melynek czélja a hadba vonult 
hősök itt hagyott gyámoltalanjain segíteni. A kinek aranya 
és ezüstje van ezzel, akinek a lélek adománya adatott, 
azzal segítsünk és pedig ne csak a mi hitünk cselédein, 
hanem mindazokon, akiket közös édes anyánk, magyar 
hazánk szentséges szerelme testvéri egységbe szerzett 

mi velünk. Hadba vonult egyházi és iskolai hivatalosok 
járandóságait fokozott pontossággal, sőt lelkesült szíves-
séggel szolgáltassuk ki vagy maguknak, vagy hozzá-
tartozóiknak. . . . Az iskolák megnyitásának idejéről fel-
világosítást később nyújthatok. Ennek közeli, vagy távoli 
állása a szerint igazodik, hogy a Mindenható korábban 
vagy későbben koszorúzza-e meg fegyvereinket diadallal. 
A hogy én a dolgok sorát látom, egy hónapi késedelemre 
számíthatunk . . . 

Ev. püspökök körlevelei. A háborús világ alkal-
mával Scholtz Gusztáv és Gyurátz Ferencz püspökök is 
bocsajtottak ki lelkeshangú körlevelet kerületük lelké-
szeihez. Scholtz Gusztáv többek közt a következőket 
ír ja: „ Az örök igazság ítélőszéke előtt ügyünk szent és 
igaz. Ezért vagyunk bizalommal a nemzetek sorsát intéző 
Istenünk iránt, ezért kérjük segítségét harczunkban és 
győzelmet fegyvereinknek. A nemzet színe virága, fiaink, 
testvéreink, fiatal családapák százezrei a csatatéren tel-
jesítik polgári kötelességüket. Alig van egy is az ot thon-
maradottak közt, kinek ne volna valakije ott, a hol a 
halál dúsan arat s kit talán naponként megsirat... . Ezen 
nagy történelmi nevezetességű napokban a mi kiválóan 
fontos kötelességünk, hogy híveinket beszédeinkkel min-
den adandó alkalommal, különösen vasárnapi közös isteni 
tiszteleteinken vigasztaljuk, bátorítsuk, megnyugtassuk 
és minden áldozatrakész hazaszeretetre buzdítsuk . . . Szive-
tek teljes részvételével gondoljatok azokra, a kik a liarczté-
ren megsebesülve figyelmes ápolást és gondozást igényelnek, 
valamint azon sok szegény családra, akikcsaládfentartó nél-
kül maradván, a társadalom szerető támogatására szorul-
nak. — Gyurátz Ferencz — többek közt — az alábbiakat 
ír ja: „Ellenség fegyverkezik ellenünk délen, északon és 
mint az aczél csapására a kemény kő szikravillanásával 
tanúskodik a benne rejlő életerőről: a nemzet életében 
is a hadvész híre a lelkesedés lángját lobbantotta fel. 
Megszűnt a viszály, nincsenek ellenséges pártok, nin-
csenek egymást vádakkal ostromló osztályok. Mindenütt 
csak a hazáért hevülő, érette minden áldozatra kész 
honfiak vannak... Megható jelenetek bizonyítják, hogy itt 
a válságos napok nagy czélért küzdő bajtársakra, egyet-
értő testvérekre virradnak... Némuljon el most a panasz, 
várakozzék az egyéni érdekhez fűződő vágy. Ez legyen 
ma mindenkinek jelszava: „A hazáért mindent, a hazát 
semmiért!". . . A harcztérre indulók közül azonban sokan 
szegény családot hagytak vissza, bennük a kenyérkereső 
távozott el a háztól. Ne felejtsük, hogy a fegyverbe 
öltözöttek, mikor a csatában a haza ellen támadt vész 
elé tárják keblüket: akkor itthon maradt polgártársaik 
békességét, vagyonát is védelmezik... A kedvezőbb anyagi 
helyzetben levők mind hívatva vannak arra, hogy tehet-
ségük szerint segélyt nyújtsanak a hadba vonultak sze-
gény családtagjainak gyámolítására. így vesznek részt a 
hadkötelezettségen kívül esők is a háborúval járó bajok 
terhének hordozásában." 

Szabadságon lévő lelkészek hazarendelése. A szász 
püspök, dr. Teutsch Frigyes, a háború alkalmával ki-
adott körlevelében azt is elrendelte, hogy a szabadsá-
gon lévő lelkészek haladéktalanul térjenek vissza egy-
házukba (kivételt csak azok képeznek, a kik súlyos 
betegségüket kezeltetik idegenben). Elég szomorú, hogy 
ilyen „pásztorok" is akadnak, a kiket püspöki parancs-
szóval kell hazarendelni nyaralóhelyükről, a kiket nem 
háborgat a lelkiismeretük azért, hogy a míg híveik közül 
többen már vérzenek is a csatatereken és otthonhagyott-
jaik csakúgy esengenek lelki vígasz után, addig ők nyu-
godtan üdülnek tovább ! Olyan nehezünkre esik elhinni, 
hogy ilyenek is vannak. Pedig — fájdalom — vannak! 



Elmaradó gyűlések. Az augusztus 25-re tervezett 
szepesváraljai jubileumi ünnepségeket és egyházkerületi 
közgyűlést bizonytalan időre elhalasztották. A dunán-
inneni egyházkerületi tanitóegylet sem tartja meg a hir-
detett időben közgyűlését. Elmarad a Luther-Társaság-
nak augusztus 22—23-ik napjaira, Dobsinára kitűzött 
közgyűlése is. 

Adósegély. A konventi előadó értesítése szerint az 
1914. év II. felére szóló adósegélyt az adóalap-végre-
hajtó bizottság a napokban kiutalja az egyházkerületek-
hez. A mi dunamelléki egyházkerületünkben a nyugták 
a Magyar Földhitelintézetből való kiutalványozás végett 
egyenesen a püspöki hivatalhoz küldendők. 

Hagyomány az építendő második templom alapja 
javára Nagykörösön. E hó 3-án halt meg Nagykőrösön 
özv. Cziriák Jánosné, Papp Mária, a ref. egyház egy-
kori algondnokának özvegye, a ki életében is minden 
egyházi, iskolai, emberbaráti czélnak áldozatkész gyámo-
litója volt. Végrendeletében akként rendelkezik, hogy 
a kötelezettségek kiegyenlítése után fennmaradó vagyon-
ból felét, mint törvényes osztályrészt kapja fia, Cziriák 
György, a másik felerészt a református egyház örökölje, 
oly rendeltetéssel, hogy az „kétharmad részben csatol-
tassék az újonnan építendő templom alapjához, egyhar-
madrészben pedig fordíttassék olyan gazdasági leány-
iskola alapítására, avagy netalán már létezőnek (akár 
a város, akár a gazdasági egyesület állítaná is azt fel) 
továbbfejlesztésére, melyben elemi iskolát már végzett 
leánygyermekek nyerjenek olyan irányú oktatást, mely 
majdani háztartásuk és gazdaságuk eredményesebb veze-
tésére képesítse őket". Az elhunyt ezen hagyományából, 
a mint körösi és báboczkai birtoka értékét s a hagyaték 
körülményeit alaposan ismerők állítják, a nagykőrösi 
egyház egyszázezer koronánál jóval többet örököl s így 
ha a hagyatéki ügy kellő időben rendezhető lesz, köny-
nyen megvalósíthatja az egyház sokérdemű s buzgó-
ságban fáradhatatlan két vezetőférfia, ú. m. Patonay 
Dezső lelkész és dr. Kökény Dezső főgondnok azt a 
kedvencz tervét, hogy a reformáczió négyszázados jubi-
leuma évében az új templomot felszentelik. Ez új tem-
plom helye már rég ki van hasítva a nagyterjedelmű 
ótemető egy részének házhelyek czéljaira elparczellá-
zása óta. Alapja is van az új templomnak Cz. Kovács 
Lajos volt körösi lelkész hagyományából 61,269 K 95 
fill., Beretvás Ferencz alapítványából 8999 K 32 fill. 
A meglévő templom átalakításakor 1878-ban gyűjtött 
alap 18,069 K 51 fill., Biczó Bálint és neje adományá-
ból 500 K s Patonay Dezső által a templom belső be-
rendezésére eszközölt gyűjtésből fennmaradt 158 K 09 
fill., összesen 88,996 K 87 fillér. 

ISKOLA. 

Értesítés. A budapesti ref. theol. akadémia igaz-
gatója ezennel közhírré teszi, hogy az értesítőben és e 
lapban szeptember első felére hirdetett pótló- és javító-
kollokviumok, lelkészképesítő- és alapvizsgák, az elnök-
ség rendelkezése szerint, a kitűzött időben és rendben 
kivétel nélkül meg fognak tartatni. A jelöltek ellátást 
csak az esetben fognak kapni az internátusban, ha en-
nek helyiségei nem lesznek katonai czélra lefoglalva. 
Az iskolaév megnyitására vonatkozó értesítés később fog 
ugyanitt közhírré tétetni. 

Theologusok betegápolási szolgálata. A pozsonyi 
hadkiegészítő parancsnokság megkeresése folytán, adunán-

túli ref. püspöki hivatal 27 theologushoz küldött fölhívást, 
hogy f. hó 23 án Komáromban a IS-ik számú helyőrségi 
kórházban hadi betegápolói helyi szolgálatra jelentkezze-
nek. A többi theologusokat a pápai tartalékkórházba 
fogják behívni, ha szükség lesz rájuk. 

A nagykörösi tanítóképzőben az iskolai év szep-
tember elsején megnyílik s a tanítás rendes időben meg-
kezdődik. 

EGYESÜLET. 

A Lorántffy Zsuzsanna Egyesület tagjaihoz és 
barátaihoz a következő felhívást intézte: A Lorántffy 
Zsuzsánna-Egyesület azért létesült és azért gyűjtötte 
maga köré a protestáns nők társadalmának mind széle-
sebb köreit, hogy egyesült erővel siessen elvinni a 
keresztyén szeretet szolgálatát oda, hol arra szükség 
van, betegek, szegények, gyermekek, elhagyatottak közé. 
A háborús idők, melyek felvirradtak hazánkra, egyesüle-
tünk erejének és buzgóságának nagy próbáját hozták 
magukkal. A háború napjaiban megszázszorozódik és 
megezerszereződik a segítő szolgálatért kiáltó szükség 
és szenvedés. Most kell kitűnnie, hogy milyen erős ben-
nünk az a szeretet, mely béke idején is munkára egye-
sített. Az egyesület vezetősége megtette az előkészítő 
lépéseket a háborúban megsebesültek számára szolgáló 
üdülőházak felállítására, melyekben az egyesület diako-
nisszái és önként vállalkozó tagjai végeznék az ápolást 
s az egyesület fedezné az intézmények iízembentartásávai 
járó többrendbeli kiadásokat. Nem szabad megfeledkez-
nünk arról sem, hogy egyesületünk szegénygondozó 
munkájára is hatványozott feladatok várnak e nehéz-

napokban. Az állami, községi és társadalmi segélyezés 
egész gépezete megmozdult, hogy felkarolja azoknak 
ügyet, kiknek kenyérkeresőjét a csatasorba szólította 
a haza hívása. De hányan vannak, egyesek és 
egész családok, kik nem bocsátottak ugyan el ma-
guk mellől senkit sem a fegyveres szolgálatra, de köz-
vetve, a megbénult gazdasági élet közepette, mégis a 
háború miatt estek súlyos Ínségbe. Kérjük tehát egye-
sületünk minden tagját és minden támogatóját, hogy 
ebben a válságos időben teljesítendő szolgálatunkban 
fokozott mértékben álljanak segítségünkre. Tudjuk, hogy 
más intézmények és segélyező mozgalmak is igénybe 
veszik adakozásukat ós szolgálatkészségüket. De bízunk 
abban, hogy megértik annak fontosságát, hogy a Lorántffy 
Zsuzsánna-Egyesület is ereje legjavával kiszálljon most 
a cselekvésnek és szolgálatnak terére. A ki a sebesültek • 
ápolásához vagy a szegények gondozásához képességei 
szerint való pénzadománnyal óhajt hozzájárulni, küldje 
adományát dr. Szőts Farkesné, az egyesület pénztárosa 
czímére (IX., Ráday-utcza 28 ). A ki e czélokat vala-
milyen természetbeni hozzájárulással vagy tevőleges mun-
kával óhajtja szolgálni, jelentse be szándékát és kérjen 
további útbaigazítást az egyesület diakonissza-intézetében 
(X. Család-utcza 8.). Lebegjenek szemeink előtt azok a 
fiaink, fivéreink és hitveseink, kik ezekben az órákban 
életüket viszik a veszedelembe mindnyájunk közös jöven-
dőjéért. Főképen pedig gondoljunk Őreá, a ki eddig is 
forrása volt minden testvéri együttérzésnek és áldozat-
készségnek, a mi fellángol bennünk s a ki még sokkal 
többre is gyarapíthatja az O szeretetét lelkünkben. „A mit 
megcselekedtetek eggyel emez én legkisebb atyámfiai 
közül, énvelem cselekedtétek meg." Engedjünk most is 
O az parancsának és indításának." 



Az őszi debreczeni gyűlések elhalasztása tárgyá-
ban dr. Baltazár Dezső, az ORLE. és dr. Zsilinszky 
Mihály, a MPIT. elnöke az alábbi értesítést adták ki: 
„A világháború kiütése folytán beállott rendkívüli körül-
ményekben mindenki megtalálhatja indokát annak, hogy 
a „Magyar Protestáns Irodalmi Társaságnak" és az „Or-
szágos Református Lelkész Egyesületnek" f. é. szept. 
29—okt. 2-ra összehívott gyűléseit kénytelenek vagyunk 
bizonytalan időre elhalasztani. — Adja az Isten, hogy 
ez az idő minél rövidebb legyen és hogy a viszontlátás 
felett a dicsőség fénye világoljon!" 

A Magyarországi Kék-kereszt Egyesületek veze-
tősége is kénytelen volt a f. hó 23—25-ig tervezett 
homokosi közgyűlést ós konferencziát bizonytalan időre 
elhalasztani. 

GYÁSZROVAT. 

Súlyos veszteség érte Bátory Gábor kiskunhalasi 
tanárt, a mi jó barátunkat és családját. Felesége, szül. 
Fejes Róza f. hó 8-án, életének 40-ik évében, hosszas 
szenvedés után elhunyt. 

Szívós Mihály, a sárospataki főiskolának 38 éven 
át volt rendes tanára, életének 74-ik, nyugalmazott tanár-
ságának 12-ik évében, f. hó 6-án elhunyt. 

Kórószy István, a sárospataki ref. főiskola főgim-
náziumának 37 éven át rendes tanára s több ízben igaz-
gatója, két nappal későbben, f. hó 8-án halt meg. 

Az egymás után kidőlt két régi erős oszlop helyébe 
támasszon az Isten másokat. 

Gaál Mihály nyug. ősagárdi ev. lelkész, életének 
72. évében, augusztus hó 10-én elhunyt. 

Dr. Bartók Györgyné, Ákontz Ilona, a kolozsvári 
ref. theologia tanárának neje, f. hó 7-én, 30 éves korá-
ban, hosszas szenvedés után meghalt. 

Nyugodjanak békével! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
Sz. M. Eperjes . Köszönjük. Sort kerítünk rá. — K. L. „A har-

sányi hegyen" legközelebb jöani fog. — V. F. Nagykörös. A hirt 
még beszorítottuk. A ma érkezett pályázat csak legközelebb jöhet. 

Felelős szerkesztő : B. P a p I s tván . 

Pályázat. 
A mezőtúri ref. főgimnázium fentartó testülete egy 

helyettes tanári állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak 
a mathematika-fizika szakcsoportra készült, protestáns 
vallású tanárjelöltek. 

Az állás javadalma 1000 K készpénz, továbbá 
lakás, fűtés, világítás, teljes ellátás az internátusban, 
A megválasztott kötelessége lesz heti 10—12 órában 
tanítás és állandó felügyelet az internátus -növendékeire. 
Az állás 1914 szeptember 1-én foglalandó el. 

A kellőleg felszerelt és a ref. egyháztanácshoz 
czimzett kérvények 1914. évi augusztus hó 26-ig kül-
dendők be a főgimnázium igazgatóságához. 

Mezőtúr, 1914 augusztus hó 11. 
Borsos Károly, Csomasz Dezső, 

igazgató. ig. tanács elnöke. 

HIRDETÉSEK. 
GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 

Alapíttatott 1900-ban 
Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosí tásokat eltogad tűz- és jégkár ellen, úgyszin tén 
az e m b e r életére a legkülönbözőbb módozatok szerint elő-
nyös felLételek mellett. 

Az üz le te redményben a biztosított tagok d í j a r á n y u k b a n 
részesülnek. 

A lefolyt 13 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
űzet feleslegéből közgyűlési ha tározat é r t e lmében díjvissza-
tér í tésben. 

Biztosítási a jánla tok b e n y ú j t a n d ó k közvet lenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetí tésével . Nyomta tványokkal és felvilágosí-
tással minden i r á n y b a n készséggel szolgál az igazgatóság. 

Alapí tványok k o r m á n y hozzájárulásával 2,527.960 K 
Tar ta lékok 3,846.903 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kiű-

zetett tűzkárokban 12,385.000 K 
Biztosított tagja inak fennál lása óta kiű-

zetett j égká rokban 6,000.000 K 
Biztosított é r ték tűzben 1913. évben . . 930,000.000 K 

„ jégben „ . . 62,500.000 K 
Életüzlet á l lománya 17,370.144 K 

A Gazdák Biztosító Szöve tkeze te alapí tása és fiók-
intézménye a 

„ G O N D V I S E L É S " 

Országos Közp. Segélyzö-Társulat Budapest , IX., 
Kálvin-tér 10., mely társula t tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig t e r j e d ő temetési segélybiztosítást nyúj t , népbizos í tás i 
osztálya kere tében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai- és 
vegyes-biztosí tásokat közvetí t m inden orvosi vizsgálat nél-
kül. — A „Gondviselés-Társulat" e lnöke : Emődy József, igaz-
gatósági t agok : Láng József, lovag E m b e r Károly, Czobor 
László, Meskó Pál, Nérei Ödön és ügyvezető-igazg.: Paur Ödön. 

Orgona- és harmoniumgyár 
flBzerShajtás- fis saját villamosvílágltással berendezve, 
OHSZAGH SÁNDOR ÉS FIA 

OS. ó« kir. udvari siAllítúk 
RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 

A l a p í t t a t o t t 1861. évben. 
Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőtelje.' 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatu 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál 
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumol: 

minden nagyságban. Harmoniumok tetszéa szerinti rajz- és változat-összeálli 
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk 

Summwarofc 

ategjobb 



a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: II.. Corvin-tér 2. — IV.. Semmelweiss -u . 14. — V.. Lioót-
'<örút 2 2 . - VI., Andrássy-út 2 8 . — VIII., Rákóczi-út 3 9 . — VI11., Baross-

utcza 7 7 . - X., Liget-tér 2 . 
Egy a f e l i é r n e m í i t ö m é s t i e a ! való utasítást 

tartalmazó füzet bárkinek I n g y e n kiadatik. 

RIEGER 0TT0 gőzüzemre berendezett csász. 
és kir. udvari orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. ós kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerül (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2O00-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsckeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál :: 

a lelkész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16J alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
3.— kor.-tól 10 — kor.-ig 
3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
3.80 kor.-tól (».— kor.-ig 

Vászon- és félbőrkötésben . 
Bőr- és borjúbörkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8 ' alaKban 1772 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.60 kor.-tól 10.—kor-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Épen most jelent meg. Épen most je lent meg. 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. FInáczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

HornyánszKy ViKtor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Európa legnagyobb 
háborús térképét 

2 Korona 70 fillér 
előzetes beküldése 
ellenében vagy 3 
Kor.-ért utánvéttel 
bérmentve szállítja 

Hegedűs és Sándor 
KönyvKeresKedése Debreczenben, 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Ériékesítő-

Sz ö vet kezeté h ez ̂  & & 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 65 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL ker., Máría-utcza ÍU szám• Telefon; József 34—10. 

Elvállalnak minden-
nemű, azépitési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 
Nagy gyakorlattalbíró 
speczíálisták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyházgyüle-
kezeteknek iskolák és 
templomok terveit díj-
talanul elkészítik. Ad-
nak szakvéleményt és 
becsléseket végeznek. 
Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. 

Egyházi bőDeteléseb behajtása és 
ezzel kapcsolatos kérdésebről 

Íría dr. Zolnay üenő 

Ára 60 fillér 

Kapható Kóbai fcajos b ö n y D á r á s n á l 
Budapest, ÍV. ker,, Kamermayer-uícza 1. sz. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHAZIdSKOLA 
Megjelenik m i n d e n vasárnap. 

Szerkesz tőség és kiadóhivatal 
IX., R á d a y - u t c z a 28., a hová 
a kéz i ra tok , előfizetési é sh i rde t é s i 

d í jak stb. k ü l d e n d ő k . 
L a p t u l a j d o n o s és k i a d ó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő: 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztők: 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, Tar! Imre dr. é s 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor. , félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 ko r . 50 f i l lér . 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési dí jak. : .. 
Kéthasábos egész oldal 40 K,' fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

T A R T A L O M . Az É l e t K ö n y v é b ő l : Megújhodás. Muraközy Gyula. — V e z é r c z i k k : Kínos kiváltság. — r — s. — K r ó n i k a : Az 
új tanév. — T á r c z a : A harsányi hegyen. Kövy László. Katonai táborban. Marjay Károly. — B e l f ö l d : Orosz hadi 
könyörgés, —y —y. — K ü l f ö l d : Német egyházi lap a háborúról. P. — A mi ü g y ü n k . — I r o d a l o m . — E g y h á z . 
— I sko la . — E g y e s ü l e t . — Gyász rova t . — P á l y á z a t . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből . 

Megújhodás. 
Felette nagy hiábavalóság, 

— azt mondja a prédikátor — 
minden hiábavalóság. 

(Préd. l.a.) 
. . . Mindezeket hallván . . . 

az Istent féljed . . . 
(Préd. 12.,,.) 

A böicsesóg kitárt könyv volt előtte. Híre beragyogta 
a távol országokat. Délnek királyasszonyát is útra kész-
tette a ragyogása. Király volt. A vágyaival együtt szüle-
tett azok teljesülése. De a bölcseség és a hatalom csak 
magasra emelték, hogy annál jobban áttekintse az élete 
sivárságát. A lelke még szomjasabb lett. Keresni kezdte 
az életörömöket, mulatozást, házakat, ékes kerteket épí-
tett, kristálytavak öntözték a sarjadó erdőket, szolgák, 
énekesek vették körül. Aranyát felváltotta az örömök 
aprópénzére. Aztán — eltaszította magától. „Minden hiába-
valóság ! . . Nem látott mást az életben, mint egy üres 
taposómalom czéltalan keringését. „A mi volt, ugyanaz, 
a mi ezután is lesz és a mi történt, ugyanaz . . . Gyű-
löltem az életet . . . " 

És ímé, nagy megújhodás hangjai csendülnek fel 
a könyve végén, a zűrzavarból egy tiszta alaphang válik 
ki. Tekintete, mely a földi örömök, bölcseségek, kincsek 
között nem találta meg az élet czélját, most felfelé te-
kintve megtalálj Istent féljed". 

. . . Olvasgatván a Prédikátor könyvét, ülök a Tisza 
partján. Siet a csillogó, szőke, magyar folyó, hogy a 
nagy német folyóval együtt zúgjon át, egyesült erővel 
távol országokon. Távolról beleszóródik az esti csöndbe 
a vonatok zakatolása, rezervisták éneke. Megy a magyar-
ság, lelkesen, hogy a német milliókkal egyesülve, diadal-
mas harczát megvívja a hazáért, igazságért. . . . Lelkesen! 
Úgy tetszett eddig, örömök keresésében, meddő futások-
ban fáradt ez a nemzedék. És ímé, felébredt. Kezdi 

felfelé emelni a tekintetét. A haza ósdi, csökevény ösz-
tönnek csúfolt eszménye felragyog. Az önző én szűk 
köre, élete kitágul a haza életévé és boldogságává. 
A Prédikátor a mai ember lelkének átalakulását élte át. 
Hirdették, hogy megölték az ideálokat. És most újra 
égnek a csillagok. A csillagok égtek mindig, csak az 
ég volt borús eddig. Az élet nem sivár törtetés. az él-
vezetek után, nem czéltalan, poros utak taposása. Kincs, 
Istentől kapott, a mit nemes mozdulattal tesznek az ön-
feláldozás oltárára. Ébredünk. De ez még csak pirkadás. 

. . . Elnézem a Tisza siető, szőke, az esti fényben 
megvillanó habjait. Lenn, a hol a Duna folyik, vérpirosak 
lesznek már talán. Ahonnan jönnek, amerre mennek — az 
ágyúk füstjében, hol keressük a keresztyén eszmények 
ragyogását? Megértést, megbocsátást, békességet, szere-
tetet? Mintha a Mester szavát összetörné a csaták 
vihara . . . 

. . . És mégis . . . Ebben a háborúban önfeláldozás 
van, önmagunkról való megfeledkezés szent czélokért. 
A nemzet felfelé emelte szemeit. Az iszonyú harcz intelem 
a léleknek, magábaszállás, és büntető pallos gonosztévő 
népeknek. A korszellem azon az úton jár, a hol a Pré-
dikátor, ugyanoda fog érni: „ . . . az Istent féljed . . . " 
A vérkeresztség új, nagyszerű idők megalapozása talán. 
Szebb jövőé, mikor a Tisza és Duna, a magyar és ger-
mán szellem szövetkezése nem harczok, de áldásos, ter-
mékenyítő, békés munkálkodás jegyében fog útra kelni, 
közös keresztyén eszményekórt istenfélelemben és ember-
szeretetben. 

Muraközy Gyula. 

bronzból vert, igen 
sikerült plakettje öt 
korona árban meg-
rendelhető a Kálvin-

Szövetség titkári irodájában (IV. ker., Moínár-
utcza 17. szám). 

Kálvin 



KÍNOS KIVÁLTSÁG. 
Ilyen időkben sok, máskor sziirke elméleti fogalom 

életteljes valósággá válva áll előttünk. „Néphadsereg" 
— most tudjuk, hogy micsoda. A nemzet minden épkéz-
láb, harczképes embere, minden külön verbuválás nélkül, 
csak azért, mert polgára a hazának, eo ipso, fegyverbe 
öltözik egy egyszeri hívó szóra. Kitűnik, hogy a had-
sereg nem külön test a nemzet testében, hanem egy 
azzal, nem is más, mint a fegyver viselő nemzet. Béke 
idején megcsal a látszat: a polgári ruha és az uniformis 
közötti nagy különbség. Most kitudódik, hogy a polgári 
ruhában is katonák éltek, a kik a szükség első paran-
csára vissza is veszik magukra az egyenruhát. Az a 
szervezet, mely a nemzet rendes, békés polgári eletétől 
olyannyira távolálló, különálló, idegen tömegnek tünt fel, 
voltaképen benne élt a nemzet testében, számának, ere-
jének legjavával. Most, hogy a veszély úgy parancsolja, 
kivonja ezeket a hatalmas számokat és tömérdek erőket 
a nemzet testéből és viszi harczba a veszély vissza-
verésére. 

A mikor így tisztán áll előttünk a helyzet, hogy 
hazánkat és benne szabadságunkat, boldogulásunkat, 
jövőnket nem valami felbérelt idegen had védi meg he-
lyettünk, hanem megvédjük mi magunk, nemzetünk erős 
férfikarjaival, lehetetlen, hogy szemünkbe ne szökjön az 
a kiváltságos szerep, mely az önvédelemre sereglő nem-
zet közepette egyházunknak jut. A köz- és magánélet 
minden teréről kivonja a hadsereg a maga millióit, az 
egyháztól épen csak nagyon gyérszámú képviseletet kíván. 
A földművelés elveszti a munkáskezeket; a gyárakból „be-
vonulnak" a mérnökök ; az üzleteksegédek ós könyvveze-
tők nélkül maradnak; a kórházak betegágyai mellől el-
parancsolja a nagyobb kötelesség az orvosokat; az iskolák 
nem nyílhatnak meg, mert tanerőik megtizedelve, — az 
egyház pedig megtarthatja papjait. Fennakad vagy leg-
alább is lassúbb lépésekre kényszerül minden üzem és 
minden ügy, az egyház zavartalanul folytathatja munká-
ját. Minden javakorabeli, egészséges embert veszedelmek 
közé, terhes kötelességek súlya alá visz a nagy törté-
nelmi feladat, a lelkészek — tábori lelkészeink kicsiny 
serege nem gyengíti ezt a .tényállást — nyugodtan él-
hetik tovább csendes, rendes életüket családjuk köré-
ben, megszokott otthoni nyugalmukban és biztonságukban. 

Miért ? Hogyan jutunk ehhez a privilégiumhoz ? 
Ha a hadviselés valami alárendelt, megvetett, kénysze-
rült kötelesség volna, még talán nyugodtan zsebrevághat-
nók a lelkészi hadmentesség kiváltságát, mint magától 
értődő jogunkat. De ha valamikor, úgy ma van alkal-
munk látni, hogy a hadviselés munkája minden terhes-
sége mellett dicsőséges is. A hadsereg ma mindnyájunknak 
beczézett kedvencze. Szívünk minden szeretete, ragasz-
kodása, büszkesége és imádsága kíséri a harczba vonu-
lókat. Érezzük, hogy most az ő kezükbe van letéve 
történelmi korszakos válságok eldöntése. Jövendő virágzó 
nemzedékek hálájuk koszorúját az ö emlékük köré fog-

ják kötni. És míg az egész nemzet figyelme és várako-
zása közepette ők végzik munkájukat, mi itthon reked-
tünk az aggokkal, a nőkkel, a gyermekekkel, az „un-
tauglichokkar'. Miért kell nékünk a szemlélő csendes 
szerepére maradnunk ilyen viaskodásban? Világos, hogy 
ha ennek a kiváltságos helyzetünknek nincs valamilyen 
mélységes, hatalmas igazolása, akkor ez a helyzet mé-
lyen megszégyenítő. Még jó, hogy az emberek nem gon-
dolkoznak sokat, mert a lelkészek emberemlékezet óta 
hadmentesek voltak, már magátólértetődőnek tekintik 
ezt a berendezést és nem kutatják okát, jogosultságát. 
Ha elkezdenék feszegetni a dolgot, meg tudnánk-e állani 
előttük emelt fővel? Tudnánk-e nyílt homlokkal számot 
adni arról, hogy míg velünk egykorú testvéreink vérez-
nek és elhullanak, mi addig idehaza miért nyugszunk 
biztonságban ? 

Nem hivatkozhatunk arra, hogy nekünk nem sza-
bad a háború emberölő szerszámait kezünkbe vennünk, 
hogy nekünk nem lehet vért ontanunk. Vagy helyes 
dolog a háború, vagy gyilkosság. Ha az utóbbi, akkor 
nem csak nekünk bűn részt vennünk benne, hanem 
híveinknek is. De ha igaz ügy érdekében Isten és ember 
előtt nemcsak jog, hanem kötelesség is a nemzet kol-
lektív fegyverfogása, mi nem vonhatjuk ki magunkat 
előle pusztán lelkészi mivoltunk czímén. Nem tartunk 
számot más erkölcsiségre, mint a mely híveinket is 
kötelezi. 

Nem hivatkozhatunk általában sem arra, hogy mint 
lelkészek külön elbírálás alá esünk és nem tartozunk 
a közönséges emberi élet szempontjai alá. A katholikus 
klérus fel telepedhetik valami szakramentális különállóság-
nak a magaslatára és ha akarja, igazolhatja hitbeli meg-
győződéseivel olyan magatartást is, mely a közönséges 
népnek minden küzdelmétől és háborúskodásától félre-
vonultan a tétlen szemlélő kiváltságát élvezi. De a mi 
hitünk szerint az emberiség nem három részre oszlik: 
férfiakra, nőkre és papokra. A mi papjaink egyszerűen 
férfiak akarnak lenni és ha ez sikerül, azzal be is érhetik. 
De most a férfiak a harcztóren sorakoznak! Miért nem 
ők is ? Ha soha eszükbe sem jutott semmiféle más pol-
gári kötelesség és viszonylat alól, mint az adózás alól, 
a világi rendes törvényszék illetékessége alól és hasonlók 
alól kiváltságos kivételt óhajtozni, milyen czímen marad-
nak mentesek a hadviselés honfiúi kötelessége alól? 

Csak egy czímen fogadhatjuk el és viselhetjük ezt 
a privilégiumot: ha benne munkánknak honorálását lát-
juk ; ha belőle a nemzetnek tisztelő megbecsülését érez-
zük ki az iránt a működés iránt, melyre vállalkoztunk. 
A nemzet életérdekeit látná veszélyeztetve, ha ezt a 
munkásságunkat csak a háború heteire is abbahagynók, 
ezért nem zavarja meg hadi kötelességek ránkróvásával 
rendes tevékenységünk folyását. Nem látjuk be, hogy 
más igazolással is nyugodt lelkiismerettel és el nem 
vesztett méltóságtudattal ülhetnénk most idehaza. 

De még így is felmerül a kínos kérdés: kiérdemelte-e 
egyházunk a nemzetnek ezt a jutalmát? Milyen szolga-



latokat tettünk ? Bizonyára letagadhatatlan érdemeink 
vannak a politikai közélet terén. De a politikai kiválóság-
másokat nem tesz most hadmentesekké. Illusztris nevekkel 
járultunk hozzá a közművelődés kincseihez. De írók és 
tudósok most puskával cserélik fel tollúkat. Mindenek-
felett megbecsülhetetlen az a munka, melyet iskoláink 
által teljesítünk. De most még a közoktatás szolgálata 
sem jogczím a hadmentességre. Egyházunknak minden 
ilyen másod-, harmadrangú szolgálatát mellőzve, csak 
egyben: tulajdonképeni főhivatásúban- találhatunk igazolást 
a kiváltság nyugodt élvezésére. Az egyház azzal az 
igénnyel lépett a nemzet elé, hogy nyújtja a legfőbb 
jót: az emberi lélek vallási éhségének kielégítését, 
az igaz Isten ismeretét, a mint Fiában megjelentette 
magát nekünk és ezzel az emberi lélek erkölcsi rom-
lásának győzelmes ellenszerét, a bűntől megtisztító és 
új életben nevelő kegyelem erejét. A nemzet elfogadta 
az egyháznak e felajánlott szolgálatát. Milliók adták oda 
életüket, hogy ennek az Evangéliumnak a világosságá-
nál és ereje által irányittassanak. S az egyház így vál-
lait szolgálata fejében, nemes, lovagias viszonzással a 
nemzet felmentette az egyházat a hont védők köteles-
ségei alól és a megvédettek nyugalmas biztonságába 
helyezte. Háború zajában se szűnjek meg munkája. Pil-
lanatra se apadjanak ki azok a források, a melyekből 
a keresztyénség ereje ömlik a nemzet életébe. 

De lerójjuk-e ezt a szolgálatot époly gonddal, 
mint a hogy fenntartjuk magunknak az érte járó hono-
ráriumot? A nemzet dolgozó egyházat tisztel. Dolgozó 
egyház vagyunk-e ? Lelkészeink tipusa csakugyan úgy 
áll-e a városi és vidéki közvélemény szemében, mint a 
nemzet számára életérdekű munkában emésztődő hős, a 
ki béke idején is nagyobb érték, semminthogy háborúi-
ban nélkülözhető volna? 

Jó felhasználnunk a dobpergés, kürtzengés, ágyú-
dörej és kardcsattogás között nekünk megmaradt csen-
dességet szigorú önvizsgálatra. Elvégeztük-e, a mire 
vállalkoztunk? A községünkben és városunkban reánk 
bízottak eljutottak-e mind annak a Megváltónak igaz 
megismerésére, a ki mindnyájunknak életszükséglete ? 
Nincs-e körülöttünk és közöttünk rengeteg, sötét tudat-
lanság a keresztyénség legegyszerűbb tényei és igazságai 
felől ? Nem garázdálkodik-e egész községeken végig épen 
ezért egy-egy mohó, pusztító bűn, a munkaerőt sorvasztó 
ital, a népet tizedelő erkölcstelenség, a lelket kiölő léha 
káromkodás ? Nem sülyednek-e százezrek mind mélyebbre 
a magasabb, isteni dolgok iránti holt közönyösségbe ? 

A nemzet azt hiszi, hogy mindezek ellen a bajok 
ellen, a melyek jelenét, jövendőjét csak ronthatják egy 
nemzetnek, lázas munkát fejt ki egyházunk. A nemzet 

• felteszi rólunk, hogy magának pótolhatatlan veszteséget 
okozna, ha minket ebből a munkából kizökkentene. 

Emlékek szállnak fel . . . Kvaterka, kártyaasztal 
mellett „agyonütött0 délutánok. Kényelmes munkakerülés. 
Szemünk behunyása. hogy ne lássuk meg a szolgálatért 
kiáltó nyomorúságokat. Önelégült „téli álmok", az úgy-

nevezett „jól elvégzett munka" után, mely, ha Össze-
számítjuk, heti hét, nyolcz órára is alig rúgott. Isten, 
légy irgalmas nékünk! 

—r —s. 

KRÓNIKA. 

Az új tanév. 

Hosszas tanakodás, tanácskozás után úgy döntöttek 
állami és egyházi hatóságok, hogy az iskolák a rendes 
időben az egész vonalon megnyíljanak. Ez is egyik jele 
a szükséges nemzeti önbizalomnak ós jó reménységnek. 
Megkezdődik az új tanév. Emlékezetes lesz sok genera-
czión át. Most a közelgő . hónapokban lesznek a nagy 
döntő csaták. Most íródik egy darab történet. Hogy ta-
nulják majd ezt is, pragmatikusan feldolgozva, a mi uno-
káink. Hiszen a nagy szabadságharcz óta nem volt még 
válságosabb helyzetünk . . . Tanárok, tanítók, ifjúság, a 
kik most az iskolákba rukkolnak be, bizonyára mely 
meghatottsággal talalkoznak a tudomány és kultura csar-
nokaiban. Eszünkbe jut, hogy most nem ők vezetnek, 
nem az övéké a szó. Most azoké, a kik máshol, inas 
fegyverekkel vitezkednelt azokért, a melyek előttünk 
életünknél is drágabbak . . . Most ennek a tanévnek a 
kezdeten bizony nehez lesz belemenni a szokott kerék-
vágásba. Mert bizony kicsisegnek, szürkenek tűuik 
fel előttünk sok minden, a mire máskor oly nagy súlyt 
helyeztünk: tudományos problémák, grammatika, szintaxis, 
ki tud most teljes ügy elemmel fordulni ezek fele?! Senki 
se vegye ezt rossz néven tanártol vagy tanítványtól. 
Gondolatunkban ott járunk mindnyájan, a hova a többiek 
mentek, a hol kedveseink vannak, ertünk vigyáznak, 
küzdenek és vérzenek. Velük együtt mindnyájunknak 
most csak egy gondolatunk van 1 . . . Új tanév ? Meddig 
tartasz, milyen leszel? Majd mondjuk egy szívvel és lé-
lekkel: Jövel szent Lélek, erősíts, vigasztalj, segíts 
és tarts meg mindnyájunkat és adj boldogabb, nyugod-
tabb esztendőket! 

TÁRCZA. 

A harsányi hegyen. 
Kiugró szikla — mintha szószék lenne, 
Kövek közt fű nő széles padmalyán, 
A hangfogó az ég egy kis darabja, 
Már messze sincs innét talán? . . . 
Kék mosolyát először ide adja. 

Igen, hatalmas, nagy szószéken állok, 
A mit erős istenkéz épített, 
Mit nem zúz szét csak sz ő búsulása! . 
Ó! hogy nyerek most hitre több hitet, 
Mely minden kétely sírját itt megássa. 



Isten! Erődről ó, hadd prédikáljak! 
Ilyen szószéken még nem álltam én 
S nem volt köröttem ily szép hallgatóság, 
Ilyen kilátás . . . ennyi fény, 
Lelket megejtő ennyi szent valóság! 

Itt egy falu . . . milyen kevés a szemnek — 
Úgy látom: pár kis törpe házcsoport. . . 
Szint' a másikat . . . és a távol erdőt, 
Mint óriási zöld csokort, 
Ott lent, madárszótól csicsergőt. 

Beh törpe innét, magasból az ember 
(Csak odalent nagy), mozgó, kicsi pont, 
Vagy állat? .. . Szemmel most nem érem én e l . . . 
Hol már a távol ködbe ront, 
Csillog a Dráva túl szeszélyes fénnyel. 

Szószéken állok — ennyi hallgatóság, 
De ajakamra még egy hang se jő, 
Csak állok, nézek, bámulok remegve . . . 
S e hallgatás volt Isten, szent, dicső, 
Legszebb beszédem egész életembe. 

Kövy László. 

Katonai táborban. 
Fejér megye Érd községében táborozik vagy tíz 

napja már a hadi létszámra felemelt egyik honvédgyalog-
ezred. Most, augusztus 23-án, vasárnap d. u. kedves 
meglepetés ért. Ebből a katonai táborból három tisztből 
álló küldöttség keresett fel a parókhiámon azzal a ké-
réssel, az ezredparancsnok nevében, hogy siessek velük 
a katonai automobilon Érdre s a református vallású 
tiszteknek és honvédoknak szolgáltassam ki az Úri szent 
vacsorát. 

A kedves hívó szónak azonnal engedtem. Félórai 
száguldás után feltűzött szuronyú, fegyveres őrjárat tar-
tóztatott fel bennünket. A tiszti egyenruhát önmagában 
véve semmi külön respektus nem illeti meg. Ma háborús 
világot élünk. A legkomolyabbat, melyet csak ország 
megérhetett ezen a földön. Itt igazán áll a költő szava: 
„Lélek ez ajtón (úton!) se ki, se be!" 

A szükséges iratok előmutatása után tovább robo-
gunk. Kedves, rokonszenves ifjú százados fogad a czél-
nál. Báró Kemény, az első század parancsnoka. A régi 
erdélyi fejedelmi család sarja. 0 tőle tudom meg, hogy 
századának református vallású legénysége bizalmasan 
megkérte a század apját (t. i. őt, a századost), hogy 
engedtessék meg nékik az Úrvacsorával való élés, mert 
áhitozik utána mindnyájuknak a szíve. így született meg 
a nép egyszerű fiainak lelkében a gondolat, hogy mivel 
ott helyben Érden nincs ref. lelkész, valahonnan a közel-
ből hozzanak papot. 

Sokáig nem lehetett gondolkodni a terv kivitelén, 
mert jöhet minden pillanatban a parancs: „előre a musz-
kák ellen Oroszországba!" 

Mivel az idő rövidsége miatt csak a közelben el-
szállásolt századok legénységét lehetett hirtelenében 
értesíteni: mintegy 120 katona gyűlt egybe Hetényi nevű 
úr szérűskertjében. Báró Kemény százados ajándékozott 
kenyeret és bort. Szalma- és szénakazlak között, kiint 
az Isten szabad ege alatt volt az istentisztelet. Egy-
szerűen, de komolyan hangzott az örök Ige. Meg-meg-
rándult a vitézek marczona arcza, hogy a kibuggyanni 
akaró könnyűt vissza lehessen szorítani. Ki ne gondolt 
volna az otthonhagyottakra? A szülőfalu fehérre meszelt 
egyszerű kálvinista templomára ? A szörnyű jövőre ? 
Ilyen külső és belső viszonyok között kicsoda járult 
valaha is az Úr szent asztalához ? Érezte mindenki, 
hogy talán már napok múlva a legfőbb Bíró, a királyok 
Királya előtt fog megállani. Milyen jó megtisztulni Annak 
vérében, a ki érettünk halt meg! „Tebenned bíztunk 
eleitől fogva" csodálatos erővel zúgott 120 ajakról föl 
az Égre. Hálás tekintetek, köszönő szavak . . . Nincs 
másuk, a mit a pásztornak adjanak . . . 

Úrvacsora végeztével végig szaladt a hír az egész 
táboron, jöttek volna még százával, de bealkonyodott. 
Akkor nyugodtak meg, mikor megígértem nékik, hogy 
másnap, azaz hétfőn jókor visszamegyek s akkor min-
denki részesül a szent vacsorában. Csakugyan hétfőn 
még ebéd előtt Budafokon volt értem Kemény százados 
felesége. Ebédre hívott az ezred tisztikara. Ebéd alatt 
értesített az ezredparancsnok maga, hogy ezredparancs-
ban ment ki, hogy d. u. 5 órakor minden református 
vallású katona — az ág. h. ev. közül is, a ki akar — 
úrvacsorával élhet. 

Meglátszik a rendkívüli idő nyoma a tiszteken is. 
Olyan szeretettel, gondoskodással beszélnek a katonákról: 
„fiaikról", mint az édesatyák. Bizalmas beszédben mond-
ják én nékem is, hogy nem a Mária Terézia-rend kiví-
vására tekintenek, hanem „fiaik" életét iparkodnak in-
kább kímélni. 

Délután 5 órakor a tisztekkel együtt átmegyünk 
a Károlyi grófok főintézőjének tágas, árnyas udvarára. 
Hófehér abrosszal terített asztal, rajta a szent jegyek. 
Köröskörül hirtelen meg sem számlálható tömegben 
katonák. Felhangzik a grófi udvarban a „Mint a szép 
híves patakra". Csattognak a leoldott oldal fegyverek. 
Felemelni, bátorítani akar az Ige mindenkit. Talán kö-
zülök egy se figyelt még olyan odaadással, olyan szom-
júhozva az igehirdetésre, mint most. Mint görbülnek meg 
az egyenes gerinczek, mint csukjanak le a büszke, egye-
nes tartáshoz szokott fejek az élő Isten előtt. Minden 
szív együtt könyörög a pásztorával. Most, mintha más 
volna a csendülése, más volna az értelme is a régi hit-
formának: „Hiszek egy Istenben!" Bizony most hiszek! 
Hisz mindegyik Nélkülözhetetlen tartozéka most minden* 
szívnek a bízó, reménykedő hit . . . 

Aztán jönnek hosszú-hosszú sorban. Elől az ezre-
des, őrnagy, századosok, főhadnagyok, hadnagyok, zászló-
sok, majd az altisztek s a legénység. Jönnek keresztyéni 
alázatossággal ós szép renddel . . . Órák múlnak el . . . 



Ránk teríti sötét leplét az esthajnal. De mintha még 
jobban egy nagy család tagjainak éreznők magunkat 
ott a százados fák lombsátora alatt . .- . 

Nyolczszáz s néhány katona járult az Úrasztalához. 
Alig látjuk már egymást. De ez nem akadály az Égbe 
szárnyaló imádság és buzgó ének előtt. Hangzik az 
áldás. Milyen jól esnek a hívő léleknek az immár csak-
nem 2000 éves igék ! Ez az utolsó áldás, mellyel a ha-
dak útjára szállnak. Most belemarkolnak a szívbe. Nem 
lehet majd a golyók süvítése között sem elfeledni. Hát-
rább bámészkodó, otthon maradt asszonyok, leányok 
törölgetik kötényük sarkával könnytől minduntalan ned-
ves szemeiket . . . 

Már a búcsúszó hangzik: „Katonák! A viszontlá-
tásra vagy itt e földön vagy odafönt!" Vezényszavak 
hangzanak, a legénység még sem akar indulni. Össze-
súgnak. A fülembe csak ez az egy szó csapódik: „a 
Tisztelendő úr elé!" S máris újra előttem állanak az 
imént eltávozók. Halk suttogás. Csönd. Hirtelen 800 aj-
kon csendül fel az „Isten áldd meg a magyart . . ." ko-
moly melódiája. Ez volt hát a suttogás oka Én is velük 
éneklem könnyes szemekkel. Közben a szívemben valami 
minduntalan azt mondja : „ó, áldd meg, most áldd meg, 
soha nem volt még ekkora szüksége rá!" Ez a valami 
feljön a szívemből. Már a torkomat szorongatja, éne-
kelni is alig tudok. Sötét is van már, könnyeimet a mel-
lettem állók sem látják. A csöndes estén7 messze száll 
erős, bátor vitézek ajakáról: „Megbűnhődte már e nép 
a multat s jövendőt!" Utánna gondolom: csakugyan 
megbűnhődte-e ? . . . 

Köszönés. Hálás szavak, meleg férfias kézszorítá-
sok. Egyik-másik olyan bizonytalanul meri mondani: a 
viszontlátásra! Van olyan tiszt, a ki nagy határozott-
sággal ígéri: „Tisztelendő uram, ha megmaradunk, fiaim-
mal együtt elmegyek a templomába. Mind elviszem őket, 
hogy ott adjunk majd hálát a jó Istennek." Van, a ki 
azt ígéri, hogy ifjú feleségével, szülőivel jön el hozzám 
a háború utáni első nagy ünnepen. Ott majd együtt 
vesznek úrvacsorát szeretteikkel. Engedjem meg már 
most, hogy a kenyeret és a bort ők adhassák! 

Megengedem. Hogyne engedném. Istenem ! Holnap 
hajnalban 4 órakor már ezek is indulnak a gonosz orosz 
ellen. Repül a sok-sok golyó, ki tudja hol áll meg, kit 
hogyan talál meg ?! . . . Ezeknek a drága, meleg, piros 
vére is hullani fog. Ezek a kedves szemek ki tudja hol, 
mikor üvegesednek meg. Hánynak utolsó vacsorája volt 
igazán ez a szeretetvendégség ?! Mindnyájan olyan ko-
molyak. Istenem, hiszen halálra készülnek ! 

Mindörökre mindnyájunknak emlékezetes órák, ha-
mar elröpültetek . . . 

Én kedves véreim! Oltalmazzon benneteket az Úr 
karja ! Jöjjetek mindnyájan haza, épségben, diadal ba-
bérával koszorúzva1 

Marjay Károly. 
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BELFÖLD. 

Orosz hadi könyörgés. 
A Muszka Birodalomban minden vasárnaponként 

a következő könyörgés rendeltetett az elmondásra orosz 
nyelven: 

Uraknak Ura! erős és félelmes Isten! a ki az 
elkerülhetetlen hadnak készületeiben is, a legrettentőbb 
veszedelmek közepette is, mely a te népedre törekedik, 
Kegyelemnek és Könyörületességnek Istene vagy. Aki a 
a felvont kézvet is eltöröd, az öklelő dárdákat meg-
rontod, a sebesen rohanó szekereket tűzzel megégeted. 
Te Uram, a ki látható segedelmeddel a Népeknek igaz 
ügyét védelmezed, a ki Hadi Nép fegyverének, melyet 
ők inkább kötelességből, mint hajlandóságból fogtak az 
ellenségre, győzedelmet adsz. 

Te tudod, hogy a mi Felséges Asszonyunk, a ki 
magát felebaráti szeretet, mértékletesség és békesség kí-
vánása által megkülönböztette, igaz ügyének oltalmazására 
fogott fegyvert. Te tudod, hogy az ö ellensége megtámad-
ván ötet, hertelen határozta meg magát a maga oltalmára 
is, nem gyönyörködvén a vérontás által szerzett uralkodás-
ban . . . Esedezünk azért Tenéked, adjad nekünk a Te 
védelmedet és segedelmedet, tedd haszontalanná a dühös 
ellenségnek vért szomjúhozó szándékát• 

Te Uram rettenetes vagy a Földi Királyok előtt, 
rettentsd meg és szélessze el a Te félelmed a Te Néped 
ellen tett gonosz törekedéseket. Valahányszor fegyvert rán-
tanak a viadalra, légy paisok az ő ellene hartzolóknak. 
Adj szívet és bátorságot azoknak, a kik a hazáért való 
nemes halállal szembe mennek és adj nekünk győzedelmet. 

Te Uram! ha megdicsőíted magadat a Népek előtt, 
szüntesd meg a Vérontást, változtasd a dárdákat és 
szablyákat szántó vasakká és ajándékozz meg minket 
állandó békességgel. Ne bocsásd mi reánk a Te rettentő 
tsapásaidat, ne nézzed a mi sok bűneinket és ne fordít-
sad el könyörülő ortzádat mi tőlünk. 

Vezérelj minket, hogy ne gyúltassuk gonoszságink 
által haragodnak tüzét, hanem igaz meg fordulás által 
engesztelhessünk meg Tégedet. Hallgass meg Uram min-
ket alázatos könyörgésünkben a mi Megváltónk a Jézus 
Krisztus által, akit Te mindenkor meg hallgatsz. Ámen. 

* 

Katalin orosz czárnő idejéből való e könyörgés. 
Ismeretlen nevű, egykorú ref. lelkész keze írásában ma-
radt fönt. Jó volna tudni, vájjon most mit imádkoztat 
népével a minden oroszok czárja ? Vájjon mer-e most 
is imádkoztatni népének „igaz ügyéért" ? Fegyverét mos-
tan is „kötelességből" s nem inkább „hajlandóságból" 
fogta öldöklésre? A fehér czár is a „békesség kívánása 
által különböztette meg" magát a többi fejedelmektől? 
„Felebaráti szeretetből" czinkostársa a királygyilko-
soknak ? 

Vájjon az Örökkévaló előtt is el meri-e mondani, 
hogy „a maga oltalmára", hogy „igaz ügyért" fogott 



fegyvert ? Nemcsak az orosz czártól, az angol királytól 
is jó volna megkérdezni, hogy a mindennapi bibliaolva-
sásnak ez lett az eredménye? 0 sem „gyönyörködik a 
a vérontás által szerzett uralkodásban" ? Milyen meg-
nyugtató, hogy a könyörgést Meghallgató tudja az ellen-
ségnek „vért szomjúhozó szándékát". 

Ennek az orosz hadi könyörgésnek utolját soha 
méltóbban nem imádkozhatták „a muszka birodalomban", 
mint most. Van okuk kérni: Isten „ne nézzed a mi sok 
bűneinket". Bizony „gonoszságaik által" ők gyúlasztották 
ezt az egész világot felperzselő szörnyű tüzet. De nagy 
szükségük is van az itten kért „igaz megfordulásra" ! 
Sok vérhullás, könnyharmatozás áztatja még a földet a 
valóságos megengesztelésig. Jövel mihamar! 

—y —íz-

KÜLFÖLD. 

Német egyházi lap a háborúról. 
Lapunknak rendes körülmények között állandó és, 

hisszük, sokak részéről élénk figyelemmel kísért rovata 
a külföldi egyházak életének kiemelkedőbb mozzanatairól 
való megemlékezés. Rendesen munkatársunk, dr. Tari 1. 
végzi nagy hozzáértéssel és szeretettel ezt a munkát. 
Fájdalom, hogy most ez a külföldi szemle mély kese-
rűséggel tölti el lelkünket. Különösen, ha Nagybritta-
niára gondolunk Mi is tollúnkra vehetjük azt a panaszt, 
a melyet a napokban egy német egyházi lap heti szem-
léjében olvastunk: „Ravaszul szőtte a hálót Anglia Fran-
cziaországtól kezdve el egészen Japánig — most akarja 
ezt a mi elvesztésünkre összehúzni . . . Kétségkívül, ez 
fáj nekünk a legjobban. Hiszen az angol velünk rokon 
nép, a melyhez berniünket a rokonságon kívül a vallás, 
tudomány, kultúra, kereskedelem, személyes kötelékek 
ezernyi szála fűzött és mindezekhez járult még a közös 
és eleddig egyetértő munka a misszió terén. És most há-
borúban vagyunk az angolokkal ? Mit vétettünk ellenük ? ! 
De bármint legyen is: köröskörül ellenség! De nem fé-
lünk. Ha Isten kegyelmes, úgy meggyőzzük őket, ha 
sújtani akar bennünket, úgy is leborulunk előtte. Persze, 
megnehezedik szívünk, ha Istenre gondolunk. Az isten-
félelem nemcsak azoknál hanyatlott alá, a kikkel szem-
ben állunk, hanem nálunk is. Nyíltan, büszkélkedve 
proklamálták itt is az atheizmust, természetellenes módon 
korlátozták a népszaporodást, tanultak és tanulatlanok 
egymással vetélkedve igyekeztek a népet megrabolni 
hitétől. És az egyház? Tudjuk, hogy mennyire részes 
egyház és iskola is abban, hogy Isten igéjének tekinté-
lyét megrontsák. Bizony nincs senki, a kinek nem kel-
lene mellét verve felkiáltania: Az én bűnöm, az én mu-
lasztásom, Uram könyörülj rajtam! De Isten, kegyelmes 
Atya és senki sem veheti el reménységünket, hogy ir-
galmassággal könyörül az ő népén!" 

Aláírjuk és magunkévá tesszük ezeket a gondola-
tokat és mondjuk: nem tudjuk, ki lesz a győztes ós 

vesztes a népek nagy harczában. Bizalommal tekintünk 
a jövőbe, hiszen olyan vezéreink vannak, a kik „tiszta 
kézzel és tiszta lelkiismerettel" nyúltak fegyverhez. De 
fájdalommal konstatáljuk, hogy máris van nagy és sú-
lyos veszteség. Az, a mely az evangéliumi keresztyénsé-
get érte, ennek minden munkáját, intézményét, a mely 
eleddig felépült. Szeretnők, ha csak rossz álom volna 
az, a mi itt mered fel előttünk a maga véres, rettenetes 
valóságában: egy magát bibliás keresztyénnek valló nép, 
szövetségben a magát nyíltan és hivatalosan atheistának 
vallóval és azonfelül még a pogányokkal is, a kikhez 
eddig mísszionárusait küldötte. Küldheti-e ezután is? 
Micsoda üzenete van ezekhez? íme a „békeszerző" 
Edwardnak politikája. íme a találkozás azzal a másik 
uralkodóval, a kit a „békeczár" nevén emlegettek. De 
az igazságos Isten látogatása, tudjuk, nem fog elmaradni. 
Azok fogják megtörni hatalmát, a kikkel most egy tál-
ból eszik. Az ázsiai ébredő nemzetek ökölcsapása első 
sorban Angliát fogja érni . . . De nem akarunk politizálni 
és prófétai köntöst ölteni. Csak azt akarjuk mondani: 
külföldi szemlénk jó ideig csak szűkebb körre fog szo-
rítkozni. Vannak Skócziában, Francziaországban, Svájcz-
ban, Hollandiában jó barátaink, nem is említve az Ame-
rikában élő és érettünk aggódó atyafiakat. Hírt sem 
hallunk már felőlük. Talán vannak vagy lesznek, sze-
retjük hinni, itt is, ott is „tiltakozó meetingek", a me-
lyek szemére lobbantják az ulsteri kérdést ilyen „sze-
rencsésen" megoldó vagy elodázó kormánynak szégyen-
letes politikáját. Nem tudunk róluk, angol hírlapot 
sokáig nem látunk. De, fájdalom; ez már nem is ja-
vít a helyzeten. Sokan hordozzák eleven tövisként lel-
kükben azt a sebet, a mit Anglia ütött Krisztus arájá-
nak, ügyének testén ! . . . Sok balzsam kell a gyógyu-
lásra ! P. 

A MI ÜGYÜNK. 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t kérjük, szíveskedjenek az 
1914. évi előfizetési díjat s a z e s e t l e g e s h á t -
r a l é k o t minél előbb beküldeni. 

IRODALOM. 

Az „Evangélikus Közérdek" szerkesztője közli 
előfizetőivel, hogy a mozgósítás elrendelésekor a posta-
hivatal megizente, hogy a lapot nem expediálja. Most 
meg a nyomda adta vissza a kéziratokat. Mivel a többi 
nyomda se vállalhatja a munkát, a lapot jobb időkig 
szüneteltetnie kell. 



Lelki fegyvert a katonáknak! Mindenki tudja, 
mily fontos az, hogy a katonának nehéz, küzdelmes idők-
ben módjában legyen Isten igéjéből erőt, bátorítást, vi-
gasztalást meríteni. A Brit és Külföldi Bibliatársulat 
mindazoknak, a kik a katonák közt Szentírásokat óhaj-
tanak ingyen terjeszteni, feláron engedi át azokat. Tehát 
Újtestamentumokat 30 fillér helyeit 15 fillérért és egyes 
evangéliumokat vagy zsoltárokat 6 fillér helyett 3 fillé-
rért. Megrendelések a Brit- és Külföldi Bibliatársulat 
czímére: Budapest, IV., Deák-tér 4. intézendők. 

EGYHÁZ, 

Lelkészválasztások. A tiszaesécsei ref. gyülekezet 
Bakó Péter milotai segédlelkészt választotta meg egy-
hangúlag lelkészévé, — A bodrogkeresztúri ref. gyüle-
kezet Batta János poroszlói s.-lelkészt egyhangúlag 
meghívta lelkészéül. — A dunaföldvári ref. egyházközség 
(tolnai e. m.) egyhangú felkiáltással Dévay Lajos bács-
kossuthfalvai h.-lelkészt választotta meg lelkészéül. 

Beköszöntő beszéd. Augusztus 16-án tartotta meg 
Zih Sándor, a debreczeni Árpád-téri templom lelkésze 
beköszöntő beszédét a Nagytemplomban. Utána presbiteri 
gyűlés volt, melyen az új lelkészt többen üdvözölték. 

Kellemetlen helyzet. Pápay István Bölcskére vá-
lasztott új lelkész az amerikai princetowne-i egyetemen 
volt. Megválasztása után útrakelt és Francziaországon át 
akart visszatérni. De a hadiállapot ott útban érte és 
most ott van ismeretlen helyre internálva. A bölcskeiek 
várva-várják új lelkészüket. 

Felügyelőbeiktatás. Dr. Hazslimzky Rezső nyug. 
rozsnyói ev. főgimn. tanárt július 26-án iktatták be a 
kisfeketepataki és berdáskai ev. egyház felügyelői tiszt-
ségébe. Éz alkalommal 300 kor. alapítványt tett az egy-
ház javára, mely összeget 1000 kor.-ig kíván növelni. 

Templomavatási ünnepély. F. hó 9-én adta át a 
salgótarjáni ev. egyház szépen megújított templomát a 
használatnak Frenyo Gyula nógrádi főesperes nagyszámú 
közönség jelenlétében. 

Elhalasztott egyházkerületi közgyűlések. Mind a 
bányai, mind a dunántúli ág. h. ev. egyházkerületek 
közgyűléseiket bizonytalan időre elhalasztották. 

Mi lesz a nagygeresdi egyezség felbontása után? 
czímmel az „Evangélikus Lap" legutóbbi számában figye-
lemreméltó czikk jelent meg B. M. tollából. Többek 
közt a következőket mondja: „Mikor a nagygeresdi 
egyezséget felbontottuk, akkor az volt az első dolgunk, 
hogy kikürtöltük a világba, kié az egyezség felbontásá-
nak az érdeme? Akkoriban hírt is adtunk az „Alig. 
Evang. Luth. Kirchenzeitung" azon önérzetes híréről, 
melyben konstatálja, hogy az evang. egyház felekezeti 
jellegének helyreállítása Lic. Schmidt Károly Jenő „press-
burgi" és Scholtz Ödön „agendorfi" esperesek érdeme. 
Tettek-e az esperes urak azóta valamit, hogy a geresdi 
egyezség következményei ne találják egyházunkat készü-
letlenül? Ha nem akarjuk szórványainkat teljesen kien-
gedni a kezünkből, gondozás nélkül hagyni és elveszí-
teni, akkor itt az ideje, hogy a szórványok is csatlakozott 
egyházközségek gondjaival mi is törődni kezdjünk!" 

A pápa és a jezsuita generális ugyanaznap hal-
tak meg. Nemcsak életükben, hanem halálukban is 
együtt jártak. 

Yallásegyenlöség? czímen az „Ev. Őrálló" szósze-
rint az alábbiakat írja: „Szomorúan olvastuk a napila-
pokban, hogy f. hó 17-én a földmívelési minisztérium 
egész tisztikara hivatalos misét tartatott a lipótvárosi 

bazilikában. A hivatalnokokat ezen istentiszteletre csalá-
dostól meghívták (berendelték?). Jellemző és szomorú, 
hogy a vezetők a miniszter mellett, a ki róm. kath. val-
lású, a két államtitkár: Bartóky József református és 
Ottlik Iván evangélikus férfiú. A földmívelési miniszté-
riumban aránylag elég sok protestáns emberünk van: 
miért nem jutott ezeknek eszébe, hogy a Deák-téri ev. 
templom a bazilikától csak 200 lépésnyire van? Jól esik 
hinnünk, hogy Tisza István gróf miniszterelnök ezek 
után a miniszterelnökséget, Balogh Jenő miniszter az 
igazságügyi minisztérium tisztikarát valamelyik reformá-
tus, Harkányi János báró pedig a kereskedelmi minisz-
tériumot testületileg valamelyik evangélikus templomba 
fogja hivatalos istentiszteletre elvezetni s családostól 
meghívni". 

A pécsi ref. egyház közadakozásból tízezer pél-
dányban kinyomatta az erre az alkalomra írott „Fegy-
verezzed fel a szívedet is.'" czímű traktátust s ezt a 
kaszárnyákban és más katonai szállásokon szétosztogat-
tatta. A ref. katonák több csoportban jelentek meg a 
templomban, a távolabb elszállásoltakhoz a lelkész és 
segédlelkész mentek ki az igehirdetésre. Felejthetetlenek 
lesznek bizonyára a harcztérre ment katonák előtt mind 
a templomi, mind a szabad ég alatt tartott istentisztele-
tek, melyeknek végeztével még egyes bibliai részeket 
is kaptak katonáink. 

Beszélő számok. A budapesti református egyház 
1913. évi bevétele volt 278,562 kor. 91 fill. Kiadása 
ugyanannyi, ebben nincs benne fŐgimnázinmának kiadása, 
a mely 137,045 kor. 10 fill., bevétele pedig 133,678 
kor. 72 fill. volt. Az egyház tiszta vagyona az év végén 
882,197 kor. 08 fill., a főgimnázium tiszta vagyona 
902,771 kor. 26 fill. 

A protestánsok szaporodása Európában. 1872-ben 
Európa lakosságának 23"9(}/o_a volt protestáns és 50%" a 

katholikus, de már 1913-ban 24'5 % - a volt protestáns 
és csak 42"8%' a katholikus. Európában a katholiczizmus 
hanyatló, a protestantizmus pedig növekedőfélben van. 

ISKOLA. 

A ref. theol. akadémiák értesítői az 1913/14. 
iskolai évről. 

Már néhány hét óta itt vannak asztalunkon a fő-
és középiskolai értesítők. Nem érdektelen olvasmányok 
reánk nézve. Szerkesztői kötelességünk és az udvarias-
ság is úgy hozza magával, hogy megemlékezzünk róluk. 
De a nagy események és az ismeretlen jövő feletti ért-
hető aggodalmak elvonták figyelmünket a múltban való 
sáfárkodás ezen okmányaitól. 

Érdeklődésünk természetesen elsősorban a mi 
theol. akadémiáink felé fordul. Öt értesítő számol mult 
évi munkájukról. Ezekből megtudjuk, hogy a mult tan-
évben Budapesten 66 (75), Debreczenben 115 (134), 
Kolozsváron 57 (58), Pápán 57 (61), Sárospatakon 75 
(73), összesen 370 (401) hallgató volt a második félév 
végén; a zárjel közötti számok az 1912/13. évi létszá-
mot mutatják. Eszerint a theologusok létszáma az előző 
tanévihez képest 31-ggel apadt! A mi a tanulási eredményt 
illeti, erről csak annyit, hogy jeles volt 87, vagyis a 
hallgatóknak közel egynegyed része; ez elég jó és meg-



nyugtató eredmény. Voltak természetesen mulasztások 
is, a minek konstatálása természetesen annál fájdalma-
sabb, mert hiszen a theologusok már most is sokszor 
prédikálnak a hívek előtt a kötelességteljesítés erényének 
szentségéről. 

A hallgatók önmunkássága is a szokott mederben 
haladt. Önképzőkörök, pályadíjak mindenütt voltak. 
A budapesti, kolozsvári, pápai értesítőkben vannak ada-
tok a hallgatók belmissziói munkásságáról is. Természe-
tesen erről majd akkor lesz mindenütt és bővebben szó, 
ha lesz mindenütt belmisszió, nem kényszeredett, hanem 
a lelkek buzgalmából fakadó. Azok, a kik komolyan fon-
tolóra veszik egyházunk mostani életének hiányait, a 
válságos jövő nagy feladatait, majd rájönnek lelkészkép-
zésünknek arra a nagy hiányára, a melyen a csak most 
nemrég életbeléptetett tanterv a legtávolabbról sem se-
gített. A lelkészképzés dogmája nézetünk szerint ez: 
három évet a kemény, elméleti tudományos, egyet pedig 
a lehető legbehatóbb gyakorlati képzésre! A jövő zsinat-
tól várjuk ezt a szükséges, elodázhatlan reformot, illetőleg 
az erre vonatkozó utasítást. A toldozás-foltozás fényűzé-
sét továbbra már nem engedhetjük meg magunknak! 

Nem lenne érdektelen megtudni pontosan, hogy 
milyen helyzetű családok köréből kerülnek ki theologu-
saink. De erre nézve csak három értesítő ad felvilágo-
sítást. A debreczeni és pataki értesítők erre nézve is 
szűkszavúak. Egynéhány érdekes adatot azonban a meg-
levőkből is meg lehet állapítani. A theologusok legna-
gyobb része a papi, tanítói és még nagyobb részben a 
földműves- és iparoscsaládokból kerül ki. A tanárok, 
tisztviselők közül csak nagyon kevesen adják erre a 
pályára fiaikat; az „előkelő" családok gyermekei pedig, 
mint tudjuk, eleitől kezdve idegenkednek ettől. 

Mind az öt theologián elegendő tanerő állt rendel-
kezésre. Kolozsváron a bölcsészet- és neveléstani tár-
gyakat az egyetemen hallgatják az ifjak. Ez alkalmat 
ad nekik arra, hogy a négy évfolyam elvégzése után 
tudori fokozatot szerezhessenek. 

Minden értesítőnek elején vannak figyelemreméltó 
tanévmegnyitó, tanári székfoglaló beszédek, értekezések. 
Tudjuk, hogy nem sokan szokták ezeket elolvasni. De 
e helyen is ki kell emelnünk néhányat. Nagy érdeklő-
désre tarthat számot a budapesti akadémia igazgatójának, 
Marton Lajosnak tanévmegnyitója, a mely I. Rákóczi 
György bibliájáról, a mi Ráday-könyvtárunk nagy kin-
cséről szól. Nagy kegyelettel vette kezébe ezt a könyvet 
a nagy franczia kálvinista professzor, Doumergue is (milyen 
messzire vagyunk most ettől a mi jó barátunktól!). Nyi-
latkozata szerint ez a biblia volt legérdekesebb mindazok 
között, a miket Budapesten látott. A debreczeni értesítő-
nek elején történelmi nevezetességű beköszöntő- és búcsú-
beszédek olvashatók. Mindezek a „régiek" elmúlásával 
és az új, egyetemi korszakra való előkészülettel vannak 
kapcsolatban. Dr. Kun Béla, a főiskola utolsó rektor-
professzorának oroszlánrész jutott az új életre való 
szervezkedés nagy munkájából. Ö készítette „a debre-

czeni ref. kollégium felsőbb oktatási intézete"' szabályzatát. 
Ez az intézmény marad meg a régi alma materből. Figye-
lemreméltó a Kiss Ferencz theol. tanár székfoglalója 
a lelkészképzésröl. Az egyetem mellé lelkészképző-intéze-
tet kell felállítani megfelelő elméleti és gyakorlati sze-
mináriumokkal. Ennek eredményes keresztülvitele, úgy 
hisszük, csak fent jelzett módon lehetséges. Reámutat 
arra az anomáliára, hogy nálunk teljesen gyakorlatlan 
egyének lépnek fel a szószékre. Mikor is szűnik meg 
már az a rendszer, hogy mi boldognak, boldogtalannak, 
mindenkinek, a kinek egy fekete nyakkendője van, meg-
engedjük azt, hogy kísérleti nyúlnak, szavaló és egy kis 
„borravaló" szerzési helynek tekintse a legszentebb szol-
gálat színhelyét, a templomi szószéket? Csoda-e, ha 
ennek nívója annyira lesülyedt ós gyülekezeteink ízlése 
úgy megromlott? A kolozsvári értesítőben ismét talál-
kozunk dr. Kecskeméthy István igazgatónak három pom-
pás szemelvényével keleti útjáról. A pápai értesítő elején 
kegyeletes emlékezések sorozatát látjuk a kerület nagy 
püspökéről, dr. Antal Gáborról, a mely után a theol. 
akadémia rokonszenves ifjú, rendkívüli (?!) tanárának, 
Pongrácz Józsefnek különlenyomatban is megjelent szék-
foglalója olvasható „Jézus kijelentése Istenről" czímen. 
Ebben is bizonyságot tett az Ő nagy hitéről és az ifjú-
ság iránti igaz baráti szeretetéről. A beszámolóban dr. 
Thúrg Etele igazgató szép szavakban aposztrofálta az 
akadémia „pajzsra emelt" tanárát, Németh Istvánt, a ki 
püspökké választása után is, a tanév végéig magyarázta 
az írásokat. A sárospataki értesítő elején közölt köz-
igazgatói jelentés részletes, hű képet ad a főiskola mult 
évi életéről. Megemlékezik a halottakról. Közülük első 
helyen Fejes István püspökről, az új püspök, dr. Tüdős 
István választásáról, üdvözléséről, látogatásáról, Zoványi 
visszahelyezéséről, valamint arról, hogy a konventi segély 
folytán a theol. tanárok közül az idősbek ott is, mint 
Kolozsváron, belépnek a VI. fiz. osztályba. 

Még néhány szót a segélyezésekről. A theologusi 
pálya bizonyára egyike a legolcsóbbaknak. Budapesten, 
Debreczenben, Kolozsváron olcsó internátus, Pápán, Sáros-
patakon olcsó konviktus és mindenütt nagy összegekre 
rúgó segély- és ösztöndíjak stb. szolgáltak a hallgatók 
helyzetének könnyítésére. A budapesti igazgató a tőle 
megszokott pontossággal tüntette fel, hogy direkt segé-
lyek, ú. m. katechetai óradíjak, legácziók, stipendiumok 
stb. czímén 34 ezer kor. folyt be a theologusok zsebébe. 
Az indirekt segélyek összege pedig (tandíj nincs, inter-
nátusi díjelengedós stb.) mintegy 20.000 kor. volt! És mégis 
apadt a mult tanévben is a theologusok száma és mégis 
sok a gyenge és nem erre a pályára való ifjú. Mi az 
oka ennek ? A lelki és egyéb itt fel sem sorolható okok 
mellett egyre reámutatunk. És ez nem egyéb, mint a 
papválasztás mai rendszere, a mely egyfelől az egyházi 
törvény idevágó rendelkezésein, másfelől gyülekezeteink 
romlott ízlésén ós hajlamain alapul. 

Hány kiváló, jóízlésű ifjút rettent el egy-egy ádáz 
gyűlölködést ébresztő, csalafintaságokkal ós más egye-



bekkel megspékelt papválasztásnak és az ebből eredő 
„szennyes mosásnak" látványa?! Innen van, hogy még 
szegényebb sorsú szülők is lebeszélik tehetségesebb 
iiaikat erre a pályára való lépésről. Lesz-e javítás és 
javulás ezen a téren is ? 

Mindegyik értesítő végén ott vannak az értesítések 
a jövő tanévre vonatkozólag. Adja Isten, hogy ennek 
megkezdése minél előbb elkövetkezhessék! 

* 

Értesítő a nagykőrösi és dunamelléki ref. tanító-
képző állapotáról az 1913114. tanévben. 

Új név van a czímlapján, H. Kiss Kálmán neve 
most már ott van belül a jól sikerült arczkép alatt és 
annak a czikknek elején, a melyben utódja, Váczy Fe-
rencz igazgató olyan nagy kegyelettel és találóan emlé-
kezik meg a néhai „tiszteletes tudós tanárról", a ki 
mult évben épen a ref. emléknapján halt meg . . . A nagy-
kőrösi képezdének két gazdája van : a nagykőrösi egy-
házközség és a dunamelléki egyházkerület. A fenntartás 
jogait és kötelességeit közösen gyakorolják és viselik. 
Adja Isten, hogy kettős siker koronázza az intézet mun-
káját az új igazgatás alatt! Mert most nagy szükségünk 
van erre. Mint a nagyon czélszerűtleniil közölt statisztikai 
adatokból látható, az intézetnek 51 vizsgázott tanulója 
volt, a kik közül egy vagy több tantárgyból 7 nyert 
elégtelen osztályzatot. Képesítőt tett 13, egy sem bukott. 
Figyelemreméltó újítás az iskola életében az, hogy a 
téli köznapokon át a képezde negyedéves növendékei a 
gyakorló iskolásokkal, vasárnapi bibliai iskolát tartottak. 
Az intézettel kapcsolatban konviktus is van ; 12 tanuló 
a főgimnáziuméval közös internátusban kapott lakást. 
H. Kiss Kálmán tanszéke még betöltetlen, az őszi ker. 
közgyűlés fog helyére új tanárt választani. P. 

Értesítés. Mult számunkban hírül adtuk, hogy a 
budapesti ref. theol. akadémián szeptember hónapban az 
Összes vizsgák és kollokviumok a megállapított időben 
megtartatnak. Most a theol. igazgatóság, az egyház-
kerületi elnökség felhatalmazására, közhírré teszi, hogy 
szept. 16-án az iskolai év is megnyílik, az internátus 
pedig már szept. 1-én (természetesen nemcsak a theo-
logusok, hanem a többi főiskolai hallgatók számára is). 

Kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Reviczky Vilmos tanárt a soproni ág. h. ev. főgimnázium-
hoz helyezte át, Scharbert Ármin dr. nyíregyházi ág. h. 
ev. főgimnáziumi helyettes tanárt pedig, a fennálló szer-
ződés alapján, rendes tanárrá nevezte ki. 

A pozsonyi ev. theol. akad. tanári kara lelkes-
hangú íölszólítással fordul hallgatóihoz, melyben arra 
buzdítja őket, hogy addig is, míg az előadások meg-
kezdődnek, jelentkezzenek önkéntes ápolói, vagy a lel-
kész, illetve tanító nélkül maradt egyházakba gyülekezeti 
szolgálatra. 

Püspöki körlevél. Dr. Baksay Sándor püspökünk 
újabb körlevélben értesíti gyülekezeteink őrállóit a vallás-
és közoktatásügyi miniszternek az elemi és ismétlőiskolai 
szorgalmi időnek megkezdése és a tanítóknak a gazda-
sági munkálatok szervezése körül való közreműködése 
tárgyában kiadott rendeleteiről, tudomásulvétel és azok-
hoz való lehető alkalmazkodás czéljából. Az első minisz-

teri rendelet — többek közt — a következőket mondja: 
„Az állami és községi elemi iskolákban, valamint az 
állami és községi kisegítő iskolákban és gyógypedagógiai 
intézetekben a szorgalmi idő általában az eddigi rend 
szerint szabályszerűen kezdendő meg, annak a rendel-
kezésemnek tekintetbe vételével, mely szerint az ismétlő 
iskolai tanítást (tehát a gazdasági ismétlői iskolait is) a 
háborús idő tartamára általában felfüggesztem és a 
mindennapi tankötelesek utolsó három (IV., V., VI.) év-
folyamát, ugyancsak további intézkedésig, a gazdasági 
munkában való részvétel czéljából az iskolába járás 
kötelezettsége alól fölmentem és végül megengedem, hogy 
a mindennapi iskolakötelesek harmadik évfolyamába tar-
tozók közül azokat, a kik szellemi és testi fejlettségük 
folytán a gazdasági munka végzésében kellőleg segéd-
kezhetnek, e czélból az iskolai gondnokságok és iskola-
székek a mindennapi iskolábajárás alól felmenthessék". 
A körlevél végén a püspök felhívja az elemi iskolákat 
fenntartó egyházközségek presbitériumait, hogy a hadba 
hívott tanítónak az egyházi pénztárt terhelő összes ese-
dékes fizetményeit, a tanító felesége, vagy szülői által 
kiállított s az iskolaszéki elnök, vagy annak is hadba-
vonulta esetén az esperes által láttamozott nyugtákra 
akadálytalanul kiszolgáltassák. Tudatja egyszersmind, 
hogy további intézkedésig ugyanilyen nyugtákra vehetők 
fel az adóhivataloknál a tanítóknak törvényhozásilag 
megállapított állami illetményei is. 

Az egyetemek és főiskolák megnyitása. A vallás-
és közoktatásügyi miniszter az egyetemeken s jogaka-
démiákon megindítandó munkáról úgy intézkedett, hogy 
a tanév a tudományegyetemeken, a József műegyetemen 
és valamennyi jogakadémián a rendes időben, szeptember 
1-én kezdődik. A beiratások szeptember l-e ós 30-ika 
közt eszközlendők. Az összes vizsgák és szigorlatok szep-
tember 1-étől kezdve tehetők le. Az előadások valamennyi 
karon legkésőbb október 5-én megkezdendők. A miniszter 
egyúttal kimondotta, hogy a hadbavonult hallgatók 
tanulmányi ügyeiben a legnagyobb méltányossággal ak-
ként fog intézkedni, hogy azok tanidejűk beszámításában 
hátrányt ne szenvedjenek. — A sárospataki főiskola 
igazgatósága is értesíti az érdekelteket, hogy a sáros-
pataki ref. főiskola mindenik ágán a beiratások szeptem-
ber elején meg fognak történni s az iskolai éveleji vizs-
gálatok is rendesen megtartatnak. 

A középiskolák megnyitása. A budapesti tankerület 
főigazgatója elrendelte, hogy a főváros középiskoláiban 
minden vizsgát, a melyet augusztus hó végére, illetve 
szeptember elejére tűztek ki, meg kell tartani. Hasonló-
képen intézkedett már az ország legtöbb tankerületi fő-
igazgatója. A tanítás is megkezdődik minden közép-
iskolában a rendes időben. 

A kecskeméti ref. főgimnáziumban mind az osz-
tály-, mind az érettségi-, magán-, pótló- és javító vizs-
gálatokat a kitűzött időben megtartják. Az osztály-, magán-
és pótlóvizsgálatok aug. 27—28, a javító vizsgálatok 
29. és 31-én, az érettségi pótló- ós javitóvizsgálatok 
pedig szept. 7—9. és 11—12. napján lesznek. Az írásbeli 
érettségiek 7—9., a szóbeliek 11—12-én tartatnak. A be-
iratások szintén megtartatnak : a helybeli tanulóké szept. 
1—8-ig, a vidékieké szept. 1—15. napjain. Tekintettel 
a közlekedés nehézségeire, a vidéki tanulók személyes 
megjelenését egyelőre nem kívánja az igazgatóság: a 
jelentkezés az okmányok és iskolai dijak beküldése 
mellett írásban is történhetik. A tanítás kezdetét hír-
lapilag fogja közölni az igazgatóság. 

A háborúba vonult tanítók fizetése. A Tanítók 
Országos Szövetségének elnöksége a kultuszminiszterhez 



fordult azzal a sürgős kéréssel, hogy a hadba vonult 
tanítók fizetése feleségük avagy szüleik által aláírt nyug-
tára is folyósíttassék. A vallás- és közokt. miniszter sürgősen 
intézkedett is és elrendelte, hogy a háborúba hívott 
tanítók helyett a tanító felesége, vagy a tanító szülei is 
aláírhatják az esedékes fizetési nyugtát s az állami iskolai 
gondnokságoktól aláírt nyugtákat az adóhivatalok kötelesek 
kiűzetni. Ugyanilyen intézkedés alapján Iciutalványoztat-
nak az államsegélyek is a felekezeti iskolaszéki elnökség 
láttamozására. 

EGYESÜLET. 

A Ker. Ifj. Egyesületek orsz. titkára az egyházi 
lapok útján kívánja ^felhívni a lelkészek figyelmét arra, 
hogy „a háborús időszak rendkívül alkalmas az itthonma-
radt s különösen a serdülő ifjúsággal való foglalkozásra. 
Száz és száz módot nyújt, hogy a komoly evangéliumi 
igazságokkal s az önfeláldozó hazaszeretet példáival el-
érjük, megragadjuk és nemes tartalommal megtöltsük 
lelkét. Alkalmas ez az időszak arra is, hogy az elért 
ifjúságot, sokkal hamarabb mint egyébkor, munkába állít-
suk, hazafias és egyházias szolgálatokra felhasználjuk s 
így vezetésünk alatt a legnemesebb ügyek zászlaja alá 
tömörítsük a Jézus nevében. Ha megragadjuk most a 
kínálkozó alkalmat és foglalkozunk a serdülő ifjúsággal, 
elérjük azt a czélt is, hogy mire a háború végződik s 
katonáink visszatérnek a harcztérről — nagyrészük a 
csodálatos megmenekülés és megtartatás nagy lelki ta-
pasztalatával — készen van számukra a munkamező, 
hol ezek a tapasztalatok a gyakorlatban is érvényesít-
hetők." 

A Nagypénteki Ref. Társaság vezetői körlevélben 
tudatják a tagokkal, hogy a vezetőség saját hatásköré-
ben s felelőssége teljes tudatában kimondotta, hogy az 
Erzsébet-házban a társaság terhére gondozandó, bent-
lakó tanköteles gyermekek létszámát 60-ra fölemeli, — 
s a még be nem töltött helyeket kizárólag csak azon 
tagjai és pártfogói gyermekeivel tölti be, a kik a 
harcztéren elvérzettek vagy keresetképtelenné lettek ! 
Ezt a nemes czélt tagjainak és az érdeklődőknek foko-
zottabb áldozatkészségébe és jóindulatába ajánlja. Az 
adományokat a gondnoki hivatal (II., Fő-utcza 71, II. 9.) 
czímére kérik. 

A ltef. Ifjúsági Egyesület hölgybizottsága augusz-
tus 14-iki gyűlésén igen életrevaló, jó honleányi csele-
kedetre határozta el magát. Hetenként kétszer, kedden 
és pénteken délután 8 órától kezdve a késő esti órákig 
varrni fognak a háborúba menő, vagy háborúban levő 
katonák számára. Munkásságuk tehát nem csupán a 
hívogatásig, vagy erszényük megnyitásáig terjed, hanem 
idejüket és kézi ügyességüket is rendelkezésére bocsát-
ják a hazának. A varróórákat Orth Ambrusné vezeti 
nagy odaadással. Az első varróóra 1. hó 21-én pénte-
ken volt. Zakatoltak a varrógépek, melyeknek egyhangú 
berregését egy-egy szép ének élénkítette, a végén pedig 
bibliamagyarázat és ima volt. 

GYÁSZROVAT. 

Kosztolányi Sándor a barcsi ev. egyházmegye 
felügyelője, ki 25 évig állott egyházmegyéjének élén s 
fáradhatatlan buzgósággal működött, 83 éves korában 
elhunyt. Nyugodjék békével! 

Kelelös szerkesztő : B. P a p I s t v á n . 

PÁLYÁZAT. 

Pályázat tanítóképzői tanárságra. 
A dunamelléki református egyházkerület és a nagy-

kőrösi ref. egyház által fenntartott nagykőrösi református 
tanítóképző-intézetben egy rendes tanári állásra pályázat 
hirdettetik. Betöltés alákerül: egy történet földrajzi szak-
csoportú rendes tanári állás. Pályázhatnak oly református 
vallású férfiak, kiknek történet-földrajz szakcsoportból 
tanítóképző-intézeti vagy középiskolai tanári oklevelük 
van. Református lelkészi oklevéllel bíró egyének külö-
nösebb figyelemben részesülnek. 

Javadalom a fenntartó testület részéről: 2400 K 
törzsfizetés, 600 K lakbér és 1000 K-ig emelkedő ötöd-
éves korpótlék ; ezeken kívül a törvényes állami fizetési 
kiegészítés. 

Kötelességeit az egyházi törvények írják elő. 
Az állást a dunamelléki ref. egyházkerület Buda-

pesten, ez év őszén tartandó közgyűlése fogja betölteni 
s az állás a választás után azonnal elfoglalandó. 

A keresztlevéllel, oklevéllel, szolgálati, orvosi bizo-
nyítvánnyal, esetleges irodalmi működést feltűntető ira-
tokkal felszerelt kérvények 1914 szeptember hó 10-ig a 
nagykőrösi ref. tanítóképző-intézet igazgatóságához kül-
dendők. 

Nagykőrös, 1914 július hó 30-án. 
Váczy Ferencz, 

igazgató. 

HIRDETÉSEK. 

Orgona- és harmoniumgyár 
gSzerőhajtás- ós sajátvillamosvílágítással berendezve, 

ORSZÁGH SÁHDOR ÉS FIA 
os. 6a kir. udvari azállitók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minden nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 



a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v.azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: M.» Corvin-tér 2. — IV.. Semmelweiss-u. 14. — V.. Lipót-
(örút 2 2 . VI., Andrassy-út 2 8 . — VI I I . , Rákóczi-út 3 9 . — VIII . , Baross-

utcza 77 X., Liget-tér 2. 
Egy a f e t i ó r n e n i t i t ö m é s t h i e a ; való utasítást 

tartalmazó füzet bárkinek i n g y t í t i kiadatik. 

Q l p r j p i } A T T Ó gőzüzemre berendezett csász. 
I \ I C U J L I V v 1 I " és kir. udvari orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb .templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsckeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál 

a lelkész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16 J alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
3.— kor.-tól 10— kor.-ig 
3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
3.80 kor.-tól 6 — kor.-ig 

Vászon- és fél bőrkötésben . 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8" alabban 17V2 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.60 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Épen most je lent meg. Epen most je lent meg. 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

Hornyánszky Viktor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Európa legnagyobb 
háborús térképét 

2 Korona 70 fillér 
előzetes beKüldése 
ellenében vagy 3 
Kor.-ért utánvéttel 
bérmentve szállítja 

Hegedűs és Sándor 
KönyvKeresKedése Debreczenben. 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Flagyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesitő-
eiĉ dc Szövetkezetéhez occiffcáe 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik SS millió K 
évi forgalommal. Levélczím: HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
B u d a p e s t e n , V I I L k e r * , M á r í a - u t c z a IU szám• T e l e f o n : J ó z s e f 3 4 — 1 0 * 

Elvállalnak minden-
nemű^ azépitésíszakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Na gy gyakorta, tta l b író 
speczíálísták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyíiázgyülekezetek-
nek iskolák és templo^mok, 
valamint lelkészi- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánat ra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. . . .. . . . . 

T É R K É P E K . 

Szerb háború téíképe • • • • • • • K —*80 
Oroszország térképe, német és osztrák határokkal 

5 "• 

U g y a n a z hegységekkel, színezve • • • • • • 

Német, francia, OrOSZ harctér nagy térképe • • 

Európa nagy, színes térképe • • • • • • • 

Apró zászlócskák, hadállások kitűzésére • • • 

- . 3 0 

1.— 
2 . — 

2 . — 

—.02 
Megrendeléskor célszerű az összeget bélyegekben, vagy postautalványon előrebeküldení. 

Portóra ÍO fillérrel több küldendő. 

K A P H A T Ó K 

Kókaí Lajos könyvkereskedésében 
Budapes t IV*, K a m e r m a y e r Károly-u, 3* € 

T É R K É P E K . 



Megjelenik m i n d e n v a s a r n a p . 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l 
IX., R á d a y - u t c z a 28., a h o v á 
a kéz i r a tok , e lőf izetés i és h i rde tés i 

d í j ak stb. k ü l d e n d ő k . 
L a p t u l a j d o n o s és k i a d ó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B I L K E I P A P I S T V Á N . 

Társszerkesztők : 
pálóczi Horváth Zol tán dr . és Kováts István dr. 

Belső munkatársai;: : 
B ö s z ö r m é n y i J e n ő , S e b e s t y é n Jenő , T a r i I m r e d r . és 

Ve re s s J e n ő . 

Előfizetési á r a : 
Egész évre: 18 kor . , fé lévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 k o r . 50 fillér. 
Kálvinszővetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

T A R T A L O M . Az É l e t K ö n y v é b ő l : Várakozás. Marjay Károly. — V e z é r c z i k k : A háború erkölcsi mérlege. Sebestyén Jenő. — 
K r ó n i k a : Imanap. A „békeczár." — T á r e z a : Egy hét Spanyolországban. K. I. — K ü l f ö l d : A külföld' evangéliumi 
keresztyéneihez. — A mi ü g y ü n k . — I r o d a l o m . — E g y h á z . — I sko l a , — E g y e s ü l e t . — Gyász rova t . — Szer-
k e s z t ő i ü z e n e t e k . — P á l y á z a t o k . — H i r d e t é s e k . 

O T E S T A N S 

Az Élet Könyvéből . 

Yárakozás. 
„A mitől retteg az isten-

telen, az esik őrajta; a mit 
pedig kívánnak az igazak, meg 
lesz.", (Péld. 10.,4.) 

Valóra vált, a mit ezreknek ajka énekelt hangos 
fogadással: „Mindnyájunknak el kell menni!" Mind-
nyájan elmentek, Bátran; lelkesen, Kemény tartással 
nyomták a búcsúcsókot orczánkra, homlokunkra. Ennyi 
hajlék talán soha sem volt még üresen . . . Ennyi árva, 
búbánatos özvegy a mi földünkön még nem hullajtott 
könnyet . . . ! 

Nem egyedül mentek. Kertünknek legszebb virágait 
bokrétául tűztük csákójukra. Férfias, erős kézszorításunk-
ban ott dobogott szívünknek egész szerelme. Virágjaink-
kal, csókjainkkal, áldásainkkal együtt elvitték a nyugo-
dalmunkat is. Üres a hajlék, nincs maradásunk benne. 
Jó ilyenkor lakozást venni az Űr házában. Fohászokat 
küldünk az Örökkévaló trónusához a hadbaszállt ked-
vesekért . . . 

Hírt se hallunk már f e l ő l ü k . . . Azt se tudjuk, 
merre járnak . . . Vájjon hol hajtják most nyugovóra 
fáradt fejüket '?. . . Élnek-e, halnak-e?. . . 

A kik itthon maradtunk, nem tudjuk a hétköznapi 
munkában elveszíteni magunkat. Aggódó lelkünk mind-
untalan messze elszáll idegen, ismeretlen tájakra a 
mieink után . . . De jó volna megtalálni őket s védő 
angyalként rájuk borulni, őrködni fölöttük a harczban, 
vészben, zivatarban . . . De szívesen fognánk fel az ellen 
haláltosztó golyóit . . . 

Mikorra visszatér a képzelet szárnyain messze el-
szállt lélek: itthon harczi hírek várják. Szemünk mohón 
falja az örvendetes üzeneteket . . . Diadalokról szól-
nak . . . Hősök nevét fonják babérkoszorúba . . . 

Várakozásunk mind nehezebb . . . A kétségeket, 

az aggodalmak fekete hollóit elhessegetjük . . . A vára-
kozás ezernyi izgalmában megmámorosodik a lelkünk . . . 
É mámorban még szomjasabbá válunk . . . A világtör-
ténelem legnagyszerűbb lapjait véres betűkkel most ír-
ják . . . Nemzetek, nagy hatalmasságok életének, halálá-
nak pillanatait számlálgatjuk. Már-már el sem bírjuk a 
várakozás e napjait, szinte belefájdul az agyunk, pedig mi 
soha nem hallott diadalok mámorának gyönyörűségetadó, 
tüzes borával akarjuk itatni a lelkünket, hogv tízhúrú 
hangszeren új éneket harsoghassunk nektek fiaink, ti 
földet rázó viharok, kik Európa homlokán tomboltok ! . . . 

Hírek szállnak idegen országból, ellenség földéről. 
Ingadozás, kapkodás, menekülés biztosabbnak hitt tájak 
felé, a mikről szólnak . . . Hírek szállnak messze ide-
genből, nagy, véres csatákról, ellenség vesztéről. Vára-
kozás van ott is. E várakozásban merő kétely, rettegés, 
halálos félelem, a megsemmisülés aggodaloma. Az álom 
arrafelé is kerüli a szemeket, de a kétségbeesés miatt. 
A hazugság koholt hírei csak ideig-óráig tudtak lelket 
önteni a remegőkbe . . . A szomorú valóság kérlelhetet-
len vasökle kegyetlenül hasogatta szét a hazugság hamis 
kárpitját. A rettegés lett úrrá mindenen. „Nem élem 
túl" kiáltás hangzik máris az eddig költött győzedelme-
ket szóló szájból . . . 

Csöndesség van körülöttem. Az Úrnak napja vir-
rad. A várakozásba belefáradtak virrasztók félig öntudat-
lanul hevernek párnáikon. Az Élet Könyve megnyílik 
előttem . . . A bölcs király sok ezer éves beszédén akad 
meg a szemem, újul meg a lelkem. A szent, mámoros 
várakozásban Isten szava csendül meg: „A mitől retteg 
az istentelen, az esik ő ra j ta ; a mit pedig kívánnak az 
igazak, meg lesz". 

Milyen határozottsággal, micsoda bizonyossággal 
beszél az Ige. Öröm a lelkünkbe szívni. Hát, a mitől 
odaát rettegnek, az esik raj tuk? A mit mi kívánunk, 
várunk nagy bizakodással: meg lesz ?.,.,. Igazán meglesz? 

A seregeknek Ura, Istene azt mondja, azt ígéri, 



liogy meg lesz! Halleluja! Várakozásunk szent, boldog 
várakozás. Ti, mieink, térjetek haza majd ujjongás kö-
zött, örökös öröm a fejeteken, találjatok itthon is vígas-
ságot és örömöt, tűnjék el a fájdalom és sóhaj mielőbb! 

Marjay Károly. 

A HÁBORÚ ERKÖLCSI MÉRLEGE. 
Tudjuk, hogy a háború általában és a mostani 

meg különösen ezerféle rejtett úton, de kihat szinte 
minden egyes ember életére. Politikai, közgazdasági, 
lélektani hatása óriási. Foglalkoznak is vele sokféle 
szempontból s meg is lesz majd mindegyik szempontnak 
a maga irodalma. Mi, természetesen, épen abból a szem-
pontból kell hogy nézzük ezt a háborút a legnagyobb 
érdeklődéssel és aggodalommal, a melyből a legtöbb 
ember nem nézi, t. i. morális szempontból. Es bár a 
háború még csak most kezdődött s így kész mérlegről 
nem lehet szó, egyes baljóslatú morális jelenségeket 
már feljegyezhetünk magunknak. 

A ki tömegpszichologiai tanulmányokat akar végezni, 
annak most erre kitűnő alkalma nyílik. S azok a bar-
bár tüntetések s kegyetlenkedések, a melyeket a magyarok 
egy része s a sajtó által is annyira imádott francziák 
és belgák követtek el, méltóan sorakoznak a sufí'ragettek 
régebbi tüntetéseihez. A tanulság pedig ebből ismét 
csak az, a mit a híres Buekle, a nagy angol történetíró 
már régen megállapított, hogy a külső kultura óriási 
haladásával szemben erkölcsileg egyáltalában nem halad 
az emberiség. Csak le kell kaparni és pattogtatni a kul-
tura vékony zománczát s rögtön előttünk áll a barbár 
bűnökkel telt, semmiféle morális ideáloknak nem hódoló 
emberi lélek. A lezajlott balkáni háború már keserves 
tanulságokat szolgáltatott számunkra ebben a tekintetben. 
A szerbek, francziák és belgák mostani viselkedése csak 
még rikítóbb színben tüntetik fel előttünk azt a tényt, 
hogy a korcs vagy névleges keresztyénségnek erkölcsi 
gyümölcsei nem lehetnek és öntudatos, tiszta keresz-
tyénség nélkül a kultura szintén csak külsőleges és 
névleges érték a számunkra. Micsoda felemelő és imponáló 
a protestáns evangéliumi öntudattól telített német császár 
és hadvezetőség lovagias viselkedése az ellenséges terü-
leteken való átvonulás alkalmával! Milyen nemes és 
méltóságos a magyar nép bánásmódja a foglyokkal és 
az itt élő idegenekkel szemben! Hogy a gondolkozás 
és viselkedés e nemességének a keresztyénség eszme-
világa a végső forrása, azt nehéz lenne most elvitatni. 
Hogy azonban a keresztyénségével dicsekvő Európában 
olyan barbárságok is történhetnek, mint a milyenekről 
a balkán-háborúk alkalmával és ma is hallunk : annak 
meg nem a keresztyénség, hanem épen a keresztyén 
szellem hiánya az oka. Mert vájjon törődött-e az európai 
keresztyénség s a nagy protestáns nemzetek missziója 
is a Balkánnal s általában a kelettel eddig ? Törődött-e 
azzal, hogy az akármilyen formában Európában és főleg 
keleten és délen élő névleges keresztyénséget valóságossá, 

öntudatossá és evangéliumivá tegye? Ázsia, Afrika s 
Ausztrália vad népei évszázadok óta kapják már a leg-
jobban képzett misszionáriusokat; a közvetlen kelet és 
a szomszédunkban levő Balkán pedig még eddig semmit 
sem kapott! Még az oláhok, szerbek, horvátok 1848-iki 
és a czigányok állandó barbárságai sem voltak képesek 
bennünket annyira vinni, hogy komoly missziói munkát 
kezdjünk közöttük: vájjon micsoda etikai elveket vár-
hatunk tőlük egy háborúban, a hol még a legszigorúbb 
erkölcsi elvek is kénytelenek meglazulni vagy fel is bom-
lani? Mi menti meg a népeket egymás barbár bosszú-
jától, ha nem az egyesek keresztyéni lelkülete és gondol-
kozásmódja ? Ez a világháború még sok szomorúságra 
fog megtanítani bennünket. 

Sebestyén Jenő. 

KRÓNIKA. 

Imanap. 

II. Vilmos császár rendelete, mellyel Poroszország-
ban augusztus 5-ére általános imanapot rendelt el, ma-
gyar fordításban így hangzik: „Egy semmivel nem iga-
zolt támadás elhárítása végett kénytelen vagyok fegyvert 
fogni és Németországnak rendelkezésre álló minden ere-
jével a birodalom fennmaradásáért és nemzetünk becsü-
letéért síkra szállani. Uralkodásom ideje alatt komolyan 
törekedtem arra, hogy a német népet a háborútól meg-
óvjam és számára a békét biztosítsam, de fáradozásaim 
hiábavalóknak bizonyultak. A háború eredetére nézve 
tiszta lelkiismerettel Isten színe előtt bizonyos vagyok 
ügyünk igazsága felől. Hazánknak ellenséges kihívás 
folytán reánk erőszakolt megvédése súlyos vagyon- és 
véráldozatot fog tőlünk követelni. De én tudom, hogy 
népem ebben a harczban is ugyanazzal a hűséggel, 
egyetértéssel, áldozatkészséggel és elszántsággal áll mel-
lettem, a mellyel előbbi nehéz időkben Istenben boldogult 
nagyapám mellett állott. A mint ifjúságomtól fogva megta-
nultam az Úr Istenbe vetni bizodalmamat, úgy ezen komoly 
időkben is annak érzem szükségét, hogy előtte meghajoljak 
és az 0 irgalmáért könyörögjek. Felhívom népemet, egye-
süljön velem közös áhítatban s tartson velem aug. 5-én egy 
rendkívüli általános imanapot. Az országban levő összes 
istentiszteleti helyeken gyülekezzék össze népem e napon 
komoly ünnepiességgel Isten nevének segítségül hívá-
sára, hogy 0 legyen velünk és áldja meg fegyvereinket. 
Az istentisztelet után pedig térjen vissza kiki munkájá-
hoz, a mint az idők égető szüksége parancsolja. Talán 
lesz, a kinek némi szolgálatot teszek azzal, ha ezzel 
kapcsolatban utalok Dániel gyönyörű imádságára a róla 
nevezett prófétai könyv kilenczedik fejezetében." Ezek-
hez a szavakhoz nincs hozzáfűzni valónk. Vilmostól, a 
kit megtanultunk a békében tisztelni, ezt vártuk a hada-
kozás idején. Ki ne hallaná örömmel e királyi ajkakról: 
„Ifjúságomtól fogva megtanultam az Úr Istenbe vetni 



bizodalmamat, ezen komoly időkben is érzem szükségét, 
hogy előtte meghajoljak és az 0 irgalmáért könyörög-
jek." Hisszük, hogy az Ur meghallgatja a keresztyén 
fejedelmet és népét. 

A „békecsár". 

II. Miklós, a minden oroszok czárja is megszólalt. 
Vártuk is e zivataros napokban megszólalását. A ki eddig a 
„békeczár" hangzatos czímóvel ékeskedett, ugyan mit fog 
mondani? A háború első napjaiban Moszkvába, a szent vá-
rosba utazott a fehér czár. Az Uspenszky székesegyház nagy 
pompájú istentiszteletén egész kíséretével résztvett. Isten-
tisztelet után díszes ünnepi körmenet volt, a melynek 
utolsó aktusaképen a czár fogadta Moszkva város ma-
gisztrátusát, a nemesség és kereskedővilág küldöttségeit. 
Az üdvözlésekre a czár a következő beszéddel válaszolt: 
„Abban a háborús zivatarban, a mely akaratom ellenére 
hirtelen rázúdult békés népemre, őseim szokása szerint 
eljöttem, hogy lelkemet Moszkva szent helyein erősítsem. 
Drága népem, a mely mindenütt, a városokban, a biro-
dalmi dumában és birodalmi tanácsban egyértelműleg 
követte felhívásomat, teljes erejével talpraállott és min-
den viszályt feledve, síkra szállt, hogy a hazát ós a szlá-
vizmust megvédelmezze. Az érzelmeknek és a gondola-
toknak ez a harmóniája újabb vígasz nekem arra, hogy 
nyugodt bizalommal várjam a jövőt. Erről a helyről, 
Oroszország szívéből, legmelegebb üdvözletemet küldöm 
vitéz csapataimnak és bátor szövetségeseinknek, a kik 
velünk a liarczban egyesültek, hogy a békét és az igaz-
ságot, a melyet lábbal tiportak, megvédelmezzük. Isten 
legyen velünk!" Érdemes e czári szavakat az utókor 
számára megőrizni. A gör. kel. oroszoknak egyházi feje 
azt mondja, hogy „akarata ellenére" zúdult fejére a há-
ború. A békét és az igazságot ő akarja szövetségeseivel 
megvédelmezni! Segítségül meri hívni az Urat is. Már 
mutatja az Isten, hogy kiket segít. 

TÁRCZA. 

Egy hét Spanyolországban. 
Már többször fölébredt bennem is a vágy, hogy 

lássam Spanyolországot. Ez a név egész sereg exotikus 
fogalom gyűjteménye mindannyiunk számára. Tudjuk, 
hogy olyasvalamit látunk ott, a mit másutt nem látha-
tunk. Az újkor hajnalán, a nagy fölfedezések után a 
spanyol volt a világ leghatalmasabb nemzete. Azért nem 
tudott sokáig az maradni, mert lelkével a középkorban 
akart azután is élni. A legtöbbünk képzeletében ma is 
úgy él ez az ország, mint egy darab megkövesedett kö-
zépkor. 

Engem is csábított az a gondolat, hogy előbb az 
afrikai partokon megismerem az őskeresztyénség romba-
dőlt világát, azután Spanyolországban a középkori ke-
resztyénségét. Éhhez a vágyamhoz a tengeren egy má-
sik önző vágy is csatlakozott. Nagyon megelégeltem már, 

a kisebb-nagyobb megszakításokkal, a nyugtalan vizeken 
töltött kilencz napot. Columbus elégedetlen emberei alig 
várhatták jobban, hogy mikor érnek már szárazföldet, 
mint jó magam. így kétszeresen vágytam Spanyolországba I 

22-én reggel föltűntek a spanyol partok. Örven-
dezve szemléltük a magas, kopár tengerparti hegyeket. 
Ezek mentén haladt a hajónk egész délelőtt. A tenger 
most is elég erősen hullámzott. De mintha nem éreztük 
volna. Talán a szárazföld közelsége okozta? Vagy a 
hajónk emberelte meg egy kicsit magát, hogy mégse 
váljunk el tőle olyan örömest ? . . . 

Délfelé már tisztán láttuk a „Herkules oszlopai" 
közé ékelt tengerszorost. Jobbról Gibraltár, balról Ceuta 
sziklái emelkednek. Hosszú századokon át azt tartották, 
hogy itt a világ vége. Ezen túl nincs semmi: „Non plus 
ultra." A mikor azután fölfedezik Amerikát, megtudják, 
hogy biz még „több" van ezen túl. Az új világrész új 
urai, a büszke spanyolok elhagyják a „non"-t és czíme-
riikbe rajzolják Herkules oszlopait a még büszkébben 
hangzó megcsonkított jeligével: „Plus ultra!" 

Egész közel hajózunk el a gibraltári nagy szikla-
tömb mellett. Sík földnyelv kapcsolja oda Spanyolország 
sziklás testéhez. Mintha a természet is arra szánta volna, 
hogy gazdája a Földközi-tenger bejárójának az ura le-
gyen. A spanyol örökösödési háború alkalmával, két 
századdal ezelőtt, tette rá az élelmes angol a kezét. Úgy 
megerősítette s úgy telerakta a keskeny taraját, az ol-
dalait félelmetes ágyúkkal, az alját meg alagútakkal, hogy 
ha csak valami új ostrom-ágyúszörnyetegeket nem talál-
nak föl, aligha veszik el tőle. 

Néhány pillanatra levesszük a tekintetünket az öl-
döklésre kész szörnyekről. A hajó orrán egy arab imád-
kozik. Fölső ruháját leteríti a hajóra. Arra térdel. A fé-
nyesen ragyogó nap felé fordulva, valahányszor Allah 
nevét említi, mélyen előrehajol, homlokával érinti leterített 
ruháját Azután jön a második, a harmadik . . . S nékünk 
föltűnik, hogy ők észre se veszik a kíváncsian feléjük 
tekintgetőket. 

Lassan megkerüljük a hegy legalsó csücskét, az 
„Európai fok"-ot és befordulunk az öbölbe. A meredek 
sziklafal másik fele bontakozik ki előttünk, lábánál a 
27 ezer lelket számláló városkával. Jó messze künn áll 
meg hajónk. Egy idegen hajót sem engednek közelebb 
az angolok. A révkapitányság motorja máris siet felénk. 
Fagyosképű ánglius tiszt áll a tetején. Egyik hajótisz-
tünk várja lenn a hágcsó alján. Mord ábrázattal kikér-
dezi, honnan jövünk, hány utas van? stb. Azután hosszú-
nyelű csíptetővel átveszi tőle a hajó írásait, megnézi, ír 
rá egy-két szót és visszanyújtja. Kis gőzös áll hajónk-
hoz, azzal azután partra szállunk. Miután elhaladunk a 
vámház előtt s a városba való lépésre és estig való ott-
maradásra jogosító jegyeket kapunk a szemben lévő 
rendőri hivataltól, áthaladunk az alagútszerű kapukon. 
Hamarosan benn vagyunk az ódon kis városban. A szálló 
könyvébe bejegyezzük adatainkat. Azok alapján a szálló-
tulajdonos megszerzi számunkra az engedélyt az éjszakai 



ottmaradásra. Körülnézünk egy kissé a városban, mely-
nek kapuit éjszakára lezárják. A lakosság jobbára spa-
nyol, de azért minden fölírás angol. Jókor nyugodni 
térünk. Nem valami fényes ágyunk van, de a tengeren 
töltött kilencz éjszaka után nagyon jól esik benne az 
alvás. 

Másnap, 23-án délelőtt gyalogszerrel elrándulunk 
az „Európa-fok"-hoz. Jó két óránkba került, míg a felső 
városon át, a rendkívül jó karban tartott utakon leér-
tünk a félsziget legalsó csücskéhez. Közben betévedtünk 
a fellegvárba vivő útra, de hamarosan visszatessékeltek 
onnan. Idegeneknek csak az alsó részen szabad meg-
fordulni. Ez is csupa kaszárnya, lőrésekkel ellátott, ágyúk-
kal megrakott fal. Jól megtermett katonák gyakorolgatják 
magukat erre is, arra is. Jól körülnézünk az Európa-
foknál, azután igyekezünk visszafelé, mert még a spa-
nyolországi jegyeinket is meg kell váltanunk és délben 
már indulnunk kell. 

Áthajókáztunk az öböl túlsó felére, Algeciras-ha,, 
hol néhány éve a marokkói kérdést tárgyalták hónapo-
kon keresztül. Ez már spanyol földön van. — Mindjárt 
meg is tapasztaltunk egyet-mást Spanyolországból. Leg-
elsőbbet a vámvizsgálatot. Össze-vissza turkálták minde-
nünket a sávos nyári ruhába bújt, udvariatlan finánczok. 
Azután föladtuk a nagyobb podgyászainkat. A spanyol-
országi közbiztonság ékes bizonyságául, leólmozták őket. 
Ugyancsak ezt a nagy biztonságot bizonyítja az is, hogy 
minden vonattal két zsandár és lehetőleg még egy tiszt 
is utazik, kik minden állomáson kiszállnak a vonatból. 
Mikor megláttuk őket, el se tudtuk képzelni, miféle te-
remtések lehetnek ezek az elől ellenző nélküli, hátul 
szögletesen fölcsapott kalapú, fegyveres vitézek? 

A rekkenő spanyol hőséget is megtapasztaltuk egy 
kissé. A híres Reina Christina Hotel csodaszép parkjába 
menekültünk előle, mely telistele van bujaszínű délszaki 
virágokkal, pálmákkal. Utunk további részén, a vasúton 
azonban elég tűrhető hőmérséklet uralkodott. 

A spanyol vasútakon vagy nagy úr, vagy nem úr 
az ember. Csak I. és III. osztályon utazhatik. Primitív, 
oldalnyilós II. oszt. kocsik csak elvétve járnak. Általá-
ban nagyon messze állnak a spanyol vasútak a nyugat-
európaiaktól. A menetjegyek ára tekintetében azonban, 
mondanunk sem kell, messze túlszárnyalják őket! Rend-
kívül kevés vonat já r ; az is roppant lassan. Gyorsvona-
tok még ritkábban közlekednek: több csak bizonyos 
napokon jár. Ha el találja az ember szalajtani, várhat 
a legközelebbire egy-két napig. 

Ilyen, hetenkint csak négyszer közlekedő, mind-
össze két-három rövid kocsiból álló, úgynevezett „ex-
press" vonattal keltünk mi is útra Algeciras-ból Granada 
felé. Lassan és egy sereg alagúton áthaladva, emelke-
dünk mindig magasabbra és magasabbra az andalúziai 
hegyek közt. \ kopár hegyek lábánál, a mélyen lent futó 
hegyi patak mentén, leánderek piroslanak végesvégig. 

(Folyt, köv.) 
IC. I 

K Ü L F Ö L D . 

A külföld evangéliumi keresztyéneihez! 
Ebben a páratlan világtörténelmi korszakban, mely 

megépítette a hidat a keresztyén világ számára az egész 
nem-keresztyén emberiséghez s afelett tekintélyes befo-
lyást biztosított számára, Európa keresztyén népei test-
vérgyilkos háborúban készülnek egymást kölcsönösen 
felkonczolni. Az a tervszerű hazugsághálózat, melynek 
uralma alatt áll a nemzetközi távíróforgalom, a külföld 
előtt a mi népünkre és annak kormányzatára igyekszik 
hárítani e háború kitöréséért a felelősség súlyát és meg 
merte tagadni tőlünk és császárunktól az Isten segítsé-
gülhívásának benső jogát is. Ezért mi, a kiket a kül-
föld keresztyénei is olyan férfiaknak ismernek, kik az 
Evangéliumnak idegen népek között való terjesztésén és 
Németország és más keresztyén népek között kultúrális 
kapcsolatok és barátságos érintkezések létesítésén fára-
doztak, szükségét érezzük, hogy a teljes nyilvánosság 
előtt letegyiik a magunk tanúságát erre a háborúra vo-
natkozólag. 

43 esztendeig fentartotta a békét nemzetünk. Ha 
más országokban háborús veszedelmek támadtak, mindig 
azon igyekezett, hogy azokat megszüntetni vagy enyhí-
teni segítsen. Egész lelke a békés munkára hajlott. 
A modern emberiség kultúrkincsének legjavához lerótta 
a maga becsületes hozzájárulását. Sohasem törte fejét 
azon, hogy másoktól hogyan vegye el a világosságot ós 
a levegőt. Senkit sem akart helyéből kiszorítani. Más 
népekkel való békés versenyben fejtette ki azokat a 
képességeket, melyekkel Isten megajándékozta. Szorgal-
mas munkája meg is termette dús gyümölcsét. A primi-
tív népek között való gyarmatosítás feladatából is kiérde-
melte szerény osztályrészét és igyekezett Kelet-Ázsia 
újjáalkotásához is hozzájárulni a maga részével. Béke-
szeretete felől nem hagyott kétséget senkiben sem, a ki 
látni akarta az igazságot. Csak vétkes támadás kivédé-
sének kényszere alatt ragadta most kezébe a fegyvert. 
Mialatt kormányunk azon fáradozott, hogy az ocsmány 
királygyilkosság igazságos megtorlását lokalizálja és két 
szomszédos nagyhatalom közötti háborúnak kitörését el-
hárítsa, azok egyike, míg császárunk közbenjárásáért 
folyamodott, szószegő módon veszélyeztette határainkat és 
arra kényszerített, hogy megoltalmazzuk országunkat az 
ázsiai barbárság pusztítása ellen. Ekkor odaállottak ellen-
feleink mellé azok is, a kik vérük, történelmük és hitük 
szerint testvéreink és a kikkel a közös világfeladatban 
annyira összeforrva éreztük magunkat, mint talán egyet-
len más néppel sem. Ezzel a fegyveres világgal szem-
ben világosan felismertük, hogy kötelességünk megvé-
deni létünket, fajtánkat, kultúránkat és becsületünket. 
Ellenségeinket semmiféle tekintet sem tartja vissza ott, 
a hol véleményük szerint kilátásuk van a megsemmi-
sítésünkben való részvétel által maguknak valami gaz-
dasági előnyt, vagy hatalmi gyarapodást biztosítani, 



hazánk földjének, gyarmatbirtokunknak vagy kereske-
delmünknek egy részét magukhoz ragadni. A népek e 
dühöngésével szemben a szent és igazságos Istenben 
bízva, félelem nélkül állunk. Épen azért, mert bűnös 
módon reáerőszakolták ezt a háborút népünkre, az úgy 
talált bennünket, mint egységes népet, melyben a tör-
zseknek és osztályoknak, a pártoknak és a felekezetek-
nek minden választófala ledőlt. Szent lelkesedésben, nem 
rettegve sem harcztól, sem haláltól, tekintetünket Istenre 
emelve egyek vagyunk és örömest készek mindenünket 
feltenni hazánk és szabadságunk oltárára. 

Megnevezhetetlen szörnyűségek történtek külföldön 
tartózkodó békés németekkel szemben, nőkkel és gyer-
mekekkel szemben, sebesültekkel és orvosokkal szemben. 
Kegyetlenségek és gyalázatosságok, a melyeknek példáját 
sok pogány és mohamedán háborúban hiába keressük. 

Ezekről a gyümölcsökről ismerjék most meg a nem-
keresztyén népek, hogy kinek tanítványai a keresztyén 
nemzetek? Nem menti az emberrelenségeket még annak 
a népnek érthető izgalma sem, melynek az ellenség 
részéről amúgy is megsértett semlegességét kérlelhetet-
len szükség kényszerítő súlya alatt lehetetlen volt érin-
tetlenül hagyni és nem enyhíti azt a szégyent, hogy 
ilyesmik Ősi keresztyén talajon történhettek. 

Könnyelmű kíméletlenséggel átplántálták a háborút 
Közép-Afrika belsejébe is, noha az ottani hadi műveletek 
a háború eldöntése szempontjából teljesen czéltalanok 
és ámbár az alig néhány évtized óta paczifikált bennszü-
lötteknek fehérek fehérek elleni harczában való részvétele 
felidézheti a bennszülött-felkelés rettenetes veszedelmét. 
Ezek a primitív népek úgy ismerték meg a keresztyén-
séget, mint a szeretet és békesség vallását, ellentétben 
a törzs-viszályokkal és a törzs-főnöki kegyetlenkedésekkel. 
Most fegyveresen vonultatják fel őket egymás ellen azok 
a népek, melyek az Evangéliumot eljuttatták hozzájok. 
Így pusztulnak el virágzó missziói területek. Abba a 
háborúba, melyet a czár a germánság és a protestántiz-
mus elleni döntő küzdelemnek nyilvánított, valami szer-
ződés ürügye alatt belevonták a pogány Japánt is. Azok 
a missziói területek, a melyeket az edinburghi világ-
missziói konferenczia, mint a jelenkor legfontosabbjait 
jelölt meg: Közép-Afrika, hol a fekete faj birtokáért 
folyik a keresztyénség és az izláin versenye és Kelet-
Ázsia, mely most szervezi újjá életét, elkeseredett har-
czok színterévé válnak olyan népek között, melyekre ott 
különös felelősség hárult a missziói parancs végrehajtá-
sában. Külföldi keresztyén barátaink tudják, hogy mily 
örömmel üdvözöltük mi, német keresztyének azt a hit-
és munkaközösséget, melyet az edinburghi világ-missziói 
konferenczia az egész protestáns keresztyénségnek szent 
örökségül hagyott; azt is tudják, mint dolgoztunk mi is 
erőnk legjavával azon, hogy a keresztyén nemzetek és azok 
versengő politikai és gazdasági érdekei felett kibontakoz-
zék a jelenkori, istenadta feladatának felismerésében egy-
séges és boldog keresztyénség. Lelkiismeretünkre vettük 
azt is, hogy politikai félreértéseket és feszültségekot elljáyo,-

lítsunk az útból és baráti érintkezést indítsunk meg a nem-
zetek között. Most gúnyolnak érte az emberek, hogy föl-
tételeztük, hogy a keresztyén hitben van elég hatalom 
legyőzni azoknak gonoszságát, a kik keresték ezt a háborút 
s azzal a szemrehányással illetnek, hogy a mi béke-
törekvéseink csak elpalástolták népünk szeme előtt az 
ellenség igazi gondolkozását. De nem sajnáljuk most, 
hogy úgy kerestük a békét. Népünk nem vonulhatna 
oly tiszta lelkiismerettel ebbe a harczba, ha egyházi, 
tudományos és gazdasági életünk vezető férfiai nem 
igyekeztek volna oly sokféle módon lehetetlenné tenni 
ezt a testvérgyilkolást. 

Nem a magunk népe érdekében, mert annak kardja 
fényes és éles, hanem annak a páratlan világfeladatnak 
az érdekében, mely a világmisszió e döntő órájában a 
keresztyén népekre nehezedik, intézzük szózatunkat a 
semleges és ellenséges külföld evangéliumi keresztyé-
neihez. 

Reméltük Istentől, hogy e döntő óra felelősségéből 
a keresztyén népek számára új életnek áradata fog 
fakadni. Német egyházunkban már is éreztük ennek az 
áldásnak erős hatásait és más országok keresztyéneivel 
való közösségünk a Jézus egyetemes megbízása iránt való 
engedelmességben szent örömünk volt. Ha most ez a 
közösség ádáz módon megszakad, ha azok a népek, a 
melyekben a misszió és testvéri szeretet hatalommá 
kezdettek válni, gyilkos háborúban gyűlöltségtől és el-
keseredéstől eldurvulva, ha a germán protestántizmusban 
csaknem begyógyíthatatlan szakadék hasad, ha a keresz-
tyén Európa eljátssza világpozicziójának egy nemes ré-
szét, ha azok a szent források, a melyekből népeinek 
életet kellett volna meríteniök, hogy azt a nem keresz-
tyén emberiségnek tovább nyújtsa, megzavartatnak és 
elapadnak : akkor ennek felelőssége, ezt ezennel nyugodt 
lelkiismerettel kijelentjük külföldi keresztyén testvéreink 
előtt, nem a mi népünket terheli. Jól tudjuk, hogy Isten e 
véres ítélet által a mi népünket is bűnbánatra szólítja 
és örömmel látjuk, hogy az meg is hallja szavát és hozzá 
fordul. Abban azonban egyeknek tudjuk magunkat né-
pünk minden keresztyénével, hogy e háború rettenetes 
bűnéért és annak az Isten országa földi továbbfejlő-
désében való minden következményéért a felelősséget el-
háríthatjuk és el kell hárítanunk népünkről és kormá-
nyáról. Legmélyebb meggyőződésünkből azokra kell há-
ritni a felelősséget, a kik a háborús összeesküvés hálóját 
titokban már régóta szőtték Németország ellen, most 
pedig reánk vetették, hogy megfojtsanak vele. 

Külföldi keresztyén testvéreink lelkiismeretéhez 
fordulunk és szívükre helyezzük azt a kérdést, hogy 
mit vár most tőlük Isten és mit lehet és mit kell 
tenni, hogy elvakultság és vadság által a világmisszió 
emez isteni órájában a keresztyénség el ne veszítse ere-
jét és jogát a nem-keresztyén emberiséghez való kül-
detésének beteljesítóséhez ? 

A szent Isten a háborús borzalmakon keresztül 
is diadalra viszi ügyét és emberi gonoszság által nem 



engedi meghiúsítani ezélját. Ezért hát hozzá fordulunk 
imádságunkkal: 

Szenteltessék meg a te neved! 
Jöjjön el a te országod! 
Legyen meg a te akaratod! 

Lic. Axenfeld k. missziói igazgató (Berlin); Dr. 
med. Axenfeld professzor (Freyburg); Berner D. M., a köz-
igazgatási főbíróság tanácsosa (Berlin); D. Bezzel H. 
fŐkonzisztóriumi elnök (München); Bodelschwingh Frigyes 
lelkész (Bethel, Bielefeld mellett); D. Deissmann Adolf 
professzor (Berlin); D. Dryander E. udvari főlelkész (Ber-
lin); Dr. Éneken R. professzor (Jéna); 1). Harnack Adolf 
professzor (Berlin); D. Hausleiter G. professzor (Halle); 
Hennig 0 . missziói igazgató (Herrnhut); D. Hermánn 
V. professzor (Marburg); D. Kaftan T. fősuperintendens 
(Kiel); D. Lahusen Fr. fősuperintendens (Berlin); Le 
Seur Pál lelkész (Berlin); D. Loofs Frigyes professzor 
(Halle); Dr. Meinhof C. proíesszor (Hamburg) ; D. Mirbt 
0. professzor (Göttingen); De Neufville Eduárd (Frank-
furt Mm.); D. Paul C. missziói igazgató (Lipcse); D. 
báró Pechmann Frigyes kereskedelmi bankdirektor 
(München); D. Richter Gyula professzor (Berlin); Schin-
kel Miksa (Hamburg); Schreiber A. B., a német evan-
géliumi missziói segélyegyesület igazgatója (Berlin); D. 
Spiecker F. A. igazgató (Berlin); Spiecker János missziói 
igazgató (Barmen); D. Wobbermin G. professzor (Bres-
lau); Dr. Wundt Vilmos professzor (Lipcse). 

A német protestantizmus hadi kiáltványa ez a kül-
földi evangéliumi keresztyénekhez. Az angol keresztyén 
világ meg tudná-e ezt cselekedni? 

A MI ÜGYÜNK. 

Az abauji ref. egyházmegye közgyűlésén 25 K 
folyt be a Claparéde-emlékalapra. A közgyűlés tagjai 
ezzel az adománnyal fejezték ki hálás megemlékezésü-
ket. A mult évben ugyanis áldott emlékű barátunk, mint 
Révész Kálmán vendége, résztvett az ugyanezen napon 
(aug. 28) tartott e. m. közgyűlésen. Igaz József mis-
kolczi segédlelkész, a ki a genfi egyetem hallgatója 
volt, 10 K-t küldött be. Eddig begyűlt 1348 K 10 fill. 
További adományokat B. Pap István theol. tan. czímére 
(IX,, Ráday-u. 28) kérünk. 

IRODALOM. 

„Jézus kijelentése Istenről" czímen tartott érte-
kezésével foglalta el theologiai tanári székét még 1913 
szeptember 23-án Pongrácz József, a pápai akadémia 
ifjú professzora. Most különlenyomatban is megjelent. 
Nagy figyelemmel olvastuk el és épült a lelkünk rajta. 
Hogg madrasi tanár „Karma and Redemption" czímű 
munkájára támaszkodva bemutatja a keresztyénségnek 
egy most még gyenge, de folyton erősödő irányát. Sze-
rinte ez az „új reformáczió" világtörténeti jelentőségű 
lesz, sőt messze felül fogja múlni a XVI. század refor-
máczióját. Forradalmi gondolatot dobott bele ez irány a 
világba, mikor azt hirdette, hogy meg kell vizsgálnunk, 

miként hitt Jézus Istenben s milyennek jelentette Őt ki. 
Pongrácz ezt a mindig aktuális kérdést mutatja be érde-
kesen értekezésében. Nagy szeretettel ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. Ára 50 fillér. 

Fái, a pogányok apostola. írta Wemle Pál, for-
dította Székely Sándor brownsvillei ref. lelkész. Ara 50 
fillér. A tiszta jövedelem 15%-a az ORLE. javára for-
díttatik. Kókai L. bizománya. Ujat nem mond, 29 olda-
lon Pál személyiségét, mint misszionáriusét mutatja be, 
majd a munkamezőről nyújt futó áttekintést. Az elol-
vasást mindenesetre megérdemli. 

Haza védelme czímmel Kimer A. Bertalan egy 
háborús időben elmondható tűrhető prédikácziót adott 
ki elő és utó-imádsággal. Két ének is van hozzácsatolva. 
„A magyar NehemiásnakI", gróf Tisza Istvánnak aján-
lotta. A füzet teljes jövedelme a csatába vonult békési 
katonák családjai segélyezésére szolgál 

Takaró Géza „Igazgyöngyök" czímű derék lapjá-
nak július—augusztusi száma együtt jelent meg a követ-
kező értékes tartalommal: „Többen vannak, a kik velünk 
vannak!" aktuális elmélkedés. „Egy modern apostol" 
czímen Ericksonról, a losonczi diákgyűlésen is megfor-
dult albán misszionáriusról emlékezik meg megkapóan. 
Gyermekeknek czímű rovatban „A csodálatos kenyér"-ről 
szól kis olvasóihoz. Előfizetési ára szegényeknek ingyen, 
másoknak félévre 2 korona. 

EGYHÁZ, 
Lelkószválasztás. Zeley László nagykőrösi segéd-

lelkészt a magyannacskási ref. egyházközség, a tisza-
csécsei gyülekezet aug. 16-án Bakó Péter milotai segéd-
lelkészt egyhangúlag, a tolnabikácsi gyülekezet Rátz 
Károly Ágoston kakaslonmiczi lelkészt hívta meg egy-
hangúlag. 

A kolozsvári theol. fakultásnak két derék, kiváló 
volt növendéke, dr. Imre Lajos és dr. Makkai Sándor 
„venia docendi"-t nyertek egyelőre az igazgató-tanártól 
a kezdődő 1914—15. tanévre. Dr. Imre Lajos paszto-
racióból, dr. Makkai Sándor paedagógiából és kateche-
tikából tartanak elméleti előadásokat és vezetik majd 
az e körbe vágó gyakorlati munkákat. Szívesen üdvö-
zöljük az ifjú munkásokat! 

A tolnai ref. egyházmegye szeptember hó 3-án 
Szekszárdon, a vármegyeház nagytermében tartotta meg 
rendes közgyűlését. Ugyanitt 4-én a szekszárdi egyház 
tanácstermében bírósági ülésen 4 ügyben ítélkezett. 

A dunamelléki ref. egyházkerületben H. Kiss 
Kálmán halálával megüresedett egy ker. lelkészi tanács-
bírói, egy világi tanácsbírói, egy világi aljegyzői, egy 
képezdei rendes képviselői, s pótképviselői állásra be-
adatott 277 egyház részéről 332 érvényes szavazat. Benkö 
István rákospalotai lelkész 169 szavazattal lelkészi ta-
nácsbíróvá, dr. Szabó Béla kir. tanfelügyelő 183 szava-
zattal világi tanácsbíróvá, dr. pálóczi Horváth Zoltán 
fővárosi ügyvéd 300 szavazattal világi aljegyzővé, dr. 
Váczi Ferencz képezdei igazgató képezdei rendes, Vargha 
József képezdei tanár pedig pótképviselővé választatott. 
Amidőn erről örömmel hírt adunk, szeretettel köszöntjük 
az új munkásokat, s kívánjuk rájok Istennek gazdag 
áldását. 

Gondnokválasztás. A sárospataki főiskola lelkész-
gondnoki állása Révész Kálmán kassai esperes-lelkész 
lemondása folytán megüresedett. Aug, 21-én bontotta fel 
Miskolczon ez állásra beadott szavazatokat a bizottság. 
A 370 érvényes szavazatból 203-t — az általános több-



séget — Komjáthy Gábor ungvári lelkész, egyh. ker. 
tan ácsbíró nyerte el. 

A tiszáninneni egyházkerület 2 zsinati lelkészi 
rendes tagságra szavazatot rendelt el. A szavazatok négy 
jelölt (Szuliay B., Bálint D., Hézser E , Komjáthy G.) 
között oszlott meg s az általános többséget egyik sem 
kapta meg. 

Megsebesült ref. tábori lelkész. Perjessy Károly 
ócsai lelkésztársunk, a ki mint tartalékos tábori lelkész 
teljesített szolgálatot, az orosz határon egy ütközet alkal-
mával megsebesült. Lábát sértette meg az ellenség 
golyója. Most gyülekezete körében, szerető, gondos test-
véri kezek ápolják. Kívánunk mi is mielőbbi teljes fel-
gyógyulást! 

Katonarabok a katonák családjaiért. Az aradi 
vár fegyházának lakói azzal a kéréssel fordultak Hegedűs 
Ede alezredeshez, hogy a börtönben keresett filléreiket 
fogadja el a haza, mint a bűnbánat áldozatát és hadd 
adhassák azt a hadbavonult katonák családjainak. 663 
K-t ajánlottak fel a börtön lakói, hogy a szeretet eme 
filléreivel nyomort enyhítsenek. 

A vértesaljai ref. egyházmegye f hó 15-én Szé-
kesfehérváron tartja közgyűlését. Az egyházmegyei érte-
kezlet, a mely Kálvin-Szövetséggé alakul, ez alkalommal 
nem lesz megtartva. 

A szeszes ital belügyminiszteri eltiltása. Emlí-
tettük, hogy Németországban mindjárt a hadüzenet má-
sodik napján megtiltották a katonáknak a szeszes italok 
adását. Nálunk is az állomásokon ezer ós ezer számban 
várja a közönség a katoná-vonatok megérkezését s ha 
megérkezett, nincs senki, ki valamivel ne kedveskedne 
katonáinknak. E kedveskedés nagyon sok helyen szeszes 
ital adásában nyilvánul meg s katonáink a nagy hőség 
okozta szomjúságukban és lelkesültségükben néha mérték-
telenül éltek vele. Most a belügyminiszter 6281—1914. 
B. M. eln. szám alatt kibocsátott körlevelében szigorúan 
megtiltja, hogy hadbamenő katonáinkat a közönség a 
vasúti állomásokon szeszes italokkal lássa el. Felhívja 
a belügyminiszter a közönséget, gondoskodjék róla, hogy 
katonáink az állomásokon tiszta, friss ivóvízzel, vagy 
alkoholmentes italokkal legyenek ellátva. A helyes intéz-
kedés erkölcsi hatása kétségtelen. Ezer és ezer alkalom 
nyílik a közönségnek, áldozatkészségét egyebekben ki-
mutatni, a melyek nem katonáink erőinek bénítására, 
hanem növelésére szolgálnak. A gyülekezetek pásztoraira 
most e téren is szép munka vár. Az itthon maradiakra 
nézve is intézkedhetne hasonló értelemben a miniszter. 
Sajnos, sok helyütt telve a korcsmák most is. 

Katonanap Szadán. A szadai ref. egyház jól sike-
rült katonanapot tartott augusztus 18-án. Reggel 9 órakor 
a község összes lakói — felekezeti különbség nélkül — 
istentiszteletre gyülekeztek a templomba, a mikor is a 
lelkész buzdító beszédben hívta fel a ünneplő közönséget, 
hogy jelen nehéz időkben mindenkitől segítséget vár a 
haza. Hazaszeretetét mutassa meg tehát minden lélek 
olyan jelekben, hogy a harczolók is megérezzék, hogy 
a mint ők értünk, mi értük teszünk mindeneket. Ez isteni 
parancs! A szent czélra gyűjtőket — kik házról házra 
járnak — várva-várja minden szív. Felhívás eredménye 
950 K készpénz és 400 K értékű termény, melynek egy 
része a sebesülteket illeti, másik része pedig a kenyér-
kereső nélkül maradt helybeli szegényeké lesz, a tél 
folyamán. Gyűjtő a lelkész derék neje volt harmad-
magával. 

Nagykörösről, hol az egyház és iskolák szent 
ügyéért még mindig él a hívek keblében az áldozat-
készség, újabban is tekintélyes hagyományról értesít 

tudósítónk. Szaoó Zsuzsánna postakiadónő, a félszázadnál 
tovább tanítóskodó néhai Szabó Sándor tanító leánya s 
néhai Szabó Elek ókécskei ref. lelkész testvére, vég-
rendeletiig 10,000 K-t hagyományozott a nagykőrösi 
főgimnáziumra, ugyancsak 10,000 K-t az internátusra, 
5000 K-t a tanítóképző-intézetre s 2000 K-t sírja gon-
dozására. Az egyházra Nagy Áron egyháztag 10, Ács 
Eszter pedig 50 K-t hagyományoztak. 

A kolozsvári ref. szeretetház épületét, míg arra 
az intézet növendékeinek szüksége nem lesz, a kebli-
tanács átadta a harczba vonult katonák gondozás nélkül 
maradt gyermekei számára napközi-otthonul. 

A nagykörösi egyháztanács 1000 K segélyt sza-
vazott meg a hadra kelt katonák családjai segélyezésére; 
de ha később szükség lesz, nem zárkózik el újabb segély 
megszavazásától sem. 

Értesítés Magyarhoni evangélikus egyházunknak 
folyó évi november hó 4-ik napjára kitűzött egyetemes 
közgyűlését ezennel, a háború miatt bizonytalan időre 
halasztjuk el. Kelt Ácsán és Balassagyarmaton, 1914. 
augusztus 16. Prónay Dezső m. k. egyetemes felügyelő. 
Dr. Baltik Frigyes m. k. püspök. 

Glyermekistentiszteletek látogatottsága. A Chronik 
der christl. Welt ez évi 22. számában olvassuk, hogy 
Poroszországban 409,000 gyermek látogatja a rendes 
gyermekistentiszteleteket, Németország többi részeiben 
pedig körülbelül 117,000 gyermek; más ifjúsági isten-
tiszteleteken 500,000 gyermek van jelen. A közösségi 
mozgalom istentiszteletein 50,000 gyermek vesz részt. 
E szerint Németországban minden vasárnap több mint 
egy millió gyermek (1.067,000) van templomban. A szabad 
egyházak vasárnapi iskoláiba 78,432 gyermek jár. 

Munka a katonák között. Isten előtt való nagy 
megalázkodással ismerjük el, hogy vádol a lelkiismere-
tünk, mikor ezt a czímet leírjuk. Egy nagy lélektani 
pillanat, a mi újra kihasználatlanul suhant el egyházunk 
fölött, mint annyi más. A hadbavonuló katonák között 
végzendő mnnka! Ha eszébe jutott volna valakinek, hogy 
az a szeretet, a mit a halál küszöbén adtunk volna 
fiainknak, az az áldozat, a mely anyagi érdekeken felül 
is tudott volna emelkedni, olyan befektetett tőke lett 
volna, a mi hatvanszoros, százszoros kamatot hajtott 
volna . . . / Ha más nem. egy-egy újtestamentom minden 
fiúnk számára! Az együtt imádkozó lélek egyetlen meleg 
fohászkodása. Az a hang örökre ott csengett volna 
imádkozó lelkükben. S az a kis biblia életük legkedve-
sebb emléke maradt volna. Pedig ezt a munkát egye-
sületek nem végezhették. Csak hivatalos egyházi emberek 
előtt volt nyitva az út. A budapesti református egyház 
két ízben tartott külön katona-istentiszteletet. S egyszer 
osztott külön úrvacsorát katonák számára. Oszthattunk 
volna pedig valamennyi katonánknak. Sok arczon föl-
csillanó könny a tanúbizonyságunk. Budafoki lelkész-
társunkat 800 katona nevében kérték föl úrvacsora-
osztásra. Elől állt az alezredes, utána rangban le a 
közkatonákig 800 megilletődött, halálba induló lélek. 
De mi nem könnyeket kicsalni, mi erőket közölni akar-
tunk. Voltunk egyszer a Jázmin-utczai iskolában elhelye-
zett katonai szálláson, a Csobáncz-utczaiban is. Kiosztot-
tunk körülbelül 260 Újtestamentumot. De ezreket kellett 
volna kiosztanunk. Határtalan az az öröm, a mivel fo-
gadtak bennünket bibliáinkkal együtt. Ünnepies Ígéretet 
tettek, hogy a hadjárat után legelső útjuk a Kálvin-téri 
templomba fog vezetni. Voltak közöttük, a kik a szere-
tet valami csodálatos fellobbanásával egyenesen azt ígér-
ték, hogy — a míg csak élteti Isten őket — minden 
héten küldenek egy levelet. Az első két lapocska már 



meg is jött. Imádságunk és áldásunk kísérje őket! Hanem 
mennyi ilyen tiszta szeretetet válthattunk volna ki anya-
szentegyházunk számára! Hol volt a mi apostolkodásunk ? 
Hol volt a mi szolgálatunk? A sebesültek között láto-
gatást tettünk a XVI. és XVII. sz. helyőrségi kórházak-
ban s a Rókusban. Sorra fognak kerülni a többiek is. 
Képes biblia-részeket, vittünk magunkkal, Nt. Webster 
James úr volt szíves ajándékozni más építő iratkákkal 
együtt körülbelül 1000 darabot. Hisszük, hogy jósága 
nem fog áldás nélkül maradni. Szabad legyen föltennünk 
a kérdést: nem volna-e czélszerű legalább itt Buda-
pesten egységesen megszervezni és irányítani a hadjárat 
alatt végzendő munkát ? Akár egyéb akcziókba bele-
kapcsolódva, akár külön, de mindenesetre a legelső sor-
ban ! ? Ugy-e bár, csak ilyen munka mellett van jogunk 
hirdetni a tiszta szív és a szolgálat evangéliumát? x. 

Indítvány. „A pesti ref. egyházmegye közgyűlése 
az egyetemes konventnek 1913. évi deczember hó 17-iki 
ülésében 249/2. sz. a. hozott határozata ellen, mellyel 
kimondatott „hogy az egyetemes adóalapból adandó se-
gély iránti új kérvényt csak 1914. évi márczius 31-ig 
fogad el, s ezen határidőn túl csakis az újonnan alakuló 
egyházközségek kérvényeit veszi tárgyalás alá" — mint 
egyházközségeinknek törvényben biztosított egyik leg-
életbevágóbb jogát alapjában megtámadó határozat ellen 
leghatározattabban tiltakozik és annak hatályon kívül 
helyezését kívánja. Ezen tiltakozó határozatát elfogadás 
és az egyetemes konventhez leendő juttatás végett fel-
terjeszti egyházkerületünkhöz; egyben jegyzőkönyvi ki-
vonat kapcsán felhívja egyetemes egyházunk összes 
egyházmegyéit, hogy tiltakozásukat megfelelő alakban 
és módon szintén juttassák el az egyetemes kon-
venthez." — Ezt az indítványt Molnár János monori 
lelkész megküldötte az összes egyházmegyékhez helyt-
álló indokolással egyetemben. Hisszük, hogy foganatja 
is lesz. Egyházmegyéink figyelmébe ajánljuk mi is. 

ISKOLA. 

A dunamelléki ref. középiskolák értesítői az 
1913/14. iskolai évről. 

Az előttünk lévő értesítők alapján néhány össze 
foglaló adatban ismertetjük kerületünk középiskoláinak 
mult tanévi életét és működését. Most már öt fögim-
náziumunk van. A budapesti, kecskeméti, kiskúnhalasi 
és nagykőrösi mellé csatlakozott a mult tanévben 
a kialakulóban levő, jövőre már 6 osztályos kún-
szentmiklósi. Van egy négyosztályú gimnáziumunk, a 
gyönki, a melyről a mult években az áthelyezési kérdés-
sel kapcsolatban annyi szó esett és van egy felső leány-
iskolánk a budapesti Baár-Madas-intézet. A hat gimná-
ziumban a fenti sorrendben 690, 281, 257, 324, 166, 
94, összesen 1812 vizsgát tett tanuló volt; ezek között 
református mindössze 965 volt. A ref. tanulók száma 
aránylag legkevesebb volt Gyönkön (35) és a legtöbb 
Nagykőrösön (208). A budapesti főgimnázium a tanulók 
számát illetőleg rekordot ért el. Ez egyfelől örvendetes. 
Mutatja ezen intézetünk egyre növekvő jó hírnevét; az 
első öt osztály mellé egy-egy párhuzamosat kellett állítani; 
a nyolczadik osztályba 67 nyilvános tanuló járt. De nem 
lehet elhallgatni azt sem, hogy ez másfelől a módfeletti 

középiskolákba való özönlésnek egyik elszomorító jelen-
sége. Ezek közé a jelenségek közé tartozik az is, hogy 
ha valahol új gimnázium felállításáról, fejlesztéséről 
stb. van szó, ott községek, városok, testületek, egyesek 
szinte erejükön feletti áldozathozatalra is készek egyéb 
égetően szükséges más intézmények elhanyagolása árán 
is. Most már igazán eljött a 12-ik óra arra nézve, 
hogy az áldozatkészség új csatornákba is vezettessék. 
Az 1812 tanulóból legalább egy tantárgyból elégtelen 
volt összesen 337 (19*7 %), aránylag a legtöbb Kecs-
keméten. Szükséges is, hogy a „rosta" különösen az 
alsóbb osztályokban jól működjék. — Budapesten 69, 
Kecskeméten 25, Halason 19, Nagykőrösön 28, összesen 
141 diák állt az érettségi vizsgálóbizottságok előtt. 
Közülök 113 lett „érett". A legtöbb bukott volt Buda-
pesten (16), legkevesebb Halason (2). Feltűnő, hogy 
milyen sokan kaptak elégtelent a mathematika-geometriai 
írásbeli dolgozatokból. Kecskeméten a 25 közül 81 
Bizonyára kellő szigorúsággal folyt le a felügyelet min-
denütt. Ez helyes. De hát tisztelettel vagyunk bátrak, 
mint laikusok is megjegyezni, hogy ezeknek a dolgozatok-
nak témái néha válogatottan czikornyásak. El tudjuk kép-
zelni azt az elképedést, midőn az amúgy is izgatott diák 
egy-egy ilyen „ad terrorem populi" készült tételt a ke-
zébe vesz! — A pályaválasztásról is minden értesítőben 
van értesítés. Összesen 5 érettségit tett diák jelentette 
be a theologiai pályára lépés szándékát. Ez bizony kevés! 
A legtöbb ajánlkozott az orvosi és jogi pályára. — 
Leánydiákok is voltak. Nincs külön rubrikájuk a statisz-
tikában. A legtöbb 23 volt Kúnszentmiklóson. Itt 19-en 
nyilvános tamilok voltak. Mindent figyelembe véve nem 
lehetünk barátai a középiskolai koedukácziónak. — Az 
értesítőkben egész sorozatát látjuk a segély- és ösztön-
díjakban részesülőknek. Budapestet kivéve mindenütt 
van olcsó konviktus; ezáltal lesznek tápláló anyákká ősi 
iskoláink. Internátus van Budapesten vagyonosabb fiúk 
részére. Nagykőrösön is van már egy mustármagnyi, 
12 gimnázista részére. A E'aragó Ambrus milliós hagya-
téka ennek fejlesztésére szolgál. — Főgimnáziumaink-
ban mindenütt voltak ifjúsági önképző- és segélyegye-
sületek s a szokásos sablonos munkát végezték-; leg-
intenzívebb volt a belmissziói munka Budapesten; a 
cserkészmozgalom megindításáról egy értesítőben sem 
találtunk adatot. A konfirmált ifjak mindenütt részesül-
nek több-kevesebb külön lelki gondozásban. Ezen a 
téren még sok a tennivaló ! — A mi az értekezéseket, 
emlékezéseket illeti, különösen a nagykőrösi és kiskún-
halasi értesítők érdemelnek különösebb figyelmet. A már 
nyugalomba vonult dr. Joó Imre közöl szép méltatást 
V. Faragó Ambrusról, a ki az internátusnak fejedelmi 
hagyományt juttatott. Pataky Dezső halasi igazgató a 
reformáció emlékünnepén a halasi eklézsia nagy prédi-
kátoráról és az ottani rdiákotskáku első jóltevőjéről, 
Tormássy János szuperintendensről emlékezett meg. 
A hagyományos sablonos reformácziói emlékbeszédek 
helyett mindenütt ilyen bizonyságokról kellene szólani. 



Néhány szóval megemlékezünk még egyházkerüle-
tünk és a budapesti ref. egyház Baár-Madas felső (nem 
felsőbb!) leányiskolájáról és nevelőintézetéről, a melynek 
internátusa is van. Ez a mi egyedüli leányiskolánk és 
internátusunk vagyonosabb szülők gyermekei számára. 
Az ellátási és tanitási díj 1420 K. Nem szükséges szólni 
ennek nagy missziójáról. Hiszen épen a megfelelő ev. 
szellemű leánynevelés terén vannak nálunk a legnagyobb 
hiányok. Kegyelet és elismerés azoknak, a kik ennek 
az intézetnek felállítását lehetővé tették I Most még zsel-
lérségen van (I., Attila-u. 101. sz. házban !). de a nehéz 
idők elmultával a parancsoló szükség és a mindenütt 
ébredő belátás naggyá teendi majd ezt az intézetet. Most 
77 vizsgát tett tanulója volt, a kik közül 41 lakott az 
internátusban, a kik ott, „harmonikus" nevelésben része-
sültek és vettek ev. ker. szellemű lelki műveltséget. Fél-
és dédelgetett kincsünk ez az intézet, a melynek falain 
belül nagyjelentőségű, egyházat, jövőt építő munka foly. 
Adja Isten, hogy a súlyos megpróbáltatások elmultával 
a két társfentartó megerősíthesse ezt és azután kerü-
letünk lerakhassa alapját a tervezett másik leány-
nevelőintézetnek, a melynek alapításáról a kecskeméti 
ünnepségen történt megemlékezés. 

A csurgói református főgimnáziumban a jav. 
vizsgálatok szept. 9-én délelőtt lesznek, a beiratások 
pedig szept. 10-ón I. o., szept. 11-én II—III. o., 12-én 
IV—V. o., 14-én VI—VIII. osztály. Tandíj egész évre 
60 K, köztartásdíj 10 hóra 185 Ií, bentlakásdíj 10 hóra 
126 K. Ezeknek fele a beiratáskor, fele február 1-én 
fizetendő. 

A debreczeni egyetemi tanárokat augusztus 30 án 
nevezte ki a király. A theologiai fakultás tanáraivá] a 
régiek közül dr. Erdős Józsefet, Sass Bélát, dr. Lencz 
Gézát, Kiss Ferenczet, új tanárokká: Zoványi Jenőt, 
Csánky Benjámint és dr. Ferenczy Gyulát. A kultusz-
miniszter az egyetem rektorává Kiss Ferenczet, pro-
rektorává dr. Pápay Józsefet, a theologiai kar dékán-
jává dr. Erdős Józsefet nevezte ki. 

Hagyomány internátusra. Pozsonyban Nusz-Oel-
berg Rezső magánzó 200,000 K-t hagyott helybeli jóté-
kony czélokra. E hagyományok közt tekintélyes összeg 
az is, a mit az ottani ref. egyházközség kap a vég-
rendelet 18- pontja szerint, mely így szól: A pozsonyi 
ref. egyházközség által, vagy ennek keretében létesítendő 
internátus berendezési és létesítési költségeire nevezett 
egyházközségnek 20,000 (Húszezer) koronát hagyomá-
nyozok azzal, hogy addig, a míg a tanuló ifjúság be-
fogadására alkalmas internátus fel nem állíttatik, a 20,000 
K hagyománytőke kölcsön, illetve térítésként a templom-
építési adóság ideiglenes törlesztésére is felhasználható, 
a mindenkori takarékpénztári betétkamatnak megfelelő 
évi kamatozás azonban az internátus-alap gyarapítására 
biztosítandó. 

Rövid hírek. GÖttingdban a tanárok, a kik nem 
vonultak be a hadseregbe, önként jelentkeztek levél-
hordásra és postai szolgálatra. — Lipcsében Gregory 
Gáspár René, az egyetem theologiai tanára, mint ön-
kéntes jelentkezett katonai szolgálatra. Gregory 68 éves. 
— Mohácson Brand Ede, polgári iskolai igazgató nagy-
szabású tervet dolgozott ki, a melynek czélja megszün-
tetni a munkanélküliséget. — Budapesten a Deák-téri 
ev. iskolák igazgatója felhívja volt és jelenlegi növen-
dékeit, hogy a katonaság részére kar- és térdmelegítőket 
készítsenek. 

EGYESÜLET. 
Útravaló a katonáknak. E lap egyik előbbi szá-

mában már közöltük, hogy a Skót Nemzeti Bibliatársulat 
sok ezer bibliai részt bocsájtott rendelkezésre a katonák 
közötti szétosztásra. Ezúttal ismét közöljük, hogy Uj-
testamentomokat és újtestamentomi részeket bárkinek 
küld a társulat a következő árak mellett: Képes Uj-
testamentom, zsoltárokkal 60 fill. helyett 30 fill. ;t Képes 
Ujtestámentom 40 fill. helyett 15 fill.; Képes Újtesta-
mentomi részek 6 fill. helyett iVa fill. j Zsoltárok könyve 
(képes) 8. fill. helyett 2 fiU.-ert a katonák közötti szét-
osztásra. A megrendelések a Skót Nemzeti Bibliatársulat 
czímére küldendők, V., Hold-u. 3. sz. 

GYÁSZROVAT. 

A magyar tudomány Medveczky Frigyes, a budapesti 
egyetem filozófiai tanárának elhunytát gyászolja. A ma-
gyar filoz. társaság elnöke, a M. Tud. Ákadémia rendes 
tagja volt. Aug. 21-én Budapesten, élete 60-ik évében 
húnyt el. Temetésén az egyetem nevében Beöthy Zsolt 
tartott búcsúbeszédet. 

Thury Zsigmond kisari ref. lelkész életének 61-ik, 
házasságának 29-ik, kisari lelkipásztorkodásának 33-ik 
évében meghalt. 

Melegh Albert kőszegremetei ref. lelkész életének 
72., lelkészsége 44. évében aug. 25-én elhunyt. Vala-
mikor debreczeni diák korában nagybotos tűzoltó volt. 

Rettegi Sándor a dési egyházmegye főgondnoka, 
tötöri birtokos, Szolnokdoboka vármegye törv. hatósági 
bizottsága tagja életének 65-ik évében mult hó 23-án 
Kolozsvárit elhúnyt. Ravatalánál Nagy Károly e. ker. 
főjegyző, a sírnál Vásárhelyi Boldizsár e. m. esperes 
tartották a gyászbeszédeket. 

Özv. Hallagi Gézánó, szül. Lengyel Ilona, az or-
szágos hírű sárospataki jogtanár és orsz. gyűlési képviselő 
özvegye, aug. 22-én hosszas szenvedés után elhúnyt éle-
tének 49-ik évében. 

Elhunytak még az elmúlt napokban : Végh Mihály 
tanyi ref. kántortanító 43 éves korában, Papp Zsig-
mondné, szül. Silvester Jozefa, volt nagyernyei ref. lel-
készné 65 éves korában, Nagy Gábor nyug. lébenyi ev. 
tanító 71. évében, Sági János a battyandi ev. gyüleke-
zet 53 éven át volt tanítója 86-ik évében. Áldott legyen 
emlékezetük! 



SZERKESZTŐI ÜZENETEK, HIRDETESEK. 
K. L. A czikkek most nem jöhetnek. — M. J. Levél megy. 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 

PÁLYÁZATOK. 

Pályázat 
a b u k a r e s t i ref. h i tok ta tó -segéd le lkész i á l lásra . 

A bukaresti ref. hitoktató-segédlelkészi állásra pá-
lyázatot hirdetek. A kinevezés ideiglenes s a kinevezett 
segédlelkészt a konventi elnökség állásáról bármikor 
visszahívhatja. Pályázhatnak oly segédlelkészek, kik 
legalább az első lelkészképesítő vizsgálatot letették. 

Kötelessége a bukaresti hitoktató-segédlelkésznek : 
a hit- és erkölcstan tanítása valamennyi bukaresti ma-
gyar iskolában a főhatóság által megállapítandó helyen 
és óraszámban, továbbá segédkezés a bukaresti lelkész 
mindennemű lelkészi teendőiben. 

Javadalom: a) fizetés, ha mindkét lelkészi vizsgát 
letett egyén neveztetik ki, évi 2400 f rank ; ellenesetben 
évi 1800 f r ank ; b) lakáspénz: évi 720 frank. 

A pályázati kérvények f. évi szeptember hó 20-ig 
a konventi elnökségnél, Budapest, VIL, Abonyi-u. 21. 
sz. a. adandók be s csatolandók hozzá: 

1. keresztlevél, 2. érettségi bizonyítvány, 3. leczke-
könyv, 4. lelkészi vagy segédlelkész! oklevél, 5. szol-
gálati bizonyítvány. 

Nyelvismeret és családi állapot a kérvényben meg-
említendő. Az állást a kinevezés után nyolcz napra (való-
színűleg október első napjaiban) el kell foglalni. 

Budapest, 1914 augusztus 26. 
A református egyetemes konvent e lnöksége: 

Dr. Baksay Sándor, Gróf Degenfeld József, 
püspök, lelkészi elnök. főgondnok, világi elnök. 

Pályázat tanítóképzői tanárságra. 
A dunamelléki református egyházkerület és a nagy-

kőrösi ref. egyház által fenntartott nagykőrösi református 
tanítóképző-intézetben egy rendes tanári állásra pályázat 
hirdettetik. Betöltés alá kerül: egy történet földrajzi szak-
csoportú rendes tanári állás. Pályázhatnak oly református 
vallású férfiak, kiknek történet-földrajz szakcsoportból 
tanítóképző-intézeti vagy középiskolai tanári oklevelük 
van. Református lelkészi oklevéllel bíró egyének külö-
nösebb figyelemben részesülnek. 

Javadalom a fenntartó testület részéről: 2400 K 
törzsfizetés, 600 K lakbér és 1000 K-ig emelkedő ötöd-
éves korpótlék; ezeken kívül a törvényes állami fizetési 
kiegészítés. 

Kötelességeit az egyházi törvények írják elő. 
Az állást a dunamelléki ref. egyházkerület Buda-

pesten, ez év őszén tartandó közgyűlése fogja betölteni 
s az állás a választás után azonnal elfoglalandó. 

A keresztlevéllel, oklevéllel, szolgálati, orvosi bizo-
nyítvánnyal, esetleges irodalmi működést feltűntető ira-
tokkal felszerelt kérvények 1914 szeptember hó 10-ig a 
nagykőrösi ref. tanítóképző-intézet igazgatóságához kül-
dendők. 

Nagykőrös, 1914 július hó 30-án. 

Hungária beszélő-gép 
a legjobb gyártmány. — Olcsón 
kapható. —• Kedvező fizetési fel-
tételek. — Kérjen árjegyzéket. 

Deményi J. és társa 
Budapest, 

VI., Teréz-körút4. sz. 

Orgona- és harmoniumgyár 
gözerBtiaJtás- és sajátvillamosvílágítással berendezve, 

O R S Z Á G H S Á N D O R É S F I A 
ós. é« kir. udvari azéllitók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel" iclső díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő liangu és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, m-lyek rendkívül 
könnyű játékmód Cs a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos arak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddi,g7flO nál több új orgona lett szál-
lítva Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

nagysagban. Harmóniumok tetszés szerinti rajz- es változat-összeállí 
legrcndelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

A l e g j o b b 

kályhákat és A kandallókat 
ff ' . szállít ^ g a B a ^ p S r a ^ caá.Bgáűrl éa k±r6.1yl 
H E / I M x i d - r r a r l s z á l l í t ó 

i w i d a p e a t , T i i o t i e t - u d v a r . 
Különlegességek: templomok, családi há* 
zak, iskolák, irodák stb. réssére. Több 
mint 100,000 van belőle használatban. 

Valódi 
oaak ezze 

a Tédő-
MEIDINGER-OFEN 

& H . H E I M ^ 
Prospektusoké*költségvetések Ingyen és bérmentve. 
Besieiw-hető csakis a gyárban vagy a raktárban. 
Budapesten Thonet-udvarban. 

V a l é r i a a t o « a Í O . 

Váczy Ferencz, 
igazgató. 

E M magyar óragyir gőzerű-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-^ városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

IVSÜLLER J Á N O S 
utóda M A J E R K Á R O L Y 

Budapest, VII., TMkúfy-úf 52, 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 



Európa legnagyobb 
háborús térképét 

^ Ö J Ö ^ a 20. század varrógépe. 
Csakis cégünk üzleteiben v. azok ügynökei útján vásároljunk. 

Singer Co. varrógép részvénytársaság. 
Budapesten: I I . , Corvin-tér 2 . — IV.. Semmelweiss ru. 14. — V.. Lipót-
körút 2 2 . - V I * Andrássy-út 2 8 . — V I I I . , Rákóczi-út 3 9 . - VI11., Baross-

utcza 7 7 . - X., Liget-tér 2. 
Egy a í e h é r n e m ü t ö m é s l i e a s való utasítást 

tartalmazó füzet bárkinek i n g y e n kiadatik. 

2 Korona 70 fillér 
előzetes beRüldése 
ellenében vagy 3 
Ror.-ért utánvéttel 
bérmentve szállítja 

Hegedűs és Sándor 
Könyvkereskedése Debreczenben. 

3 lelhész u r a k szíves f igye lmébe a j á n l j u k a k i a d á s u n k b a n 
megje lenő és közkedvel tségnek örvendő úgynevezet t 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16° alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és félbőrkötésben . . 1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8" alaKban 17V2 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.60 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.-- kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Épen most jelent meg. Épen most jelent meg. 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
irta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

Hornyánszky Viktor könyvkiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
dé eje«ie Szövetkezetéhez 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 05 millió K 
évi forgalommal. Levélczím: HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 

D f P n P D f l T T Ó gözüzemre berendezett csász. 
f v I C U l H v " 1 I \J és kir. udvari orgonagyára. 
Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 

(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X,, Szigligeti u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsir 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi , bécsi, pécsi stb. kiállításokon kii ün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, t iszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tar tós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékel tebb 
árban teljesít . Orgona jókarban tar tásá t el-
vállal ja. Katalógussal, tervezetekkel és r a j -
:: zokkal kívánatra d í jmentesen szolgál. :: 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
B u d a p e s t e n , V I I L k e r . , M á r í a - u t c z a 11. szám• T e l e f o n : J ó z s e f 3 4 — 1 0 * 

Elvállalnak minden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Na gy gyakorlattal b író 
speczíálísták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyházgyülekezetek-
nek iskolák és temploimok, 
valamint lelkészí- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek . 

Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. . . .. .. . . . . 

S z e r b h á b o r ú t é r k é p e • • • • • • • K — * 8 0 

O r o s z o r s z á g t é r k é p e , német és osztrák határokkal . . — . 3 0 

U g y a i l & Z , hegységekkel, színezve • • • • • • , , 

N é m e t , f r a n c i a , O r O S Z harctér nagy térképe • • , , L* 

E t í r Ó p a nagy, színes térképe • • • • • • • „ 2 * — 

A p r ó z á s z l ó c s k á k , hadállások kitűzésére • . . — . 0 2 
Megrendeléskor célszerű az összeget bélyegekben, vagy postautalványon előrebeküldení. 

Portóra Í0 fillérrel több küldendő. 

KAPHATOK i 

Kókaí Lajos könyvkereskedésében 
Budapes t IV., K a m e r m a y e r Károly-u, 3. 

T É R K É P E K . 
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Szerkesztőség és k iadóhivatal 
IX., R á d a y - u t c z a 28., a hová 
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Az Élet Könyvéből. 

A hívő ember. 
— írta Lampérth Géza. — 

Hírek jöttek . . . Olvasgatták. 
Fejtik' már-már búnak adták, 
Lelkük szárnyát lecsüggesztve, 
Kishitüket ráfüggesztve 
Körülvették, körülállták, 
Szavát lesték, szavát várták 
Riadtan, bús sejtelemmel . . . 

És szólott a liívő ember: 

— A honnan e hírek jönnek', 
Ott most ágyúk mennydörögnek, 
Ott most vérpatakok folynak . . . 
Rémeivel száz pokolnak 
Apánk, fiúnk és testvérünk 
Rettentő tusát vív értünk! 
Ott most nincsen gyáva kétség, 
Csak bátorság, tettrekészség! 
Ott nincsenek csüggedt szívek, 
Csak férfiak — hősek, hívek! 
Gúnyos hitetlenség sincsen, 
Ajkon, szívben él az Isten.! 
Ott most csak fölfelé néznek, 
Szárnya nőtt minden vitéznek ! 
S kinek teste összeroppan, 
Hős szíve ha végsőt dobban: 
Lelke segíti tovább 
Küzdő bajtársi sorát! 
Egybeolvad a szelekkel, 
Zúgva rohan a sereggel, 
Lengetve a lobogókat: 
„Csak előre, robogó had!". . . 

Tábortüzek fénye mellett 
Dalt, imát sugall . . . melenget . . . 
Halálmezőn s a kórágyban 
Fájdalmat simogat lágyan . . . 
Szunnyadóknak éber őre, 
Virágot szór a győzőre, 
Glóriát a temetőre . . . 

S akár balra, akár jobbra 
Fordul a szerencse sodra, 
Ez a lélek — hősi lélek, 
Nem ösmer sápadt kétséget, 
Csak egy piros szót: „Előre!". 

Imígy szólt a hivő ember 
S adták szavát szájról-szájra, 
S nőtt a hitük, lelkük szárnya . . . 
Isten áldjon, hívő ember! 

SZELLEMI TÁBORTÜZEINK. 
— Az iskolai év elejére. — 

Kaszárnyául és kórházul nem szolgáló tanító-inté-
zeteink a közeli napokban s hetekben megkezdik hiva-
tásos munkájukat. Északi, déli és nyugati tábortüzeinknek 
világtörténelmi lobogása közepette gyúlnak ki szellemi 
munkánknak eme tábortüzei. 

Tegnap még a békés otthon tűzhelyei voltak is-
koláink, ma már tábortüzek dombtetői. Hazaszeretet és 
családi érzelmek lobogó lángjai között tekint azokból 
sok ezer lélek a sorsdöntő csaták véres tereire. Művelt-
séget terjesztő és jellemet fejlesztő munkával készülődik 
azokban sok-sok ifjú csapat a jövendő harczára. A köz-
művelődési élet békés harczára elsősorban, de annak 
biztosításáért, ha elkerülhetetlen, a szó szoros értelmében 
vett háborúra is. Eddig is idézgettük, de most bizonyo-
sodtunk meg róla fájó és mégis boldogító bizonyossággal, 
hogy nemcsak az 1870/71-iki német-franczia háborút, 



hanem minden háborút a tanítok nyertek és nyernek 
meg. A műveltségre vezető művelt tanító és a nemes 
jellemre nevelő jellemes nevelő nyerik meg növendékeik-
ben a békés művelődésnek és a fegyveres mérkőzésnek 
kicsiny és nagy harczait. A műveltség és az erkölcs a 
legjobb diadalszerző fegyverek. És ennek a műveltségnek 
és erkölcsnek legfőbb műhelyei az iskolák. 

Ezért hatványozott erővel fordul figyelműnk most 
megnyíló iskoláink felé. 

Kimondhatatlanul sokra becsüljük iskoláinkat. Épen 
azért nagyon sokat is várunk azoktól. A népműveltség 
és a tudományos képzés nagybecsű műhelyeitől valódi 
műveltséget és komoly tudományos képzettséget várunk. 
Nem élettelen formáiizmust, silány műveltségmázt és 
tudományhulladékot, hanem világos szellemet, tömör, 
eleven tudást és az igazságkeresésnek kiművelt szen-
vedélyét. Olyan műveltséget, a mely nemzetiségi ellen-
téteket is eltüntet a közös szellemi színvonal és gazdagság 
egységesítő erejével. Olyan műveltséget, mely az egye-
temes emberi életet a nemzeti élet nemes versenyében 
eredményesen tudja és akarja szolgálni. Értelmi művelt-
ség mellett érzelmi és akarati műveltséget, izlést és er-
kölcsöt várunk nevelő- ós tanító-intézeteinktől, mely meg-
szépíti és megnemesíti az embert s az életet. 

Sajnos, épen ebből az ízlésből és erkölcsből ad 
kevesebbet az iskola, mint a mennyire életbevágó szük-
ségünk van. Azt szeretnők, ha ezekben az erőpróbáló 
komoly időkben minden szellemi tábortüzünknek, minden 
iskolánknak és minden tanító és nevelő emberünknek a 
figyelme ráirányulna és akarata ráhatározná magát az 
erkölcsi nevelésnek, a jellemalakításnak és emberré 
nemesítésnek nagy munkájára. Azt kívánjuk, hogy a 
mostani kezdés fokozott erővel folytatódjék a majdan 
eljövő békés időkben. 

Különösen több erkölcsi nevelést várunk a protes-
táns keresztyén iskoláktól, a melyeknek legnemesebb 
hagyományai közé tartozik ez a munka. Különösen hang-
súlyoznunk kell ezt a protestáns iskolák jellemképző 
tevékenységének elerőtlenedése miatt. Hisszük, hogy át-
meneti elhanyatlás volt ez és hősies erőfeszítések nagy 
megújulást hoznak azokba. 

Legfőképen pedig erővel teljes hitéletre való neve-
lést várunk minden protestáns iskolától. Nem általános 
vallásosságot, nem általános keresztyén kegyességet, 
nem is általános protestáns hitvilágot, hanem sajátos 
jellegű református, evangélikus és unitárius keresz-
tyénséget és minden fölött ebben is mélységes személyes 
hitet! A mi ebből csak Istentől nyerhető, azt csak tőle 
kérjük és várjuk hősies imádkozással, de a mit örök 
törvényszerűségnél fogva embertől várhatunk, azt várjuk, 
kérjük és követeljük protestáns iskoláink minden mun-
kásától úgy, mint mindig, vagy inkább úgy, mint — soha! 
Egyedül ez adja meg protestáns iskoláink létjogosultsá-
gát. Egyedül ez hozhat általános megújhodást hazai 
protestáns egyházainkba s a hazai protestántizmusba. 

Ez lesz a nemzeti élet megújhodásának legnemesebb 
tényezője. , 

Jézusi lelkeket a magyar protestántizmusba és a 
magyar nemzeti életbe! Ez az örök s egyben időszerű 
programm, feladat, kötelesség, remény, áldás, élet és 
jövendő! Ezt várjuk szellemi tábortüzeinktől: protestáns 
iskoláinktól! 

Ez a jézusi lélek nyeri meg az életnek örökre 
döntő csatáját. Jövel, jövel, óh jézusi lélek! 

V. J. 

KRÓNIKA. 

Érzékenység. 

Kolozsváron történt. Dr. Kenessey Béla püspök a 
belfarkas-utczai templomban tartott prédikácziójában rá-
mutatott arra, hogy míg Németországban az egész ország-
hangulata olyan, mintha egy nagy templomban járna az 
ember és ott a komoly magábaszállás és nyugalom fen-
ségével járnak az emberek, addig nálunk a mi közön-
ségünk nagy százaléka ma is gyönyörűségét találja a 
léha darabokban, kártyázik, mulatozik kivilágított kávé-
házakban és nem érzi át, hogy az életet most minden 
kötelezettségével együtt a legkomolyabban kellene venni. 
Most, mondá a püspök, minden mulatóhelyet be kellene 
zárni. Nagy felzúdulás támadt erre a kolozsvári színé-
szek között és ezek küldöttség útján egy tiltakozó me-
morandumot nyújtottak át a püspöknek, a melyben hang-
súlyozzák, hogy nehéz időkben sem szabad bezárulni a 
magyar színművészet templomainak, mert hiszen ezek 
ápolói a hazafias érzelmeknek és megnyíltuk által sok 
száz magyar színészcsalád menekül a nyomortól. A me-
morandum végén azzal is előhozakodtak, hogy az elég-
tétel megtagadása esetén a református színészek hátat 
fordítanak egyházunknak. — Dr. Kenessey püspök he-
lyes és tisztéhez méltó választ adott erre a memoran-
dumra. Kijelentette, hogy a színház csak addig „temp-
lom" és akkor teljesít igazi kulturmissziót, míg hivatása 
magaslatán áll. — Értjük a színészek érzékenységét és 
jóleső érzéssel konstatáljuk, hogy most komolyabb, haza-
fias darabokat adnak. De reá kell mutatnunk arra, 
hogy hány sértő szó, jelenet hangzott el és folyt le 
csak egy esztendő alatt is a színpadokon olyan dol-
gok ellen, melyek előttünk drágák és szentek. Micsoda 
irtó, tüzes memorandum-harcznak, háborúnak,'1 bojkott-
nak kellene folynia itt nálunk is, ha azok, a kik szó-
széken állanak és azok, a kik a keresztyén hitet és 
erkölcsöt jó és rossz időkben egyaránt komolyan ve-
szik, olyan érzékenyek lennének, mint a színészek"?! 

Táviratmegváltásí lapok ^ t t ^ J i 
sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker., Molnár-utcza 17. szám), j t j t j* j t j t 



A hunok. 
Attilának és hunjainak neve ismét szőnyegre ke-

rült. Egy modern, magát teljes biztonságban érző angol 
író, a kinek nem kézbesítenek „behívó jegyet", a néme-
teket tisztelte meg evvel a névvel. A legázolás, tűzzel-
vassal pusztítás dicsőségét juttatják szövetségeseink-
nek most finnyás írói annak a nemzetnek, a melynek 
zsoldos hadserege, annak idején ágyúk elé köttette a 
hindu lázadókat, gépfegyverekkel lövette halomra a 
máhdi félmeztelen híveit és most mint a német császár 
leveléből megértjük, egy sorban harczol azokkal, a kik 
a rettenetes kínokat okozó duin-dum lövegeket használ-
ják és fekete seregeket hoznak a németek ellen. Es 
mindez miért ? Csak azért, mert ezek versenyre meré-
szeltek kelni vele a tenger hullámain való uralomért. 
Hinc illae lacrimae! Ött a háború is business! 

T Á R C Z A . 

Egy hét Spanyolországban. 
II. 

Bobadillánál átszállunk a Granada felé menő vo-
natra. Közben leszáll az alkony. Egyik állomásnál meg-
áll a vonatunk. Éktelen zaj csapja meg a fülünket. Egy 
sereg gyerek lepi el a vonatot. Fölugrálnak az oldal-
nyílós kocsik lépcsőire és a leeresztett ablakokon át 
„kis kutyát" (5 fill. rézpénzt) kérve, bedugják kezüket. 
Közben öreg vak embert vezetnek a kocsinkhoz, továbbat 
meg egy nyomorékot. Mondják, hogy sokszor a legundo-
rítóbb betegségekkel megrakottakat vonszolják az idege-
nek elé és elállják az útjukat is. S a hatóságok tűrik 
ezt. Persze, ez a szegény ügy legegyszerűbb megoldása: 
rászabadítani őket az idegenekre. Igaz, hogy a legke-
vésbbé keresztyéni is, de mit törődnek ezzel a „legkatho-
likusabb" országban? 

Szép, csillagos éjszakában halad tovább a vona-
tunk. Az erős ragyogású csillagok föltűnően közel lát-
szanak : a Gönczöl szekér egyik kereke szinte leér a 
földre. Már éjfél felé jár az idő, mikor megérkezünk a 
70—80 ezer lakosú Granadába. A nagyfülü öszvérek 
hamarosan beröpítik kocsinkat a még mindig talpon levő 
városba. 

Másnap (24-én) reggel mindjárt fölmegyünk a város 
közepén emelkedő szép erdős várhegyre, a világhírű 
Alhambrá hoz, a kalifák hajdani palotájához. Egész 
csomó lődörgő alakkal találkozunk útközben. Mind veze-
tőnek ajánlkozik. 

A VIII. század legelején az egész félszigetet el-
özönlő arabok 715-ben vetik meg ezen a területen lábu-
kat. A XIII. század derekán élt 1. Mohammed kalifa 
kezdi építtetni a Várhegyen a több kisebb-nagyobb épü-
letből álló Alhambrát. Utódai folytatják. Vagy másfél-
századig épül. Granada áll ellen a legtovább a mórokat 
diadalmasan visszaszorító keresztyén fegyvereknek. Végre 
1492-ben, 777 évi uralom után, részben belső pártviszály 

folytán Granada is megadja magát az ostromló aragoniai 
és castiliai csapatoknak. 

Ez az esztendő a spanyolok világhatalmának, de egy-
úttal bukásának is kezdete. Ebben az esztendőben, Gra-
nada bevétele után indul Columbus az első fölfedező 
útjára s ekkor hozzák be az inkvizicziót is. 

A nagy győzelem hírére diadalmámorban úszik egész 
Hispania. Ekkor születik meg az egységes Spanyol-
ország. Ferdinánd és Izabella, a „legkatholikusabb" ki-
rályi pár Granadába teszi át székhelyét. Beköltöznek az 
Alhambrába. V. Károlynak, úgy látszik, már nem elégíti 
ki egészen az igényeit a csodaszép palota, ezért czir-
kuszszerű kőkolosszust építtet melléje. Bemegyünk abba 
is. Csupa omladozó, málladozó kőhalmaz, míg az Al-
hambra sokkal régibb épületei csaknem teljes épségük-
ben állanak még. V. Károly palotája kívülről mutatós, 
belülről úgyszólván semmi; az Alhambra kívülről igény-
telen, mint valami egyszerűbb középkori várkastély, be-
lülről azonban valóságos tündérpalota. 

Mintha az ezeregy éj szaka világában járnánk. Olya-
nok a falak, a mennyezetek, mintha színes csipkékből 
szőtték volna őket. Azt se tudjuk, hova nézzünk. Minden 
más ós más szépséget mutat, mégis olyan egységes képbe 
olvad az egész. Alig tud betelni a szemünk a sok szép-
séggel, a mint a mirtusz udvarból a követek csodaszép 
óriási termébe, onnan a karcsú, márványoszlopokkal 
körülvett oroszlánudvarba, a belőle nyíló felső világítási! 
Abencerrajes-terembe, az igazságszolgáltatás csarnokába, 
a két nővér termébe, majd a fürdőbe, a tanácsterembe, 
a kis mecsetbe lépünk. Mindenütt azt hisszük: ennél 
szebbet már nem láthatunk s még szebb részletek jönnek. 
A követek termének falán 152 különféle dombormívű 
mintát számláltak össze. A két nővér utolérhetetlen szép-
ségű termének cseppkőbarlangszerűleg kiképzett kupolája 
5000 kis kupolából van összerakva. A mikor végigjárjuk 
az egészet, újból elkezdjük az elején s mindig találunk 
valami új látni- és megcsodálnivalót. 

Mi is úgy voltunk az Alhambrával, mint Délnek 
királynéasszonya Salamon udvarával: sok szépet hallottunk 
már felőle, de a felét se mondották el annak, a mit láttunk! 
Azzal az érzéssel hagytuk el a csodaszép helyet: ezért 
egymagáért is érdemes eljönni Spanyolországba, akár-
milyen drága mulatság is! Másfelől fölébred bennünk a 
méltatlankodás a fölött, hogy olyan néppel, a melyik 
ilyen csodaszép alkotásokat tud létrehozni, nem szabad 
lett volna úgy elbánni, mint a spanyol inkviziczió tette. 
Meg is bűnhődött érte ! Mi lett volna ebből az országból, 
ha nem zavarta volna ki azt a 800,000 értelmes, munkás-
kezű mórt, hanem szeretettel magához édesgette volna?! 
Aligha lenne ma ilyen koldus ! 

Délután elmentünk az óriási székesegyházba. Zenés 
vecsernye volt. Ott tudtuk meg, hogy Szent Jágó ünnepe 
van. Kevesedmagunkkal: többnyire öreg asszonyokkal 
hallgattuk a szép énekeket. Minthogy még a várba is 
föl akartunk menni és a híres királyi kápolnát is meg-
akartuk nézni, nem maradhattunk ott végig. A királyi 



kápolnában is misézett egy csomó pap, ezért bementünk 
a sekrestyébe. Vígan dohányozó reverendás atyafi foga-
dott bennünket s, miután a belépődíjakat leszámoltuk a 
kezébe, kinyitogatta a szekrényeket, a melyekben Fer-
dinándra és Izabellára vonatkozó értékes relikviák voltak. 
Csodálkoztunk, hogy ezeket a rendkívül értékes nemzeti 
kincseket nem valami múzeumban őrzik. Nemsokára 
véget ért a csöndes mise a szomszédos kápolnában és, 
a kriptába vezető ajtó fölnyitása után, megláttuk Ferdi-
nándnak és Izabellának, azután leányuknak, Örült Jan-
kának és férjének, Szép Fülöpnek, meg kis gyermekük-
nek a koporsóját. Milyen remények közt zárták le még 
ezek a szemüket! S hogy szertefoszlottak azok azóta 
mind . . . Mi lett a régi dicsőségből ? ! . . . 

Fölmentünk újra a várhegyre. Fölmásztunk a nagy 
Őrtoronyba, az Aleasa-ba.. Innen adták a mórok zászló-
lengetéssel az ostromlók tudtára, hogy megadják magukat. 
Gyönyörű kilátás nyílik innen a várhegy lábainál elterülő 
nagy völgyre, a szomszédos halmokra, régi bástyákra, 
várfalakra és a kopár Sierra Nevada havas bérczeire. 
Ennél szebb lakóhelyet valóban nem választhattak volna 
a kalifák. Valóban nem csoda, hogy távozóban könnyező 
szemekkel nézett reá vissza az utolsó kalifa . . . 

Ittunk a vár ősi kútjának kristályvizéből, melyből 
századokon át arabok ittak. Azután búcsút intettünk a 
régi időkből hírmondónak ittmaradt, csodaszép világnak 
s a szép Alemada-parkon át indultunk lefelé. A lelkünk 
csak úgy zsongott a fölvarázsolt képektől, a mikor még 
félmillió arab lakott itt, a mikor még fehér köntösű, 
fekete arczú, turbános mórok lovagoltak, lefátyolozott 
arczú nők jártak itt . . . Hát még akkor milyen szép 
lehetett itt minden . . . Ábrándozásunkból a szállónk előtt 
összegyűlt nagy tömeg hangos kaczagása ver föl. A téren, 
a szabadban mozit állítottak föl. Az ingyen látványosságot 
élvezik több ezren. Ezek ugyan nem bánják, milyen 
lehetett Granada 5—600 évvel ezelőtt. Ezeknek ma is 
csak „panem et circenses" kell! 

25-én reggel útrakeltünk Madrid felé. A vonatok 
nem sok gondot fordítanak az utazók kényelmére. Köz-
vetlen kocsik nincsenek. Kétszer is át kell szállnunk 
Madridig: Moredánál és Baezában. 

Utunk, különösen az elején, rendkívül kopár hegyek 
közt visz. A föld vöröses barna, mintha kiégett volna. 
A terméketlen szántóföldeket óriási kaktuszok szegélye-
zik. Általában az egész országban a kaktusz szolgál 
élősövény gyanánt, a mi még barátságtalanabb benyo-
mást ad a kietlen tájaknak. Fát apró olajfáktól és bo-
zótos cserjéktől eltekintve, alig látunk. Mindig várjuk, 
mikor jön már szebb tájék ? Csak nem akar jönni. Olyan 
az egész vidék, mintha Afrikában járnánk . . . 

Baeza felé kpzd kissé zöldülni a táj. De a mint 
elhagyjuk, újra kopár vidék következik, a míg csak át 
nem szeljük a Sierra Morénát. Bár egész spanyolországi 
tartózkodásunk alatt nem panaszkodhattunk az időjárásra, 
mert a 40—47° C-ig emelkedő spanyol hőséghez, hál' 
Istennek nem volt szerencsénk, egy kis ízelítőt mégis 

kaptunk belőle ezen az úton. Baezától a Szevillából jövő 
Pullmann-kocsin jöttünk. Valóságos gőzkamra volt. 
A mindkét oldalon tárva-nyitva hagyott ablakok mellett 
is ingujjra vetkőzve hevertünk fülkénkben. Szerencsére, 
kevesen voltunk, mert megfőttünk volna. Egyik-másik úr 
átallotta eleinte, hogy első osztályú utas létére így meg-
sértse a spanyol etikettet, de róluk is lekerült a kabát 
meg a mellény nemsokára. 

Madrid felé azután a hőség is alábbhagyott, a 
tájék is kissé zöldebbé vált. V^órai késéssel, jó későn 
végre beértünk a 600 ezer lakosú spanyol fővárosba. 
Az érkezési pályaudvar felé eső új városrész széles 
útaival, modern épületeivel kellemes benyomást gyako-
rolt reánk. 

Másnap, 26-án reggel, miután jegyet váltottunk a 
délutáni bikaviadalra, elmentünk a világhírű képtárba, 
a Prado-ba. Néhány órát töltöttünk itt a flamand iskola 
két nagy mesterének: JRubens-uek és Van Dyek-nek s 
a spanyolok két legkiválóbb festőjének: Velasquez-nek 
és Murillo-nak gyönyörű alkotásai előtt. Spanyolország 
fénykorából valók ezek a kincsek. Azóta művészek is 
alig teremnek náluk. A legújabbak közül az egyetlen 
Goya emelkedik ki. Feltűnő sok a képtárban a fantasz-
tikusnál-fantasztikusabb szentkép. 

A képtárlátogatók, de az utczán járók-kelők közt 
is föltűnt, hogy nemcsak a nők, de már a fiatal lányok 
is erősen rizsporozzák és festik magukat. A képtárban is 
találkoztunk több pappal. A meleg időben is fekete hát-
palástot hordanak. Az olasz papokhoz hasonlóan, ezek 
is idétlen, lapos, szőrös kalapot viselnek. Nagyobbára 
sovány, jezsuita típusok, de akadnak köztük jól elterjedt 
alakok is. 

(Folyt, köv.) 
K. L 

BELFÖLD. 

A Lorántffy Zsuzsánna-egylet hadikórháza. 

Régi vágya volt ennek a törekvő evangéliumi egye-
sületnek, hogy ne csak a lelki munka számára legyen 
hajléka, hol összegyűjtheti híveinket, s az „áldott or-
vos", Jézus ereje által gyógyíthatja a lelki sebeket, ha-
nem szeretetét kiterjesztve a testi betegségben sínylő-
dőkre, őket is egészségesen bocsáthassa útjokra. Sok 
eszköze megvolt már; különösen derék diakonisszái óhaj-
tottak volna saját otthonukban szolgálni ilyen módon is 
az Úrnak, hiszen lelkileg nagy buzgósággal szolgálják 
Öt már régen a könyörületesség terén. 

Hamarább teljesült az egylet óhajtása, mintsem 
hiányos anyagi eszközei miatt remélhette volna. De mert 
jó utón halad, s mert kötelességét embertársai iránt 
mindig komolyan fogta fel, megtalálta az alkalmat is 
reá. Már a háborús hírek első felmerülésekor, négy év 
előtt, felajánlotta imatermét kórház czéljára 40 ággyal; 
a hadvezetőség az ajánlatot természetesen hálásan fo-



gadta. Ezáltal ugyan fáradságos szeretettel megteremtett 
gyülekezeti élete szenved egy ideig rövidséget, mert 
kiszorultak a hivek a templomokból, de bizunk az Úr-
ban, hogy segít új hajlékot találni a nyáj számára, a 
nagy hazatias kötelesség teljesítésének ideje alatt is. 

Ennek a nagy szeretettel és nagy áldozattal léte-
sült kis kórháznak a megnyitására sereglett össze elő-
kelő és lelkes társaság szept. 5-én délután a Család-
utczában Hogy mennyire méltányolják a Lorántffy-egylet 
működését mindazok, a kik igazán ismerik, mutatja az, 
hogy nemcsak a tagok jöttek sietve támogatására, ha-
nem a Tisztviselő-telep lakói vállvetve buzgólkodtak min-
den irányú segítésben. így a kitűnő hírű sebész, dr. Papp 
Gyula készséggel vállalta a főorvos súlyos feladatát s 
felesége is nagymennyiségű felszerelési tárgyat gyűjtött, 
(mindketten katholikusok). A főorvos az orvosi felszere-
lésben is megbecsülhetetlen értékű szolgálatokat tett. 

Olyan kedves, szép, tiszta, barátságos az egész kór-
terem, hogy elfelejti az ember benne, minő súlyos szen-
vedések színhelye lesz. Mert itt a legkitűnőbb ápoláson 
kívül kiváló lelki gondozásban is lesz részük. A diako-
nisszák, id. Vidor János kórházigazgató bevezetésével, 
igazi szeretettel teljes légkört varázsolnak a szenvedők 
köré. Ha átlépünk a műtőterembe, egyszerre érezzük, 
hogy nemcsak lábbadozóknak szánt hely ez. Példás rend 
és felkészültség várta a jelzett betegeket, kik kedden, 
8-án (egyelőre 23-an a déli harcztérről, legtöbben a 
44-ik gy. ezredből) meg is érkeztek. 

Mélyen megható volt a kórház megnyitása f. hó 
5-én d. u. 5 órakor, a melyen az egyesület tagjain kí-
vül sokan vettek részt. Hogy csak néhányat említsek, ott 
voltak: gróf Tisza Istvánné, Darányi Ignácz főgondnok, 
Bárczy István polgármester, Szilassy Aladár és neje, 
báró Dániel Gáborné, Kósa Zsigmond gondnok és neje, 
Baksa Lajos, Petri Elek stb. 

Petri lelkész szép imával nyitotta meg az ünne-
pélyt, utána Vietor J. kórházigazgató tartalmasan és 
érdekesen fejtegette a háborús fegyverekből munkaesz-
közökké vált vasak békés áldott munkáját. Majd ifj. 
Victor János beszélt az egyesület Szeretetmunkájáról, 
mindkét beszéd nagy hatást tett a jelen voltakra. Végül 
Patay Pál imádságával s a Himnusz éneklésével bevég-
ződött a felavatás, mit a diakonisszák két karéneke 
élénkített. Ezután a közönség megtekintette az ima-
teremből kórházzá változtatott helyiségeket. „Adja Isten", 
mint ifj. Victor J. mondotta, „hogy mentől hamarább át 
lehessen újra adni eredeti rendeltetésének, a mi azt 
jelenti, hogy nincs több sebesült!" Orth Ambrusné. 

A külsősomogyi egyházmegye közgyűlése 
Siófokon aug. 26—27. 

A külsősomogyi ref. egyházmegye f. hó 27-én tar-
totta közgyűlését Kálmán Gyula esperes és dr. Kiss Ernő 
gondnok vezetése mellett. A bizottsági ülések az előző 
napon voltak. 

Lelkünkben Idvezítőnknek az evangéliumban hoz-
zánk intézett bátorító intésével: „Mikor hallotok hábo-
rúkról és háborúknak híreiről, meg ne félemljetek" s 
világtörténelmi nagy események idejében jöttünk össze 
munkálkodni a mi tisztünknek rendi szerint, hogy évi 
rendes egyházmegyei közgyűlésünket megtartsuk s úgy 
egyházmegyénk, mint egyes egyházaink halaszthatatlan 
dolgait elintézzük. 

A rendkívüli körülmények s az utazási nehézségek 
miatt az egyházmegyei közgyűlést megelőzőleg tervezett 
egyházmegyei lelkészegyesiileti (miért nem „kálvinszö-
vetségia világiak és a tanítók hol maradtak? Szerk.) 
gyűlésünket későbbi, békességesebb időkre halasztottuk. 

A közgyűlés elején Istenünkben való törhetetlen 
bizalommal hangzott el ajkainkról a felséges himnusz: 
„Az Isten a mi reménységünk . . . " Ezután esperesünk 
vezette lelkünket, a nehéz időkre való megemlékezéssel 
buzgó imádságban a Seregek Urának, Istenének trónjá-
hoz, áldást kért királyunkra, honmentő dicső hadsere-
geink győzelmére s kérte az áldott békeség eljövetelét. 
Ima után szeretett gondnokunk a jelen világtörténelmi 
nagy eseményekről s saját viszonyainkról való meg-
emlékezés után a gyűlést megnyitotta. 

A megalakulás folyamán sajnálattal vettük tudo-
másul világi tanáesbíráink távollótét. Közülük csak egy 
jelent meg, a többit betegség vagy hivatali egyéb el-
foglaltsága akadályozta a megjelenésben. Jelen volt a 
gyűlésen 25 lelkész, a három tanítói képviselő s a lel-
készekkel körülbelül egyező számú gyülekezeti képviselő. 
(Ezeknek is volt „hivatalos* elfoglaltságuk! Szerk) 
A megalakulás s szavazatbontó bizottsági jelentés után 
Bocsor Lajos tengődi lelkész új tanácsbiró s Székely 
János gyönki gimn. tanár új világi aljegyző tették le 
hivatali esküjüket. 

Most következett gyűlésünk legkedvesebb s leg-
fontosabb tárgya: a szép esperesi jelentés. Megemléke-
zett az egész Európát, vele együtt szeretett magyar 
hazánkat s ebben egyházunkat is érintő nagy háborúról; 
meleg részvéttel szólott egyetemes magyar ref. egyházunk 
nagy veszteségeiről: Claparéde Sándorról, genfi tudós és 
fáradhatatlan buzgóságú hitsorsosunk, magyar ref. anya-
szentegyházunk önzetlen, áldozatkész barátjáról, majd 
dr. Antal Gábor és Fejes István püspökök, Ádám András 
és Bagossy Károly gondnok elhunytáról emlékezett. Öröm-
mel üdvözölte dr. Tüdős és Németh István püspököket és a 
királyi kitüntetésben részesült Szilassy Aladárt és dr. 
Benedek Sándort, egyházkerületünk példás buzgóságú 
és fáradhatatlan tevékenységű tagjait. Szép áttekintés-
ben mutatta be az esperesi jelentést egyházmegyénk s 
benne egyházaink lefolyt évi munkásságát, örömmel je-
lentette, hogy a mult évben megalakult e. m. Lelkész-
egyesület is jó munkát végzett Megindította czéljainak 
elérésére az egyházmegyei lapot, mely egyházmegyénk 
kicsinységéhez (30 anya-, 8 leányegyház, benne a szór-
ványokkal együtt összesen 23,000 ref. lélek) képest szép 
számú (mintegy 600) példányaiban propagálja Lelkész-



egyesületünknek a ref. egyházi élet előmozdítására czélzó 
eszméit. Esperes indítványára a közgyűlés elismerést 
szavazott az e. m. lap szerkesztőségének. Ugyancsak az 
esperesi jelentésben jött szóba az egyet, konventnek 
azon ügyrenddel ellenkező s egyébként a jogos méltá-
nyosságot (mert nem mindenkire egyformán alkalmaz-
ható) is figyelmen kívül hagyó, így sérelmes határozata 
(lásd 1914. májusi konventi jegyzőkönyv 92/2. pont), 
mely szerint az orsz. ref. lelkészi nyugdíjintézeti járulé-
kok (melyeknek kamatnélküli fizetését az intézeti ügy-
rend nov. l-ig megengedi) már július hóban lefogandók 
az esperesek által a korpótléki és fízetéskiegészi össze-
gekből. Közgyűlésünk nagy többsége a sérelmes kon-
venti határozat ellen az egyházkerületi közgyűlésre olyan 
irányú kérő felterjesztést határozott, hogy a ker. köz-
gyűlés, az E. T. I. t.-cz. 67. § 1. pontban biztosított 
joga alapján, teljes súlyával igyekezzék a konventet 
arra bírni, hogy a konvent a sérelmes határozat félre-
tételével az ügyrend idevonatkozó §-ának érvényét továbbra 
is fenntartsa. 

A tisztújítás elvének hódolva esperesünk, egyház-
megyei pénztárnokunk és világi főjegyzőnk lemondottak 
állásaikról, mely lemondásukat a közgyűlés tudomásul 
véve —- azon jó reménye kapcsán, hogy a régi kipróbált 
vezetőket a szavazás után is eddigi állásaikban tisztel-
heti — a szavazást elrendelte. 

A tanügyi bizottság jelentése kapcsán egyházmegyei 
közgyűlésünk az első félévi körlelkészi iskolalátogatást 
ós I. félévi vizsgát eltörölte, a tanügyi bizottság által 
készített iskolai statisztikai új kérdő ívet pedig elfogadás 
végett az egyházkerületi közgyűlésre felterjesztette. 

Az újonnan választott Szűcs Lajos nagybábonyi és 
Pigall József őszödi lelkészeket, valamint az új tanítókat 
is szeretettel erősítette meg állásaikon s fogadta kebe-
lébe egyházmegyei közgyűlésünk. 

Nagyfontosságú ügye volt gyűlésünknek a dombo-
vári egyesült prot. fiókegyháznak református jellegű misz-
sziói anyaegyházzá alakítási, anyásítási kérdése. Dombo-
vári kis fiókegyházunk emez óhaja azon tisztes hagyo-
mányon alapul, hogy Dombovár régen már anyaegyház 
volt. Tudjuk lelkészét 1632-ben, továbbá 1674-ben, mikor 
lelkésze a pozsonyi vértörvényszék elé idézettek között 
említtetik. Az egyház a feljegyzések szerint hihetőleg 
1702-ben szűnt meg. A régi tiszteletreméltó hagyomány 
mellett az egyház anyásítása ma már életkérdés is ott 
lakó református és ág. h. evangélikus hitfeleinkre nézve, 
mert csak mint anyaegyház állhatnak meg s tölthetik 
be lelki szükségleteiket a nagyszámú más vallású kör-
nyezetben. Egyházmegyei közgyűlésünk azért, méltá-
nyolva Dombovár teljes igyekezetét, mellyel az anyá-
sításhoz szükséges előfeltételeket megkeresni törekedett, 
egyértelmű lelkesedéssel kimondta a dombovári fiók 
egyházra nézve az anyásítás szükségességét, megerősí-
tette a bemutatott s kongruával kiegészítendő lelkészi 
díjlevelet. (Vajha a viszonyok jobbrafordultával minél 
előbb megvalósulhatna ez a szép terv ! Szerk.) 

Egyházkerületi gyűlési képviselőkűl V, Fejes György 
lápafői lelkész és dr. Kálmán Jenő egyházmegyei világi 
tanácsbíró és ügyész küldettek ki. 

Néhány kisebb ügy elintézése után a közgyűlés 
már délután 1 órára letárgyalta 43 pontból álló tárgy-
sorozatát. 

Közgyűlés után mindjárt az egyházmegyei bíróság 
ült össze s megalakította az időszaki tanácsot. Ez elé 
utalta a mostani bírósági ülésre kitűzött ügyeket. 

Elvégezte tehát egyházmegyei közgyűlésünk köteles 
munkáját a gátló akadályok daczára is, ezért mondotta 
egész méltón esperesünk gyűlést záró szép imájában: 
legyen hála egyedül imádandó jó Istenünknek az ő meg-
segítő kegyelméért! 

Tengőd. Bocsor Lajos, 
e. m. aljegyző. 

A halálozások egyházi vonatkozásai 
az 1912. évben. 

Az 1912. év halálozási viszonyai rendkívül ked-
vezők voltak. Az egész Magyarbirodalomban mindössze 
491,722 haláleset fordult elő, 32,774-gyel kevesebb, 
mint 1911-ben. Ehhez képest a halálozási arány 25'1-ről 
23'3-ra szállt le; oly kedvező arányszám ez, a milyen 
nálunk még nem fordult elő. (Milyen lesz az 1914-iki?) 
Halálozási viszonyaink, bár lassú, de állandó javulást 
mutatnak. Aránylag a legkevesebb (ezerre 18'7) halál-
eset Budapesten fordult elő, a legnagyobb arányszámot 
Szabadka 27'1, Pécs 27'0 és Kecskemét 26'7 mutatja. 

Hónapok szerint vizsgálva a halálozásokat, azt lát-
juk, hogy az 1912-ben elhalt gyermekek (7 éven aluliak) 
legnagyobb százaléka július (9'8 %) és augusztus (9'7 %) 
havában vesztette el életét, míg a felnőttek halálozása 
január hóban (9"8 %) volt a legkedvezőtlenebb. Az 
összes haláleseteket tekintve, legkevesebb halálozás az 
őszi (szept.-nov.) hónapokra esett. 

Az 1912-ben előfordult 491,722 haláleset közül 
29-0 °/ o, számszerint 142,532 esett az egy éven aluliakra, 
száz élveszülöttre pedig 18*6 egyéven aluli korban el-
hunyt jutott. Ezek az adatok, bár az előző évhez képest 
jelentős javulást mutatnak, megdöbbentően tárják elénk 
csecsemőhalandóságunk óriási méretéti Szocziális, gaz-
dasági és közegészségügyi viszonyainkat szomorúan illusz-
trálják ezek az adatok. Az alsó népnek nyomora, alkohol-
fogyasztása, a városi zsúfolt egészségtelen pinczelakások, 
a falusi trágyadombok, a kórházak hiánya stb. Az egyes 
vallásfelekezeteknek a halálozásokban való részesedését 
a következő adatok világítják meg: az 1912-ben elhaltak 
százalékában róm. kath. 51'5 — a zárjelben lévő szám 
az 1910. évi népszámlálás szerinti százalékot mutatja az 
összes népességben •— (52'1), gör. kath. 10'6 (9'7), ref. 
12-3 (12-6), ág. h. ev. 5'9 (6*4), gör. kel. 16'5 (14'3), 
unit. 0-3 (0-3), izr. 2'7 (4'5), egyéb 0 2 (01). 

Az összes népességben elfoglalt arányoknál jóval 
nagyobb számmal szerepelnek a gör. keletiek, a mi fő-
leg magas gyermekhalandóságuknak tulajdonitható, viszont 



igen kedvező a zsidók részesedése a halálozásokban, 
kik gyermekeik megtartására a legnagyobb gondot for-
dítják ; mig a gör. keletieknél száz élveszülöttre 33"2 
hét éven aluli korban elhalt esett, addig a zsidóknál a 
gyermekhalandóság majdnem félakkora (16*7) volt. Az 
evangélikusoknál 24*5, a ref.-nál 26"7, a r. k.-nál 28'3. 

Nemzetiségek szerint a birodalom népességében el-
foglalt arányoknál kedvezőbb volt a magyarok és németek 
részesedése a halálozásokban, ezeknél a gyermekhalandó-
ság is a legkisebb. A többi nemzetiség — különösen 
az oláh — népességi arányának nagyobb százalékkal 
szerepel a halálozások között. A legtöbb gyermek a 
szerbeknél halt el. 

Az 1912-ben elhunytaknak csupán 56'5%-áuál álla-
pította meg orvos a halálokot. Haláluk előtt orvosi keze-
lésben részesült 52'2%. Közegészségügyi viszonyaink 
kezdetleges voltát bizonyítják ezen adatok. 

Az 1912. évben előfordult halálesetek 23'5°/0-'dt 
fertőzőbetegségek, 73 6%-át egyéb természetes halálokok, 
2'9%-át pedig nem természetes halálokok idézték elő. 
A legtöbb fertőző betegség aránylag Bereg vármegyében 
(32 ,4%) fordult elő, a legkevesebb Moson vármegyében 
(148). 73,702 egyén halt el gümőkórban (az összes el-
haltaknak 15'07o_a)- A tüdővészben elhaltaknak a lélek-
számhoz viszonyított aránya, bár lassú, de fokozatos 
csökkenést mutat. A fertőző gyermekbetegségek közül 
vörheny ben 10,203 egyén halt el, kanyaróban 6007, 
szamárhurutban 6577, roncsoló toroklobban 6514, hasi 
hagymázban 4057. A nem fertőző halálokok között első 
helyen a veleszületett gyengeség 67,896 és az aggkori 
végkimerülés 67.429 áll. Tüdő- és mell- hártyagyulla-
dásban 45,297 egyén pusztult el. 

Az erőszakos halálokok száma, baleset folytán 8100, 
öngyilkosság 4112, gyilkosság 1577. Bírói kivégzés 
kettő volt. 

Magyarországon a 411,187 keresztyén halott köziil 
(ebből ref. 59,928, ev. 27,845), 400,066 volt egyházilag 
eltemetve s 11,121 nem volt egyházilag eltemetve; Hor-
vát-Szlavonországokban a 66,285 keresztyén halott szem-
ben (ebből ref. 298, ev. 1,034) 66,989 egyházi elteme-
tést mutatnak fel, mely különbözet (704) valószínűleg 
onnan ered, hogy egyes anyaországi politikai községek, 
egyházilag a társországokhoz tartoznak s így ezen több-
let leszámításának 1912-ben 10,417 keresztyén halott 
nem részesült egyházi eltemetésben. Az 1911. évben volt 
15,029, 1910-ben 13,303, 1909-ben 14,581 avagy száza-
lékban a róm kath. 98"2%< a gör. kath. 95'9 a 

ref. 97 9 %, az ág. h. ev. 99'5 %, a gör. kel. 99'0 %, 
az unitáriusoknak 90'2%-a részesült egyházi temetésben. 

Az 1912. évben a Magyarbirodalom népessége a 
természetes szaporodás révén 274,169 (1911-ben 208,271) 
lakossal gyarapodott; ezer lakosra 13 0 (1911-ben 9'9) 
főnyi szaporodás esett. A mint azt az 1912. évi szüle-
tésekről és halálozásokról fentebb közölt adataink mu-
tatták, ezen — hazánkban eddig példátlanul magas — 
szaporodás nagyobb mértékben köszönhető a halálozási 

viszonyok javulásának (halálozási számunk 1'8-del sii-
lyedt), mint a születések nagyobb gyakoriságának (szüle-
tési számunk 13-del emelkedett), mely körülmény az 
1912. évi szaporodásnak értékét mindenesetre növeli. 
Szembeszökő a népesség hatalmas szaporodása a Tisza 
balpartján (17'2, 1911-ben 12*0). A magyarság termé-
szetes szaporodása számszerint 139,989 (1911-ben 
112,540), 1912-ben is nagyobb volt, mint az összes 
többi nemzetiségeké együttvéve és az eddig elért leg-
jobb (1910) év eredményeit (132,040) is jóval felülmúlja. 
A többi nemzetiségek közül még a tótoké és ruthéneké 
mutat a népszámlálási aránynál kedvezőbb szaporodást. 

Az 1911. évhez viszonyítva az összes szaporodás-
ban valamennyi nemzetiség aránya növekedett a ma-
gyarság és a németség rovására. Különösen figyelem-
reméltó az oláhok hatalmas előrenyomulása, a mely 
elsősorban kedvező születési arányuknak tulajdonítható. 
Részesedésük a szaporodásban számszerint 23,945-rŐl 
előző évhez képest 36'635-re szökött. 

Természetes szaporodás volt hitfelekezetek szerint 
az egész birodalomra vonatkozóan róm. kath. 152,493 
(%-ban : 55'6), gör. kath. 33,287 (°/0-ban: 121), ref. az 
anyaországban 29,218, a társországokban 159, együtt 
29,377 (%-ban: 10'7), ág. h. ev. az anyaországban 
14,013, a társországokban 589, együtt 14,602 (%-ban : 

5*3), nagyon gyenge az 1910. évi népszámlálási 6'4 arány 
alá esett. Gör. kel. 31,736 (%-ban: 11*6), unit. 1021 
(%-ban: 0"4), izraelita 11,903 (%-ban: 4*3), egyéb 296 
(%-ban: 0'0). 

1910-ben a birodalmi népességben a reformátusok 
12-7°/ 0-kal szerepeltek, az 1912. év végén 12'54, az 
evangélikus 1910. évi birodalmi százaléka volt 6-4, 1912. 
év végén 6*34% s a róm. kath. 521%-ról 52'21%-ra 
emelkedett rövid két év alatt. Hova, mire fog vezetni 
ezen évenkénti fogyás, arányszámbeli sorvasztás, utalunk 
e tekintetben mult évben részletesen közölt adatainkra 
és megjegyzéseinkre. Homola István. 

KÜLFÖLD. 

Svájczi levél.* 
Chambésy (Genf mellett), aug. 22. 

Bár tudom, hogy e levél nem egykönnyen jut kezei 
közé, mégis útra bocsátom. Bizony szeretném tudni, mi-
kor, hol s milyen körülmények közt kapja meg. Legutóbbi 
sorai nyolcz nap alatt ideértek a mi a mai viszonyok 
mellett nem is sok. Köszönöm, hogy gondolt rám. 

Külpolitizálni ez alkalommal nem szeretnék; egy-
részt mert így biztosítom majd levelem továbbíttatását 
a határon át, de azért sem, mert kifejezésre akarom jut-
tatni e hallgatással kis hazám semlegességét, jóllehet 
nehéz, szinte lehetetlen elnyomni a faji szimpátiákat... 

* Ezt a svájczi barátaink hangulatát jellemző levelet, néhai 
Martin E. genfi theol. tanár leánya, az ottani ker. leánydiákszö-
vetség buzgó tagja írta egy magyar theologushoz. 



De a személyes vonzódás, a barátság szerencsére 
ezek felett áll . . . E napokban gondolataim sokszor 
visszatértek a La Sarraz-i diákkonferenczia zárógyűlé-
sére. Jól esett elmerengnem a genfi diákszövetség meg-
ható karácsonyfaünnepélyeinek emlékein. Talán a világ 
minden nemzetségének diákja képviselve volt és nemde, 
úgy éreztük, hogy a béke, a testvériség szellője suhan 
el felettünk s az egész világ felett! Illúzió, csalóka áb-
ránd volt-e mindez? Vagy ellenkezőleg a többi, minden 
más, a jelen helyzet a rút álom, a melyből majd e ha-
talmas látomásra, a diadalmas világbékére ébredünk f e l . . . 

Iiigyje el oly nehéz hinni a világ felfordulásában 
itt, a hol a természet oly csodaszép s minden oly har-
monikus. Csak néhány üres helye a családi fészeknek 
emlékeztet reá szüntelenül. Katonáink ezidő szerint nin-
csenek ugyan veszélyben, de ki tudja, mikor kerülnek 
haza? Ha sokáig tart ez állapot, itt nagy lesz a nyomo-
rúság. A gyárak nem tarthatják fenn az üzemet. A munka-
nélküliek száma napról napra szaporodik. Az üzletek egy 
része is lassan feloszlik. A diáklányok csarnokában na-
gyon sok a dolgunk. Itt rekedt diákok nagy bajban 
vannak. Semmi hírt s — a m i soknak fontosabb—pénzt 
sem kaphatnak hazulról. Az ő nélkülözésük és nyomoruk 
jó iskola nekünk genfieknek s sokat tanulunk tőlük. Mi 
túlkönnyű s nagyon is szép életet éltünk sok ideig, mi-
közben energiáink ellankadtak. Most, a nehéz napok, az 
élet nehézségeinek meglátása eddig nem ismert erőket 
s csodás önfeláldozást vált ki belőlünk. Nagyszerű lát-
vány. De milyen árt kell érte lefizetnünk! 

Mennyire igaz az, hogy az ember csak tervez . . . 
Még egy hónappal ezelőtt is úgy hittük, hogy majd a 
St-Croix-i diákgyűlésen újra találkozunk s most St-Croix-t 
is eltakarta az a sötét viharos felhő, mely az egész vi-
lágra szórja villámait. Közös barátaink, e kedves fiúk 
mind fegyverbe álltak s a határokon vannak. Bátyámról 
már napok óta semmi hír, nagy bizonytalanságban élünk. 
De mi ez a magyar szülők és testvérek aggodalmához 
s rettegéséhez képest. Gyakran kérdem magamban : ha 
a háború csapása elkerül bennünket, mivel érdemeltük 
ezt ki ? Mivel vagyunk mi különbek a többinél ? 

Most veszem csak észre, hogy csak rólunk beszél-
tem eddig, pedig magukra gondoltam. Mennyi nehézség-
ben, megpróbáltatásban lehet részük, a miről hallani 
sem fogunk itt. A jövő olyan csúnya sötét, hogy nem 
merek a szemébe nézni. Magasra, nagyon magasra s 
igen messzire kell tekintenünk, hogy azt a jót meglás-
suk, a mit ez a fájdalmas tragédia hozhat. Igaza van, mikor 
azt írja, hogy a háború képtelenség. Ebben mindig egyet 
fogunk érteni s a miben egyek vagyunk, az a lényeges. 

Az Isten áldja és őrizze meg mindnyájukat. Önnek 
pedig a bizalom bizonyosságával mondom: a viszont-
látásra ! Találkozni fogunk, a mikor majd a nap felkél 
a zivataros éj után, a mikor majd a béke szivárványa 
át fogja az egész világot. E napnak el kell jönnie mi-
előbb . . . e nap el fog jönni! 

A M I Ü G Y Ü N K . 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t kérjük, szíveskedjenek az 
1914. évi előfizetési díjat s az e s e t l e g e s h á t -
r a l é k o t minél előbb beküldeni. 

A Claparéde-emléktáblára és ösztöndíj-alapra 
Özv. Fröhlich Róbertné Budapest 100 K-t adott I Eddig 
begyűlt 1313"40 K. További adományokat B. Pap István 
theol. tanár czímére (IX., Ráday-utcza 28) kérünk. 

IRODALOM. 

A kecskeméti egyházmegyei Reformátusok Lapja. 
A tetszetős kiállítású, tartalmas lap elején kegyeletes 
emlékezés van az egyházmegye elhunyt gondnokáról, 
Bagossy Károlyról, a kinek utóda, mint a lapból olvas-
suk, valószínűleg dr. Küry Albert, Szolnok vármegye 
alispánja lesz. Aktuális és egyéb építő czikkek teszik 
változatossá és élénkké a jól szerkesztett újságot. 

E G Y H Á Z , 

Választás. A beregi ref. e. m. lelkészi főjegyzőjévé 
Sütő Áron gáti lelkészt választotta. 

Sebesültek. Mint a Lelkészegyesiiletben közölt 
emlékezésből értesülünk, Balogh Miklós nagyvarsányi 
lelkész tábori lelkészi szolgálatának teljesítése közben 
súlyos sérüléseket szenvedett. Részvéttel értesültünk 
arról is, hogy Molnár Sándor madocsai lelkész fia a déli 
harcztéren súlyosan és Nagy Imre kórósi espereslelkész 
fia, Nagy Zoltán főhadnagy az északin könnyebben meg-
sebesült. 

A dunamelléki ref. egyházkerületben folyó hó 
8—11-én voltak a lelkészképesítő vizsgák. A lelkész-
képesitő-bizottság tagjai közül jelen voltak: Petri Elek 
ker. főjegyző, Kálmán Gyula, Lévay Lajos esperesek, 
Takács József czeglédi lelkész és a theol. tanárok. 
A második képesítő vizsgát 12-en, az elsőt 10-en tet-
ték le. Az előbbit jeles eredménnyel: Ifj. Szabó Aladár 
budapesti és Sziits Dezső nagykőrösi segédlelkészek, jó 
eredménnyel: Jóba József, Kovács Gyula, Pálffy István. 
Képesítettek: Horváth Lajos, Nagy Sándor, Papp Ákos, 
Szőnyi József. Kettőnek vizsgája nem sikerült. Az első 
képesítő vizsgán jelesek:r Czanik Béla, Gócza József, 
Muraközy Gyula, Nagy Ákos; jók: Joó Imre, Kozma 
Károly, Molnár Sándor; képesíttettek: Benedek László, 
Kálmán Farkas, Koroknay István, Sipos Mihály. 

Segédlelkészelhelyezés. Dr. Baksay Sándor duna-
melléki püspök Batta Árpádot Somra, Czanik Bélát Pest-
újhelyre, Gócza Józsefet Jászberénybe, Gombos Lajost 
Sepsére. Joó Imrét Kápolnásnyékre, Kálmán Farkast 
Pécsre, Kozma Károlyt Tolnaváraljára, Muraközy Gyulát 
Budapestre (Kálvin-tér), Mező Benőt Bácskossuthfalvára, 
Mányoky Sándort Kölesdre, Meleg Dezsőt Mattyra, Nagy 
Ákost Kórósra helyezte segédlelkészekül. 



A felsöborsodi ref. egyházmegye folyó hó 27-én 
Sajószentpéteren tartotta meg közgyűlését Vadászy Pál 
esperes és Ragályi Béla gondnok elnöklése mellett. Az 
utóbbit a közgyűlés meleg ünneplésben részesítette 25 
évi gondnoki szolgálata alkalmából, érdemeit a jegyző-
könyvben Szuhay Benedek, az egyházmegye jegyzője, 
ékes szavakkal örökítette meg. 

Nagykőrösön Patonay Dezső lelkész és dr. Kökény 
Dezső főgondnok előterjesztést intéztek az egyháztanács-
hoz aziránt, vezettetné be a templomba a villanyvilágí-
tást s rendelje el, hogy a délutáni istentisztelet ne 3, 
illetőleg ősszel s télen ne 2 órakor, hanem esti 6 vagy 
7 órakor tartassék. A mostani szokás szerint alig jelenik 
meg a délutáni 3 órai istentiszteleten 6—S—10 a*jg nő 
és férfi, mert az egyháztagok legnagyobb része a mezőn, 
a tanyákon, a szőlőben van elfoglalva, de este 6 órára 
kényelmesen ráér elmenni a templomba. A presbitérium 
azonban Szalay Lajos presbiter felszólalására elvetette 
az előterjesztésben foghilt helyes indítványt. Patonay 
Dezső lelkész azonban e héten mindennap este fél hatkor 
harangoztatott s tartotta meg a délesti könyörgést. Min-
dennap beleszőtte imájába a harczrakelt katonákért 
esedező fohászt, a fegyvereik diadaláért könyörgést s a 
hívek, különösen a nők — még pedig úgy az intelligens, 
az iparos, mint a gazdálkodó osztályból — oly szép 
számmal vesznek részt e megható délesti könyörgéseken, 
hogy számuk néhány százra tehető mindennap! íme, a 
követendő példa, hogy kell megkedveltetni a hívekkel 
a templombajárást. El kell találni a megfelelő időt, a 
mikor a legtöbben ráérnek az Úr házának látogatására. 

Munka a hadbavonuló katonák körében. Örömmel 
emlékezünk meg minden olyan mozgalomról, a mely 
egyes gyülekezeteinknek a hadbavonuló katonák körében 
végzett munkájával kapcsolatos. Székesfehérváron is sok 
katonai csapat állomásozott hosszabb-rövidebb ideig. 
A gyülekezet érdemes lelkésze nyolcz ízben osztott úr-
vacsorát a hadbavonuló katonáknak. Nem tartotta ettől 
vissza az sem, hogy egyszer csak reggel 6 órakor, más-
kor pedig este 7 órakor nyílt erre alkalma. Osztott ki 
köztük Űjtestamentumokat és bibliai részeket is, és pedig 
saját költségén. Legutóbb vasárnap pedig külön isten-
tiszteletet tartott számukra, minthogy a rendes istentisz-
telet idejére nem jöhettek. 

Az új pápa Della Chiesa bolognai bíbornok-érsek 
lett. „Per accessionem" nagy szótöbbséggel választották. 
A XV. Benedek nevet vette fel. Nagy névelődjét, XIV. 
Benedeket is a bolognai érseki székből hívták el. Legyen 
méltó utóda és követője ! 

ISKOLA. 

Értesítők. 

A magyarországi ág. hitv. ev. egyház theol. aka-
démiái az 1913114. tanévben. Az értesítők felett tartott szem-
lénk során egy pillantást a szomszédba is vetünk. Leg-
jobban theol. akadémiáik érdekelnek bennünket. Három 
van nekik : a pozsonyi, soproni és az eperjesi. Ezek-
nek jogi helyzete nem egyenlő. Az első az egyetemes 
egyházé ós közvetlenül ennek főhatósága alatt áll, a má-
sik kettőnél csak a főfelügyelet joga az egyete-
mes egyházé, az elsőfokú főhatóság a dunántúli, ille-
tőleg a tiszai kerület Az eperjesi theol. akadémia a 

jogival és a főgimnáziummal egységes kollégiumot al-
kot. Érdekes, hogy a legnépesebb bányai kerületnek, a 
melynek területén van Budapest is, az ev. egyháznak 
nincs főiskolája. Többen tervezték egy budapesti theol. 
szeminárium felállítását. — Pozsonyban 57, Eperjesen 
50, Sopronban 40 theologus volt. 10 külföldön tanult, 
összesen tehát 157 hallgató készült a lelkészi pályára, 
8-czal kevesebb, mint a mult évben. Minden akadémia 
mellett van tápintézet; Pozsonyban és Eperjesen sok 
ingyenhelyes „Otthon" is áll a theologusok rendelke-
zésére. Mindezek daczára ev. testvéreinknél még nagyobb 
segédlelkészhiány van, mint nálunk. — Mint tudjuk, a po-
zsonyi theol. tanárok kezdeményezésére mozgalom indult 
meg az ottani egyetemmel kapcsolatban létesítendő théol. 
fakultás érdekében; szó van a soproni és pozsonyi aka-
démiák egyesítéséről is. Ok is érzik az eröpazarlás káros 
hatását. Az ev. akadémiákon nagy gondot fordítanak a 
szemináriumi munkára. — Es végül még egyet. Alig 
hallunk valamit az erdélyi szász ev. egyházról és ennek 
iskoláiról. Még a magyar ev. egyházi újságokban is csak 
elvétve van valami közlemény róluk. Úgy hisszük, hogy 
a mostani nagy közös megpróbáltatás közelebb hozza az 
erdélyi szászokat többi hitrokonaikhoz és ezután majd 
jobb testvérek lesznek. Úgy legyen! 

P. 

A budapesti ref. theol. akadémiára a f. tanévre 
64 theologus vétetett fel, 16 IV. é., 19 III. é., 17 II. é. 
és 11 I. é. Feltűnő kevesen jönnek az I. évfolyamra 
és különösen az a feltűnő, hogy kerületünk főgimná-
ziumai közül csak a kiskunhalasiból jelentkezett két 
theologus. Mi és ki az oka ennek? — A budapesti és 
kecskeméti ref. főgimnáziumokban az iskolai év szep-
tember 15-én kezdődik. 

V hajduböszörményi Kálvineum okt. 6-án nyílik 
meg. Ugyanakkor lesz az ottani ref. főgimnáziumban a 
tanév megnyitása. 

A középiskolák megnyitása. Az összes középfokú 
tanintézetekben (gimnáziumokban, reál- és felső leány-
iskolákban, tanító- és tanítónőképzőkben, polgári és 
kereskedelmi iskolákban) az 1914/15. tanévben a be-
iratkozások megkezdődnek szeptember 1-én és befeje-
ződnek legkésőbb szeptember 15-én. Mindenkinek be 
kell iratkozni, a ki későbben bármiféle kedvezményt, 
például tanidő-beszámítást, vizsgárabocsátást, ösztöndíjat 
stb. igénybe akar venni. Mindenki köteles a beiratási 
díjat azonnal lefizetni, ellenben a tandíj lefizetésére 
nézve igénybe vehető a törvényes moratórium. Rendkívüli 
tantárgyakért a tandíj fizetése nem kötelező. Azok, a kik 
katonai szolgálatba való bevonulásuk miatt nem iratkoz-
hatnak be, hazatérésük után kivételes és méltányos el-
bánásban részesülnek. 11a egyes tanintézetekben rövidebb 
vagy hosszabb ideig tanítani lehetetlen, gondoskodás 
történik, hogy a tanítás fennakadása miatt tanidőt senki 
se veszítsen és a mulasztást pótolhassa. Mindenféle 
vizsgálatot a tanév kezdetén a helyi körülmények szerint 
megállapított időben meg kell tartani. Ha állami tan-
intézettel kapcsolatos internátust a katonai hatóság le-
foglalt, a fölvétel az internátusba bizonytalan ideig 
szünetel, de a tanítás a tanintézetben vagy más alkal-
mas helyen megkezdődik és folytatódik. Részletesebb 
tájékoztatásokat a tanintézetek igazgatói adnak. A Ló-



nyai-utczai ref. főgimnáziumban a javítóvizsgálatok aug. 
29 én, a magánvizsgálatok aug. 29-én és 31-én, az 
iskolai beiratások szept. 1-én és 4-én voltak. 

A tanítónők, mint ápolónők. A főváros tanítónői 
közül azok, a kik a betegápolási tanfolyamra jelent-
keztek, a napokban vizsgáztak le. Egyik ilyen vizsgán 
a kórházvezető főigazgató kijelentette, hogy a vizsga 
kitűnően sikerült. A tanfolyamokon különösen a tanító-
nőkkel értek el nagy eredményeket. A mint a főorvos 
mondotta : akármelyik direkt boncztani tudásra tett szert. 

E G Y E S Ü L E T . 
A Budapesti Ref. Ifjúsági tEgyesület választmánya 

f. hó 7-én tartotta első ülését az új munkaévben B. 
Pap István elnöklése mellett. Az egyesület is termé-
szetesen érzi a nehéz időket. Tagjainak egy része a 
harcztéren van. A közönség áldozatkészsége is sokfelől 
van most igénybe véve. De az egyesület mégis bizalom-
mal tekint a jövőbe. Azt az igazi komoly és mélyreható 
valláserkölcsi, egyházépítő munkát, a melyet az ifjak 
között végez, bizonyára még jobban megértik és méltá-
nyolják majd a jövőben. Az egyesület új titkára (Patay 
Pál után) Barát József, a ki 3 évet töltött az utrechti 
egyetemen. Működése elé jó reménységgel tekintünk. 
Dr. Papp Gyula a BRIE. cserkészcsapatai főpa-
rancsnokának jelentését cserkészeink mostani Istennek 
tetsző szolgálatairól, (sebesültek ápolása, a gyors segélyre 
szorultaknak segélykiosztás Megyercsy Béla vezetése 
mellett, idegenek kalauzolása stb.) örömmel és elisme-
réssel vette tudomásul a választmány. — Elismerésre 
méltó szép munkát végez most az egyesület női segítő 
osztálya. Hetenként kétszer gyűlnek össze az egyesület 
helyiségében (IX., Ferencz-körút 12) és itt a sebesültek 
részére teljesítenek tabithai szolgálatot. 

A pesti Tabitlia ev. jótékony nőegylet tábori 
kórházat rendezett be az üllői-úti Luther-Otthonban egye-
lőre 28 ágygyal. A kórház parancsnoka Kermeszky 
György nyug. alezredes, az Otthon igazgatója. Az ápolói 
szolgálatot Láng Gizella vezetése mellett éjjel egy dia-
konisza és nappal ev. fiatal lányok teljesitik. 

G Y Á S Z R O V A T , 

Baky István a solti egyházmegye nyugalomba vonult 
esperese f. hó 2-án hosszas betegség után meghalt. 
Temetésén Kunszentmiklóson szept. 4-én dr. Baksay 
Sándor piipök vezetésével megjelent az egyházmegye 
lelkészi kara. A szertartást Tóth Pál ráczkevei lelkész 
és Kis Ödön püspöki titkár végezték. 

Kálmán Rudolf Komárom vármegye nyug. főispánja, 
a komáromi ref. egyházmegye gondnoka, szövetségünk 
tagja Komáromban elhunyt. 

Néhai Béki Sámuel, kassai lelkész-esperes öz-
vegye Fülpös Terézia életének 66-ik évében Kassán 
elhunyt. 

Tóth Károly polgárdij ref. lelkész, életének 61. 
évében meghalt. 

Dr. Johannes Weiss titkos egyháztanácsos, aheidel-
bergi egyetem kiváló liberális irányzatot követő tanára 
(ujszöv. tudományok) 52 éves korában meghalt. 

Szeberényi Lajos, fóti ág. h. ev. lelkész fía Szebe-
rényi Iván mérnök a Sabácz melletti ütközetben hősi 
halált halt. 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K , 
Vidéki munkatársainkat kérjük, hogy a már megtartott és 

ezután tartandó egyházmegyei közgyűlésekről szíveskedjenek rö-
vid, eleven tudósításokst küldeni. — K. L. Az illető összeget vet-
tük. — L. Gr. Köszönjük, kérjük továbbra is szives közreműkö-
désedet. — K. E. Az illető czikket most már nem közölhetjük. 
Szíves üdvözlet! — Sz. 0 . Nem közölhetjük. 

Felelős szerkesztő : B. P a p Is tván. 

H I R D E T É S E K . 

E R Z S É B E T R I R Á L Y N É S Z Á L L Ó 
Budapest, IV. Ker., Egyetem-utcza 5< szám. 
Régi jó h í rnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központjában. A mult évben újonan épült minden modern 
kényelemmel felszerelt hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz- és jégkár ellen, úgyszintén 
az ember életére a legkülönbözőbb módozatok szerint elő-
nyös fellételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok d í ja rányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 13 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
üzet feleslegéből közgyűlési határozat érlelni áben díjvissza-
térítésben. 

Bizlosítási ajánlatok benyúj tandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden i rányban készséggel szolgál az igazgatóság. 

Alapítványok kormány hozzájárulásával 2,527.960 K 
Tartalékok 3,840.903 K 
Biztosílott tagjainak fennállása óla kifi-

zetett tűzkárokban 12,385.000 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett jégkárokban 6,000.000 K 
Biztosított ér ték tűzben 1913. évben . . 930,000.000 K 

„ jégben „ " . . . 62,500.000 K 
Életüzlet ál lománya 17,370.144 K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„GONDVISELÉS" 
Országos Közp. Segélyző-Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig t e r jedő temetési segélybiztosítást nyújt , népbizosí tási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai- és 
vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat nél-
kül. — A „Gondviselés-Társulat" elnöke: EmŐdy József, igaz-
gatósági tagok: Láng József, lovag Ember Károly, Czobor 
László, Meskó Pál, Nérei Ödön és ügyvezető-igazg.: Paur Ödön. 



D I E T I ' w P O A T T Á gőzüzemre berendezett csász. 
I \ I I - < v J i - < » V 1 1 Lf és kir. udvari orgonagyára. 
Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 

(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest , X., Szigligeti-u. 29. sz. 

csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 

A párisi , bécsi, pécsi stb. kiállításokon kii (in-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, t iszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tar tós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-n él több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely m ű ez idő 
szerint h a z á n k legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékel tebb 
árban teljesít . Orgona jókarban tar tásá t el-
vállal ja. Katalógussal, tervezetekkel és r a j -
:: zokkal kívánatra d í jmentesen szolgál. :: 

Orgona- és harmoniumgyár 
gBzerffhaJtás- és saját uil lamosvílágltással berendezve. 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
os. éa kir. udvari szAllltók 

RÁKOSPALOTA (Budapest me l le t t ) 
Alapíttatott 1861. övben. 

Az 1885. évi' országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (elsó díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel" íelsö díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-

— • lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 
minden nagyságban. Harmomumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

ff lelhész u r a k szíves f igye lmébe a j á n l j u k a k i a d á s u n k b a n 
megje lenő és közkedvel tségnek örvendő úgynevezet t 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16° alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és félbőrkötésben . . 1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 kor.-tól kor.-ig 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8° alaKban 1772 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.00 kor.-tól 10.— kor- ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyvekel terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Épen most jelent meg. ' Épen most je lent meg. 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

HornyánszKy Viktor könyvkiadóhi-
vatala Budapest, V., Akadémia-u. 4. 

Európa legnagyobb 
háborús térképét 

2 Korona 70 fillér 
előzetes beKüldése 
ellenében vagy 3 
Kor. ért utánvéttel 
bérmentve szállítja 

Hegedűs és Sándor 
könyvkereskedése Debreczenben. 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemfi háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszQkségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
eáettf ev Szövetkezetéhez&&& 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 65 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL ker,, Máría-utcza 11 szám• Telefon; József 34—10. 

Elvállalnak minden-
nemű, az épitésí szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Nagy gyakorlattal bíró 
speczíálísták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyházgyülekezetek-
nek iskolák és templomok, 
valamint lelkészi- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. jfi Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással .. 

Harcztéren 
lévő Keresztyén R a t o n á R részére való 

His imakönyv 
(„Az Isten a mi reménységünk!") 

Készítette: Uray Sándor 
Ára 20 fillér 

<§> 

Kapható KóRai Lajosnál Budapest, ^ Z Z ^ l 

^> 
• 

Haŝ r Bi* Mfc&ugBfiSlttt* 



P R O T E S T Á N S 

E G Y H A Z IES I SKOLAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l 
IX., R á d a y - u t c z a 28. , a h o v á 
a k é z i r a t o k , e l ő f i z e t é s i é s h i r d e t é s i 

d í j ak stb. k ü l d e n d ő k . 
L a p t u l a j d o n o s és k i a d ó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztők : 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
B ö s z ö r m é n y i J e n ő , S e b e s t y é n J e n ő , T a r i I m r e d r . é s 

Ve re s s J e n ő . 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor . , félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 ko r . 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 k o r o n a . 

Hirdetési d í jak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 
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Az Élet Könyvéből. 

Jézus és a férfiasság. 
„Krisztus pedig megjelen-

vén, mint a jövendő javaknak 
főpapja, a nagyobb és töké-
letesebb, nem kézzel csinált, 
azaz nem e világból való sáto-
ron keresztül és nem bakok 
és tulkok vére által, hanem az 
ö tulajdon vére által ment be 
egyszer mindenkorra a szen-
télybe, örök váltságot sze-
rezve." Zsid. 9, ii, 12. 

Rég eltűnt világ dohos levegője csap meg. Maga-
san a jeruzsálemi templom, a zsidóság nemzeti kincse, 
büszkesége, honnan Jehova hatalmas karja int. Csupa 
arany, márvány. Vakító fénye földig lever.. Oltárok, 
áldozóhelyek, mikről a leölt állatok párolgó vére száll. 
A rejtett, a titokzatos szentekszentje; a czifra ruhájú 
áldozó papok, felettük nehéz tömjónfelhő. És ez a világ 
— mit az örökkévalóság számára építettek a lelkek, a 
kezek — Jézus egy imádságára rombadől. Hanem régi 
temploma helyén új templom áll. Láthatatlan, lelki ház, 
melyen Krisztus lelke az örökkévalóságból átlengedez. 
0 nem bakokat ós tulkokat; önmagát, a vérét, a testét 
áldozta fel, hogy véres keresztje alatt a legerősebb, a 
legbüszkébb, a legbölcsebb férfi is megérezze a Lélek 
életét. Álljatok keresztje alá, férfiak! És mondjátok: 
férfiatlanság leborulni az előtt a Szeretet előtt, mely a 
rettentő kínok közt is szelíden, bátorítva, áldást, üdvöt 
osztva néz? E szeretet előtt, mely erősebb, mint a halál; 
erősebb, mint a kereszt gyalázata; erősebb, mint a világ 
minden gyűlölete, minden hálátlansága — e szeretet 
előtt megnémulunk és szívünk dobogja, lelkünk súgja, 
hogy az emberiség története hasonlót nem ismer. Férfiak ! 
ha megtagadtátok, ha száműztétek a világból, Jézus 
keresztje alatt újra megtaláljátok és soha el nem veszí-
titek : a szívet, a lelket, az örökkévalóságot. Ennyi van 

csak az evangéliumokban: Jézus, Kereszt, Szeretet. Ezt 
a hármat megnyerni: férfiasság. 

Mégis Lférfiatlanság — hallom a vádat —, hogy 
Jézus igazsága érzetében is olyan szelíd, gyöngéd, enge-
dékeny. Akár a bárány, melyet vágóhídra húznak: szája 
meg nem nyílik. Egész lénye csupa szeretet, béke. Hol 
benne az erő, a bátorság, a vasakarat, a férfiasság? 
Vigyázzatok! Jézus egész férfi. Hát nem róla mondja-e 
János : „íme, győzött a Juda nemzetségéből való oroszlán". 
(Ján. 5.5.) És ez a jellemzés ép annyira találó rá, mint 
a bárány. A végzet könyörtelen erejével jön rá szem. 
közt a biztos, a borzalmas halál. És nem tér ki előle : 
szemébe néz. Persze, ti csüggedésére gondoltok a Gecse-
mánéban: „ Szomorú az én lelkem mind halálig". (Mt. 
26 38-) Vagy: lihegő, tüzes, vérverejtékes, lelki küzdel-
mére: „Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár". 
(Mt. 26.39.) Oh, rettentő óra az! A gyönge nád már 
hajladozik, ha vele szellő enyeleg. De, ha a százados 
tölgy büszke koronája is meghajlik és hatalmas törzse 
derékban kettészakad: az nem azért van, mert gyenge 
a fa ; hanem azért, mert erős a vihar. „Nemcsak a 
gyöngeségtől, hanem akkor is, ha valami nehezet emelünk: 
meghajolnak térdeink(Eötvös J . : Gondolatok.) Magukat 
a tanítványokat megzavarta ez a pillanat. Mesterüket 
még soha nem látták így! Jézus vívódó lelkének rettentő 
varázserejétől elalszanak . . . Soha ilyen férfit! Nézzétek ! 
Kajafás előtt már jövendő diadaláról szól: „Mostantól 
fogva meglátjátok az embernek fiát ülni Isten hatalmas 
jobbján és eljönni az égnek felhőiben". (Mt. 26.64.) A haj-
nal még alig hasad : már Pilátus előtt van. Kezén fordul: 
élet, vagy halál; és Pilátus Jézus előtt reszket, megre-
meg. A bűnös a kereszten már fölismeri: „ Uram, emlé-
kezzél meg rólam a te országodban". (Lk. 23.42.) És 
keresztje alatt a százados kemény, katona szíve is meg-
rendül: „Bizony ez az ember igaz". (Lk. 23.47.) Ez Jézus! 
A férfi! A férfiak férfia! 

Dörries után Juhász Sámuel. 



ŐRÁLLÓK. 
Ha valamikor, úgy most kell felújulni egyházunk-

ban a próféták szellemének. Őrállók voltak. Állottak 
fenn az őrtoronyban és megfigyelték a nemzeti életnek 
minden mozzanatát. Megfigyelték az egyéni, társadalmi, 
nemzeti bűnöket, mulasztásokat, a bálványimádást, fény-
űzést, képmutatást, könnyelműséget. Felemelték szavu-
kat azok ellen, a kik eláltatták az embereket, prédi-
kálva nekik békességet, holott nem volt békesség. Nem 
rejtegették a veszedelmeket, nem bizakodtak el, nem 
kicsinyelték a fenyegető ellenség erejét, rámutattak a 
nagy veszteségekre. De nem festegettek rémképeket a 
falra. Soha egy perezre sem feledkeztek meg a vigasz-
talás méznél édesebb igéjéről. Nem is történhetett más-
ként. Isten igéjének emberei voltak. A lesújtó, velőkig 
ható, tisztító tűzként csontokat égető, de egyben áldott 
világosságot, éltető meleget, reményt adó és terjesztő 
igének. 

Borulat ült az őrállók lelkén és mélységes fájda-
lom. Hogy tudtak zokogni a romok, a veszteségek, pusz-
tulások völgyeiben és átérezni a mélységeknek iszonyatát! 
De hogy tudtak egyben felmenni nagy magaslatokra és 
hirdetni vigasztalást a jobb és dicső jövő, a megma-
radás bizonyosságában ! 

Ezzel a prófétai lélekkel kell most az őrtoronyba 
odaállnia az egyháznak, ebben különösen a pásztoroknak, 
véneknek. Ha valaha volt az egyháznak szüksége éles 
szemre, megértő szívre, úgy most van a nagyszerű nemzeti 
Erőkifejtés és bámulatos áldozat- és harczkészség nap-
jaiban. 

Olvassuk, hogy a franczia maroknyi protestáns 
egyházak pásztorainak nagy része ott küzd a közkatonák 
soraiban a hareztéren, olvassuk, hogy német testvéreink 
körében egyházak, belmissziói egyesületek szolgái cso-
dás, heroikus munkát végeznek. Nem lehet eléggé hang-
súlyozni, hogy ez a titáni, létért való küzdelem, a me-
lyet most annyi ellenséggel kell megvívnunk, erőpróbája 
nemcsak nemzetünknek, hanem benne a mi egyházunk-
nak. Ott áll-e fenn mindenütt az őrtoronyban, hallatja-e 
hangját igazi prófétai lélekkel, előljár-e a lelkesítés, 
zászlóemelés és megsegítés dicső munkáiban? Minő nagy-
szerű alkalom ! Most van az ideje felmenni a magaslatra, 
vinni, vonzani felfelé és az igének, a kiáradó, könyörülő 
szeretetnek hatalmával odaállítani az ítélet és kegyelem 
széke elé mindeneket. 

Ült-e valaha nagyobb borulat és sötétebb éjszaka 
a lelkeken mint most? Ha volt valamikor szükség, hogy 
a trombita, a mely kezünkbe adatott, ne legyen bizony-
talan zengésű, úgy most kell neki szólnia tisztán, félre-
ismerhetlenül, ebben az időben, a mikor annyian kérde-
zik remegő szívvel: vigyázó, meddig még az éjszaka? 

Álmokat álmodunk, látásokat látunk. Megálmodjuk 
a multat, a küzdelmeset, a próbáitatásokkal teljeset. 
És látjuk a jövőt, a vajúdó nagy jelennek szülöttét. 
Őrállók vagyunk, a Lélek megragad bennünket. Enge-

dünk neki. Engedünk az igének: Magas hegyre menj 
fel örömmondó Sión, emeld fel szódat magasan, ne félj, 
mondjad a törődött szívünknek: ímhol Istenetek! 

P . 

K R Ó N I K A . 

Roma locuta. 

Megszólalt az új pápa, XV. Benedek. Első szózatát 
főleg a harezban álló népek fejedelmeihez intézte. „Dugd 
hüvelyedbe kardodat!" ez volt a szózat lényege. Meg-
békélésre hívta fel őket. Reámutatott arra, hogy keresz-
tyének vére áztatja Európa földjét dúló csatákban, vala-
mint arra is, hogy e föld halandó gyermekeinek rövid 
élete úgyis szenvedésekkel teljes, miért zúdítanak hát 
egymásra annyi gyászt és siralmat. Valóban minden fél-
tékenység nélkül óhajtjuk, vajha lenne foganatja ennek 
az izenetnek. Még azt is elfelejtenek, hogy sokszor ma-
guk a pápák is voltak véres harezok kezdői és folytatói. 
De hát félünk, hogy most ez a szózat lassúnak és vé-
konynak fog bizonyulni a világot betöltő, földet megin-
dító nagy tusakodás zajában. 

Vegyes érzelmek között. . . 

Úgy halljuk, hogy az a veszély fenyeget bennün-
ket, miszerint eddigi hallgatásunk miatt a debreczeni 
egyetemi kinevezések lelkes hozsánnázói közé számítanak 
némelyek bennünket. így tehát, sajnálatunkra, sietünk 
ezt az alaptalan illúziót széttépni azzal a kijelentéssel, 
hogy a háború óta belső ügyeink tárgyalásánál kerüljük 
az erős és jogos kritikákat, még a titkos és nyilvános 
provokálások ellenére is. Szóval a háború „ideális" köz-
viszonyaink bírálatában passzivitásba kergetett bennün-
ket s mi a szabadabb jövő reményében nyugodtan néz-
tük azt, hogy a debreczeni kiválasztottak diadalmas 
hajója hogyan siklik be nesztelenül az egyetemváró 
Debreczen néptelen és csendes kikötőjébe. Az utasokat 
most nem vizsgáljuk. De nagy váradalmakkal nézzük 
partra szállásukat és munkába állásukat, állandóan em-
lékezvén a kormányosnak, Baltazár püspöknek amaz 
impozáns és határozott kijelentésére, a melyet egy éve 
tett egy előkelő dunamelléki ember előtt, lényegében ezt 
mondván: „Biztosítunk mindenkit, hogy csak elsőrangú 
tudományos erőket fogunk a debreczeni theol. fakultásra 
kineveztetni". Az eredményt most bővebben nem vetjük 
egybe. Csak feljegyezzük magunknak egyházi lapjaink 
állásfoglalását ez ügyben, a mely bizonyára, a háborús 
viszonyokra való tekintettel, szintén csak megjegyzésekre 
szorítkozik. Tudomásunk szerint, legjobban örülnek a 
kinevezésnek a patakiak. Elvégre „fájó szívvel bár", de 
ők adták Baltazár debreczeni-kálvinizmusának megerősí-
tésére a leghatalmasabb, leghithűbb és legbiztosabb 
oszlopot. És bár igaz ugyan, hogy másfelől a „Sáros-
pataki Ref. Lapok" aggodalmukat fejezik ki két új 
professzor irányában, a kiknek neve, mint szerényen 



megjegyzik, „az illető tudományszak körében abszolnte 
ismeretlen"; de mi sietünk óvatosságra inteni őket, mert 
hátha csak ők nem tudnak az eddigi nagyszabású és 
„elsőrangú" tudományos működésről? Azután meg, hogy 
a diagnózisukat is kifogásoljuk, tisztelettel kérdezzük, 
hogy egészen bizonyosak abban, miszerint csakugyan 
csak ketten vannak a kinevezettek között olyanok, a kik 
ama fentebb említett szerény szépséghibában szenved-
nek ? Egyébként azonban még minden jóra fordulhat. 
Ki tudja, hogy a háború végéig, a meddig a kritika 
fegyverei pihennek, nem ér-e a legnagyobb meg-
szégyenítés bennünket is s a püspök ünnepélyes ígérete, 
valamint a „Ref. Szemle" egyik kritikusának óhajtása 
nem nyer-e beteljesülést az által, hogy a régi és új 
tanárok asztalfiók)aiból csakugyan előkerülnek azok a 
teljes és kész kéziratok, a melyek 10—20 éven keresztül 
csak az egyetemi tanári kinevezésre vártak, hogy „irigy" 
ellenségeikre végül lesújthassanak ? Addig azonban csak 
maradjunk meg vegyes érzelmeink mellett s elmélkedjünk 
a főpásztori kijelentések nominalisztikus jellege felett. 

Az angol király. 

A harmadik koronás fő is megszólalt immár. Az 
angol király szavára is kíváncsiak voltunk, annyival is 
inkább, mert eddig jó keresztyénnek ismertük, a ki 
naponként olvassa az írást. Szorongva várta maga Anglia 
is, hogy mit szólnak majd az anyaország háborújához 
a gyarmatok. A pénz- és véráldozatban rósztvesznek-e ? 
„A tengerentúli" népek magaviselete döntően hat Anglia 
háborús „üzletére". A gyarmatok részéről eddig nyert 
támogatásért mintegy köszönetképen ezeket mondotta V. 
György király : 

„Az utóbbi hetekben birodalmamnak, az anya-
országnak és a koloniáknak összes népei összeállottak, 
hogy letörjék a kultura és a világbéke elleyi intézett pél-
dátlan támadást. Én ezt a szerencsétlen harczot nem 
kerestem. Ellenkezőleg, szavamat mindig a béke érdekében 
emeltem fel. Minisztereim mindent megkíséreltek, hogy 
a feszültséget enyhítsék és a nehézségeket kiküszöböljék. 
Távoltarthattam-e magamat, a mikor írott szerződések, 
a melyekben birodalmam is érdekelve volt, megsemmi-
sültek és Belgium területe megsértetett, városait szét-
dúlták és Francziaország az elpusztulással fenyegettetett ? 
Hiszen akkor feláldoztam volna becsületemet és birodalmam 
szabadságát és az emberiséget kitettem volna a pusz-
tulásnak. Örülök, hogy birodalmam minden része helyesli 
elhatározásomat. Nagybritánnia s az egész birodalmam 
közös örökségnek tekintik a népek és fejedelmek által 
aláírt szerződésekben adott szónak föltétlen tiszteletben 
tartását. Tengerentúli népeim megmutatták, hogy el-
határozásomat helyeslik s el vannak rá szánva, hogy az 
igazságos ügyet védelmezni fogják. Ez ragyogó fényt 
vet a birodalom egységére 

Higyjük el György királynak, hogy „ezt a szeren-
csétlen harczot" csakugyan nem kereste. De azt meg ő 

higyje el nekünk, hogy Grey, a nemes lovag, a külügy-
minisztere és a nagy Asquith-kormány kereste. „Kultura 
és világbéke ellen" talán mi törtünk? Elég volt nekünk 
eddig is a magunk baja. Vagy a szövetségesünk? Sze-
gény „barbár" Germániai így áldozta fel György király 
a becsületét nemcsak előttünk, hanem a sárgák és a 
feketék előtt is. Korai az öröm ! Kérdés, hogy a biro-
dalom minden része „helyesli-e" az elhatározást? Ha 
így harczol tovább is a „vitéz" angol sereg: a „ragyogó 
fény" könnyen eltűnik a birodalom homlokáról, az „egy-
séggel" együtt. Ez lesz a kijózanító tanítás György 
király és népe számára! Nézhetnek új, kiadósabb üzlet 
után. 

Az imádkozó Francziaország. 

Francziaország imádkozik. Ez a hír járja be mint 
szenzáczió az újságokat. Az állami protektorátus alatt 
álló hivatalos ateizmus szorongva figyel, mert mást nem 
tehet. Fölfelé nem nézhet, mert odafönn ő nem lát és 
nem tud semmit. Önmagában nem bízik, csak sanda 
szemmel pislog azokra, a kik újra imádkozni mernek, 
remélve, hogy hátha csoda történik s ha más nem, a 
kigúnyoltak, kicsúfoltak, a kiskorúak, a „lelki szegé-
nyek" „pere éternel"-je mégis csak megsegíti azokat s 
általuk őket is, a megfagyott czinizmus enervált lovagjait. 
S titokban még oda is csúsznak a Notre Dame kopott lép-
csőire . . . Francziaország imádkozik . . . De még ne halle-
lujázzunk. Mert ha el is ismerjük a franczia hívők kicsiny 
seregében az imádkozás őszinteségét, azért ez az újabb fel-
buzdulás még nem a tékozló fiú bűnbánatának gyümölcse, 
nem az új életet kezdeni akaró mélységből-kiáltása. Ez 
még csak a megszorult gonosztevő ravasz szűkölése, a 
hitetlenek szalmaszálpolitikája Istennel szemben. S mi-
alatt szomorú szeretettel gondolunk e nagy világon ellen-
ségeink között is élő és szenvedő hívő testvéreinkre, nem 
kábulunk el az Úr korbácsütéseinek ilyen visszhangjai-
tól. Francziaország imádkozik . . . de imádkozott-e s en-
gedte-e saját fiait is nyugodtan imádkozni eddig ? 

T Á R C Z A . 

Uram, Te üzented e harczot. . . 
Uram, Te üzented e harczot, 
Hogy magunkba mélyebb pillantást vessünk, 
Hogy hozzád közelebb jöhessünk. 

Nagyon messzire voltunk Tőled, 
Nem tudtuk az utat megtalálni, 
Nem tudtunk előtted megállni. 

Te most hidat nyújtottál hozzánk, 
Hogy láttasd mérhet len felséged, 
Csodálatos, fénylő közelséged. 

Megrettent a Te nagyságod, Uram, 
Es kicsinységünk lehúz a földre . . . 
Uram, végtelen irgalmaddal födj be. 



Uram, segíts, könyörülj mi rajtunk, 
Gyengék vagyunk és kevesen a harczra; 
Nélküled nem ébredünk több tavaszra. 

Uram, kezeidben vannak a harczok, 
De egyedül nálad van a béke 
S Te vagy lelkünk egyetlen menedéke. 

Uram, Te üzented e harczot, 
Hogy közelről láthassunk meg Téged 
S hogy világítson a Te fényességed. 

Osváth Eszter. 

Egy hét Spanyolországban. 
III. 

Délután 5 órakor kezdődött a bikaviadal, a spa-
nyolok nemzeti mulatsága. Ezeknek az eredete még a 
lovagvilágba nyúlik vissza, a mikor a lovagok azzal mu-
tatták ki bátorságukat, hogy a legdühösebb állattal, a 
bikával is szembe mertek szállani lóhátról, lándzsával. 
A lovagvilág eltűntével nem lóhátról folyik tovább a 
mérkőzés, hanem gyalogszerrel. 

Századok óta szakadatlanul tartanak ezek a véres 
viadalok. Az ország minden valamire való helyén hús-
véttól novemberig minden vasár- és ünnepnap rendeznek 
bikaviadalt. Mindenesetre igen különös „megszentelése" 
az Úr napjának! Az ünnepszentelésnek ezt a módját 
azután igazán szívén viseli minden spanyol: férfija, nője, 
öregje, apraja, szegénye, gazdagja egyaránt. A szó legszoro-
sabb értelmében csak a csecsszopó gyereket hagyják otthon. 
A többi sűrű rajokban indul az óriási kerek czirkuszok 
felé. Csakúgy feketéllenek az utak, a villanyosok most 
is a czirkusz tájékán. Rikkancsok a viadal programmját 
árulják a viadal során leterítendő hat bika képével. 

A czirkuszok óriási méretűek. A madridiban is 
14,000 ember számára van ülőhely. S ezek csaknem 
mind megtelnek, pedig nem is olyan olcsók a meglehe-
tősen kényelmetlen, legnagyobbrészt kőpadülések. Mi a 
legjobb helyre váltottunk jegyet 5 koronáért. A páholyok 
még drágábbak (van 200 K-ás is 1). 

Jó korán mentünk, hogy lássuk a tömeg gyüleke-
zését. A szállóbeli pinczérünk, mint szakavatott férfi, 
előre kioktatott bennünket a szereplő bikaviadorok és 
bikák felől. Megjósolta, hogy most nem lesz egészen 
tele 'a czirkusz, mertújoncz torreádorok lépnek föl. Más-
kor, a mikor egy-egy híresebb bikaviador szerepel, már 
napokkal előbb elkapkodják az összes jegyeket, úgy 
hogy az utolsó nap már csak sokszoros pénzért lehet 
kapni. 

Az újoncz torreádorok daczára, legalább 10—11,000 
főnyi tömeg gyűlt össze. Éktelen zsivajt csapnak, míg 
pontban öt órakor föl nem tűnik a porondon két fekete 
ruhás városi hajdú. Odavágtatnak a város képviselőjének 
a páholyához s engedélyt kérnek a viadal megkezdésé-
hez. Azután visszavágtatnak, kinyitják az egyik kaput. 
Azon át hármasával képzett nyitott sorokban, a zenekar 

játéka közben, bevonul a viadalban résztvevő viadorok, 
gyalogosok, lovasok, szolgák díszruhás csapata. A via-
dalról sohasem hiányzó városi képviselő előtt megállanak 
ós kalaplevéve üdvözlik. Azután visszatérnek, csak 3—4 
lovas marad ott. 

A magisztrátus képviselője most ledobja a bikák 
sötét istállójának kulcsát. Az ajtót kinyitják s bejön az 
első bika. Álmosan néz körül. Látszik, nem nagyon jól 
érzi itt magát. Különböző színű köpenyegeket lobogtató 
viadorok közelítenek feléje és kezdik ingerelni. Lassan-
lassan nekidühösödik a bika. Egyik-másiknak nekiszalad. 
Azok ügyesen elugranak előle. Ha nagyon dühösen ront 
rájuk, rádobják a köpenyt, hogy ne lássa őket, vagy 
átugranak a másfél méteres erős kerítésen. 

Öreg, kimustrált, bekötött szemű lovakon vastag 
bőrnadrágos, hosszú lándzsás lovasok állanak azután a 
bika közelébe. Ezeket a szegény lovakat arra szánják, 
hogy a bika fölöklelje őket s vérüket látva, még dü-
hösebb legyen. A lovas lándzsájával döfköd feléje, a 
többiek színes köpenyek lobogtatásával ingerlik a bikát, 
míg az dühösen nekimegy a szegény párának. Szarvait 
beledöfi a szügyébe, hasába. Néha a lovassal együtt a 
levegőbe emeli, azután földhöz vágja. Most köpenyek-
kel igyekeznek a bikát elterelni a földön fekvő lótól, 
hogy a lovas kiszabaduljon. Néha mindjárt előszörre 
kivégzi a bika a szegény állatot, néha csak többszőrre. 
A míg csak össze nem rogy, neki-neki szalajtatják a 
bikát. Borzasztó látvány, a mint sokszor a ló egész bel-
seje kifordul és a szegény állat alig tudja már vonszolni 
magát. Akkor másik lovat hoznak a bika elé, emehhez 
meg odamegy a sintér és megadja neki a kegyelemszú-
rást a tarkóján. A bika azután a másik lóval is végez. 
Azután jön a harmadik . . . Ez az első része a bika-
viadalnak. S ez addig tart, a míg a városi képviselő 
meg nem adja a jelt a befejezésre, mit a zenekar né-
hány erősebb ütemmel jelez. 

Kezdődik a második rész. Új viadorok jönnek. 
Jöbb és balkezükben egy-egy sallangos szigony van. 
A bikával szemközt fölállanak és kinyújtott kézzel csa-
logatják maguk felé. Kedvező pillanatban azután elfut-
nak a bika mellett és a két lapoczkája közt, a húsos 
hátába beleszúrják a szigonyokat. A lustább bikákba, 
mint az első is volt, rakétás szigonyokat szúrnak. Azoknak 
a sistergésére és durranásaira azután a lomhább bika 
is kezd nekidühödni . . . A szigonyokat szeretné a bika 
lerázni, de csak ritkán sikerül neki. Mikor már vagy 
három-négy pár szigonyt beleszúrtak s azok jobbra-balra 
lógnak véres oldalán, megkezdődik a viadal utolsó része. 

Az aranyos ruhájú, parókás torreádor pallosformájú 
kardjával megjelenik a színen. Kalapját levéve, odaáll a vá-
rosi képviselő elé s engedélyt kér tőle a bika leszúrására. 
Eleinte a többiek is ott állnak a bika körül, de hama-
rosan a torreádor veszi át egészen a szerepet. Nagy 
vörös leplét kardja lapjára fektetve villogtatja a bika 
felé. Elkezd vele játszani. Ide-oda ugratja a bikát, mi-
közben ügyesen félreugrik előle. Mikor már jó ideig 



játszott vele, a vörös lepel mögül kiveszi egyenes kard-
ját. Föláll a bikával szemben, kardja hegyével annak 
nyaka fölé czéloz, azután egy ügyes mozdulattal vagy 
elölről vagy oldalról beledöfi a bika nyakába. Az első 
torreádor oly ügyesen szúrta bele a kardját a bika nya-
kába, hogy markolatig belement s alul jött ki. A bika 
néhányat rándult és összeesett. Még biztosabb a szúrás, 
ha a kard hegyével eltalálják a bika tarkóján azt a he-
lyet, a hol a nyúlt agy végződik. A bika nyomban térdre 
rogy és odavan. 

De csak az első bikával végeztek ilyen gyorsan. 
Minthogy újonczok voltak a torreádorok, a többit csak 
3—4 szúrással tudták leteríteni. Ha nem sikerül a szúrás, 
a bika a nyakában maradt karddal elkezd ugrálni. A kar-
dot ki kell előbb húzni a nyakából. Ezt nagyobb ára 
úgy csinálják, hogy köpenyt vetnek a bika hátára, abba 
beleakad a kard markolatja, azután lerántják vele. 
A harmadik torreádor azután majd ráfizetett a bika le-
szúrására. Közben elesett s az átszúrt nyakú bika neki-
ment. Csak nehezen tudták kiszabadítani. Valahogy még 
talpraállt, kivette a kardját a bikából, azután a közönség 
tapsai közt úgy vitték ki négyen a vállukon. A hatodik 
bikánál még egyszer rá került volna a sor, de nem jött be. 

A mikor összeesik a bika, három öszvéres fogat 
fut be a porondra. Előbb az elhullott lovakat, majd 
legvégül a bikát vonszolják ki gyors vágtatással. Alig 
hogy elkaparják a homokos porondon a vértócsákat, 
máris nyílik az istálló kapuja és jön a második bika, 
azután a harmadik stb. Az embernek ideje sincs úgy-
szólván lélekzetvételre, máris kezdődik az újabb viadal. 
5-től fél 8-ig megszakítás nélkül tart a vérontás. A közön-
ség egyre szenvedélyesebben kezd belekiabálni a vias-
kodásba. Hol éljenzik, tapsolják a viadorokat, hol becs-
mérlő szavakat kiabálnak feléjük. Mi alig várjuk a végét! 
Végre elpusztul a hatodik bika is. A csőcselék átugrálja 
a kerítést. Egyesek kikapkodják a bikából a rajt maradt 
szigonyokat. Elviszik emlékül. Mások rámásznak a hátára 
s az öszvérek úgy vonszolják azt ki. Igazán undorító 
látvány ! 

De legundorítóbb mégis a szegény lovak rémes el-
pusztítása volt. Mindig alig vártuk, mikor fújják már le 
az első részt. Szinte megkönnyebbültünk, hogy a harmadik 
bika egy lovat sem végzett ki. 

Mellettünk ült egy budapesti törvényszéki bíró a 
feleségével. Az mikor meglátta, hogy a bika fölöklelte 
az első lovat, elsikoította magát. Egy kis spanyol leány, 
a ki mellette ült az apjával, ránézett és elnevette magát I 
Annak a földből alig kilátszó kis csitri lánynak, íme, 
már nevetségre méltó, ha valaki megborzad attól, hogy 
a lovat ilyen rémes módon végeztessék ki. „Gyöngéd" 
kis hitves lesz belőle bizonyára! S az a „bölcs" apa is 
megérdemelt volna valamit, az apró-cseprő gyermekeikkel 
ott lévő sok-sok apával együtt, a példás szülői nevelésért! 

A spanyolnak azonban vér kell. A mikor a negye-
dik bika gyors egymásutánban már három lovat föl-
öklelt s az első részt le akarták fújni, a derék spanyolok 

ordítani kezdtek újabb lóért. S addig ordítottak, mig egy 
újabb áldozatot nem hoztak s azzal is végzett a földühödt 
bika. A hatodik bikánál megint követeltek újabb lovat, 
pedig már tíz lovat végeztek ki a bikák. De nekik tíz 
ló csak nem elég egy délutánra! S téved az ember, ha 
azt hiszi, hogy csak a legfölsőbb karzatra fölkuporodó 
csőcselék ordított újabb lóért: a jobb helyeken ülő, úri 
ruhás emberek épúgy ordítottak. És nem a százezer 
számra kizavart pogány móroknak, hanem az őket kiűző 
római egyház hitbuzgó tagjainak kései unokái ordítottak!... 
Azok, a kik Krisztus igaz követőinek vallják magukat! . . . 
Eszembe jutott: mit mondana ennek az ordítozó tömeg-
nek Krisztus, ha egyszerre csak megjelennék köztük?... 

A r. kath. egyház állítólag küzd a bikaviadalok ellen. 
Ha így lenne is, inkább amolyan tessék-lássék küzdelem 
ez. Próbálná csak meg azt a uiódot, a melyet az „eret-
neked-kel reverzális nyerés nélkül házasságra lépőkkel 
szemben használ: tagadná csak meg a bikaviadalokon 
szereplőktől a kegyszereket, az egyházi szertartással 
való eltemetést, mindjárt alábbhagyna ez az undort keltő 
szenvedély. De úgy látszik, a római egyház szemében 
nagyobb bűn más vallásával egybekelni, mint mestersé-
gesen földühösített állatokkal Istent kísértő módon via-
dalra kelni, ártatlan állatokat fölökleltetni 1 A római 
egyház előtt, úgy látszik, csak az a czél lebeg, hogy 
minél több lélek fölött uralkodjék. Hogy ezek azután 
vérfagylaló módon tipornak le ezreket és ezreket Mexikó 
meghódításánál, vagy a római czirkuszok kegyetlenségei-
től nem nagyon messze járó, állatias szenvedélyek rabjai, 
néki csaknem mindegy. S mégis „egyedül üdvözítő"-nek 
vallja magát! 

(Vége köv.) 
K. I. 

KÜLFÖLD. 
Fráncziaorsság. 

A franczia protestáns egyházak és a háború. Mint 
a genfi Semaine Religieuse-bői értesülünk, a franczia 
református evangélikus egyháznak 450 lelkésze közül 
280 szolgál a harcztéren. A többi prot. egyházakban is 
ilyen arányban vonultak be a lelkészek hadiszolgálatra. 
A protestáns egyházak a lelkészhiányon úgy segítettek, 
hogy „tanításra alkalmas" világiak helyettesítik a lelké-
szeket. A franczia állapotokról közvetlenül természetesen 
most mitsem hallunk, de közvetett úton értesülünk, hogy 
a háború bizonyos tekintetben ott is ép úgy, mint másutt, 
a nyomában járó borzalmak mellett, sok jó dolgot is 
váltott ki. Az atheista franczia kormány a háború kitörése 
alkalmával azonnal beszüntette keresztyénellenes politiká-
ját, gondoskodott a katonák lelki szükségleteinek ellátásá-
ról, tábori lelkészeket nevezett ki a szárazföldi ós tengeri 
hadseregekhez és az ottani lapok is tartózkodnak most az 
istenkáromlástól — A „Croix-Bleu"-nek (Kék-kereszt 
Egyesület) most nagy a becsülete. Páris katonai kormány-
zója betiltotta a gyilkos absinthe-nek árusítását és ki-



mérését. — A franczia protestáns egyházi sajtó is, mint 
a fenti lap útján értesülünk, megérezte a válságos idők 
hatását. Közülük a legtöbb, így a Doumergue-párti „Le 
Christianisme au XX. siécle" is megszűnt. Az egyházak 
belmissziói intézményei is súlyos helyzetben vannak. —• 
A híres párisi lelkész Monod, a franczia református egy-
házak állandó bizottságának elnöke, kiáltványt bocsátott 
ki a presbitériumokhoz, a melyben még megdöbbenésé-
nek ad kifejezést a felett, hogy keresztyén népek, a kik 
mindnyájan az egy „Mi Atyán k"-ot imádkozzák, oly 
ádáz dühvel rohannak egymásra. Szerinte a mostani jelszó 
necsak az legyen: Isten legyen velünk, hanem inkább: 
„Mi legyünk Istennel!" — A párisi ifjúsági egyesület 
helyiségét közkórházzá alakították, a diakonisszák ott 
is kiveszik részüket a segítés szolgálatából. Általában, 
mint a fentemJített forrásból értesülünk, a kicsiny, ma-
roknyi franczia protestáns egyház, a mely pedig az állam 
részéről oly mostoha elbánásban részesült, megrongált 
anyagi viszonyai daczára is nagyszerű munkát végez a 
háború okozta sebek gyógyítása körül. 

Svájcs. 

Békekonferenczia. Ugyancsak a „SemaineReligieuse"-
ből értesülünk a konstanczi békekonferenczia „tragiko-
mikus" lefolyásáról. Megemlékeztünk már arról, hogy a 
svájczi református egyházak vezető emberei még az év 
elején egy felhívást bocsátottak ki franczia, német és 
angol nyelven, a melyben az összes keresztyén egyházak 
képviselőit békekongresszusra hívták meg Konstanczba. 
Mintegy 300 képviselő jelentette be részvételét. 60 angol, 
50 amerikai és 150 az európai kontinentális egyházak 
részéről. A közbejött zavaros viszonyok miatt augusztus 
2-án csak 80-an jelentek meg. 30 angol, 30 amerikai 
és 20 a kontinensről. A konferenczián dr. Clifford, hír-
neves angol baptista lelkész, a lichfieldi anglikán püspök ; 
Gibbon Morgan londoni és Lynch lelkész, az amerikai 
békeegyesület egyik vezető embere és a Carnegie-alapok 
gondnoka szólaltak fel és a konferenczia elhatározta 
az egyházak közös akczióját a béke érdekében. De íme 
jöttek a nagy harczi készülődések és a konferenczia 
tagjai szétrebbentek. Pénzüket sem válthatták be és így 
anyagilag a legnagyobb zavarba jutottak és hazautazá-
suk is nagy nehézségekbe ütközött. Az angol küldöttek 
Spiecker berlini lelkész, a császár kedves emberének 
személyes közbenjárására nyertek engedélyt a Német-
országon keresztül való utazásra. Hermetikusan elzárt 
kocsikban mentek vissza. Ott a sötét kocsikban elmél-
kedhettek kísérletezésük hiábavalóságáról 1 Ki tudja mi-
kor jönnek ismét össze ? ! 

A svájczi semlegesség. A berni nemzeti egyház 
szinódusának tanácsa felhívást bocsátott ki a lelkészek-
hez, hogy úgy a szószéken, mint egyéb szereplésük 
alkalmával óvakodjanak politikai nézeteiknek kifejezést 
adni, mert a berni protestánsok között mindkét hadban 
álló félnek, úgy a francziáknak, mint a németeknek 
vannak barátaik. —p. 

A M I Ü G Y Ü N K . 

Magunkról. Csak néhány szót. Most október hó 
elsején lesz két éve, hogy a Kálvin-Szövetség e lap 
tulajdonosává lett. Á szerkesztéssel megbízottak belső 
és külső munkatársak segítségével szeretettel és sok 
fáradsággal és legyen szabad mondanunk, nagy önzet-
lenséggel teljesítették a reájuk bízott feladatot. Azok, 
a kik figyelmükre, érdeklődésükre méltatták e legrégibb 
protestáns egyházi lap munkáját, törekvéseit új életének 
lefolyt két esztendejében, nem fogják szerénytelenségnek 
venni, ha mondjuk, hogy igyekeztünk ezt az újságot 
múltjához méltó nivón fenntartani. Sokféle, itt fel nem 
sorolható nehézségekkel kellett megküzdenünk. A jég-
törés munkája nem könnyű és kellemes. Igyekeztünk a 
lapot úgy szerkeszteni, hogy ne csak lelkésztársaink 
újságja legyen, hanem találjanak benne a világiak is 
valamit, a mi bennük is mélyebb érdeklődóst, munka-
készséget vált ki a több és nagyobb munkákra hivatott 
és törekvő egyház belső élete és kezdeményezései iránt. 
Szóval a rendelkezésre álló és bocsátott időt, szerény 
anyagi eszközöket igyekeztünk nemcsak Szövetségünk, 
hanem egyházunk és magyar protestántizmusunk ja-
vára gyümölcsöztetni. Most a rettenetes, válságos hely-
zetet mindenki megérzi. Megérzik a nagy, elterjedt 
napilapok, megérezzük mi is. Kérjük lapunk eddigi 
olvasóit, előfizetőit, barátait, hogy támogatásukat a jövőre 
se vonják meg ettől a laptól, a mely a múltban nagy 
idők tanuja volt és a mely a jelenben is a jobb jövő 
egyik hírnöke és útmutatója óhajt maradni. 

A Claparéde-emlékalapról szóló mult heti kimuta-
tásnál tévedés történt. A dr. Fröhlich Róbertné nagy ado-
mányával, 100 koronával az alap 1448 korona 10 fillérre 
növekedett. További adományokat B. Pap István theol. 
tanár czímére (IX., Ráday-utcza 28.) kérünk. 

Lapunk társszerkesztőjétÖl, dr. p. Horváth Zol-
tántól a mult héten kaptunk egy tábori levelező-lapot 
Szabadkáról. Többek között ezt írja: Sokszor gondolok 
reátok . . . nem tudom, mikor lehetek ismét együtt vele-
tek. Az osztály elvonulása előtti napon öten voltunk az 
itteni ref. imateremben istentiszteleten. Barsy László 
lelkész könnyekig megható szép beszédet mondott. Más-
nap aztán igazán gyönyörű és szinte mesébe illő volt a 
sok felvirágozott lovon az elvonulás. Mi pótoljuk majd 
a hiányt. Adja Isten, hogy ne legyen reá szükség. Kár 
volna egyért is a sok szép szál magyar honvédért. — 
Mi is szívből csatlakozunk e kívánsághoz és kívánjuk, 
hogy a szabadkai honvédhuszár népfölkelő pótszázad 
kedves hadnagyát az Úr minél előbb vezérelje vissza 
körünkbe! 

IRODALOM. 

Kísérőül a táborba (Zum Geleit in's Feld) czímén 
Dr. Teutsch Frigyes, a szász ev. egyház püspöke, szép 
kis építő zsebkönyvet szerkesztett, a mely bizonyára 
kedves útravalója lesz katonáinknak és különösen a 
nyája felett nagy hűséggel őrködő püspök híveinek. 
Találó zsoltárok, klasszikus szép énekek, hazafias köl-
temények (a himnusz is) válogatott alkalmi aranymondá-
sok teszik értékessé ezt a kis könyvet. 

Dr. Dajka Endre: Egy magyar kálvinista papról* 
Ne kérdezzük, kiről van szó, elég, ha fáj ezeket a meg-
ismétlődő képekek látni ref. egyházunkban. 70 éves, 



sok munkásságot kifejtett öreg pap ellen mozgalom indul 
meg hivei körében, mert ujat, fiatalt akarnának. A füzet 
szerzőjének nemes gondolkozásáról tesz bizonyságot, 
hogy, mint falubeli, annak az öreg papnak nyugodt 
szavakban védelmére kel. Hisszük, hogy az ügy meg-
felelő elintézést nyer. 

Az Igehirdető legújabb füzete négy háborús beszé-
det közöl Takács Mihály (Tiszavalk), Könyves Tóth Kál-
mán) Debreczen), Erdélyi Imre (Ramocsaháza) és F. Varga 
Lajos (Nagyrábé) ref. lelkészek tollából. A füzet kap-
ható az Igehirdető kiadóhivatalában (Nagybánya, Hid-u. 
19.). Ára (60 fillér) bélyegben is beküldhető. Az Ige-
hirdetőt Révész János és Soltész Elemér nagybányai 
lelkészek szerkesztik. A folyóirat előfizetési ára egy évre 
12 korona. 

A MELE első évkönyve. Kiállítása csinos. Tar-
talma változatos. Megörökíti első nagynevű elnökének: 
Veres Józsefnek arczképét, a kinek érdemeit Bándy 
Endre főjegyző szedi csokorba az első czikkben. A követ-
kező közleményekben találjuk: Raffay alelnök meg-
nyitóját, a titkár jelentését, Vitális Gyula pénztáros 
jelentését. Bándy Endre összefoglaló jelentését az egy-
házkerületi értekezletek működéséről és az egyesület 
mult évi közgyűlésén felvett jegyzőkönyvét. Majd a követ-
kező tanulságos munkák vannak közölve : Madár Mátyás 
felolvasása: Tudnivalók a belmisszióról, Duszik Lajos 
felolvasása: Miben keresendő az evangélium lényege ? 
Mayer Pál munkája: Falusi egyházak lelki gondozása 
és Jahn Jakab felolvasása: Az örök béke eszméje. 

Mikali stb. próféták könyveihez írt kommentárom 
előfizetőit tisztelettel értesítem, hogy annak megjelenése 
a háborús viszonyok miatt szenvedett késedelmet. Egy-
ben jelentem, hogy épen ennek következtében az elő-
fizetési határidőt is meghosszabbítottam október 15-ig. 
Kérem tehát azokat, a kik e könyv költséges kiadásában 
segítségemre akarnak jönni, hogy előfizetésüket (5 K.) 
a mondott ideig szíveskedjenek beküldeni. Kolozsvár. 
Dr. Kecskemétiig István, ref. theol. igazgató. 

A Bel misszió cz. folyóirat, a melyet Majba Vil-
mos, a Luther-Társaság főtitkára szerkeszt, szeptember 
havi száma is a szokott építő tartalommal jelent meg. 
Aktuális közleménye is van „Az egyházak és a háború" 
rovatban, a melyben főleg a mellett emel most is szót, 
hogy theologusaink a külföldiekhez hasonlóan részt ve-
gyenek a haza védelmében az egészségügyi szolgálat 
mezején. Úgy hisszük, hogy az a vita, a mely ezen a 
téren evangélikus testvéreink között keletkezett, csak 
félreértésen alapult és most már az egész vonalon tárgy-
talanná lett. 

A Vasárnapi Újságot, a mely szép képekben és 
czikkekben örökíti meg a nagy világháború eseményeit, 
melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. A „Vasárnapi 
Újság" előfizetési ára negyedévre öt korona. Megrendel-
hető a „Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában (Budapest, 
IV., Egyetem-utcza 4.). 

EGYHÁZ, 

Lelkészválasztások. A bodrogkeresztúri ref. gyü-
lekezet egyhangú meghívás útján Batta János poroszlói 
s.-lelkészt választotta meg lelkészéül. — Csabay Pál 
görgői lelkészt a felső-balogi ref. egyházközség lelkészévé 
választotta. A békesség evangéliumának bizonyságtevő 
hirdetői legyenek! 

Templommegnyitás. A nagysomkuti ref. egyház 
templomának ünnepélyes felszentelését aug. 19-re ter-

vezte. A közbejött általános mozgósítás miatt a hiányo-
san berendezett, félig kész templomot teljes egyszerű-
séggel augusztus 23-án adták át a közhasználatnak. Jól 
esett a jelenvoltaknak ott látni a templomban a helybeli 
róm. kath., gör. kath. lelkészeket is. Elhatározták, hogy 
háború után hálaadó istentisztelet keretében ünnepélyesen 
is fölszenteltetik az Úr hajlékát. 

Első lelkészképesítö vizsgát tett a debreczeni theol. 
akadémián 34 ifjú. Kik közül 7 jeles, 6 jó s a többi 
elégséges eredménnyel vizsgázott. Elégtelen osztályzatot 
senki sem nyert. Baltazár püspök alkalmi beszéddel bo-
csátotta ki az ifjú Timotheusokat a munka mezejére, az 
Úr szöllőjébe. — A pápai theologián 16 végzett theolo-
gus tette le az I. lelkészképesítő vizsgát. Közöttük: 3 
jeles, 7 jó, 6 elégséges eredménnyel. — A sárospataki 
theol. akadémián 16 theologus s egy javító jelentkezett 
az első vizsgálatra. Jelesen vizsgázott 2, javító vizsgá-
latra utasíttatott egy-egy tárgyból 4. A 2. vizsgálaton 6 
s.-lelkész — közülök 1 jeles eredménnyel — nyert vég-
leges bizonyítványt. Volt egy különbözeti vizsgálat is egy 
áttért atyánkfia részéről, ez is sikerült. 

A Nagypénteki Ref. Társaság vnzetősége elhatá-
rozta, hogy Gyermekotthonában, a budaörsi Erzsébet-
házban az 1914—15-ik tanévre, nemcsak a megürese-
dett helyeket, de azonkívül még 10 teljesen díjmentes 
helyet csakis a harezban szerencsétlenné lett tagjai s 
pártfogóinak árváival tölti be. Ezen határozat alapján új 
ágyakat, bútort kellett beszereznie és felszerelnie, melyre 
1200 K kiadása volt, míg a harczi 10 új árva eltartása, 
ruházata a társaságnak 4800 K kiadást fog igényelni. 
Ezen előre nem látott kiadásnak könnyebb fedezheté-
sére a mai napig összesen 1359 K. 21 f. folyt be. Mi-
után ezen összeg az új berendezés költségét fedi csupán, 
így kéri a társaság azon 1400 tagját, a kik még nem 
adakoztak, hogy adományokat a gondnoki hivatalnak 
(Budapesti II., Fő-u. 71. II. 9.) mielőbb beküldeni szíves-
kedjenek, honnan minden segély összeg azonnal nyug-
táztatik ! Melegen ajánljuk ezen kérelmet az illetők szíves 
figyelmébe és jóakaró támogatásába. 

Vegyesházassági statisztika. A m. kir. központi 
statisztikai hivatal havi közleményei szerint f. évi június 
havában Magyarországon összesen 12,305 házasság köt-
tetett. Ebből vegyesházasság 1831 (°/0-ban 14'9). Tiszta 
ág. h. ev. házasság 520, ref. 1068 A gyermekek vallá-
sára vonatkozólag összesen 451 megegyezés létesült 
(%-ban 24'6), melyekből 210 esetben az apa, 241 eset-
ben az anya vallását fogják követni a gyermekek. A róm. 
kath. egyház javára 222, gör. kath. 25, ref. 143, ág. 
h. ev. 44, gör. ,kel. 10, unit. 2, izraelita hitfelekezet 
javára 5. Horvát-Szlavonországokban június havában 
1118 házasság köttetett. Ebből vegyesházasság 37 (%-ban 
3'3). Tiszta ág. h. ev. házasság 10, ref. 2. A gyermekek 
vallására vonatkozólag összesen 2 megegyezés létesült, 
mind a kettő az anya és a róm. kath. egyház javára. 
Az ág. li. ev. egyház vesztesége szemben a róm. kath. 
egyházzal Magyarországon a 295 vegyesházasságnál lé-
tesült 89 megegyezésből (levonva a nyereség-veszteséget) 
19, Horvát-Szlavonországokban a 10 vegyesházasságnál 
létesült 6 megegyezésből vesztesége 2. Más hitfelekeze-
tekkel szemben Magyarországon a 128 vegyesházasság-
nál létesült 25 megegyezésből vesztesége 7. Horvát-
Szlavonországokban a 4 ilyen vegyesházasságnál meg-
egyezés nem létesült. A Magyarbirodalomban a róm. 
kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes vesztesége 
június havában 28. A ref. egyház vesztesége szemben a 
róm. kath. egyházzal Magyarországon a 642 vegyes-



házasságnál létesült 348 megegyezésből (levonva a nye-
reség-veszteséget) 32. Horvát-Szlavonországokban 4 ve-
gyesházasságnál létesült egy megegyezésből vesztesége 
1. Más hitfelekezetekkel szemben Magyarországon a 239 
vegyesházasságnál létesült 49 megegyezésből nyeresége 
21. Ilorvát-Szlavoiiországoiiban 2 ilyen vegyesházasság-
nál megegyezés nem létesült. A Magyarbirodalomban a 
róm. kath. és más hitfelekezetekkel szemben összes vesz-
tesége június havában 12. Homola István. 

Kiegészítés. A mult számunkban közölt képesített 
segédlelkószek névsorából kimaradt Molnár István nagy-
kőrösi segédlelkész neve. 

ISKOLA. 

A budapesti ref. tlieol. akadémián a tanév meg-
nyitása f. hó 16-án d. e. 9 órakor volt a főiskolai dísz-
teremben. A fenntartó testület részéről Petri Elek ker. 
főjegyző volt jelen. A „Jövel Szent Lélek" éneklése és 
imádság után Marton Lajos igazgató mondott meg-
ragadó megnyitó beszédet, a melyet jövő számunkban 
egész terjedelmében közlünk. Most csak annyit, hogy 
hallgatóinak körében élénk visszhangra talált beszédének 
az a részlete, a melyben a haza érdekében való szol-
gálatra és szerény anyagi viszonyainkhoz mért adako-
zásra hívta íel őket. Az ifjúság egy része a budapesti 
polgárőrség körében, más része mint betegápoló óhajt 
szolgálni. A gyűjtés eredménye közel 100 K, a mely-
nek egy része a Lorántffy Zsuzsánna-Egyesiíletnek jut a 
család-utczai kórház czéljaira. — Valóban most nincs 
helye annak, hogy ifjúságunk bármely része is valami-
lyen privilégiummal éljen. Theologusainknak sem szabad 
vonogatniuk magukat és hivatásuknak megfelelő munkát 
kell végezniök. 

Áldozatkészség. A német nemzet heroikus önfeláldo-
zásának fokmérője, hogy ott még, mint mult számunkban 
is közöltük, theol. tanárok is ajánlkoztak önkéntes szol-
gálatra. A göttingeni egyetem tanárai levélhordói szol-
gálatra vállalkoztak. A nagyhírű berlini tanár, FLarnaek 
Adolf, a grunewaldi gimnáziumban hittant, Délbrüek egy 
másikban történetet tanít. Senki sem vonogatja ott ma-
gát a minden áldozatra kész szolgálattól. Az angolok? 
Ott a publikum páholyból nézi a nagy dolgok folyását 
és hallgatja a háború jogosultságát bizonyító „szpicseket". 

A budapesti ref. főgimnáziumban f. hó 15-én volt 
az évnyitás a Kálvin-téri templomban. Eddig a felemelt 
tandíjak daczára is 600 tanuló lett felvéve. A tanárok 
közül dr. Németh Gábor, dr. Barthos Kálmán, dr. Pelhö 
István, ifj. Szalag Károly, Fuxhoff'er Dezső, dr. Maday 
Gyula, Vass Tamás és Fröhlich Pál vonultak be hadi 
szolgálatra. Ezeknek helyettesítését dr. Pruzsinszky Pál, 
dr. Kováts Lajos, ifj. Szabó Aladár, ifj. Zsinka Ferencz 
vállalták. A tananyagot összevonják, az órák száma is 
valamivel kevesebb lesz. 

A liadbavonult tanítók illetményei. A mozgósítás 
folytán tényleges katonai szolgálatra bevonult községi 
és hitfelekezeti elemi népiskolai tanítók szolgálati viszo-
nyainak és illetményeinek szabályozása tárgyában a val-
lás- és közoktatásügyi miniszter rendeletet adott ki. 
A rendelet főbb pontjaiban a következő : A községi és 
hitfelekezeti elemi népiskolai tanító a mozgósítás folytán 
teljesítendő tényleges katonai szolgálat tartama alatt 
állását megtartja. Ez a szolgálat a magasabb fizetési 
osztályba való előléptetést és az ezzel járó illetmény 
élvezetét nem akadályozza s a szolgálati időt nem sza-

kítja meg. A bevonult tanítót a fizetés természetével 
bíró illetmények és pótlékok is megilletik. Megilleti tehát 
a bevonuló tanítókat: a tanítói alapfizetés természetével 
bíró valamennyi készpénzbeli és természetbeni járandó-
ság; a kántori illetmények abban a mértékben, a mint 
azok a tanítói fizetés összegébe beszámíttattak (vagyis évi 
ezer korona erejéig); az általános és a gazdasági ismétlő-
iskolai, valamint az igazgatói díjak (mint a mely dijak 
a nyugdíj szempontjából beszámítandók): az 1913. évi 
XVI. t -cz. 16. §-a alapján engedélyezett személyi pót-
lék; az 1913. évi XVI.'t.-cz. 23 §-a alapján az 1893. 
évi október hó l-jét megelőzően teljesített szolgálat meg-
jutalmazására esetleg engedélyezett személyi pótlék; az 
1907. évi XXVII. t.-cz. 14. §-ának második bekezdése 
alapján, az állami elemi iskolai tanítók fizetése arányá-
bau esetleg adott fizetésemelés. Ellenben minden más 
illetmény és járandóság (pl. esetleges drágasági és mű-
ködési pótlék, a kereskedő és iparostanulók oktatásáért 
adott díj, a tanítói fizetésbe nem számított kántori já-
randóság) a bevonulás napját követő hó elsejétől kezdve 
teljesen beszüntethető. Azokat a tanítókat, a kik a 
katonaságnál a legénységi állományba tartoznak, azok 
az illetmények, a melyeket az iskolafenntartó részükre 
biztosított, teljes összegükben megilletik. Azokat ellen-
ben, a kik a katonaságnál a havidíjasok közé tartoznak, 
ezek az illetmények a bevonulás napját követő hó elsejétől 
kezdve csak leszállított mórtékben illetik meg. A lakást 
és kertilletményt vagy lakáspénzt — tekintet nélkül arra, 
hogy a katonaságnál a legénység állományába vagy a 
havidíjasok sorába tartoznak — érintetlenül megtartják 
azok a tanítók, a kik nősek vagy, a kiknek gyermekük 
van és háztartást visznek, továbbá azok is, a kik olyan 
családtagot vagy más rokont tartanak el, a kinek meg-
élhetését biztosító vagyona, jövedelme vagy keresete 
nincs. A többi tanító részére természetben biztosított 
lakás és kert — a bevonult tényleges katonai szolgála-
tának tartamára — az iskolafenntartó rendelkezésére áll, 
a lakáspénz pedig a bevonulás napját követő polgári 
lakbérnegyedtől kezdve beszüntethető. Ha az iskola-
fenntartó (iskolaszék) sem a rendelkezésére álló adatok-
ból, sem a bevonult tanító hátrahagyott családtagjaitól 
nyert értesülés útján nem tudná megállapítani, hogy a 
tanító a katonasághoz milyen minőségben (rangfokozat-
ban) vonult be, a szükséges felvilágosítás megszerzése 
végett közvetlenül ahhoz a hadkiegészítő kerületi (hon-
védkiegészítő, népfölkelő) parancsnoksághoz ferdulhat, 
a mely a bevonultnak nyilvántartására — a bevonult 
állandó tartózkodási helye szerint — illetékes. Azokat 
a tanítókat, a kik a katonaságnál a havidíjasok soráda 
tartoznak, összilletményüknek egyharmada s ezenfelül 
abban az esetben, ha a katonai havidíj kevesebb a be-
számítható tanítói fizetés természetével bíró illetmények 
összegénél, a kettő közötti különbözet is megilleti őket. 
Azokat a tanítókat, a kik mint tartalékos vagy népföl-
kelő zászlósok (hadapródőrmesterek) vagy azokkal egyenlő 
rangúak vonultak be, tanítói illetményeikből a zsászlósi 
szolgálati átalány és a hadnagyi havidíj közötti külön-
bözetnek megfelelő évi 480 K-vál több illeti meg, mint 
azokat, a kik hadnagyi minőségben vonultak be. Ha a 
tanító nem havidíjas minőségben vonult be s ennélfogva 
tanítói illetményei nem a katonai havidíj figyelembe 
vételével állapítiatik meg, az iskolafenntartó (iskolaszék) 
ezeket az illetményeket újra állapíthatja meg akkor, ha 
bármily módon hiteles tudomást szerez arról, hogy a 
bevonult a katonaságnál a legénység állományából — 
ideértve a zászlósokat, hadapródőrmestereket és a velük 
egyenlő rangúakat is — a havidíjasok sorába jutott. 



A kolozsvári ref. kollégiumból 6 tanerő vonult be 
katonának. Az igazgató (19 órával) az itthon maradt 
tanárok s önkéntes vállalkozással dr. Márki Sándor 
egyetemi tanár és dr. Veres Endre egyetemi könyvtár-
tiszt ajánlkoztak a munka elvégzésére. 

A siketnémák váczi foglalkoztató-intézetének 
tanszerkészítményeit melegen ajánljuk illetékes iskolai 
hatóságaink szíves figyelmébe. Árjegyzéket az intézet 
szívesen küld. 

A hajdúböszörményi ref. Boeskay-fögimnázium-
ban az 1914—15. tanévre a beiratkozások október hó 
1—4. napjain tartatnak meg. Ugyanekkor veszik fel a 
magán-, pótló- és javítóvizsgálatokat is azon tanulóktól, 
a kik a tanév folyamán ez intézetben kívánják tanul-
mányaikat tovább folytatni. A főgimnáziummal kapcso-
latos internátusban (Kálvineum) a fizetéses és ingyenes 
helyekre felvett tanulók október 3—4-ik napjain jelent-
kezzenek. Az internátusban még van néhány fizetéses 
hely üresedósben, az érdeklődőknek prospektust kívá-
natra szívesen küld a Bocskay-főgimnázium igazgatósága. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület kórházába, mint 
mult számunkban is már jeleztük, már e hó elején érkez-
tek sebesültek. Először csak 23-an a déli harcztérről, de 
az ágyak (40) csakhamar megteltek újonan érkezőkkel. 
Időközben többen gyógyultan elmentek, ezek helyébe 
újak jöttek, most már többnyire az északi harcztérről. 
A diakonisszák egymással vetélkedve teljesítik az ápolási 
szolgálatot. Segítségükre vannak más jótékony hölgyek 
is a tisztviselőtelepről, dr. Kósa Zsigmondné vezetése 
mellett. Ezeken kívül id. Victor János kórházigazgatóval 
együtt Gombos Ferencz, a Diákszövetség titkára, Németh 
Gyula, Szabó Bertalan, a BR1E tagjai és Kósa János 
teljesítik különösen az éjjeli szolgálatot. Naponként reggel 
és este megható rövid áhítat van, a melyen ajdiakonisz-
szák énekelnek egy-egy szép éneket a kóruson. Mint a 
sebesültekkel folytatott beszélgetésből is értesültünk, ezek 
bizonyára sohasem feledkeznek el arról az áldott otthon-
ról, a melyben testük és lelkük olyan édesen megpihent 
a fájdalmak napjaiban. Lapunk olvasóit is felhívjuk e 
nemes missziót teljesítő kórházra, a melynek fenntartása 
természetesen nagy anyagi áldozatot jelent az Egyesületre 
nézve. Németországban ezer meg ezer diakonissza kötözi 
a sebeket. Nekünk nem szabad megfeledkezni erről a 
kórházról, a mely most igazán az örök szeretet temp-
loma ! Az adományok az Egyesület pénztárnokához, dr. 
Szöts Farkasnéhoz (IX., Ráday-u. 28.) küldendők. 

Az Auguszta gyorssegély jótékony egyesület iga-
zán meghatóan szép munkát végez a Papnövelde-utczai 
elemi iskola tornatermében. A neki juttatott aranyakból 
és más adományokból ezer meg ezer olyan család jut 
kenyérhez, ételhez, a melynek fenntartója ott küzd a 
harcztéren a hazáért. Hiszen itt, Budapesten, annak a 
családnak kezéből, a melyből a fő eltávozott, ezer meg 
ezer esetben azonnal kiesett a kenyérnek botja. Az állam 
pedig még nem folyósította a segélyeket. Megható lát-
vány. Sok száz anyát látunk ott karjaikon kis szopós 
gyermekeikkel. Tisztes munkásasszonyok. A mi híveink 
közül is számosan. Egész exisztencziájuk attól függ, 
hogy jön-e elég arany és ezért elég élelmiszer. Kész-
pénzt senki sem kap. Egyik sarokban egy nagy rakás 
krumpli, a másikban liszt, a harmadikban kenyér, rizs, 
árpakávé, czukor és egyéb fűszer. Fiatal leányok és a 
cserkészek Megyercsy Béla vezérlete alatt végzik a cso-

magolást megszabott adagokban és azután sorra járulnak 
a segélyre szorultak igazoló jegyeikkel a kiosztást tel-
jesítő hölgyek elé. Mindenki három napra szóló élelmi-
szert kap. Mikor ott voltunk, Elek Mária, a két Kornis 
grófnő és többen teljesítették ezt a szeretetszolgálatot. 
És ott jár közöttük mindent látva, intézve, buzdítva az 
egész akcziónak nemeslelkű feje és intézője, Verebélyi 
Lászlónó, Verebélyi Tibor egyetemi tanár édesanyja. 
És míg fia a Baross-utczai klinikán végzi az Ő csodála-
tos operáczióit a nehéz liarczok legsúlyosabb sebesült-
jein, addig az ő áldott két keze az itthonmaradtak köny-
nyeit törülgeti. Örülünk, hogy cserkészeink olyan szép 
és hasznos munkát végezhetnek körülötte. Bizonyára 
sohasem feledik el azokat a napokat, a melyeken az 
örök szeretet parancsának teljesítésében fáradoztak. 

A Budapesti Református Keresztyén Ifjúsági 
Egyesület hölgy bizottságának programmja szeptember 
hó folyamán. A BRIE hölgybizottsága a háború tartama 
alatt minden héten kedd és péntek délutánonkint varró-
órákat tart, a melyeken részint az oroszországi határon 
küzdő csapatok részére hósapkákat, ér- és hasmelegítőket 
köt, részint pedig s sebesültek részére szükséges kór-
házi fehémeműeket állít elő. A varróórát d. u. 3 órakor 
kezdik és 7 órakor bibliaórával fejezik be. A biblia-
órák tárgya e hó folyamán: „Jézus társadalma" lesz s 
az egyes órákon így oszlik meg: 8-án: Jézus és az egyéni 
munka. 11-én: Mit kíván Isten tőlünk munkáinkban ? 
15-én: Jézus és a vagyon. 18-án: Jézus és a szegénység. 
22-én: A háború hatása a társadalomra. 25-én: A társa-
dalmi megújulás kora. 29-én: Jöjjön el a Te országod! 
Kérik az egyesület tagjait és az egyesület ügyei iránt 
érdeklődő nagyközönség hölgyeit is általában, hogy ezek-
ben a súlyos, nehéz napokban járuljon hozzá ki-ki mind 
munkájával, mind adományaival hazafias munkánk támo-
gatásához. Az adományokat kérjük Orth Ambrusné czí-
mére (II., Fő-utcza 23., I., 3.) küldeni. 

A Bethesda-kórliáz terjeszkedése. Most, a mikor 
a kórházakra úgyis olyan nagy szükség van, a mikor 
iskolákat, termeket, kastélyokat és palotákat rendeznek 
be kórházi czélokra, nagy örömmel jelentjük a fővá-
ros egyetlen református kórházának, a Hermina-úti Be-
thesda-kórháznak nagyszabású terjeszkedését és fejlődé-
sét. A nyár folyamán t. i. a Filadelfia diakonissza-egylet, 
a mely a Bethesda-kórházat fenntartja, igen előnyös 
vásárt csinált. Érezvén ugyanis eddigi épületeinek elég-
telenségét, megvette a közvetlen szomszédságában, gyö-
nyörű kert közepén álló, szép, modern felszerelésű és 
beosztású villát, a mely nemrégiben még az ismert Kob-
rák czipőgyáros tulajdona volt. Az 1700 • ölnyi telket 
a nagy 14 szobás villával, óriási souterrain-helyiségekkel, 
a sok, a Hungária-kőrútra néző melléképülettel, gazdag 
szép kerttel, 250,000 koronáért adta el a nyár elején 
az Unió ingatlanforgalmi részvénytársaság a Filadelfia 
diakonissza-egyesületnek. Természetes, hogy a negyed-
milliós vásár nagy felelőség elé állította az egyesületet. 
De az alkalom oly rendkívüli, az ár olyan olcsó volt, 
(mert az épület és telek 330—350,000 koronát is megér) 
a fizetési feltételek pedig annyira kedvezőek, hogy az 
egyesület nagy és komoly tanácskozás után a vételbe 
belement, mert csakis így lesz lehetséges az, hogy a 
Bethesda-kórház folyton nagyobbodjék, fejlődjék, erő-
södjék és új épületekkel s új osztályokkal bővülhessen. 
A kórház terjeszkedésének legelső jele mindjárt az, 
hogy a régi lelkészi és diakonisszalakások helyén ha-
marosan meg fog nyilni a kórház új osztálya, a melyre 
már régen szükség volt: a szülészeti osztály. Különösen 
kapóra jött a kórházi helyiségek szaporodása most, a 



mikor a Bethesda-kórház is nagyobb számban fogadhat 
be falai közt sebesülteket, mint tehette volna ós mindezt 
úgy, hogy a kórház egyéb betegei számára azért még 
marad elég hely. A szerb harcztérrol már most is van-
nak sebesültjei; főleg csehek és németek, a kiket a 
jószívű diakonissza-testvérek gondos szeretettel ápolnak. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Özv. Kenesi Kenessey Albertné, szül. Perlaki Ida 
folyó hó 16-án életének 78-dik évében hosszas szenvedés 
után meghalt. Az elhunytban dr. Kenessey Béla erdélyi 
ref. püspök édes anyját gyászolja. Gyászában őszinte 
részvéttel osztozunk. 

H. Nagy Elek, a debreczeni kollégium nyug. tör-
ténettanára, f. hó 9-én 70 éves korában elhunyt. Teme-
tése, melyet dr. Baltazár Dezső püspök végzett, szept. 
11-én d. u. történt meg. 

Testüknek pihenést, leiküknek üdvösséget adjon 
az Úr! 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K , 
V. Gy. Sorra kerül. Köszönjük. — S. K. Jönni fog. Szíves 

üdvözlet! — K. Zs. B—t. Helyszűke miatt most nem közölhet-
tük. Köszönjük a figyelmet. 

Felelős szerkesztő: B. P a p I s t v á n . 

írásbeli dolgozati tételek a Dunamelléki Ref. 
Egyházkerületben 1915 februárban és szep-

temberben tartandó lelkészi vizsgákra. 

Az első lelkószképesítő vizsgára: 
1. Az ó-szövetségi tudományok köréből: A héber 

törzsek Kanaánba betelepedése s a letelepedésnek a hébe-
rek vallására való befolyása. 

2. Az új-szövetségi tudományok köréből: A keresz-
tyén missio Pál apostol előtt, a Csel. idevágó adatai 
alapiján ismertetve. 

3. A systematika köréből: A megváltás lényeges 
sajátságai. 

E tételek közül a jelöltek egyet szabadon válasz-
tanak. 

A szóbeli vizsgán egyházi szónoklatul saját beszé-
düket kell elmondaniok. 

A második lelkészképesítö vizsgára: 
1. A gyakorlati theologia köréből: Egyházi éle-

tünk reformjának szükségessége, főbb eszközei és a vár-
ható eredmények. 

2. Kátémagyarázat: A Heidelbergi Káté 54. kérdése. 
2. Egyházi beszéd Héb. 2., 3—4'. alapján. 
E dolgozatok írásban kidolgozva adandók be. 

Ezeken kívül pontosan ki kell dolgozni és a szó-
beli vizsgán szabatosan előadni tudni a következő textu-
sokhoz készítendő bibliamagyarázatokat: Gen. 13, 5—13. 
I. Sám. 5, 1—4. Zsolt 95, 6 - 9 . Ézsaiás 49, 1 4 - 1 6 . 
Jeremiás 20, 7—9. Máté 9, 14—17. Luk. 18, 1—7. 
Róm. 6, 18—23. 2. Kor. 12, 7 - 9 - Ef. 2, 13—19. és a 
Káté 21., 26., 74., 86. kérdéseihez irandó kátémagyará-
zatokat. 

Az összes dolgozatok beadási határideje 1915. már-
czius 31, illetőleg azokra nézve, kik e dolgozatok alap-
ján 1915 február havában akarnak vizsgázni, 1914 
deczember 31. Az első vizsgái dolgozatok a theol. akad. 
igazgatósághoz, a második vizsgái dolgozatok az egy-
házkerületi lelkészi főjegyzőhöz adandók be. 

A dolgozatok rendes negyedív nagyságú papírra 
Írandók és pedig minden dolgozat külön összefűzve, 
vagy bekötve. 

A Budapesti Ref. Theol. Akadémia tanári karának 
1914. szept. 9-iki üléséből kitűzés végett Baksay Sándor 
dr. püspök úrhoz felterjeszti Marton Lajos theol. akad. 
igazgató. 

2449—1914. Jóváhagyom. Kunszentmiklós, 1914. 
szept. 11. dr. Baksay Sándor püspök. 

H I R D E T É S E K . 

Torony-órák 
palota-^ városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

Kt®ÜLLER J Á N O S 
utóda M A J E R K Á R O L Y 

Budapest, VII,, Thököly-út 52 . 
(Saját ház.) 

EM magyar őragyAr gőzerő- Képes árjegyzékek, költség-
herendezóssei. jegyzékek Ingyen. 

A l e g j o b b 

kályhákat és á̂fo. kandallókat 
— szállít — IIIIII cgáBKAxd 6a k i i j á t l y l 
H E M l ü d t I J . ^ j a p j p l u d v a r i s z á l l í t ó 

K u d a p e ü t , T h o n e t - u d v a r . 
Különlegességek: t e m p l o m o k , csa ládi há -

S f f i l zak, i skolák , i rodák stb. részére. Több 
PPII jj m in t 100 ,000 van be lő l e használatban. 

MEIDINGER-OFEN 
& H . H E I M ^ 

H U l Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve. 
Í ^ j S Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r b a n . 
Mária Valéria titoaa ÍO. 

V a l ó d i 
osak ezze 

a Tódő-



Orgona- és harmoniumgyár 
g S z e r G h a j t á s - é s s a j á t v i i i a m o s v í l á g í t á s s a l b e r e n d e z v e . 

ORSZÁGH S&EDQR ÉS FIA 
ós. 6* kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson ..aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel" |első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nái több új orgona lett szál-

_ lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 
minden nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tássai megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

O I C / ^ I h D A T T Á gőzüzemre berendezett csász. 
t V l C v I C l V " I I " és kir. udvari orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 

A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikai) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

3 lelkész urak szíves figyelmébe ajánljuk a Kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16" alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és félbőrkötésben . . 1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 8.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 8.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 8.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8" alaKban 1772 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.00 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 0.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hDzzánk juttatni szíveskedjenek. 

Épen most jelent meg. Épen most je lent meg. 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Flnáczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

Hornyánszky ViKtor Könyvkiadóhi-
vatala Budapest, V., Akadémia-u. 4. 

Európa legnagyobb 
háborús térképét 

2 Korona 70 fillér 
előzetes beKüldése 
ellenében vagy 3 
Kor, ért utánvéttel 
bérmentve szállítja 

Hegedűs és Sándor 
könyvkereskedése Debreczenben. 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Érték esítő-

Szövetkezetén ez 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 5B millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL ker*, Máría-utcza U. szám• Telefon; József 34—10. 

Elvállalnak minden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Nagy gyakorlattal bíró 
speczíálísták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyházgyülekezetek-
nek iskolák és templcwnok, 
valamint lelkészi- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. £ Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. . . 

JZ? H Á B O R Ú S I D Ő R E . ! ^ 
Imádkozzunk J Haza védelme. 

S z e r e t t e i n k é r t , ^ ÉneK, imádság, prédiKáczió. 
ImáK háborús időkben. T { ú a K i r n e r A B e r t a l a n 

írta Lengyel Gyula, ref. lelkész. y 
Ára 20 fillér. Y A r a 4 0 

T 

. , í s t f I ? , K e z , e , í Kis imaKönyv harcztéren 
a vilaghaboruban. I lévő hatonáKnaR. 

Egyházi beszed. * 
írta Prőhle Károly, ev. lelkész. f I r í a U r a y Sándor, ref. lelkész. 

Ára 20 fillér. T Ára 20 fillér. 

Czélszerű levélhez melléKelt bélyegeHben beküldeni a Kívánt Könyv árát. 
Portóra 20 fillért KéreK. 

Kaphatók KÓKAI LAJOSNÁL BUDAPEST 
I V . , R a m e r m a y e r H á r o l y - u t c z a 3 . s z á m . 

^ — _ _ _ _ m 



Ötvenhetedik évfolyam. S S M k SZáCQ. Budapest, 1914. szeptember 27. 

P R O T E S T Á N S 

M e g j e l e n i k m i n d e n v a s á r n a p . 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l 
v IX., R á d a y - u t c z a 28. , a h o v á 

a k é z i r a t o k , e lőf izetés i és h i rde tés i 
d í j ak stb. k ü l d e n d ő k . 

L a p t u l a j d o n o s és k i a d ó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

T A R T A L O M . Az É l e t K ö n y v é b ő l : „Nem halok meg!" Marjay Károly. — Veze rcz ikk : Az igazság és hamisság harcza. Marton 
Lajos — T á r c z a : Egy hét Spanyolországban. IV. K. I. — B e l f ö l d : A vértesaljai ref egyházmegye közgyűlése. 
—r N e k r o l o g Moody András. — A mi ü g y ü n k . — I r o d a l o m . — E g y h á z . — I sko la . — E g y e s ü l e t . — 
Gyász rova t . — S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . — H i r d e t é s e k . 

Fele lős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesz tők : 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebes tyén Jenő, Tari Imre dr. és 

Veress Jenő. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
Egész évre: 18 kor . , fé lévre; 9 korona, 

negyedévre : 4 k o r . 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési d í jak : 
Kéthasábos egész oldal 40 Ii, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolezad oldal 5 K. 

Az Élet Könyvéből. 

„Nem halok meg!" 

„Nem halok meg, hanem 
élek és hirdetem az Űrnak 
cselekedeteit!" (118. Zs. 17. v.) 

Ebben a fegyverek zajától hangos világban, nem-
zetek, népek élet-halálharczában a bizakodó reménység 
nemes optimizmusára van szükségünk. Itt a próba, az 
utolsó nagy próba! Vétek a kétségbeesés pesszimizmusá-
val ernyeszteni a küzdők karját, bánatbarejtődzöttek szí-
vét. Pedig most hány lélek reménysége szárad el! Meg-
inognak még az erősek is. Hamisságot beszél sokaknak 
szája. Rettenetes volna, ha csak a büntetéstől való féle-
lem miatt hallgatna el a rossz híreket hordozók fekete 
serege. 

Az igaz semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az 
Úrban bizakodó, rendületlen, még ha ellenségeire néz is. 
Csak, a ki az Urat féli, csak, a ki az Ő parancsolataiban 
igen gyönyörködik: az bízza dolgát Istenre ilyen ren-
dületlenül. Ügyünk igazságáról lelkünk mélyéig meggyő-
ződtünk. Valljuk is emelt fővel, tiszta homlokkal nem-
zetek nagy nyilvánossága előtt, hogy a békesség és 
igazság a mi részünkön van. 

Az „azt mondják" névtelenségének jóleső homá-
lyában némelyek a nemzet elmúlásáról beszélnek nagy 
megbotránkozásunkra. Egyéni életük magasabb hivatás 
nélkül szűkölködvén nem látják nemzetünknek az Úrtól 
nyert legújabb mandátumát. 

Temérdek bűnünk, hitvány mulasztásaink ellenére 
is ránk bízta az Úr e vérzivatarban akaratának szólását, 
cselekedeteinek hirdetését. A kegyelem csodás kiáradá-
sának napjait éljük. A magyar nemzet: e vadolajfa be-
oltatott a szent gyökérbe, hogy az igaz olajfa zsírjának 
részese lehessen. 

Az Isten az élőkben dicsőíti meg magát. Elmúlásra 

ítélt népet nem választhatott cselekedeteinek hirdetőjévé. 
Ha mi mégis halálra gondolunk: e megmaradásra ítélt 
nép elmúló, romlandó részei vagyunk. Méltatlanok, hogy 
Isten eszközeiül használjon bennünket e nagy napokban. 
A Lélek keresi ma jobban, mint valaha a törékeny cse-
répedények közt is a maga hordozóit, hogy bennök és 
általuk munkálhasson. A test szerint valók a test dol-
gaira gondolnak, a Lélek szerint valók pedig a Lélek 
dolgaira. A testnek gondolata halál, a Lélek gondolata 
pedig élet. Ha e nemzet regenerálása reánk bízatott, ha 
erre a szent hivatásra Lelket kaptunk: e népben nekünk 
kell az Úrnak akaratát és cselekedeteit szólnunk szánkkal, 
életünkkel. Ha mi vagyunk e nemzet megmaradásra vá-
lasztatásának tudói: e nagy időkben hallgathatunk-e erről 
a mi atyánkfiai előtt? Sőt inkább nem az-e a köteles-
ségünk, hogy nagy bűnbánattartásban, hűségesebb oda-
szánással tudakozzuk nap-nap után Annak akaratát, a 
ki bennünk és általunk nemzetek, népek tanítását óhajtja 
cselekedni ? Roskadozunk e megbízatás súlya alatt, de a 
ki ezt határozta felőlünk végéremehetetlen tanácsában, 
Lelkében erővel ruház föl bennünket. Ilyen megbízatás 
teljesítése közben maradhatunk-e azok, olyanok, a kik, 
a milyenek eddig voltunk? Kísérthetjük még tovább is 
az Eget? Nem szakad meg a szívünk ilyen idők, ilyen 
alkalmak elszalasztása miatt ? Jöhetnek még nehezebb 
napok, szakadhatnak reánk súlyosabb próbák, szállhatnak 
nagy veszteségek könnytfakasztó gyászos hírei: meg-
maradásunknak, végső diadalmunknak megvan a biztos 
záloga, ha odatértünk az Úrhoz, mint szófogadó gyer-
mekei, akaratának akarói, cselekedeteinek hirdetői, cse-
lekvői. Ezért az Isten a mi reménységünk ! így merjük 
ajkunkra venni a zsoltáros király bízó szavát: „Nem 
halok meg, hanem élek és hirdetem az Úrnak cseleke-
deteit 1" 

Milyen sok szószék áll e hazában Isten Igéjének 
hirdetésére! Hány pásztor vigyáz a mi földünkön is a 
lelkekre ? Minden szószékről, minden pásztor ajkának 



ezt az édes hírt, ezt az örvendetes üzenetet kellene hir-
detnie a hívő sziklaszilárd bizonyosságával és ennek a 
valóra váltásán emészteni magát éjjel és nappal. A nagy 
idők, nagy problémák megoldását, majdnem erőnket 
meghaladó feladatok vállalását, végrehajtását várják, 
nagy emberek előállását követelik sürgetően. Nem csak 
a névre, a szolgálatra, hanem a nagy időkre is méltat-
lanok volnánk, ha most is mulasztással merészelne bárki 
is megvádolni bennünket. 

A napokban hatalmas szövetségesünk volt birodalmi 
kanczellárja idézte bátor bizakodással a zsoltáros eme 
szavait. Mi is ugyanazt az Urat szolgáljuk, nem kisebb 
bizakodással mondjuk hát, szóljon a kürt, fenn lobogjon 
a győzelmi jel: „Nem halok meg, hanem élek!" 

Marjay Károly. 

AZ IGAZSÁG ÉS HAMISSÁG HARCZA. 
(Beszéd a budapesti ref. theol. akadémia évnyitó ünnepélyén 1914 

szept. 16-án.) 

Főtiszteletű Főjegyző úr! 
Nagytiszteletű Tanári Kar! Tisztelt Ifjúság! 

Midőn néhány hónappal ezelőtt e helyről szétoszol-
tunk, senki sem gondolta közülünk, hogy szünidőnk a 
legmegrázóbb eseményeket hordja méhében s mire ismét 
összegyülekezünk, fegyverben áll a fél világ. Szinte 
hozzászoktunk a hosszú béke alatt ahhoz a gondolathoz, 
hogy a művelt keresztyén népek közt már nem is lesz 
többé háború és íme, fájdalmas csalódással ós szörnyű 
megdöbbenéssel kellett látnunk, hogy néhány nap alatt 
három világrészre kiható háború tört ki. És miért ? Egy 
szörnyű politikai orgyilkosság döbbentette meg a világ 
jobb, tisztességesebb részét ez év június 28-án. És mi-
dőn a büntető kéz a tettesekre lesújtani készült, ámu-
lattal kellett látnunk, mint dobják le álarczukat sorban 
az orgyilkosok pártfogói, hogy megfogják ós lefegyve-
rezzék a büntetésre már felemelt kart. Fonák szövetsé-
güket irigység, bosszú- és hódításvágy tartja össze elle-
nünk, kik e három nemtelen indulatból egyiket sem 
tápláltuk velük szemben. Nem irigyeltük féltékeny ve-
télkedéssel egyiknek a fejlődését sem, nem akartunk 
hódítani egyiktől sem, de elég az nekik, hogy élni 
és fejlődni merészeltünk s útjában voltunk önző czél-
jaiknak. Gonosz törekvéseiket tetszetős ürügyek, hang-
zatos jelszavak alá rejtik, mint a hogy a hamisság szokta, 
sőt minket tüntetnek fel békebontóknak; még saját félre-
vezetett népük előtt sem vallják be az igazságot, csak 
viszik, hajtják parancsszóval a bűnbe ós pusztulásba. 
Xersesnél nagyobb hadsereget mozgósítottak egymás 
ellen, ártatlan, békés népeket, melyek semmit sem vé-
tettek egymásnak és mégis gyilkolniok kell egymást 
mind a négy elemben, mert így kívánja a politika, az 
a politika, mely évek óta nem a népek jóllétének ós 
czivilizácziójának emelésében keresi feladatát, hanem az 
intrikálásban, a népek egymás ellen ingerlésében, a gaz-
dasági krízisek felidézésében, az egyetértő munka lehe-

tetlenné tételében még a legiidvösehb dolgokban is. Most 
pedig azzal teszi fel a koronát művére, hogy vak harag-
gal veti oda egy világháború rémítő pusztításának mind-
azt, mit az utóbbi emberöltő békés munkássága a jólét 
és kultura terén létrehozott. Igazán stílszerű, hogy erre 
a munkára segítségül hívták ellenségeink, a büszke 
fehér faj legbüszkébb nácziói még a sárga és fekete 
faj népeit is. 

Mintha Empedoklész gondolata vált volna valóra: 
a gyűlölet annyira megnövekedett, hogy elpusztítja mind-
azt, mit a szeretet épített. Soha még ily erővel és vak-
merőséggel nem mert támadni a hazugság és gonoszság 
az igazság ellen. Szinte hajlandó desperálni az ember 
fajának kulturképessége és czivilizácziójának értéke te-
kintetében, mikor látja, hogy mindez csak máz még a 
művelteknek hitt keresztyén népeknél is, mely alatt ma 
is az ős indulatok rejtőznek, csak úgy, mint a segítségül 
hívott ázsiai és afrikai népeknél. Szinte sírni szeretne 
az ember e szörnyű erkölcsi bukáson, mely annyi illú-
ziónkat elvitte, — ha ennek most ideje volna. 

De nincs ideje. Isten mérlegre tette a nemzeteket, 
a magyart is. A mérleg karjai billenhetnek erre is, arra 
is. ítélet alatt vagyunk, mely életre vagy halálra szól. 
Szálljunk magunkba! Magunk is mérlegelhetjük erényein-
ket és hibáinkat. Valóban prófétai helyzet. Az ó-testa-
mentum prófétáival én is sok bűnét szemére hányhatnám 
most nemzetemnek, melyet fent és lent, kormányzók és 
kormányzottak körében, politikában, közéletünkben, egész 
szellemi és erkölcsi világunkban elkövettünk. Hogy csak 
a legfőbbeket említsem: okosabb gazdasági politika mel-
lett ma az egy milliónál több amerikai magyarság is a 
haza védelmére állítaná ki fiait és egész hadseregek 
telnének ki azokból, kik itthon fogantattak ugyan, de 
meg nem születhettek I Es szóljak-e örökös pártoskodá-
sunkról és gyűlölködésünkről, melyet ki vittünk még a 
külföldre is, szóljak-e arról a nemzetietlen és léha irány-
zatról, mely egész közéletünkön, szellemi és erkölcsi 
világunkon elhatalmasodott ? Nem szólok. 

A nemzet minden rétegének nagy megrendülése, 
magábaszállása, vezekelése eléggé beszél e napokban. 
Keresik a templomokat olyanok is, kik máskor csak ká-
romkodásban szokták Isten nevét kimondani. Nem kor-
holom azért, sőt inkább vígasztalom nagy bánatában és 
megpróbáltatásában az én népemet, mint a hogy az 
ó-testamentum prófétái is tették. 

Meg kell nyugodnunk elsősorban abban a tudat-
ban, hogy ez a háború elkerülhetetlen volt. Kérlelhe-
tetlen bizonyossággal áll előttünk a törvény, melyet már 
Hérakleitosz kimondott, hogy e világon örök harcz van, 
maga az élet is állandó küzdelem, melyet csak a halál 
szakít meg. A ki élni akar, annak legyen ereje e harczra, 
mert az erő egy az élettel, az erőtlenség a halállal. 
A nemzetek életében csak úgy érvényesül ez a törvény, 
mint az egyes emberekében. Itt még az igazság is csak 
akkor érvényesül, ha erő támogatja. Abszolút békesség 
csak a halálban van, relatív békességet pedig csak az 



erő biztosít. Harcz mindig lesz, míg gonoszság lesz e 
világon. Béke csak az Isten országában lesz. Míg ez 
megvalósul, épen ennek érdekében Jézus is a legszen-
tebb harczot hirdette a bűn ellen. Tüzet hozni jött e 
földre és szeretné, ha már meggyulladt volna. Meghason-
lást, nem pedig békét tamasztani még azok közt is, 
kik legközelebb állnak egymáshoz. (Luk. 12, 49 s köv.) 
Az igazság küzdelmét hirdette a bűn ellen, mely íme 
most is tart. De még a harczban is békességet ígér az 
ő ügyéért küzdőknek, az ő békességét, mely a szív ren-
diiletlenségében áll. Ne háborodjék meg a ti szívetek 
és ne féljen ! (Ján. 14, 27.) 

És erre az ataraxiára oly nagy szükségünk van. 
A háború borzalmai már szemünk előtt is jelentkeznek. 
Ezer meg ezer már most is a halottak, tízszer annyi a 
sebesültek, százszor annyi a gyászolók, ezerszer annyi 
az aggódok száma. És ki tudja, mennyire növekszik 
még e szám ? És a háború nyomán ott jár majd az ín-
ség, sőt talán a ragály is az egész Európában. 

De a nyomorúság mértékének be kell telnie. Az a 
sok drága emberi élet, az a mérhetetlen gyász és szen-
vedés, melyet ez a nemzedék áldozatul hoz, váltsága lesz 
az egész nemzetnek, a jövő generáczióknak. íme, a vált-
ság bibliai eszméjének szomorú megvalósulása napjaink-
ban ! Sok ezer ifjú drága vérének hullása árán szaba-
dulhat meg az egész nemzet. Tegyetek keresztfákat 
sírhalmukra : oly méltó ez a szimbólum hozzájuk. Nem-
zetükért hordozták, miként Mesterük, a Krisztus az 
egész emberiségért. 

És a mint Krisztus keresztjéből élet fakadt, úgy 
fakad az övékéből is. Hisszük és reméljük szent bizo-
dalommal, hogy a diadal a mienk lesz. Ha nem így 
lenne, rettenetes theodicaea elé állítana bennünket Isten. 
Mellettünk az igazság, mellettünk az erkölcs, mellettünk 
a kötelességteljesítés, sőt mellettünk a történelem logi-
kája is. Mint a hős németi költő zengte egykor a csata-
téren : 

's ist ja kein Kampf fiir die Giiter der Erde, 
Das heiligste schützen wir mit dem Schwerte. 

Hazánkat rendületlen vitézséggel és becsülettel. 
Szemtanutói hallottam, hogy mikor a háború kitört, a 
németek oly ünnepélyes komolysággal és szent lelkese-
déssel indultak a harczba, mintha ünnepi áldozatra men-
tek volna. És látjuk, hogy a német készültség és köte-
lességtudás mit mívelt már eddig is. Nálunk is egyszerre 
kiemelkedett köznapiasságából az egész társadalom, át-
szellemült, megjobbult, inegnemesbűlt a közélet. Még a 
pártharczok és nemzetiségi súrlódások is egyszerre el-
ültek. Reméljük és bízunk benne, hogy seregeink sem 
maradnak messze a szövetségesünkéi mögött, Isten pedig 
megáldja fegyvereinket. 

Ezeknek sikereitől függ most Európa jövője. A ger-
mánizmus és szlávizmus élet-halálharcza folyik most az 
európai hegemóniáért. Arról van szó, hogy továbbra is 
a magasra törő, életerős germán szellem vezesse-e Eu-

rópát a szabadság és a kultura útjain, vagy a szláviz-
mus verje békóba külsőleg és belsőleg és vesse vissza 
századokkal fejlődésében. Lehetetlen, hogy a história 
logikája megczáfolná önmagát. Az emberiség története 
ismer ilyen nagy ütközéseket, de akkor mindig a kultúr-
képesebb faj győzelmét mutatja. Ezzel végződött Róma 
nagy harcza Karthagóval, a keresztyénség hosszú küz-
delme az izlammal, a germán faj nagy versenye a román 
fajjal. így kell végződni e nagy háborúnak is. Anglia 
bűne tehát nagy, tévedése végzetes, mert nem ismerte 
fel hivatását, hanem testvérháborút folytat — a zsebéért. 
A mi nemzetünk, mely mindig Nyugotra nézett és soha-
sem Keletre, méltó szövetségese oldalán méltóan fogja 
végigküzdeni ezt a harczot és féltékenység nélkül segíti 
diadalra a germán héroszt, mert ennek társaságában 
megtalálja szabadságának és fejlődésének feltételeit. 
Hisszük és bízunk benne eddigi sikereink után, hogy 
ebből a harczból hazánk nemcsak épen, hanem meg-
újulva és megerősödve kerül ki. A vihar pusztít is, de 
tisztít is. E nagy háborúnak is sok gyásza, sok nyomorú-
sága lesz, melyet főként e nemzedéknek kell elviselnie, 
de reméljük, hogy utána igazabb, tisztább, jobb lesz a 
magyar, sőt az egész európai közélet fönt és lent, poli-
tikai és társadalmi viszonyaiban egyaránt. A békében a 
jóllét és művelődés még nagyobb lendületnek indul. 
Jobb lesz a külpolitikai helyzet is, mert a háború em-
lékei hosszú időre békeszeretőkké ós tiirelmesebbeké 
teszik a nemzeteket. 

* 

Kedves Ifjúság! Az isteni gondviselés megengedte, 
hogy mi e nehéz napokban is összegyülekezhettünk e 
helyen s intézetünk 60-ik tanévét megnyithatjuk. Nekünk 
békés munkát: Isten mélységeinek vizsgálását, az ő 
országáról szóló izenet hirdetését tette kötelességünkké, 
élethivatásunkká. Ebben és ezzel akarunk használni 
hazánknak, nemzetünknek is, mely ennek fejében felment 
minket attól a kötelességtől, hogy a harczmezőn földi 
fegyverekkel védelmezzük. 

Nehéz kiváltság. Önök, mint lelkes magyar ifjak 
bizonyára sokszor lelkiismereti furdalást éreztek az utóbbi 
hónapokban e miatt. És méltán. A haza léte vagy nem-
léte forog koczkán, ki kell tehát venni mindenkinek a 
maga részét a vedelemből. Vegyék is ki úgy, a mint 
hivatásuknak legjobban megfelel. Elsősorban is felhívom 
Önöket az adakozásra, a mennyire szegénységüktől telik. 
Több helyen és több módon folyik most a gyűjtés, de 
lényegében egy czélra : a haza oltárára. A tanári kar 
már testületileg is adakozott azon kívül, hogy tagjai, 
mint polgárok, egyenként is résztvesznek benne. Tegyék 
le Önök is szerény, de szívből jövő adományaikat. 

Azután ajánlják fel magukat testületileg a buda-
pesti polgárőrségben való részvételre, vagy még inkább 
sebesült katonáink ápolására a budapesti kórházakban. 
Ily betegápolásra való kiképzésre már a mult évben 
sokan jelentkeztek a kormány felhívására, de akkor az 
idő előrehaladottsága miatt elmaradt. Bizonyára most is 



szívesen fogadja jelentkezésüket s gondoskodik kikép-
zésükről. És ez egészen lelkészjelöltekhez méltó és 
hazafias munka lesz. Az Úr pedig, hi azt mondta, hogy 
a mit az ő legkisebb testvérei közül eggyel cselekszünk, 
ő vele cselekesszük (Mt. 25, 40.), Önöket is megjutalmazza." 
Addig pedig legyen jutalmunk a kötelességteljesítés 
tudata. Ha ebben a hazában mindenki megteszi köteles-
ségét, akkor a pokol kapui sem diadalmaskodnak rajta. 
Adja Isten, hogy úgy legyen! 

Marton Lajos, 
theol. akad. igazgató. 

TÁRCZA. 
Egy hét Spanyolországban. 

IV. 

A bikaviadal annyira elvette a kedvünket a spa-
nyoloktól, hogy lemondtunk a világhírű Escurial-zárdá-
hoz való másnapi kirándulásról is. Nagy Dénes barátomat 
semmi hatalommal se lehetett volna tovább ott fogni. 
Nem is nagyon próbálgattam. Ezért azután a főváros 
többi részének ugyancsak másnapra tervezett megnézése 
helyett vacsora után elnéztünk egy kissé a királyi palota 
környékére. 

Közben betértünk egy tőzsdébe képeslapokat venni. 
Ez az utazni szeretők legterhesebb „adója". — Mindent 
elmulaszthatunk útközben, csak egyet nem : legalább egv 
képes levelezőlapot küldeni minden jó ismerősünknek ! 
Valóságos szorongás fogja el az embert az útja vége 
felé : nem maradt-e ki valamelyik ismerős, mert külön-
ben lesz mit hallgatni a viszontlátásnál! No meg önma-
gunk számára is szeretünk megőrizni néhány képet azok-
ról a helyekről, a hol megfordulunk. 

Miközben a lapokat válogatjuk, a tőzsdés megkér-
dezi tőlünk. „Ügy-e, az urak törökök?" Nem vehettük 
zokon, hogy töröknek nézett minket, mert jól lesütött 
mindkettőnket a nap az úton. Megmondtam neki, hogy 
magyarok vagyunk. „Ah! Hát az urak vannak háborúban 
a szerbekkel!" — mondotta. Csodálkozásunkat látva, 
megmutatta a lapok rendkívüli kiadását. így tudtuk meg, 
hogy kitört a háború. Persze, akkor még mi is azt hittük, 
hogy néhány hét alatt mindennek vége lesz. 

Másnap, 27-én reggel összepakolództunk. Minthogy 
csak fél 10 tájt indult a vonatunk, elindultunk egy kis 
útravalót beszerezni. Már 8 óra volt, de még az élelmi-
szerüzletek is sorjában zárva voltak. Úgy látszik, ezek-
nek a spanyoloknak nem nagyon sietős a dolguk ! A nap 
is fölkelhet tőlük, a mikor tetszik néki: őket a világos-
ság még nem zavarja. Késő éjfélutáni órákig kószálnak 
az utczákon, üldögélnek a kávéházak előtt, reggel azután 
megvárják, míg a meleg napsugár látogat el hozzájuk. 

Az egésznapos barcelonai úthoz jó időt kaptunk. 
Sziklás, kopár vidékeken visz most is az útunk. A szik-
lás hegyoldalakon romok, apró, kőből épült falvak tüne-
deznek elénk, melyekben egyetlenegy szál zöldelő fát 
nem látunk. Mint valami elátkozott ország, úgy fest 

megint a tájék. Útunk derekán, Zaragoza környékén 
válik termékennyé a vidék. A széles Ebro-völgy távoli 
hátterében föltűnik a Pyréneusok hegyláncza. Az Ebro 
völgyében halad jó ideig a vonatunk. Mintha bújócskát 
játszanék az egyre szélesedő vízzel, lépten-nyomon be-
szalad az alagútakba. A folyó partján emberek kisebb 
hajókat vontatnak, a keskeny hegyi ösvényeken meg-
rakott szamarak és Öszvérek haladnak. Majd búcsút ve-
szünk az Ebrotól. Az alagutak százai és százai követ-
keznek. Alig bújik ki vonatunk az egyikből, máris a 
másikba szalad. Ennyi alagúton sohase mentem még át 
egy úton! Alagútakon ettük végig az egész vacsorát az 
étkezőkocsin. A drága pénzért nyeltünk persze jó adag 
füstöt is. 

Vonatunk, némi késéssel, kevéssel éjfél előtt ért 
be Barcelonába, Spanyolország legnagyobb kereskedelmi 
és kikötővárosába. így csak éjfél után térhettünk nyu-
govóra. Bár igen jó szállóba szálltunk s nem voltunk 
nagyon közel a tengerpartjához, szobáinkban a szúnyo-
gok vegyeskara hangversenyt rendezett a tiszteletünkre, 
így azután nem csoda, ha reggel mi is amúgy spanyo-
losan : jó későn keltünk. 

Ezt a napot a szépfekvésű város megtekintésének 
szenteltük. Csaknem annyi lakosa van, mint Madridnak. 
A fekvése összehasonlítatlanul szebb. Egyik fele lenyúlik 
a tengerpartjára, a másik pedig fölkapaszkodik a tenger-
parttal párhuzamosan haladó erdős hegylánczra. A jólét, 
a melynek hiánya annyira érezhető volt egész útuuk 
folyamán, ebben a városban mindjárt első tekintetre 
meglátszik. A szép útak, a hatalmas középületek, a fé-
nyes kirakatok sokasága tanúskodik erről. 

Mindenekelőtt a börzepalotába mentünk el, hol a 
kereskedelmi világkongresszuson egy magyar ismerősünk-
kel kívántunk találkozni. Meg is leltük szerencsésen. 
Azután a főbb templomokat tekintettük meg: a tenger-
parti Mária-templomot, a Szent Eulália kathedrálist, a 
pínói Mária-templomot. Közben megnéztük az érdekes 
városházát is. 

Azután egymagamban elindultam, hogy fölkeressem 
a helybeli evangélikus lelkészt. Csak annyit tudtam, 
hogy a San-Pablo úton van az ev. imaterem. Meg is 
leltem azt hamarosan. Egy igen szűk, régi, háromemeletes 
ház földszintjén van a boltformájú imaterem. Mivel semmi-
féle lelkészi hivatal vagy lelkészlak fölírást nem láttam, 
benyitottam néhány emeleti lakásba s minden spanyol 
tudományomat összeszedve, csak annyit mondtam : „pas-
tor evangelico". Ebből azután kitalálhatták, hogy az ev. 
lelkészt keresem. így azután bevetődtem a második 
emeleten az egyházfi lakásába is. Ott van a kis vasár-
napi iskolai terem is. (Hány fényes templom mellől 
hiányzik nálunk ez, a mi itt, a sötét kis imaterem mel-
lett is megvan!) Egy öreg nénit leltem ott, kivel nagy-
neliezen megérttettem, hogy a lelkésszel szeretnék be-
szélni. Ö még nehezebben megmagyarázta, merre felé 
lakik a város külső részén. Mivel már Madridban is sze-
rettem volna az ev. lelkésszel beszélni, elhatároztam, 



hogy ha törik, ha szakad, fölkutatom az ittenit. Jó hosz-
szú út után rá is találtam. 

Miguel Barroso lelkész nagy szeretettel fogadott. 
Nagyon örvendett, hogy a hitrokoni érdeklődés vezérelt 
hozzá. A beszélgetés könnyen ment, mert a lausanne-i 
theologiát végezte, így jól beszél francziául. Elmondta, 
hogy az ő gyülekezetét is a lausanne-i és környékbeli 
kálvinisták tartják fönn. Őt, a született spanyolt is azok 
taníttatták ki lelkésszé s azok fizetik most is. (Vájjon a 
harmadfélmillió lelket számláló magyar ref. egyházról 
mikor fognak ilyesmit mondani ?!) 

Kérdezősködéseimre elmondta, hogy az odavándorolt 
német és angol protestánsokon kívül, kiknek saját lel-
készeik vannak, kb. 10—15,000 spanyol születésű pro-
testáns van már, kiknek családja legnagyobbrészt a r. 
kath. egyház kebeléből tért hozzájuk. Az eredmény talán 
nem nagy, de mindenesetre elég szép, ha meggondoljuk, 
hogy félszázada sincs, a mióta Spanyolországban vallás-
szabadság van. 1868-ban teszik le Erzsébetet a trónról. 
Ekkor kezdődik a szabadabb időszak vallásszabadsággal. 
Az ideiglenes kormány után Amadé, Viktor Emánuel 
olasz király testvére, keriil a trónra. Négy-öt évi ural-
kodása után köztársaság, majd néhány hónap múlva a 
restauráczió jön XII. Alfonzzal. 

A kormány most sem támogatja egy fillérrel sem 
a protestánsokat, kik részben a püspöki, részben a pres-
biteri egyházhoz tartoznak. Minden kiadásukat a külföldi 
hitrokonok : az amerikaiak, a britek, a hollandok, a sváj-
cziak, a német Gusztáv Adolf Egylet födözik. Bár külön-
böző irányzatokhoz tartoznak a spanyol protestánsok, köztük 
és lelkipásztoraik között valóban testvéries a viszony. 
Az egy városban, illetve vidéken szolgáló lelkészek min-
den hónapban imaösszejövetelre gyűlnek össze, egyszer 
egyiküknél, máskor másikuknál. Minden év első hetében 
pedig — mint az Evangéliumi Világszövetség tagjai — 
közös imahetet tartanak. 

Miután elmondta még, hogy a presbiteri egyházak 
minden második esztendőben, a püspöki egyházak pedig 
minden évben zsinatot tartanak Madridban s megadta 
néhány vezető lelkész czímét, kikhez bővebb és pontosabb 
adatokért fordulhatok alkalmilag, szívélyes búcsút vettünk 
egymástól. Fölemelő érzéssel hagyja el az ember az 
ilyen apostoli lelkű emberek házát, a kik szembe mernek 
szállni a nagy áradattal és a megcsontosodott czere-
móniák világában bátor lélekkel hirdetik a „lélekben 
és igazságban való imádástu,az „elegyítés nélküli" tiszta 
evangéliúmot, a kiket nem rettent vissza a másik tábor 
hatalma s a saját szegénységünk, mert „elég nekik az 0 
kegyelme". S az Isten egyre-másra gyújtogatja ebben 
a sötét világban az 0 igaz ügyéért égő lelkeket: az 
evangéliumi hitnek magasan lobogó lánggal égő fák-
lyáit . . . 

A délutáni pihenő után folytattuk a város meg-
tekintését. Végigmentünk a város legszebb útján, a 
hatalmas fáktól szegélyezett Ramblán. Ide sereglik a 
város népe estefelé. Most is csak úgy hullámzik a színes 

tömeg Megnéztük az egyetem épületét, a diadaloszlopokat, 
a gyönyörű igazságügyi palotát, majd a hatalmas par-
kon áthaladva, a kikötőt, az óriási Colurnbus-emléket. 

29-én hajnalban azután búcsút vettünk a még 
csöndesen alvó várostól. Fárasztó út várt reánk Marseille-ig. 
De az idő nagyon kedvező volt ismét. Az út is szép, 
termékeny völgyeken, zöld hegyoldalak mentén vitt. 
Mintha nem is Spanyolországban járnánk. Szinte jól esik 
a sok kiégetett földű, sziklás vidék után zöld tájakat 
látnunk. Déltájt elérünk az utolsó spanyol állomáshoz, 
a tengerparti Port-Bou-hoz, majd még egy alagúton át-
megyünk és franczia földön : Cerbére-ben vagyunk. Onnan 
azután háromszori átszállással éjfélre Marseille-be érünk. 
Ott töltöttük 30-ikát és 31-én reggel indultunk Olasz-
országba. 

Csak utóbb tudtuk meg, milyen szerencsések vol-
tunk. Ha csak egy vagy két nappal később érünk is 
oda, máris Marseille-ban talál minket is a franczia moz-
gósítás. Pedig kicsiben múlt. Ha Gibraltárban, a Cook 
irodában kapunk ú. n. „kilométer-jegyet", vagy félkör-
utazási jegyet, a mikkel nem lett volna olyan méreg-
drága az utazás, elmentünk volna Sevillába és Toledoba 
is. Szidtuk is a Cook-ot, hogy nem adott ilyen jegyeket. 
De most már nem szidjuk, — sőt! Ha ezekre a helyekre 
is elmentünk volna, azóta talán már mi is kényszer-
munkát végeznénk valahol a spanyol határon, vagy be-
soroztak volna minket is az idegen légióba s ezóta talán 
már ott masíroznánk valahol a Szahara homokjában . . . 

' K. I. 

BELFÖLD. 

A vértesaljai ref. egyházmegye közgyűlése. 
Vértesaljai egyházmegyénk szeptember 15-én tar-

totta közgyűlését Székesfehérváron. E mostani nehéz 
időkben borús hangulatban, de szívünk mélyén Istenben 
bízó jó reménységgel gyülekeztünk. Ez a komoly bánat 
és ez a határozott hit uralta esperesünk megnyitó imá-
ját és jelentésének a világot rázó eseményekre vonat-
kozó bevezetését is, melyek valóban kivétel nélkül mind-
nyájunkat megragadtak és gyiilósezésiinknek a nagy 
időkhöz méltó keretet adták. 

A gyűlés Lévay Lajos esperes és Vásárhelyi Géza 
legidősebb tanácsbíránk (44. éve viseli e szép tisztet) 
elnöklete alatt folyt le. Csendes komolysággal, simán 
haladt tanácskozásunk. A mint a mindenre kiterjedő es-
peresi jelentés mindnyájunk odaadó figyelme közt meg-
rajzolta, csendes és zajtalan, de eredménnyel bíztató 
munkában telt el kis egyházmegyénk egy évi élete is. 
Néhány adatot ragadunk ki csupán ebből a jelentésből, 
mely esperesünk gondosságának, fáradhatatlanságának, 
de írásmüvészetben való jártasságának is teljes bizony-
sága. Az úrvacsorával élők száma: 28,617 (-[-393). Át-
téréseknél nyereségünk volt 14, de reverzálisoknál veszte-
ségünk 8. Az egy gyermekrendszer egyes helyeken 



sajnálatosan mutatkozik, de egész egyházmegyénk terü-
letén a születések száma még örvendetesen meghaladja 
a halálozásokét (-f-379). —- Vallásos estélyek csaknem 
kivétel nélkül mindenütt tartatnak, sőt egyes helyeken 
feltűnő szép számmal. Általában mindenütt nagy érdek-
lődés mutatkozik híveink közt ez összejövetelek iránt. 
Több helyt ifjúsági egyesületek, olvasókörök, énekkarok 
alakultak vagy vannak alakulóban. Egyházfentartó alap 
is csaknem mindegyik gyülekezetünkben van már és 
rendszeresen gyarapíttatik. Adakozásokra, építkezésekre 
kb. 78,000 K fordíttatott. Iskoláink 58%-a jeles. 

A mint ez a néhány kiszakított adat is mutatja, 
jövőnk nem reménytelen, sőt egyházi életünk Vértesalján 
bíztató haladást mutat. Hát ha mindezekhez hozzáfüzzük, 
hogy 9 egyház nagyobb építkezési terve feküdt a köz-
gyűlés asztalán és 8 egyház kér rendkívüli adók kive-
tésére — melyek mind az egyház fejlesztésével vannak 
kapcsolatban — engedélyt, lehetetlen eltagadnunk, hogy 
az áldozatkészség kihalásán való kesergések, Istennek 
hála, ma még jórészt üres frázisok. Élő példája ennek Sár-
szentmiklós, mely leányegyház részére 16,000 K-ás iskolát 
emel; Aba, mely évről évre rendszeresen újít, az idén 
toronytetőzetet készíttetett és templomát kívül ritka szé-
pen megújíttatta; Iváncsa, mely hamvaiból megéledve, 
bámulatos erőfeszítéssel templomot, paplakokat épít, is-
kolát és taníiónőlakást alakít stb. Ilyen örvendetes ese-
mények híre mint szelíd napsugár mosolygott borongó 
lelkünkre. Vajha évrő évre ilyenekről adhatnánk hírt. 

Egyházmegyénk közkincsei is féltő gonddal őriz-
tetnek ma. Említésre méltó különösen tekintélyes levél-
tárunk befejezett rendezése, mely Kulifay László bará-
tunk érdeme. 

Egyetlen sötét pontja tárgysorozatunknak Seregé-
lyes ügye, hol súlyos baj van ismét, holott tavalyi szép 
építkezései békés fejlődés reményével bíztatták optimis-
táinkat. Egyházkerületünk a már csaknem 2 évtizede 
el választatott tanítói díjlevelet a régire visszaállítani 
parancsolta, a seregélvesi presbitérium azonban ezt meg-
tagadta. Felfüggesztése kimondatott. Összes ügyeinek 
alapos és végleges rendezése erélyes határozatunknak 
forrón óhajtott czélja. 

Még személyi változásainkról szólok pár szót. 
Balassa Sándor, Fejér vármegye főjegyzője nem 
kicsinyelte, de szívesen elfogadta a mi aljegyzőségiinket, 
a mire teljes egyhangúsággal hívtuk el és a mibe a 
legmelegebb szeretettel beiktattuk. A mily örömmel fo-
gadtuk őt, olyan fájdalommal nélkülöztük Urházy Sándor 
kápolnásnyéki lelkésztársunkat, új tanácsbíránkat, kit 
súlyos betegsége tartott távol, kinek meggyógyulásáért 
egy szívvel száll ég felé imánk. 

Egyházmegyei közpénztárnokká Mészöly Győző al-
csúthi lelkész lett, kinek kezében most már összes pénz-
táraink egyesítettek. Körlelkészszé : Tóth László, egyház-
kerületi képviselőkké: Nyikos Lajos és Vásárhelyi Géza 
választattak. 

Végül — a mi ügyünk rovata helyett — hadd 

írjuk meg itt, hogy vértesaljai Kálvin-szövetségünk meg-
alakításának ügyét közel sem fenyegeti a csendes el-
alvás enyészete, csupán bölcs megfontolással alkalma-
sabb időre halasztatott, mi hogy mihamarabb itt legyen, 
a béke áldásait osztogató jó Isten adja. 

— r . — 

N E K R O L O G . 

MOODY ANDRÁS 
1838—1914. 

A mostani nyugtalan, aggodalmakkal, borzalmak-
kal teljes időkben, a midőn ezrek és tízezrek ifjan hul-
lanak el az ellenség golyózáporában, nemes életét le-
élve, csendességben és késő vénségben költözött el Moody 
András, a skót egyesült szabad egyház budapesti missziójá-
nak— rövid megszakítással majd40éven át (1864—1904)— 
hű munkása, ki e hosszú, önzetlen és kitartó munka 
után tíz évvel ezelőtt vonult nyugalomba, visszateleped-
vén hazájába, de szívében magával vivén második hazá-
ját, Magyarországot. 

Itt tartózkodása alatt kifejtett tevékenysége a skót 
misszió körében, s egész élete megérdemli, hogy tüzetes 
méltatásban részesüljön ; e sorok czélja csak a szomorú, 
kerülő úton és későn hozzánk jutott hír hatása alatt 
röviden s kegyeletesen visszaemlékezni rá a mi magyar 
egyházunk szempontjából. 

Mióta Moody idejött, hivatását mindig úgy fogta 
fel, hogy neki nem szabadi csak a skót miszszió 
iskoláját és a német ref. gyülekezetet — melynek 
egyik lelkésze volt — gondozni, hanem igyekezni kell 
a belső hitélet megelevenítésére a magyar egyház hívei 
közt is mindent megtenni, a mi módjában áll. Mindenek-
előtt nagy buzgalommal és nem kis fáradsággal alapo-
san megtanult magyarul. Azután gyakran hívta meg 
magyar ismerőseit, barátait, elsősorban theologus ifjain-
kat, saját lakásán rendezett vallásos estélyekre, a 
hol ő és sok kiváló külföldi vendége tartott buzdító elő-
adásokat, s foglalkozott egyénileg is ifjainkkal; foglal-
kozott azzal a szeretettel, szelídséggel ós hűséggel, a 
mely az ő nemes, rokonszenves egyéniségét minden 
ténykedésében jellemezte. 

A ki egykor meg akarja írni annak a belmissziói 
mozgalomnak történetét, mely itt a budapesti ref. egy-
ház kebelében vagy 30 év előtt külsőleg is jelentkezett 
a vasárnapi iskolában, a keresztyén ifjúsági egyesület-
ben, a perifériákon lakó hívek gondozásában, vallásos 
összejövetelekben stb. és a mely innen szétterjedt az or-
szágban s ma már — hál' Istennek — fontos tényező 
magyar protestáns egyházainkban, annak nem szabad 
megfeledkezni Moodyról s ezekről az igénytelen össze-
jövetelekről, a melyek szíveinkben el nem múló nyomo-
kat hagytak, a hol Moody szeretetreméltó egyénisége 



élesztgette a mi ifjaink szívében a serkenő, a mélyebb 
vallásos érzelmeket, bátorította a keresztyén munkára 
azokat, a kiknél meggyőződött a komoly benső hit-
életről. 

Emlékezzünk vissza ma, halála után, mi, kik év-
tizedeken át érintkeztünk vele, mily szeretettel fárado-
zott azon és áldozott is arra, hogy theol. ifjaink Skócziába 
mehessenek megismerni, megszeretni az ottani ker. val-
lásos életet; emlékezzünk meg, hogy milyen igaz, szív-
beli örömet okozott neki minden egyes ifjúnk, a ki lel-
kesedéssel állt Megváltónk szolgálatába, minden egyes 
lépés, mellyel Isten országának ügye itt, nálunk előre 
ment; emlékezzünk meg arról is, hogy ő, a ki végre is 
idegen volt, irántunk és ügyeink iránti mély érdeklődésének 
és szeretetének sok kézzelfogható jelét is adta. 0 kezde-
ményezte a svábhegyi istenhegyi templomra való gyűj-
tést. Elete végéig soha nem feledkezett meg erről. A mult 
évben nagyobb összeget adott és gyűjtött a fiumei temp-
lomra. Hogy mennyire szeretett bennünket, annak az 
Edinburghba menő magyarok is élő bizonyságai. 

A presbiteri világgyűlés alkalmával még egyszer 
eljött hozzánk nővérével, Miss Moodyval, a ki neki min-
denben hűséges munkatársa volt. 

Tragikus, hogy épen most halt meg. Az ő érzé-
keny, igazi keresztyén szívét és lelkét bizonyára éles 
tőrként hatotta át az a tudat, hogy az ő magyar bará-
taira súlyos megpróbáltatások várnak és hazája velünk 
ellenséges viszonyban van. Meg vagyunk győződve, hogy 
ő nem szűnt meg reánk szeretettel gondolni és értünk 
imádkozni. Elmúlásának híre nem hagyhat hidegen ben-
nünket. Emlékezünk a régiekről, a melegszívű barát-
ról. Hiszen olyan kevés van. Istennek adunk hálát "érte 
és mindazért, a mit általa velünk közölt. Legyen emléke 
áldott közöttünk ! 

Szilassy Aladár. 

A M I Ü G Y Ü N K . 

Az új évnegyed közeledtével kérjük azokat 
az előfizetőinket, a kiknek előfizetésük most lejár, 
szíveskedjenek előfizetésüket megújítani. A hátra 
lékosokat is kérjük hátralékuknak minél előbb 
való beküldésére. 

Kérjük azokat, a kik a lapot kapják, szíves-
kedjenek előfizetni és bennünket nehéz munkánk-
ban támogatni. 

A Claparéde-emléktáblára és ösztöndíj-alapra 
dr. Tari Imre munkatársunk 10 K-t adott. Eddig be-
gyűlt 1458 K 10 fill. 

IRODALOM. 

A Szövétnek cz. ifjúsági lap iránt érdeklődőket 
türelemre kérem addig, míg az egyes középiskolákból 
várt jelentésekből megállapíthatom, hogy a beállott isk. 
évben van-e lehetőség annak fenntartására. Nemzetünk-

nek ezekben a súlyos napjaiban sokszorosan indokolt a 
vallásos érzéseknek lapunk által is ápolása s bizalommal 
számítok arra, hogy a részvétlenség nem fog kényszerí-
teni a Szövétnek ideiglenes pihentetésére. Lic. Rácz 
Kálmán tanár, a Szövétnek szerkesztője. 

Lelki fegyver. Hadba vonult evang. katonáink és 
honnmaradt híveink használatára írta, iil. összegyűjtötte 
és kiadta: Stráner Vilmos soproni ev. theol. akad. tanár. 
64 oldal. Zsebkiadás. Ára egyszerű, csinos kötésben : 
40 fillér. Tartalma: Előszó. Lelki fegyverzet. I. Isten 
Igéje: Bűnbánat-bűnbocsánat, A jó pá,sztor. Oltalom a 
veszélyben. Erős vár a mi Istenünk. Üdv a királynak. 
Erő és vigasztalás a szenvedésben és nyomorúságban. 
Megnyugvás Isten akaratában. Nem félünk a haláltól. 
II. Imádságok : Imádságok a háború idején (1—4). Imád-
ság a királyért. Honnmaradtak imája harczban álló ked-
veseinkért. Katonák imádsága (1, 2). Fohász Bí csata, 
előtt. Győzelmes csata után. Nehéz küzdelem után. Ima 
a hadban elesett bajtársak felett. Sebesült katona imád-
sága. Bűnbánó imádság. Úrvacsora vétele előtt. Úrvacsora 
vétele után. Haldoklóért való imádság. Haldokló fohásza. 
III. Énekek: Fohászkodás. Erős vár a mi Istenünk. Ne 
csüggedj el kicsiny sereg. Gondviselő édes Atyám. 
Népeknek Istene. Ha Isten nem volna velünk. Tábori 
istentiszteletre. Én dolgom bízom Istenre. Függelék: Az 
Úr imádsága. Az apostoli hitvallás. Luther Márton reg-
geli ós estéli áldása. 

Az Ösvény, mely mint a Luther-Társaság folyó-
irata, Kovács Sándor pozsonyi theol. tanár szerkesztésé-
ben jelenik meg, bennünket most különösen azért is 
érdekel, mert legújabb száma közli dr. Masznyik Endre 
pozsonyi theol. tanárnak „A protestáns unióról" czímű 
előadását, melyet a szerző Az Orsz. Ev. Tanár- és Ta-
nító-Egyesület budapesti közgyűlésén 1914 június 2-án 
tartott. Már régóta vártuk ezt az előadást, mert hallot-
tuk, hogy benne a kálvinizmus határozott elítélése és a 
lutheranizmus dicsőítése foglaltatik. A közbejött háború 
és a közérdeklődés hiánya azonban nem engedi meg, 
hogy egyik-másik kérdésre nézve most gyümölcsöző 
polémiát kezdjünk s így csak néhány megjegyzésre szo-
rítkozunk. Elsősorban is helyeseljük azt, hogy ilyen 
nagysúlyú ember is, mint dr. Masznyik, a külső egyházi 
unió gondolata ellen foglal állást, és pedig lélektani 
alapon, a melyet már Luther is világosan látott („Ihr 
habt einen anderen Geist!") s azóta a történelem is 
igazolt. „Más a lélek* a két protestáns egyházban s ezt 
visszafejleszteni, elhomályosítani, megsemmisíteni nem 
lehet. Az az érvelés azonban, mellyel M. a lutherániz-
mus fensőbbségét igyekszik kimutatni, egyáltalában nem 
győzött meg bennünket. Szerinte „eredeti s igazi vallás-
javítás csak a lutheri reformáczió. A kálvini amannak 
már csak dogmatikus elágazása, pusztán raczionális utó-
fejleménye". És mégis csodálatos a történelem tanúsága, 
a mely azt bizonyítja, hogy ez a „rideg s hideg vallás 
mégis hódítani tudott" s olyan világhatalomra tett szert, 
olyan politikai, kulturális jelentősége lett, olyan átala-
kító hatást gyakorolt nemzetek életére, a mely mellett 
a lutheránizmus csendes, tiszteletreméltó benső vallá-
sossága és annak passzív ereje számba sem jöhet! És az is 
furcsa nagyon, hogy ez a „deizmusra hajló" rideg, moralista 
és törvényvallás hogyan volt képes olyan heroizmusra, a 
mártírok ezreinek nevelésére, mikor tudjuk, hogy a már-
tirságtól épen a számító, józan deizmus áll a legtávo-
labb ! Erre azonban M. elfelejtett kitérni s ha megteszi, 
bizonyára észre fogja venni, hogy értékmegállapításaiba 
valahol hiba csúszott be. Preuss is így járt a deizmus 
vádjával, a melyet nemcsak a kálvinizmus dogmatikája, 



de százszor inkább az élete czáfol meg határozottan. No 
de mindennek van ideje és a mostani bizonyára nem 
alkalmas arra, hogy vitatkozzunk. A folyóirat többi 
czikke, Lampérth Géza szép verseivel, szintén érdekes. 

Irodalmi emlék. Háborús egyházi beszédeket akar-
nak most kiadni nagy gyorsasággal. Nem vonjuk két-
ségbe, hogy a legtiszteletreméltóbb szándék vezeti az 
illetőket. A beszódkötet ára 5 K lenne. De kérdjük 
tisztelettel: Cui bono ? Nincsen most sürgősebb feladat 
ennél? Nem lehet azt az 5 koronát jobb és gyümölcsö-
zőbb helyre adni ? De meg aztán: ez a kötet, ha még 
oly ragyogó beszédek lennének is benne, nem szegény-
ségi bizonyítványunk lenne-e most ebben az időben ? Hát 
olyan nehéz most prédikálni, hogy mankóra van szük-
ségünk? Hát nehéz most szólni a szív teljességéből, 
prófétai lélekkel odaállni és erősíteni a lankadó kezeket 
ós tántorgó térdeket? Miért ez a sietség, mi indokolja? 
Minek most „henyeség párnája" ? Mi is magunkévá tesz-
sziik azt, a mit nemrég egy kiváló egyházi férfiútól hal-
lottunk : a ki most nem tud prédikálni, bizonyságot tenni, 
szólni a bátorítás és vigasztalás igéit, az méltó, liogy 
levegyék a palástot válláról. Ki óhajtozik most homiletai 
virtuozitások és „zengő érez" után? Hiszen ha valami-
kor, úgy most nem szabad jónak találni a más beszédét, 
bárkié legyen is az, most kell igazán gyülekezetszerűnek, 
pasztoralisnak lenni a beszédnek, most nem szabad sza-
valni., most kell az írásoknak vigasztalása által reménysé-
get venni és adni és saját lelkiismeretünk előtt is tisztán 
állani a prófétai szemrehányással szemben (Jeremiás 2B.S0). 
Es végül, ha már épen valaki segédeszközöket keres, nin-
csenek-e egyházi lapjainkban beszédek, nincs-e „Igehir-
dető" ? Irodalmi emlék? Majd később, most ne sértsük 
vele prédikátoraink presztízsét. Most azzal a .zsoltárral, 
tanítással, magyarázattal, proféeziával" kell odaállanunk 
a gyülekezet elé, a melyet első kézből veszünk ! 

E G Y H Á Z , 
Lelkészbeiktatás. Ifj. Benkö István rákospalotai 

lelkész beiktatása f. hó 27-én lesz. Az Istentisztelet sor-
rendje : Kezdő ének : 37 dics. 1 v. Rendes ének: 235 
dics. 1, 2, 3 v. Imádkozik és bibliát olvas: B. Pap Ist-
ván theol tanár. Beiktató beszédet mond: Nagy Ferencz 
esperes. Gyülekezet éneke: 134 zsolt. 1, 2, 3 v. Be-
köszöntő beszédet mond: ifj. Benkő István. Ének 19 
zsolt. 6, 7 v. Délután fél 4 órakor a református temp-
lomban evangelizáló Istentisztelet lesz. 

A Dunamelléki Iief. Egyházkerület közgyűlése 
— ha gátló akadály közbe nem jön — október 31-én 
lesz. — A Kecskeméti ref. egyházmegye f. hó 29-én és 
30- án tartja közgyűlését Kiskunfélegyházán. 

A lelkészek katonai szolgálata. Negyven ifjú 
segédlelkész jelentkezett a múltkoriban dr. Baltazár 
Dezső tiszántúli püspöknél azért, hogy aktív katonai 
szolgálatra való jelentkezésükben segítségükre legyen. 
Az impozáns és tiszteletreméltó elhatározás megérdemli 
a krónikás legteljesebb elismerését s a jelen és utókor 
dicséretét. Mert itt tényleg a szó legszorosabb értelmé-
ben vett önkéntes jelentkezésről van szó s így az áldo-
zat és a szívek indításának jelentősége még nagyobb. 
Ezzel kapcsolatban vita merült fel a lelkészek között 
arra nézve, hogy végezzenek-e a papok aktív szolgála-
tot vagy ne ? Pro és kontra beszélnek róla s a mi vé-
leményünk szerint semmi akadálya sem lehet annak, 
hogy a papi jellegű egyének is teljesítsenek szolgálatot, 
csak az a fő, hogy imperative legyen kimondva. Ha a 

német és franczia prot. lelkészek is szolgálhatnak, mért 
ne szolgálhatnánk mi is ? Egy nagy előnye mindenesetre 
lenne a dolognak még békében is és ez az, hogy semmi 
vád se érhetne e tekintetben bennünket, és hogy theolo-
giánk soha semmi körülmények között nem tekinthető 
senki által ebben a tekintetben azilumnak. Hangsú-
lyozzuk tehát, hogy ebben a kérdésben legyen a jövő-
ben imperatív rendelkezés, mert ha nem ilyen szólítja 
fegyverbe az ifjúságot, igen gyakran megtörténik, hogy 
egyik másiknak egyébként hősi és hazafias lelke ellá-
gyul a visszatartó körülmények és az életösztön hatása 
alatt. A mindennel szakító heroizmus ereje pedig csak 
keveseknek adatott meg. Ezért hozták be az államok is 
a kötelező katonai szolgálatot s ennek hiányát nyögi 
most Anglia. Ide vonatkozó nézeteinket egyébként „Kí-
nos kiváltság" cz. vezérczikkben (35. sz.) és azóta is kifej-
tettük. Ez a háború mindenesetre meg fogja mutatni, 
hogy mennyire érdemeltük meg ezt a kiváltságot. Bár-
csak javunkra billenne a mérleg! A debreczeni negy-
vennek heroizmusa is majd csak a hareztéren kezdődik 
igazán. Isten őrizze őket és segítse diadalra fegyvereiket! 

Okos megoldás. Hallottunk már olyan panaszokat, 
hogy a nép a beálló őszi mezei munkák alkalmával nem 
tud elég erővel dolgozni, a többiek pedig önmaguktól 
nem igen sietnek a megszorult családok segítségére. 
Ilyenkor kell a lelkésznek okosan és tapintatosan közbe-
lépni, az apró kicsinyeskedéseket megszüntetni s a nagy 
felebaráti szeretetet sugalmazó érzéseket felébreszteni. 
Nagyon jó dolog itt a falu jegyzőjével közös akczióra 
lépni, a ki a maga körében nagyon elősegítheti a közös 
munka szervezését; mert tény az, hogy sok helyen jó 
és kész a nép sokféle munkára, de vezetni ós irányí-
tani kell a lelkét. 

Szép hagyomány. A pozsonyi ref. gyülekezet szép 
hagyományhoz jutott. Szántó Samu miniszteri tanácsos 
emeletes villáját és kertjét hagyta reá. Szolgáljon ez a 
pozsonyi exponált ref. egyház további erősödésére! 

Luther-Társasági közgyűlés. A Luther-Társaság 
ezévi közgyűlését okt. 8-án d. u. 3-kor tartja Budapesten. 

Egyházmegyei lapok. Kettőt vettünk: a „Tolnai 
Reformátusok Lapját" és a „Kecskeméti Egyházmegyei 
Reformátusok Lapját". Mindkettőnek legérdekesebb rész-
letei az esperesi jelentések, a melyeket egész terjedel-
mében közölnek. így ezen lapok által a gyülekezetek 
tagjai tájékozást nyernek az egyházmegye életéről. A la-
pok ifjú szerkesztőinek további sikert kívánunk önzetlen 
fáradozásukhoz. 

Mennyi baja van egy papnak ? Czipott Géza szent-
gotthárdi ev. lelkész érdekes felolvasást tartott egy lel-
készértekezleten. Belőle vesszük ki az alábbi részt, 
mint érdekes képét a mai gyülekezetekben élő lelkészek 
mindennapi életének. „Lelkészi naplóm tanúsága szerint 
— irja — az elmúlt hónapban két napon belül a követ-
kező ügyes bajos dolgaikban fordultak hozzám a hívek 
„mint lelkészükhözö : a) kéri bizalommal járjak közre 
egy italmérési jog gyors engedélyezésében; b) fél órával 
később három korcsmáros hívem felkeres és megkér, 
mozgassak meg mindent, hogy az italmérési jogot ne 
engedélyezzék; c) bukófélben levő fiút mentsem meg a 
szekund ától; d) könyörög, az ügyvéd számláját szállítas-
sam le vele legalább felényire, mert még igy is sok; 
e) hívemet kitették a kaszagyárból, legyek szíves őt az 
óragyárba betenni; f ) leánya letette a kereskedelmi női 
tanfolyamot, szerezzek neki állást; g) nem tud tovább 
utazni, könyörüljek egy vasúti jegy erejéig; h) vegyes 
házasságban élő katholikus fiakkeros felkeres bizalommal, 
írjak alá neki egy 600 koronás váltót, hogy új lovakat 



vehessen, az öregekkel nem képes felvenni a konkurren-
cziát, mert azt mondja, jóllehet a felesége ev. vallású, 
mindazonáltal békés egyetértésben él vele; i) elverték 
saját rétjén, mert nem akarta engedélyezni a gyalogjárót, 
legyek szives megtudakolni, ki volt az ismeretlen támadó, 
mert a csendőrség nem volt képes kipuhatolni; k) cse-
resznyét árult a piaczon, nem tiszta mértékkel mórt, fel-
jelentették, menjek el vele a rendőrségre . . . " íme egy kis 
tükördarab egy lelkész életéből. Valóban érdekes képe-
ket nyernénk, ha mások is vezetnének ilyen naplót s 
azokat közzétennék. Ebből az egy példából is látjuk, 
hogy vallási és a lelki életbe vágó kérdésekkel bizony 
nem igen zaklatják szegény lelkészeket. Pedig az ideál 
inkább az lehetne, mint emez! 

A Kálvin-téri református templomban vallásos 
estélyek lesznek szept. 28-tól október 3-ig mindennap 
este 6 órakor. Az estélyek rendje: Felálló és rendes 
ének, ima, ének vagy karének (előadja a Betliánia kara 
dr. Kováts. Lajos vezetésével), bibliai előadás, ima, ének. 
Előadást tart hétfőn, szept. 28-án Petri Elek imája után 
dr. Szabó Aladár: A lelkek sebeinek gyógyításáról; 
kedden, szept. 29-én dr. Kováts Lajos az imádkozásról, 
mint a keresztyén ember életénék egyik főerősségéről; 
szerdán, szept. 30-án Csűrös István az Isten igéjéről, 
mely világosság a sötét éjszakában ; csütörtökön, októ-
ber 1-én Vargha Tamás, Isten által a veszedelmek ide-
jén adott áldásokról; pénteken, október 2-án ifj. Szabó 
Aladár az áldásokról, melyeket a keresztyén még a ve-
szedelmek idején is terjeszt, és szombaton, október 3-án 
dr. Szabó Aladár e tárgyról: Az Isten letöröl minden 
keserűséggel való sírást. Szombaton a begyűlő adomá-
nyok a Bethánia-egylet által a sebesültek és üdülök szá-
mára állítandó helyiség berendezésére fordíttatnak. 

I S K O L A . 

Nyilak híján. 
A budapesti református theologiai akadémia első 

évfolyamára mindössze tizenhárom ifjú jelentkezett . . .* 
Tisztában vagyunk annak a lelki mezőnek nagy-

ságával, mely jóravaló munkások nélkül szűkölködik, 
könnyű belátni, hogy a sok aratni való mellett az arató 
milyen kevés, épen ezért csak szomorúsággal tölthet 
el bennünket az a gondolat, hogy mindössze tizenhárom 
ifjú tartja érdemesnek Krisztus palástját ölteni magára. 
Ne vigasztalgassuk magunkat azzal, hogy itt egyszerűen 
a számok természetes hullámzásáról van szó. Hazug vi-
gasztalás lenne ez. Tíz esztendő óta a budapesti theo-
logiára menő első éves ifjak száma rendszerint megha-
ladta a húszat, egyízben a harminczat is — most meg 
csak kevéssel több tíznél. Esés ez, nagy esés, melyet 
lehetetlen hideg közönnyel vennünk tudomásul. 

Pedig van a dolognak egy másik, bántóbb oldala 
is. Az nevezetesen, hogy a 13 ifjú közül mindössze 
kettő jött a dunamelléki kerület ref. középiskoláiból. 
A halasi főgimnázium küldte e kettőt, de a budapesti, 
nagykőrösi, kecskeméti református iskolák végzett nö-
vendékei közül egyet se mondhat magáénak a Ráday-
utczai „alma mater". 

* Most már 4-el több, de azért a czikkírónak a feljajdulása 
ógosult. 

Hogy nevezett középiskolánkban hány ref. ifjú tett 
érettségi vizsgálatot s hogy a pályaválasztás dolgában 
a statisztika milyen képet mutat, igazán nem tudhatom, 
mert — fájdalom — a mióta a régi jó öreg kollégiu-
mokból „államilag segélyezett főgimnáziumok" lettek, 
az iskolai „értesítő"-k leikészi hivatalomhoz csak úgy 
szórványosan jönnek. Másfelől minden száraz statiszti-
kánál világosabban s mindenesetre szebben beszél a 
mult, melyben — köztudomás szerint — a budapesti 
theologia ifjúsága, túlnyomó részben a kerületi refor-
mátus középiskolákból verődött össze. Most mennyire 
nem így van 1 . . . Nem az államsegély okozza 
ezt is? . . . 

Az egyházkerületi jegyzőkönyvek úgy mondják, 
hogy kebelbeli iskoláinkban az intenzív valláserkölcsi 
nevelés, a hithűség felébresztése és fokozása érdekében 
nagy munka folyik. Bibliaolvasó-órákról, ifjúsági isten-
tiszteletekről, konfirmáltak egyesületéről, gyakori imád-
kozásokról hallunk . . . S most előttünk az eredmény: 
ifjúságunk nem tartja elég tiszteletesnek, vagy kívánatos-
nak a lelkipásztori pályát. 

Kálvin János, mikor a genfi főiskolát megalapí-
totta, így irt barátainak: „Küldjetek fát és mi nyilakká 
faragjuk". — Azok a kiváló férfiak is, kik hosszú fára-
dozások után Török Pál nagy alkotásának, a budapesti 
református theologiának hozzá méltó helyet tudtak biz-
tosítani, szintén várják az esős nyilakká faragható fá-
kat. Tőletek várják elsősorban, „dunamelléki" iskolák! 
Miért várják hiába? . . . Hősök nyilak nélkül! . . . Ve-
zérek erős ifjak nélkül! . . . Szomorú látvány ! . . . Nem 
szégyenülünk-e így meg ellenségeink előtt? (Zsolt. 127). 

Custodius. 

Lelkészképesítő vizsgák voltak a kolozsvári ref. 
theol. fakultásán is szeptember 10—11-én. Az I. lelkész-
képesítő vizsga három jelöltje közül egy jelesen vizs-
gázott a másik kettő pedig a vizsgálat megismétlésére, 
utasíttatott, A II. lelkészképesítő vizsga nyolcz jelöltje 
közül egy jeles, két jó, a többi pedig elégséges ered-
ménnyel állotta meg a helyét. Itt említjük meg, hogy 
az előadások okt. 5-én kezdődnek. — Debreezenben az 
I. lelkészképesítő vizsgálat szept. 9—15-ig volt, jeles 
eredménnyel heten, jól hatan, elégséges eredménnyel 
21-en vizsgáztak. 

A (lel)reczeni egyetem megnyitása okt. 5-én á 
háború miatt csendben, minden ünnepélyesség nélkül 
történik. A nagytemplomi, törvényileg is biztosított meg-
nyitó istentiszteletet azonban megtartják. Az előadói he-
lyiségek kérdése eleinte nehézséget okozott, újabban 
azonban úgy oldották meg a kérdést, hogy a főiskolában 
nyolcz, a főgimnáziumban pedig öt tantermet rendeznek 
be az egyetemi előadások czéljaira. 

A beírások eredménye a kunszentmiklósi ref. 
gimnáziumban. A kunszentmiklósi gimnáziumban a folyó 
iskolaévben nyílt meg a VI. osztály s ezzel ismét visz-
szanyerte régi alakját, mert ez az iskola az 1887/8. is-
kolaév végéig hatosztályú volt, Az idei beírások ered-
ménye igazolja a fenntartótestületnek az iskola teljes 
főgimnáziummá való kifejlesztésére irányuló törekvését. 
Az I—VI osztályokba szept, 15-ig 191 tanuló íratott 



be. Ezek közül ref. 103, ág. ev. 5 (a kettő együtt az 
összes tanulók 56V2°/o"a)- Az I—IV. osztályokban a ta-
nulók száma a fejlődés előtt állandóan 90—100 közt 
ingadozott, most az alsó négy osztályba (a fejlődés má-
sodik évében) 150 tanuló Íratott be. 

A hitoktatás megkezdése Budapesten. A háború 
okozta nehézségek egyike, hogy a budapesti székesfő-
városi községi és az állami különböző fokú iskolákban 
még mindig nem kezdődhetett meg a református tanulók 
hitoktatása. (Az iskolák legnagyobb részébe ugyanis ré-
szint átvonuló, részint pedig sebesült katonák voltak 
elszállásolva.) A helyzet ugyan nem sokat változott, de 
azért a közeli napokban több iskola megnyílik, a hit-
oktatás is kezdetét veszi legalább oly mértékben, hogy 
a hitoktató testület tagjai ezen a héten mindenütt meg-
kezdik munkájukat. A tanévet a Kálvin-téri templomban 
f. hó 22-én tartott ünnepélyes istentisztelet nyitotta meg, 
a melyen dr. Szabó Aladár vallástanítási felügyelő-lelkész 
tartott az elveszett gyermekről mély hatású prédikácziót. 
Az istentiszteleten megjelentek Szilassy Aladár v. b. t. t., 
a budapesti egyház gondnoka, a hitoktatói testület, 
nagyszámú tanulósereg és sok szülő. A hitoktató tes-
tület az istentisztelet után tartotta első gyűlését, a melyen 
a tagok Lic. dr. Kováts Lajost választották elnökké és 
Gál Lajost jegyzővé. Az egyházi-képviselői tisztség be-
töltését függőben hagyták addig, míg Nagy Dénes haza-
érkezik a harczmezőről. Az iskolák el és beosztása ké-
pezte a további megbeszélések tárgyát. 

E G Y E S Ü L E T . 

A budapesti evangélikusok munkája. Az ev. Egy-
házi Élet írja. hogy a budapesti fasori Evangélikus Jóté-
kony Nőegylet a Vöröskereszt-Egyletnek 300, a Fővá-
rosi Segély-alapnak 300, a Tabitha-nőegyletnek az 
Üllői-úti Luther-Otthonban berendezett tiszti kórház támo-
gatására 400 koronát adományozott. Végül úgy a kör-
lelkészek, valamint a vallástanárok és segédlelkészek a 
főváros különböző hadi-kórházaikban elhelyezett ev. sebe-
sültek lelki gondozásában tevékeny részt vesznek. A 
hadbavonultak visszamaradt családtagjainak anyagi és 
erkölcsi támogatását a lehetőség szerint az egyes gyüle-
kezetek szívesen előmozdítják, 

A Budapesti Keresztyén Diákegyesület f. hó 21 
és 22-én előadásokat rendezett a ref. theol. akadémián 
az ifjúság számára. Az első előadáson Benkö István, 
rákospalotai lelkész beszélt az Egyházról és az Új 
Magyarországról. A következő estén Deme László, a 
Diákegyesület helyi titkárja szólt a Keresztyén élet útjá-
ról. Az előadások mély benyomást tettek a jelenlevőkre. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Mély részvéttel értesülünk arról a nagy veszteség-
ről, a mely dr. Zsilinszky Mihályt és családját érte. Fia, 
dr. Zsilinszky Tibor, min. s. fogalmazó, a 44-ik gyalog-

ezred tartalékos hadnagya, a lembergi csatákban kapott 
súlyos sebesülés következtében 29 éves korában meghalt. 
A család mély gyászában Őszinte részvéttel osztozunk. 

Kiszely Ervin, a késmárki kerületi ljczeum nyug. 
tanára, 75 éves korában e hó 8-án Késmárkon elhunyt. 

Dr. Briickler Mihály ügyvéd, a budapesti ref. 
egyház presbitere elhunyt. 

Áldás emlékezetükre! 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K . 
Többeknek. A beküldött czikkekre sor kerül. 

Felelős szerkesztő: B. P a p I s tván . 

H I R D E T É S E K . 

E R Z S É B E T K I R Á L Y N É S Z Á L L Ó 
B u d a p e s t , I V . K e r . , E g y e t e m - u t c z a 5« s z á n t . 
Régi jó h í r n e v ű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központ jában . A mult évben ú jonan épült minden modern 
kénye lemmel felszerel t ha temele tes házzal bővül t . — Szoba-
árak 3 koronától . Szabó Imre, szállodás. 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosí tásokat elfogad tűz- és jégkár ellen, úgysz in tén 
az e m b e r éleiére a legkülönbözőbb módoza tok szerint elő-
nyös feltételek mellett. 

Az üz le te redményben a biztosított tagok d í j a r á n y u k b a n 
részesülnek. 

A lefolyt 13 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
üzet feleslegéből közgyűlési ha tá roza t é r t e lmében díjvissza-
tér í tésben. 

Biztosítási a ján la tok b e n y ú j t a n d ó k közvet lenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetí tésével . Nyomta tványokka l és felvilágosí-
tással minden i r á n y b a n készséggel szolgái az igazgatóság. 

Alapí tványok k o r m á n y hozzájárulásával 2,527.960 K 
Tar ta lékok 3,846.903 K 
Biztosított tagja inak fennállása óla kifi-

zetett tűzkárokban 12,385.000 K 
Biztosított tagja inak fennál lása óta kifi-

zetett j égká rokban 6,000.000 K 
Biztosított é r ték tűzben 1913. évben . . 930,000.000 K 

„ jégben „ „ . . 62,500.000 K 
Életüzlet á l lománya 17,370.144 K 

A Gazdák Biztosító Szöve tkeze te a lapí tása és fiók-
in tézménye a 

„GONDVISELÉS" 
Országos Közp. Segélyző-Társulat Budapest , IX., 
Kálvin-tér 10., mely társula t tagja i részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig t e r j e d ő temetési segélybiztosí tást nyúj t , népb izos í t ás i 
osztálya kere tében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai- és 
vegyes-biztosí tásokat közvetí t m i n d e n orvos i vizsgálat nél-
kül. — A „Gondviselés-Társulat" e lnöke : E m ő d y József, igaz-
gatósági t agok : Láng József, lovag E m b e r Károly, Czobor 
László, Meskó Pál, Nérei Ödön és ügyvezető-igazg.: Pau r Ödön. 



Orgona- és harmoniumgyár 
g f i z e r f i h a j t á s - é s s a j á t v i l l a m o s v í l á g l t á s s a l b e r e n d e z v e . 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
ós. éa kir. udvari az&llítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. övben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel' (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljeí 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikni) orgonáikat, mt lyek rendkívül 
könnyű játékmód es a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. EddigTOO-nál több uj orgona lett szál-

. lítva. Raktáron kitűnő hangú harmoniumok 
minden nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- es változat-összeállí 
tássalmegrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kivonatra küldünk. 

O f F r i I ^ D O X X r i gőzüzemre berendezett csász. 
IVlCUCtV V/ I 1 " és kir. udvari orgonagyára. 
Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 

(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest , X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 

A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

B lelkész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kioldásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16" alahban 14 cm magas és 10 cm széles. 

1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
0.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
3.00 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
3.80 kor.-tól 6 — kor.-ig 

Vászon- és félbőrkötésben . 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben .. . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8' alahban 1772 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.00 kor.-tól 10 .—kor - ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 0.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azza l ' a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Épen most jelent meg. Épen most je lent meg. 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

HornyánszKy Viktor könyvkiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Európa legnagyobb 
háborús térképét 

2 Korona 70 fillér 
előzetes beKüldése 
ellenében vagy 3 
Kor. ért utánvéttel 
bérmentve szállítja 

Hegedűs és Sándor 
könyvkereskedése Debreczenben. 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjíitányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
éi^s Szö vetkezetéh 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 55 millió K 
évi forgalommal. Levélczím: HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL ker*, Máría-utcza ÍU szám• Telefon: József 34—iO* 

I . 

Elvállalnak minden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Nagy gyakorlattalbíró 
speczíálísták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egybázgyülekezetefc-
nek iskolák és templomok, 
valamint lelkészi- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. ^t Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. 

H 

Imádkozzunk 
szeretteinkért. 

ImáK háborús időKben. 
írta Lengyel Gyula, ref. lelkész. 

Ára 20 fillér. 

Isten keze 
a világháborúban. 

Egyházi beszéd, 
írta Prőhle Károly, ev. lelkész. 

Ára 20 fillér. 

T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 

Haza védelme. 
ÉneK, imádság, prédiKáczió. 

írta Kimer A. Bertalan. 

Ára 40 fillér. 

Kis imakönyv harcztéren 
lévő Katonáknak. 

írta Uray Sándor, ref. lelkész. 

Ára 20 fillér. 

Czélszerű levélhez melléKelt bélyegekben beKüldeni a Kívánt Könyv árát. 
Portóra 20 fillért KéreK. 

Kaphatók KORAI LAJOSNAL, BUDAPEST 
IV., Ramermayer Károly-utcea 3. szám. 



P R O T E S T Á N S 

KOLAILAP 
Megjelenik m i n d e n vasárnap. 

Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l 
IX., R á d a y - u l c z a 28. , a h o v á 
a k é z i r a t o k , e lőf izetés i és h i rde tés i 

d í j a k stb. k ü l d e n d ő k . 
L a p t u l a j d o n o s és k i a d ó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Fele lős s z e r k e s z t ő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesz tők : 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebes tyén Jenő, Tari Imre dr. é s 

Veres s J e n ő . 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési díjak: 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

T A R T A L O M . Az É l e t K ö n y v é b ő l : Imádkozzunk! Vargha Gyuláné. — V e z é r c z i k k : Forrongás. P.—Krónika: „Nem kell most 
imádság." Famulus. — T á r c z a : Hírek a harcztérről. Versényi György. Ötszázados évforduló. Dr. Pruzsinszky Pál. 
— B e l f ö l d : A Lorántífy Zsuzsanna-Egyesület kórházában. Gombos Ferencz. A pesti ref. egyházmegye közgyűlése. 
Custoclius. A tolnai ref. egyházmegye közgyűlése. Göde Lajos. — A mi ü g y ü n k . — I r o d a l o m . — E g y h á z . — E g y e -
sü l e t . — K ü l ö n f é l é k . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből. 

Imádkozzunk! 
„Igen hasznos az igaznak 

buzgóságos könyörgése." 
Jakab 5 :16. 

Nehéz időket élünk. Vészterhes felhők ülnek magyar 
hazánk egén. Nemzetünk léte vagy nemléte forog kocz-
kán és dől el ezen a kérdésen: győzünk-e, vagy vesz-
tünk? Az ellenség száma óriási, gyűlölete, a mellyel 
reánk támadt, rettentő. Bírunk-e vele? Vitéz katonáink 
hősies bátorsággal harczolnak, de győzik-e mindvégig? 
Ha másban nem bizakodhatnánk, mint emberi erőben, 
kétségbe kellene esnünk. De nekünk más bizodalmunk 
van: az élő Isten. Hisszük, hogy velünk van, hisszük, 
hogy az Ő munkája az az egyértelmű, szíveket össze-
forrasztó lelkesedés, a mely népünket a harczba vitte 
s hisszük, hogy eddigi győzelmeink is azt jelentik, hogy 
Ő mellénk állott. De ha ez így van, akkor emlékezzünk 
meg arról, hogy mindez kegyelem. Nem a mi érdemünk, 
hanem Istennek irgalmassága. Bűneinkkel, Istenről való 
megfeledkezésünkkel, Isten evangéliumának merev vissza-
utasításával, Jézus szeretetének és váltsághalálának sem-
mibevevésével büntetést, ítéletet érdemeltünk. A bün-
tetés el is er7 >zett. Mennyi könny, mennyi vér folyik 
el ezekben a napokban, emlékeztetőül bűneinkre. De 
Isten irgalmas : jeleket mutat, hogy az ítéletet még el-
halasztja, ha a dorgálást, a büntetést megértjük és 
magunkba szállunk. Imádkozzunk! Ne külső czeremóniák-
kal, ne ruháinkat megszaggatva, hanem szíveinket alá-
zatos bünbánatban, mint a hogy intette egykor a zsidó 
népet egyik prófétája. (Joel 2:13.) Alázzuk meg magun-
kat, de adjunk hálát is, hogy Isten kegyelme reánk 
bocsátotta ezt a megaláztatást s hogy a bánat sötét 
felhői közt is át-át villan a kegyelemnek, a segítségnek, 
a győzelemnek egy-egy fényes sugara. 

Imádkozzék most az is, a ki eddig nem imádkozott. 
De imádkozzanak különösen azok, a kik már eddig is 
tapasztalták, hogy Isten „imádságokat meghallgató Isten". 
Imádkozzunk, keresztyén testvérek, fokozottabb buzgó-
sággal, nagyobb alázatossággal, bátrabb hittel, erősebb 
kitartással. Imádkozzunk népünknek testi és lelki meg-
mentetéséért, meggyógyulásáért. Ez első sorban való 
feladatunk. Ne higyje el senki, hogy az imádkozás tét-
lenség. A ki így gondolkozik, az még soha sem imád-
kozott igazán Ar< imádkozás szent munka. Az Isten 
erőinek a megragadása, a földre vonása. S erre van 
szükségünk. A ki képes még a legzaklatottabb időkben 
is naponként teljesen odaszentelni bizonyos időt a szív-
ből fakadó, igazi imádkozásra, az Isten megsegítő erőit 
első sorban is magán fogja tapasztalni. Az tud majd 
imádkozva dolgozni, imádkozva sebesülteket ápolni, imád-
kozva kenyeret osztani s tapasztalni fogja Istennek 
erőit, Istennek áldását a munkán, a melyet végez. Imád-
kozás nélkül csak félmunkát végezhetünk és pedig a 
munkának az értéktelenebb részét. Imádkozó szívvel és 
lélekkel egész munkát fogunk végezni, megáldott, meg-
szentelt, gyümölcsöt hozó munkát. Imádkozzunk! 

Vargha Gyuláné. 

FORRONGÁS. 
i 

Arról a forrongásról van szó, a inely most ott van 
sok száz ifjú lelkének mélyén. Theologusok, segéd- és 
ifjú lelkészek ezek, a kik érzik, hogy most, a nagy ve-
szély, a nemzeti erő megpróbálásának és kifejtésének 
napjaiban nekik is ki kell venniök részüket abból a 
nagy munkából és küzdelemből, a mely a haza meg-
mentésére irányul. Hiszen már proximus ardet! Tisztelet 
és elismerésre méltó forrongás! Mert hogyan is áll a 
dolog? Egyetemek, főiskolák rektorai most nem a tan-
termekbe hívogatják az ifjúságot: ékesszavú felhívások-
ban a hadi szolgálatra való kiképzésre buzdítják. Csoda-e, 



ha a mi ifjaink lelkébe is belevágódnak a hívogató sza-
vak? Csoda-e, ha most, hogy mást ne mondjunk, kényel-
metlenül, feszélyezve érzik magukat a törvény biztosította 
immunitási jogaik birtokában. Tábori szolgálatra nem 
sokat hívtak be. A többi itthon maradt. Úgy vélik, és 
ennek többen adtak már kifejezést, hogy annak az is-
mert népdalnak megbélyegző kifejezése rájuk is vonat-
kozik. Azt is látják, hallják, hogy nem kevés azoknak 
a száma, a kik nem mentesek a kibúvó ajtók keresé-
sének vádja alól. 

Gondolnak barátaikra, társaikra, a kik ott vérez-
nek, szenvednek a harczvonalban. Ok pedig itthon van-
nak, ezidő szerint még a megszokott kényelemben. Csoda-e: 
ha ők is, a kik az önfeláldozásnak mindhalálig való 
hűséges szolgálatnak hirdetői, vagy ennek hirdetésére 
készülnek lelkiismeretükben megháborodnak, egy szóval, 
ha ők is el akarnak menni. Mit mondjunk nekik ? Őszintén 
megvalljuk részünkről, hogy súlyos a dilemma. Legelső 
sorban is arra gondolunk, hogy a privilégium, a mely 
a lelkészeket a harczvonalban való szolgálat alól men-
tesíti nem nekik, hanem az egyháznak adatott. Az állam, 
midőn ezt adta, ezzel elismerte, hogy az egyházra, en-
nek hathatós munkájára, az ellenség visszaverése és az 
általa okozott sebek gyógyítása ezéljából, a legnagyobb 
veszély idején is szükség van. Nem akarta a lelkészek 
elvonásával ezt megbénítani. Mint a hogy az állami élet 
egészséges és meg nem bénított működésére szükség 
van a háború idején, ép úgy szükség van arra, hogy 
az egyház a maga Isten által rendelt munkáit teljesítse 
és pedig hatványozott mértékben a nemzeti erőpróba 
nagy napjaiban. 

Németországban senkinek sem jut eszébe, hogy 
most a nagy, egész nemzetet talpraállító óriási küzde-
lemben a lelkészeket elvonja gyülekezeteiktől. A „min-
den ember a maga helyén" jelszava magában foglalja 
azt, hogy ha valamikor, úgy most nem hagyhatja el az 
„őrálló" a maga helyét. Nekünk is minden erőnkkel 
azon kell lennünk, hogy küzdő seregeink háta mögött 
erős és igazán imádkozni tudó nemzet álljon. Nagyon 
lekicsinyelnők az egyháznak és a neki adott eszközök-
nek erejét, ha azt mondanók, hogy az ő energikus 
munkájára ebben a nehéz időben nincs szükség. És ha 
van, akkor kell, hogy legyenek prófétái, pásztorai. 

Mondjuk más kategóriába esnek azok, a kiknek 
nincsenek gyülekezeteik, vagy épen azok, a kik még csak 
készülnek a lelkészi pályára. Hiszen a mozgalom ezeknek 
kebeléből indult ki. Ezek közül azokat, a kik el akarnak 
menni, a kik úgy érzik, hogy ott a harcztéren teljesít-
hetnek erőiknek megfelelőleg legnagyobb szolgálatot, 
azokat visszatartani senki nem óhajtja. De nézetünk 
szerint theologus ifjaink is általában véve legjobban 
megtalálhatják helyüket a Charitas szolgálatában. Cse-
lekvésre késztető lelkesedésük, szolgálatkészségük leg-
helyesebb, ha ebben a keretben talál szenvedéseket 
enyhítő testi és lelki vigasztalást nyújtó elhelyezkedést. 
Betegek, sebesültek tízezrei érkeznek. Jönnek ragályos 

betegségekben szenvedők. Itt is szükség van a hősies, ön-
feláldozó szeretetre. De nemcsak ez, híveink százai feküsz-
nek betegen Ausztriában, sőt a szomszédos német tarto-
mányok városaiban. Ki megy el hozzájuk, ki látogatja 
őket, ki küld és visz hozzájuk üzenetet? Milyen szép 
és jó volna, ha a mi református egyházunk a maga 
egészében is láttatná magát hatalmas, segítő ténykedé-
seiben, munkáiban, ezek egységes irányításában és szer-
vezné, vezetné azt az egyetemes missziót és szeretetmun-
kát,, a mely most aktuális és égetően szükséges, ha szer-
vezné a munkás szeretet légióját és küldené mindenhova, 
a hol erre szükség van. Egyházunkban, ennek ifjú szol-
gáiban van a súlyos helyzetnek megfelelő erő, energia. 
Használjuk fel ezt késedelem nélkül, tekintsük ezt a mi 
első és legsürgősebb feladatunknak, állítsuk oda őket, czél-
tudatosan, jó el- és beosztással, a hol rendeltetésüknek 
legmegfelelőbb és szükséges munkát végezhetnek. Fájda-
lom, még nem késtünk el, a baj, a szenvedés, a nyomo-
rúság mértéke még nem teljes! 

P. 

KRÓNIKA. 

Nem kell most imádság. 

Költő mondja ezt. Nem franczia költő, kérem, ma-
gyar költő: Kiss József „A kötőtűk" czímű versében. 
Véletlenül épen vasárnap délelőtt olvastam ezt a verset, 
melyet a költő a magyar nőkhöz intéz, a kik a kötő-
tűket, az öt kicsi lándzsát — heroikus viaskodásunk 
eme legújabb nemes fegyvereit — most szorgosan for-
gatják a csukaszürke pamutgombolyagok körül. Nagy 
várakozással kezdtem olvasni a verset és azzal a meg-
hatottsággal, a mivel az ősz költő minden újabb meg-
nyilatkozásának szinte már kötelességszerűen tartozunk. 
Lassan, mint a hogyan a nemes zamatú óbort szokás, 
szinte cseppről-cseppre, sorról-sorra akartam lelkembe 
szürcsölni a versek édes, meleg és, úgy véltem, bizonyára 
felemelő, léleklendítő lelki italát. Mikor azonban a fent-
idézett sorhoz értem, a mely teljes egészében így hang-
zik: „Nem kell most imádság, munka kell helyébe" — 
úgy éreztem egyszerre, mintha méreg cseppent volna az 
én kivételesnek vélt ünnepi italomba... Letettem a po-
harat, azaz a verset. A közeli templomban épen isten-
tiszteletre harangoztak. Átmentein a templomba. A temp-
lom már zsúfolásig telve, alig tudok valahogyan befura-
kodni. Gazdag és szegény, férfi és nő, czivil és katona 
szorong egymás mellett a padokban és padközökben. 
Az utolsó öt padot marczona honvédbakák foglalják el. 
Zeng a fenséges zsoltár: „Te benned bíztunk eleitől 
fogva . . . " Majd imádságba kezd a pap. És szinte látni 
az ajkakon a lelkek remegését, a hogy ájtatosan, a 
lélek legőszintébb mélységeiből felbuzog az imádság és 
együtt rebegi a pappal gazdag és szegény, férfi és nő, 
czivil és katona (igen, a marczona honvédbaka is !): „Mi 
Atyánk, ki vagy a menyben". A mint kifelé tartunk a 



templomból, nem egy nő táskájában ott látom a csuka-
szürke pamutgombolyagot és az „öt kicsi lándzsát". 
Sietnek haza, hogy forgatni kezdjék. Egyik-másik már 
ott az utczán kezdi a munkát. Tehát ezeknek is kell a 
munka. De az imádság is kell nekik ! Megyek tovább 
egy másik templomba, onnan a harmadikba, negyedikbe. 
Mindenütt ugyanaz a kép fogad. Csak az ének, az imád-
ság szava más talán, de a lélek egy és ugyanaz. Me-
gyek az ötödik felé. Ez zárva van. No gondolom, talán 
ezeknek nem kell az imádság. De látom ám valami 
hirdetésből, hogy itt másnap lesznek a nagy imádkozá-
sok. Másnap arra megyek, hát ugyanaz a nép, a mi a 
tegnapi templomokban. Zeng az ének és buzog az imád-
ság . . . A pamutgombolyagot itt ugyan nem látom, mert 
ezek a dámák többnyire igen selymesek, de hiszen, hogy 
amint haza mennek, ők is levetik a selymet és felveszik 
a csukaszürke pamutot meg az öt kicsi lándzsát. . . 
Ez azonban már is való bizonyosság előttem : az imád-
ság ezeknek is kell! Ezek után pedig teljes tisztelettel 
kérem az ősz költőt, hogy — talán a leghőselebbi 
versében — fejtse ki kissé bővebben: kinek és miért nem 
kell most az imádság? 

U. i. Míg ezt a kéziratot viszem a nyomdába, 
didergős, nedves őszi alkonyatban hamar egymásután 
három kávéház ragyogása kápráztatja gyenge szememet. 
Ezek is zsúfolva vannak. Urakkal és hölgyekkel. Különösen 
hölgyekkel. A hölgyek a kirakatban ülnek ós emésztenek... 
Közben untauglich gavallérokkal flörtölnek. Ahá! — 
alighanem ezek azok, a kiknek — nem kell most az 
imádság, de vájjon, az öt kicsi lándzsa kell-e ezeknek? 
Mit gondol, mester? Famulus. 

TÁRCZA. 

Hírek a harcztérről. 

Jön a híre diadalmas harczoknak: 
A merre csak magyar zászlók lobognak, 
Eszeveszve fut az ősi ellenség, 
Fegyvereink szelétől is elesnék. 

Büszke öröm járja át a szíveket, 
Bízó lelkünk boldogságtól megremeg. 
Éljen, éljen! Kigyúlt arcczal kiáltnak: 
Hej, nincs párja, nincs a magyar huszárnak. 

Ujjongásban egész falu itt körül, 
Csak egy szegény ifjú asszony nem örül. 
Nagybúsan ül vén körtefa tövében, 
Két kis árvát babusgat az ölében. 

A kisebbik épen akkor született, 
Mikor kapták a behívólevelet. 
Alig hintett csókot apjuk reája, 
Menni kellett halálosztó csatába. 

Síró-rívó feleségét bíztatta: 
Ne búsúljon, ne aggódjék miatta, 
Visszajön majd, nem is olyan sokára, 
Piros gyöngyöt hoz a fehér nyakára. 

De a jegyző kezét titkon szorítja: 
Nótárius úr, nem jövök én már vissza. 
Elpusztulok a csatában, érezem; 
Ne hagyják el az asszonyt s két gyermekem ! 

Azt se tudják, hova indul, merre lett 
S jön a hír, hogy Sándor káplár elesett, 
így maradott szegény Klári magára, 
Hull a könnye két apátlan árvára. 

Egész falu megdöbben rá, könnyezik, 
Vigasztalná, csittitgatná mindenik: 
Nyugodjál meg, a hazáért vérezett, 
Halhatatlan, dicsőséges vége lett. 

Erőt venni szent hitünk majd megtanít: 
Nem ismerjük a nagy Isten utait. 
Ő az árvák, az özvegyek gyámola, 
Benne bízót nem hagyott el még soha. 

Versényi György. 

Ötszázados évforduló. 
Dúl az ádáz harcz, folyik a küzdelem a nagy ér-

dekekért : pro aris et focis. Világos, hogy az élet nem-
csak mosoly, hanem vihar is, a melyben megállani köte-
lesség. A tekintet önkénytelenül a mult nagy alakjaira 
irányul, a kik példájukkal minden emberi szónál hatha-
tósabban intenek: 0 állított ide, hát álljatok. 

1414. október hó 11-két írtak. Husz János útrakelt 
Konstancz felé. Egyszerű, köznapi jelenség. Ennek az 
elindulásnak azonban nagy jelentősége van, mert az, a 
ki útrakelt, ma alig elképzelhető nehézségek között meg-
állotta helyét, látta czélját, eligazodott s eligazított má-
sokat is. Nem bukott meg. Meghalt, de akarata mind-
végig hű maradt. Nem volt tétovázó. Példája újra igazolja, 
hogy a ki Krisztusért küzd, porba hullva is az ő dicső-
ségének jegyeit hordozza magán. 

Husz János elindult Konstancz felé. Azt írják, hogy 
vidáman kelt útra. Nem tudta-é, hogy a küzdelem, mely 
reá vár, kemény és főbenjáró ? A prágai események ala-
posan tájékoztatták. 0 mégis nyugodt volt, nem ingadozott. 

Bármint legyen is a dolog, az kétségtelen, hogy 
a különben ingerlékeny és benyomások iránt érzé-
keny magisztert valami támogatta. A cseh rendek két 
nemest adtak melléje, ott van az úton oldala mellett 
Chlum János és Leszten Wenczel és ott van zsebében 
az a bizonyos salvus conductus. Ezekben bízott-e felet-
tébb? A történelem bőven beszél arról, hogy a kíséret 
oltalmat nem adott s az a császári mentével jóformán 
írott malaszt maradt csupán. Minden kísérőkön, minden 
császári iraton túl az ragadja meg a figyelmet, hogy 



a magiszter erélyén és elszántságán sem az egyiknek, 
sem a másiknak elégtelen mivolta mitsem változtat, meg-
áll megrendülés nélkül. Az minden kétségen felül áll, 
hogy azt, a mi őt támogatta, nem az emberektől kapta, 
hanem attól, a ki így szólt egykoron: bízzatok, legyőz-
tem a világot! Attól, a ki erőt adott a genezáreti tó 
partjairól elhívott halászoknak, hogy meghaljanak érette, 
Attól, a ki lelket öntött az emberek fiaiba, hogy a neroi 
paloták kertjeiben szurokba mártva kínos halált szen-
vedjenek, de a kik feldütötték a régi világot, a keresz-
tyénséget állítván helyébe. 

Husz János elindult. Lassan rovogatta a hosszú 
utat. Az utazás unalmát emlékeivel enyhítgette. Azok az 
emlékek! A legtöbbször gondolt (Konstanczban is) a kis 
templomra, a melyben annyi esztendőn át tanított. Ott 
állott előtte a templom és a nép, mely kipirulva hall-
gatta, égő szemekkel. Hányszor mélyült maga is! Majd 
meg maga előtt látta a visszavonást, a mit a tagadás 
lelke idézett fel, az utczai harczokat, az ifjú vértanúkat, 
a pápai átkozódó levelet. 

1414 november hó 8-án érkezett meg Konstanczba, 
hosszú ideig kellett várnia, míg a zsinat szertartások 
között megnyílt. November 28-án a pápa (XXIII. János) 
megbízásából az augsburgi és trieri püspök magához 
hívatta, hogy sáfárkodásáról adjon számot. Husz a kér-
déseket elhárította magától, mondván, ő nem egyes 
személyeknek, hanem a zsinatnak tartozik felelettel. Fog-
ságra vetik. November hó végétől a következő esztendő 
július hó 6-ig tartott a kemény megpróbáltatás. 

A mai kor emberének jóformán fogalma sincs a 
durvaságról, a régi idők tömlöczeinek szörnyűségeiről. 
Huszt nappal bilincsekbe verték, éjjelre kezeit, lábait a 
falhoz erősített lánczokhoz kötötték. Minek azt mondani, 
hogy a hosszúra nyúlt napok és éjjelek megapasztották 
a fogoly erőit? 

Mi lett a menlevélből ? Zsigmond megérkezvén, 
felettébb indulatba jött levelének megsértése miatt, de 
a zsinat atyáinak határozott ellenszenvét látván, könnyű 
szívvel és sietve igyekezett hódolni annak, a mit hasz-
nosnak vélt, a csehek ismételt felterjesztése sem in-
gatta meg. 

A zsinat Húsztól tanainak feltétlen visszavonását 
követelte, szenvedéllyel kezelte az ügyet, a vádlott sza-
vait lármával fogadta, a június 5-iki tárgyalásról pl. egy 
egykorú feljegyzi, hogy a tárgyalóterem „inkább hason-
lított vérengző vadak gyülhelyéhez, mint vitatkozó bölcsek 
tanácskozó helyéhez". Az események előrevetették ár-
nyékukat. A következő két tárgyaláson (jún. 7. és 8.) 
maga a császár is jelen volt. Az előbbin a vádak még 
mindig általánosságban mozogtak: Husz Wicliff eretnek 
tanításait hirdette, a népet fellázította, ám * minden baj-
nak van egy orvossága, a bíbornok, a ki az ügyet elő-
terjesztő, nagyon ajánlja: vesse magát alá engedelmesen. 
Maga a császár is jószerével igyekezett nagyobb súlyt 
adni a papifejedelem szavainak: „Fogadj szót, mondá 
a császár, jóllehet a vád súlyos — szabadságodat vissza-

nyered. Ha nem, a zsinat tudni fogja teendőjét. Ne hidd, 
hogy én hamis tanításodat védelmezem, ellenkezőleg, 
inkább saját kezemmel gyújtok alád." „Felség — vála-
szolt Husz — nem azért jöttem, hogy tanaimat makacsul 
védelmezzem, megadom magam, mihelyt érvekkel meg-
győznek." 

A június 8-iki tárgyalás részletesen (39 pontban) 
terjeszté elő a vádakat. Nem terjeszkedhetünk ki a kii-
lömben is ismert vádakra, a fontosabb az, hogy mihamar 
előkerült ama bizonyos formula. A cameraehi bibornok 
hivatkozván a roppant ellenszenvre, a melyet a tévtanok 
„ily sok magas állású atyákban" ébresztettek „ő felsége 
a császár iránti kegyeletből is" három pontot terjeszt 
elő. Könnyű és világos az okmány, könnyű aláírni, né-
hány betű csupán s akkor neked élet int. „Ha nem 
teszed, veté közbe egy lengyel püspök, az atyák tudni 
fogják, hogyan kell az eretneket megbüntetni." Huszt e 
néhány szó felettébb felingerié. „Bizonyítsd be, hogy 
eretnek vagyok" szólt felgerjedve. Huszt kivezették. 

A zsinat törvényszékké alakult. 
1415 július 6-ika a szabadvizsgálódás szentegy-

házának jelentékeny napja, akkor vetette meg annak 
fundamentomát a kegyelem. A történelem egyik leghatal-
masabb árama jelentkezik, mely annyi esztendőn át sok 
veszedelem között megmentette az igének tisztaságát a 
babonának, emberi találmányoknak szennyes hullámai kö-
zött is, érvényre emelve a benne rejlő kipusztíthatatlan 
őserőt. 

Midőn Husz emlékének néhány igénytelen, de ke-
gyeletes sort szentelünk, kísérjük el emlékezetben utolsó 
útjára a Kálvárián. 

„Két órával napfölkelte előtt" nagy és fényes kö-
zönség foglalt helyet a konstanczi minoriták templomá-
ban. Megérkezett a császár is méltóságának minden 
jelvényével, előtte a bajor herczeg vitte a birodalmi 
almát, a nürnbergi gróf pedig a kivont kuvril kardot. Egy 
asztalon misemondó ruha, külömbözó iratok. Majd ünnepé-
lyes mise. Ennek végezte után Huszt bevezették. Fel-
olvasták a vádpontokat, majd felszólították a vádlottat 
a visszavonásra. „Lelkiismeretemet meg nem sérthetem, 
hogy hazug ne maradjak Isten előtt", így szólt Husz, 
majd pedig hozzátette: „Biztosító okmányt hoztam az 
itt jelenlevő császártól". Azt mondják, hogy gyönge pír 
futotta be a császár arczát, de felhangzott a lárma. 
Huszt felöltöztették papi ruhájába, azután meg kivetkőz-
tették abból az előírt szertartás szerint. „A konstanczi 
szent zsinat kitaszít téged az áldozárok tisztes rendjéből, 
így szólottak hozzá, testedet átadja a polgári hatóság-
nak, lelkedet az ördögnek." 

A tanuk (Aeneas Sylvius is) bizonyságot tesznek 
arról, hogy végső útjára önmegtagadással és félelem 
nélkül ment. Midőn az oszlophoz lánczolva „nyugotnak 
fordulva" ott állott a máglya közepén, a bajor fejedelem 
s a birodalmi marsall újra felszolítá, hogy mentse meg 
magát, mire érthetően így felelt: „A mit Isten igéje 



szerint írtam és tanítottam, nem vonom vissza, halálom-
mal pecsételem meg, a mit hirdettem". 

A csontváz el nem hamvadt részeit és a koponyát 
a bakák zúzták szét, porait szétszórták. 

A magvető meghalt, de az elhintett mag kihajtott. 
A szentegyházak ezreiben hirdetik Krisztusnak szeplőtlen 
evangéliumát, a mellyel a protestantizmus sorsa össze 
van nőve. Igen az evangéliummal, hiszen csak vele élhet, 
csak nélküle halhat meg. A protestántizmusé a jövő. 
A protestantizmusé, mely a tiszta keresztyénség intenzív 
erejével Nisard szép (és igaz) kifejezése szerint is „mér-
sékelte a politikai hatalmat, jólétet, felvilágosodást ter-
jesztett maga körül, több becset adott az emberi életnek". 

•Egy református lelkész valamikor a konstanczi vér-
tanúra gondolva így szólt: 

„Ó egykoron a máglya ölt, 
De élt a buzgalom: 
Most béke van; de a szent tűz 
Hamvad, tapasztalom." 

De elhamvadni nem fog. A következő vasárnapon 
pedig (épen okt. 11-ike) bizonyára sok-sok szentegyházban 
meg fog újulni az emléke annak, a ki nagy bátorsággal, 
önfeláldozással azok első alapkövét letette. 

Dr. Pruzsinszky Pál. 

BELFÖLD. 

A Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület kórházában. 
Tülköl az utczákon végig az autók trombitája, 

A család-utczai imaterem békés katonalakói felfigyelnek 
a zajra. Ujabb „bajtársak" érkeznek a fehér, puha ágyak 
ölelésébe. A tülkölés hangjaival az utczák népének lel-
kes éljenzése fonódik egybe. A kórházi személyzet fel-
készülten vonul ki a kapuhoz a vendégek fogadására. 
A mint egymásután felvonulnak az autók utasaikkal, 
tüntető, ünneplő lelkesedés szorongatja végig az ember 
szívét. Megállanak. A „sebesültekéről átterelődik most 
már a figyelem az egyes „sebesült"-re. És a sebesült 
már nemcsak lelkesítő, de résztvétre indító látvány is. 
Néhány héttel ezelőtt magasra emelt, büszke tekintettel 
énekelték felénk, kik nem mehettünk a harczmezőre, 
ezek a vitézek: maradt itthon kettő-három nyomorult. 
Es most visszajöttek nyomorultan a mi szolgáló szere-
tetünk ölelő karjai közé. De csakhogy így is — vissza-
jöhettek. Az utcza népében észre lehet venni nőket, a 
kik fürkésző tekintettel keresnek meg minden egyes 
sebesültet. Látszik rajtuk, hogy nem látják azt, a kit 
keresnek. Megered a könnyük. Megsiratják azokban, a 
kiket látnak, azokat, a kiket nem láthatnak. 

* 

Mikor e sorokat írom, úgy fekiisznek itt előttem 
sebesültjeink négy hosszú sorban, hogy láthatom min-
deniket. Erőteljes, fiatal legények. Két hónappal ezelőtt 
békés, munkában izzadt polgárok, Mi keresni valójuk 

se volna most itt, szeretteiktől távol, feladataikból ki-
szakítva — ha a Bi'in réme fel nem idézi az eltolódá-
sok áradatát. Csak nemrég még ép, egészséges emberek 
megcsonkítva, zúzott testrészekkel, fájdalmak közt, tét-
lenül hevernek a kórteremben, mindez azért, mert Isten 
magasabb diplomácziája olyan iskolába vezette a népe-
ket, melyben fenyítés, ostor és rettenetek alatt kell az 
embereknek megtanulniok azt, a mit ezek nélkül nem 
tudtak, — nem akartak megtanulni. 

Mennyi könny kíséri ezt az iskolázást. Könny van 
azoknak a szemében, a kik viselik a fájdalmakat. Köny-
nyet hullat, a ki látja a fájdalmakat. Könnyet sírnak 
sokfelé, a hol távollevő szereitekért aggódnak. Míg itt 
írok, a műtőteremben valóságos üvöltés hangját váltja 
ki a szenvedés egy katonából, a kinek óriási nyitott 
vállsebében biztos kezű főorvosunk ujjaival állapít meg 
többszörös csonttörést ott, hol a Röntgen sugarai meg-
csalták az orvosi szemeket. A kórterem egyik sarkában 
a fájdalom férfikönnyeket csal ki egy horvát vitéz sze-
méből. Megható látni, a mint a dragonyosunk vörös sap-
kájával fején, törött féllábát mankóval helyettesítve, 
végig biczeg itt előttem a kórtermen. Csak néhány héttel 
ezelőtt is milyen másképen volt még! Hozzám jutott 
egy levél, melyet kórtermünk beczézett magyarja: a 
„Somogyi bácsi", a félkarját elveszített egyszerű somo-
gyi fiú írt öreg tanítójához: „Kedves Tanító úr I Nem 
mulaszthatom el, hogy szomorú helyzetemről ne értesít-
sem. Az aug. 19-i Sabácz mellett vívott véres ütközetben 
azt a kezemet, a mellyel kedves Tanító úr 24 évvel 
ezelőtt megfogatta a palavesszőt, egy srapnell úgy meg-
rongálta, hogy amputálni kellett; így jobb kezemet el-
veszítettem. Kedves jó szüleim és kedves feleségem 
vigasztalni kérem." Sokáig elhallgatta balkézzel írt leve-
leiben kedvesei előtt veszteségét. De mikor arról volt 
szó, hogy meglátogatják apja és felesége, sietett tapin-
tatosan értesíteni feleségét, hogy az egyik, addig hű 
élettársát már elveszítette. Megható volt a találkozásuk. 
Az öreg Somogyi bácsi könnyezve kérdezte: „Hát nem 
ölelsz át, kedves fiam ?" 

Milyen nagy lelki és szellemi érdekek foroghatnak 
ott koczkán, a hol ennyi könnyet, fájdalmat, szenvedést, 
nyomorúságot hozat meg áldozatul az emberekkel a vi-
lágtörténelmet csináló Isten! ? 

* 

Ragyognak is a lelki értékek. Gyönyörű példáit 
látja itt az ember az önkéntes szolgálatoknak. Érdemes 
végig nézni, hogyan jut egy új szállítmány sebesült a 
fehér, puha ágyig. A sebesültek megérkeztekor az első 
feladatot Rómé borbélymester úr vállalja, a ki immáron 
85 sebesültünkön hozta helyre azt a sokhetes, szakjába 
vágó mulasztást, a mi kivetkőzteti formájukból a deli 
vitézeket. Azután fürösztik az újonan érkezteket. Meny-
nyi áldott kéz sürög-forog nemes önmegtagadással a 
munka körül. Mindig lelkesedést varázsol az arczomra, 
valahányszor visszaidézem emlékembe annak a képét, 
a mint egy méltóságos asszony bontogatja ki a tehetet-



lenné lett hadfiak lábait kötelékeikből. Óh, azok a ne-
vükre nem méltó „fehérneműek"! És a mint füröszti 
szennyes lábaikat . . . Majd jön az új kötés feladása. 
Itt is mennyi ahhoz értő kéz I Aztán jön a rég nem 
élvezett kényelem, tisztaság, fehérség, nyugalom, a dia-
konisszák mosolya, szeretete. És azután nem ismert rá 
senki ezekben a virágok közt nyugvó emberekben azokra 
a marczona alakokra, a kiket mint „nyers anyagot" vett 
át intézetünk. Én pedig a munka után félrevonulok 
csendes szobámba és kinyitom hálaadással Bibliámat és 
olvasom úgy, a mint következik: „ Tudván Jézus, hogy 
az Atya mindent hatalmába helyezett és hogy 0 az 
Istentől jött és az Istenhez megy: felkele a vacsorától, 
leveté a felsőruháját és egy kendőt vévén, köriilköté 
magát. Azután vizet tölte a medenczébe és kezdé mosni 
a tanítványok lábait . . . s monda nékik: Értitek-e, hogy 
mit cselekedtem veletek ? Ti engem így hívtok: Mester 
és Uram. És jól mondjátok, mert az vagyok. Azért ha 
én, az Úr és a Mester, megmostam a ti lábaitokat, nék-
tek is meg kell mosnotok egymás lábait . . . " Igen, dicső 
Uram, ha te . . . ! 

Igen, Uram, Te nem jártál hiába itt a világon! 
* 

Mindenik beteg kis asztalkájára egy-egy Újtesta-
mentum van oda téve. Mindeniknek saját nyelvén. Mert 
meglehetős nemzetközi társaság van itt együtt. Magyarok, 
— ezek a legkevesebben — németek, csehek, horvátok, 
bosnyákok, lengyelek, románok. Kedves látvány, mikor 
egyszer-egyszer egy egész sor katona ül ágya előtt bib-
liát „duruzsolva". (A legnagyobb részt katholikusok.) 
Megható látni, a mint egy szenvedő horvát katona fel-
felveszi bibliáját és olvassa, majd a nagy fájdalom miatt 
leteszi, de újra felveszi és megenyhül a fájdalma. 

A napot hálaadással kezdjük, azzal fejezzük be-
Olyan felekezetközi liturgiával. Bibliaolvasás, imádság, 
az Úr imádsága. Három nyelven: magyarul, németül s 
valamelyik szláv nyelven. Egyszer-egyszer esténkint fel-
hangzik a karzat felől harmóniumkíséret mellett a dia-
konisszák éneke: 

Fel, barátim, drága Jézus zászlaja alatt 
Bátran, bátran, segedelme diadalmat ad. 
Bízzatok, mert Jézus eljön. Ő a fővezér, 
Zengje ajkunk, hozzád esdünk segedelemért. 

Ez az ének igen tetszett betegeinknek." Meg-
ismételtették. A „Somogyi bácsi" már meg is tanulta. 
Elviszi haza a falujába. Mert már ő nem megy vissza 
többé a háborúba. 

Többször bocsátottunk már el felépülten sebesül-
teket. Mindenik visz magával emlékbe egy Bibliát. És 
a kórház érdemes igazgatója: id. Victor János, nagyon 
komoly szavakat szokott intézni katonáinkhoz búcsúzóul. 
Felhívja figyelmüket arra az Úrra, a kiről bizonyságot 
tettek előttük beszédeink, cselekedeteink, szolgálatunk, 
imádságaink és az 0 igéje. 

S hisszük, hogy „a mi munkánk itt sem hiábavaló 
az Úrban". 

* 

Adja Isten, hogy minél előbb elveszítse aktualitását 
a Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület kórházáról való írás. 

Gombos Ferencz. 

A pesti református egyházmegye közgyűlése. 

Csendes közgyűlési referádát írni, a mikor mindenki 
harcztéri jelentést vár — félek, hálátlan dolog. A mi-
thoszok világára emlékeztető szörnyűséges jelen hatal-
mába került minden érző szív, minden gondolkozó agy. 
Olyan világ ez, melyben mindenki arczárói leolvashatók 
Arany János szavai: „Mint nagy vizek moraját, melytől 
zúg a vadon, vérrel folyó napok bús panaszát hallgatom". 
Érdekel-e ilyenkor valakit az egyházépítés munkája, sőt 
épen a mostani idők nem vezetnek-e efféle gondolatra : 
mit akar az egyház, mely már kétezer esztendő óta ígér-
geti az örök békét, de azért a béke eszméje soha any-
nyira megczáfolva nem volt, mint épen most. 

Hála Istennek a meg nem szégyenülő hitért, bízó 
reménységért, mely egyházmegyénk közgyűlését a nehéz 
napok idején is, szeptember 29-én összehozta. A hálás 
szívek érzelmeit az esperes imája tolmácsolta 0 előtte 
s egyszersmind segítő kegyelmét kérte munkánkra, 
viharban hányódó egyházunkra. A gyűlést megnyitó gróf 
Teleki József gondnok szavait is megihlette a háború s 
könnyes szemmel profetikus lendülettel kérte különösen 
a lelkipásztorokat: „Vígasztaljátok, vígasztaljátok az én 
népemet. Nem vet el örökre az Úr". 

Nem vet el . . . Ez a mi hitünk s e hitnek hangja 
szépen csendül az esperesi jelentésben is, melynek ér-
demi részét ím itt adom. 

Az egyháztársadalmi munka mind nagyobb erőre 
kap. E részben a Kálvin-Szövetség ragadta meg a zászlót 
s minden tevékenység e zászló nyomán indul és halad. 

Az Úr házának gyönyörűségeit, mindig többen sze-
retik s az úrvacsorázók statisztikája évről-évre kedvezőbb. 
Ideális állapotról persze majd csak akkor lehet szó, ha 
a vasárnapi hivataloskodások, korcsmázások és vásárok 
megszűnnek s a fizikai akadályok ledöntése buzgó lelki-
pásztori munkával párosul. 

A szórványok gondozása mindig erőteljesebb. Külö-
nösen a budafoki, hévízgyörki, gyöngyösi és hatvani 
lelkészek munkáját említi dicsérettel a jelentés. A hol 
van némi fogyatékosság e munkában, ott legtöbbször a 
missziói segély fogyatékosságára, vagy épen teljes hiá-
nyára lehet könnyen következtetni. Nehéz dolog költsé-
ges utakat tenni, a mikor itthon a mindennapi kenyér 
gondja kísért. Post equitem sedet atra cura. 

A szektáskodásra — mint a jelentés mondja — 
nincs hajlandóság. A baptisták nem szaporodnak, de a 
sűrűn található imaházak mindegyike egy-egy bevehe-
tetlen várnak látszik. Talán csak puszta látszat ez, mert 
itt-ott akad visszatérő is. 



Egyébként a lelki fegyverek arzenálja is egyre 
gazdagabb. Kezdünk tudomást venni az írott szó, a betű 
hatalmáról. Vallásos irányú naptárak, újságok és füzetek 
mind nagyobb kelendőségnek örvendenek, sőt több he-
lyütt hiterősítő helyi lapokkal is találkozunk. 

Szóval folyik a munka mind erősebben s az ered-
ményt csak Isten mérlege állapíthatja meg. Mi, emberek 
is megpróbáljuk a magunk módja szerint. Statisztikázunk: 
úrvacsorával élt 48,294 egyén, áttért 197, kitért 202, 
javunkra adott reverzálist 382 pár, kárunkra 65 pár, 
házasságra lépett 1461 pár, egyliázilag nem esküdött 
140 pár, pap nélküli temetés volt 5, keresztelés elmaradt 
21 esetben. íme, a beszélő számok. 

De lássuk azokat is, melyek kétségtelen bizonyos-
sággal s nekünk kedvezően beszélnek: perselypénz 12,077 
korona, adományok összege 23,850 korona, építkezésekre 
fordított összeg majdnem 200,000 korona. No és egy 
500 koronás alapítvány, mellyel Vörösmarthy István alsó-
dabasi atyánkíia kívánt örök emléket állítani rég pihenő 
atyjának, a volt alsónémedi lelkésznek. Emeljünk kala-
pot az elévülhetetlen gyermeki ragaszkodás tisztes pél-
dája előtt. 

Az esperesi jelentés bizonyos megelégedéssel álla-
pítja meg, hogy a mult évben az egészséges fejlődés 
szimptomái jelentkeztek a traktusban mindenfelé. Még 
a belső béke megbecsülése is érezhetőbb volt az egyes 
gyülekezetek életében. Az a körülmény is, hogy 10 pap-
választás közül 9 esetben a meghívás mellett döntöttek, 
erre enged következtetni. Vajda István szentendrei, Marjay 
Károly budafoki, Böhönyey István albertirsai, Perjessy 
Károly ócsai, Borzsák Lajos nyáregyházai, Sáfár Béla 
váczi, Dávid Lajos őrszentmiklósi, Csötönyi János gyön-
gyösi, ifj. Benkő István rákospalotai, Paczolay Péter 
pomázi új lelkészek a legszebb auspicziumok mellett 
foghattak munkához s működésük elé jó reménységgel 
tekinthetünk. 

Ennyit az esperesi jelentésről, melynek méltó ki-
egészítői az egyes bizottságok referádái. Különösen a For-
gács Gyula előadásában hallott missziói jelentés érdemel 
figyelmet. Körültekintő gondossággal, éleslátással jelölte 
meg az utakat a további munkára s rámutatott a misz-
sziói segélyek felemelésének szükségességére. 

Egyetemes érdeket érintett Molnár János monori 
lelkész jól ismert indítványa. Az egyházmegye indokaival 
együtt elfogadta, a nélkül azonban, hogy az indítvány 
éles, támadó hangjával magát azonosította volna. 

A lelkészi nyugdíjjárulékok mikénti befizetését sé-
relmesen megállapító konventi határozat is előkerült. 
E határozatnak persze védője is akadt. Benedek Zsolt 
azonban tiszta, világos judicziummal kelt védelmére 
annak az egyetlen helyes felfogásnak, mely szerint, hogy 
ha a generális intézkedés a járulék befizetésének határ-
idejét november l-re teszi, méltánytalan és igazságtalan 
dolog akkor a szegény kongruás pap jövedelmét már 
négy hónappal előbb, júliusban csonkítani meg járulék-
levonás czímén. 

A lelkészi családi pótlék rendezése kérdésében tett 
nagyon is reális javaslatot a közgyűlés elfogadta s a 
kerületre felterjeszteni határozta. 

Sok apró adminisztratív ügy nyert még elintézést. 
Szólni itt róluk felesleges és unalmas lenne. Egyébként 
gyűlésünk is rövid volt és csendes. Nagyon csendes. 
Hangos vitákba kezdeni senkinek sem volt kedve. Igaz, 
hogy alkalma sem. Gondolataink ott jártak valahol a 
Kárpátok szorosai között, meg a Száva, Drina partján. 
Ott, azokon a helyeken, a hol nem tollal írják most a 
történelmet. Csak esperesünk záró imája terelte el gon-
dolatainkat a véres határokról s emelte oda, a hol sok 
fájó sebre talált már biztos gyógyszert a szenvedő ember. 
Könnyebbült lelkünkből szállt aztán az ének: „Isten áldd 
meg a magyart". 

Custodius. 

A tolnai ref. egyházmegye közgyűlése. 
A tolnai ref. egyházmegye évi rendes közgyűlését 

Szekszárdon Tolnavármegye székházának közgyűlési 
termében tartotta. A közgyűlésuek a szokottnál is komolyabb 
színt adtak azok a mélységesen komoly napok, a melyeket 
most élünk. Együtt voltunk csaknem teljes számmal. Sőt 
az egyházak világi képviselői mintha a szokottnál is 
többen lettek volna. Nehéz időben olyan jól esik együtt 
lenni! 

A nagy, nehéz idők tónusát ütötte meg mindjárt a 
közgyűlés legelején az egyházmegye esperesének imája, 
a mely az örök mozgás, örök nyugtalanság hazájából az 
örök hajlékok felé emelt és vitt bennünket. Majd id. 
Hagymássy Károly, legidősebb tanácsbíró, mint társelnök, 
nyitotta meg a közgyűlést, bejelentvén, hogy szeretett 
gondnokunk, Szilassy Aladár v. b. t. t. betegsége miatt 
nem lehet közöttünk. Gondnokunk betegsége és távolléte 
miatti mély sajnálkozásunknak s egyszersmind valóságos 
belső titkos tanácsossá történt kineveztetése felett való 
örömünknek táviratilag adtunk kifejezést, megelőzvén azt 
a szép méltatást, a mellyel az esperesi jelentés hitünk 
ez erős őrének legmagasabb kitüntetéséről beszámol. 

Ezután az esperesi jelentés emelkedett ki a tárgy-
sorozatból. Tárgyalja azokat a mérhetetlenül megváltozott 
viszonyokat, a melyek közt most élünk, de a melyekben 
nyugodtan nézhetünk igazságunk tudatában a jövő felé, 
mert Az, a ki a mi reménységünk, igazságos ügyünket 
nem hagyja el. Majd beszámol az országos ref. lelkészi 
nyugdíjintézet megnyitásáról, annak szinte kiszámíthatatlan 
áldásairól. Ezzel kapcsolatban részletesen ismerteti egy-
házmegyénk féltve őrzött intézetét, mustármagból immár 
izmos fává fejlődött egyházmegyei gyámtárunkat, a mely 
már a rendeltetésének ádadott Kálvineummal együtt olyan 
szép enyhelyet kínál az özvegyeknek és az árváknak. 
Szólt missziónk eredményes működéséről és megemlé-
kezett az elköltözöttekről. 

Ezután a tárgysorozat többi pontja következett, a 
melyek közül fontosabbak a boldog emlékű Parragh 
Albert elhalálozása és dr. Müller János lemondása folytán 



megüresedett világi tanácsbírói állásokra a választás elren-
delése, a tanügyi bizottságnak dicséretesen végzett munka 
után — mandátuma lejárván — lemondása és újonnan 
való megválasztása, a missziói bizottságnak szorgalmas 
munkáról való beszámolása, a mely munkának egyik leg-
szebb eredménye a kistengeliczi szórványnak leány-
egyházzá fejlődése. Az egyházak és lelkészek segély-
kérvényeinek elbírálása után a czeczei lelkészválasztás-
ról és annak felebbezéssel történt megtámadásáról szóló 
jelentés következett. Ennek az egyháznak áldatlan viszály-
kodása, a híveknek vallást ós erkölcsöt romboló pörle-
kedése felett érzett méltó sajnálatunkat még az sem 
tudta felderíteni, hogy ugyanaz az egyház egy másik 
pontban közel 40,000 koronás iskolaépítési határozathoz 
kér jóváhagyást. Anyagiakban erős is a czeczei egyház-
község, de az sem hívek érdeme (a Nagy Sándor-féle 
hagyatéké!). A meglévő gazdagsághoz csak még egy kis 
jóindulat kellene, hogy a gyülekezet a méltán elvárt 
virágzásnak induljon. De ez nincs meg. Nem is akar 
meglenni. S a tolnai egyházmegye leggazdagabb eklé-
zsiája pusztul és vész. Hiába, nem a pénz az „egy szük-
séges dolog!" Hanem az, a mi áthatja az őcsényi gyüle-
kezetnek példányképül szolgáló kurátorát, Nagy Pál 
Sándor uramat, a kinek az egyházává hagyományozott 
15,000 koronás alapítványát erősítette meg az egyház-
megye. Egész életében küzdött a sárközben pusztító 
„egyke" ellen. Hiába! Nagy családdal nem áldotta meg 
az Isten. De, amint mondja, van neki egy nagyon szép 
leánya, az őcsényi eklézsia. S ez a leányka érzi is a 
nemes kurátor édes apai szívének gondoskodását. Áldja 
meg az Isten az öreg gondnokot sok örömmel. És áldja 
meg az ifjú pásztort is, a kinek hívei iránt való szere-
tete bizonyára nem utolsó tényező volt az egyház iránt 
való hűségnek eme kedves megnyilatkozásánál. 

Örömmel láttuk az egyházmegye több egyközségé-
nek erősödését, a mely, különösen a tömeges építkezési 
határozatok jóváhagyásának kérvényezésében nyilvánult 
meg. Látszik a tőkekamat-segély intézményének jótékony 
hatása ! Bölcske lelkészi díjlevelet javít. A Nagy-féle 
hagyatékból egy Első Hazai Takarékpénztári részvény 
evi osztaléka emeli az amúgy is szép javadalmat. A meny-
nyire e gyarapodásnak örülök, éppen annyira lehangol 
ez a hagyaték. Ki volt Nagy Lajos ?! Tolna vármegyé-
nek egyik legnagyobb kálvinista ura. Reverzálissal háza-
sodik. Vakbuzgó felesége felnevel két vakbuzgó fiút, a 
kiknek élete csupa boldogtalanság. Majd megfordul a 
sírbolton a családi czímer. A milliókat érő Nagy-birtok-
ban most róm. kath. vallású urak, még nagyobb részben 
róm. kath. papok ülnek. S a kálvinista egyháznak az 
egykori ref. nagyúrból nem maradt más, csak egy Első 
Hazai Takarékpénztári részvény! . . . 

Idei jegyzőkönyvünk végén egy szokatlan pont is 
lesz. Egyik lelkésztársunk indítványára egyhangú lelke-
sedéssel elhatároztuk, hogy „hálánkat és mélyen érzett 
őszinte tiszteletünket örökítjük meg jegyzőkönyvünkben 
b protestáns német nemzet és szilárdhitű, erőslelkű fel-

séges uralkodója, II. Vilmos császár iránt, azért a meg-
ingathatatlan, kipróbált hűségért és hősi védelemért, 
melylyel e megpróbáltatásokkal terhes időkben testvér-
telen nemzetünk, minden mástól elhagyatott hazánk és 
ősz uralkodónk iránt viseltetett ós viseltetik." 

Az egyházmegyei bizottság négy ügyben járt el. 
Mind a négy czeczei volt. Csak egyet említek. Azt t. i,, 
hogy a bíróság a panasszal megtámadott lelkészválasz-
tást az egyházmegyei ügyész indítványára megerősítette. 
A másik három ügyet nem ismertetem. Tán a terhel-
tekre és mindenkire nézve is jobb. 

Gödé Lajos. 

A M I Ü G Y Ü N K . 

Az új évnegyed közeledtével kérjük azokat 
az előfizetőinket, a kiknek előfizetésük most lejár, 
szíveskedjenek előfizetésüket megújítani. A hátra-
lékosokat is kérjük hátralékuknak minél előbb 
való beküldésére. 

Kérjük azokat, a kik a lapot kapják, szíves-
kedjenek előfizetni és bennünket nehéz munkánk-
ban támogatni. 

Böszörményi Jenő szentesi lelkész, a mi kedves 
munkatársunk már eleitől kezdve a harcztéren van, mint 
a 40-ik honvéd gyaloghadosztály ref. tábori lelkésze. 
A napokban kaptuk tőle az alábbi kedves tábori levelet. 
A benne foglalt személyi vonatkozások daczára is közöl-
jük. Hadd tegyen bizonyságot a jó barátok előtt, hogy 
az ő aranyos kedélye ott az őrtüzek mellett sem vett 
búcsút tőle és bizonyára ez is sok jó magyar vitéznek 
¥an vigasztalására és felderítésére a nehéz órákban. 

Kedves Pista bátyám! 

A tábori élet legszebb a világon, 
Két teljes hónapja örvendezve látom, 
Szebben dalol itten az éneklő madár, 
Öreg katonákra hej ! de szép világ j á r . . . 
Kedves Pista Bátyám látogass el hozzánk, 
Minden áldozatot éretted meghoznánk. 
Megosztanám veled pompás jó sátramat, 
Együtt szenvednénk el esőt, vihart, havat . . . 
Még lovagolni is megtanítanálak, 
Tán boldogabb ember nem is lenne nálad! (?) 

Napjaim különben elég jól telnének, 
De hát sokkal szebben zengene az ének, 
Hogyha parokhiám meleg szobáiban 
Mondhatnám el: „ejnye, kutya rossz idő van"; 
Vagyha Bálónénál túros csusza mellett, 
Beszélhetnék meg a háborús híreket . . . 
Az is el fog jönni, tudom nemsokára, 
Hogyha tavaszra nem, talán eljön nyárra. 
Addig is ölellek, csókollak bennetek, 
Sokszor gondol rátok szerető hívetek: 

Böszörményi Jenő, infanterista. 

Távíratmegváltási lapok ^ T m V l 
sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV* ker., Molnár-utcza Í7. szám). (̂ í ^ î í î í 



IRODALOM. 
„Harmatcseppek hadbavonultaknak és sebesül-

teknek" czimű ízlésesen kiállított füzetet adott ki a 
dunamelléki ref. egyházkerület és a budapesti ref. egy-
házközség. Dr. Szabó Aladár írta és szerkesztette. Tar-
talma : 1. Távol az édes otthontól. 2. Távol a templomi 
istentisztelettől. 3. Az én Megváltóm is szenvedett. 4. 
Vészben és viharban is véd az Isten. 5. A sebesült vi-
gasztalása. 6. Közel a halálhoz. 7. Ajánljuk fel életünket 
a Jézus követésére. 8. Lesz még dicsőbb jövőnk nekünk! 
Mindegyik részlet elején egy találó ige, utána rövid 
elmélkedés, ima és énekvers. A füzet végén néhány szép 
vigasztaló ének és bibliai mondás van. Hisszük, hogy 
sok-sok ezer példányban fog eljutni azokhoz, a kiknek 
szánva van. Felkérjük lelkésztársainkat és mindazokat, 
a kik e füzetet a hadbavonultakhoz és sebesültekhez 
eljuttathatják, forduljanak a Ref. lelkészi hivatalhoz 7X, 
Kálvin-tér 8. Száz példány után 1 korona küldendő be 
a postaköltség fedezésére. Megjegyezzük, hogy a kiadás 
költségeihez a nevezett testületeken kívül dr. Darányi 
Ignácz főgondnok és Szilassy Aladár e. m. gondnokunk 
is nagyobb adománnyal járult. 

Az igaz Isten a mi erőnk és reménységünk czím 
alatt jelent meg Haypál Benő budapesti lelkésznek egy 
szép alkalmi beszéde a Zsolt. XXV. 19.22- alapján elŐ-
és utóimával, a melyet a szerző barátai adtak ki. Ara 
50 fill. Kapható a szerzőnél (II., Szilágyi Dezső-tér 3). 
A füzet árából befolyó jövedelem az országos hadsegélyző 
hivatal czéljaira fordíttatik. 

A Vasárnapi Újságot, a mely szép képekben ós 
czikkekben örökíti, meg a nagy világháború eseményeit, 
melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. A „Vasárnapi 
Újság" előfizetési ára negyedévre öt korona. Megrendel-
hető a „Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában (Budapest, 
IV., Egyetem-utcza 4.). 

EGYHÁZ. 
Lelkészbeiktatás. Lélekemelő szép ünnepély kere-

tében folyt le a rákospalotai ref. egyházközségben szer-
vezett második lelkészi állásra egyhangúlag meghívott 
ifj. Benkö Istvánnak beiktatása szept. hó 27-én. Az új 
lelkész az itt szemeink előtt felnövekedett erős, ifjú gár-
dának egyik legkiválóbb tagja, a ki úgy is, mint a 
Magyar Ev. Ker. Diákszövetség titkára, úgy is, mint a 
budapesti egyházközség egyik kedvelt segédlelkésze, már 
eddig is kiválóan sikeres és nagy reményekre jogosító 
szolgálatot végzett. A rákospalotai „újfalu"-i paróchiális 
kör buzgó és egyénisége által is mindeneket megnyerni 
tudó lelkipásztort, az ófalui paróchia lelkésze, id. Benkö 
István az „ifjúnak" atyja, kitűnő munkatársat nyert. 
A ritka szép és lelkes választást is természetesen rész-
ben az atya érdemei iránti hála és elismerés sugalta. 
A beiktatási szertartást B. Pap István theol. tanár imája 
és bibliaolvasása után Nagy Ferencz esperes végezte. 
Az Ezekiel 33 : 7 alapján mondott, a ritka alkalomhoz mért 
találó beiktató beszédet. Ezután sorra odajárultak a 
jelenlévő szolgatársak a beiktatotthoz. Először az atya 
mondott áldást az ő szerelmes fiára, majd Pap István 
tanár, Mády Lajos, Keresztesi Samu, Kovács Emil, Ta-
karó Géza, Balogh Ferencz, Mocsy Mihály, Vajda István 
lelkészek, ifj. Victor János, Szabó Aladár, Papp Ákos, 
Kiss Géza s.-lelkészek szorítottak kezet egy-egy bibliai 
áldó mondás kíséretében a beiktatottal. Az új lelkész II. 
Kor. 46—7. alapján tartotta beköszöntő beszédét és tett 

jó bizonyságot elhívásáról. Közebéd után vallásos össze-
jövetel volt a templomban a hívek nagy érdeklődése 
mellett. Ezen dr. Szabó Aladár és ifj. Victor János és az 
új lelkész mondottak szép alkalmi beszédeket. A dél-
előtti és délutáni istentiszteleten összegyűlt perselypénzt 
az egyház aktuális jótékony czélra ajánlta fel. Legyen 
áldás a gyülekezeten és az ifjú lelkipásztor munkáján! 

A tolnanémedii ref. egyházközség Rúzsa József 
kazsoki h. lelkészt választotta meg egyhangúlag lel-
készéül. 

A dunántúli ref. egyházkerület szept. 20. és 
21-én tartotta évi közgyűlését és lelkészértekezletét. Gróf 
Tisza István főgondnok nem jelenhetett meg, helyette 
Chernel Antal legidősb tanácsbíró foglalta el az egyik 
elnöki széket Németh István püspök mellett. A meg-
alakulás és az új kerületi tisztviselők (dr. Antal Géza 
főjegyző és Sütteö István világi tanácsbíró) eskütétele 
után kegyeletes ünnepély volt a templomban dr. Antal 
Gábor püspök emlékezetére. A nagy előd felett Németh 
István püspök mondott szép emlékbeszédet a II. Krón. 
32.3g. alapján. Nagy tetszéssel fogadta a közgyűlés az 
új püspök első jelentését. A költségvetés tárgyalása 
előtt felolvasták a főgondnok levelét, a ki takarékosságra 
intette a kerületet. így a családi pótlék ügyét is levette 
a kerület a napirendről és minden új kiadást törölt. 
Mély niegilletődést keltett Czike Lajos esperes, főiskolai 
gondnok lemondása. Huszonkét éven át viselte e tisztet 
nagy szeretettel és önzetlen áldozatkészséggel. Hálából 
örökös gondnokká választotta a közgyűlés. A theol. akad. 
igazgatósága 3 évre Czizmadia Lajost, a Németh Ist-
ván püspök tanszékére (ószövetség) Czeglédy Sándor 
nagysallói lelkészt, a gazdasági tanács elnökévé dr. 
Thury Etele tanárt (előbb dr. Antal volt) a tanügyi bi-
zottság elnökévé Szűcs Dezső esperest, a nőnevelő-intézet 
vallástanárává Vargha Gyula magyarszavai lelkészt, egy 
s.-tanítőnői állásra Ligárt Idát választotta meg a köz-
gyűlés. A gyűlés első napjainak délutánján volt a kerü-
leti lelkészértekezlet. Az új theol. tanár mondott nagy 
tetszéssel fogadott prédikácziót a II. Zsolt. 1—12. alap-
ján a templomban lefolyt megnyitó istentiszteleten. 
A főiskolai díszteremben tartott ülésben mindenekelőtt 
a dr. Antal Gábor halálával megüresült elnöki széket 
töltötték be Németh István püspökkel, a ki lelkes támo-
gatást ígérő megnyitóbeszédet mondott. Fölolvasásokat 
Fülöp József körmendi lelkész és Vass Vincze püspöki 
titkár tartottak. Az indítványok során meleg ajánlással 
küldték le az egyházmegyékhez és gyülekezetekhez azt 
az indítványt, hogy lépjenek be a Kálvin-Szövetségbe. 
Jövőben az értekezlet (miért nem Kálvin-Szövetség? 
Szerk.) vándorgyűléseket tart. 

I S K O L A . 
Áll. iskolai internátus evang. diakonisszaintézet-

ben. A pozsonyi állami tanitóképzőintézet ág. hitv. evang. 
növendékei — mint olvassuk — mivel az iskola termei 
és internátusa hadi czélra vannak lefoglalva, az új dia-
konisszaintézetben nyertek elhelyezést. 

E G Y E S Ü L E T . 
A Magyar Ker. Ifjúsági Egyesület Nemzeti Bi-

zottsága szept. hó 28-án fontos ülést tartott Szilassy 
Aladár v. b. t. t. elnöklése mellett a BRIE. Ferencz-
körúti helyiségében. A bizottság vidéki tagjai, sajnos, 
nem lehettek jelen. Ott voltak: Raffay Sándor ev. lel-



kész, dr. Pruzsinssky Pál, B. Pap István theol. tanárok, 
Forgács Gyula főtitkár, dr. Tóth Miklós, dr. Fleischer 
Gyula, Megyercsy Béla országos titkár. Az ülés főtárgya 
az országos titkári állás mikénti fenntartásának kérdése 
volt. Az országos titkár fizetését ugyanis kétharmad 
részben a genfi világbizottság adta. Az európai háború 
miatt azonban a genfi központ bevétele is annyira meg-
csappant, liogy a kérdéses összeget a legjobb akarata 
mellett sem adhatta meg. A bizottság beható tanácskozás 
után a súlyos helyzet daczára is az állás fenntartásának 
szükségessége mellett nyilatkozott. A titkári fizetést 
február hó végéig az elnök garantálta. A bizottság meg-
bízta Forgács főtitkárt, hogy szólítsa fel a bizottság többi 
tagjait és a jó ügy barátait arra, hogy járuljanak hozzá 
adományaikkal a központi szükséglet fedezéséhez. A je-
lenlévők több száz koronát ajánlottak fel e czélra és 
Szalay József nagybecskereki lelkésze is 50 K-t jegyzett. 
A bizottság hiszi, hogy a nehéz viszonyok között is 
egyesek, egyházi testületek nem feledkeznek meg erről 
a szépen indult lelkes mozgalomról, a melyet elvégre 
külföldi segítség nélkül is fenn kell tartanunk. Számí-
tunk reá, hogy ez a mi első belmissziói egyetemes szer-
vezett állásunk, a melynek oly alkalmas rátermett be-
töltője van, nem enyészik el a nagy viharban. 

A Bethánia-egyesületben megindult az Őszi munka. 
A rendes munkákon kívül fontos rendkívüli munkája 
lesz az egyesületnek sebesültek testi és lelki gondozása. 
A november l-re „iparos-otthon" létesítése czéljából ki-
vett háromszobás lakást (a Sándor-utcza 23/a ház III. 
emeletén) egyelőre sebesültek számára rendezi be, s 
ajánlja föl. Kérjük e lap olvasóit is, támogassák a Be-
thánia-egyesületet e vállalkozásában. Különösen pénzbeli 
adományokat kér az egyesület, mert a rendezőség, mely-
nek élén Vargha Gyuláné áll, természetesen legjobban 
tudja, hogy mire van szükség a kis kórház berendezé-
sénél és fenntartásánál. Pénzt vagy eladható értéktár-
gyakat a következő czímre lehet küldeni: Vargha Gyu-
láné Budapest, 17., Tégla-u. 3. De szívesen fogad az 
Egyesület természetbeli adományokat is és pedig: 1. 
A kórház berendezésére szükségesek különösen a követ-
kező tárgyak: takarók, lepedők, törülközők, férfiingek 
és alsónadrágok a sebesültek számára (párnával már el 
van látva a létesítendő kórház), főzőedények, porczellán-
és üvegnemű, evőeszközök, szappan, kefék, fésűk. Lehe-
tőleg mindent jó, ha nem is egészen új, de legalább javított 
és tiszta állapotban kér a rendezőség. 2. A kórház fenn-
tartására, a sebesültek ápolására. Ez utóbbi adományokat 
különösen ha romlandók, csak november 1-től fogva kéri az 
egyesület, a mikor a kórház megnyílik. Ajánlatokat erre 
nézve azonban máris örömmel fogad, hogy tájékozva 
legyen a beszerzendőkről. Legkívánatosabbak: liszt, zsír, 
krumpli, főzelék- és zöldségfélék, tojás, befőttek, gyü-
mölcs. Kinek mije van, azt küldje. Küldje jó szívvel, 
örömmel és hálaadással. Nyugodjék Isten áldása az ado-
mányokon s az adakozókon. A természetbeli adományo-
kat a következő czímre kell küldeni: Bethánia-egyesület, 
Budapest, VIII., Sándor-u. 23/a. 

Felelős szerkesztő : B. P a p István. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Biztosítsunk! A háború egyáltalán nem teszi fölös-

legessé az elemi károk, vagyis a tűz, jég és baleset 
elleni védelmezés legmodernebb formáját: a biztosítást. 
A biztosító intézetek ezért fennakadás nélkül folytatják 
munkásságukat, sőt mint a Gazdák Biztosító Szövetkezete 
közli velünk, az altruisztikus alapon álló biztosító inté-
zetek, köztük elsősorban a szövetkezet a biztosító díjakat 
egyáltalán nem emelték, a háborúban természetszerűleg 
bekövetkező nagyobb koczkázat daczára sem. A szövet-
kezet azonban kijelenti, hogy a háború alatt kártérítést 
csakis azoknak fizet, a kik biztosítási díjaikat befizették. 
Iparkodjék tehát mindenki mielőbb tűz ós jég, más 
egyébb elemi csapás ellen biztosítani. Rendkívül czél-
szerűnek tartjuk, életbiztosításokat kötni, mert a díjakat 
ebben az üzletágban sem emelték, csakis a hadbavonul-
tak életbiztosításánál, a kiknek a biztosított tőke 3%-át 
kell pótlólag befizetni, a minek ellenében a szövetkezet 
3 hóra vállalja a koczkázatot. Megjegyezzük, hogy új 
biztosítások kötésénél ezúttal, mint a legtöbb biztosító 
intézet, a szövetkezet is ragaszkodik ahhoz, hogy a biz-
tosító fél legalább egy esztendei díjat megfizessen, a 
mely követelés természetszerű következménye a mora-
tórium bizonyos rendelkezéseinek. 

H I R D E T E S E K . 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

KIÖLLEK! J Á N O S 
utóda M A J E R K Á R O L Y 

Budapest, VII. , Thököly-út 52 . 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

A l e g j o b b 

kályhákat és Jb^,kandallókat 
— szállít — a a a f f f l j P í o 6 - " * * * 1 *clr6.1yl 
M D I J M I u d v a r i s z á l l í t ó 

B u d a p e s t , T l i o n e t - u t i v a r . 
Különlegességek: templomok, családi há-

E g i l zak, iskolák, irodák stb. réssére. Több 
PfÉi | mint 100,000 van belőle használatban. 

MEIDINGER-OFEN 
& H . H E I M ^ j 

§yL Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentw. 
^Sfel Besxeiazhetó csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v s r b s n . 
Mária Vaiéria^utoaa 10. 

E M magyar óragyír gőzerő-
berendezótsel. 

Valódi 
os&k ezze 

a Tédő-

Summicrarok 

ategjobb 



Orgona- és harmoniumgyár 
gözerfihajtás- és saját vi l lamosvilágltással berendezve. 

QRSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
08. ól kir. udvari tzAllitók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson ,.aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" jelső díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
jpneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 

r fl. jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 

vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-
—mm^m JL» lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minden nagyságban. Harmoniumok tetazés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

D l P í i F Ü O T T A gőzüzemre berendezett csász. 
l y l I - ' V l L / t v " I I " és kir. udvari orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

ft lelhész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és Közhedveltsegnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16" alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
3.00 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
3.80 kor.-tól <».— kor.-ig 

Vászon- és félbőrkötésben . 
Bör- és borjúbőrkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8' alaKban 17Va cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.00 kor.-tól 10.—kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 0.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Épen most je lent meg. Épen most je lent meg. 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

Hornyánszky Vihtor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Európa legnagyobb 
háborús térképét 

2 Korona 70 fillér 
előzetes beKüldése 
ellenében vagy 3 
Kor.-ért utánvéttel 
bérmentve szállítja 

Hegedűs és Sándor 
KönyvKeresKedése Debreczenben. 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a M a g y a r G a z d a s z ö v e t s é g 

F o g y a s z t á s i é s É r t é k e s í t ő -

d é ^ ^ i S z ö v e t k e z e t é h e z ^ ^ ^ 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 55 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL ker.t Máría-utcza U. szám. Telefon: József 34—10. 

Elvállalnak minden -
nemű, az épitésí szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Nagy gyakorlattal bíró 
speczíálísták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyházgyülekezetek-
net iskolák és templomok, 
valamint lelkészi- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. S Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. .. .. .. .. 

Imádkozzunk 
szeretteinkért. 

Imák háborús időkben, 
írta Lengyel Gyula, ref. lelkész. 

Ara 20 fillér. 
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Isten keze 
a világháborúban. 

Egyházi beszéd. 
írta Prőhle Károly, ev. lelkész. 

Ara 20 fillér. 
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flaza védelme. 
Ének, imádság, prédikáczió. 

írta Kimer A. Bertalan. 

Ára 40 fillér. 

K i s imakönyv harcztéren 
l é v ő Katonáknak. 

írta Uray Sándor, ref. lelkész. 

Ára 20 fillér. 

Czélszerű levélhez mellékelt bélyegekben beküldeni a kívánt könyv árát. 
Portóra 20 fillért kérek. 

Kaphatók KORAI LAJOSNAL BUDAPEST 
I V . , K a m e r m a y e r K á r o l y - u t c z a 3 . s z á m . 

ÁJ 



P R O T E S T Á N S 

EGYHAZhl SKOLAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és k iadóhivatal 
IX., R á d a y - u t c z a 28., a hová 
a kéziratok, előf izetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztők: 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, Tar! Imre dr. és 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszővetségi tagoknak egy évre 12 koroní 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

TARTALOM. Az É l e t K ö n y v é b ő l : Pesszimizmus. Y. — Vezérez ikk: Államsegély. P. A mi igaz ügyünk. Dr. Eucker Rudolf. 
Ford. V. J. — Krónika: A francziák legújabb hiszekegyje. — Táreza : Fohász. Sántha Károly. — Be l fö ld : A solti 
ref. egyházmegye közgyűlése. Tudósító. — Misszióügy: A bűnös Anglia. — K ü l f ö l d : Svájcz. Németország. Svéd-
ország. Törökország. Dr. T. I. —A mi ügyünk. — Irodalom : Két jó könyv. Dr. Szlávik Mátyás. — Egyház . — 
Iskola. — Egyesü le t . — Gyászrovat. — Hirdetések . 

Az Élet Könyvéből. 

Pesszimizmus. 

„Miért csüggedsz el lel-
kem és miért nyughatatlanko-
dol bennem ? Bízzál Istenben, 
mert még hálát adok én neki, 
az én szabadítómnak és Iste-
nemnek." Zsolt. XLII. 6. 

Elmúlt a nyár s mielőtt a szép meleg őszi verő-
fény mégegyszer végig simogathatta volna a szőlőhegyek 
érettségtől illatos barázdáit, édesebbé tehette volna a 
fürtöket s ízesebbé a gyümölcsösök gazdag áldását, el-
jött az őszi szél, hogy borongós felhőivel, hideg s vigasz-
talást, reménységet nem nyújtó, egyhangú, hűvös per-
metezésével lassanként belopja lelkünkbe titkon ölő 
mérgét, a csüggedés, a reménytelenség lassan terjengő 
kékes ködének nesztelenül tova terjedő bágyasztó kábu-
latát. Északfelől árad felénk a testnek s léleknek fázása 
egyaránt. Hideg szél zúgása, szenvedők sóhaja, küzdők 
kiáltása, fegyverek ropogása, menekülők szomorú, lassú, 
halotti menetelése, reménytelen arcza, kisírt szemei mind 
onnan húzódnak lefelé, felénk, közénk, tőlünk várva a 
vigasztalást, bennünk bízva, a mi nyugalmunkon meg-
nyugodva, a mi erős lelkünkbe kapaszkodva . . . Es 
mögöttük ott lépked a messzi észak szimbolikus lovagja, 
harczos katonája : a kozák. 

S a hogy a történelemnek e százezredszer meg-
ismétlődő rettentő, mert eleven csataképét magam előtt 
látom, önkéntelenül is felmerül a lelkemben a kérdés: 
szabad-e most nem erőseknek lennünk, szabad-e most 
sötét pesszimizmusba esnünk, szabad-e a sötét fosz-
lányokban kóválygó felhőkön keresztül is észre nem 
venni a napot, a mikor egy nemzet lelkében kell ébren 
tartanunk a legnagyobbat: a hit, a lélek erejét, a mo-
rális erőt, a mely nélkül az óriás is törpe lesz és még 
a hősök lelke is máról holnapra megtörik? Mert az 

ilyen helyzet a keresztyénség igazi hatalmas erőpróbája; 
felséges hivatása pedig: sziklaszilárdan, teljes önuralom-
ban megállani a legnagyobb veszedelmek idején, össze-
tépni a pesszimizmus sötét fátyolát s megmutatni a két-
ségbeesés, a reménytelenség, teljes csüggedés sötéten 
gomolygó felhői mögött is a napot, Istent, az Atyát, a 
tengerek és viharok Urát, a történelmek örök kormány-
zóját s mindenféle anyagi értékek pusztulása mellett is 
az örökkévaló lelki értékek biztos kikötőjét. 

Mert csődje: az nincs soha a keresztvénségnek. 
Az egyedek elbukhatnak, az egyesek és nemzetek bűnei 
miatt lehetnek és még lesznek is sokszor háborúk, de 
a keresztyénség nem juthat csődbe soha. Csődbe csak 
az egyházak juthatnak s az a névleges és álkeresztyén-
ség, a melyet a világ igazinak tekinteni már annyira 
megszokott ; mert az ilyen világtragédiák csak a keresz-
tyénség hiányát s az igazi keresztyének kicsiny számát 
és önmagukban való erőtlenségét jelenthetik csupán; 
ennyiben pedig megdöbbentő mementó-ul szolgálhatnak 
az egyházak számára, rámutatván arra a szörnyű felelős-
ségre, a melyből mindegyikre háramlik valami együttesen 
és még inkább nemzetenként, a titkos és nyilvános 
mulasztások, bűnök, a halálos dermedtség, félszeg tehe-
tetlenség és hamis világfelfogás miatt. 

A mi számunkra azonban most legfontosabb a jelen; 
a lelkek felfegyverzése, a félelemnek, mint kihatásaiban 
szörnyű lelki járványnak leküzdése, a sötét pesszimizmus 
kiirtása s a biztos és szebb jövő prófétai, apostoli lélek-
kel való hirdetése. 

Mert egy dolog bizonyos és ez az, hogy akármi 
történik is, a nemzet tovább fog élni. S ha felséges 
diadal hajnala virrad fel reánk, ott kell állanunk az őr-
helyeken, hogy a magyar társadalom vissza ne sülyedjen 
abba a szellemi mocsárba, a melyben a háború előtt 
volt, ha pedig még több megpróbáltatás és szomorúság 
várakozik reánk, a hívő keresztyén legyen az mindig, a 
kit az élet véglegesen össze nem törhet. Könnyeinek 



letörlése után már nemsokára még erősebb, még kitar-
tóbb lélekkel új munkához lát. Mert a csüggedés mindig 
halál s csak a reménység jelenti az életet igazán. A hit 
pedig meggyőzi a világot most is, mint azelőtt. Ez a 
bizonyosság a számunkra és ez elég is! Y. 

ÁLLAMSEGÉLY. 

Olvassuk az egyházmegyei gyűlésekről szóló jelen-
tésekben, hogy mindenütt most is sok szó esik adócsök-
kentési és másféle segélyekről. A legtöbb egyházmegye 
felír a konvent ama határozata ellen, hogy a jövőben 
csak az újonnan alakuló egyházközségek kérvényei vé-
tetnek az adósegélynél figyelembe és így tovább. Jólii-
szeműleg, kötelességükből kifolyólag tárgyalták ezeket a 
dolgokat. Nézetünk szerint kellő felvilágosítás után helye-
sebb lett volna minden ilyen ügyet most egyelőre levenni 
a napirendről és eltenni jobb időkre. A dunántúli egy-
házkerület főgondnoka, gróf Tisza István miniszterelnök 
óvatosságra és takarékosságra kérte a kerületet. A köz-
gyűlés meg is fogadta a jó tanácsot és törölt minden-
féle új tételt költségvetéséből. 

Nem is lehet másként. Háborúban vagyunk a fél-
világgal. Az ellenség a kapu előtt. Nem szabad pesszi-
mistáknak lennünk. Bízunk, hogy minden jóra fordul. De 
nem kell semmi sötétlátás annak megállapításához, hogy 
nemzetünknek a haza védelmére anyagiakban is óriási, 
szinte erején felül való áldozatokat kell hoznia. Anya-
giakban is nagy sebek maradnak a nemzet testén. Ki 
tudná megmondani, hogyan és mikor gyógyulnak be. 

Annál a szoros kapcsolatnál fogva, a mely protes-
táns egyházaink és az állam között van, lehetetlen, hogy 
elkerüljük a veszteségeket, megpróbáltatásokat. Meg va-
gyunk győződve arról, hogy az állam részéről a súlyos 
időkben is a legnagj^obb jóindulattal és teljes méltány-
lással találkozunk. De azt is tudjuk, hogy ha „egy tag 
szenved, a többiek is vele együtt szenvednek". Hátha 
még az egész test szenved, melyik tagja, részlete mentes 
a bánkódástól ? 1 

A kérdés tehát ez: Számíthatunk-e államsegélyre, 
ennek teljes egészére az új esztendőben, a költségvetési 
év második felében? Ez a kérdés nyugtalanítja most a 
kedélyeket. Úgy hisszük, hogy erre a kérdésre a leg-
illetékesebb faktorok sem tudnának most még határozott 
választ adni. Hiszen minden a jövőtől függ. Elmond-
hatjuk most mi is: hadseregünk táboraiban fekszik 
nemzetünk és vele egyházaink sorsa. Nem nagyí-
tunk, midőn ezt mondjuk. Hiszen egyházunk, ennek 
majdnem minden intézménye anyagi tekintetben most ez 
idő szerint már nagy részben az államsegélyre van ala-
pítva. Most nem lehet vitatkozni, immorálni a felett, 
hogy jó-e, hogy így van ; nem idézzük fel azoknak szel-
lemét, a kik óva intettek ettől. Csak annyit mondunk: 
a leggondosabb előrelátással és előkészítéssel kell számba 
venni a bekövetkezhető esélyek közül a rosszabbat is, 

készülnünk kell a szűk esztendőre (majdnem többes-
számot írtam 1) Mindenféle új kezdeményezést, építke-
zést, szervezkedést, bármily fájdalmasan essék is, el kell 
halasztani jobb időkre. Minden rendelkezésre álló pénzt 
arra kell felhasználni, hogy a legeslegnagyobb szükséget 
enyhítsük és a legkiáltóbb hiányokat pótoljuk. Ez a fon-
tos ügy egyébként bizonyára összehozza nálunk is egy-
házunk vezetőit. Nekik kell megbeszélni, tárgyalni a 
helyzetet, irányítást adni egyházi és iskolai testületek-
nek a szükséges eljárást, alkalmazkodást illetőleg. 

Midőn a jövőbe tekintünk és mindeneket elgon-
dolva egyházunk jövendő helyzetét mérlegeljük, eszünkbe 
jut az apostoli ige: mindenütt nyomorgattatunk, de meg-
nem szoríttatunk, kétségeskedünk, de nem esünk két-
ségbe . . . A mi eklézsiánk már alios vidit ventos ! 

P. 

A mi igaz ügyünk. 
— írta dr. Eucken Rudolf jénai egyet, tanár, titkos tanácsos. — 

A béke művein való serény munkából hirtelen a 
háború gondjai és bajai közé jutott Németország, olyan 
világháborúba bonyolodott, a milyet még aligha ismer a 
történelem. Mindenfelől ellenségünk támad; a mi irigy-
ség ós gyűlölet volt ellenünk, most mind előbújik és 
lehetőleg ártani igyekszik nekünk. Azonban tudjuk, hogy 
a fél világnak eme támadása a legkevésbbé sem ijeszti 
meg Németországot; nyugodtan és bátran szedi össze 
erejét, szilárdan s félelem nélkül megy útján, sehol semmi 
vonakodás és habozás, sehol semmi ingadozás és kétel-
kedés, mindenütt a győzelemben való erős bizalom és 
a diadal kivívására elszánt akarat. Mi adja nekünk ezt 
a nyugodtságot, bizalmat és tettrekészséget a roppant 
veszedelmek közepette ? Először is az állami rendünk 
kiválóságában, minden erőnek csodálatos együttműkö-
désében, minden intézménynek ós berendezésnek körül-
tekintő gondosságában való sziklaszilárd bizalom. De még 
valami más is, olyas valami, a mi minden munkát fokoz 
és lelkesít, az ügyünk igazságos voltába vetett szikla-
szilárd hit. Csodálatos dolog ez a hit, nem lehet mester-
ségesen létrehozni, a lélek legbensejéből fakad s egy-
szersmind maga és minden hétköznapiság fölé emeli az 
embert, adomány és kegyelem ez. 

Nincs nagyobb dolog az emberi életben, mint mikor 
egy nép legszentebb javai védelmére összefog s fölveszi 
a liarczot az ellenséges világgal abban a tudatban, hogy 
igaz ügyet szolgál. Ilyenkor terem legelsősorban az igazi 
hősiesség. Az egyes ember a magánéletben is bebizonyít-
hatja ugyan különös körülmények között föltíinés nélkül 
való hősiességét munkájával, áldozatával és lelke nagy-
gyá magasztosulhat, de hasonlíthatatlanul nagyobb dolog, 
ha az egész népet áthevíti és fölemeli az a gondolat, 
hogy magasabb rend hordozója és eszköze, vagyonát és 
vérét jogért és igazságért veti koczkára és ugyanakkor 
népe önállóságáért küzd. Ilyenkor nagyon könnyen meg-
találják egymást a lelkek, eltűnik minden pártkülönbség, 



kiszorul az életből minden kicsinyesség és önzés, min-
denki érezi, hogy erői mérhetetlenül megnövekednek s 
készségesen, sőt örömest veszi magára a legsúlyosabb 
áldozatokat. Az ilyen pillanatok mintegy az emberi lét 
rejtett mélységének kinyilatkoztatása, hasonlíthatatlanul 
megnövelnek minket és erősekké tesznek a legnagyobb 
veszedelmek ellenében is. Az a tudat, hogy igazságos, 
szent ügyért harczolunk, elszánt bátorságot és a győ-
zelembe vetett szilárd bizalmat ad. Már pedig ezek a 
sikernek legbiztosabb zálogai s ezek adnak erős támaszt 
mindama veszteségek között, a melyeket egy ilyen világ-
háború magával hoz. Már most is sokaknak a nevét 
halljuk, a kik a hazáért életüket vesztették, de nem őket 
sajnáljuk, hanem hátramaradott szeretteiket. Ok megtették 
az embertől telhető legnagyobbat, a haza iránt való 
szeretetüket vérükkel pecsételték meg s azzal megnyer-
ték az igazi hősök nagyságát; becsület és benső emel-
kedettség árad emlékezetünkből : rájuk is érvényes az 
Írás szava: „Nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, 
mintha életét adja barátaiért". 

Az igazságos ügy szolgálatának ez a tudata dicsőíti 
és nemesíti meg a német népnek mai liarczát. Mi nem 
kerestük a háborút, reánk kényszerítették azt. A biro-
dalmunk fennállása óta eltelt 44 év a békének volt 
szentelve, távol volt tőlünk a hódításnak minden gon-
dolata. Ebben az évben teljességgel művelődésünk tovább-
fejlesztésének kérdéseivel voltunk elfoglalva, mint azt 
az Iparosok Szövetségének és a Bugra-nak kiváló ki-
állításai szembetűnően bizonyítják. De hát „a legjám-
borabb ember sem maradhat békében, ha rossz szom-
szédja nem akarja". Rossz szomszédunk pedig bizony 
bőven van. Csak a rajtuk uralkodó indítóokokat kell 
tisztáznunk, abból a czélból, hogy saját ügyünk tiszta 
voltáról megbizonyosodjunk. 

Az egész mozgalom kezdete egy hitvány gyilkosság 
volt, melyről nemsokára bebizonyult, hogy egy messze-
elágazó összeesküvés műve s ennek tűzhelye Szerbia. 
Vájjon tovább kellett volna-e tűrni a gonoszság felburján-
zását, vájjon el kellett volna ismerni a szervezett gyil-
kosságot a népek életének jogosult alkotórészéül? Nem 
és újból nem! Ausztriának (és Magyarországnak) nem-
csak joga, hanem kötelessége is volt, hogy a dudvát 
alaposan kiirtsa. Azonban ekkor megjelent a színtéren 
Oroszország, a „szent" Oroszország s védőkezét a gyilkos 
és czinkosai fölé tartotta. Bizonyára az könnyítette meg 
ezt a magatartását, hogy saját történetében nagy szerepet 
játszik a fejedelemgyilkosság s épen azért nem tekintik 
olyan nagy dolognak az ilyen bűntettet, mint nálunk. 
A fődolog azonban az volt, hogy ennél az esetnél a 
művelődés alsóbb fokán állónak a magasabb fokon álló-
val szemben való teljes haragja és gyűlölete tört elő. 
Egyáltalában nem a szlávság és germánság között való 
harczról van szó itt, mert hiszen a nyugati szlávokat s 
az ő gazdag műveltségüket épen úgy fenyegeti Orosz-
ország, mint minket, németeket, —• egy félig ázsiai hatalom 
ellen való harczról van szó, mely a pánszlávizmus gon-

dolatát arra használja fel, hogy lehetőleg sok népet 
vonjon uralma alá. Ez az uralom azonban a többiek 
minden sajátosságának letiprását jelenti, nem tud építeni, 
csak rombolni, az áldozatául esett népekre Alpesi-hegy 
gyanánt nehezedik, nem ismer más eszközt, mint a durva 
erőszakot. Gondoljunk csak Lengyelországra és Finn-
országra, gondoljunk csak a mi népünkbeliekre s a 
korábban virágzó Dorpátra ! És ezt az igát akarta Orosz-
ország először Ausztriára rakni, de azután reánk is. Az 
ez ellen a hatalom ellen való harcz teljesen egy sorban 
áll a görögöknek a perzsák, a középkornak a hunok és 
mongolok ellen való harczával. Az európai szabadságnak 
ősrégi harcza ez az ázsiai zsarnokság ellen. Midőn tehát 
házunkat és tűzhelyünket védjük eme hatalom ellen, 
ugyanakkor a műveltségért harczolunk a barbárság ellen, 
az erkölcsi rendért és jogért a vad hódításvágy ellen. 

Biztosra lehetett venni, hogy Francziaország Orosz-
ország mellé áll, bár ebben a pillanatban, úgy látszik, 
kevés harczi kedv volt ott. Azonban évtizedeken keresz-
tül játszottak a francziák a háború gondolatával, ková-
csolták a terveket ellenünk s megmámorosodtak a „re-
vanche" gondolatától. Miért nem tudtak beleilleszkedni 
a békébe s velünk barátságot tartani? Miért nem nyu-
godtak bele azoknak a tartományoknak elvesztésébe, a 
melyek régebben német tartományok voltak, a melyeket 
csak csellel és erőszakkal vettek el tőlünk s a melyek 
német érzületüket most olyan fölemelő módon bizonyít-
ják be? Mert a leveretés sértette a gall hiúságot s mert 
azt hitték, hogy a „prestige" megcsappant, addig ját-
szottak a háború gondolatával, mig most komoly, véres 
valósággá lett. Ott is hiányzik minden erkölcsi erő, mely 
az egész népet át tudná hatni és bensőleg föl tudná 
emelni. 

Es most még Angolország is ! Mit tettünk Anglia 
ellen, hogy azonnal ellenségeink sorába állt s mindenütt 
haragot igyekszik szítani ellenünk ? Evek során át na-
gyon sokat, talán túlságosan is sokat beszéltünk és hal-
lottunk a kölcsönös megértésről, a békés együttműkö-
désről. Az ottaniak közül sokan bizonyosan becsületes 
érzülettel barátainknak mondották magukat. S most, mi-
dőn komolyra fordul a dolog, minden bizonykodó barát-
ság fölött könnyű szerrel győzelmet arat rögtön a nem-
zeti önzés, háborúba kezd ellenünk Anglia, abban a 
reményben, hogy hasznot húz abból. Nyilvánvaló, Angol-
ország eleve el volt határozva arra, hogy útunkba áll s 
Belgiumba való bevonulásunk csak ürügyül, bizonyosan 
nagyon kapós ürügyül szolgált arra, hogy ellenfeleink-
hez csatlakozzék s fegyverbarátságot kössön a kozákok-
kal. Avagy hiszi-e valaki az egész világon, vagy hiszi-e 
valaki Angliában, hogy ha Francziaország vonult volna 
be Belgiumba, Anglia háborút indított volna ellene ? 
Nem, cselekvésének indító oka az volt, hogy irigy 
kedett Németország nagyságára, félt, hogy ez a neta-
láni győzelem folytán nagyon nagyra nő és kiszámí-
totta, hogy czélszerűbb azonnal a németellenes táborba 
állani, mint később a győzelmes Németországgal kelni 



birokra. Hogy ezzel a barbárság mellé állott a mű-
veltséggel szemben s a jogtalanság mellé a joggal szem-
ben, hogy mint germán nép az önfentartásáért küzdő másik 
germán népet hátba támadta, mindezt nem vette számba 
a saját hasznával szemben. Ez az erkölcse vagy inkább 
erkölcstelensége a kalmárnépnek. Annak a haszon min-
den ; becsület, jog és lelkiismeret, — mit ér az, mit 
lehet venni azon? 

Remélhetőleg megmutatják német fegyvereink az 
angoloknak, hogy számításuk nagyon téves volt; most 
csak azt állapítsuk meg, hogy milyen nagy különbség 
van az Őket s minket mozgató erkölcsi erők között. Őket 
az önző haszonlesés, irigység és számítás mozgatja, 
minket az a tudat, hogy a legszentebb javakért, saját 
népünk önfentartásáért, a jogért és erkölcsért harczo-
lunk. Mi, németek a mult évben a szabadságharczok 
emlékezetét ünnepeltük. Nem sejthettük akkor, hogy 
olyan hamar próbára tétetünk, vájjon méltók vagyunk-e 
őseinkhez. Most itt van annak az ideje. A ma azt kö-
veteli tőlünk, hogy bátran s derekasan megtartsuk azt, 
a mit atyáink két évezreden keresztül kivívtak. Ma az 
egész létünk forog koczkán: vagy győznünk, teljesen 
győznünk kell, vagy el kell pusztulnunk. Éz a népünk 
fenmaradásáért való harcz azonban egyszersmind az 
egész emberiségért, élete mélységéért és lelkéért való 
harcz is. Mert a sors egy népnek sem kötötte annyira 
a lelkére az emberi lét bensőséges voltáról és ön érté -
kűségéről való gondoskodást, mint a miénkre. Mi, mint 
a kedély népe, minden vallásfelekezetben a vallásnak 
lelki mélységéért, tudományunkban a dolgoknak okaikból 
való megismeréséért, nevelésünkben az egész embernek 
önálló személyiséggé való képzéséért fáradoztunk, min-
den munkánkba beletettük a lelkünket és ez a munka 
nagy lett, mert teljesen önczél volt nekünk, nem a puszta 
haszonért végeztük. Ezeket a javakat nem nélkülöz-
heti az emberiség, ezeknek elvesztése értelmetlenné 
tenné életét és minden törekvését. Épen azért nemcsak 
magunkért harczolunk, hanem egyszersmind az emberi 
nem jövőjéért is. És ezekhez a nagy czélokhoz járul 
még végül olyas valami, a mi a német fülbe régtől fogva 
legszebben csengett: a hűség. Megtartjuk szövetséges-
társunknak adott szavunkat, bebizonyítjuk teljes hűsé-
günket és ugyanakkor megőrizzük becsületünket. Becsület 
és hűség a német jellem és élet alappillérei. 

Tehát jó szellemek kísérik a német harczost a 
háborúba, méltán töltheti el őt az a büszke és örven-
detes tudat, hogy igaz ügyet szolgál. Neki is szól mindaz, 
a mi nagyot évezredek óta a hazának igaz ügyét védő 
férfiak dicséretére elmondottak. Meggyőződésében össze-
kapcsolódik és elválaszthatatlanul összeolvad mindaz, a 
mi nemes és szent. Minden ereje és érzése összetömöriil 
s egy czélra irányul, a haza megmentésére. Ebből a meg-
győződésből határtalan áldozatkészsége és mérhetetlen 
ereje fakad. Ebből fakad derült hite és a győzelem ki-
vívására elszánt akarata is. Ebben a jelben győznie kell 
és győz is. Ford. V. J. 

KRÓNIKA. 

A francaiák legújabb „hiszekegy"-je. 

A francziák a kétségbeesés határszélén járnak. 
Páris, a büszke, atheista Páris megtanul imádkozni, mert 
mozog lába alatt a föld. A gloire lealkonyulóban. 0, 
hányszorosan megbánta már, hogy detronizálta az Istent, 
s a templomaiból mozikat csinált? ! Most már hiszekegyet 
mormol ajka. Még nem a régit, az igazit, annyira még 
nem tört Össze. Henry Lavedan, a kit ugyancsak nem 
lehetett eddig „meggyanúsítani", hogy Istenben hisz, a 
ki a vallásellenes Francziaországnak eddig „ragálymen-
tes" fia volt, eddigi műveit, egész múltját megtagadva, 
most az irtózatos bűnhődés küszöbén: „hiszekegy"-et 
írt, mely élénken visszatükrözi a mindenhez kapkodó 
francziák: lelkiállapotát. így szól: „Hiszek katonáink bá-
torságában, vezetőink tudásában és önfeláldozásában. 
Hiszek a jog erejében, a czivilizáltak egyesülésében, az 
örökkévaló Francziaországban, a mely megdönthetetlen, 
örökké szükséges. Hiszek a fájdalom értékében és a 
remények biztatásában. Hiszek a hitben, a bizalomban, 
a becsülettel elvégzett mindennapi munkában, a rend-
ben, az irgalmasság készségében. Hiszek a seb vérében, 
a szenteltvíztartó eseppjeiben, a tüzérség tüzében, a gyer-
tyák lángjában és az olvasó gyöngyeiben. Hiszek az ag-
gok szent kívánságaiban és a gyermekek ártatlanságában. 
Hiszek a nők imáiban, a hitves hősi álmatlanságában, 
az anyák ájtatos nyugalmában, ügyünk tisztaságában, 
zászlóink szeplőtlen dicsőségében. Hiszek a mi nagy 
multunkban, a mi nagy jelenünkben, a mi még nagyobb 
jövőnkben. Hiszek azokban, a kik ínég élnek és hiszek 
azokban, a kik már meghaltak a hazáért. Hiszek a vas-
sal felfegyverzett kezekben és hiszek azokban a kezek-
ben, a melyek össze vannak kulcsolva. Hiszek önma-
gunkban. Hiszek Istenbeníme, idejutott a gall „fel-
világosodás", hogy hisz a hitben, a szenteltvíztartó 
eseppjeiben, a gyertyák lángjában, az olvasó gyöngyeiben, 
a nők imáiban. Akármennyire nehezére esik is, de végül 
kimondja, Henry Lavedan, az előkelő, modern író : hisz 
az Istenben! Bármilyen későn van is, jól esik hallanunk 
e kényszerű hangulat-, talán „lelki" változásról. De 
nincs-e túlságos későn ? Meghallgatja-e még az ilyen 
„hiszekegy" et az Úr? . . . Meghallgatja-e?. . . Hát a 
mienket? . . . 

TÁRCZA. 

Fohász. 
Trónod előtt leborul, ó, nagy Isten, 
A magyar nép s a magyarok Királya; 
S Tehozzád száll, hogy karod megsegítsen, 
Egy szívvel ezrek s milliók imája: 
Fogd pártul, a ki annyit szenvedett, 
Szent küzdelmében ezt a nemzetet 1 



Béke olajágával a kezünkben 
Néztünk a hálátlan agyarkodóra, 
Méltóságos türelemmel szivünkben 
Vártunk, mig — szörnyűség! — ütött az óra : 
A gyilkosságra im, elérkezett, 
Nagy Isten, a te büntető kezed! 

Uram, kezedből kezünkben az ostor, 
Mely végig sujt az ádáz ellenségen ; 
Királyunk int, e szelíd agg apostol, 
Haragja méltó, már nem engedékeny. 
Békét akar, ezért kardot ragad 
S hű népe egy szív és egy akarat. 

Király a néppel, a nép a Királlyal 
Tettre kész a honszeretet tüzében; 
Közös imánk a magas égre szárnyal, 
Bizunk Benned, irgalom Istenében ; 
Karod erős s Veled a mi harczunk, 
Ügyünk igaz : diadalt aratunk. 

Isten, segíts a diadalra minket, 
Add áldásod a koronás Királyra! 
Óvd nemzetünk virágját, véreinket, 
Hozz nagy jövőt e szép magyar hazára 1 
Viruljon jólétben e drága hon, 
Örök időkig fényben, szabadon! 

Sántha Károly. 

BELFÖLD. 

A solti ref. egyházmegye közgyűlése. 
A solti egyházmegye szeptember hó 30-án tartotta 

Kunszentmiklóson őszi közgyűlését Balla Árpád esperes 
és Hajós József gondnok elnöklete alatt. A tagok — 
kettő kivételével — mindnyájan megjelentek. A gyűlés 
megkezdése előtt értekezletre gyűlt össze a lelkészi kar, 
melyen egy akarattal megalakította az egyházi értekez-
letet, ezzel egy régóta érzett hiányt pótolt. Az elfogadott 
alapszabály szerint kötelezett tagja lesz minden lelkész, 
tanár és tanító az egyházmegye kebelében. Mindenik 
testület lelkesedéssel vállalta a kötelezettséget. Az érte-
kezlet elnöke lett Kerecsényi Zoltán dabi, alelnöke Lu-
kácsig Imre dunavecsei, pénztárnoka Baky Ferencz szalk-
szentmártoni és jegyzője Somogyi József fülöpszállási 
lelkész. 

Az értekezlet bevégződése után kezdődött a köz-
gyűlés, melynek legelső s legfontosabb tárgya volt az 
újonnan választott esperes, Balla Árpád beiktatása, a 
kit az egyházmegye összes szavazatával egyhangúlag 
választott meg. Az új esperest — eskütétel után — a 
gondnok üdvözölte a komoly időkhöz méltó komoly, fen-
költ szavakkal; utána az esperes mondotta el székfog-
laló beszédét. „Én programmot jövő működésemről nem 
adok, az én programmom egy pontból áll s ez a szere-

tetEzt, ha nem mondja is, bizonyságot teszünk róla, 
hiszen több év óta vezette már, mint helyettes, az egy-
házmegye ügyeit igazán meleg, szerető lélekkel. Adja 
Isten, hogy még sok, sok esztendeig vezethesse jó erő-
ben és egészségben! 

Az esperesi jelentés elbúcsúzott elhunyt nagyjaink-
tól, üdvözölte a nyomukba lépőket, bátorított a nehéz 
időkben s hü képét adta az egyházmegye valláserkölcsi 
és anyagi állapotának; nem hallgatva el, sőt inkább 
kidomborítva azt a szomorú tényt, hogy immáron a nagy 
magyar alföldön, a haza szívében is baj van, kezd 
fogyni a születések száma. Mi lesz velünk, ha nemcsak 
az ellenség, hanem magunk is írtjuk fajunkat! Talán a 
világot rengető nagy rázkódtatás ezt a bajt is meggyó-
gyítja. Reménykedjünk, bízzunk! 

Következett az új tanítók és tanítónők eskütétele, 
köztük Balla Erzsikéé, az esperes kedves leányáé is; 
így apa és leánya egy napon esküdtek hűséget az anya-
szentegyháznak. Nem kötelességből, hanem szívbeli von-
zalomból, mert Balla Erzsikét az állam is kinevezte 
ugyanakkor, a midőn az apostagi ref. egyház megválasz-
totta és ő az utóbbit fogadta el. Sok ilyen hű leányt 
adjon Isten egyházunknak! 

A tanügyi bizottság jelentése kapcsán egészséges 
és elvi fontosságú vita fejlődött ki a fölött a kérdés 
fölött, hogy vájjon az állami iskolákban elég-e a heti két 
óra a kerületi tanterv szerinti vallástanításra; okot adott 
erre az a körülmény, hogy némely állami iskolában a 
vallástanítók csak Lévay kishitoktatóját használták, az-
zal az indokolással, hogy két óra kevés a rendes tan-
anyag elvégzésére, továbbá, hogy elő is van írva „a 
nem református felekezeti iskolák" számára. Igen, de az 
állami iskola nem felekezeti s abban a vallástanításnak 
ép oly teljesnek kell lennie, mint saját felekezeti isko-
láinkban. A közgyűlés is erre az álláspontra helyezke-
dett s kimondotta, hogy állami iskoláinkban megkívánja 
a teljes tananyag elvégzését s ha a heti két óra nem 
volna elég az összevont osztályokban, ott osztályonkint 
kérendő a két óra. 

A másik elvi fontosságú s általános érdekű intéz-
kedése az egyházmegyei közgyűlésnek az állandósított 
vallástanító lelkészek és a paróchusok jogviszonyának 
megállapítása. Addig is, mig új zsinati törvény intézke-
dik az ügyben, az I. t.-cz. 143. § C. b) pontjára tekin-
tettel kimondotta, hogy 1. a vallástanító lelkész a paró-
chustól kérjen szolgálati bizonyítványt, melyet az esperes 
láttamoz. 2. Távozását köteles a lelkésznek bejelenteni. 
3- Külön bélyegzőt nem használhat. 4. Egyházi funkcziót 
csak a paróchus beleegyezésével végezheti. Egyebekben 
a rendes lelkész jogai illetik. Ilyen értelmű határozatra 
kéri az egyházkerületet, sőt az összeülő törvényhozó 
testületet is. Ezeket a megkötéseket az egységes gyüle-
kezeti kormányzat teszi szükségessé. 

Ezek után több kölcsönkérési ós építkezési ügy 
került tárgyalás alá, melyek mind kedvező elintézést 
nyertek. 



A pesti egyházmegye tiltakozó indítványát, mely 
az adócsökkentési segélyekért való kérvényezés beszün-
tetésében veszedelmet lát, levette a napirendről, illetve 
napirendre tért fölötte, mert — nézete szerint — ez 
nem egyéb, mint a Konvent intézkedésének félremagya-
rázása. Indokolt esetben mindenkor lehet segélyért 
folyamodni a kérvényező egyház költségére. 

A közgyűlés kerületi képviselőkké választotta Sár-
közy Sándor laczházai, Kurdy Béla foktői lelkészeket, 
a világiak közül pedig dr. Tóth Ferencz s Baksay László 
tanácsbírákat. Ugyancsak elrendelte egy papi tanácsbírói 
tisztség betöltését november 15-diki határidővel. 

Délben közebéd volt a kaszinó termeiben, hol az 
újonnan választott esperest ünnepeltük. 

Délután bírósági ülés volt, a melynek legfontosabb 
tárgya Losonczy Géza Ersekcsanádra választott lelkész 
fegyelmi ügye volt a választásból kifolyó törvénytelen-
ségek elkövetése miatt. A bíróság Losonczyt felmentette, 
de úgy tudjuk, hogy az ügy kerületi bíróság elé is 
kerül. Tudósító. 

M I S S Z I Ó Ü G Y . 

A bűnös Anglia. 
Jelentőséges esemény volt a berlini missziótársulat 

legutóbbi gyűlése, mely állást foglalt a japánokat és 
hererókat a misszionáriusok ellen vezető Anglia ellen. A 
tömeges látogatottság miatt két parallel gyűlésben tár-
gyalták Anglia világraszóló botrányát, hogy Albion ke-
resztyénjeinek, a kikre oly sokáig feltekintettünk, mint 
követendő példára, egyetlen szavuk sincs a háború bor-
zalmai ellen. A nagy berlini prédikátor, Dryander kifej-
tette, hogy hasonló nehéz órát még nem éltek át a 
misszió barátai széles e világon. Az edinburgi misszió-
gyűlésen résztvevők lelkesedéssel emlegették az angol 
testvérek buzgóságát. Szívüket eltöltötte a közös hit ereje. 
Hazatérve, meggyőződéssel mondták, hogy megtörtént az 
első lépés a világmisszió útján. Nemsokára Liverpoolban 
angolok hirdették: „Ha kikerülhetetlen a harcz Anglia 
és Németország között, sírbaszáll a misszió minden re-
ménysége. A mohamedán országok emberöltőkre elvesz-
tek számunkra. Japán és Kina veszélyeztetve. India 
megfosztva a keresztyén hittérítéstől. Szóval megbénul 
az egész missziómunka." 

Kétségtelen baj az, hogy megszakadt az összekötő 
kapocs, s megakadt a keresztyén misszió munkája, de a 
legszomorúbb, hogy ezt a gyászos összeomlást olyan 
nemzet okozza, a melynek tagjaira, mint a keresztyén 
misszió kezdeményezőire, nagy érdemeket szerzett vezé-
reire tekintettünk fel. Ma már kétséget nem tűrően be-
bizonyult, hogy Anglia hatalmában lett volna, hogy biz-
tosítsa Európa békéjét s megóvjon a háború borzalmai-
tól és szenvedéseitől. Anglia aljas okokból nem akarta 
a békét s bűnös kézzel háborút zúdított a misszió meze-
jére. Afrika négereit felfegyverezte, a japánokat rabló-

hadjáratra ösztökélte ellenünk. Anglia ezzel egész erkölcsi 
méltóságát a sárba tiporta. Nem kímélhetjük meg még 
tiszteletreméltó keresztyén angol barátainkat sem attól 
a vádtól, hogy míg egyes államférfiútól, tudós férfiútól 
hallottunk felszólalást a háború ellen, addig az angol 
misszionáriusok ajkát egyetlen tiltakozó szó sem hagyta el. 

Fájdalommal gondolunk ártatlan népünk minden 
ontott könnyére, elszenvedett bánatára, bújára, azokra 
a sebekre, a melyek még sokáig vérezni fognak a 
harczterek elcsendesülése után is, aggódva gondolunk 
arra, miképen öntsünk olajat az emberiséget elválasztó 
ádáz gyűlölet hullámainak lecsendesítésére. De nem 
esünk kétségbe. Hiszen az Úrnak munkájában fárado-
zunk. Ha elölről kell is kezdenünk a misszió feladatát, 
ha áldozatot kell is hoznunk, terheket viselnünk: végtére 
is nagyobb a szeretet a gyűlöletnél s a mulandó fölött 
az örök Isten uralkodik. 

A keresztyénségével hivalkodó Anglia fölött így 
ítélt a berlini missziógyűlés. ítéletük szívünkben vissz-
hangot kelt. Velük mondjuk: „Boldogok a békességre 
igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak". De 
igazságos ügyünknek tudatában hozzátesszük: „Boldo-
gok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért, mert 
övék a mennyeknek országa." 

K Ü L F Ö L D . 

Svájcz. 

A katonák szolgálatában. A svájczi keresztyén ifjú-
sági egyesület a Kék-Kereszttel karöltve mindent elkövet, 
hogy a határ védelmére kirendelt katonák szolgálatára 
lehessen. Tábori levelezéseikben úgy segít nekik, hogy 
levélpapirost, csomagolópapirost ingyen bocsát rendel-
kezésükre. Ellátja őket újságokkal, apró dolgokkal, melyek 
a mindennapi életben elkerülhetetlenül szükségesek. 
A katonák és családjaik között a közvetítő szerepet 
nagy készséggel vállalják az egyesület tagjai, híreket 
visznek és hoznak, természetesen a katonai hatóság 
tudtával és engedelmével. Az egyesület építő természetű 
vallásos iratokat és egyházi énekszövegeket is osztogat, me-
lyek a tábori istentisztelet alkalmával nagyon szükségesek. 

Németország. 

A sajtószövetség nyilatkozata. Az evangélikus sajtó-
szövetség Angolország keresztyén lakosságához nyílt 
levelet intézett. Anglia — mondja a szövetség — min-
dig hangoztatta azt, hogy keresztyén nemzet. A Biblia 
példányait millió számra nyomatta és terjesztette a föld 
kerekségén., Tízezrekre menő misszionárius hirdette az 
evangéliumot a pogány népek megszelídétésére és a 
felebaráti szeretet megtanulására. Sok német ember többre 
becsülte az angolok keresztyén vonásait a saját népe 
áhítatánál és hitbuzgóságánál. Mindezzel homlokegyenest 
ellenkezik a mai, hivatalos Angolország viselkedése a 
háború kitörése óta. A világtörténelem súlyos vádja elől 



el nem menekülhet ez a nemzet és az 1914-iki esztendő 
sötét pontja marad a büszke ország történelmének. 
Rettentő átok írja meg ennek a korszaknak a viselt 
dolgait. A keresztyén Anglia a kapzsiság, az üzleti érdek 
rabjává lett és rút önzése olajat öntött a világháború 
tüzeire. Elárulta saját vérrokonait és ezek ellen fellází-
totta a hálátlan, zsákmányszomjas japánokat, a kik az 
alájok tartott létrán vakmerően hatolnak fölfelé. Egész 
cselekvésmódja kiáltó ellentétben van a hangoztatott 
keresztyén tanításoknak. Pirulnia kell képmutatása miatt 
a világ minden népe előtt. Angliát sújtja az a gyalázat, 
hogy a barbár fekete és sárga fajt az európai keresztyé-
nek ellen pusztító harcba és vérontásba kergette. Ezek 
a fajok, egyesülve az atheisták és keresztyénellenes 
pártok tömegével, csak ezt kiálthatják mostan diadallal: 
„Nézzétek, lássátok, ilyenek azok a híres keresztyének !" 
A barbár ázsiai oroszoktól, az atheista francziáktól nem 
várhattunk mást, mint a mit tényleg művelnek, a keresz-
tyénségéről nevezetes Angliáról azonban sohase tételez-
tük volna föl, hogy ilyesmire képes vetemedni. 

A császár szavai. A berlini Lustgarten-ben tartott 
tábori istentisztelet végeztével, II. Vilmos császár elvonul-
tatta maga előtt harczba induló gárda-ezredét és ez 
alkalommal több előkelő embertől kézfogással búcsúzott 
el az imperátor. Mikor az öreg JRogge lelkésznek nyújtotta 
jobbját, a ki az 1870-iki hadjáratban mint tábori pap 
vett részt és a ki sajnálatát fejezte ki a miatt, hogy most 
már nem mehet harczba, a császár e szavakat mondá: 
„Maradjon csak itthon ós eleget tesz, ha érettünk imád-
kozik. Nagy szükségünk van az ima hatalmára!8 

Svédország. 

Söderblom, a nemrégiben érsekké kinevezett svéd 
püspök, mielőtt elhagyta volna Berlin városát, az ottani 
svéd templomban nagyhatású egyházi beszédet mondott. 
Hangsúlyozta és lelkesedéssel magasztalta a német kul-
túra kiválóságát, a német nép erényeit, társadalmi éle-
tének rendezettségét ós csodálatra méltó érzékét a fegye-
lem iránt. A németek békeszeretetét nem lehet kétségbe 
vonni. Az érsek annak a meggyőződésének adott kifeje-
zést, hogy a jelenlegi háború igazságot fog szolgáltatni 
Németországnak, mely nem kereste a háborút. Söderblom 
a háború kitörésekor levelet intézett a canterbury-i ér-
sekhez, melyben kifejti, hogy Anglia nagy igazságtalan-
ságot követett el, mikor Németországnak hadat üzent. 

Tö rökorsság. 

A „Taszvir-i-Efldar" czímű török lap legutóbbi 
számában elsorolja azokat a szenvedéseket, a melyeket 
a muzulmámok az angol, orosz és franczia uralom alatt 
kénytelenek elviselni. Ujabb békókba akarnak ezek a 
hatalmasok verni — írja a lap —, melyek talán még 
fájdalmasabbak lesznek, mint a régiek. Eddig még vala-
hogyan csak lélegzethez jutottunk, ezután talán ezt se 
engedik meg elnyomóink. Az izlám népe azonban erősen 

bízik abban, hogy Isten igazságot fog szolgáltatni és a 
sok fájdalmat enyhíteni fogja. Kettészakad majd az a 
vasgyűrű, mely népünket a vér csordulásáig szorította. 

Dr. T. I. 

A M I Ü G Y Ü N K . 

Az új évnegyed közeledtével kérjük azokat 
az előfizetőinket, a kiknek előfizetésük most lejár, 
szíveskedjenek előfizetésüket megújítani. A hátra-
lékosokat is kérjük hátralékuknak minél előbb 
való beküldésére. 

Kérjük azokat, a kik a lapot kapják, szíves-
kedjenek előfizetni és bennünket nehéz munkánk-
ban támogatni. 

Dr. Pálóczi Horváth Zoltántól, lapunk társszer-
kesztőjétől a mult hét folyamán ezt az értesítést vettük: 
„Sietve közlöm, hogy holnap (7-én) indulunk a déli harcz-
térre. Sietve jött a parancs. Istenben van bizodalmam, 
a ki eddig is mindig megsegített nehéz helyzetekben s 
ha Isten velünk, kicsoda ellenünk ! A Harmatcseppekből 
kérek 100 példányt. Az ég áldását kérem munkátokra!" 
Lapunk olvasóival együtt Isten óvó kegyelmébe ajánljuk 
hű munkatársunkat! 

Lapunk átvételi ós fejlesztési költségeire Töröl 
Győző Budafok 2 K-t küldött, a mit e helyen is há-
lásan köszönünk s kérjük lapunk olvasóit és barátait a 
további adakozásra. Ezzel alapunk végösszege 2049 K. 

I R O D A L O M . 

Két jó könyv. 
(Eucken R. : Der Wahrheitsgehalt der Religion. Dritte umgearb. 
Aufl. Leipzig (Veit & Comp) 1913. 422 lap. Ára kötve 10 márka és 
Wundt V. : Elemente der Volkspsychologie. Grundlinien einer 
psychologisehen Entwickehmgsgeschichte der Menschheit. Leipzig 

(Kröner) 1913. 523 lap. Ára kötve 14 márka.) 

Hazánkban is jól ismerjük a nagyhírű jénai idea-
lista bölcselőt s az Aristoteles—Leibniz univerzális zsenia-
litására emlékeztető lipcsei Wundt-ot, kinek csaknem 
korszakalkotó irodalmi munkássága a filozófia összes 
ágaira kiterjed. 

I. 

Előbbi a vallásnak alapvető, czentrális jelentőségét 
vitatja szellemi életünkben. S miután az egyes fejeze-
tekben az univerzális vallás alapját, „majd ellentéteit" 
és „jellegzetes" lényegét behatóan fejtegette, az utolsó-
ban „korunk keresztgénségétií teszi bírálati vizsgálódásai-
nak tárgyává a következőkben: Úgy találja, hogy az 
abszolút szellemi vallással egyetlenegy történeti vallás 
sem azonosítható s a történeti vallások csak e vallás megjele-
nési alakjai s az igazságnak arra vezető útjai. Magvát: 
„substantiáját" tekintve legjobban közelíti meg az abszolút 
szellemi vallás ideálképét a vallások vallása: a keresz-
tyénség, mely hagyományos kifejlődésében és mai lét-
alakjában azonban „alapos revízióra* szorul. Ez a 
keresztyénség, mint szellemi váltságvallás a maga isten 



erejével az egész élet átalakítását és emelését czélozza, 
ép azért annak erőteljes morálja lényegétől elválaszthatat-
lan. Központi alapeszméje egyénileg az istenfiúság, közössé-
gileg az istenországa, mint az isteninek és emberinek 
legbensőbb egysége, a melyet a keresztyénség a maga 
egész mélységében fogott fel. Az egyházi dogma ennek 
az eszmének „a megnyomoritása". Mint eminens isten-
és emberszeretet a keresztyénség a társas életnek is 
egyetlen üdvözítő ereje és hatalma. A keresztyénség 
„küzdelem az emberi lélek véghetetlen értékéért", mely 
nagy az élet tapasztalatainak felfogásában, ellentéteinek 
kiegyenlítésében s az egyéni és társas élet energiáinak 
fölébresztésében és kifejlésében. Máig is a keresztyén-
ség az igazság útmutatója, a benső élet fölébresztője s 
egy örök élet és világrend megalkotója. De jövője 
szempontjából szakítania kell eddigi geo- és antliropoczent-
rikus világképével, hagyományos természet- és törvény-
ellenes csuda fogalmával, az érzékies testi feltámadás 
tanával, a történet tényeinek és a hit képzeteinek ösz-
szezavarásával s eddigi fejlődési elméletével. De más 
állást kell elfoglalnia a történettel, a kultúrával s általá-
ban az egész szellemi élettel szemben is. Oly elveket 
hirdessen, a melyeket az idők változásai nem érinthetnek. 
Mellőzze azt, a mi benne természeti, tehát „a világból 
való" és hirdesse és gyakorolja a szellemi, tehát „mennyei" 
igazságokat. E téren rugékonyabb élettevékenységre, 
szellemi életerőinek gazdagabb kifejtésére van szüksége. 
Nem a múltból és a múltnak, hanem a jelennek éljen. 
(Ezt a gondolatot a ker. theológiáról alkalmilag már 
HornyánszJcy A. is hirdette). Azután a keresztyénség 
szellemi eredete és természete kívánja az érzéki, mágikus 
elemnek következetes kizárását a vallásból. Ne hangoz-
tassuk annyira „a Krisztus keresztfájáról lecsöpögő vért", 
a mi még prot. szónoklatokban is előfordul, hanem inkább 
az ő példányképszerű személyiségét vallásoserkölcsi tekin-
tetben egyaránt. Még a szakramentomok is — Eucken 
szerint — „sind das Kind einer Zeit tiefer Ermattung 
und geistiger Dammerung", mert a vallás minden ízében 
személyes szellemi élettapasztalat s erő és hatalom. S végül 
jobban tisztuljon meg a keresztyénség a puszta emberi 
lét- és életformáktól és emanczipálja szellemi életét a 
végesnek világától. Az „új élet", „új ember", „új ég és 
föld" követelményei az örökkévalónak bizonyságai, s 
minden felületesnek legyőzői. Férfiasabb, erőteljesebb és 
szellemibb keresztyénségre törekedjünk, mely jobban 
tudja összekapcsolni az isteni kegyelmet és az emberi 
szabadságot, mint azt Augustinus, Luther vagy Kálvin 
tette. Jobban szakítsunk a tradiczióval, erősebben kriszti-
anizáljuk az életet, bensőbb viszonyba hozzuk a keresz-
tyénséget modern korunk feladataival, demokratikusabb 
irányba tereljük annak életigazságait, s szüntelen refor-
máljuk azt tanaiban és szervezetében egyaránt a szellemi 
élet irányában. Egyedül a ker. vallás való és méltó az 
élet szédítő magasságainak és meredélyes mélységeinek 
áthidalására s a'z emberiségben a maradandó, sőt örökké-
való élettartalom kifejlesztésére. Ezt a szellemi, meg-

ifjító reformácziót a keresztyénség sohasem nélkülözheti. 
A Jézus személyisége s az Istenországa örök szellemi 
tartalma a keresztyénségnek, a melynek vallójául bizonynl 
Eucken: „Können wir noch Christen sein?" cz. hatalmas 
apologétikájában is. 

ím, ilyen komoly megszívlelésre méltó gondolatokat 
találunk Eucken művében a keresztyénségről. 

Dr. Szlávik Mátyás. 

A Protestáns Szemle szeptemberi számának tar-
talma : A pecsétek feltörése. R. L. Giordano Bruno 
halála. Rácz Lajos. Protestáns volt-e Nádasdi Tamás? 
Payr Sándor. Irodalmi szemle, Apró kritikák, Jelek és 
magyarázatok. 

Megszűnt egyházi újság. A czeglédi ref. egyház 
lelkésze, az oldalán működő s.-lelkészek közreműködé-
sével ezelőtt három évvel „Egyházi értesítő" czímen egy-
házközségi lapot indított meg, a mely most pártolás hiá-
nyában megszűnt. Az utolsó számban búcsúztatja az új-
ságot Losonczy Géza s.-lelkész. Ezt a számot értékessé 
teszi a főszerkesztő két szép beszéde. A békességért 
való harcz czímű és az, a mely Bagossy Károly emlékét 
örökíti meg. — Sajnálattal veszünk búcsút ettől a gon-
dosan szerkesztett újságtól, a mely egyébként a Kecske-
méti Egyházmegyei Reformátusok Lapjába olvadt be. 

A Baranyai Kálvinista Lobogó, a baranyai Kál-
vin-Szövetség hivatalos lapja szeptember hóban is meg-
jelent. Az alkalmi czikkek között egyik legtanulságosabb 
az, a melyben Nyáry Pál pécsi lelkész számol be arról 
a szép missziói munkáról, a melyet a hadbavonulók és 
sebesültek között volt alkalma végezni. A „Fegyverezd 
fel szívedet" cz. traktatus kedves fogadtatásra talált a 
bevonulók között és a referádából látjuk, hogy a Pécs-
ről indulók nem mentek el lelki felszerelés nélkül a 
nehéz csatákba. 

A Vasárnapi Újságot, a mely szép képekben és 
czikkekben örökíti meg a nagy világháború eseményeit, 
melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. A „Vasárnapi 
Újság" előfizetési ára negyedévre öt korona. Megrendel-
hető a „Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában (Budapest, 
jV., Egyetem-utcza 4.). 

EGYHÁZ, 
Lelkészválasztások. A miklóshalmi ev. gyülekezet 

Oindl Márton lelkészt, a felsőesztergályosi ev. gyülekezet 
pedig Kuszy Adolf s.-lelkészt lelkészévé választotta. 

Németh István, dunántúli ref. püspök október 
11-én foglalta el ünnepélyesen komáromi lelkészi állását. 

Lemondó esperes. Az orbai ref. egyházmegye öreg 
esperese, id. Péter Károly, ki néhány éve ünnepelte 50 
éves lelkészi és 25 éves esperesi jubileumát, lemondott 
esperesi tisztéről. Lemondását az igazgatótanács, sok-
oldalú érdemeinek elismerése mellett, tudomásul vette s 
az új esperes-választást elrendelte. 

A debreczeni ref. egyházmegyének mult hó 29-én 
tartott közgyűlése — többek közt — egyhangúlag ma-
gáévá tette Jánosi Zoltán azon indítványát, hogy 
mezőn eleső lelkészek özvegyei és árvái kétszeres kegy-
díjjárulékban részesüljenek. 

Ev. diakonisszák a sebesültek szolgálatában. A 
pozsonyi ev. diakonissza-intézetben 30 ágyat rendeztek 
be a hadban megsebesültek számára. Ezek ápolását 4 
diakonissza látja el. A helyőrségi kórházban 6, a Vörös-
Kereszt részéről az állami felsőbb leányiskolában be-



rendezett kórházban 8—10, a pályaudvar üdülőállomásán 
1, a pénzügyi tisztviselők részéről a pénzügyi hivatal 
helyiségében berendezett kórházban 1 diakonissza teljesít 
szolgálatot. Bárcsak több helyről is jelezhetnénk ilyen 
szép munkát! 

„Az államsegély és a háború" czímmel az Ev. 
Őrálló 37. száma czikket közölt. A czikk — mint a leg-
utóbbi szám vezetoczikke mondja — sok helyen föltűnést 
keltett. Különösen a miatt emelték föl többen szavukat, 
hogy miért ajánlja a lap épen az esperesi tiszteletdíjak 
beszüntetését? Erre a czikk az alábbi választ adja, melyet 
közérdekű voltánál fogva érdemesnek látunk mi is a le-
közlésre: „Cikkünkben világosan ki volt mondva, hogy 
az összes napi- és tiszteletdíjakat kérjük beszüntetni. 
Tehát nemcsak az esperesi tiszteletdíjakat. Arra a kér-
désre pedig: hogy miért? Azért, mert ha az állam az 
egyházi közigazgatásra adni szokott összegeket beszün-
teti, mert — sajnos — még törvényben biztosítva nin-
csenek, akkor honnan adjon az egyetemes egyház pénz-
tára, ha nincs miből?! . . . Aggódó lelkünk előtt lebeg 
az az esetleges szomorú jövő, a mikor az állam kimerül-
het teljesen a sok háború okozta költség miatt; a mikor 
egyházunk is, a mely ma egész exisztencziáját az állam-
segélyre építette, anyagilag összeroppanhat, ha az állam 
nem adhat. Ezt az esetleges összeroppanást azonban lent 
a gyülekezetben nem szabad érezni, nem is fogjuk remél-
hetőleg érezni, mert hiszen néhány évvel ezelőtt meg-
éltünk — ha szűkösen és nélkülözve is — minden ál-
lamsegély nélkül . . . A rendes szükségleteket apasztani 
fogjuk a mennyire csak lehet. De hogyan áll meg az 
egyházmegye, a kerület, az egyetemes egyház, a melyek-
nek összes számbavehető bevételei az államsegélyből 
származnak, lia az összes számbavehető kiadásait, a 
melyeket az államsegély terhére folyósítottak, be nem 
szünteti s nem helyezkedik arra az alapra, a melyen 
állott akkor, a mikor még nem volt erre a czélra állam-
segély ? Tudjuk mindnyájan, hogy néhány év előtt az 
egyházi közigazgatást teljesítő fungensek egészen kicsiny 
tiszteletdíjakért szolgáltak, sőt talán volt idő, a mikor 
semmi tiszteletdíj sem volt és az egyház közigazgatása 
volt olyan, mint most, sőt sokkal jobb. S ha egyházunk 
a háborús viszonyok között a visszatartandó államsegélyt 
nélkülözve, nem lesz képes tiszteletdíjakat és napi díja-
kat adni, csak természetes következmény, hogy kény-
telenek leszünk ingyen szolgálni . . . " 

A háború és az alkohol. A mind nagyobb ará-
nyokat öltő háború egyre fokozódó mértékben reátereli 
a közfigyelmet az alkohol romboló hatására. Nagy örö-
münkre szolgál, hogy immár számottevő eredményekről 
is számolhatunk be. A kolozsvári rendőrfőkapitány — 
mint a Ref. Szemléből értesülünk — az elmúlt napokban 
az alábbi hirdetményt tette közzé: „Ezennel közhírré 
teszem, hogy a belügyminiszter, az 5470. sz. M. E. ren-
delet alapján, a „korcsmákról, sörházakról és pálinka-
mérésekről" 305 — 1901. szám alatt alkotott s 18,740— 
1902. számú rendelettel jóváhagyott szabályrendelet 6. 
§-a első bekezdésének hatályát további rendelkezésig 
felfüggesztette s helyére a következő rendelkezéseket 
léptette életbe : A pálinkamérések, ha ott egyéb szeszes-
italok árúsíttatnak is, egyelőre esti 8 órakor bezárandók 
és reggel 5 óra előtt nem nyithatók ki. Vasárnap és más 
ünnepnapokon pedig déli 12 órakor zárandók be és csak 
másnap reggel 5 órakor nyithatók". Jelen rendelet a 
kihirdetés napján életbelép s annak megszegése kihágást 
képez, a mely az 1879. XL. t.-cz. 74. §-a alapján első-
ízben 100 korona, visszaesés esetén 400 koronáig terjed-
hető pénzbüntetéssel, illetve megfelelő elzárással sujtatik". 

Arról is hírt adtak napilapjaink, hogy az élelmiszer-
nagykereskedők körében mozgalom indult meg aziránt, 
hogy az élelmiczikkek ne legyenek szeszgyártás czél-
jaira fölhasználhatók. Németországban a 45,000 tagot 
számláló Kék-kereszt-Szövetség fordult hasonló kére-
lemmel a birodalmi kanczellárhoz. Kívánságukat több 
tekintélyes lap is támogatja. 

Hazatért misszionáriusok. Kunst Irén és Pauer 
Irma misszionáriusnők visszatértek. Az előbbi Kínából, 
az utóbbi Szudánból. Mindkettő német missziói társaság 
küldötte volt. Pauer Irma angol főhatóság alatti terü-
leten működött és onnan őt és társát kiutasították. Anglia 
egy emberöltőre kompromittálta ós bénította meg a kül-
missziót. Hova lettek az edinburghi világmissziói konfe-
renczia határozatai?! 

A felsözempléni ref. egyházmegye szept. 23-án 
tartotta Sátoraljaújhelyen közgyűlését Hutka József es-
peres és Dókus László gondnok elnöklése mellett. A há-
borús idő miatt csak kevesen voltak jelen. A szavazat-
bontó bizottság jelentése képezte a gyűlés egyik főtárgyát. 
Az egyházmegyei tisztújítás eredményét jelentette be. 
E szerint az összes régi tisztviselők, egy önként vissza-
lépő tanácsbíró kivételével, mindnyájan újra megválasz-
tattak. Új tanácsbíró lett Péter Mihály gálszécsi lelkész, 
az egyházmegye főjegyzője. Itt is sok tőkekamatsegély-
kérvény volt. Nem kevesebb, mint 14 egyházközség 
folyamodott érte. Hat egyházközség kért segédlelkészt. 
De kérdés, mi lesz a káplán kon gruával ? 

I S K O L A . 

A szászvárosi ref. főgimnázium vallástanári ál-
lása dr. Tankó Bélának a debreczeni egyetemhez tör-
tént kinevezése folytán megüresedett. A „Ref. Szemle" 
részletesebben foglalkozik azzal a fölmerült tervvel, 
hogy azt heti 8 órára leszállított óraszámmal a helybeli 
és az egyik szomszédos lelkésszel óhajtják ellátni. Ez 
ellen a Ref. Szemle méltán emeli föl a szavát. Azt 
akarja ez jelenteni — írja —, hogy „kollégiumainknál 
még mindig a vallástanári tanszéket tartják a legfölös-
legesebbnek ? . . . Egyebekről nem beszélve, kollégiumaink-
kal s azokban főleg vallástanárainkkal szemben egy-
házunknak felekezeti érdekei tekintetében folyton foko-
zódó igényei vannak; mert például az a tény, hogy hét 
kollégiumunk a kerület papi szükséglete pótlására a folyó 
tanévben 7, mondd hét theologus ifjút küld, szomorú 
világot vet kollégiumainkra mind ifjúságuk vallásos szel-
lemét, mind a nemzet kultúrigényeinek áldozatos szol-
gálatkészségét illetőleg. Kollégiumaink tanárkaraitól s 
főleg a vallástanáraitól sok számonkérni valónk van s 
így rendes számadók nélkül — kényszerítő ok híjján — 
nem hagyhatjuk iskoláinkat." 

Érettségi vizsgálatok. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter megengedte, hogy a rimaszombati egyesült prot. 
főgimnáziumban a javító- és pótló érettségi vizsgálatok 
f. évi deczember hó helyett már október hóban meg-
tartassanak. Az írásbeliek október 14, 15 és 16-ik nap-
jain, a szóbeli vizsgálatok pedig október 17-én lesznek. 

A hadbavonult tanárok, ha a háborúban meg-
sebesültek és munkaképtelenekké lettek, az 1912. évi 
LXV. t -cz. 42. §-a alapján, a szolgálati időre való tekintet 
nélkül állandó évi ellátásban részesülnek; az 1875. évi 
XXXII. és 1891. évi XLIII. t.-cz. szerint, a melyek a 
tanítók nyugdíjszerű ellátását szabályozzák, a munka-
képtelenné lett tanítók csak 10 beszámítható szolgálati 
év után kapnak állandó évi ellátást. Ugyanez az arány-



talanság áll fenn az özvegyek ellátása tekintetében: ha 
egy tanár háborúban vesztette életét, a szolgálati időre 
való tekintet nélkül jár özvegyének az évi ellátás, míg 
a tanító özvegye, csak 10 évi szolgálat után kap állandó 
ellátást. Ugyanígy intézkednek a törvények az árvák 
ellátása tekintetében. Ellenben a háborúban megsebesült 
tanárok, tanítók egyaránt kapnak pótdíjat (szabályszerű 
nyugdijukon kívül); a sebesülési pótdíj nagysága más a 
tiszteknél, más az altiszteknél és a legénységnél. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Budapesti Ref. Ifjúsági Egyesület mult vasár-
nap jól sikerült családi estélyt rendezett a Ráday-utczai 
díszteremben. Dr. Koczogh András tanár, az egyesület 
vezető elnöke szép beszédben méltatta a búcsúzó titkár 
Patay Pál buzgó munkáját és bemutatta az új titkárt, 
Barát Józsefet. Fröhlich Dóra éneke, Komáromy Lajos 
tanár zongorajátéka, Tóth Rezső szavalata és az egye-
sület énekkarának éneke nyújtottak nemes szórakozást 
a nagyközönségnek. Az estélyen Megyercsy Béla elő-
adást tartott és Patay Pál magyarázott bibliát. 

A Bethánia-Egyesület f. hó 7-én rendezte az új 
munkaév kezdetén első szeretetvendégségét a Lónyay-
utczai főgimnázium dísztermében, a mely egészen meg-
telt. Az estélyen Vargha Tamás titkár és egy német 
vendég tartott előadást, dr. Szabó Aladár magyarázott 
bibliát, Csűrös István tanár egy régi székely balladát 
szavalt. Ezenkívül dr. Kováts Lajos zongorajátéka, Ger-
gely Dezsőné és az egyesület énekkarának éneke tették 
élvezetessé a sikerült összejövetelt. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Komáromy Lajos ny. polgári iskolai tanítónő-képző-
intézeti igazgató, budapesti presbiteri szövetségünk buzgó 
választmányi tagja és lapunk régi munkatársa, mint 
részvéttel értesültünk, hosszas szenvedés után elhunyt. 
A megboldogult, a ki theologiánknak jeles, külföldi 
akadémiákat is megjárt növendéke volt, barátja és lelkes 
támogatója és munkása volt sok nemes ügynek. 

A hunszentmiklósi református főgimnázium tanára, 
€zira Dienes, a 20-ik honvéd gyalogezred tartalékos 
zászlósa, Galiczia északi határán, a zameki harczokban 
1914. évi szeptember hó 10-én, életének 27-ik, tanári 
működésének 4-ik évében hősi halált halt. Holttestét baj-
társai Ravaruskától délkeletre fekvő Dumyecz község-
iskolája mellett helyezték örök nyugalomra. 

Soós Andor, rózsafai (Baranya m.) ifjú tanító 
hősi halált halt a Zimony melletti csatákban, ott helyezték 
nyugalomra. 

Fájdalommal emlékezünk meg mi is dr. Tasnádi 
Nagy Lászlónak, Lenhossék egyetemi rektor első tanár-
segédének, tartalékos honvéd orvosnak haláláról. Benne 
budapesti ref. egyházunk is egyik kiváló tagját gyászolja. 
A legnemesebb feladat teljesítése, sebesültek kötözése 
közben esett el. 

Füstös János botykai (felsőbaranyai egyházmegye) 
ref. lelkész 68 éves korában elhunyt. Temetése október 
5-én nagy részvét mellett volt. 

Augusztinovics Gyözö, a nyárasdombi ev. egyház-
község lelkésze 43 éves korában, működésének 17-ik 
évében, szeptember 25-én meghalt. 

Herczegh János debreczeni ref. igazgató-tanító és 
énekvezér, a „hajlíthatatlan vén kurucz", életének 74-ik 
évében, egy heti súlyos szenvedés után, szept. hó 19-én 
elhunyt. A régi jó, tiszteletreméltó iskolamesterek egyik 
tipikus alakja dőlt ki benne. Temetése, a város és egy-
ház nagy részvétele mellett, 21-én ment végbe. 

Áldás emlékezetükre! 

Felelős szerkesztő : B. P a p Is tván . 

H I R D E T É S E K . 

E R Z S E B E T K I R Á L Y N É S Z A L L O 
B u d a p e s t , I V . K e r . , E g y e t e m - u t c z a 5 - s z á m . 
Régi jó h í rnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központjában. A mult évben újonan épült minden modern 
kényelemmel felszerelt hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

GAZDAK BIZTOSITO SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott : 900-ban 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz- és jégkár ellen, úgyszintén 
az ember életére a legkülönbözőbb módozatok szerint elő-
nyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jarányukban 
részesülnek. 

x\ lefolyt 13 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
üzet feleslegéből közgyűlési határozat ér te lmében díjvissza-
térítésben. 

Biztosítási ajánlatok benyúj tandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden i rányban készséggel szolgái az igazgatóság. 

Alapítványok kormány hozzájárulásával 2,527.960 K 
Tartalékok 3,846.903 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kiű-

zetett tűzkárokban 12,385.000 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett jégkárokban 6,000.000 K 
Biztosított ér ték tűzben 1913. évben . . 930,000.000 K 

„ jégben „ . . 62,500.000 K 
Életüzlet állománya 17,370.144 K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„GONDVISELÉS" 
Országos Közp. Segélyzö Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-íg te r jedő temetési segélybiztosítást nyújt , népbizosítási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai- és 
vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat nél-
kül. — A „Gondviselés-Társulat" elnöke: Emődy József, igaz-
gatósági tagok: Láng József, lovag Ember Károly, Czobor 
László, Meskó Pál, Nérei Ödön és ügyvezető-igazg.: Paur Ödön. 



Orgona- és harmoniumgyár 
g f i z e r ö t i a j t á s - és s a j á t v i l l a m o s v í l á g i t á i s a l b e r e n d e z v e , 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
os. ós kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. óvben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel8, az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minden nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

RIEGER 0TT0 gőzüzemre berendezett csász. 
és kir. udvari orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest , X., Szigligeti u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikai) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja, Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

3 lelhész urak szíves figyelmébe ajánljuk u kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16" alakban 14 cm magas és 10 cm széles. 

1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
3.80 kor.-tól 6 — kor.-ig 

Vászon- és fél bőrkötésben . 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben . ' 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8" alakban 17V2 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.00 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hDzzánk juttatni szíveskedjenek. 

Epen most jelent meg. Epen most je lent meg. 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

HornyánszKy ViKtor Könyvkiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Európa legnagyobb 
háborús térképét 

2 Korona 70 fillér 
előzetes beKiildése 
ellenében vagy 3 
Ror.-ért utánvéttel 
bérmentve szállítja 

Hegedűs és Sándor 
könyvkereskedése Debreczenben. 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
éi eiídffSzövetkezetéhez &&& 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 55 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



Budapesten, VIIL ker., Máría-utcza ÍU szám• Telefon; József 34—lO* 

Elvállalnak minden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Nagy gyakorlattal bíró 
speczíálísták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyházgyülekezetek-
nek iskolák és templomok, 
valamint lelkészi- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. Jt Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. 

H T T T ~ I 

Imádkozzunk 
szeretteinkért. 

Imák háborús időkben, 
írta Lengyel Gyula, ref. lelkész. 

Ara 20 fillér. 

Isten keze 
a világháborúban. 

Egyházi beszéd, 
írta Prőhle Károly, ev. lelkész. 

Ara 20 fillér. 

T 
T 
T 
T 
T T 
T T T T T T T T T T T T 

Haza védelme. 
Ének, imádság, prédikáczió. 

írta Kirner A. Bertalan. 

Ára 40 fillér. 

Kis imaKönyv harcztéren 
lévő hatonáKnah. 

írta Uray Sándor, ref. lelkész. 

Ára 20 fillér. 

Czélszerű levélhez mel léke yegekben beküldeni a kívánt könyv árát . 
Portóra 20 fillért kérek. 

Kaphatók KÓKAI LAJOSNÁL BUDAPEST 
I V . , H a m e r m a y e r K á r o l y - u t c z a 3 . s z á m . 



PROTESTÁNS 

Megjelenik minden vasárnap. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IX., Ráday - u tcza 28., a hová 
;i kéziratok, e lőf izetési éshirdetés i 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és k iadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B I L K E I P A P I S T V Á N . 

Társszerkesztók : 
pá lócz i Horváth Zol tán dr. é s Kovát s István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebes tyén Jenő, Tari Imre dr. é s 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 Uor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetséci tagoknak egy évre 12. korona. 

/ 
Hirdetési díjak : 

Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

T A R T A L O M . A z É l e t K ö n y v é b ő l : Tékozlás. Muraközy Gyula. — V e z e r c z i k k : A magyar biblia. P. — Az angolok és a világ-
háború. Harnack. Ford. dr. K. I. — K r ó n i k a : Menekülés — visszatérés. Rombolás. — B e l f ö l d : Csendes jegyzetek. 
Csányi Sándor. — A mi ügyünk. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesület. — Gyászrovat. — Kü-
lönfélék — Hirdetések. 

Az Élet Könyvéjből. 

Tékozlás. 

„Atyám . . . . nem vagyok 
immár méltó, hoi^y fiadnak 
hivattassam." Luk. 15.s l. 

Mintha csak aranyakat dobált volna a tengerbe. 
Mintha bekötött szemmel rohant volna mérhetlen mély-
ségek felé. Szegény, lerongyollott, remegő testtel és 
remegő lélekkel hazatérő tékozló fiú! Mit érezhetett, a 
mikor távolról meglátta a szülőház kéményfüstjét? . . . 
Meglátta az udvart, melyre ráhullott az alkony, a szolgák 
siető alakját, az atyja arczát? . . . Talán akkor érezte 
meg, milyen szükséges volt ilyen mélyre buknia. Milyen 
jó volt az összetörettetés, milyen jó volt elveszteni a 
lelkét. Ha soha nem süly ed a disznók moslékjáig, soha 
nem emelkedik a mélységes megbánás tisztító tiizéig. 
Az ő gőgjének épen ekkora megaláztatás kellett, ön-
bizalmának ekkora összetöretés, hogy a becsukott szemek, 
elzárt tisztább érzések felpattanjanak és rémülten mére-
gessék a bukás mélységét. 

Ha kevés kis vagyonával csak egy kevés kis gőg 
vagy magabizás ül még a lelkében, akkor ez elzárja 
tőle a szülői házat, mint egy áthághatlan kőfal. 

Eddig a nyilatkozatig kellett esnie, illetve emelkednie, 
a mi — mint egy prizma — egyetlen hő érzésben sűríti 
atyja iránti tiszteletét, hódolatát és a saját nyomorult-
ságának érzését: „Atyám . . . nem vagyok méltó, . . . hogy 
fiadnak hivattassam". 

Milyen szomorú és milyen örvendetes manapság 
olvasgatni az újtestamentum emez egyik leggyönyörűbb 
költeményét! Manapság, a mikor az emberiség, földön 
és tengeren, föld felett és tenger alatt esztelen tomboló 
pazarlással szórja szét vagyonát, kincseit, Istentől kapott 
fiúi örökségét. Elmúlt évtizedek és félszázadok össze-
verejtékezett vagyona pár hét alatt — mint gyilkos 

ágyúk füstje, eloszlik a kék azúrban, vagy mint hajó-
roncs leszáll az azúrkék mélységekbe. Emberéletek, me-
lyeknek eddig kicsiny szaporodását is ujjongó statisztikák 
kísérték, — most ezerszámra lobbannak ki, egyetlen csata 
alkonyán. 

Tékozlunk . . . Tíz ágyúlövésből — a 42-es mozsa-
rakéból — hatalmas templomot lehetne építeni; azok — 
ezereknek veszik el az életét; emez talán ezereknek 
tudná megszerezni — az örök életet. Micsoda tékozlás 
tiszta érzésekben is ! . . . Elszórása az Istenfiúság kin-
cseinek ; az embereket összekapcsoló testvériség nagy 
érzésének, a mit mint egy apáról fiúra szálló családi kin-
cset kaptunk a múlttól. Már a torzhajtása is rügyet bon-
tott pedig — a kozmopolitizmus. 

Délen megcsonkított holttestek, északon felégetett 
faluk és városok beszélnek a rettenetes pazarlásról, a 
testvériség, Istenfiúság érzésének kihalásáról. Mondják, 
a gyémánt sem tart örökké. Van egy idő, a mikor meg-
magyarázhatatlanul, csodásan égni kezd, elhamvad. Mintha 
az érzések emez örök gyémántja is lángot fogott volna 
most és csak felperzselt városok hamuja maradt volna 
utána. 

Mintha minden értéket két kézzel szórnánk most 
a halálnak, pusztulásnak, járványoknak, nyomorúságok-
nak ez orgiáiban ! 

Hol állunk m e g ? . . . Hol állnak meg az ellenségeink, 
a kik ezt a rettenetes pazarlást mireánk kényszerítették? 
Az elaludt lelkiismeretek, becsukott szemek mikor nyíl-
nak föl a rémületes valóságra? Még nagyobb gyásznak 
kell rányomakodni az emberi gőgre? Még több szenve-
désnek kell kitépni az ember lelkéből a mély vallomást: 
„Atyám . . . nem vagyok méltó . . ? 

Istennek a tékozló fiú példázatából is beszélő atyai 
szeretete mondja nekünk, hogy ez a tékozlás — ez út 
leszen — ő hozzá. Hogy ez a mostani szenvedésünk, ez 
a mi üdvösségünket szolgálja. Talán túlságosan a földre 
néztünk eddig ; most e föld oly kopár lesz — és talán... 



a mi szeretteink közül is felszállanak a csatákból né-
hányan az Atyához, hogy felfelé kell fordítani újra a 
tekintetünket. Azért szenvedünk, mert szeret bennünket 
Isten. Azért tör össze és vesz el mindent tőlünk, mert 
mindent ő akar adni nekünk. De meddig járjuk még a 
tékozló fiak út já t? Milyen mélyre kell esnünk? . . . 0 , 
tékozló fiú mélységesen nagy, őszinte megalázkodása, 
mennyit kell még szenvednünk a te vallomásodért? 

Muraközy Gyula. 

A MAGYAR BIBLIA. 

A Luther-Társaság közgyűlésén egy nagyon idő-
szerű eszme merült fel és nyert konkrét alakot abban 
az indítványban, hogy szabadítsuk fel magunkat a Britt 
és Külföldi Bibliai Társaság gyámkodása alul és adjuk 
ki mi magyar protestánsok a magunk erejéből, ember-
ségéből a magyar bibliát. íme a jó és egészséges terv, 
a melyet a nagy háború és vele kapcsolatos változott 
érzelmek és viszonyok váltottak ki. Hisszük, hogy ez 
minden illetékes tényező részéről meghallgatásra és lel-
kes felkarolásra talál. Nem is lehet másként. 

Nem most merült föl először ez az eszme. Már 
többen, több alkalommal mutattak reá arra a viszás, 
nem akarjuk mondani szégyenletes helyzetre, hogy a 
mi magyar bibliánkat, a mely az összes fordítások kö-
zött egyik legrégebbi, külföldi társaság adja ki. Ne ér-
tessünk félre. Az a jogos és általános felháborodás, a 
mely lelkünkben az angol nemzet iránt a nagy háború 
kezdete óta él és napról napra fokozódik, sem homályo-
síthatja el azt az elismerést és hálát, a melynek 1904-ben 
az egész föld kerekségén oly áldásosán működő bibliai 
társaság iránt születésének századik évfordulóján temp-
lomainkban is kifejezést adtunk. Ez bizonyára gyermekes 
kicsinyesség volna részünkről. 

De az angol keresztyénség mostani magatartása, 
az a körülmény, hogy mint a mai számunkban közölt 
érdekes levélváltásból is látható, ez teljesen odakötötte 
magát a németgyűlölő hivatalos angol politika szeke-
réhez, hogy most már nincs egyetlen elítélő szava a 
király gyilkosok és ezek pártfogói ellen, már csak hű 
szövetségeink iránti tekintetből is becsületbeli köteles-
ségünkké teszi azt, hogy ne fogadjunk el tőle a közel 
jövőben semmiféle kedvezményt. Ezt mindenki természe-
tesnek találja és nem minősítheti trucczolásnak. Mit ér 
nekünk az a frázis, a melyet több felől hallottunk, hogy 
ők reánk magyarokra nem haragusznak. Fiaink százezrei 
esnek áldozatul az angol hálóvetésnek ádáz furfang szőtte-
fonta politikának. Nekünk bizony, fájdalom, nagy okunk 
van kitépni mindenféle angol barátságot lelkünkből. De 
a mi még fontosabb e kérdés elbírálásánál: az angolok 
oly érzékeny sebeket, eredményeiben most még ki sem 
számítható csapásokat mértek a keresztyénség és külö-
nösen. a misszió ügyére, hogy ezt, bármiként végződjék 
is a nagy háború, csak úgy könnyedén, rövid időn belül 
elfeledni semmiképen nem lehet. Ebből folyólag és ez a 

fö: mi ezután nem szerepelhetünk semmiféle tekintetben 
a britt keresztyénség missziói munkájának, vállalkozásai-
nak színtere gyanánt. A biblia olcsó, az előállítási árnál 
kevesebbe kerülő kinyomatása és terjesztése — egyebeket 
most nem említve — missziói munka. Ebben a tekintet-
ben mi ez idő szerint még missziói terület vagyunk. 
A következtetés könnyű és önként folyó. 

El és ki tehát a britt gyámság alul ezt a szent, 
nagy, igazi egyetemes ügyet illetőleg! Ne engedjük semmi-
képen elaludni ezt az eszmét. Ezen a téren azután már 
igazán találkozhatunk összes magyar protestánsok. Hány 
milliónyi is a mi számunk ?! Olyanoknak is, a kik csak 
néhány százezernyi lelket számlálnak, megvan a maguk 
bibliai társaságuk és saját erejükből kinyomatott és ter-
jesztett bibliájuk. Nekünk is volt. Miért ne legyen a 
közeljövőben? Töröljük le bibliánk czímlapjáról a „britt" 
nevet, hadd hirdesse a magyar biblia a magyar protes-
táns keresztyénség ébredését, erejét. Ez lesz az igazi 
nemes bojkott! 

Tudjuk, hogy nem lehet felfújni a dolgot. Jogi és 
más, máról holnapra el sem intézhető kérdések vannak 
kapcsolatban a tervvel. Hogy egyebet ne említsünk: új 
revizió kell. Nem baj. A mostaninak úgy is sok kardi-
nális hibája van. A többek között nagyon kirí belőle a 
sok kéz és nem egy helyen az elsietés nyoma. 

Ne rettenjünk vissza a nehézségektől. Ápoljuk, 
melengessük szeretettel a tervet. És majd ha összejöhe-
tünk, élesztgessük és ne hagyjuk elaludni a tüzet! 

P . 

Az angolok és a világháború. 
— Harnack professzor válasza tíz angol theologusnak.* — 

Harnaclc Adolf, a berlini egyetem világhírű egy-
háztörténet-tanára, a világháború kezdetén nagyhatású 
beszédet tartott Berlinben, melyben erősen kikelt Anglia 
ellen. Ez tíz tekintélyes angol egyházi férfiút arra indí-
tott, hogy (augusztus 27-iki kelettel) levéllel forduljanak 
a nagy tudóshoz és próbálják mentegetni Anglia visel-
kedését. Az fájt nekik legjobban, hogy Harnack a czi-
vilizáczió árulójaként tüntette föl Angliát. Szerintük Anglia 
elsősorban Belgium megsértett semlegességének, másod-
sorban a kis Szerbia önállóságának megoltalmazása 
érdekében fogott fegyvert. Levelük végén ismételten 
utalnak arra, hogy azért fordulnak hozzá, mert „mély 
tiszteletet éreznek iránta és rendkívül nagyra becsülik 
azokat a szolgálatokat, a melyeket a keresztyénségnek 
tett". 

A világhírű tudós, ki nemrégiben még szintén egyik 
leglelkesebb híve volt a német-angol barátságnak, hama-
rosan megadta rá a méltó választ. Szeptember 10-iki 
válaszában éles, bonczoló elméjével foszlányokra tépi az 
angol theologusok szépítgető okoskodásait. Nemcsak 
védekezik, hanem egyúttal halálos csapásokat is mér. 

* Örömmel vennők, ha a világhírű tudósnak ezt a klasszikus 
alkotását, fordításunk nyomán, más lapjaink is közölnék. 



Éles szemével, mellyel oly biztossággal látott bele az 
őskeresztyénség és a római egyház kialakulásának rég 
letűnt századaiba, mint eddigelé még senki se, belelát 
az angolok önző lelkének legtitkosabb rejtekeibe és a 
sötétségből biztos kézzel hozza napfényre az Angliát 
erősen megbélyegző, letagadhatatlan tényeket. Mintha 
nemzetével érző nagy lelkének minden erejét összeszedte 
volna, olyan csodás erővel sujt le ítéletével Angliára, 
olyan fenséggel ^seng ki soraiból az a biztos tudat, hogy 
ők Nyugat-Európa kultúráját védik s az a remény, hogy 
ebben a harczban nem eshetnek el, mert vélük együtt 
dőlne sírba Nyugat-Európa kulturája. 

Válaszát, mely valóságos históriai okmány, az aláb-
biakban szószerinti fordításban adjuk. Nekünk csak az 
a megjegyezni valónk van, a mit majd hozzá is eljut-
tatunk fordításunkkal egyidejűleg : a hol a kettős monar-
chiáról beszél, mindenütt csak Ausztriát emliti, Magyar-
országot nem. 

* 

Igen tisztelt Urak! 
Ezeket a szavakat: „Nagybritánnia úgy viselkedik, 

mint a czivilizáczió árulója", nem használtam, de erről 
a viselkedésről való fölfogásomat egész híven adják elő. 
Az illető mondat így hangzik beszédemben: „Kulturánk, 
az emberiség legfőbb kincse, kiváltképen három népre, 
valóban, csaknem egészen reájuk volt bízva: reánk, az 
amerikaiakra és az — angolokra. Nem mondok egyebet. 
Elfödöm fejemet." Legnagyobb fájdalmamra, az önök 
sorai után is fenn kell tartanom ezt az ítéletet. 

Önök azt állítják, hogy Anglia csupán a kis szerb 
és belga nemzetek megoltalmazására s egy nemzetközi 
szerződés védelmére ragadott és volt kénytelen kihúzni 
hüvelyéből a kardot. Ebben az állításban legalább is 
rettentő önámítást látok. 

A mi Szerbiát illeti, megdönthetetlen valóság, hogy 
kormánya nem ment a szerajevói aljas bűnténytől, az is 
megingathatatlan igazság továbbá, hogy Oroszország tá-
mogatásával Ausztria délszlávjait évek óta a legelvete-
mültebb fegyverekkel igyekezett föllázítani. Ha Ausztria 
utoljára is szigorú ultimátumot küldött néki, a nélkül 
azonban, hogy területi épségét meg akarta volna sérteni, 
minden művelt nemzetnek, így Angliának is kötelessége 
volt azt megengedni, mert Ausztria uralkodóházát, Ausztria 
becsületét és Ausztria létét támadták meg. Ha nem aka-
dályozta volna ezt meg, úgy Oroszország uralmát jelen-
tette volna ez a Balkán keleti felén, mert Szerbia nem 
más, mint orosz helytartóság és az Oroszországból moz-
gatott Balkán-szövetség kizárólag Ausztria ellen irányult. 
Angliában éppúgy tudják ezt, mint itt nálunk, Német-
országban. Ha önök, igen tisztelt Urak, ennek ellenére 
mégis azt az ítéletet merik megkoczkáztatni, hogy ebben 
az esetben voltaképen egy kis állam önállóságának egy 
naggyal szemben való megoltalmazásáról van szó, úgy 
igazán nehezemre esik az önök bona fides-ében hinni. 
Nem a kis Szerbiáról van itt szó, hanem Ausztriának 
és a nyugati kulturának a pánszlávizmussal való plet= 

halálharczáról. Szerbia nem más, mint Oroszország előre-
tolt őrszeme és ezzel az állammal szemben Szerbia „szu-
verénitása" az árnyéknál is kevesebb; így ezt Anglia 
meg sem oltalmazhatja, mert a valóságban egyáltalán 
nincs is meg. A világtörténelem részéről ismert leggyá-
vább gyilkossággal Szerbia önönmagát törülte azoknak 
az államoknak a sorából, a melyekkel az egyenlőség 
alapján állva érintkezünk. Vájjon mit tett volna Anglia, 
ha a walesi lierczeget orozva agyonlőtték volna egy 
olyan ellenséges kis állam megbízottai, a mely folyton-
folyvást lázítgatja az íreket ? Vájjon enyhébb ultimátumot 
küldött volna, mint Ausztria? Önök azonban minderről 
egy szót sem szólnak, hanem a helyett a rettenetes hely-
zet helyett, a melybe Szerbia és Oroszország juttatta 
Ausztriát, csupán egy szorongatott kis állam szükségeit 
látják, a melynek segítségére kell sietni ? így ítélni már 
nem is vakság, hanen valóban égbekiáltó gonoszság lenne, 
ha nem tudnók, hogy Nagybritánnia számára más nagy-
hatalmak létérdekei egyáltalán nem léteznek, mert csak 
saját létérdekeit és azokét a kis nemzetekét engedi ér-
vényesülni, a melyeknek a fönnállása értékes rá nézve. 

Alapjában véve önökre nézve természetesen, Szer-
bia épp úgy közömbös, mint mi reánk nézve; igen, 
Ausztria is közömbös önökre nézve s bizonyára belátják 
azt is, hogy joga volt Ausztriának Szerbia megbünteté-
sére. Minthogy azonban az Ausztria mögött álló Német-
országot meg kellett támadni: Szerbia ártatlan kis állam, 
melyet meg kell kímélni! Mi következik ebből ? Nagy-
británnia Oroszországgal karöltve Németország ellen 
indul 1 Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy Nagybritánnia 
áttöri azt a gátat, a mely Nyugateurópát és kulturáját 
Oroszország meg a pánszlávizmus ázsiai tudatlanságának 
homoksivatagja ellenében eddig megvédelmezte. Nékünk, 
németeknek most saját testünkkel kell ezt helyettesíte-
nünk. Mi megtesszük ezt a vér áradatában és föltartóz-
tatjuk. Föl kell tartóztatnunk, mert mi védelmezzük más-
fél ezredév munkáját egész Európa, sőt — Nagybritánnia 
számára is! De azt a napot, a melyen Nagybritánnia 
ezt a gátat áttörte, a világtörténelem sohasem fogja el-
felejteni. ítélete így fog hangzani: azon a napon, a me-
lyen az orosz-ázsiai hatalom rátört Nyugateurópa kultú-
rájára, Nagybritánnia kijelenjette, hogy Oroszországgal 
kell tartania, mert — „Szerbiának, a gyilkos államocs-
kának a szuverénitását megsértették!" 

De nem — az önök irata szerint Szerbia szuveré-
nitásának megvédelmezése Nagybritánnia nékünk küldött 
hadüzenetének nem az első, hanem csak a második oka. 
Az első ok Belgium semlegességének részünkről történt 
megsértése: „Németország széttépett egy saját maga 
részéről is biztosított szerződést." Emlékeztessem-e önö-
ket arra, miként gázolt át Nagybritánnia szerződésen és 
ünnepélyes ígéreteken ? Hogy áll például Egyiptom dolga ? 
De nem szükséges bővebben részleteznem ezt a szembe-
ötlő és folytatólagos szerződésszegést, mert a nemzetközi 
jognak még sokkal vérlázítóbb megsértése is szerepel 
adósságszámlájukon; bebizonyosodott, hogy hadseregük 



dum-dum lövegeket használ s így a tisztességes had-
viselést a legvérengzőbb barbarizmussá siilyesztette. 
Nagybritánnia ezzel örök időkre eljátszotta minden jo-
gát arra, hogy a nemzetközi jog megsértése miatt pa-
naszkodjék. 

Ámde — ettől eltekintve — önök ismételten elhall-
gatják a dolog lényegét. Mi nem üzentünk háborút Bel-
giumnak, hanem csak a következőt jelentettük ki: Mint-
hogy Oroszország és Francziaország arra kényszerítenek 
minket, hogy két harczvonalon viseljünk egyszerre há-
borút (a hol 190 millió áll 68 millióval szemben), össze 
kell omlanunk, ha nem végezhetjük fölvonulásunkat Bel-
giumon keresztül; ezt meg is tesszük, de szorgosan 
óvakodunk Belgium bármiféle megkárosításától és min-
den kárt megtérítünk. Szívre a kézzel! Vájjon Nagy-
británnia, ha hozzánk hasonló helyzetbe került volna, 
habozott volna-e csak egy pillanatig is, hogy máskép 
cselekedjék ? És — kirántotta volna-e Nagybritánijja a 
kardját a mi érdekünkben, ha Francziaország sértette 
volna meg Belgium semlegességét hasonló átvonulással ? 
Nagyon jól tudják önök, hogy mindkét kérdésre nem-
mel kell válaszolniuk! 

Birodalmi kanczellárunk a tőle már megszokott túl-
ságos lelkiismeretességével kijelentette, hogy bizonyos 
jogtalanság forog fönn részünkről. Én nem tudnám őt 
követni ebben az ítéletében, sőt még alaki jogsérelmet 
sem tudok elismerni, mert olyan helyzetben voltunk, a 
melyben nincsenek többé formák, hanem csak erkölcsi 
kötelességek. Dávid is, a mikor a végső szükségben el-
vitte az Úr asztaláról a szentelt kenyereket, egészen 
jogosan cselekedett, mert a törvény betűje megszűnt 
abban a pillanatban. Önök épp oly jól tudják, mint ón: 
van szükségjog, mely vasat is tör, mennyivel inkább 
egy szerződést! Vegyék fontolóra helyzetünket I Bizo-
nyítsák be, hogy Németország lelkiismeretlenül teremtett 
magának szükségjogot, bizonyítsák ezt be arról az órá-
ról, a mikor az önök országa is ellenségeinkhez csatla-
kozott s így nékünk a félvilággal kellett hadba szálla-
nunk ! Ezt nem tudják megtenni; augusztus 4-én sem 
tudták, mégis ezt a legnyomorultabb ürügyet választot-
ták, — mert meg akartak minket semmisíteni. Az önök 
levele után, uraim, el kell fogadnom, hogy önök messzire 
elhárítják maguktól ezt a szándékot, bár csak szemé-
lyükre vonatkozólag, de vájjon elhiszik-e önmaguk is és 
el akarnák-e velem is hitetni valóban, hogy államféríiaik 
csak azért üzenték meg nékünk a háborút, mert arra 
határoztuk magunkat, hogy átmasírozunk Belgiumon? 
Ilyen balgáknak és könnyelműeknek talán mégsem tart-
hatják állam férfiaikat! 

De még nem jutottam a végére. Nem mi voltunk 
azok, a kik Belgium semlegességét elsőízben megsér-
tettük. Belgium, a mitől tartanunk kellett s a mit most 
a tények nyomán egyre világosabban látunk, már régóta 
szövetségben volt Francziaországgal és — önökkel. 
Francziaország repülőgépei ott röpködtek már Belgium 
fölött, még mielőtt mi bemasíroztunk, megállapodások 

jöttek létre Francziaországgal és Maubeuge-ben egész 
arzenálra való angol löveget találtak, a melyeket még a 
hadüzenet előtt helyeztek el ott. Ez az arzenál — önök 
tudják, hol fekszik Maubeuge! — Nagybritánniának 
Francziaországgal való megegyezésére vall s ebben 
Belgiumnak is szerep jutott. Ezek a megállapodások 
nyilvánvalóakká váltak ma már a világ számára, mert a 
bizonyítékok helye körül van zárva és Nagybritánnia 
szemfényvesztő játéka le van leplezve. Önök lovalták 
és kényszerítették ellenünk háborúra Belgiumot, így az 
önök fejére száll a rettenetes felelősség mindazért a 
nyomorért, a mely ezt a szegény országot érte. Ha a mi 
terveink szerint ment volna végbe a dolog, egy belgá-
nak sem görbült volna meg a hajaszála se. 

Ha most már mind Szerbia, mind Belgium csak 
értéktelen ürügyek Nagybritánniának ellenünk való had-
üzenetére, úgy éppenséggel nem marad fönn semmi más 
alap eme hadüzenet számára, mint államférfiaiknak az 
a szándéka, hogy megsemmisítsenek, vagy legalább is 
úgy meggyöngítsenek minket, hogy Nagybritánnia egye-
dül uralkodhassék a tengeren és a távoli világrészeken. 
Ezt a szándékot tagadják saját személyükre vonatkozó-
lag és nékem kötelességem hitelt adni szavuknak. De 
tagadják-e kormányukra vonatkozólag is ? Ezt már nem 
tehetik, mert — ha Nagybritánnia is rászánta magát 
arra, hogy Oroszországnak és az Oroszországtól kor-
mányzott Francziaországnak nagy szövetségébe beálljon, 
ha félredobott minden ellentétet, mely közte és Orosz-
ország között volt, ha nemcsak Oroszország hordáit 
uszítja ránk, hanem lelkiismeretlenül a japánokat is s 
így a „sárga veszedelmet" zúdítja ránk és Európára, ha 
az európai kulturával szemben való kötelességeit is a 
tengerbe sülyeszti — nyilvánvalóan áll előttünk, hogy 
mindezek számára csak egy magyarázat és egy indok 
van : Anglia azt hiszi, hogy elérkezett az óra a mi meg-
semmisítésünkre. Miért akar minket megsemmisíteni ? 
Mert nem tudja tűrni a mi erőnket, a mi szorgalmunkat, 
a mi virágzásunkat! Más magyarázat nincs! 

Mi és Nagybritánnia Amerikával karöltve, békés 
egyetértéssel, magasabb fokra tudtuk emelni az emberiség 
történetét, és mindenkinek meghagyva a magáét, békében 
tudtuk vezetni a világot. Mi, németek se nem ismertünk, 
se nem ismerünk ennél magasabb eszményt. Császárunk 
és népünk 43 éven át sok áldozatot hozott ennek meg-
valósítása érdekében. Erőnk kifejlődésének mérvéhez 
képest nagyobb területre is tarthattunk volna igényt, 
mint amekkorával birunk a földön. Soha sem gondoltunk 
arra, hogy erőszakos eszközökkel váltsuk valóra ezeket 
az igényeket. Népünk szorgalmával és ennek a szor-
galomnak a békés gyümölcseivel igyekezett erejét meg-
mutatni. De még ezt sem nézhette jó szemmel Nagy-
británnia : irigy volt erőnkre, irigy volt flottánkra, irigy 
volt iparunkra, kereskedelmünkre és az irigység minden 
rosznak a gyökere. Ez kergette Nagybritánniát ebbe a 
legborzalmasabb háborúba, melyet a világtörténelem valaha 
ismert s a melynek a vége beláthatatlan. Mit kívánnak most 



tenni, uraim, midőn szemeik fölnyílnak hazájuk politiká-
jának láttára? A keresztyén kultura nevében, melyet 
kormányuk oly lelkiismeretlen módon koczkára tett, én 
csak azt az egy tanácsot tudom adni: ne csittítgassák 
lelkiismeretük szavát továbbra is Szerbiával meg Bel-
giummal, melyeket meg kell oltalmazniok, hanem fordul-
janak vissza és zabolázzák meg kormányukat. Talán 
még nem késő. A mi minket, németeket illet, a mi útunk 
határozottan meg van szabva, ha sorsunk nem is. Ha 
elesünk, a mitől óvjon meg minket Isten és erős karunk, 
vélünk együtt száll sírba földrészünkön minden magasabb 
kultúra, a melynek Őrizetére elhivattunk; mert Nagy-
británnia sem Oroszországgal, sem Oroszország ellenében 
nem tudja azt többé fönntartani Európában. Ha győzünk 
— s a győzelem több a mi számunkra, mint puszta 
reménység — miként eddig, úgy továbbra is érezni fog-
juk felelősségünket a magasabb kulturával, a tudomány-
nyal s Európa békéjével szemben és távol tartjuk magunk-
tól azt a gondolatot, hogy uralkodni akarjunk Európa 
fölött. Mindenki mellé oda fogunk állani, a ki vélünk 
karöltve, testvéri közösségben, békés Európát akar terem-
teni és fönntartani. 

Vélem szemben tanúsított barátságos érzületük to-
vábbi megtartásáért hálás vagyok önöknek egyénileg. 
Szükség nélkül nem is fogok semmi olyan köteléket el-
tépni, a mely engem hazájuk őszinte keresztyéneihez és 
tudományához fűz. Ez idő szerint azonban ez a kötelék 
rám nézve semmiféle értékkel nem bír. 

Prof. Harnack. 
Utóirat: Máris folytathatnak egy olyan harczot, a 

mely dicsőséget szerez önöknek. Mint negyedik nagy-
hatalom, a nemzetközi hazugságsajtó lépett föl Német-
ország ellenében : elárasztja a világot a mi dicsőséges 
és szigorú erkölcsű hadseregünkre szórt hazugságokkal; 
megrágalmaz mindent, a mi német. Csaknem minden 
lehetőségtől meg vagyunk fosztva, hogy ezzel a „mély-
ségből való állattal" szemben védekezhessünk. Ne higy-
jenek hazugságainak és terjesszék felőlünk az igazságot! 
Mi ma sem vagyunk egyebek, mint a miknek Carlyle 
festett minket önöknek. Harnack. 

Ford.: dr. Kováts István. 

K R Ó N I K A . 

Menekülés — visszatérés. 

Feszült figyelemmel, remény és kétség között kí-
sérjük figyelemmel már két hónap óta a háborús híre-
ket. Gondolataink szüntelen ott járnak a harczmezőkön, 
a hol katonáink nagy és nehéz csatákat vívnak, áznak-
fáznak és, fájdalom, sokan elesnek. De senki sem veheti 
tőlünk rossz néven, ha kétszeres érdeklődéssel és szo-
rongó aggodalmak között figyeltünk azokra a véres har-
czokra, a melyek hazánk sok vér áztatta földjén belül 
folytak és folynak. Különös nagy részvéttel tekintettünk 
a végekre, dél és észak felé. Gondoltunk azokra az őr-

helyekre, a melyeket az ádáz ellen feldúlt, a honnan a 
pásztoroknak nyájaikkal együtt menekiilniök kellett. 
Siralmas, keserves volt a vándorlás és a legtöbb esetben 
fájdalmas a visszatérés a feldúlt, kirabolt tűzhelyhez. 
Most csak kevés hírt hallunk felőlük. Majd később el-
mondják a szomorú történetet. Adjon az Úr a mi lelkész-
társainknak, tanárainknak, tanítóinknak, a gyülekezetek 
véneinek kettős lelki erőt és vigasztalást, hogy újra 
megépíthessék a lerombolt falakat, kerítéseket és vígasz-
talhassák, bátoríthassák a gondjaikra bízottakat. — Tud-
juk, hogy mindenütt vitézül, elszántan harczoltak a mi 
hős katonáink, de bizonyára kétszeres hősiességgel ott 
a végeken a mi földünkért, a mi tűzhelyeinkért. Koszo-
rúzza mindenütt teljes siker és győzelem nehéz har-
czaikat! 

Rombolás. 

Fájdalommal olvasunk róla. Évszázadokon átépült 
templomok, a tudomány, művészetek, kultura terjeszté-
sének czéljaira szánt építmények omolnak össze a rette-
netes, pusztulást, halált osztó fegyverek robbanó golyói 
előtt. Panaszok, vádaskodások mennek jobbra-balra a 
„barbárok" ellen, a kik tűzzel-vassal semmit nem kí-
mélve, mennek előre. — Tudjuk, hogy a végleszámolás-
nál szóba kerülnek ezek a dolgok is, most a csatazaj-
ban, fegyverek tüzénél ki láthatna tisztán és ítélhetne 
elfogulatlanul. De egy kérdést már most fel lehetne 
vetni ezzel kapcsolatban. Ki idézte fel ezt a rémes há-
borút, ki borította lángba a félvilágot, ki vetette ki a 
hálót ? Bizonyára az fog felelni a nagy rombolásért, a 
ki ebben bűnösnek találtatik. Nem tudjuk, nem az lesz-e, 
a ki azzal a tudattal szította a tüzet és élesztgeti most 
is, hogy az ő kathedrálisaiban, donijaiban, múzeumaiban 
semmi kár nem esik. — Mit ér annak ajkain a jeremiád 
elpusztult építmények felett, a ki most nyugodtan nézi 
élő és érző emberek szenvedését, elestét, pusztulását. 
Ki ér rá most siratni holt köveket és ezekből felrakott 
építményeket, mikor Istennek ezernyi élő templomára tör 
napról-napra a romboló halál ?! 

B E L F Ö L D . 

Csendes jegyzetek. 
Falusi hősök. Tollkönnyű a toll, mégis nehéz a 

betűbarázdák szántása. Ilyenkor írni nem, csak olvasni 
szeretnénk . . ., azt is a jövő sötét arczulatából. 

A városi népet a sok plakáthír, „rendkívüli kiadás", 
rikkancs-újság narkotizálja . . . De mi, szegény falusiak, 
ki vagyunk forgatva régi valónkból. A háború vad, vé-
res dithyrambja hiába vágtat győzelmi örömmel, szomorú 
elégiává csendesedik, mire ideér! 

A magyar katonának nincs párja 1 Ez a harczok 
érezbevésett tanulsága . . . Pedig ez nem igaz. Van párja 
a magyar hősnek: a magyar asszony! Hősök ők is. 
Tisztelet érte nekik! Nézzétek csak! Csendülő kaszával 
omló, lágy rendet vágnak a harmatos sarjából. Egy-egy 



pajkos menyecske kezében úgy meg-meglódul a kasza, 
mintha ezt harsogná: „. . . vágok olyan rendet, mint te !" 

Te?! Hej, de messze van az. Nem évődhet vele. 
Ott a halál kaszál. Vérharmatos emberek vonulnak ide-
gen avarra . . . Meg kell állni. Megtörölni a szemet, 
mintha beleesett volna valami! . . . Pedig csak kihullott. 
Egy-két harmatcseppel több rezeg a füvön. 

A másik meg szánt fényes barázdát. Ezekbe a 
fényes hantokba veti bele a jövő esztendei „életet", a 
pirosló magot. Hant hantra simul szerelmesen. S ezekről 
a friss barázdákról, mik életet takarnak, eszébe jutnak 
a halicsi göröngyök a rácz rögök, a közös sir megásott 
földje, mik halottat borítnak . . . Meg kell fogózni az 
ekeszarvában . . . S a mint álmadozva ballag, bandukol 
barázdaszámra: . . . megelevenednek a rögök, kinő a 
selymes vetés. Zizegő sássá kalászba szökken. Az ő 
„embere" kiterjesztett karokkal hordja kévéi sorát. Hal-
lik a cséplés vidám zaja, . . . a malomkövek ropogó 
forgása, a dagasztott tészta zizzenő kelése. Megcsapja 
a kemencze hősége . . . Ropogó lángost kínál „neki" 
„bő zsírral ékesítve", hogy cseppen. ízes sót hint r á . . . 

És az egészből csak a cseppenés, meg a só az 
igaz. Ekevasra cseppen sóskeserű könnye. 

Szikrázva tűz alá a nap. Vidáman mosolyog egy 
robogó szekéren. Asszony hajt ja a lovat. „Eső lesz" 
tartja az ósdi babona. Igaz 1 

„. . . . Sem eső nem esik, 
Sem felhő nem látszik: 
Mégis az orczája 
Kétoldalról ázik . . . " 

Meglassúdik a két nyalka pej. A madár, meg a 
csillag. Egy sajgó sóhaj! Aztán megrándul a gyeplő, 
keményet suhint az ostor . . . s a két harmadfű csikó 
úgy robog, mint azelőtt! Hadd higyjék, mintha a gazdá-
juk hajtaná I . . . 

De ki tudná mindazt elsorolni, hogy mit csinálnak 
a magyar asszonyok. Ha az árendás zsidó meg nem 
szöknék az üres kocsmából, a mezei munkán ugyan nem 
látszanék meg, hogy hiányzik a férfi. Úgy sürög-forog, 
tesz-vesz, térül-fordul az a sok asszony . . . Még jobb 
is, hogy nem szól bele káromkodó szó, szitok, durva 
ö k ö l . . . De ezt csak mi mondjuk. Az asszonyszív két-
ségbe vonja. S azok a fáradt ujjak, mikor esténként 
hósapkát kötve enyelegnek a ficzánkoló kötőtűkkel, azok 
is mintha tagadnák. A haskötőt tűző varrógép pedig 
egyenesen lehurrog-berreg bennünket s azt kattogja: 
jobb tőle szenvedni, mint érte! 

Vájjon jobb-é?! 
Alig várják a vasárnapot, hogy feleletet nyerjenek 

rá. S az ige szaván, kálvini hitünk ősi balzsamán meg-
csendesedik szívük. Az Úr akarata ez! Most is sírnak, 
de ez a könny a kiengesztelődés könnye, a megnyugvás 
égi vize. Szemükben ott ragyog már az Isten végzésébe 
vetett rendületlen hit: „Legyen meg a te aka ra tod . . . " 

„Mert minden könnyűvel, jajjal 
Könnyebbül sorsom egy bajjal." 

És a mikor kimennek az Ür házából, csoportba 
verődnek. Kinyílnak a zsoltárok, s száradt zsályák, aszú 
levendulák közül előkerülnek a rózsaszínű tábovilapok 
is. Kézről kézre adják, mind elolvasgatják; a déli ha-
rangszó szélleszti szét őket . . . 

Úgy olvassák, mint az izgató regényt. Pedig csak 
pár kúsza, égbekanyarodó, öregbetüs, iromba sor . . . 

Városi ember meg is mosolyogná. Egyforma tar-
talmát szépen kinevetné. „. . . Édös feleségöm ! Hála 
Istennek egészséges vagyok, hasonló lyókat kívánok . . . " 

Ettől aztán olyan vígan mennek haza, hogy a ház-
őrző öregek is fejüket csóválják: tán valami tréfát mon-
dott a tisztelendő úr a prédikáczióban! Dirmegnek-dör-
mögnek miatta. 

Odafönt pedig, A ki mindent tud, följegyzi ezt a 
mosolyt is, a duruzsoló szót is, hisz' mind jó szívből 
fakad, s leküldi meleg, bizsergető napsugár alakjában 
egy harczoló magyar bakára! . . . 

Csányi Sándor. 

A M I Ü G Y Ü N K . 

Az új évnegyedben kérjük azokat az előfize-
tőinket, a kiknek előfizetésük most lejárt, szíves-
kedjenek előfizetésüket megújítani. A hátraléko-
sokat is kérjük hátralékuknak minél előbb való 
beküldésére. 

Kérjük azokat, a kik a lapot kapják, szíves-
kedjenek előfizetni és bennünket nehéz munkánk-
ban támogatni. 

A Claparéde-emléktáblára és ösztöndíj-alapra 
Háda Sándor pirosi s.-lelkész Molnár Zoltán útján 5 K-t 
adott. Eddig begyűlt 1463 K 10 fill. 

I R O D A L O M . 

Két jó könyv. 
(Eucken R. : Der Wahrheitsgehalt der Religion. Dritte umgearb. 
Aufl. Leipzig (Veit & Comp) 1913. 422 lap. Ára kötve 10 márka és 
Wundt V. : Elemente der Volkspsychologie. Grundlinien einer 
psychologischen Entwickelungsgeschichte der Menschheit. Leipzig 

(Kröner) 1913. 523 lap. Ára kötve 14 márka.) 

II. 

Wundt műve az emberiség pszichológiai fejlődése 
történetét teszi négy fejezetben kritikai vizsgálódásának 
tárgyává, a melyek elsejében egy tájékoztató bevezetés 
után „a primitív embertmásikában a „totemizmust", 
harmadikában „a hősök és istenek korát" s negyediké-
ben aa humanitás kifejlődését" ismerteti. Utóbbi fejezetben, 
a melyben a humanitás kulturális fogalmainak mindegyi-
kével külön szakaszokban foglalkozik, bennünket köze-
lebbről Wundt felfogása a világvallásokról érdekel. Sze-
rinte csak két világvallás van, s ez a buddhizmus és a 



keresztyénség. (Az izlam egyszerű „vallási keverék" s a 
zsidóság, egy missziót nélkülöző „leélt kultusz".) Mind-' 
kettő eminens értelemben vett kulturvallás és váltság-
vallás, de teljesen ellentétes felfogással az élet lénye-
géről és czéljáról. Mindkettőnek központja egy-egy ideális 
alkotó személyiség, a melynek későbbi istenítése a dog-
mában jutott kifejezésre. Előbbinek hibája annak pesz-
szimizmusa, utóbbinak előnye véghetetlen erkölcsi ener-
giája és asszimiláló képessége. Jézus személyisége a 
vallásos néphit legigazibb tipusa, míg a dogma a görög 
spekulatív szellem alkotása az evangélium talaján (Har-
nack). Maga a keresztyénség is, mint a kiengesztelés 
és a megváltás vallása a történeti fejlődés eredménye, 
mely gondolatot kiégészítjük azzal, hogy az üdvnek is 
van története az emberiségben az isteni kijelentés tör-
ténetében. E ponton Wundt psychologiai fejlődési elmé-
letét az isteni üdvtervek és czélok keresztyén gondola-
tával kell kiegészítenünk az emberiség vallásos életfej-
lődésében. Történeti és ethnologiai alapon nem vagyunk 
képesek a vallás életproblémájának megmagyarázására, 
s a félelem érzete és praktikus váza sem elégséges a 
vallás eredetének felkutatására. Tudásának sokoldalú-
sága és mélysége mellett is a vallás kérdésében meg-
győzőbbek Eucken vallásbölcseleti és történeti fejtege-
tései. 

Wundtnál különben az emberiség psychologiai fej-
lődésének összefüggő tárgyalása e fejlődés bölcseletévé 
válik. Ez mutat Hegellel való bizonyos szellemi rokon-
ságra. Problémáit az életfejlődés egyes korszakainál 
kölcsönös feltételezettségükben s egymásra való hatá-
sukban teszi bírálati vizsgálódásainak tárgyává. 

A két mélységes tartalmú művet szívesen ajánljuk 
olvasó közönségünk szíves figyelmébe. Meggyőző fejte-
getéseiből sokat tanulhatunk és okulhatunk. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

A „Harmatcseppek"-böl az első 10 ezer példány 
már fogyatékán van. A jövő héten már új nyomás alá 
kerül ez a kis füzet, a melyre e helyen ismét felhívjuk 
az érdeklődők figyelmét. Megrendelhető a budapesti ref. 
lelkészi hivatalnál IX., Kálvin-tér 8. 100 példány után 
postaköltségre 1 kor. küldendő. 

A Vasárnapi Újságot, a mely szép képekben és 
czikkekben örökíti meg a nagy világháború eseményeit, 
melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. A „Vasárnapi 
Újság" előfizetési ára negyedévre öt korona. Megrendel-
hető a „Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában (Budapest, 
IV., Egyetem-utcza 4.). 

EGYHÁZ, 

Egyházmegyei közgyűlések. Az alsó-baranya—bács-
szlavoniai egyházmegye niult hó végén tartotta közgyű-
lését. Szabó Péter esperes és Kozma László gondnok 
elnökletével. Az egyházmegye szlavóniai részében lévő 
gyülekezetek és lelkipásztorok az utóbbi időben sok 
aggodalmas napot éltek át. Többen közülök híveikkel 

együtt menekülni voltak kénytelenek a szerb betörés 
alkalmával. Két lelkész, Koppány Károly (Becmen) és 
Stadler Géza (Nikinci) nagyobb kárt is szenvedtek a 
fosztogatások következtében. Az egyházmegye a Korbai-
alapbóJ 300—300 kor. gyorssegélyt juttatott nekik. A köz-
gyűlés tagjai a gondnok lelkes felhívására 600 kor.-t 
adományoztak a zombori Vörös-Kereszt fiók egyesület-
nek. A hosszú tárgysorozat katonás gyorsasággal lett 
egy nap alatt letárgyalva. — Itt is volt régóta húzódó 
lelkészválasztási ügy : a sepsei. A bíróság a választást meg-
semmisítette. — A kecskeméti egyházm. közgyűlése. A kecs-
keméti ref. egyházmegye szept. 29 én tartotta őszi rendes 
közgyűlését Kiskunfélegyházán Ádám Kálmán esperes 
és Szemere Huba világi tanácsbíró elnöklete alatt. A köz-
gyűlés igaz részvéttel emlékezett meg azon veszteségéről, 
mely kiváló buzgó gondnokának, Bagossy Károlynak 
halálával érte. A mindenre gondos figyelemmel kiterjedő 
esperesi jelentés után letárgyaltatott az 51 pontból álló 
tárgysorozat. A közgyűlést megelőző napon tartotta az 
egyházmegyei lelkészegyesület évi rendes gyűlését Simon 
Ferencz elnöklete alatt. Kiss Zsigmond abonyi lelkész 
imája után az elnök tartott szép megnyitó beszédet, a 
melyben ő is nagy melegséggel emlékezett meg az egy-
házmegye elhunyt gondnokáról. Megemlékezett a kálvi-
neum megli^ Itásáról és buzgó adakozásra hívta fel lel-
késztársait. Legfontosabb határozata a gyűlésnek az volt, 
hogy az itthon maradtak lelkének erősítésére és vigasz-
talására imakönyvet ad ki. E nagyfontosságú és magasztos 
czélú hatarozat után a tisztikar újjáalakítása következett. 
A lelkész-egyesület újra megválasztotta a régi tiszti kart. 
A megüresedett gondnoki állás betöltésére nézve az 
egyházmegyei közgyűlés egyértelműleg megnyilatkozott 
hangulata dr. Küry Albert, Szolnok vármegye alispánja 
köré csoportosult, kinek kiváló egyénisége, képessége és 
hithűsége erős biztosítéka annak, hogy elődjének méltó 
utóda leend. — A gömöri ref. egyházmegye (tiszán-
inneni kerület) Rimaszombatban tartotta ezévi közgyűlését 
Czinke István esperes és Lukács Géza legidősb. vil. 
új tanácsbíró elnöklése mellett. A gyűlés elején Borne-
missza László gondnok levélben jelentette be lemondását. 
A közgyűlés a gondnok érdemeit jegyzőkönyvben meg-
örökítve elrendelte november 1-jei határidővel a szava-
zást. Dusza János pelsőczi lelkész mint új tanácsbíró 
és Réz László rozsnyói lelkész, mint főjegyző letették a 
hivatalos esküt. Az esperesi jelentés során tárgyalta a 
közgyűlés a dologi tandíjkárpótlásra, az adócsökkentési 
segélyre vonatkozó előterjesztéseket. A tanügyi előadó 
szerint az egyházmegyében 66 elemi iskola van 70 taní-
tóval, a tankötelesek száma 3614 volt. Az iskolába nem 
járók száma mindössze 42 (1'16%)- Tőkekamatsegély-
kérvény bőven volt itt is. Félmilliónál nagyobb tőkének 
megfelelő segélyt kértek az egyhásközségek. E téren 
egyelőre sok türelemre lesz szükség. Egy ritka és szo-
morú kötelességet is teljesített a közgyűlés. A karmaczi 
renitens, lelkészt választani nem akaró egyházközség 
lelkészi állását töltötte be. Hiába, több helyen még a 
mostani nehéz helyzetben sem szállnak magukba a nya-
kas kálvinisták! — A felsöszabolcsi református egyház-
megye Kisvárdán szept. hó 30-án tartotta közgyűlését 
Vas Mihály esperes és Jármy Miklós gondnok elnöklése 
mellett. Esperes imája után a gondnok intézett pár ko-
moly szót az egybegyűltekhez. A tárgysorozat most fe-
lényi terjedelmű volt, ezt is simán, gyorsan elintézték. 
Fehér asztal mellett a sebesültek gondozása képezte 
beszéd tárgyát, s ott nyomban 40 koronát össze is ad-
tak a jelenlevők. Pásztorokhoz illő cselekedet volt. — 
A nagyenyedi ref. egyházmegye f. hó 12-én Otordán a 



városháza üléstermében tartotta meg közgyűlését. — 
A szatmári ref. egyházmegye szept. 24—25. napján 
tartotta őszi rendes közgyűlését Szatmár városában Ko-
vács Lajos esperes és Madarassy Dezső gondnok elnök-
lete alatt. Az esperesi jelentés volt a legfontosabb pontja 
a gyűlésnek. A tanítók negyedrésze katona, fizetéseiket 
teljes összegben kiadják az egyházak. Hosszú és heves 
vitát szült az egyes egyházak tőkekamatsegély kérvé-
nyének osztályozása. — A középszabolcsi ref. egyház-
megye lelkészeinek, néhány világinak élénk érdeklődése 
mellett tartotta meg közgyűlését szept. 23-án Nyíregy-
házán Görömbei Péter esperes és Oencsi Albert gond-
nok elnöksége alatt. Érdekes tárgya volt dr. Szesztay 
Zoltán e. m. ügyész indítványa, hogy minden egyház 
hiteles kimutatásban számoljon el a haza érdekében 
hozott anyagi áldozatokról, hogy írott emléke is marad-
jon a nagy időknek, melyek nagy áldozatokat követel-
nek. Lelkesen elfogadták. A tiszaberczeli egyház 50 
métermázsa rozsot ajándékozott az otthonmaradt szűköl-
ködők részére s a küzdő egyháztagok egyházi adóját 
törölte. Az egyházmegyei közgyűlés közigazgatási pénz-
tárából 300 K-t szavazott meg a haza czéljaira. Nem 
hiábavaló a mi bizakodásunk! — Az alsózempléni ref. 
egyházmegye közgyűlése Bálint Dezső esperes, Meczner 
Béla gondnok elnöksége alatt Sárospatakon szept. 30-án 
folyt le. A közlekedési viszonyok miatt kevesen jelentek 
meg, hivatalnokokon kívül mindössze 11 lelkész, két 
világi tanácsbíró. A gondnoki megnyitó a vész és vihar 
közt erősítő, bátorító szavú volt. Új hivatalosok, tanítók 
esküdtek. A rendes ügyek közül említésre méltó, hogy 
az egyházmegyére beterjesztették az egyes gyülekezetek 
belmissziói munkájuknak tervezetét. 36 egyház 590,000 K 
tőkének megfelelő segélyt kért, a gyűlés 34 egyházat 
268,000 K-val terjesztett fel a kerületre. 

Adományok. Bardócz Pál székesfővárosi szakfel-
ügyelő-igazgató a budafoki ref. egyháznak 120 K-át 
adományozott. — Id. Mitnauer György és neje a nagy-
börzsönyi ev. egyháznak 500 K-át ajándékozott. Az egy-
házak hálásan fogadják az ily nehéz időben való meg-
emlékezést. Isten áldása az adózókon és adományukon! 

A budapesti Kálvin-téri templomban naponként 
van este 6 órakor istentisztelet, a melyen nagy gyüle-
kezet vesz részt. Az esti istentiszteleten okt. 5-tól 10-ig 
a budapesti kateheták, a mult héten III. és IV. éves 
theologusok prédikáltak. 

Az öcsödi ref. egyházban a lelkész buzgólkodása 
folytán szép, látható és megfogható eredménye van a 
munkának. Hét vasárnap 105 K gyűlt egybö, mint temp-
lomi perselypénz az otthonmaradtak segítésére. A köz-
ségi képviselőtestülettel karöltve 2000 K-t gyűjtöttek 
házanként. 164 taggal szept. 3-án megalakult a Vörös 
Kereszt-Egylet. Már eddig 120 kgr. súlyú ágy- és ruha-
neműt küldtek a központba, otthon pedig 25 ágyat 
szereltek fel a sebesültek részére. A példa vonz! Hisz-
szük, hogy ez is. 

Erendréden már több alkalommal aktuális, isme-7 / 
retterjesztő felolvasásokat és előadásokat tartott a lelkész 
Csutoros Albert. Legutóbb a polgárőrséget szervezte, 
melynek parancsnoka a lelkész. 

A szönyi ref. egyház templomát szeptember 6-án 
szentelte fel Németh István püspök. Mindenek ékesen 
vannak a gyülekezetben, s hirdetik a pásztor gondos 
munkáját, az érdemekben megőszült Czike Lajosét. 

Rendkívüli értekezlet. Báró Prónay Dezső egye-
temes főfelügyelő, mivel az egyetemes egyház üllői-úti 
tanácstermei hadi kórházzá vannak átalakítva, összehívta 
budapesti lakására a kerületek elnökségeit, az egyetemes 

pénzügyi- és az adóalapi bizottságot közös tanácskozásra, 
a rendkívüli intézkedések megbeszélésére. Október 2-án 
folyt le a nagy tanácskozás, a melyen az összes meg-
jelentek bizonyos aggódó elfogultsággal vettek részt, 
érezvén a nagy felelősségnek súlyát, a mellyel a köz-
egyháznak tartoznak. Alapos és hosszas tanácskozás után 
a következő megállapodások történtek: 1. Egyetemes 
közgyűlés a háború tartama alatt nem lesz. A kerületi 
gyűlések összehívásának joga az egyes kerületek elnök-
ségét illeti s e jogot érinteni a bizottság távolról sem 
óhajtja, mégis az a vélemény alakult ki, hogy a kerületi 
közgyűlések se tartassanak meg. Azonban, ha a háború 
befejeződik s az egyetemes közgyűlés megtartható lesz, 
az azonnal összehívandó s előtte egy hónappal a kerü-
letek is tartsanak közgyűléseket. 2. Az egyetemes egy-
ház jövő évi háztartása az 1914. évre szóló költségvetés 
keretei között marad. Azért gondoskodás történik arról, 
hogy legalább a költségvetésben rendszeresített állandó-
jellegű kiadási tételekre a lehetőség szerint rendelkezésre 
álljon a fedezet. 3. Az adóalapi rendes segélyek a háború, 
az annak következtében beállható pénzügyi helyzet és 
az egyetemes közgyűlés elhalasztása következtében az 
adóalapi bizottság legutóbb megállapított segélyek negyed-
része erejéig fognak folyósíttatni. Ezen megállapodásokon 
kívül bizonyos, esetleg szükségeseknek felmerülhető óvó 
intézkedések is történtek. 

Bírálat. Kozma Andor, a mi kedves Kobozunk a 
„Budapesti Hírlap" egyik mult heti számában szép és 
minket is érdeklő tárczaczikket irt a „Háborús prédiká-
czióról". Világi emberek ritkán írnak rólunk, a mi szol-
gálalankról, ha írnak, sokszor nincs köszönet benne. 
De |£ozma Andor megértéssel és nagy rokonszenvvel 
szól a szószékről általában és ezzel kapcsolatban a kál-
vinista igehirdetésről is. A czikkből néhány részletet köz-
lünk. „A háború a nemzet összes fizikai, anyagi és szel-
lemi erőinek lehető legnagyobb megfeszítését követeli. 
Nemcsak a fegyver alá sorozottak életét és vérét veheti 
igénybe, — a nemzet minden egyes tagjában rejlő min-
den testi ügyesség és lelki képesség s minden, a nem-
zet gazdaságának részét tevő érték is kell hogy készen 
álljon a mozgósításra. Sőt a hadsereg részére egyenes 
törvényes kényszerrel le nem kötött energiáknak parancs-
szó nélkül, önként illik felvonulniok, hogy a maguk sza-
bad módja szerint, a legnagyobb nemzeti erőfeszítésben 
szintén részt vegyenek. Még a legmagasabb békekultusz-
nak, a vallásnak hivatásos funkczionáriusai, a papok 
sem vonhatják ki magukat a háború megkívánta nem-
zeti kötelességek alól. A ki közülök nem is tábori lel-
kész, az isteni és emberi béke hirdetőjéből annak is a 
nemzeti önfentartás ultima ratiójának, a háborúnak pap-
jává kell átalakulnia. Háborús időben hiábavalóság a 
békés prédikáczió, — most háborús prédikáczióra van 
szükség. A vallás erkölcsi törvényei nem változnak 
ugyan, azonban most a háborúzó ember lelkéhez kell 
szólniok. Az erények ugyanazok maradnak, a melyek 
mindig voltak, csakhogy most a harczban kell az em-
bert igazi emberré nemesíteniök. Most még nagyobb 
szükség van rájuk, mint békében, mert erények nélkül 
harczoló ember lesz leghamarabb bestia. Igenis, a jó 
pap békében szelíd galamb legyen, de háborúban meré-
szen szárnyaló viharmadár, hogy nemzete lelkének izga-
tott röptétől el ne maradjon, hogy annak a lőporfüst-
ként gomolygó vészfelhőkben is emberséges irányt ad-
hasson. Ezért mi sem természetesebb, mi sem helyesebb, 
mint az, hogy ez idő szerint a magyar papok prédiká-
cziói általában háborús prédikácziók." E bevezetés után 
megemlékezik, Prohászka püspök, Bódis Jusztin a pan-



nonhalmi tudós benczés Szent István-napi háborús be-
szédéről, elismerőleg szól „az előtte ismeretlen budai 
s.-lelkész prédikácziójáról", a melyet meghallgatott és 
Haypál Benő budai lelkész beszédéről, a melyet figye-
lemmel elolvasott és azután így zárja elmélkedését: 
„A kiváló kálvinista pap (Haypál) prédikácziójának for-
mája konzervatívabb, mint a Prohászka-iskola modern 
római katholikus egyházi szónokaié. Külsőleg a kálvi-
nista prédikáczió kevésbbé világias. A hagyományos 
bekapcsolódás a szentírás szövegébe, az archaisztikus 
nyelvű vallásos szép szentencziák sűrű idézései a kál-
nista egyházi szónoklatoknak általában bizonyos ódon 
zamatot adnak. Az új irány római katholikus prédikácziói, 
a közvetlenebb hatás érdekében, a szónoki díszítésnek 
e régies, kedves módját mindinkább mellőzik. Bizonyára 
mindkét forma-irány jogosult, mert erős ok van rá, hogy 
egyik egyház ezt, a másik amazt követi. E mellett a 
hit örök lényege mind a két formában a régi; a modern 
élet termelte új gondolatok ellenállhatatlan benyomulása 
pedig az egyházi szónoklatba itt és amott egyaránt 
szembetűnő. A kik még mindig azt képzelik, hogy a 
templomokban nincs haladás, azok már vajmi régen 
nem hallgattak s nem olvastak prédikácziókat. Holott 
most, háborús időben, jó egy kissé ezekre is figyelni. 
Mert ezekből olyan nem megvetendő s nem is nélkü-
lözhető erkölcsi erők sugároznak át a hitért, megnyug-
tatásért és vígasztalásért epedő lelkek millióiba, melyek 
a háborús veszedelmek bátor leküzdésére és a háborús 
nyomorúságok türelmes elviselésere edzik a becsületes 
nemzetet." Adja az Úr, hogy igehirdetésünk mindenütt 
rászolgáljon erre az elismerésre I 

Látogatás. Dr. Szabó Aladár budapesti ref. lel-
kész f. hó 9-én Bécsbe ment Balogh Elemér pozsonyi 
lelkészszel a bécsi kórházakban fekvő sebesült magyar 
katonák látogatása czéljából.. 11-én vasárnap d.-e. a 
Dorotheer Gasse-i ref. templomban tartott istentiszteie-
letet, a melyen a bécsi magyarok közül sokan vettek 
részt felekezeti különbség nélkül. Látogatást tett dr. Witz-
Oberlin lelkész főegyháztanácsosnál, Lányi katonai főlel-
késznél és a hadügyminisztériumban. Majd néhány na-
gyobb kórházat is felkeresett, a magyar sebesült kato-
nákat vigasztalta és osztogatott közöttük vallásos irato-
kat. Mondanunk sem kell, hogy örömmel és szeretettel 
fogadták. (Egyik hórházban fekszik dr. Szöts Farkas 
tanártársunk fia: dr. Szőts Farkas miniszt. s. fogalmazó 
is súlyos lábsebével.) Minden illetékes tényező nagy 
előzékenységgel segítette őt ebben a munkában. Értesü-
lése szerint a Bécs közelében levő kórházakban és 
Ausztria sok városában vannak magyar sebesült katonák 
és kőztük számosan híveink közül. Milyen jó lenne, ha 
ezekhez is elmehetne valaki. Úgy halljuk, hogy ebben 
a tekintetben intézkedés fog történni. 

Helyreigazítás. Losonczy Géza czeglédi s.-lelkész-
től, a lapunk 41. számában megjelent solti egyházmegyei 
közgyűlési tudósításra vonatkozólag lapunk zártakorhelyre-
igazító sorokat vettünk. Ezek szerint nem helyes a „Tu-
dósító "-nak referádája az érsekcsanádi lelkészválaszrási 
ügyre nézve. Tudósító szerint a bíróság az ő fegyelmi 
ügyében hozott felmentő ítéletet. Losonczy Géza kijelenti, 
hogy neki soha sehol semmiféle fegyelmi ügye nem volt 
és hogy őt törvénytelenséggel senki nem is vádolta és 
hogy az ügyet nem is fegyelmi, hanem közigazgatási 
bíróság tárgyalta. 

Távozás. Mint értesülünk, Webster Jakab, a skót 
egyesült szabad egyház budapesti missziói lelkésze el-
távozott. Hazahívták, hazavágyott. Nem csodálkozunk 
rajta. Itt kellemetlen és kényes volt helyzete. A skót 

iskolában, a mely a budapesti ref. egyházközség felü-
gyelete alatt áll, az iskolaszék vezérlete mellett tovább 
folyik a tanítás. Hogy visszatér-e Webster, vagy helyette 
más és mikor? Ki tudja. Vezérczikkünkben hangsúlyozott 
nézetünk vonatkozik a skót misszióra is. Fájdalmas tör-
ténet ! 

I S K O L A . 

A Kálvineum megnyitása. Nagyjelentőségű esemény 
folyt le csendben és egyszerűen f. hó. 3-án Hajdúböször-
ményben. Megnyílt a Kálvineum fiúinternátus 91 bent-
lakó tanulóval. A növendékek gondozását Köblös Sámuel 
főgimn. igazgató és neje vállalták. Munkájukban két 
felügyelő-tanár van segítségükre. A házvezetőnő néhai 
Nagy Béla lelkész özvegye. 

Új kórház. A budapesti nagy pénzintézetek Buda-
pesten, a Fehérvári úton, az Erickson féle gyár helyi-
ségeiben nagyszerű új hadikórházat rendeztek be 1500 
sebesült részére A pénzintézetek már eddig is lVg millió 
koronát adtak a hazafias czélra. A kórház főorvosa dr. 
Manninger Vilmos egyetemi m. tanár, tart. főorvos. 
A betegápolás szolgálatát diakonisszák és a budapesti 
theol. akadémia betegápolásra kiképzett növendékei fog-
ják végezni. 

Alapítvány. A békési ev. esperesség legutóbbi köz-
gyűlésén 4000 K-ás alapítványt tett az esperesi ev. 
theol. otthon számára. Jól esik ebben a fegyverzajos 
világban ilyen hírről hallani, mikor az alma maternek 
így találják meg volt fiai az elveit lelki kincseket. 

A kolozsvári theol. fakultás a 20-ik iskolai évet, 
tekintettel rendkívüli időkre, csendben, szűk körben 
nyitotta meg. így is tekintélyes számú közönség jelent 
meg. Dr. Ravasz László imája után dr. Kecskeméthy 
István igazgató magas színvonalú, lelkes, bizakodó meg-
nyitót olvasott fel. Dr. Kenessey Béla püspök intézett 
komoly szavakat a tanárokhoz, tanitványokkoz. 

A sárospataki ref. főiskolán az előadásokat a 
városban fellépett pár koleraeset miatt Zemplén megye 
alispánja bizonytalan időre beszüntette. Remélhetőleg az 
ok hamarosan elmúlván, folytathatják az abbahagyott 
munkát tanárok és tanítványok. 

Külföldi iskolák megnyitása. A németországi egye-
temektől értesítés érkezett a budapesti egyetemhez, hogy 
az összes egyetemek a rendes időben (okt. 20—30 körül) 
megnyílnak s a közoktatásügyi miniszterek rendelkezé-
séhez képest igyekeznek teljes mértékben folytatni a 
tanítást. Egy új német egyetem is nyílik meg ez évben: 
a Majna melletti Frankfurtban felállított egyetem okt. 
közepén megkezdi működését. Az osztrák egyetemek — 
a lembergi, csernoviczi kivételével — megkezdték téli 
féléveiket. A horvát országos kormány elrendelte az 
összes iskolákban a cyrill betűs írás mellőzését és latin 
irás jegyekkel való helyettesítését. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Lutlier Társaság közgyűlése. A Budapestre 
okt. 8-án összehívott közgyűlést az irodalmi szakosztályok 
ülése előzte meg, melyen dr. Masznyik Endre elnökölt. 
Majba főtitkár előterjesztette azon műveket, a melyek 
már meg vannak bírálva s kiadásra várnak. A bizott-
ság a közgyűlésnek ajánlani fogja, hogy mondja ki a 
magvar bibliai társaság szükségességét s keresse meg 
úgy a testvér ref. egyház, mint a mi egyházunk összes 
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fórumait, testületeit és társulatait, hogy ez a társaság 
megalakítható legyen s a magyar protestántizmus ne 
szoruljon rá az angol és brit társaság különböző kiad-
ványaira. Az irodalmi szakválasztmányi ülés után az 
igazgató-választmány tartotta meg ülését. Délután 3 óra-
kor a közgyűlésen Scholtz püspök imája után Osztro-
luczky Miklós megnyitójában rámutat arra, hogy nem-
csak a békében, hanem a háborúk vikaraiban is szükség 
van a társaság munkájára. Veres József emlékét jegyző-
könyvbe iktatták. Zsilinszky Mihályhoz, kinek fia a csata-
téren elesett, részvét-iratot intéztek. Szentiványi titkár 
lemondását, érdemei elismerése mellett, tudomásul vették. 
Luther műveinek Yl-ik kötete is megjelent s most már 
az egész Luther meg jelent magyar nyelven. A köz-
gyűlés, többek felszólalása után, úgy határozott, hogy 
a Stráner „Lelki fegyver"-ét 2000 K költséggel három 
nyelven ingyen terjeszti, 1000 K-t pedig vigasztaló és 
hiterősítő röpiratok terjesztésére fordít, melyeket Kapi 
Béla fog magyar nyelven szerkeszteni s tótra is lefor-
dítják. A „Belmisszió" legközelebbi két számában lel-
készek részére szolgáló imákat közöl. A napirendre tűzött 
választásokat s a magyar bibliai társaság megalakításra 
vonatkozó javaslatot a legközelebbi közgyűlésre halasz-
tották. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Uray Józnef csomaközi ref. lelkész, Uray Sándor 
debreczeni lelkész édes atyja, elhunyt. Gyászában őszinte 
részvéttel osztozunk. 

Végli Lajos biharfélegyházi ref. lelkész 74 éves 
korában, lelkipásztorkodásának 37. évében elhunyt. 

Kovács István debreczeni tanítóképzőintézeti tanár, 
a 61. gyalogezred zászlósa, élete 30., tanársága 5. évé-
ben a harczmezőn kapott betegsége következtében, f. hó 
3-án, Nyíregyházán elhunyt. Bánatos szívű szülők, ifjú 
menyasszony, jó barátok gyászolják, siratják. 

Schmiclt Károly joghallgató, tart. zászlós, licz. 
Schmidt Károly ev. esperes fia az északi harcztéren, I)r. 
Lantner János békéscsabai ev. főgimn. tanár a csata-
téren hősi halált haltak. 

Gróf Bethlen Karolina, gr. Nemes Jánosné, néh. 
gróf Bethlen András miniszter testvére, hosszas szenve-
dés után, 65 éves korában, Kolozsvárott meghalt. Az 
egyház hűséges leányát gyászolja benne. Temetése okt. 
hó 4-én volt nagy részvét mellett. 

Gyárfás Albertné, sz. Veres Ilka, bethleni lelkész-
társunk hitvese okt. 3-án 57 éves korában váratlanul 
elhunyt. A háború idegtépő izgalmainak elesettje ő. 
Nagy Károly gyászbeszéde után 5-én helyezték nyugovóra. 

Áldás emlékezetükre! 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Biztosítsunk ! A háború egyáltalán nem teszi fölös-

legessé az elemi károk, vagyis a tűz, jég és baleset 
elleni védelmezés legmodernebb formáját: a biztosítást. 

A biztosító intézetek ezért fennakadás nélkül folytatják 
munkásságukat, sőt mint a Gazdák Biztosító Szövetkezete 
közli velünk, az altruisztikus alapon álló biztosító inté-
zetek, köztük elsősorban a szövetkezet a biztosító díjakat 
egyáltalán nem emelték, a háborúban természetszerűleg 
bekövetkező nagyobb koczkázat daczára sem. A szövet-
kezet azonban kijelenti, hogy a háború alatt kártérítést 
csakis azoknak fizet, a kik biztosítási díjaikat befizették. 
Iparkodjék tehát mindenki mielőbb tűz és jég, más 
egyébb elemi csapás ellen biztosítani. Rendkívül czél-
szerűnek tartjuk, életbiztosításokat kötni, mert a díjakat 
ebben az üzletágban sem emelték, csakis a hadbavonul-
tak életbiztosításánál, a kiknek a biztosított tőke 3%-át 
kell pótlólag befizetni, a minek ellenében a szövetkezet 
3 hóra vállalja a koczkázatot. Megjegyezzük, hogy új 
biztositások kötésénél ezúttal, mint a legtöbb biztosító 
intézet, a szövetkezet is ragaszkodik ahhoz, hogy a biz-
tosító fél legalább egy esztendei dijat megfizessen, a 
mely követelés természetszerű következménye a mora-
tórium bizonyos rendelkezéseinek. 

Felelős szerkesztő : B. P a p Is tván. 

H I R D E T É S E K . 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, iak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

M Ü L L E R J Á N O S 
utóda M A J E R K Á R O L Y 

Budapest, VII., Thököly-úf 52. 
(Saját ház.) 

Elt« magyar óragyár gőzerő- Képes árjegyzékek, kOltgég-
berendezó*sei. jegyzékek ingyen. 



Orgona- és harmoniumgyár 
gözerőtiajtás- i s sajátvillamosvíiágitással berendezve. 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
OS. 6* kir. udvari izállitok 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hai:gu és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
mtányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-

i lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 
minden nagysagban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. T ervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

D f C r i I T O f l T T f l gőzüzemre berendezett csász. 
I \ l L U I L t v " I 1 " és kir. udvari orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikai) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

a lelkész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16u alakban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és fél bőrkötésben . . 1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 kor.-tól <>.— kor.-ig 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8 ' a lakban 1772 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.00 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 0.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hDzzánk juttatni szíveskedjenek. 

Épen most jelent meg. Épen most jelent meg. 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

Hornyánszky ViKtor könyvkiadóhi-
vatala Budapest, V.9 AKadémia-u. 4. 

Európa legnagyobb 
háborús térképét 

2 Korona 70 fillér 
előzetes beküldése 
ellenében vagy 3 
Kor, ért utánvéttel 
bérmentve szállítja 

Hegedűs és Sándor 
könyvkereskedése Debreczenben. 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
ig Szövetkezetéhez &&& 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 55 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Bud apesten, VIIL kei\r Máría-utcza IL szám* Telefon: József 34—lO* 

Elvállalnak minden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetések készítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Nagy gyakorlattal bíró 
speczíálisták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyházgyülekezetek-
nek iskolák és templomok, 
valamint lelkészí- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. ^í Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. 
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^ H Á B O R Ú S IDŐRE:! ^ 
I m á d k o z z u n k J H a z a v é d e l m e . 

S Z e r e t t e i n K é r t . ^ ÉneK, imádság, prédiKáczió. 
ImáK háborús időKben. ^ |rta K i r n e r A Bertalan, 

írta Lengyel Gyula, ref. lelkész. y 
í on • A r a 4 0 fillér« Ara 20 fillér. 

T 

l Kis imakönyv harcztéren a vilatf h a b o r u b a n . J l é y ő R a t o n á h n a h . 
r p v n a 7 i d b s z c o 

írta Prőhle Károly, ev. lelkész. ^ í r t a U r a y Sándor, ref. lelkész. 
Ára 20 fillér. T Ára 20 fillér. 

Czélszerű levélhez melléKelt bélyegekben beKüldeni a Kívánt Könyv árát. 
Portóra 20 fillért KéreK. 

K a p h a t ó k K Ó R A I L A J O S N Á L B U D A P E S T 
I V . , K a m e r m a y e r R á r o l y - u t c z a 3 . s z á m . 

Hornyank/.ky Viktor cs. ks kik. üdv, könyvnyomdája Bitdapksiks GU6L58 
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Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l 
IX., R á d a y - u t c z a 28., a h o v á 
a k é z i r a t o k , e l ó f i z e t é s i é s h i r d e t é s i 

d í j ak stb. k ü l d e n d ő k . 
L a p t u l a j d o n o s és k i a d ó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesz tők : 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
B ö s z ö r m é n y i J e n ő , S e b e s t y é n J e n ő , T a r i Imre d r . é s 

Veres s J e n ő . 

E l ő f i z e t é s i ára : 
Egész évre: 18 kor . , félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 ko r . 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési díjak: 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

T A R T A L O M . Az É l e t K ö n y v é b ő l : Nincsen más n é v . . . ! Gombos L. — V e z é r c z i k k : Sürgős teendők. P. — K r ó n i k a : Áldozatok. 
Hősök emléke. — I s k o l a ü g y : A nagykőrösi tanítóképző-intézet új tanéve. Dr. — T á r c z a : Az első tábori istentisz-
telet az ellenség földjón. — K ü l f ö l d : Svédország. Amerika. Balkán-félsziget. Svájcz. Dr. T. I. — A mi ü g y ü n k . 
— I r o d a l o m . — E g y h á z . — I sko la . — E g y e s ü l e t . — K ü l ö n f é l é k . — S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . — H i r d e t e s e k . 

Az Élet Könyvéből. 

Nincsen más név . . .! 

„Nincsen senkiben másban 
idvesség, mert nem is adatott 
emberek között az ég alatt 
más név, mely által kellene 
nekünk megtartatnunk." 

Csel. 4.1S. 

A XX. század mostani nagy tusája új érának, új 
csapásoknak a kapuja. Régi aspirácziókat, bűnös érde-
keket, gonosz eszközökkel munkáló nemzeteket bizton 
meg fog alázni, a melyekkel szemben a jogos érdekek-
nek, a becsületesen előtörő vágyaknak, irányoknak kell 
érvényre jutniok, legalább is ez következik szigorúan 
abból a nagy erkölcsi igazságból, a mely a jogosan 
küzdők javára esik serpenyőbe. A történelem előbb-utóbb 
az igazságnak enged utat. 

Ennek az új érának azonban csak egy fundamen-
tuma lehet. Régi igazság csendül meg most is a terhes 
időkben. A várható új alakulatok sokat jelentenek nem-
zetekre és egyesekre egyaránt, de nem adják meg azt, 
a mit egyedül ez a régi név adhat e világnak, t. i. lelki 
megújhodást, üdvösséget; biztosítékát annak, hogy a 
világ javai igazi javak legyenek s az egyes ember igazi 
ember legyen e világban. „Jézus tegnap és ma és mind-
örökké ugyanaz" jelentőségét, értékét s életének min-
den áldását nem szoríthatja ki e világból senki és semmi, 
sem a békés idők nagyszerű alkotásai, sem a véres har-
czok viharai. Ebben az egyben új soha többé nem jön, 
új nevek, új irányok sohasem adhatják meg azt, a mit 
a régi, talán únott, „ócska" név: Jézus ad e világnak 
— megtartást. 

Ezt az évezredek által el nem homályosított nagy 
igazságot minden igazolja, a mi körülöttünk és bennünk 
történt és történik, igazolják azok a kudarczok is, a 
melyek a más eszközökkel dolgozó irányok aknamunkáját 

nyomon követték. A kultúra, a természettudomány ered-
ményei megbecsülésre méltók, de megoldást, tartalmat, 
igazi békét, üdvösséget, megtartást csak Jézus neve, 
ereje hozhat e világba, az emberbe. 

Voltak nevek Jézus előtt és után, voltak útak és 
törekvések a nagyigényű világnál, kultúránál, mindennél 
értékesebb lélek számára, de ezek vagy téves, vesze-
delmes útak, vagy csak relatíve voltak jók és eltörpülnek 
Jézus nevének abszolút fölényével szemben. A Buddha 
név sok önsanyargatást, lemondást kíván s a végén ott 
áll az ember számára a mindent elnyelő nirvána. Hová 
jut el általa az ember? Milyen kétségbeejtően semmi 
az emberi élet értéke, czélja e név nyomán! A zsidó 
törvény. Mózes jóhangzású nevek, de a velük kapcso-
latos nyűg és teher miatt nem tudnak e világnak meg-
újhodást, felfrissülést, energiát adni. Nagyobb van itt 
Mózesnél, a zsidó előjogoknál! Ez a régi név: Jézus. 
Jézus után Mohammed vette fel a harczot a lelkek 
bírásáért magával Jézussal. „ . . . Mohammed az ő (Allah) 
utolsó prófétája " Milliók és milliók mentek e név után. 
Ugyan hova? Az után, a kinél nincs bizonyosság, igazi 
megtartás, a ki így aggodalmaskodik az ő túlvilági sorsa 
felől: „Nem tudom, mi lesz velem" (Ibn Szad Moham-
medről írt életrajzában). 

Jézus biztos kézzel bontogatja ki nemzetek szá-
mára a boldogulás szálait s munkálja az egyes ember 
üdvösségét. Nagyobb van itt mindennél! Ez a régi név: 
Jézus. A lelki életet megbecsülő ember érti meg őt igazán, 
az, a ki csakugyan ad arra, hogy a teremtés koronája, 
az örökkévaló életnek tulajdonosa. Sok névből kiábrán-
dulhatunk, kudarczot vallhatunk, de Jézus igazi meg-
értése, megbecsülése, követése idvességet szerez e meg-
gyötört világnak. Mennyire ragadott meg minket e név, 
a kik szolgálatára adtuk magunkat? Meggyőződtünk-e 
arról, hogy feltétlenül igaz ez a minden mást kizáró 
isteni szó: nincsen senkiben másban idvesség? Elbuk-
hatunk, hűtlenné lehetünk hozzá, de ez az igazság rendít-



hetetlenül megáll mindnyájunkra nézve. Érdemes ily nagy, 
az egész világot átfogó szent nevet zászlónkra írni, 
szívünkbe zárni, komoly harczosaként küzdeni és általa 

* — győzni! 
Gombos L. 

SÜRGŐS TEENDŐK. 
Ott állunk-e mindenütt és mindenben a helyzet 

magaslatán? Nagy események késztetnek ennek a kér-
désnek ismételt feltevésére. Áron is vásároljátok meg 
az időt és alkalmat, hangzik felénk az Ige. Eszünkbe, 
szívünkbe kell venni ennek ébresztő szózatát. Fájdalom, 
itt van a nagy idő s alkalom ! Most kell, hogy híveink 
megérezzék, hogy van élő egyház, benne szerető édes-
anya, a ki nehéz időkben kettőzött érdeklődéssel, melen-
gető szeretettel fordul gyermekeihez. Azokhoz, a kik 
itthon vannak aggodalmak, szorongattatások között vagy 
épen árván és elhagyottan es azokhoz, a kik távol van-
nak küzdve, szenvedve, sinlődve, az áldott Orvos után 
epedve. 

Nem tehetünk róla, ki kell mondanunk azt a véle-
ményünket, hogy nem érezhetünk megnyugvást a fent 
feltett kérdésre adható válasszal. Nem láttunk még eddig 
semmi olyan egységes, nagyarányú akcziót a nii egyhá-
zunk részéről, a mely múltjához, rendeltetéséhez, hely-
zetéhez igazán méltó lehetne. Hallomásból, leírásokból 
értesülünk sok szép dologról, a mi nálunk történt és 
történik. És bizonyára több történik, mint a miről mi 
tudunk és hírt adhatunk. Meg vagyunk győződve, 
hogy egyházközségeink legtöbbjében a nagy események 
fokozottabb munkásságot váltottak ki azok részéről, a 
kikre az itthonmaradottak gondozása bízatott. Hiszen ha 
valamikor, úgy most nem kell törni fejünket azon, hogy 
„mit prédikáljunk", hiszen most látjuk igazán, hogy 
azokban, a melyek megírattak, az erőnek, vígasztalásnak 
micsoda gazdag kincsei vannak a mi számunkra és álta-
lunk azok számára, a kik Isten igéje köré gyülekeznek. 
Nem lehet, hogy most ne érezzük kettőzött mértékben 
a legkisebb gyülekezetben is az egyház prófétai külde-
tésének nagy jelentőségét és a vele járó munkának di-
csőségét. Hogy mi Krisztus képében járunk követségben 
és hordozói vagyunk a nagy megbékéltetés evangéliu-
mának. És ha nem akarnak hozzánk jönni, most kell 
fellépnünk a házak tetejére is s magunkat nem kímélve, 
„tele torokkal kiáltani". (Es. 58.) 

És milyen sok ifjú és idősb lelkipásztor jön gyak-
ran zavarba arra a kérdésre adandó feleletre nézve: 
hogyan is fogjak hozzá a lelkipásztorkodáshoz, mit csi-
náljak, kihez menjek és ha elmegyek, mit szóljak, mit 
cselekedjem ? Most van felelet ezekre a kérdésekre. 
Nem kell sokáig keresgélni, tanakodni. Most lehet kö-
vetni az Isten látogatásainak útjait. Most megnyílnak a 
szívek; most sokan vannak, a kik befogadták a „jöjje-
tek én hozzám" szózatát; vannak Nikodémusok is, a 
kik meglátják a jeleket és keresik a felülről jövő taní-
tást és vigasztalást. 

És bizonyára a legtöbb gyülekezetben, ott is, a 
hol eddig nem volt, meglesz és fokozódik a keresztyén 
könyörülő szeretet munkája. A meglátogatásnak napjai 
még csak ezután jönnek a maguk zord, fagyasztó hide-
gével. Nem lehet, hogy a ker. gyülekezet ott ne legyen 
mindenütt, a hol szükség kopogtat az ajtón, a hol a 
krisztusi nagy parancsolat teljesítéséről van szó. Az a 
nagy szellemi, erkölcsi erő és mindenekfelett a szere-
tetnek az az ereje, a mely lelkipásztoraink és ezek csa-
ládjainál van letéteményezve—egyebeket nem is említve 
— bizonyára kettős mértékben fogja megteremi a maga 
áldástosztó, könnyeket törlő gyümölcseit. 

Mint minden időben, az egyházi munkának az a 
részlete a fő, a mi az egyes gyülekezetekben le-
folyik. De ha ez még oly hathatós lenne is mindenütt, 
vannak most olyan feladatok, a melyeknek teljesítése 
egyházunk egészére vár. És épen itt vannak nagy hiá-
nyok. Most látjuk csak azt, a mit a lapok hasábjain 
többen többször hangoztattak, hogy milyen hiányos és 
szervezetlen a mi missziói munkánk. Mi most az egyház 
missziója, az, mely mindennél elébb való ? Az, hogy azok 
a fiai, a kik nem részesülhetnek a gyülekezet körében 
nyújtott lelki gondozásban, azok, a kik érettünk éhez-
tek, fáztak, megsebesültek, érezzék az egijház útján is, 
szóban és nyomtatványban a krisztusi szeretet erejét. 
Nem jöhetnek hozzánk. Nem kell-e nekünk elmenni és 
felkeresni őket?! Mind többen és többen lesznek az 
ilyenek. És tudjuk, hogy a közel jövőben mind távolabb 
tőlünk. Nem szabad megelégednünk azzal a gondosko-
dással, a mely a hivatalos illetékes, katonai tényezők 
részéről az ö kezdeményezésükre történik. A jóakarat, 
tudjuk, nem hiányzik náluk. De méltán elvárhatják, 
hogy az egyház is jöjjön segítségünkre érdeklődésével, 
tanácsával, áldozatával. 

Tudjuk, hogy itt katonai dologról van szó, hiva-
talos formákat mellőzni semmiképen nem lehet. Ok csak 
az egyház hivatalos képviseletével állnak szóba. De hát 
van nekünk §-unk a külföldön élő híveink lelkigondo-
zásáról. Van konventünk, konventi elnökségünk, admi-
nisztrácziónk. Azok, a kik most a külföldön értünk küz-
denek, szenvednek, előbbre valók, mint az amerikai magya-
rok, a kik közül bizony sokan épen a véradó lefizetése elől 
is menekültek és hazájuknak sok esetben az elégedet-
lenség és nyereségvágy miatt fordítottak hátat. — Ismé-
telten zörgetünk, nagyarányú, hozzánk méltó munkát és 
áldozatot kérünk. Legyen nekünk is egy „megbízottunk" 
— ha nem tábori püspök is a neve — a ki egysége-
sen, körültekintéssel, hozzáértéssel végezhesse ezt a 
mostan szükséges, nagy missziói feladatot! 

P. 

Távíratmegváltásí lapok ttZlftf^J-
sere a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker., Molnár-utcza \1. szám), j l j t j t jt ét 



K R Ó N I K A . 

Áldozatok. 

A „Lelkószegyesiilet" vezetőczikkében dr. Baltazár 
Dezső szóvá teszi néhány budapesti napilapnak azt az 
igazán eléggé el nem ítélhető eljárását, hogy az északi 
ellenséges betörések alkalmával menekülőket mindenféle 
gúnyos — többek között „patkány" — jelzőkkel trak-
tálták. Helyes, hogy ezt élesen megrótta. Mert hát íme 
most az utólagos értesítésekből látjuk, hogy a betörők 
nem épen csak keztyűs kézzel dolgoztak. Istennek hála, 
hogy a mieink elmenekülhettek! Mi, a kik még nem 
éltünk át hasonló lelki izgalmakat, nem is tudjuk el-
képzelni azokét, a kik, a mint hallottuk, ott fenn reg-
geltől estig vártak remegő szívvel, míg felülhettek a 
túlontúl zsúfolt vasúti kocsikba. Sokan csak egy kis 
kézitáskával menekülhettek. — E sorok írója 1913. év 
nyarán járt azon a vidéken, a hol most az ellenség 
rombolt és pusztított. E helyen emlékezett meg arról a 
szép útról, a máramarosi felejthetlen napokról. Gondolt 
most a szomorú napokban a sok jó barátra, a kik ben-
nünket, élünkön Baltazár püspökkel, oly nagy szeretettel 
fogadtak és vezéreltek fel Kőrösmezőig és azon felül 
is a Tisza forrásáig. Mennyi minden dőlt romba és ment 
veszendőbe, a mi ott szemeinket gyönyörködtette! — 
Délen szerémségi hitsorsosaink menekültek fölfelé. Ok is 
már visszatérhettek. Egy missziói lelkészünk ezt a lako-
nikus értesítést küldte: a szerbek mindenünkből kifosz-
tottak. Es így volt ez mindenütt, különösen a hol ma-
gyarok és németek laknak. A mi pásztoraink és híveink 
életében, hála Istennek, nem esett kár. De mint az Ev. 
Orállóból olvassuk, a boljonezei ev. gyülekezet lelkészét, 
a 29 éves Palkovics Andrást négy presbiterével együtt 
a szerbek agyonlőtték. — Ugyancsak az Ev. Orállóban 
panaszolja egy fiatal ev. lelkész, Morgenthaler Ferencz, 
a kit e sorok írója személyesen is ismer, az újpázuai 
nagy virágzó német ev. egyházközség és az ebben ál-
tala alapított árvaháznak szomorú mutatását. A buzgó 
lelkész 1910-ben alapított a horvát és boszniai evang. 
árvák számára árvaházat. Hajlékot is építettek 24,000 K 
költséggel. A Gusztáv Adolf-Egylet is segélyezte őket. 
Szept. 10-én vonultak be a szerbek a községbe. Nem-
csak az ellenség katonái, hanem a szomszédos szerb 
községek lakosai is pusztítottak, raboltak. 14 ház tel-
jesen leégett, 20 ház gazdasági épületei, takarmánya és 
téli holmija elégett 5—6 házon kívül, a többit mind 
kirabolták. A legcsúfosabb képet a paplak mutatta, az 
itt elkövetett vandalizmus le sem írható. A község kára 
több mint félmillió korona. Az otthonmaradt hét öreg-
ember közül négyet legyilkoltak. A lelkész leírja, hogy 
az árvákat a Famler Gusztáv lelkész által alapított tor-
zsai árvaházban helyezte el és adományokat kér hitsor-
sosaitól. íme, ilyen dolgok történtek a végeken. Még 
majd közlünk egynéhány minket közelről érdeklő ada-

tot. És mit szólnak ezekhez a menekülőket innen a 
kávéházak nagy üvegtáblái mögül kritizáló, haditerveket 
kritizáló és napról napra újakat kovácsoló urak ?! 

Hősök emléke. 

A brandenburgi provinczia kir. konzisztóriuma a 
következő felhívást intézte a gyülekezetekhez: Ajánljuk, 
hogy a gyülekezet azoknak emlékét, a kik köréből a 
háborúban királyért és hazáért meghaltak, egyszerű em-
léktáblán örökítse meg. Növeli a hálát azok iránt, a kik 
érettünk meghaltak és erősíti a gyülekezet tagjai között 
a szolidaritás érzetét, ha a lelkipásztorok a hősi halállal 
kimúltak neveit a szószékről felolvassák és róluk meg-
emlékeznek. Végül kérjük a lelkészeket, hogy kíván-
ságra vagy a gyászoló házban vagy a hol szokásban 
van a gyászistentisztelet, a templomban tartsanak em-
lékistentiszteletet a hátramaradottak vigasztalására. — 
Ezt a leiratot mi is teljes egészében magunkévá tehetjük ! 

I S K O L A Ü G Y . 

A nagykőrösi tanítóképző-intézet új tanéve. 
Egyházkerületünk és a nagykőrösi fényes gyülekezet 

sok áldozattal fenntartott tanítóképző-intézetének új tan-
évéről akarok egy pár olyan adatot közölni, mely bizo-
nyára megnyugtató hatással lesz mindazokra, a kik e 
szépmultú és nagy rendeltetésre hivatott tanintézet sorsa 
felett aggodalmaskodtak. 

Való igaz, hogy e tanintézet növendékeinek lét-
száma az utóbbi években aggasztóan megapadt. Ennek 
egész természetes magyarázatát találhatjuk, más egyéb 
okok mellett abban a körülményben, hogy az államnak 
csaknem minden tanítóképző-intézete mellett van inter-
nátus szervezve, a hol teljes ellátást, felügyeletet nyer-
nek az állandó ellenőrzés alatt élő tanulók ingyen vagy 
csekély díj fizetéséért. 

Számolt ezzel a nagykőrösi preparandia igazgató-
tanácsa is, midőn már 1913. szeptember havában meg-
kezdte az internátus szervezését. 

Egyelőre 10 képezdei s 10 főgimnáziumi tanuló 
nyert ebben az internátusban havi 5 K díjért lakást, 
fűtést, világítást, a tápintézetben pedig havi 20 K-ért 
tápláló ebédet s vacsorát. 

Ennek az internátusnak jó hatása azonban ebben 
a tanévben fog nyilvánulni. Míg ugyanis 1913/4-ben 
12 jelentkező képezdei tanuló — tekintet nélkül a tanul-
mányi előmenetelére — talált az internátusban elhelye-
zést : a beállott 1914/5-ik tanévre ez már másként tör-
tónt. Most ugyanis, mivel az internátusról kellő időben 
megjelent a tájékoztatás, jeles és jó bizonyítványokkal 
jelentkező növendékek közt lehetett választani az elhelyezés 
alkalmával. 

így kezdi tehát érvényesíteni valódi rendeltetését 
az internátus, a mely a jóigyekezetű tanulók barátságos 
otthona, a hol tanári felügyelet, szeniori ellenőrzés mel-



lett elenyésző csekély havi díjért egészséges, tiszta 
lakást kapnak. 

A tanintézet új igazgatója, Váczy Ferencz helyes 
tapintattal értette azt meg, hogy a vidéki képezdészek 
elhelyezése, a városban elszállásolása rendkívül nagy-
fontosságú tényező a növendékek szorgalma, tanulmányi 
előmenetele és erkölcsi nevelése szempontjából. Épen 
ezért arra a találó gondolatra jött, hogy a künnlakók 
elhelyezését rendezni kell. Rendezte is. Hat telepet léte-
sített a város különböző helyein, a felhívása folytán 
jelentkezett szállásadók házaiban. Ezen, általa előre 
gondosan megvizsgált telepek mindenikén 4—6 képezdei 
növendék van elhelyezve, még pedig úgy, hogy egy-egy 
telepen az ugyanazon évfolyambeli tanulók laknak. 

Ennek eltagadhatatlanul kedvező pedagógiai hatá-
sán kívül meg lesz az a kívánatos és óhajtott jó ered-
ménye, hogy a vidéki tanulóknak, az iskolán kívüli élete 
könnyűszerrel, kevés fáradsággal ellenőrizhető, mert az 
igazgatónak s az osztálytanároknak a 30—40 vidéki 
tanulót jóformán 7 helyen lehet meglátogatniok s állandó 
ellenőrzés alatt tartaniok. 

Még áldásosabb hatása, kedvezőbb eredménye lesz 
Váczy Ferencz igazgató azon javaslatának, melyet azóta 
a tanári testület ós ennek ajánlatára az igazgatótanács 
elfogadott s életbe is léptetett. Ez pedig a segélyezés 
eddigi módjának czélszerü megváltoztatása. 

Eddig a tanév végén kapták meg ösztöndíjaikat a 
képezdei növendékek s így annak áldását a tanév folya-
mán tulajdonképen nem élvezhették a tanulók. Ezentúl 
másként lesz. 

A tekintélyes összegű ösztöndijalapitványoknak ka-
mataiból ugyanis tizenöt segélyeshely létesíttetett. Három 
teljes segély évi 330 K-val, hat félsegélyes évi 165 K-val 
és hat egyharmad segélyes állás évi 111 K-val. Ezek 
összege a tanév tíz hónapján át 2640 K. 

Az ösztöndíj-alapok kamatainak ez a gyakorlatibb, 
ez a czélszerűbb kiosztása legkevésbbó sem jön ellentétbe 
az alapítók kegyes akaratával. Sőt a segélyeknek ily módon 
való szervezése, azoknak jótékonyabb hatást éreztető 
kiosztása, a mint az hazai ref. főiskoláinknál üdvösnek 
bizonyult, a nagykőrösi képezdénél is megvalósítja egy-
felől a kegyes alapítók azon nemes czélját, hogy alapít-
ványaik kamatát szegény és érdemes tanulók kapják a 
tanulói pályájukon könnyebb haladhatás, megélhetésük 
biztosítása, megkönnyítése czéljából, másfelől rendkívül 
hatásos pedagógiai eszköznek fog bizonyulni a növen-
dékek fegyelmezése, szorgalmuk fokozása szempontjából. 

Ugyanis az egész tanév folyamán élvezhető, tehát 
állandó segély megtartása mindenesetre kitartó igyekezetre 
fogja serkenteni azokat a növendékeket, a kik a segélyt 
megkapták, inert szorgalmuk csökkenésével az a vesze-
delem fenyegeti őket, hogy a segélyt elvesztik. 

Viszont a segélyt nem élvező tanulók becsvágyát 
sarkalni fogja az a remény, hogy fokozottabb iparkodásuk-
kal ők is érdemesekké fognak válni az állandó segélyre. 

Hogy a segély kiosztásnak ez a megváltoztatott s 

helyesebb módja csak növelni fogja a képezde növen-
dékeinek számát, azt kétségtelennek tarthatjuk, mert a 
jeles és jó bizonyítványokkal fölvételre jelentkező tanulók 
nemcsak az iskolai év végén remélhető ösztöndíjra szá-
míthatnak, hanem eleve tisztában vannak azzal, hogy 
tanulmányuk folytatásában milyen összegű segélyben 
részesülnek . . . 

Örvendetes és megnyugtató jelenség egyébként, 
hogy a mult tanévi 54 főnyi létszámmal szemben erre 
az iskolai évre 78 növendék iratkozott be, vagyis 24-el 
több, mint a mennyi a mult tanévben volt. Ez minden-
esetre biztató jelenség. De még alaposabban lehet épen 
a rendszeres, évi segélyes helyek szervezése következ-
tében remélni, hogy ez a létszámnövekedés nem lesz 
múlékony jelenség, hanem állandó momentum a nagy-
kőrösi képezde életében. 

Dr. 

T Á R C Z A . 

Az első tábori istentisztelet az ellenség 
földjén. 

Nem minálunk, a nyugati harcztéren történt. Egy 
előkelő német napilap tudósítója érdekes tárczaczikk-
ben írja le az első német tábori istentiszteletet, a mely a 
főhadiszállás székhelyén folyt le. Lapunk olvasói közül 
talán többeket érdekel ez a tudósítás és adjuk a követ-
kezőkben : 

„Ez a 8 hét, mióta a háború tart, nem úgy tűnik-e 
fel előttünk, mint 8 esztendő ?" Ezt mondotta Goens 
szuperintendens, titkos tanácsos, az első tábori istentisz-
teleten, a melyet Francziaországban tartottunk. Mennyire 
igaz ez. Itt a táborban nincs naptár. Nem tudjuk, mikor 
van vasárnap. Az ágyúk mindennap dörögnek ós ma 
vasárnap is döntő küzdelemre foly a nagy előkészület. 
De mégis ma vasárnap van azok számára, a kik ott 
maradnak a főhadiszálláson. A város lakói is templomba 
mennek. Ma nem találkozunk ellenséges tekintetekkel. 
Csodálkoznak, hogy a kemény germán harczosok miként 
vonulnak legtisztább egyenruhájukban az új franczia 
katonai lovagló-iskola épülete felé, istentiszteletre. Há-
borúban nincs felekezeti különbség, itt most csak Isten 
előtt magukat megalázni és őt imádni óhajtó német test-
vérek vannak. 

A templom előtt, mert hiszen a mi szemünkben ez 
az egyszerű csarnok most úgy tűnik fel, mint a leg-
szebb dóm, találkozunk a császárral. Nem jöhet velünk 
templomba, a frontra kell mennie. Köszönt és mintha 
távoztában arra kérne bennünket: imádkozzatok érettem 
is, veletek vagyok lélekben ebben az órában, a mikor 
leborultok a seregek Urának szeme előtt. 

A vörös színű pódiumon emelkedik a fekete és 
fehér drapériákkal bevont oltár; felette nagy fehér ke-
reszt. Jobbról, balról az összes német fejedelemségek 
zászlói. Az oltártól jobbra van a császár helye. Mellette 



a vezérkar, a főhadiszállás tisztjeinek és a külföldi ka-
tonai attaséknak ülőhelyei. Mindnyájan eljöttek. Ok, a 
kik velünk vannak, ismernek bennünket, tudják, hogy 
szíveink most egy közös érzésben dobbannak össze: a 
legodaadóbb hazaszeretetben és Isten iránti alázatos hit-
ben. Tudják, hogy ez tesz minket olyan erősekké és 
ellenállhatlanokká az ellenséges világgal szemben. A kül-
földi katonatisztek tarka egyenruhája teszi egyedül vál-
tozatossá a csukaszürke egyenruhás, több ezer lelket 
számláló nagy gyülekezetet, a melynek tagjai áhítattal, 
nesztelenül állnak szorosan egymás mellett. Csak itt-ott 
tűnik fel egy-egy császári ezredkürtös és vadász eltérő 
színű egyenruhája. 

Orgona nincs. Régi, rozoga kis harmónium áll a 
háttérben, a melyen egy altiszt intonálja a Te Deumot. 
Ezer meg ezer katona torkából harsan fel a gyenge 
harmóniumkíséret mellett a nagyszerű ambroziusi magasz-
taló ének. 

Róm. VIII: 28. a prédikáczió textusa. Tartalma ez 
volt: A mikor a francziák ezt a csarnokot építették ka-
tonáik számára, bizonyára nem gondolták, hogy ezt német 
harczosok imája és éneke fogja templommá szentelni. 
Közülünk sem gondolt még néhány hét előtt senki há-
borúra. Micsoda terveket szőttek-fontak azok a jövőre 
nézve, a kik már itt az ellenséges földben pihennek! 
Mi lett mindezekből ? Mindnyájan olyan koldusszegények-
nek érezzük magunkat most a Mindenható előtt. Senki 
sem tudja közülünk, meglátja-e még az imádott haza 
földjét. De számot vetettünk ezzel, a mikor elindultunk 
kunyhóinkból és palotáinkból. Eljöttünk mindnyájan az 
első hívó szóra, az első kiáltásra, hogy veszélyben a 
haza ! A lelkesedésnek dicső ideje volt ez és a szent lelke-
sedés, a német nép egységének mély átérzése, amelyet 
a háború hozott, ez volt első nyereségünk. Most itt Isten 
előtt mély felelősségérzetünkben jelentjük ki: mi nem 
akartuk a háborút azzal a néppel, a melynek földjén 
táborozunk. Egy más nép az, a mely ádáz gyűlölettel ke-
reste velünk a háborút, neki kell felelnie ezért Isten 
ítélőszéke előtt. 

Ez alatt a nyolcz hét alatt mi mindnyájan más 
emberek lettünk. Milyen távol van tőlünk minden, a mi 
kicsinyes. Hányan fordultak Isten felé azok is, a kik 
otthon mosolyogtak azok felett, a kik az atyák példája 
szerint vasárnaponkint felkeresték az Úrnak hajlékait. 
A ki közülünk visszatér, az más ember lesz: érettebb 
és közel marad Istenhez élte végéig. Ez is egyik nye-
resége a háborúnak, a melyet mi nem akartunk. 

Jaj azoknak, a kik Isten nélkül mennek a hábo-
rúba. A háború Isten nélkül, kicsapongásokra, kegyet-
lenségre vezet. Az ilyen rosszabb a pestisnél. Bármiként 
végződjék a háború, tudjuk, hogy más nem történhetik, 
mint Isten akarata. De ha itt a háborúban Isten gyer-
mekei maradunk, ha megtaláljuk az utat 0 hozzá, akkor 
a háború mindenképen örök nyereséget hoz számunkra, 
akkor az Isten szeretete által mindenek javunkra válnak . . . 

Sok kemény harczos szeméből hullott ki egy-egy 

könnycsepp a hatalmas beszéd hatása alatt. És mintha 
a mi egész népünk hitvallása emelkedett volna ég felé, 
a midőn ezernyi ajkon csendült meg a szép Chorál: 
Imádom a szeretet hatalmát! (Ich bete an die Macht 
der Liebe!) 

Ezután a szuperintendens a következő imát mon-
dotta : 

„Te hozzád tekintünk fel ezekben a nagy, komoly 
időkben, erős, hűséges Istenünk, és a te erődért, sege-
delmedért könyörgünk. 

Ne vedd el tőlünk a te kegyelmedet, bárha sok-
szor és sokféleképen vétkeztünk Te ellened. Ne vigy 
minket ítéletre, engedd, hogy a Jézus Krisztusban bűn-
bocsánatot, vigasztalást és békességet találjunk. Távoz-
tasd el tőlünk minden bűnt, romlást ós add, hogy igaz-
ság és hűség táborozzanak mi velünk. 

Te vagy a mi Urunk, Te benned bíztunk eleitől 
fogva, azért nem fél a mi szívünk. A Te jobb kezed 
hatalmasan cselekedett Tied a győzelem seregeknek Ura. 

A Te oltalmadba ajánljuk a császárt. Adj neki 
bölcs tanácsosokat, hűséges vezéreket, elszánt, köteles-
ségét híven teljesítő hadsereget. 

Vezéreld Te magad a mi hajóinkat a vizeken és 
a levegőben. Vonulj ki a mi csapatainkkal. Adj nékik 
hősiességet, győzelmet; légy Te az ő pajzsuk, oltalmuk 
és adj nekik dicsőséges hazatérést. 

Légy közel az elhagyottakhoz, betegekhez, gyó-
gyítsd meg a sebeket és add, hogy a siralmak vetéséből 
idő és örökkévalóság számára örömnek, békességnek 
gyümölcse érlelődjék. 

Szerelj fel bennünket a Te lelkednek erős fegy-
vereivel, hogy minden gonosznak ellenállhassunk és fe-
lette győzelmet vehessünk. Add, hogy innen a harczok 
és kemény tusák színhelyéről is fel tudjuk emelni szí-
veinket Te hozzád az örök békesség hazájába. Világo-
sítsd meg felettünk a te orczádat és adj kegyelmet a 
Jézusért! Uram, könyörülj rajtunk!" 

Az egyszerű, szívből jövő ima mindenkit mélyen 
meghatott és nagy áhítattal zengett fel a kimenő ének : 
„Unsern Eingang segne Gott, unsern Ausgang gleicher-
massen." Mintha mindnyájan egy-egy üzenetet és áldást 
vettek és hallottak volna az otthonlóvőktől. Derült arcz-
czal, lélekben megerősödve vonultak el a katonák ezrei 
a franczia városka lakóinak sorfala között . . . 

KÜLFÖLD. 

Svédország. 

Soederblom, a svéd ev. egyház érseke — ott is püs-
pöki rendszer van — a mielőbbi békekötés érdekében, 
felhívást intézett az európai egyházak vezetőihez, a 
melyben csatlakozásra hívta fel őket a közös nagy ak-
czió érdekében. Ezt a felhívást aláírás végett elküldte 
a canterbury-i és yorki érsekhez, a skót és svájczi egy-
házak moderátoraihoz, a holland, belga, franczia protes-



táns egyházak elnökeihez, az Egyesült-Államok nagyobb 
egyházainak vezetőihez, a norvég, dán, finn érsekekhez, 
az osztrák-magyar monarchia prot. püspökeihez és három 
orosz metropolitához. A németek közül Dryander udvari 
prédikátort, Dibelliust a szász egyház főkonzisztóriumá-
nak elnökét, Bezzelt, a bajor konzisztórium elnökét és 
Römer stuttgarti prelátust szólította fel hozzájárulás czél-
jából. A felhívás így hangzik: „Kimondhatlan szenve-
désekjárnak a világháború nyomában. Az egyház, Krisz-
tus teste ezernyi sebből vérzik. Emberek százezreinek 
ez a naponkénti sóhaja: „Meddig, óh meddig?!" A tör-
ténet majd napfényre hozza egykor, hogy mi volt a há-
ború igazi oka, felidézője. Csak Isten tudja és ítéli meg 
a szívek elrejtett gondolatait. Mi, Krisztus szolgái, azzal 
a kéréssel fordulunk azokhoz, a kiknek ebben hatalmuk 
és befolyásuk van, hogy komolyan vegyék fontolóra a 
béke mielőbbi megkötését, hogy a vérontásnak mielőbb 
vége legyen. Arra is figyelmeztetni óhajtjuk a keresztyén 
népeket, hogy a háború nem tépheti szét azt a kötelé-
ket, a mely által Krisztus kötött össze bennünket. Min-
den népnek és országnak megvan a maga különleges 
küldetése. Bármily nagy legyen is az áldozat, a me-
lyet meg kell hoznia, minden népnek meg kell ten-
nie kötelességét. De a mit a mi szemeink nem lát-
nak tisztán, azt meglátja hitünk: hogy a népek világ-
háborújának is Isten uralmát kell szolgálnia és hogy 
Krisztusban egyeknek kell lenniök. Kérjük hát Istent, 
hogy oltsa ki a népek szívéből a gyűlöletet és ellensé-
geskedést és adjon nekünk békességet!" A németek 
nevében a kitűzött dátumra, október 5-re Römer prelátus 
küldött ilyen választ: „Exczellencziád levelére röviden 
ez a válaszom. Egyek vagyunk azokkal, akikamielőbbi 
békéért esedeznek és a kiknek az az imádságuk, hogy 
ebből a rettenetes világháborúból tartós béke háruljon 
minden népre. De nem írhatom alá a nyilatkozatnak azt 
a részét: hogy csak Isten tudja, ki volt a béke meg-
törője. A német császári kormány közzétette az idevo-
natkozó aktákat, ezeknek kétségbevonhatlan tartalma 
feltárja azt az igazságot, hogy az orosz császári kor-
mány törte meg a békét és hogy a britt kormány el-
háríthatta volna a nagy világháborút. A mi részünkről 
minden megtörtént a béke megőrzésére. Mi most ügyün-
ket alázattal és reménységgel egyedül Istennek ajánljuk." 

Amerika. 
Imádkozásra való felhívás. Wilson, az Egyesült-

Államok vallásos lelkületű elnöke szeptember 8-iki kelettel 
nevezetes proklainácziót intézett a nagy köztársaság 
népeihez. Maga fogalmazta, maga irta alá, hogy nagyobb 
nyomatékot kölcsönözzön neki. Hatalmas államok — kezdi 
az elnök — keltek föl egymás ellen és a harcztereken 
milliónyi tömeg tör egymás életére, mert a politikai élet 
vezetői nem riadtak vissza a roppant áldozatoktól. Ilyen 
körülmények között kiváltságos helyzetünk kötelessé-
günkké teszi, hogy a megindult vészes áradat elé lehe-
tőleg gátat emeljünk. Segítségért a mindenható Istenhez 

kell fordulnunk, megalázkodván előtte elégtelenségünk 
tudatában. Az Egyesült-Államok népei mit tehetnének 
egyelőre más egyebet, mint hogy az ima hatalmával 
segítsenek a rengeteg pusztítás viharában. Szálljunk 
magunkba! Legyünk szeretettel és könyörülettel szenvedő 
tertvéreinkkel szemben. Én, Wilson Woodrow, az amerikai 
Egyesült-Államok jelenlegi elnöke október 4-ére, vasár-
napra ima-napot rendelek és felhívom az istenfélő pol-
gárokat, hogy ezen a napon jelenjenek meg istentisz-
teletök helyén. Kérjék a mindenható Istent, buzgó fo-
hászuk minden erejével, hogy ne feledkezzék meg 
földön lakó híveiről. Végtelen bölcsessége úgy intézte az 
emberek sorsát, hogy jóságát és irgalmasságát mindenek 
magasztalták az ég alatt. Vessen véget mihamarabb az 
ádáz csatáknak, adja vissza gyermekeinek az elvesztett 
békét, melynek áldása nélkül sivár és elviselhetetlen az 
élet. Adja vissza a szeretet, a kölcsönös elismerés és 
elnézés ajándékát a világ népei között. Bocsássa meg 
végtelen irgalmasságában számtalan sok vétkeinket, az 
ő szentséges akaratának elhanyagolását, a mi oktalan 
tévelygésünket és vezessen vissza bennünket az igaz 
ösvényre, mely az engedelmesség útja. Adjon elménknek 
világosságot, hogy felismerjük az igazságot és meg-
ismerjük az emberi élet igazi czélját, mely nem lehet 
más, mint az Űr félelme és a szívnek tisztasága. Erős 
a hitem, hogy népeim meghallgatják felhívásomat. 

Balkán-félsziget. 

A Balkán-háború kegyetlenkedései. A washingtoni 
nemzetközi bizottság intézkedett a felől, hogy a lefolyt bal-
káni harczok kegyetlenkedéseiről szavahihető kiküldöttei 
révén biztos értesítéseket közöljön a világgal. A munka 
kivitelével a fenti bizottság egy szűkebb körű társaságot 
bízott meg, melynek élén a franczia származású D 'Es-
tournelles báró állott. Ez a társaság bejárta az egész 
Balkánt és alapos kutatásokat végzett. Hiteles adatok 
és megbízható tanúvallomások alapján összeállította a 
borzalmak lisztáját. Azonkívül mindenfelé fényképfel-
vételeket eszközölt. A kiadott munka arról tanúskodik, 
hogy a kegyetlenkedésekben Görögország, Szerbia és 
Bulgária egyenlőképen résztvettek és hogy egyik a 
másiknak semmit sem vethet a szemére. Az elvetemült 
vadság, az állatiasság minden kigondolható fajtáját lát-
juk szerepelni. Idegrázó borzalmak egész tömege tárul 
föl előttünk, mely nem kímélte a nőket és ártatlan 
gyermekeket sem. A megjelent mű főképen Oroszországot 
teszi mindezekért felelőssé a világ ítélőszéke előtt, mert 
neki módjában állott volna megakadályozni, hogy ilyen 
rettenetes állapotok ne jöhessenek létre. Oroszország 
meg akarta szabadítani a balkáni keresztyéneket a török 
rabszolgaság börtönéből és annak borzalmaitól és ugyan-
akkor maguk közt, a keresztyének közt ilyen vérfürdőt 
engedett meg. A czári despotizmus ilyetén eljárása nem 
egyéb, mint a keresztyén tanítás legdurvább, legkvalifi-
kálhatatlanabb kigúnyolása. 



Svájcs. 

Tábori istentisztelet. Közel Elszász határához, a 
Vogézek alján, egy határszéli szép vidéken magányosan 
áll a svájczi katona. Őrszeme a tábornak. Gyönyörű 
vasárnapi reggel köszönti a tájat. Csupa béke és boldog-
ság mindenfelé. Távol azonban az új breisachi ágyúk 
tompa moraja néha-néha ide hallatszik, mely azonban 
alig erősebb a tücskök víg czirpelésénél. Hirtelen egy 
katona lép az Őrszemhez azzal az üzenettel, hogy nyom-
ban adja át helyét és jelentkezzék hadnagyánál. Az őr-
szem sietve jön le a hegyről s ruháját gondosan leporolva 
már ott áll katonai hatósága előtt. Azt várja, hogy a 
hadnagy valamiért meg fogja róni, vagy hogy újabb 
katonai szolgálatra rendeli ki. „Ön theologus, úgye?" 
kezdi a följebbvaló. „Szolgálatára, az vagyok, hadnagy 
úri" „Nos tehát, mivel ma vasárnap van és nem mehe-
tünk a nagy tábori istentiszteletre, tartson Ön egy kis 
istentiszteletet számunkra itt a közelben." És az őrszem 
kiveszi zsebéből a bibliát, felolvas és megható beszédet 
mond fegyvertársaihoz. Egy-két egyházi ének és a nem-
zeti himnusz járul hozzá az őszinte buzgóság emeléséhez. 
A szívek mind megkönnyebbülnek és boldogok a lelki 
erősítés nyomán. Tíz perez múlva vége az istentisztelet-
nek és a theologus-őrszem már megint ott áll a magaslat 
tetején és végtelen szerencsésnek érzi magát, hogy tár-
sainak ily megható módon tehetett szolgálatot. 

Dr. T. I. 

A M I Ü G Y Ü N K . 

Az új évnegyedben kérjük azokat az előfize-
tőinket, a kiknek előfizetésük most lejárt, szíves-
kedjenek előfizetésüket megújítani. A hátraléko 
sokat is kérjük hátralékuknak minél előbb való 
beküldésére. 

Kérjük azokat, a kik a lapot kapják, szíves-
kedjenek előfizetni és bennünket nehéz munkánk 
ban támogatni. 

I R O D A L O M . 

Az isteni kegyelem ereje. Ily czímén adta ki ön-
álló kötetben Szigethy Károly szabadszállási ref. s.-lelkész 
10 prédikáczióját, a melyek közül néhány már a Deb-
reczeni Lelkészi Tárban is megjelent. A II. Kor. 12.9. 
a jeligéje a szerzőnek, a kinek igyekezete, buzgalma 
méltánylást érdemel. A beszédekből is látjuk, hogy van 
benne prófétai lendület és hogy szorgalmasan tudakozza 
az írásokat. A beszédekben az intő, korholó hang és 
elem egy kissé túlbuzgó. Legerősebb oldala az egyszerű, 
könnyed, minden felesleges czafrangtól mentes magyaros 
stílus, a mely olvasmányul is kellemessé, tetszetőssé 
teszi a kötet tartalmát. Ára 2 K. Kapható a szerzőnél 

Az Egyházi Újság, Barabás Samu kolozsvári es-
peres-lelkész ismeretes lapja, legutóbbi számában hozza 
a napok Krónikáját a szerkesztőtől, igen lelkesen meg-
írva. A háború kátéja czímén a jelen nagy kérdéseinek 

népszerű, vallásos magyarázatát, egy Apa levelét a harcz-
térről fiához. Pál apostol koráról írt értékes szép tanul-
mányt Vásárhelyi József tollából; Fábry Viktor oráczió-
ját Kenessey püspök édesanyja felett és sok más jó 
olvasmányt. A lap beszámol arról a tevékeny munkáról 
is, melyet Barabás esperes a sebesültek és a szegények 
között a s.-lelkészekkel folytat. Az Egyházi Újság egész 
évre 4 K. 

Az Igehirdető novemberi számának tartalma. An-
talfy László ref. katona-lelkész: Hadd temessék el a 
halottak az ő halottaikat . . . . (Vasárnapi). — Farkas 
Dezső bereti ref. lelkész: Szent részegség (Őszi úrva-
csoraosztáskor). — Takács Sándor mándi ref. lelkész : 
A mulandóság tudata áldás (Őszi) — Néhai Zábrák 
Dénes volt soproni ev. lelkész: A földi szenvedés (Va-
sárnapi). — F. Varga Lajos nagyrábéi ref. lelkész: 
A hamis és igaz Isten harcza (Háború idején). — Rédei 
Károly nagykárolyi ev. lelkész: Hármas intés (Háború 
idején). — Dr. Tóth Lajos sülelmedi ref. lelkész : Halot-
taink és sebesülteink (Háború idején). — Kiss Albert 
ároktői ref. lelkész: Veszélyben (Vasárnapi). — Cser-
nák Béla berettyó-újfalui ref. lelkész: Erkölcsi tör-
vény, Istenfélelem (Vasárnapi). Ez a füzet 1 K 20 fil-
lérért kapható az Igehirdető kiadóhivatalában (Nagy-
bánya, Híd-u. 19.) Az előző füzetek csak az egész év-
folyam megrendelése esetén kaphatók. Az Igehirdetőt 
Révész János és Soltész Elemér nagybányai lelkészek 
szerkesztik. A folyóirat ára egy évre 12 K. 

A Vasárnapi Újságot, a mely szép képekben és 
czikkekben örökíti meg a nagy világháború eseményeit, 
melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. A „Vasárnapi 
Újság" előfizetési ára negyedévre öt korona. Megrendel-
hető a „Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában (Budapest, 
IV., Egyetem-utcza 4.). 

E G Y H Á Z , 

A Dunamelléki Ref. Egyházkerület közgyűlése 
s ezzel egyidejűleg Bíróságának teljes ülései f. é. okt. 
hó 31. s következő napjain folytatólag, Budapesten a 
Ráday-utczai egyházkerületi épület (IX., Ráday-utcza 28) 
nagytermében fognak megtartatni. A közgyűlés a jelzett 
hó 31 én d. e. 10 órakor nyílik meg. A közgyűlés meg-
nyitása után d. e. 11 órakor reformácziói emlékistentisz-
telet lesz a Kálvin-téri templomban, a melyen dr. Szabó 
Aladár prédikál. A közgyűlés tagjai testületileg vesznek 
ezen részt. 31-én d. n. 5 órakor lesz az egyházkerületi 
értekezlet Bernát István vil. tanácsbíró elnöklésével a 
díszteremben, a melyen Sebestyén Jenő theol. m. tanár 
tart előadást „Református eg\házunk és a háború" czí-
mén. A felolvasás után eszmecsere lesz. A bírósági ülé-
sek a közgyűlés folyama alatt nov. 2. és következő nap-
jain d. u. 4 órakor tartatnak. November 1-én a délelőtti 
istentisztelettel összefüggőleg az új lelkészek felszentelési 
ünnepélye fog megtartatni. Az istentiszteleten dr. Kováts 
István prédikál. Felszentelésre a következő lelkészek 
jelentkeztek: ifj. Benkő István Rákospalota, Borzsák 
Lajos Nyáregyháza, Böhönyei István Alberti-Irsa. Csekes 
Béla Felsőmocsolád, Csötönyi János Gyöngyös, Dávid 
Lajos Örszentmiklós, Dévay Lajos Dunaföldvár, Gaál 
Lajos Budapest (hitoktató), Gilicze Sándor Kajdacs, 
Marjay Károly Budafok, Rigó József Szánk, Rúzsa Jó-
zsef Tolnanémedi, Szigeti Károly Várdarócz, Sziics La-
jos Nagybábonv, dr. Tomanóczy János Herczegszőllős, 
Vajda István Szentendre. Délután 4 órakor káplánelhe-



lyezés lesz. A közgyűlést előző napon okt. 29-én d. u. 
4 órakor a közgyűlési tagok értekezlete tartatik. 5 óra-
kor a theol. választmány fog ülésezni. A számszék, to-
vábbá a fő-, a közép- és népiskolai és egyéb bizottságok 
üléseinek helyét és idejét az illető bizottságok elnökei 
állapították meg. 

Lelkészbeiktatás. Október 11-én folyt le fényes 
ünnepségek keretében Németh István püspöknek komá-
romi lelkészi állásába való beiktatása. A komáromiak 
rendkívüli lelkesedéssel és melegséggel fogadiák a fő-
pásztort új otthonában s az egész városnak — feleke-
zeti különbség nélkül — ünnepévé tették az új lelkész 
beiktatását. A vármegye és város összes katonai és pol-
gári hatóságai s a hitfelekezetek küldöttségei is részt-
vettek az ünnepélyen, melyre az egyházkerület; előkelő-
ségei — Pápa városából is sokan — megjelentek. Tóth 
Kálmán, a komáromi egyházmegye esperese iktatta be 
állásába az új lelkészt, kinek beköszöntő beszéde mély 
hatást tett az ünneplő közönségre. Az egyházi ünnep 
végeztével számos küldöttség tisztelgett a püspöknél s 
déli 1 órakor közebéd zárta be az ünnep-éget, melyet 
Konkoly Tliege Béla főgondnok adott a püspök és a 
vidéki vendégek tiszteletére. 

Lelkészválasztás. A rétyi ref. egyházközség (sepsi-i 
egyházmegye) Salló Denes volt homoródszentmártoni lel-
készt választotta meg lelkészéül. — A szemlaki evang. 
lelkészi állásra egyhangúlag Frölich Győző lieblingi 
segédlelkészt választották meg. 

Az erdélyi egyházker. közgyűlésre nézve az ig.-
tanács úgy határozott, hogy összehívását teljesen az 
elnökség belátására bízza, mindenesetre nyugodtabb na-
pokban, de oly időben, hogy a tavaszi konventen tár-
gyalásra kerülő dolgok idejében elláthatók és felterjeszt-
lietők legyenek. így kerületi közgyűlés a tavasz eleje 
előtt alig várható. 

Levél a hárcztérröl. Okos Gyula őcsényi ref. lel-
kész is bevonult szolgálatra a déli harcztérre. Onnan 
Szerbiából írt levelet. A többek közt ezt mondja: Gyö-
nyörű, de mégis oly fájdalmas itt a szolgálat. Mind a 
két ezred, a melynek szolgálatában állok, színmagyar és 
nagyrészt kálvinista: a 38. és 98. (Kecskemét, Szolnok). 
Sok jó ismerőst csak a Hilfsplatzon (kötözőhely közvet-
len a harcztér mögött) láthatok. Eddig énekkelésimával 
temettünk, de most űem szabad énekelni, mert a szerbek 
azonnal idelőnek. A Hilfsplatz az ő lövészárkaiktól mint-
egy 1000 lépésnyire van. Kér néhány új testamentumot, 
100—200 drb. traktátúst, koszorúfüzetet. Elmentek. 

Zsoltáros katonák. Egy ref. segédlelkész, a ki mint 
tábori lelkész a galicziai harcztéren tartózkodik, az alábbi 
levelet írja haza egyházközsége főgondnokához: „Mind-
eddig segítségül volt nekünk az Isten. A . . .-ik ezred 
mindeddig kiváló hősiességgel védelmezte a hazát. Bí-
zunk Istenben. Esténkint fel-felcsendiil a zsoltár. Leg-
utóbb szeptember utolsó vasárnapján volt istentisztele-
tünk a természet szent templomában. Sohasem láttam 
olyan Istenben bízó és Isten akaratán megnyugvó népet, 
mint ez az enyém. Nagy meghatottsággal énekelte mind-
egyik a 46-ik zsoltárt. A prédikáczió alapját Pál apos-
tolnak a Rómabeliekhez küldött levele XÍV-ik részének 
7—8. verse képezte: „Mert közülünk senki sem él ön-
magának és senki sem hal önmagának. Mert ha élünk, 
az Úrnak élünk; ha meghalunk, az Urnák halunk meg. 
Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk". 
Nagy ájtatossággal hallgatták a katonák a beszédet s 
arczaikon visszatükröződött a Mindenhatóba vetett vég-
hetetlen bizalom. Nagy lelki megnyugvással énekelték a 
90. zsoltárt. A legénység emberül csinálja a maga dol-

gát. A divizionárius mondja: Szeretném megcsókolni a 
. . -ik ezred minden fiát. Hősöket nevel az erős hit. 
Legyünk rájuk büszkék és bízzunk továbbra is az Úr-
ban ! Én a körülményekhez képest elég jól vagyok. 
Üdvözletemet az atyafiaknak. Isten áldását kéri mind-
nyájokra tisztelő szolgája: F&ss Antal." (R. Sz.) 

Halottak napja. Tudjuk, hogy sok helyen nem-
csak a róm katholikusok ünneplik. Itt Budapesten és 
más városokban, sőt falvakban is, a hol híveink róm. 
katholikusok között laknak, ők is kimennek a temetőbe, 
koszorút visznek, a sírokon mécseseket gyújtanak, sőt 
ilyen helyeken még a lelkészek is megemlékeznek, ha 
másként nem. elitélőleg, erről a napról. Hát ne szálljunk 
perbe különösen most ezzel a szokással, ne keressük 
ki a dogmatikának idevágó részeit a polemizálásra a 
halottak napját és ezzel kapcsolatos kultuszt illetőleg. 
Használjuk fel most a kegyeletet az érettünk küzdők és 
sebesültek javára. A nagy kálvinista város polgármestere 
is ezt cselekedte, midőn a következő felhívást bocsátotta 
ki a közönséghez: „Közeledik az elmúlás ünnepe, a 
halottak napja, midőn az élők elhunyt kedveseik sírjá-
hoz zarándokolnak s virágok pompájával és mécsek vi-
lágosságával áldoznak emléküknek. De a halottak ünne-
pének csendjét ós a részvét némaságát ez alkalommal 
ágyúk dörgése és sebesültek jajgatása töri meg, melyet 
az itthon maradtak aggodalmaskodása kísér s a fegy-
verek öldöklő csatája megsokszorozza a föld alatt pihenő 
halottaink számát. Bármennyire is él szívünkben rég 
elhunyt szeretteink emléke, lehetetlen, hogy a halottak 
csendes ünnepén is ne gondoljunk azokra, kik a bor-
zalmas csatatereken érettünk vérüket ontják. Önként 
adódik a gondolat, hogy a halottak napját akkor ünne-
peljük meg legméltóbban, ha sebesült katonáinkat igyek-
szünk az életnek megtartani. Ezt pedig nagymértékben 
előmozdíthatjuk azáltal, ha a halottaink sírjának fel-
díszítésére szánt összeget a Vöröskeresztnek adományoz-
zuk, mely a háború kezdete óta fáradhatatlan buzgó-
sággal felel meg nemes hivatásának. Gyászoljunk az idei 
halottak napján kizárólag bensőnkben s részvétünknek 
hívságos külső jelét, a virágok illatát s a gyertyák fé-
nyét tegyük a haza oltárára. így fogunk legszebben 
áldozni halottaink emlékének. Kovács József polgármes-
ter, a Vöröskereszt Egylet elnöke." 

I S K O L A . 

A Baár-Madas felső leányiskola igazgatóságától a 
következő levelet vettük: „A Prot. Egyházi és Iskolai 
Lap f. évi 36. számában ismertetvén a dunamelléki ref. 
középiskolák lefolyt tanévét, hangsúlyozottan kiemeli, 
hogy a budapesti Baár-Madas ref. felsőbb leányiskola 
és nevelőintézet nem felsőd, hanem felső leányiskola. 
— Nem szándékoztunk a kitételt szóvá tenni, minthogy 
azonban a Tanáregyesületi Közlöny f. évi októberi száma 
ennek kapcsán azt a kérdést veti fel, hogy mi jogon 
foglal helyet ez esetben a Baár-Madas a középiskolák 
között? feleletünket a következőkben adjuk meg: A 
„felsőbb leányiskola" nem tévesztendő össze a népok-
tatásügyi törvényben annak idején használt „felsőbb 
népiskola" kifejezéssel, a miénk ettől teljesen eltér: 
mind a növendékek intelligencziájánál fogva (hiszen a 
társadalom magasabb rétegeiből kerülnek ki), mind pe-
dig feladatánál és szervezeténél fogva. A nőnevelés terén 
ugyanazt a helyét foglalja el, mint a középiskola a fiúk 
oktatásában. „Czólja alkalmat nyújtani arra, hogy benne 
társadalmunk női tagjai nemük sajátlagossága és a tár-



sadalmi jelen viszonyok által feltételezett s élethivatá-
sukra szükséges általános műveltséget szerezhessenek." 
így szabja meg a felsőbb leányiskolák czélját — s 
így a miénket is — az 1875. évi szervezeti szabályzat. 
Ezen szellemben s a minisztérium által 1901-ben kiadott 
tanterv alapján tanít s nevel a Baár-Madas ref. felsőbb 
leányiskola is 1907 óta. A „felsőbb leányiskola" elne-
vezés vitatható ugyan, minthogy azonban törvényeink — 
így a legutóbb kiadott, a nem állami tanárokra vonat-
kozó nyugdíjtörvény is — e czímmel soroznak bennün-
ket a középiskolák közé: a hivatalostól eltérő, más el-
nevezést használni nem áll módunkban. —y — a." 

Fenti felszólalásra csak egy-két rövid megjegyzést. 
Az illetőnek, a ki a neliézményezett megjegyzést tette, 
esze ágában sem volt, hogy a Baár-Madas intézet közép-
iskolai jellegét kétségbe vonja, hiszen akkor nem ezek-
kel egy sorban emlékezett volna meg róla. Két okból 
tette. Az első: mert bár tudta, hogy az állami törvény 
szótárában felsőbb („höhere") van, de azt helytelennek 
tartotta. Mert miért felsőbb? Nincs már „felső leány-
iskola" csak „felső népiskola" (ez is már jóformán csak 
papíron). A második ok: a mi törvénykönyvünk meg-
elégszik a felső jelzővel. Azt gondolta, hogy a mi fele-
kezeti iskoláink annyit megengedhetnek maguknak, hogy 
a mi hivatalos jelzőnket használhassák, annyival inkább, 
mert ez helyesebb, magyarosabb. Bárcsak volna több 
„felsőnk", „felsőbb" után nem vágyódunk ! 

Tanulók mint szerkesztők. Ilyen czímen olvassuk 
az Országos Középiskolai Tanár-Egyesület közlönyében 
a következő megszívlelésre méltó czikket. „Megvallom, 
eleinte ügyet sem vetettem rá. Sőt talán még érdeklődés-
sel szemléltem ezeket a gépírással vagy vegyitintával 
telerótt kezdetleges lapocskákat. Azt véltem: gyerekes 
felbuzdulás, ártatlan szárnypróbálgatás, mely éppoly gyor 
san fog elmúlni, mint a milyen váratlanul felbukkant. 
Csalódtam, mert ma már alig van Budapesten közép-
iskola, a hol a diákság ne szerkesztene lapot, sőt lapokat. 
A csira tehát kinőtte magát és a baj, mert biz' az, 
nyakunkon van. Nem vágyódom olcsó pedagógiai babé-
rokra s azért különösen ezen a helyen felesleges módon 
nem oktatok ki senkit azon útszéli igazságokról, melyek 
az ifjúságnak ezen legújabb szellemi „sportja" ellen fel-
hozhatók. Minthogy azonban, ha kivételesen is, bizonyára 
akadnak olyanok, a kik más véleményen vannak, sőt 
ebben holmi reformokat is sejtenek, nem lesz felesleges 
a dolgot kissé megvilágítani. Mintha hallanám ezt a 
pedagógiai bűvszót: Amerika! Nos igen, ott a felső 
iskolák hallgatói szerkesztenek nyomtatott folyóiratokat, 
a melyeket azonban nem lehet összehasonlítani a mi 
csemetéink (mert akadnak IV., sőt I. osztálybeliek is!) 
tákolmányaival. (Itt fekszik előttem az „Old Penn", a 
filadelfiai egyetemi ifjúságnak pompásan szerkesztett és 
illusztrált közlönye — ez aztán folyóirat!) Vagy talán 
nálunk különös szükség van arra. hogy az újságírói 
talentumokat már a rövidnadrágos korban mesterségesen 
tenyésszük? Nem hinném. Mások váltig hangoztatják 
„az életre való nevelésnek" szükséges és elengedhetetlen 
voltát. Egy helyes elvnek hamis jelszavával sohasem 
űztek szemérmetlenebb visszaélést, mint ezzel. Avagy 
azzal neveljük-e az ifjúságot az életre, ha a köznek és 
küvilágnak minden elemét válogatás nélkül behurczoljuk 
az iskola falai közé és ott örökös nyugtalanságot és 
szórakozottságot honosítunk meg, mely az érdeklődés 
és munkaerő elforgácsolása révén minden komoly munkát 
lehetetlenné tesz ! Oh, bár ne bolygatnák szüntelen ezeket 
a kis köztársaságokat s engednék, hogy az iskola iskola 
maradhasson, a gyermek pedig minél tovább gyermek. 

Még a felnőttek újságlapja sem való gyermekkézbe s ti 
újságot akartok a gyermekésztől! Hogy a dolgok tovább 
ne fajulhassanak, nem ártana egy minden félremagyará-
zást kizáró, erélyes miniszteri rendelet. Bár szinte előre-
látható, hogy ennek sem lesz nagyobb foganatja, mint 
annak, mely vagy két évtized óta tiltja el az ifjúságot 
a felnőttek sportegyesületeiben és nyilvános mérkőzései-
ben való részvételtől." 

Alapítvány. Patonay Dezső, a nagykőrösi ref. gyüle-
kezet érdemes lelkésze, az ottani főgimnáziumi és tanító-
képezd ei internátusnál tett eddigi 400—400 koronás 
alapítványait ez évben is 100-—100 korona újabb ado-
mányával növelte. 

Tanáraink, tanítóink es a háború. Tanáraink, 
tanítóink közül az ifjabbak igazán derekasan és hősie-
sen kiveszik a részüket a háborúból a haza védelmére. 
Fájdalom, sokan estek már el, sebesültek és betegedtek 
meg köziilök. A nagykőrösi ref. főgimn. tanárai közül 
is öten vonultak be hadiszolgálatra, úgymint: Huszár 
György, dr. Gáli László, Major Aladár, Dobay László. 
Az itt hon maradottak is meghozták áldozatukat. — Az 
Országos Tanáregyesület 2000 K-t adott a Vöröskereszt-
nek és a Hadsegélyzőnek. Kiadásainak megszorításával 
több ezer koronát juttat a hadba vonult kartársak csa-
ládtagjainak segélyezésére, több tanártestület fizetésének 
1'7,,-át is felajánlta e nemes czélra. 

A Kálvineum giiim. Minteriiátus igazgatósága 
alábbi, gyermekeink szellemi szükségeit szem előtt tartó 
körlevelet küldözte szét,, mellyel kapcsolatban mi is fel-
hívjuk olvasóinkat, hogy a kálvirieumbeli ifjaknak meg-
felelő olvasmányokkal való ellátásáról befolyásukhoz képest 
gondoskodni szíveskedjenek: „Bizonyára van tudomása 
mélyen tisztelt kiadó úrnak arról, hogy az Országos 
Ref. Lelkészegyesület városunkban egy, a ref. lelkészi 
árvák befogadására szolgáló s a hajdúböszörményi ref. 
Bocskay-főgimnáziummal kapcsolatban álló internátust 
létesített nagy anyagi áldozatok árán. Az internátus ál-
dásos működését ez év októberében meg is kezdte s 
falai között eddig 41 árva gyermek, gimnáziumi tanuló 
részesül teljesen ingyenes ellátásban. A főgimnázium is 
igyekszik minden áldozatot meghozni az árvák érdeké-
ben, tandíjmentességben részesíti az árva növendékeket, 
tankönyvekkel látja el stb. A mennyiben pedig a nö 
vendékek olvasótermében, a roppant nagy drágaság és 
szűkös anyagi viszonyaink miatt, az ifjúsági lapokat ez 
iskolai évben eredeti árban megrendelni nem tudjuk, 
tudatában annak, hogy e sajtótermékekre a műveltségre 
törekvő ifjúnak rendkívüli nagy szüksége van, mély alá-
zattal kérem a mélyen tisztelt kiadó urat, kegyeskedjék 
a kiadásában megjelenő becses lapjának egy példányát 
az árvák részére ez iskolai évben ingyen megküldeni. 
Ha kérésem teljesen kivihetetlen, úgy legalább annak 
jelzését kérjük pár sorban, hogy ez iskolai év folyamára 
mérsékelt díj mellett megkaphatjuk-e a lapot s mily 
összegért kegyeskednék azt az intézetnek megküldeni ? 
Természetesen, ha abban a szerencsében volna részünk, 
hogy ingyen kapnók meg a lap egyik példányát, úgy a 
postabélyeg árát előre egy összegben azonnal bekülde-
ném s kötelességemnek tartom, hogy jövőre, a mikor 
anyagilag is erősödnénk s e czélra is tudnánk bizonyos 
összeget fordítani, az előfizetési díjat első sorban b. lap-
jára küldjem meg. Jóindulatú támogatását és becses 
válaszát nagyon kérve, maradtam Hajdúböszörmény, 1914 
október hó 10-én, igaz tisztelettel: Köblös Samu, ref. 
főgimn. igazgató, a Kálvineum igazgatója". 



E G Y E S Ü L E T . 

A budapesti ref. ker. ifjúsági egyesületből. Az 
egyesület összejöveteleinek látogatottsága a nehéz idők 
daczára növekedik. Az ismeretterjesztő előadások soro-
zatát Gombos Ferencz nyitotta meg Petőfi Apostoljárói 
szóló rendkivül érdekes és aktuális fejtegetéseivel. Szep-
tember 27-én családi estély volt. A bibliai eszmecseréket 
Baráth József titkár vezeti, a kinek sikerült élénk egye-
sületi életet teremteni a rendes összejöveteleken kívül 
is. Az egyesület tagjai karitatív működésüket folytatják. 
A hölgybizottság minden kedden és pénteken bibliaórával 
összekötött varróórát tart, a melyek igen látogatottak. 
A kínaiakkal való foglalkozás is megkezdődött az egye-
sület helyiségében Kunst Irén misszionárusnő és id. Viktor 
János vezetése mellett. Vegyeskar is alakult az egyesület 
és a hölgybizottság tagjai közül. A kar a családi estélyen 
már előnyösen szerepelt. Október hó utolsó vasárnapján 
a Lónyai-utczai főgimnázium dísztermében szeretetven-
dégséget rendez a következő programmal: Közének. Tea 
után: Czinka Panna, melodráma, szavalja Sajti Imre, 
zongorán kíséri Leiir Béla. Élményeim a harcztéren: 
Szilágyi Dezső. Zongorán játszik: Vinczy Károlyné. 
„Mester a bősz vihar" : énekli az egyesület énekkara. 
Bibliát magyaráz és imádkozik : Barát József. Közének. 
Belépődíjak : családjegy 3 személyre 2.40 K, személyjegy 
1 K, ifjaknak 60 f. Jegyek előre válthatók az egyesület 
helyiségeiben (IX., Ferencz-körút 12. I 6.) és közvetlen 
a szeretetvendégség előtt, este a pénztárnál. 

A Bethánia Egylet (Vili., Fhg. Sándor-u. 23/a.) 
minden vásárnap este '/.j8-kor férfiak és ifjak számára 
összejövetelt tartott, melyen komoly, buzdító előadások 
hangzottak el. Az októberi programul a következő volt: 
Vargha Tamás: Legveszedelmesebb ellenségünk. Dr. 
Kováts Lajos: Lelki fegyvertárunk. Ifj. Benkő István: 
Győzelmes vezérünk. Csűrös István: A lelki harezosok, 
mint békességszerzők. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

Biztosítsunk ! A háború egyáltalán nem teszi fölös-
legessé az elemi károk, vagyis a tűz, jég és baleset 
elleni védelmezés legmodernebb formáját: a biztosítást. 
A biztosító intézetek ezért fennakadás nélkül folytatják 
munkásságukat, sőt mint a Gazdák Biztosító Szövetkezete 
közli velünk, az altruisztikus alapon álló biztosító inté-
zetek, köztük elsősorban a szövetkezet a biztosító dijakat 
egyáltalán nem emelték, a háborúban természetszerűleg 
bekövetkező nagyobb koczkázat daczára sem. A szövet-
kezet azonban kijelenti, hogy a háború alatt kártérítést 
csakis azoknak fizet, a kik biztosítási díjaikat befizették. 
Iparkodjék tehát mindenki mielőbb tűz és jég, más 
egyébb elemi csapás ellen biztosítani. Bendkívül czél-
szerűnek tartjuk, életbiztosításokat kötni, mert a díjakat 
ebben az üzletágban sem emelték, csakis a hadbavonul-
tak életbiztosításánál, a kiknek a biztosított tőke 3 % " ^ 

kell pótlólag befizetni, a minek ellenében a szövetkezet 
3 hóra vállalja a koczkázatot. Megjegyezzük, hogy új 
biztosítások kötésénél ezúttal, mint a legtöbb biztosító 
intézet, a szövetkezet is ragaszkodik ahhoz, hogy a biz-
tosító fél legalább egy esztendei dijat megfizessen, a 
mely követelés természetszerű következménye a mora-
tórium bizonyos rendelkezéseinek. 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K . 
J . S. Hajdúnánás. Az előfizetés csak az első félévre tör-

tént. — Sz. L. Felsőniéra. Decz. 31-ig rendben. 

Felelős szerkesztő : B. Pap István 

H I R D E T E S E K . 

E R Z S E B E T K I R Á L Y N É S Z A L L O 
B u d a p e s t , I V . K e r . , E g y e t e m - u t c z a 5 . s z á m . 
Régi jó h í rnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központ jában. A mult évben újonan épült minden modern 
kénye lemmel felszerel t ha temele tes házzal bővül t . — Szoba-
árak 3 koronától . Szabó Imre , szállodás. 

G A Z D Á K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E 
Alapíttatott 900-ban 

B u d a p e s t , K á l v i n - t é r 1 0 . , s a j á t s z é k h á z á b a n 

Biztosításokat elfogad tűz- és jégkár ellen, úgyszintén 
az e m b e r életére a legkülönbözőbb módozatok szerint elő-
nyös feltételek mellett. 

Az üz le teredményben a biztosított tagok d í j a r á n y u k b a n 
részesülnek. 

A lefolyt 13 év alatt a tagok hétszer részesül tek az 
űzet feleslegéből közgyűlési ha tá roza t é r t e lmében díjvissza-
tér í tésben. 

Biztosítási a jánla tok b e n y ú j t a n d ó k közvet lenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomta tványokka l és felvilágosí-
tással minden i r á n y b a n készséggel szolgái az igazgatóság. 

Alapí tványok k o r m á n y hozzájárulásával 2,527.960 K 
Tar ta lékok 3,846.903 K 
Biztosított tagja inak fennállása óta kifi-

zetett tűzkárokban 12,385.000 K 
Biztosított tagja inak fennál lása óta kifi-

zetett j égká rokban 6,000.000 K 
Biztosított é r ték tűzben 1913. évben . . 930,000.000 K 

„ jégben „ „ . . 62,500.000 K 
Éleliizlet á l lománya I?,370.t44 K 

A Gazdák Biztosító Szöve tkeze te alapítása és fiók-
intézménye a 

„GONDVISELÉS" 
O r s z á g o s K ö z p . S e g é l y z ő T á r s u l a t Budapest," IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig t e r j edő temetési segélybiztosítást nyúj t , népbizos í tás i 
osztálya kere tében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai- és 
vegyes-biztosí tásokat közvetí t m inden orvos i vizsgálat nél-
kül. — A „Gondviselés-Társulat" e lnöke : Emődy József, igaz-
gatósági l agok : Láng József, lovag E m b e r Károly, Czobor 
László, Meskó Pál, Nére iÖdön és ügyvezető igazg.: P a u r Ödön. 



Orgona- és harmoniumgyár 
gfizeröhajtás- és saját viliamosviiagitasbal öerende/vü. 
ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FíA 

cs. és kir . udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapesi melletti 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés ós 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőtelje? 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyoiuatu 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-

— i i i i. i A a lítva. Raktáron kitűnő hangú harinóniumok 
minden nagyságban. Harruomumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí 
tással megrendelésre készülnék. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

D I F Í I P D A T T A gőzüzemre berendezett csász. 
l \ I L v l L Í \ \ J I I és kir. udvari o r g o n a g y á r a . 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi slb. kiállításokon kiiün-
tetve. Kedvező fizetési feltótelek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikai) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmórsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jó karban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. : 

a lelkész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárofcat 
16° alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

1.— kor.-tól 8.50 kor.-ig 
3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
3.00 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
3.80 kor.-tól (>.— kor.-ig 

Vászon- és félbőrkötésben . 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8" alaKban 17V-J cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.00 kor.-tól 10 .—kor - ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 0.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Epen most je lent meg. Épen most je lent meg. 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
irta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

Hornyánszky ViKtor könyvkiadóhi-
vatala Budapest, V., Akadémia-u. 4. 

Európa legnagyobb 
háborús térképét 

2 Korona 70 fellér 
előzetes beKüldése 
ellenében vagy 3 
Kor.-ért utánvéttel 
bérmentve szállítja 

Hegedűs és Sándor 
könyvkereskedése Debreczenben. 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-

** Szö vetkezetéh ez ^ a* isc 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 55 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta* 

fiók 109. szám. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL ker., Máría-utcza ti. szám. Telefon; József 3 4 — 1 0 . 

Elvállalnak minden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Nagy gyakorlattal bíró 
specziálisták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyliázgyülekezetek-
nek iskolák és templomok, 
valamint lelkészí- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. Jt Adnak szakvéle-
ményt ésbecsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. 
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HORNYANSZKY V I K T O R CS. fcs KIR. CDV. KÖNYVNYOMDÁJA RITHAPKSTKN 60686 

^ H Á B O R Ú S I D Ő K R E ! ^ 
Imádhozzunk szereteteinkért. 

ImáK háborús időkben otthonmaradot-
tah számára, 

írta Lengyel Gyula, ref. lelkész 
Ára 20 fillér. 

Isten Keze 
a világháborúban. 

Egyházi beszéd, 
írta Prőhle Károly, ev. lelkész. 

Ára 20 fillér. 

Haza védelme. 
Ének, imádság, prédikáczió. 

írta Kirner A. Bertalan. 
Ára 40 fillér. 

Kis imaKönyv harcztéren 
lévő katonáKnaK. 

írta Uray Sándor, ref. lelkész. 
Ára 20 fillér. 

Haypál Benő: 

Egyházi beszéd. 
Jövedelem a hadsegélyző hivatal 

magasztos czéljaira. 
Ara 30 fillér. 

Czélszerű levélhez mellékelt bélyegek-
ben beküldeni a kivánt könyv árát. 

Portóra 20 fillért kérek. 

Kaphatók KOKAI LAJOSNAL, BUDAPEST 
I V . , H a m e r m a y e r K á r o l y - u t c z a 3 . s z á m . 



TARTALOM. Az Élet K ö n y v é b ő l : Térjetek meg! Marjai/ Károly. — V e z é r c z i k k : Teljes reformáczió. Sebestyén JenÖ. — Kró-
nika: Tengerentúlról. Bojkott. — Tárcza : Claparéde Sándor sírjánál. Dr. K. I. — B e l f ö l d : A Protestáns Országos 
Árvaház a hazáért. Sebesült katonák lelki gondozása. E. Szabó Dezső. — NekroLog: Komáromy Lajos. —a—. —-> 
Külföld : Németország. Dr. T. I. — A mi ügyünk. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesü le t . — Gyász-
rovat. — Különfé lék. — Pályázat. — Hirdetések. 

P R O T E S T Á N S 

Megjelenik minden vasárnap. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IX., R á d a y - u t c z a 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és k iadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKE1 P A P ISTVÁN. 

Társszerkesz tők: 
páióczí Horváth Zol tán dr . és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, Tari Imre dr. és 

Veress Jenő. 

Előfizetési á r a : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszővetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési d í jak : 
•Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

Az Élet Könyvéből. 

Térjetek meg! 
„Térjetek meg hozzám tel-

jes szívetek szerint, böjtölés-
sel is, sírással is, kesergéssel 
is." (Jóel 2 lg.) 

A próféta látó szemekkel jár a világban. Tekintete 
bejárja a multat, hogy a jelen megpróbáltatásait meg-
érthesse. Az Isten embere tudja a jövendőt is. mert látja 
a jelent. Jóel próféta Isten embere volt. Népének élete 
nyitott könyv volt előtte s aggódó szíve megérezte a nem-
zetére várakozó nagy veszedelmet. Mert szerette a népét, 
mert gyógyítani jöt t : megjelenti a sötét jövőt. Felhőnek 
és sötét borulatnak napja jön reátok, olyan, mint a 
hegyekre ráterülő alkonyat. Nagy és hatalmas nép — 
a milyen talán még nem is volt — támad ellenetek. 0, 
szörnyű lesz az. Előtte tűz emészt, utána láng lobog. 
Előtte olyan a föld, mint az Éden kertje, utána pedig 
kietlen pusztaság. Elrémülnek akkor a népek, minden 
arcz elsápad. Jön az Úrnak rettenetes napja 1 

A vészes jövő kényszeríti Jóelt a szabadulás egyet-
len útjának megmutatására. Ez az út nem új, olyan régi, 
mint maga az ember. De oly végtelen nehéz rálépni, 
rajta maradni. Mintha hallanám a prófétának aggodalomtól 
remegő hangját: Testvéreim, ébredjetek, lássátok meg 
a közelgő veszélyt! Hallgassatok rám: még most is, 
akármilyen mélyre sülyedtetek is, bár a halál torkában 
vagytok, „még most is így szól az Úr: Térjetek meg 
hozzám teljes szívetek szerint, böjtölóssel is, sírással is, 
kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruhái-
tokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, mert könyörülő és 
irgalmas 0, késedelmes a haragra és nagykegyelmű és 
bánkódik a gonosz miatt". 

Fájdalom, nekünk nem volt prófétánk, a ki a reánk 
váró szörnyű jövőt megjelentse, mégis immár esztendők 
óta éreztük, hogy a békességünk hazug, hogy a nyugo-

dalmunk önámítás, hogy valami elképzelhetetlen vesze-
delem ólálkodik ajtóink előtt. Most már nem is kell a 
nyomorúságot senkinek se jövendölgetni. A mitől mind-
nyájan féltünk, remegtünk: elérkezett. Eljött a sötét-
ségnek és homálynak napja. A felhőnek és borulatnak 
napja ímé itt is van. Nagy és hatalmas nép támadt 
életünkre fegyveres millióival. Akkora a veszedelem, 
hogy belefájdul a lelkünk. Előtte most is tűz, utána 
lángba borult falvak, városok, megcsonkított holttestek, 
falhoz vert csecsemők, meggyalázott hajadonok és be-
láthatatlan hosszaságban vérfolyamok. Az Éden kert és 
utána pusztaság. Elrémülnek a népek, a kik csak hall-
ják is a borzalom e tombolását. Hát még a kik érzik is? 
A sápadt arczokat ki tudná megszámlálni? Csak az, a 
ki a patakzó vért és a könnyzáport. 

Nem azért emlegetem fel mindezt, hogy bárkit is 
még jobban megrémítsek. Nem. A szabadulás útját 
keresem s akarom megjelenteni. A prófétai szó cseng 
most i s : még nem késő! Véreim, a halál torkában 
vagyunk, ébredjünk a rémületnek zsibbadtságából. Hall-
játok? „Még most is így szól az Úr: Térjetek meg 
hozzám teljes szívetek szerint . . . És szíveteket szag-
gassátok meg, ne a ruháitokat, könyörülő és irgalmas 
0 és bánkódik a gonosz miatt." 

Mindnyájunkak, kicsinyeknek, nagyoknak, hadba-
vonultaknak, itthonmaradtaknak, a kik hazánkért, szeret-
teinkórt aggódunk, ez a legelső, legsürgősebb köteles-
ségünk. 0, ha ennek a mi magyar népünknek minden 
fia, lánya megérthetné, megcselekedhetné, a míg igazán 
nem késő! 

Ez általános és egyénenkénti nagy Istenhez téréssel, 
böjtöléssel, sírással és kesergéssel még nem végeztük 
el kötelességünket. Tengernyi feladat vár még ezután 
is megoldásra. Csak ez az első és halaszthatatlan feladat. 
Csak e nélkül hiábavaló a többi: minden mi iparkodá-
sunk, imádságunk, verejtékezésünk, vér- és könnyhul-
latásunk. Marjay Károly. 



TELJES REFORMÁCZIÓ. 
A kálvinizmusnak mint világnézetnek egyik előre-

tolt alapgondolata az, hogy áz Isten eleve elrendelésébe 
és tökéletes gondviselésébe vetett feltétlen hitének ered-
ményeképen a jövő felől nem aggodalmaskodik, a dia-
dalmas keresztyén optimizmusnak a híve s az ölbe tett 
kezekkel sóhajtozó fatalizmus helyett a predesztináczió 
híveinek aktivitástól izzó harczosait neveli a társadalom-
nak. Ez legalább is az ideál. 

És ez a minden dolgok isteni kormányzásába ve-
tett feltétlen bizalom mondatja velünk azt is, hogy akár-
milyen is lesz a háború kimenetele, annyi bizonyos, hogy 
új élet kezdődik a nyomán Magyarországon s a mi szá-
munkra most az a fontos kérdés: milyen szerepünk lesz 

'nekünk reformátusoknak az új élet kialakításában s tra-
diczióink, multunk, Istentől rendelt hivatásunkhoz méltó-
képen vagyunk-e felszerelve arra a munkára, a mely a 
háború után a békében várakozik reánk? 

Erre az új életre való előkészülés tulajdonképen már a 
háború előtt megkezdődött. Az a hullámzás, mely a Szent-
lélek kiáradásának apály • és dagályszerűen, a történelem 
folyamán váltakozó erejét jelképezi, most nálunk a leg-
szélső apályból a lassú dagályba csapott át. Megindult nálunk 
is, főleg a Kálvin-jubileum óta, de lényegében már sokkal 
korábban a szellemi ébredés, az irányzatok mérkőzése, az 
a szellemi háború, a mely nélkül a reformáczió gyümölcsei 
sem értek volna meg s az egész protestantizmus szellemi 
élete sem jutott volna olyan sokoldalú virágzásra. Ná-
lunk azonban még mindez csak prelúdium. És a kik e 
harczok fölött keseregnek, nem értik a szellemi fejlő-
dések útját. Mert nem az elvek és érvek mérkőzésében 
van nálunk a hiba, hanem az elvtelen személyeskedések, 
kerületi érdekellentétek és kicsinyességek viszálykodásá-
ban, a melyeknek mocsaraiba a legszebb fegyverzettel 
felvonuló elvek is belefulladnak, még mielőtt erejüket 
érvényesíthették volna. Nálunk még mindig nincs a pro-
testantizmusnak a nemzet színe előtt való nyilvános és 
egyetemes szellemi élete, olyan fóruma, a hol tekintet 
nélkül a kerületi hozzátartózandóságra, egyéni rokon-
vagy ellenszenvességre, a tiszta tudomány szabad leve-
gőjén segítenék, építenék, vagy ha kell, bírálnák egy-
mást az emberek. Közgazdasági nyelven szólva, nincs 
piaczunk, a hol az általunk termelt dolgokat a köz ja-
vára értékesíteni tudnánk. 

E nélkül pedig igazán tényezők az új Magyarország 
életének kialakulásában nem lehetünk. És bármennyire 
tiszteletreméltó is egyik egyházi lapunk reménykedése, 
a mely mostantól kezdve a protestantizmus magyarországi 
vezetőszerepét minden időkre biztosítottnak véli láthatni, 
mi ezt, bár megvalósulását szintén egész lélekkel óhajt-
juk, csak bizonyos feltételek beteljesítése mellett látnánk 
valószínűnek, akkor t. i., ha mi mostantól kezdve egé-
szen kész, virágzó és fejlett szellemi élettel, czéltudatos 
és nem kerületi érdekek szerint szétszaggatott haditerv-
vel indulnánk neki a ref. fajmagyarság fogékonyabb 

lelkiélete gondozásának. Szóval, ha a mindnyájunk által 
várt új, friss szellemi élet megteremtése, a szellemi re-
formáczió új keresztülvitele, az öntudatos munkatársak 
és a kezünkben lévő sajtó egyöntetű asszimilálása mel-
lett történelmi alapokon lenne lehetséges. Ez azonban csak 
később lesz meg, mert mi eddig még csak a külső beren-
dezkedésekig jutottunk. Vannak új iskoláink, reorganizált 
főiskoláink, egy sereg új egyesületünk, még több egyházi 
lapunk, de nincs még kialakult, erőteljesen lüktető szellemi 
életünk; olyan, a mely nemcsak elvont theol. tudomá-
nyosságból, hanem a református keresztyén gondolko-
zásmódnak a szellemi élet minden vonalán való realizá-
lásából és érvényesítéséből is áll. 

A magyar nemzeti kultúrán a reformáczió óta min-
dig ott tündöklött a kálvinizmus bélyege; voltak terü-
letek, a melyeket szinte kizárólag mi műveltünk, a hol 
mi vittük a hegemóniát és szellemünk sokszínű gazdag-
sága ezernyi finom csatornán ömlött a nemzet egyetemes 
kultúrájának virágos mezőire és szántóföldjeire. Ennek 
az útját kell megtalálni újra, ez pedig a magyar ref. 
papság, tanárság és tanítóság szellemének felfrissülése 
nélkül nem lehetséges. Hiszen felséges és vigasztaló 
látvány, hogy még a mai állapotok mellett is tudunk 
valahogy érvényesülni; micsoda hatalmas szellemi erő-
források nyílnak meg számunkra majd akkor, ha az új 
életet kezdő Magyarországon a lelkek felfrissítését, az 
új reformácziót legelső sorban magunkon hajtjuk végre 
egy új, mélyebben szántó, több megértéssel és nagyobb 
határozottsággal dolgozó szellemi élet megteremtésével ? ! 
A holt és évtizedekig tartó álmos béke terméketlen esz-
tendei után, a háború véráldozatainak nyomán, szülessen 
meg végre az aktiv béke munkás és vérnélküli harczai-
ban is építő, reformáló szelleme. 

Sebestyén Jenő. 

K R Ó N I K A . 

Tenge ren tű Iról. 

Egy egész csomó egyházi. lapot kaptunk Ameriká-
ból. A „Református Híradót", a magyarországi ref. egy-
ház keleti ós nyugati egyházmegyéinek hivatalos lapját, 
a melyet két esperes, dr. Kuthy Zoltán newyorki és 
Kalassay Sándor pittsburghi lelkész szerkeszt. Egyszerre 
érkeztek a július 30-tól október l-ig megjelent számok. 
Nagy érdeklődéssel lapoztuk át őket. Kerestük és meg-
találtuk bennük tengerentúli testvéreink hangulatát, szív-
verését a nagy időkben. Aggódva, remegve gondolnak 
az otthoniakra, a haza sorsára. Nem csoda. Ok legna-
gyobb részben az ellenséges informácziókból értesülnek 
a nagy háború folyásáról. „ Veszélyben a haza /" ez a 
jelszó, a mely éles tőrként járja át magyar testvéreink 
jobbjainak szívét. Első sorban természetesen a lelkipász-
torokét. — Haza nem jöhetnek a tengerentúli magyarok, 
de lélekben bizonyára hazajárnak. Sokan szemükben a 
késő bánat égető könnyével gondolnak arra a szent 



földre, a melyet sok esetben könnyelműen és azon köte-
lesség elől menekülve hagytak el, a melyet, ha lehetne, 
niost ők is örömmel teljesítenének. A „Hazádnak ren-
dületlenül" szemrehányókig, vádlóan hangzik most felé-
jük. — Örömmel, megnyugvással látjuk a hozzánk el-
jutott újságokból, hogy ilyen érzelmeket váltottak ki 
magyarjaink lelkéből a mostani nagy idők. Örömmel 
látjuk, hogy ott is elcsitultak a nyár elején nagy erővel 
kiújult politikai és más ellentétek, úgy hogy a haza nagy 
dolgai mellett előttük is kicsinyeseknek tűnnek fel 
azok a dolgok, a melyek a kedélyeket egymás ellen 
ádáz gyűlöletre lobbantották. Ott túl is egybeforrnak a 
lelkek a magyar nép nagy megpróbáltatásának tüzében. 
— Most, október 18-án egy nagy nemzetgyűlést tartot-
tak Clevelandban. Az Amerikai Magyar Szövetség hívta 
össze. Tóth Sándor ref. lelkész, a Szövetség alelnöke, 
lelkes felhívást intézett az összes lelkészekhez, hívekhez 
és magyarokhoz. A gyűlésnek czéljául ezt jelölte meg: 
segíteni a magyar hazán! „A magyar faj most élet-halál-
harczát vívja, így szól, a kit magyarnak hívnak, attól 
joggal elvárhatjuk, hogy segítsen a magyarnak, ha nem 
akar, el kell venni tőle a magyar nevet." — Nem tud-
juk, hogy folyt le ez a nemzetgyűlés, milyen volt ame-
rikai testvéreink „nagyhete" ; ha majd megjön a Híradó, 
referálunk róla. De így is hisszük, érezzük, hogy lefo-
lyása bizonyára méltó volt a magyar névhez és a jelen-
levők szíve egy érzésben és egy imában forrt össze. — 
Nagyarányú segélyakczió indult meg, mint látjuk, már 
most is az amerikai magyarok körében. Ezzel kapcso-
latban jól esett olvasnunk azt a felhívást is, a melyben 
egy ifjú lelkész, dr. Nánássy Lajos figyelmezteti a ma-
gyar reformátusokat, hogy tartózkodjanak most minden 
zajos mulatozástól és még a jótékony czél — Vörös-
kereszt — érdekében se rendezzenek mulatságokat. — 
Ugyanő ír ja: „A ki a mostani nehéz napokban is a vi-
szályt szítja, személyes hiúságát legyezgeti, a felekezeti 
gyűlölködés konkolyát hintegeti, a felett a józan ame-
rikai magyarságnak statáriumot kell tartani. Történelmi 
napok következtek el reánk. Tegyük hát gyorsan köte-
lességünket!" — Hisszük, hogy a sok lelkesítő és a 
haza iránti ki nem oltható szeretet sugalta felhívó szózat 
maradandó hatásokat kelt ottani testvéreink lelkében. 
Közülök sokan vágynak és jönnek majd vissza a sú-
lyosan megpróbált haza földjére. 

Bojkott. 

A Guardian, az angolok egyik egyházi lapja (a 
„high church" irányzatuaké) legutóbb azt a kérdést ve-
tette fel, hogy nem kellene-e a német eredetű egyházi 
énekeket és a hozzájuk tartozó dallamokat, valamint 
mindent, a mi csak német, bojkottálni az egyházakban? 
Ilyenek gyanánt jelölte meg Luther híres énekét, az 
„Erős várunk nékünk az Isten"-t is, továbbá Gerhardt 
énekeit, a melyeket maga a nagy Wesey fordított angolra. 
Ebből is láthatjuk, milyen fokra hágott már az angolok 
németgyűlölete, ha ilyen bojkottnak gondolatát veti föl 

tiszta egyházi újság is. A tehetetlenség mindig fokozza 
az emberek dühösségét. Töltsék csak bosszújukat Luther 
énekén s a többi német éneken, ezzel ugyancsak keveset 
ártanak a németeknek. Legfeljebb önmagukat fosztják 
meg az egyházi költészet drága kincseitől, a melyek 
egyformán örökségei minden keresztyén templomnak s 
a melyeknek értékét bizony nem kisebbíti az ilyen boj-
kott sem. Ha ugyan nem növeli?! Különben az angol 
lap is észreveszi czikke végén, hogy messzebbre dobta 
a sulykot, mint akarta. Nagy kegyesen hajlandó elismerni, 
hogy az angol prot. keresztyénség nagy hálára van 
kötelezve Luther iránt, „még ha" német volt is. A ki 
ennyire haragszik, annak nem lehet igaza. 

TÁRCZA. 

Claparéde Sándor sírjánál. 

Most egy éve vesztettük el egyházunk, hazánk 
legőszintébb barátját: Claparéde Sándort. Azt hittük, 
az évfordulóra már fölállíthatjuk ennek az Istentől cso-
dálatos módon kiválasztott férfiúnak az emléktábláját. 
A vérzivataros napok miatt azonban azt is el kellett 
halasztanunk jobb időkre. Akkorra, a mikorra a mi na-
punk is fölvirrad s a sok új halott nem foglalja már le 
mindannyiunk szívét. . . Most csak félszívvel adózhat-
nánk emlékének, ő pedig egész szívet érdemel tőlünk, 
hisz egész szívével a miénk volt, a miénk lett . . . 

Ősz volt akkor is, mikor koporsóját és nyitott sír-
ját körülállottuk. Ősz, de szebb, mint a mostani. Ez 
százszorta — ezerszerte szomorúbb annál. Nemcsak a 
fák, a tájak komorodnak el most körülöttünk, de az 
arczok, a ruhák is. Egyre fogynak barátaink, egyre nő 
a gyászolók serege. Szinte hozzászoktunk már, hogy 
mindennap temessünk valakit. Szinte megedződik már a 
szívünk a gyásszal szemben. Lassankint temetővé vál-
tozik az egész ország és gyászoló rokonsággá az egész 
nemzet. . . 

Mégis meg kell állanunk néhány perezre e mellett 
a drága sír mellett. Most egy éve oly sokan állottunk 
itt könnyezve, most egy magam állok. Akkor még frissen 
hantolt göröngyök borultak a kettős sírra, ma már bo-
rostyán futja be a tetejét és két kis tulya ereszti egyre 
mélyebbre a gyökerét, míg egy-egy szál meg nem ta-
lálja a szívüket . . . A két kis tulya közt áll a síremlék: 
nyers alapzaton ketté tört márványoszlop. 

Claparéde Sándor a feleségének készíttette most 
egy éve. Akkor még aligha sejtette, hogy olyan hamar 
az övé is lesz. Azt tudta, azt akarta, hogy valamikor az 
övé is legyen. Ezért készült a nyers kőtömbbe illesztett 
márványlap. Mi sem hittük, hogy ez a lap csak olyan 
rövid ideig áll üresen: hogy oly hamar rávésik a mi 
nagy fájdalmunkat 1 . . . 

Olyan egyszerű ez a síremlék, mint Claparéde Sán-



dor volt s a maga egyszerűségében is olyan sokatmondó, 
akárcsak Ő. Legfölül a kettétört márványoszlopon kidom-
borodó nagy betűkkel a mi Naómivá váltRuth-unk neve: 

ILKA CLAPARÉDE 
Alatta az alábbi bevésett szöveg olvasható: 

CLAPARÉDE SÁNDORNÉ 
szül. Papp Ilka 

1855—1912 

Neki két hazát adott végzete: 
Mindegyiket egész szivével szerette. 

Alul a nyers kőtömbbe illesztett márványlapon: 

CLAPARÉDE SÁNDOR 
Megh. 1913 nov. 1. 

A mint én szerettelek titeket, 
ágy szeressétek ti is egymást. 

„Aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimés.'-

ALEXANDRE CLAPARÉDE 
né á Chancy (canton de Genéve) 

le 14. Avril 1858, mort á Budapest le 1. Nov. 1913. 

„A mint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egy-
mást" : újra meg újra olvasom. A tanítványaitól búcsúz-
kodó Mester legszebb szavai közé tartoznak ezek. 0, a 
ki nem tudott elbúcsúzni tőlünk, íme, a sírkövén búcsúz-
kodik tőlünk az isteni Mester örökszép szavaival. Mintha 
végrendelete lenne mindannyiunk számára. Ajkai örökre 
lezárultak, ime, mégis beszél hozzánk. Nagyon jól tudja, 
mit kell szívünkre kötnie, mire van ennek az árva, ma-
gára hagyatott nemzetnek legnagyobb szüksége . . . 

„A mint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek 
egymást" . . . Igen, nékünk szólnak ezek a szavak; né-
künk, kik vészben-viharban elfeledjük a testvérharczokat, 
de mihelyt szűnőfélben a baj, nyomban ütjük, marjuk, 
tépjük egymást . . . Igen, nékünk szól, hogy szeressük, 
nagyon szeressük egymást, hiszen ő is nagyon : végtele-
nül szeretett minket! 

Az Isten az eddig ránk zúdított csapásokkal is 
mindig erre akart minket megtanítani. Néha-néha úgy 
látszott, mintha már megtanultuk volna. De azután újra 
elfeledtük. Vajha a mostani nagy próba megtanítaná 
nemzetünket arra, a mire ez a sírkő is meg akar min-
ket tanítani. Akkor nem hiába ömlik most ezrek és ezrek 
vére, nem hiába hull annyi ezer és ezer özvegynek, ár-
vának a könnye! . . . 

Jertek, hullajtsunk egy könnycseppet az évforduló 
alkalmával a sírra. A benne nyugvó nemcsak életében 
beszélt, hanem elnémult ajakkal is szól hozzánk : „A mint 
én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! . . ." 
Hullajtsunk egy könnycseppet, hisz ez a nagy szív nem-

csak akkor volt a miénk, a mikor dobogott, hanem 
most is! 

S ha a pártoskodás szelleme újból erőt akarna • 
venni rajtunk, gondoljunk a mi nagy halottunkra s tud-
junk feledni, tudjunk megbocsátani és tudjuk egymást 
úgy szeretni, a mint Ő szeretett minket! 

Dr. K. I. 

B E L F Ö L D 

A Protestáns Országos Árvaház a hazáért. 
Megható és fölemelő jelenség tanúi voltak, a kik 

látták a Protestáns Országos Árvaház növendékeinek 
Zebegény községben f. évi nyaralásuk idején az ottan 
átutazó katonák fogadása köriil tanúsított készséges és 
lelkes szolgálatát. A vasúti állomás közelében tábort ütve, 
Brocskó Lajos kir. tanácsos, igazgató vezetésével a 
mozgósítástól számított öt héten keresztül mindennap 
reggeltől estig bevárták az érkező katonavonatokat. 
A mikor a kirendelt őrszem jelentette a vonat közeledését, 
a növendékek vízzel telt poharat, kancsót vagy kannát 
kapva a kezükbe, tanítóikkal az élükön siettek a vonat 
elé, állást foglalván hosszú rajvonalban a vonat mehtén 
A mint a vonat megállt, mozgalmas kép tárult a szem-
lélő elé. Harsogott a lelkes éljen, a hoch, a nazdár a 
katonák és növendékek részéről, a kik a kocsi elé 
állván, szíves hangon kínálták friss vízzel a hőségtől 
eltikkadt vitézeket, a mit Ők hálás szívvel fogadtak. 
A növendékekkel kezet szorítottak, egyesek leugrottak 
a vonatról és megcsókolták őket. Az idegen ajkúak meg-
hatottan mondották: nem hittük, hogy oly jók a magya-
rok. A növendékek fáradságos munkát végeztek, mert a 
forrás, mely vízzel látta el őket, messze esett a tábortól, 
de azért lankadatlan buzgalommal szolgálták ki a kato-
nákat, pedig napi számuk nem egyszer tízezerre is ment, 
mert munkájukat megkönnyítette a lelkes hazaszeretet. 
Nemcsak vízzel, hanem virággal és énekszóval is ked-
veskedtek a katonáknak, a minek azok szintén nagyon 
örültek. A mikor az induló vonat a táborhoz ért, ott 
ismét kellemes meglepetés várt a katonákra. Két viruló 
leány — Fejes Aranka és Brocskó Imrike — nagy 
nemzeti zászló lobogtatásával üdvözölte őket, a kik a 
megkapóan kedves jelenet hatásától elragadtatva, szűnni 
nem akaró éljenzéssel adtak kifejezést hódolatuknak és 
tiszteletüknek a magyar nemzeti zászló iránt nemcsak a 
magyarok, hanem éppoly lelkesedéssel a németek és 
csehek is. 

A növendékek szept. 10-én tértek vissza Zebegény-
ből fővárosi otthonukba. Azóta a nagyobb lányok Brocskó 
Lajosné tanítónő vezetésével nagy buzgalommal kötnek 
és varrnak a katonák részére melegítő ruhákat. Három 
hét alatt 164 darab ruhaneműt készítettek, mely első 
szállítmányt az igazgatóság már el is juttatta rendeltetése 
helyére, a Protestáns Országos Árvaegylet adományaként. 
A munka serényen folyik tovább. Az árvalányok ezen-



kívül az intézetnek számos liadbavonult volt növendékét 
is ellátták meleg ruhaneművel. 

Az intézet neveltjei hogyan emlékeznek meg alma 
materükről még a harcztéren is, arról szép bizonyságot 
tesz dr. S. L. zászlósnak egy ismerőséhez írt levele, a 
melyben a többek között ezeket írja: „Három hónapja 
nem vesz körül a boldog családi tűzhely elbűvölő melege. 
Kedves családi otthonom elhagyásakor gyermekem szüle-
tett, azóta sem láttam. Nem zúgolódom. Ajkam zúgoló-
dásra soha meg nem nyílik. Ezek a nagy történeti idők 
nem tűrik a lamentálást. Most férfiak kellenek. Sokan 
vagyunk, a kiket a kedves jó Papa (az igazgató) nevelt 
a hazának, most sokan vagyunk, a kik igazán a hazáé 
vagyunk. Szinte érzem, hogy mindannyiunkban él, égve 
él a férfias tűz, hogy itt is megálljuk helyünket, itt is 
megmutassuk azt az erőt és értéket, a mit az árvaházból 
hoztunk magunkkal. Hiszem, hogy ha a kedves Papa a 
béke idején sok törekvő, munkálkodó fiára büszke volt, 
még büszkébb lesz ezután sok harczos fiára is. Adja 
Isten, hogy úgy legyen. Lehetetlen is, hogy úgy ne 
legyen stb." 

Az intézet egykori növendékei közül Grömöry László 
főhadnagy hősi halállal halt meg a déli harcztéren. 
Emlékezetét büszkén őrzi meg a Protestáns Országos 
Árvaház. 

Sebesült katonák lelki gondozása. 
Erre a most oly fontos és égetően szükséges misz-

sziói munkára nézve a következő levelet vettük : 

Nagytiszteletű Szerkesztő Úr! 

B. lapja több ízben szóvá tette sebesült katonáink 
lelki gondozásának ügyét. Bizony égetően fontos ügye 
ez egyházunknak. Csak Horvát-Szlavonország területén 
ezer és ezer ref. sebesült katona van a kórházakban, 
legszámosabban a zágrábi és eszéki kórházakban. Ki 
gondoskodjék ezeknek lelki szükségletéről? Szegény 
missziói lelkészeink amúgy is rengeteg módon igénybe 
vannak véve, tőlük a sebesültek részére intenzív munkát 
várni nem lehet. Egyházunk egyeteme gondoskodjék 
róluk ? De hisz egyházunk is próbateljes időnek néz 
elébe! Ki gondoskodik a kath. vallású katonaság lelki 
szükségleteinek kielégítéséről ? A hadsereg. Minden kisebb 
kórházban — a nagyokról nem is szólva — van kath. 
tábori lelkész, a ki aztán nemcsak a saját híveivel, ha-
nem néha még többet foglalkozik a protestáns vallású 
katonákkal. (Bizonyítékaim vannak.) Miért nincsenek a 
kórházakban ref. tábori lelkészek ? Zágrábban, Eszéken 
sok száz ref. sebesült katona van. ref. katona-lelkész 
egy sincs. Egyházunknak tehát az a kötelessége, hogy erre 
a hiányra nyomatékkal hívja fel a hadvezetőség figyelmét. 
A gazdag kath. egyháznak nem kell áldozni e czélra, 
mi, szegény protestánsok mindent a magunk erejéből 
tegyünk? Ref. katona-lelkészekre van szükség, a kik 
meglátogassák és gondozzák a különböző kórházakban 

fekvő hitsorsos katonákat. Ez a költség számba se jöhet 
a naponkint milliókkal dolgozó hadvezetőségnél! 

Daruvár. E. Szabó Dezső. 
* 

Igaza van a levélírónak, a ki közvetlen tapasz-
talatokon alapuló tényeket sorol fel. Valóban nem tud-
juk, miért is van, hogy minekünk olyan méltánytalan 
liátratételben van részünk ezen a téren. A katholikusok-
nak, saját bevallásuk szerint (Alkotmány 210 sz.), 1000 
tábori lelkészük van, a többieknek összevéve 200. Pedig 
tudjuk, hogy sokan jelentkeztek és várják a behívást. 
Mi nem sokkaljuk a kath. egyház munkáját; most bizo-
nyára nincsen helye semmiféle felekezeti féltékenykedés-
nek. De a méltányos figyelem most kétszeresen jól esnék 
nekünk. 

N E K R O L O G . 

KOMÁROMY LAJOS 
1848—1914. 

Csak néhány sorban emlékezhetünk meg haláláról. 
Postai akadályok miatt még a haláláról szóló hírt is 
későn vettük. Pedig megérdemli, hogy pár méltányló 
sort írjunk róla e helyen. Hiszen tisztes, eredményes, 
sokoldalú irodalmi munkássága, mint annyi sok kiváló 
protestáns íróé, e lap hasábjain indult meg (1868. évf. 
18. sz.). 

De elején kezdjük. Makón született. Atyja, Mihály, 
tanár volt az ottani ref. gimnáziumban (most az is ál-
lami !). Szülővárosában és Nagykőrösön végezte a gim-
náziumot. Ez utóbbinak akkor volt az „Arany" korszaka. 
Szabó Károly, Szilágyi Sándor is akkor voltak ott. 
A mélyérzésű, tragikus véget ért Dömötör János költő 
volt legjobb barátja. Szeretett tanulni, dolgozni. Az „ön-
képzésről" eleitől kezdve soha nem feledkezett meg. 
Korán megszerezte az eszközöket ehhez. Warglia János 
tanár a franczia, a még élő Dúzs Sándor az angol 
nyelvre tanította ott díjtalanul az önként vállalkozókat. 
Es ő élt a jó alkalommal. 

Hosszasabb habozás után theologus lett. 1863 
őszén jött ide fel a pesti theologiára, a melynek jelzője 
akkor még „protestáns" volt. Legnagyobb hatást Gönczy 
Pál és Molnár Aladár gyakoroltak reá, az előbbi a pe-
dagógiát, utóbbi a bölcsészetet tanította. 

Eleitől kezdve pedagógus volt. Mindig voltak „ta-
nítványai". Itt Pesten Szemere Attilának volt nevelője. 

Theologiai pályája elvégzése után egy évet kül-
földön töltött. Az elsők között volt, a kik a skót szabad 
egyház stipendiumát élvezték. Az egyházi élet megfigye-
lése mellett élénken érdeklődött ott is az elemi és kö-
zépiskolai oktatásügy iránt. 

Külföldi nagy utazása után hazajőve az élesszemű 
Török Pál püspök, a ki olyan jól meg tudta választani 



embereit, érdeklődéssel fordult a tanult ifjú felé. Először 
Vizsolyi Gusztáv, akkor még tolnamegyei alispán (Szi-
lassy Aladár ipa) házához ajánlotta nevelőül, másfél év 
múlva pedig (1869-ben) a pesti ref. főgimnázium taná-
rául hívta meg, a magyar-görögnyelvi tanszékre. Itteni 
tanárkodása alatt 1870/71-től kezdve hat éven át taní-
totta theologiánkon, mint rendkívüli tanár és mint Petri 
Elek elődje, az újszövetségi görög nyelvet. 

1879-ben nevezte ki Trefort miniszter a budapesti 
Andrássy-úti polgári tanítónőképző-intézethez a magyar 
nyelv és irodalom tanárává. Ennél az iskolánál műkö-
dött nyugalomba vonulásáig. Közel 30 éven át volt eb-
ben a nagyjelentőségű és nagyhivatású iskolában, a 
melynek most Erzsébet-iskola a neve, a „legfelsőbb" 
női oktatásnak és nevelésnek kiváló munkása. A töb-
biekkel együtt úttörő volt a magasabb magyar nőnevelés 
és ezzel kapcsolatos pedagógiai irodalom terén. Itt ezen 
a téren találta meg az ő finom lelke, nemes szíve a 
legmegfelelőbb munkamezőt. 

Tanársága idejének kezdetétől fogva élénken részt 
vett az összes pedagógiai tudományos, irodalmi, beren-
dezkedésig társadalmi munkákban és mozgalmakban. Tit-
kára, szerkesztőbizottsági tagja volt a még gyermekkorát 
élő Országos Középiskolai Tanáregyesületnek. Részt vett 
az új középiskolai tanterv előkészítési munkálataiban. 
Később, midőn a gimnáziumtól búcsút vett, belső osz-
lopos munkatársa lett a „Nemzeti Nőnevelés "-nek, a 
melyben sok czikke jelent meg. Sokfelől vették igénybe. 
Pénztárnoka volt a Tanítóképzőintézeti Tanárok Egye-
sületének, az „Eötvös-alap"-bizottságnak, az országos 
felső nép- ós polgári iskolai tanítónővizsgáló-bizottság-
nak, alelnöke a Budapesti Tanító-Testületnek. 

Széleskörű irodalmi munkásságot fejtett ki. Egy-
házi, társadalmi, irodalmi, nyelvészeti lapokban, folyó-
iratokban sok czikke jelent meg, ő maga és másokkal 
társulva (Kiss Áron, Péterfy stb.) több tan- és olvasó-
könyvet irt is és szerkesztett. 

De mindvégig hű maradt első szerelméhez, az egy-
házhoz. "Nagy munkaszeretete, bámulatos szorgalma és 
kötelességtudása, szerény, vonzó egyénisége az ő istenes, 
mélyen vallásos lelkületéből és rendíthetlen keresztyéni 
hitéből fakadó és táplálkozó volt. Buzgó, lelkiismeretes, 
Isten házát szerető presbitere volt egyházunknak. Tagja 
volt a Baár-Madas igazgató-tanácsának, Szövetségünk 
választmányának. Minden téren nagy hűséggel szolgált. 
Alapos ok, „igazolás" nélkül egyetlen ülést sem mulasz-
tott el. Egyetlen tisztséget, megbízást sem fogadott el 
csak úgy pro forma, üres ós felelősségérzet nélküli titu-
lusként. Midőn az év elején érezte erői hanyatlását, 
azonnal lemondott presbiteri tisztéről. Ebben is például 
szolgálhatna sokak részére. Nyugalomba vonulása után 
még inkább a mienk lett. Örömmel, lelkesedéssel állott 
oda a budapesti egyház vezérei mellé, a kik ennek meg-
felelő külső és belső kiépítése körül buzgólkodnak. 

Volt kedves, meleg otthona, szeretett és szerető 
családja. Nejével, született Simon Emiliával 40 évig élt 

boldog házasságban. Ő vele együtt két gyermeke, Dezső 
és Ilona, Mocsáry Dénesné és ennek öt gyermeke gyá-
szolják. Leányához és szeretett unokáihoz a Fegyvernek 
melletti Puszta-Bálintra- ment pihenni, meghalni. A nagy 
idők viharában olyan csendes, szinte észrevétlen volt 
elmenetele — utolsó sóhaja. Ott pihen a kenderesi teme-
tőben. Az ottani esperes-lelkész Györy Lajos mondott 
áldást felette. Mi, a kik ismertük, tiszteltük, szerettük 
őt innen a távolból intünk feléje búcsút és mondjuk; 
Eequiescat in pace! —a— 

K Ü L F Ö L D . 

Nérne torsság. 

Lelkészek katonai szolgálata. A berlini evangélikus 
főegyháztanács rendeletet adott ki, melyben megtiltja, 
hogy a protestáns lelkészek a háborúban tényleges 
katonai szolgálatot teljesítsenek. Az egyháztanács ugyanis 
azt tartja, hogy öldöklő fegyver nem való pap kezébe. 
A rendelet sokfelé túlszigorúnak tetszett és ellenmondásra 
is talált. Egy westfáliai lelkész azt írta az egyháztanács-
nak, hogy inkább lemond állásáról, ha nem engedik 
meg neki a fegyver használatát a harczmezőn. Miután 
nem kapott engedélyt, be is vonult a harczolók közé. 
Állását feláldozta. A „Magdeburger Zeitunga hosszasan 
czikkezett a fenti rendeletről. A többek közt ezt ír ja: 
Az evangélikus egyházban nincs kétféle morál: egy 
szigorúbb, mely a fegyver használatát megtiltja lelkészeinek 
és egy enyhébb, mely ugyanazt az egyház híveinek meg-
engedi. Ha a tanács azt hirdeti, hogy az evangélium 
hirdetője tartsa távol magát a harcz tüzétől, a mint azt 
a keresztyén erkölcstan előírja, akkor következetesen 
ugyanazt kell hirdetnie a többi egyháztagokra vonat-
kozólag is. Ámde — mint Luther is mondja — a haza 
védelmezése valóban keresztyén kötelesség, tehát épen a 
lelkészeknek kell jó példával elől járni és az első sorok-
ban küzdeni. A „Protestantische Kirchenzeitung" is azt 
tartja, hogy nem szabad határozottan megtiltani a lel-
készeknek a tényleges szolgálatot akkor, mikor a haza 
veszedelemben van ós felhozza, hogy Schleswig-Holstein-
ban sok protestáns lelkész vonult a hadba, mint tiszt, 
sőt a misszionáriusok közül is elmentek többen. Hesseni 
és württembergi theologusok, egyész sereg papja a 
szabadegyháznak követték őket. Ezeken kívül nagyon 
sokan jelentkeztek betegápolásra. 

Dryander válasza. Egy előkelő franczia lelkész 
felszólította Dryandert, a berlini fő udvari prédikátort, 
hogy csatlakozzék ahhoz a mozgalomhoz, mely a háború-
ban való kegyetlenkedéseket ki akarja küszöbölni. A nagy-
hírű prédikátor hamarosan válaszolt a megkereső franczia 
papnak. Levelében kimondja azt az elvet, hogy a hábo-
rúban sohase szabad a védtelen polgárokkal kegyetlen-
kedni és hogy még az ellenséget is kímélni kell, a hol 
csak lehet. A keresztyén irgalmasság cselekedeteit a 
harcztéren is gyakorolni kell. Dryander hangsúlyozza, 



liogy a németeket nem szükséges külön arra figyelmez-
tetni, hogy a barbár öldöklésektől tartózkodjanak. A né-
met katona nagyon jól tudja, hogy az emberiesség és 
a keresztyén erkölcs mindezeket szigorúan tiltja. A né-
met hadsereg minden tagja azt is nagyon jól tudja, hogy 
a liarcz az ellenfelek közt folyik, azaz katonák közt és 
sohase fogja fegyverét védtelen, csendes polgárokra, 
vagy gyenge nőkre és ártatlan gyermekekre. Ez nagyon 
is természetes dolog, a mit nem szükséges külön hang-
súlyozni. Azt azonban be kell vallani — írja Dryander 
—, hogy a franctireurök túlkapásait a német katonák 
szigorúan megbüntették és ez alkalommal nem egyszer 
ártatlan emberek is áldozatul estek, mert a válogatás 
valóban elkerülhetetlen volt. Éppúgy bizonyos fokú kímé-
letlenséggel kellett lesújtani azokra is, a kik a német 
sebesülteket, orvosokat és ápolókat embertelen módon 
leöldösték. Ne csak Németországtól követeljék a keresz-
tyén tanok megtartását, hanem a többi küzdő országoktól 
is. Őrizkedjék — írja továbbá Dryander — az ellenfél 
sajtója az alaptalan rágalmak és híresztelések sajtó útján 
való világgákürtölésétől, mely a német katonákat nagyon 
kedvezőtlen megvilágításba helyezi az emberiség előtt. 

Dr. T. I. 

A MI Ü G Y Ü N K . 

Az új évnegyedben kérjük azokat az előfize-
tőinket, a kiknek előfizetésük most lejárt, szíves-
kedjenek előfizetésüket megújítani. A hátraléko 
sokat is kérjük hátralékuknak minél előbb való 
beküldésére. 

Kérjük azokat, a kik a lapot kapják, szíves-
kedjenek előfizetni és bennünket nehéz munkánk 
ban támogatni. 

I R O D A L O M . 

A madarak és fák napjáról szóló iskolai jelen-
tések IV. évkönyve, mely az 1913-iki ünnepélyekről 
számol be, az Országos Állatvédő Egyesület kiadásában 
és Fodor Árpád tanár, főtitkár szerkesztésében megjelent. 
A 9 íves könyv 6281 iskola jelentéséről számol be. A be-
vezetés a tanügyi hatóságok idevágó intézkedéseit ismer-
teti. Következik a 72 tanfelügyelőség ós 9 kirendeltség 
jelentéseinek áttekintő kivonata. Majd a statisztikai táblák, 
ezek összefoglalása és a zárszó következik. A madarak 
és fák napjának ünneplésében résztvett tanulók száma 
kerek egy millió. Az Országos Madárvédő Liga fogadal-
mát eddigelé 691,718 iskolásgyermek tette le. Áz évkönyv 
tartalma ezúttal lényegesen gazdagodott azáltal, hogy a 
madarak és fák ünnepléséhez a tanítónak igen becses 
anyagot szolgáltat, a mennyiben az egyesület által hir-
detett irodalmi pályázat útján díjazott két valóban szép 
minta-előadás van az évkönyvben közölve. 

Egyházmegyei Lapok. Négyet kaptunk az elmúlt 
napokban. A Kecskeméti Egyházmegyei Reformátusok 
Lapja közli Adám Kálmán esperes arczképét abból az 
alkalomból, hogy a 30 évvel ezelőtt tartott egyházmegyei 

közgyűlésen történt intézkedés a Fördös Lajos kecske-
méti lelkész és esperes elhalálozásával megüresült espe-
resi állás betöltésére nézve. Jövőre lesz 30 éves espe-
resi jubileuma. Kívánjuk mi is, hogy érje meg jó erőben 
és egészségben. Meleg szeretettel emlékezik meg a lap 
Mészáros János lelkész csendben, családi és házias kör-
ben lefolyt jubileumáról. Az érdemes lelkész 25 év óta 
sáfárkodik nagy hűséggel a kecskeméti gyülekezet köré-
ben. Ad multos annos! Egyéb közleményei is gondos 
szerkesztésre vallanak. — Á Tolnamegyei Reformátusok 
Lapja a lap elején meleg szeretettel és vígasztalólag 
emlékezik meg a háborúban elesettekről. Az egyházmegye 
jelen belső életére vonatkozó híreken kíviil érdekes köz-
leményt ad Tóth Károly mérnök, egyházmegyei tanács-
bíró tollából a nagy múltú sárközi egyházközségnek, Decs-
nek ősrégi szép templomáról és reformáczió korbeli 
történetéből. — A Vértesaljába Lévay Lajos esperes, 
Yasadi Balogh Lajos szerkesztő és Papp Albert mányi 
lelkész írtak szép alkalmi czikkeket. — A Külsösomogy-ot 
Bocsor Lajos és Szilágyi Béla lelkészek szerkesztik. 
A 6-ik számban egy teljes alkalmi agendát (liarczban 
elesett felett) közöl Varjas Gábortól. Az esperesi jelentés 
után V. Fejes György eleven rajza olvasható. A lap 
közli az egyes egyházközségek munkáját a katonákért, 

Imádságok a háborús időkre. Magánhasználatra 
az imádkozni szeretőknek. írta Nagy Károly makói ref. 
lelkész. A tiszta jövedelem egy része a Vörös-Kereszt 
javára fordíttatik. Ára 20 fill. Tíz alkalmi imát tartal-
maz ez a pártolásra, terjesztésre méltó és alkalmas 
könyvecske. 

Erős várunk az Isten. Elmélkedések és vigaszta-
lások a háború idejére. Irta Kcipi Béla körmendi evang. 
lelkész. A Luther-Társaság ajándéka. Mindegyik elmél-
kedés (22) egy alkalmas bibliaversen alapul és egy-két 
énekverssel végződik. A Luther-Társaság ezzel igazán 
kedves ajándékot bocsátott közre. 

Egy hasznos könyv. Bodnár György, Szatmár vár-
megye kir. tanfelügyelője hasznos munkát végzett, a 
mikor a községi és hitfelekezeti iskolai tanítók illet-
ményeinek rendezésére vonatkozó 1913. XVI. törvény-
czikket ismertető könyvét megírta, sajtó alá rendezte s a 
nyilvánosságra bocsátotta. Több száz kérdésben ad gyakor-
lati útmutatást, tanácsot. Minden eshetőségre kiterjesz-
kedően magyarázza a törvényt, az 1913. XVt. törvény-
czikket. De nemcsak azt, hanem az 1907. XXVIL tör-
vényczikknek azt a részét is, a melyre még jogszerint 
hivatkozni lehet s úgyszólván minden előfordulható esetre 
példával is szolgál. Ára 2 kor. 40 üli. 

A Vasárnapi Újságot, a mely szép képekben és 
czikkekben örökíti meg a nagy világháború eseményeit, 
melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. A „Vasárnapi 
Újság" előfizetési ára negyedévre öt korona. Megrendel-
hető a „Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában (Budapest, 
IV., Egyetem-utcza 4.). 

E G Y H Á Z , 

Lelkészválasztások. A hajdúnánási ref. egyház-
község Kolozsvárig Mihály ottani vallástanárt választotta 
meg lelkészéül. — Dérczy Imrét élesdi, volt róni. kath. 
plébánost a mezőszavai ref. egyházközség választotta 
meg lelkészéül. — Az erdélyi ref. egyházkerületben 
még a következő változások voltak: Nagyrápoltra Nagy 
Gyula dévai, Felőrre Székely Dániel ottani, Tekébe Rápó 
Mihály czegői, Borbátvizre Szabó Zoltán segédlelkészek; 



Székelymagyarosra Donát László, Nagydobára Végh Ár-
pád radákszinnyei ref. lelkészek választattak meg rendes 
lelkészektil. A németjárfalvi ev. egyházközség Hildebrand 
Keresztély petőfalvai lelkészt választotta meg. 

Egyházmegyei közgyűlések. A mármaros—ugocsai 
ref. egyházmegye szept. hó 23-án Técsőn tartotta szoká-
sos őszi rendes közgyűlését, Biky Ferencz esperes és 
György Endre egyházmegyei gondnok kettős elnöklete 
alatt. Daczára a háborús idők okozta rossz közlekedési 
viszonyoknak, reményen felüli számban jelentek meg a 
lelkészek és az egyes egyházak kiküldöttei. A szigetiek 
legnagyobb részben kocsikon jöttek. A gyűlés előtt reggeli 
istentisztelet volt a templomban. Az esperesi megnyitó 
imát és a gondnoki beszédet a közgyűlés határozata 
alapján ki fogják nyomatni és az egyes egyházak pres-
biterei között szétosztatnak. A tárgysorozat mindössze 
32 pontból állott. Az egyes ügyek egymás után peregtek 
le, mert az előadói javaslatokat kevés változtatással el-
fogadták. Két új tanácsbíró, Kovássy Ákos és dr. Szé-
kelyhidy József volt ügyész letették az esküt. Dr. Kun 
Béla egyházmegyei főjegyző visszavonhatatlan lemondását 
sajnálattal vette a közgyűlés tudomásul, érdemét jegyző-
könyvileg megörökíti és őt egyetemi tanárrá történt ki-
neveztetése alkalmából üdvözli. Az esperes évi- és idő-
szaki jelentései, valamint a máramarosi Liczeum igazgató 
tanácsának határozatai jóváhagyólag tudomásul vétettek. 
Majd az egyes egyházak segélykérvényei, építkezési 
és kölcsönügyek, telekvétel stb. következtek, melyek 
elfogadtattak és pártolólag terjesztettek fel az egyház-
kerülethez. Délután bírósági üléstvolt, melyen Kovács János 
szőllősiitanító fegyelmi ügyét tárgyalták. Véglegesen elmoz-
dít tátott. — A nagyenyedi ref. egyházmegye Tordán tar-
totta közgyűlését Jancsó Lajos esperes elnöklése mellett, a 
ki megnyitóbeszédében kérést és intelmet intézett a lelki-
pásztorokhoz, hogy a nagy időkben ezekhez mérten tel-
jesítsék kötelességeiket. Az új egyhásmegyei gondnok, 
Horváth Miklós. Tordaaranyos megye volt alispánja tett 
esküt. Az egyházmegye 1000 kor. alapítványt tett és évi 
100 k járulékot ajánlott fel a Kolozsváron felállítandó 
leánynevelő-intézetre. Jelentést kíván a lelkészektől a 
háborús időkre való különös tevékenységéről és elhatá-
rozta, hogy minden lelkész korpótlékából 5 K vonassék 
le a Hadsegélyző czéljaira. — Az orbai ref. egyház-
megye közgyűlése betöltötte az id. Péter Károly lemon-
dásával megüresült esperesi állást. Ignáez László eddigi 
főjegyzőt választotta meg egyhangúlag. Helyébe főjegy-
zőül 1Bajleó György barátosi lelkész választatott. — A ko-
lozsvári egyházmegye Barabás Samu esperes elnöklésé-
vel tartotta f. hó 16-án közgyűlését. A közgyűlés az 
esperes elnöklete mellett, belmissziói bizottságot kül-
dött ki a fontos munka összhangzatos irányítása czél-
jából. Dr. Sárkány Lajos gondnok 400 K-ás alapítványt 
tett az egyházmegyei papi özvegyek és árvák segélye-
zésére. Bizony ezekben a nehéz időkben különös gondot 
kellene fordítani azokra, a kiknek az egyház csak any-
nyit juttat, a melyből most még azt az eddigi kis darab 
kenyeret sem lehet megvenni! 

A magyar biblia ügye. Mint a Lelkészegyesületből 
olvassuk, Haypál Benő budapesti ref. lelkész lelkes 
hangon, meggyőző erővel megírt indítványt adott be a 
Magyar Protestáns Irodalmi Társasághoz a bibliánk ki-
adásának és terjesztésének ügyében. Bizonyára szép és 
Istennek tetsző munkát és kötelességet teljesítene a Tár-
saság, ha e most már sokfelől felhangzó óhajnak az 
alkalmas idők beálltával eleget tenne. Haypál indítványát 
Kaczián János ev. és Józan Miklós unitárius esperes is 
magukévá tették. Mi is csatlakozunk hozzá. 

A dunamelléki ref. egyházkerületi közgyűlés, 
mint jeleztük, lapunk zártakor, szombaton délelőtt kez-
dődött ós előreláthatólag jövő kedden ér véget. Lefo-
lyásáról jövő számunkban adunk részletes és teljes je-
lentést. 

Missziói megbízatás. Örömmel értesültünk arról, 
hogy a külföldi kórházakban most bizonyára nagy szám-
mal sínylődő sebesült ref. katonáink meglátogatására és 
lelki vigasztalására Meggeresy Béla nyert hivatalos meg-
bízatást. O bizonyára eredményesen fog ennek megfelelni. 
Isten áldása kísérje őt a nehéz útra! 

A kézdi egyházmegye szeptember 26-án tartott 
közgyűlésén pénztárából 200 K-t szavazott meg a hadba-
vonultak családjainak segítségére s a tagok ezenfelül 
96 K-t gyűjtöttek a Vörös-Kereszt kézdivásárhelyi fiók-
jának támogatására, a hol most körülbelül 200 sebesült 
van elhelyezve. 

Bibliaterjesztés. A mozgósítás elrendelése óta a 
porosz főbibliatársulat 86,624 bibliát és bibliarészt adott 
és ajándékozott el. Ezek közt 54,303 újszövetség, 22466 
ev.-rész (Máté vagy János), 9734 Zsoltár és 321 teljes 
biblia. Hát a mi bibliai társaságunk ? ! 

A franczia papok tudvalevőleg rendes fegyveres 
szolgálatot teljesítenek a hadseregben. így történt, hogy 
közülök többet elfogtak. Hartmann kölni érsek kiesz-
közölte Vilmos német császárnál, hogy a fogoly papokkal 
épen úgy bánjanak, mintha tisztek volnának, miért XV. 
Benedek pápa a nála tisztelgő német katholikusok veze-
tőjének elismerését fejezte ki. 

I S K O L A . 

A sárospataki jogakadémián, mivel három tanár 
katonai szolgálatot teljesít, két tanszék pedig lemondás, 
illetőleg elhalálozás folytán üres, csak Szabó Sándor, 
Buza László és Osvátli Gyula kezdette meg tanításait. 
Az összes tárgyak előadásáról lehetetlen volt belkörűleg 
gondoskodni, azért a gondnokság a kar javaslatára Dezső 
Gyula kecskeméti jogakadémiai magántanárt a folyó 
félévre kisegítő tanárul alkalmazta. 

A mezőtúri ref. főgimnázium tanárai közül 8 vonult 
be hadiszolgálatra. Köziilök egy, mint erről gyászrova-
tunkban megemlékezünk, meghalt. 

A pápai főgimnázium helyiségét is lefoglalta a 
hadvezetőség katonai kórházi czélokra. A tanítás e hó 
24. déli 12 óráig az intézeti épületben folyt, 26-tól fogva 
pedig a városi iparos-kereskedelmi iskolában, a városi 
óvodában s az ág. h. ev. népiskolában történik. Az első 
kettőt folyosó köti össze, az ág. h. ev. népiskola is 
közvetlen közelükben van s így a tanítás menetében 
semmi fennakadás nem lesz. A helyváltoztatással járó 
áldozatot hazafias kötelesség volt meghozni. 

A debreczeni összes iskolákban megkezdődött f. 
hó 26-án a tanítás: A járvány-bizottság hosszas tanakodás 
után engedélyezte az iskolák megnyitását. 

A Tanítók Lapja, a Magyar Ref. Tanítók Orsz. 
Egyesületének hivatalos közlönye, a melyet Dobó Sándor 
hajdúböszörményi tanító szerkeszt, a nehéz idők miatt 
válságos helyzetbe jutott. Nem csoda 1 Mindnyájan érez-
zük ezeknek nyomását. A szerkesztő a püspökhöz for-
dult támogatásért, a ki az esperesekhez intézett levelé-
ben elrendelte, hogy az iskolafenntartók jöjjenek segít-
ségére a lapnak; a pályázati hirdetményeket, ebben 
tegyék közzé és ezt a kerületi rendszabály értelmében 
járassák. Ez ellen igazán senkinek sem lehet kifogása. 
De az már kifogásolható, hogy a nevezett lapban most 



ezekben az időkben két számon át vezetőhelyen jelent 
meg Zigány Zoltánnak „Hamis lobogó" czímű czikke. 
A hamis lobogó ezen közismert agitátor szerint nem 
egyéb, mint a valláserkölcsi nevelés. Az iskolának sze-
rinte a vallással, egyházzal semmi köze, mindenáron el 
akarja választatni az iskola munkáját az egyházétól stb. 
— De kinek van most kedve ilyen kérdések felett pole-
mizálni? De kérdjük: helyénvaló-e, ha egy olyan lap 
közöl ilyen czikket, a mely ref. egyházközségektől, mint 
iskolafenntartóktól vár felsegitést és a melynek felkaro-
lását a püspöki rendelet fontos egyházi érdeknek mi-
nősíti ?! 

EGYESÜLET. 

A Budapesti Evangéliumi Keresztyén Diákegye-
sület minden megmaradt erejével igyekszik propagálni 
az Evangéliumot, a melynek szükségessége ezekben a 
komoly időkben nyilvánvalóbb, mint valaha. Több szűkebb-
körű előadás után szeptember 21. és 22-én kezdte meg 
toborzó munkáját theologusoknak tartott két előadásával: 
Egyházunk és az új Magyarország (Benkő István), A ke-
resztyén élet és' útja (Deme László). Az egyetemi diák-
élet megindulásával október 4-én tanácskozásra gyűjtötte 
össze munkásait, 5—9-ig pedig egy kurzust tartott, a 
melynek tárgya főképen bibliakörök vezetése volt. E hó 
9-én este mutatta be egy nyilvános estély keretében a 
losonczi nyári gyűlés vetített képeit és kezdte meg egy-
úttal szélesebbkörű munkáját egyetemi területeken is. 
A propaganda-előadásokat Victor János tartotta „Az itt-
honmaradtak kötelességei; A nagy jövendő záloga; Krisztus 
hódításai11, czímen. Ezzel minden munkaterületen meg-
indulhattak a bibliakörök, a melyeknek alakítása még 
mindig folyamatban van. Jelenleg húsz kör végzi már a 
maga evangélium-tanulmányozó munkáját körülbelül 150 
taggal. A mostani rendkívüli idők épen legrégibb és 
legtapasztaltabb munkásait szólították harczba az egye-
sületnek, úgy hogy jelenleg több munkát nem is tud 
végezni a tavalyinál. November 2—7-ig a Kálvin-téri 
rendes 6 órai istentiszteletek idején egy diákoknak szóló 
beszédsorozat tartását vállalta az Egyesület a következő 
beosztással: hétfőn Gombos Ferencz beszél a diákság és 
a társadalom viszonyáról, kedden Victor János „.1 ke-
resztyén lélek diadalkiáltása", szerdán Takaró Géza 
rA gondolat fogsága", csütörtökön i f j . Szabó Aladár 
„Domine non sum dignusu, pénteken Deme László „.4 lelki 
élet kultúrprogrammja", szombaton dr. Szabó Aladár 
„Ti vagytok a földnek savai" czímen. Mindent megpróbál 
az Egyesület, hogy a magyar diákság figyelmét Jézus 
Krisztusra fordítsa, a kinek a Lelkéből áthatott és moz-
gatott diákság lesz csak képes teremteni pezsgő és erő-
teljes nemzeti és egyházi életet. Ezt a czélt szolgálja a 
napokban kibocsátott felhívás is, a. melyben az evan-
gélium körüli tömörülésre szólítja fel a magyar diákság 
itthon maradt részét és a melyben reámutat arra, hogy 
tapasztalati, praktikus, erőteljes és propagativ evangéliumi 
életet és meggyőződést akar teremteni a magyar diákság-
életében. Krisztus az embert keresi és akarja megtalálni, 
mondja a felhívás, hogy a nagy átalakító munkáját el-
végezze benne. Az egyesület kebelében levő bibliatanul-
mányi körök összejövetelének ideje : vasárnap 7212—V21; 
hétfő d. u. 7—8; kedd 8 ; csütörtök 7—8; pén-

tek 6—7. Helye: a központ VIII., Üllői-út 16/&. Minden 
egyetemi és főiskolai látogatót szívesen lát az egyesület 
bármily körben. Jelentkezni a titkárnál (Deme László) 
lehet. Az egyesület vezetősége minden szombaton este 

„otthon van" minden érdeklődő számára. Az egyesület 
helyiségében olvasóterem is van, melynek használata 
ingyenes. Reggel 9-től este 9-ig van nyitva. Melegen 
ajánljuk az ifjúság és a nagyközönség pártoló figyelmébe 
ezt -a nagyjelentőségű, mélyreható munkát, a melyet az 
egyesület nehéz körülmények között, az ifjak csodálatos 
áldozatkészsége mellett folytat. Megemlítjük még, hogy 
a Diák-Szövetség kiváló buzgó elnöke, Rényi György, 
Lenhossék egyetemi rektor segéde önként felajánlotta 
szolgálatát és mint egy tüzérüteg orvosa, az északi harcz-
térre ment. 

A Lórántffy Zs.-Egyesület hadikórháza javára, 
melyet a Vörös-Kereszt-Egyesület kisegítőkórházaként a 
Család-u. 8. sz. imatermében állított föl és tart fenn, a 
következő adományok érkeztek: gyűjtés a budapesti ref. 
templomokban 605 K, herczeg Odescalchi Gyuláné 1000 K, 
gróf Teleki Sándorné 200 K, özv. Vámossy Károly né 
200 K, Köztisztviselők Fogyasztási Szövetkezete 500 K, 
a budapesti ref. theol. tanári kar 150 K, Laky Adolfné 
105 K, budapesti ref. egyház 200 K, Elek Pálné 200 K. 
100 K-t adtak: Elek Mária, Darányi Ignácz, Szilassy 
Aladár, Helvey Tivadarné, Vajda Imréné, Bálint Sándorné, 
gróf Fesztetics Gyuláné. 50 K-t adtak : Baksa Lajosné, 
Kósa Zsigmondné, Székács Tivadarné, Várady Gáborné, 
báró Hatvany Károly, Dégenfeld grófnő, Csengery 
Loránd, Mágócsy Dietz Sándorné, Fröhlich Róbert,né, 
Kéhler Napoleon, Nagy Dezsőné, Dutsch Ferencz, Tanárky 
Hilda 40 K, Kim Józset'né 30 K, Mauritz Béláné 30 K. 
20 K-t adtak: dr. Boda Jenőné, dr. Benedek Zsoltné, 
Sándor Jánosné, Szőts Farkasné, Ppepsné Sándor Ág-
nes, Simig Gyuláné, Dessewffy Aladárné, Neményi Im-
réné, Bernát István, B. Pap Istvánné, Gergely Istvánná, 
Lónyay Ferenczné, Drahos Zsigmondné, Fröhlich Dóra, ifj. 
Victor János, Máday Izidorné 15 K. 10 K-t adtak: 
Tárnay Endréné, Maszák Leona, Tóth Dezső, Goldsmid 
Misáné, Regéczy Nagy Imréné, Ladányi Sándorné, Vajna 
Károlyné, Décsey Lajosné, Sáska Zsigmondné, Nagy 
Melinda, Lampérth Gézáné 6 K. 5 K-t adtak: Csanády 
György né, Kandó Sándorné, Ecsedy Károlyné, Sipos 
Ida, Bányay Ilona, Kelemen Mórné. Fülöp Etelka 2 K, 
Geréb Nándorné 2 K. — A Lórántffy-kórház részére az 
egyesület buzgó választmányi tagjai nagymennyiségű 
fölszerelési tárgyakat adományoztak, a melyeket térszűke 
miatt itt nem részletezhetünk. De ref. hitfeleink közül 
mások is támogatják ezt a fővárosban egyedüli hadi-
kórházunkat. A veresmarti (Baranya m.) ref. asszonyok 
Fábián Zoltán lelkész neje kezdésére sok ágyneműt, 
ruhaneműt és fehérneműt; a csúzai (Baranya m.) nők 
Kontra János lelkész nejének indítására szintén sok 
ágyneműt és fehérneműt küldöttek a Lórántffy-kórháznak ; 
a bölcskei (Tolna m.) egyháztagok Jánosy György h.-lel-
kész buzdítására 100 K-t gyűjtöttek s küldöttek a kór-
ház részére; a tisztviselő-telepi asszonyok felváltva min-
den ebédhez siilt tésztát küldenek a sebesülteknek; a 
L. Zs. E. fiatal leánytagjai minden nap uzsonnát juttat-
nak a sebesülteknek. Mindezeket az adományokat köszö-
nettel nyugtázza az Egyesület vezetősége és tekintettel 
a nagy szükségre, bizalommal kéri prot. közönségünket, 
hogy a Lórántffy-kórházat tovább is támogatni szíveskedjék. 
A pénzadományokat dr. Szőts Farkasné, egyesületi pénz-
tárnokhoz (IX., Ráday-u. 28), a természetbeli adományokat 
(élelmiszerek, zöldség gyümölcs, stb.) a Lórántffy-kórház 
igazgatóságához (X., Család-u 8) kérjük küldeni. 

Távíratmegváltási lapok 
sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker., Molnár-utcza 17. szám), j* jt j* jt jt 



G Y A S Z R O V A T . P Á L Y Á Z A T . 
A mezőtúri ref. főgimnázium mély fájdalommal 

jelenti a szeretett kar- és bajtársnak, Czira Lajos torna-
tanárnak élete 33-ik évében, hét évi tanári működés 
után bekövetkezett halálát. A megboldogult a 22-ik gya-
logezred zászlósa volt. Az ungmegyei harczokban vett 
részt. Diadalmas csaták után a járvány áldozata lett és 
a miskolczi tartalékkórházban hunyt el. Holttestét édes-
anyja, özv. Czira Lajosné hazavitette. F. hó 23-án volt 
temetése nagy részvét mellett. A ravatal fölött, a mely 
a temetőben a családi sírbolt előtt volt felállítva, Patonay 
Dezső lelkész mondott megható gyászbeszédet. Mélyen 
megindító volt a kórházi sebesült katonák kivonulása a 
gyászfátyolba vont nemzeti zászlóval. Nagy részvét nyil-
vánult meg a gyászbaborult édesanya iránt, a ki rövid 
időn belül két tanár fiát (a másik Czira Dénes kunszent-
miklósi tanár) áldozta oda a hazának. — Megható gyász-
ünnepély volt Mezőtúron is, munkájának, sikereinek szín-
helyén az ottani gimn. tornateremben. Oda gyűltek kar-
társai, barátai, tanítványai. Az ifjúsági dalkör énekei 
után Szakács Albert vallástanár mondott emlékbeszédet. 
Tanítványai arczképének megfestésével, nevére teendő 
szerény alapítvánnyal róják le hálájukat az „ifjúsági 
tornakör" alapítója iránt. 

Gyásza van a hajdúböszörményi Bocskay főgimná-
ziumnak is. Marschalkó Gusztáv, az intézet jeles tanára, 
Hajdúböszörmény város képviselőtestületének és Hajdu-
megye törvényhatósági bizottságának tagja, a debreczeni 
3-ik honvéd gyalogezred tart. hadnagya, a Zimonynál 
kapott súlyos sebesülés következtében az újvidéki kór-
házban életének 40-ik és tanári működésének 17-ik évé-
ben elhunyt. Hajdúböszörményben temették el nagy rész-
vét mellett. 

A nagyenyedi főgimnázium tanára, Szabó Árpád 
tartalékos hadnagy, az uzsoki csatában esett el. 

Dr. Pap Tibor, a máramarosszigeti ref. jogaka-
démia igazgatója, Máramaros vármegye törvényhatósági 
és közigazgatási bizottságának s Máramarossziget szab. 
kir. város képviselőtestületének tagja, három heti súlyos 
szenvedés után, áldásos élete 54-ik, tanári működésének 
és boldog házasságának 24-ik évében Debreczenben, 
1914 pktóber hó 22-én reggel csendesen meghalt. 

Súlyos veszteség érte Sántha Károly nyug. evang. 
lelkészt, lapunk régi munkatársát és családját. Fia, 
Sántha Ernő belügyminiszteri tisztviselő 42 éves korá-
ban elhunyt. Özvegyet és két árvát hagyott maga után. 

Áldás emlékezetükre! 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Nagytiszteletü Lelkész Urak ! Családi ügyben szük-

ségem van Gergey Sámuel ós Faragó Mária fia, Gergey 
Péter keresztlevelére, ki 1780—1800 között született. 
Ha a Nagy tiszteletű Urak közül valaki megtalálja kegyes-
kedjék azt czímemre 30 (harmincz) K tiszteletdíj fejében, 
utánvéttel mielőbb megküldeni. Molnár Zoltán főszolga-
bíró, Pancsova. 

Pályázati hirdetmény. 
A felsőbaranyai egyházmegyében halálozás folytán 

megüresedett botykai ref. lelkészi állásra pályázatot hir-
detek. 

E lelkészi állás javadalma az 1896. évi egyház-
kerületi közgyűlés értékelése szerint 1470 K és 151 K 
39 fillér kongrua. 

A megválasztandó lelkész állását 1915. évi május 
hó 1-én köteles elfoglalni. 

A pályázati kérvények a IL t.-cz. 16. §-ában elő-
irt okmányokkal felszerelve (s.-lelkészek keresztlevelük-
kel is) 1914. évi november 21-ig Nagy Imre espereshez 
(Kórós, u. p. Sámod, Baranya megye) küldendők. 

Kunszentmiklós, 1914 október 28. 
Dr. Baksay Sándor, 

püspök. 

Felelős szerkesztő : B. P a p I s t v á n . 

H I R D E T E S E K . 

kályhákat é s kandallókat 
caászáixd. é s l t i x Á l y l 

H E I M H. u.d-vazrl s z á l l í t ó 
B t i U a p e a t , T t i o n e t - u d v a r . 

Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. részére. Több 
mint 100.000 van belőle használatban. 

Valódi 
os&k ezze 

& Tódő-
'egygyei. 

M E I D 1 N G E R - 0 F E N 
^ H . H E I M ^ 

Prospektusoké*költségvetések Ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o s i e t - u d v a r b a n . 
M á r i a V f u é r l a - V t t o í j o Í O . h j k . 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

Etafl magyar óragyér gőzerő-
berendezéssel. 

LLER JÁNOS 
utóda M A J E R K A R O L Y 

Budapest, VII. , Thöfcöly-út 52 . 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
Jegyzékek ingyen. 



Orgona- és harmoniumgyár 
gözeröiujtás- és saját viMamosvilágitással bc-rcndem. 

Ol iSZÁGH S á í l D O B É S F í f l 
cs. kir. uűvarl üzallltűn 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon .nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel ' , az 1901. évi veszprémi kiállí-
táson raranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, fóleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 

w < „ ». jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-

• L — i n I • • lítva. Raktáron kitűnő bangú harmóniumok 
minden nagysagban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

RIEGER OTTO gőzüzemre berendezett csász. 
és kir. udvari orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józseírend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb, kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikai) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-n él több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és ra j -
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

a le lkész urak sz íves f igye lmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő' és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16° alakban 14 cm magas és 10 cm széles. 

1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
3.— kor.-tól 10 — kor.-ig 
3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
3.80 kor.-tól 0.— kor.-ig 

Vászon- és félbörkötésben . 
Bőr- és borjúbörkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8" alaKban 17Va cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.00 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben . . . . . . 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyvekel terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Épen most j e l e n t meg. Épen most j e l e n t meg . 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára f űzve 8 kor. 

Hornyánszky Viktor könyvkiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Európa legnagyobb 
háborús térképét 

2 Korona 70 fillér 
előzetes beküldése 
ellenében vagy 3 
Kor.-ért utánvéttel 
bérmentve szállítja 

Hegedűs és Sándor 
könyvkereskedése Debreczenben. 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Plagyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
bbig Szövetkezetén ez &&& 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 55 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIII. ker., Mária-utcza 11. szám. Telefon: József 34—10. 

Elvállalnak minden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Na gy gyakorlattal b író 
speczíálisták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyházgyülekezetek-
nek iskolák és templotmok, 
valamint lelkészi- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. & Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. .. 

^ H Á B O R Ú S I D Ő K R E ! ^ 
Imádkozzunk szereteteinkért. 

Imák háborús időkben otthonmaradot-
tak számára, 

írta Lengyel Gyula, ref. lelkész. 
Ára 20 fillér. 

Isten Keze 
a világháborúban. 

Egyházi beszéd, 
írta Prőhle Károly, ev. lelkész. 

Ára 20 fillér. 

Haza védelme. 
ÉneK, imádság, prédikáczió. 

írta Kirner A. Bertalan. 
Ára 40 fillér. 
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Kis imakönyv harcztéren 
lévő Katonáknak. 

írta Uray Sándor, ref. lelkész. 
Ára 20 fillér. 

Haypál Benő: 

Egyházi beszéd. 
Jövedelem a hadsegélyző hivatal 

magasztos czéljaira. 
Ára 30 fillér. 

Czélszerű levélhez mellékelt bélyegek-
ben beküldeni a kívánt könyv árát. 

Portóra 20 fillért kérek. 
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M 

M 

Kaphatók KORAI LAJOSNAL BUDAPEST 
IV., Ramermayer Rároly-utcza 3. szám. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ESI SKOLAI LAP 
Megjelenik m i n d e n vasárnap. 

Szerkesztőség és k iadóhivata l 
IX., R á d a y - u t c z a 28., a hová 
a k é z i r a t o k , e lőf izetés i és h i rde tés i 

d í j ak stb. k ü l d e n d ő k . 
L a p t u l a j d o n o s és k i a d ó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő: 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztők : 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
BSszörtnényl Jenő, Sebestyén Jenő, Tarí Imre dr. é s 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
KAlvinszővetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési díjak: 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

TARTALOM. V e z é r c z i k k : Darányi Ignácz főgondnok ker. közgyűlést megnyitó beszéde — Dr. Baksay Sándor püspök jelentésé-
ből. — T á r c z a : Levél a harcztérről. Okos Gyula. — B e l f ö l d : A dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlése. — Egy-
házkerületi értekezlet. — A mi ü g y ü n k . — I r o d a l o m . — E g y h á z . — I sko la . — E g y e s ü l e t . — Gyász rova t . — 
K ü l ö n f é l é k . — S z e r k e s z t ő i ü z e n e t e k . — H i r d e t é s e k . 

Darányi Ignácz főgondnok ker. közgyűlést 
megnyitó beszéde. 

Nagy időket élünk. A nagy idők nagy feladatok 
elé állítanak bennünket. Ha van alkalom, ez az alkalom 
az, hogy megtaláljuk az utakat a szívekhez ott is, a hol 
a keresztyén munkának méltó eredménye eddig nem volt. 
A tűz ereje a legkeményebb vasat is meghajlítja és 
megolvasztja. A megpróbáltatások az embert az emberhez 
közelebb hozzák és ellenállhatatlan erővel utalnak hívő-
ket és hitetleneket, kicsiket és nagyokat az isteni kegye-
lemre. Yan-e valaki, kinek gondolatvilágát ne uralja ma 
a haza sorsa? Van-e valaki, a ki meghatva ne gondolna 
azon családtagokra, kik a csatatéren liarczolnak? 

A mindenható Istentől várjuk és kérjük fegyvereink 
győzelmét, az igazság diadalát, tőle várjuk, tőle kérjük 
hadbavonult családtagjaink szerencsés hazatértét és áldást 
azok fejére, a kik itthon elárvultan magukra maradtak. 

Isten törvénye szerint cselekesznek lelkészeink, 
midőn a sebesülteket felkeresik, ápolják és bátorítják. 
Isten törvénye szerint járnak el, midőn felkeresik és 
vigasztalják a hadbavonultak családjait, hogy magukat 
elhagyatva ne érezzék. Isten törvénye szerint cselekesz-
nek, midőn ezen nehéz időkben felébresztik és ébren 
tartják az áldozatkészséget, lelket öntenek a csüggedőkbe 
és a bizalomban és kitartásban, a végleges győzelem 
előfeltételeiben megerősítik a hívőket! De nemcsak a 
lelkészekre várnak e feladatok. Ugyanezt a buzgalmat 
várjuk a tanítóktól s a presbiterektől is, kik az egye-
temes papság elvének alapján együtt alkotják az egy-
házat. 

A mi a mi hadseregünk számában hiányzik, azt 
nagyrészben kipótolja annak vitézsége, de ez magában 
nem. elég. Magának a nemzetnek meg van az a köteles-
sége, hogy a hadbavonultak halálmegvető bátorságához 
méltó legyen az itthonmaradottak magatartása, áldozat-
készsége és ebben a férfias magatartásban, ebben a 

hazafias áldozatkészségben a nemzet meg ne lankadjon,, 
ki ne fáradjon mindaddig, míg hatalmas szövetségesünk-
kel karöltve ki nem vívtuk a végleges diadalt, a míg 
az állandó békét nem biztosítottuk és a nemzet jövőjét 
beláthatlan időkre meg nem alapoztuk. 

Vegyen példát mindenki a magyar nép nagy ré-
tegeitől, melynek vitéz és önfeláldozó magatartása ezen 
megpróbáltatások idejében önmagát fölülmúlja és tör-
ténetünk egyik legszebb lapját képezendi mindenkor. 

E hadjárat végleges tanúságát levonni korán volna, 
de annyi tanúságot máris látunk, hogy ezen kritikus 
időkben is a vallás, az erkölcs és az ezekkel együtt 
járó kötelességérzet képezik egyedül azt a sziklaszilárd 
alapot, melyen a poklok kapui sem tudnak diadalmaskodni 1 

Fordítsuk tehát az ég felé tekintetünket és tanács-
kozásunkat' megszakítva vonuljunk a reformáczió emlék-
ünnepén az Isten házába: imádkozni a Hazáért! 

Dr. Baksay Sándor püspök jelentéséből. 

„A földön is harag, 
Az égen is harag, 
Piros fűszálak ós 
Piros napsugarak". 

Szokatlan textussal kezdem meg évi jelentésemet, 
a mi nagy költőnk könyvéből merítve . . . , kinek vére a 
segesvári völgy fűszálait festette pirosra. 

A meddig ellátunk, mindenfelé ragyogóan tiszta 
még az ég, csendes és nyugodt a föld színe, de körös-
körül, a hol az ég a földet éri, lángok csapnak fel, elő-
jelei a hosszas szélcsendre, forró napokra következő 
fergetegnek. Földgázok-é, bolygó tüzek-é, vagy villám-
lások ? 

Az ide hallatszó tompa dördülések és a föld, mely 
alattunk meg-megrendül, egy másik nagy költőnk sorai-
val felelnek a mi kérdésünkre: 



Túl nap-nyugat, innen kelet 
Néznek kemény farkasszemet; 
Árad folyam, ma vízözönt, 
Holnap habod vértől kiönt, 
Holnapután könny neveli, 
Anyák keserves könnyei. 

A folyam egyre árad, de nem a Duna még, hanem 
a Pruth és a Száva. Ezeket már megnevelték az anyák 
keserves könnyei. Ezeket már áradásig nevelték azok a 
könnyek! 

Ezeket a könnyeket szárítgatni, a sebeket kötöz-
getni sok nagy lelkek, sok édes szívek, sok megszám-
lálhatatlan kezek — mintha minden magyar nőnek egy 
szíve s valamennyinek száz keze volna — éjjel, nappal 
munkában vannak; a paloták úrhölgyeivel az elaggott 
mosónők, a gazdasszonyokkal a szolgálóleányok, a sza-
lonok tündéreivel a völgyi falvak s alföldi tanyák haja-
donai versenyre kelnek a tisztára mosott viselteseknek 
és a boltból vásárolt végvásznaknak ingekké, kötelékekké, 
tópésekké darabolásában. 

Mintha Karthagó asszonyai keltek volna ki piramis-
sírjaikból, kik egykor aranyhajukat metélték le, hogy 
abból íjjhúrokat, nyílvessző-idegeket fonjanak. 

„Aranyat vasért" kiáltja a lélek, egyszersmind bű-
vös alkhímiával ócskavasakból aranyat, az aranyból ismét 
vasfegyvereket kovácsol. 

Intő jelek és jelenségek 1 Vigyázzunk és imádkoz-
zunk ! Maradjunk otthonunkban s ha távol vagyunk, 
haza gondoljunk, siessünk vissza a mint lehet! 

És intő példák, hogy tartsuk nyitva kezünket és 
szívünket minden szenvedés enyhítésére, minden fájdalom 
gyógyítására . . . 

T Á R C Z A . 

Levél a harcztérről. 
Szerbiai tábor X. 28. 

Kedves Szerkesztő úr! 

Szíves sorait már öt nappal ezelőtt megkaptam s 
azóta egyre várom a küldeményt. . . Sajnos, ezideig 
hiába. Tudom, ennek csak a tábori posta az oka. Elvégre 
lehetetlenségre ez sem képes. Végtelen nagy forgalmat 
kell lebonyolítani. (A vallásos iratkákat érti; most már 
oda értek. Szerk.) 

Abbeli kérését, hogy tábori levelet írjak, nagyon is 
módomban van megtenni. Kezdhetném bátran így is le-
velem: „Kelt a szerbek rajvonalától 3—4000 lépésre." 
Ez magyarázza meg aztán azt, hogy az én munkám talán 
kissé különbözik a tűzvonaltól messzebb eső s a had-
osztály vagy hadtest tábori kórházaiban működő lelkészek 
munkájától. 

Röviden erről a következőkben számolok be: 
Állandóan az ezredtörzszsel tartózkodom a „Ver-

bandsplatzon". Ez, mint fentebb említettem, az ellenségtől 
3—4000 lépésre van. Ide szállítják a különböző „Hilfs-

platzokról" a sebesülteket. Mihelyt hoznak, azonnal ott 
vagyok mellette s ha van még idő rá, az illető súlyos 
sebesült eszméletén van, legelső sorban személyi viszo-
nyai felől kérdezem ki, feljegyzem esetleges végakaratát, 
s ha még ezután is eszméleten van, imádkozom vele, 
ha már nincs eszméleténél, imádkozunk a többi súlyos, 
de komoly aggodalomra okot nem adó sebesültekkel ő 
érette s mindnyájukért. 

Sajnos, a Verbandsplatzra kerülő súlyos sebesültek 
nagy része most fej- és hassérült, a fele körülbelül el-
pusztul ide bekerülve, néhány óra alatt. Hiába a leg-
gondosabb ápolás, a műtét, azok a komitácsi golyók 
végtelen roncsolást visznek véghez, bárhová fúródjanak, 
s hozzá kell vennünk még azt is, hogy a két rajvonal 
egymástól 300—80 lépésnyire van. Tehát nagy czél, 
biztos czél. Sajnos, katonáink sokszor vakmerőek, vir-
tuskodók. 

Fogadásból kiülnek a „Deckung" tetejére, míg egy 
czigarettát elszívnak, sőt a hol 100 — 80 lépésre vannak 
egymástól, a nyelvét is öltögeti a „vadráczra" s egyéb 
itt fel nem sorolható, a fonomimikai rendszerrel talán 
némi összefüggésben lévő, sokszor elmés, de sokszor 
vastag tréfás jelekkel bosszantják a fedezékeikbe min-
dig jól elrejtőzködő szerbeket. Bizony sokszor életükkel 
fizetik meg e meggondolatlanságot, csak akkor bánják 
már, mikor ott nyögnek a Verbandsplatzon s egymásután 
sorolják el „tessék írni az én jó feleségemnek, kedves, 
édesanyámnak stb. jaj, sohase látom őket!" 

A Verbandsplatzon levő súlyos sebesültek közt, kik 
megtarthatók az élet számára, nagyon nehéz a munka. 
Idegesek, nyugtalanok, izgatottak, innen szabadulni sze-
retnének. Érthető is. Tőlünk mintegy 1000 lépésre van-
nak a mi ütegeink, melyek szakadatlanul bömbölnek, 
földrengésszerűen rázzák az épületet. A válasz is sok-
szor egész közelünkbe érkezik. A puskaropogás, a gép-
fegyver berregése sokszor olyan, mintha az udvaron szó-
lana. Pedig ezeken a gyalázatos rossz útakon lehetetlen 
őket tovább szállítani, az egyenlő lenne a halállal . . . 
Végtelen nehéz meggyőzni őket arról, hogy pl. haslövés-
nél egyedüli biztos gyógyszer 8—10 napig nyugodtan 
egy helyben maradni. Ha aztán nem igen lehet bírni 
nyugtalanságukkal, rendesen azt szoktam mondani: Jó, 
hát csak induljon útnak, de megírom a feleségének vagy 
a jó édes szülőjének, hogy Önmagát ölte meg, mert ha 
itt nyugton marad, feltétlen meggyógyul. Ha aztán si-
kerül kihúzni 8—10 napot itt, micsoda buzgó imával 
borul le az Isten előtt mindenik. Egész prédikácziókat 
tart a többinek is, buzdítván őket az engedelmességre. 
A mikor lehet, reggel és este rendesen együtt imádko-
zunk, együtt „ajánl juk magunkat oltalmába a reánk jövő 
éjszakába . . . " s reggel, a mikor a nap felserkent . . . 
ismét együtt vagyunk s Istenre bízzuk magunkat. . . Ha 
állapotuk megengedi, a bibliából olvasok fel vagy elbe-
szélgetek velük. 

Valami megható, ha egy-egy elköltözik közülök* 
A temetés épen úgy megy, mint a hogy az a szép, fáj-



dalmasan szép nóta mondja: szemfedője katona köpe-
nyege, nincs harangszó, csak . . . ágyúdörrenés. 

A Verbandsplatzon így temetek. A kis szerb faluban 
levő katonák azonnal hírt vesznek a „magyar temetés-
ről" s összejövünk sokszor 2—300-an. A szanitétszek 
közül van különösen hat .jóhangú (kúnszentmiklósi, kö-
rösi stb.) fiú, ezek vezetik az éneket, s lassankint bele-
melegszik az egész kálvinista katonaság. Először eléne-
keljük a XC. zsoltár 1., 2. versét, aztán imádkozom rövid 
beszéd, megáldás s végiíl felhangzik a „Nincs már szi-
vem félelmére . . . " Búcsúzóul minden katona egy marék 
földet dob a sírba, könnyével áztatja, hogy puhább le-
gyen, hogy szentelt legyen . . . 

Valami szép és megkapó [itt a Verbandsplatzon a 
könnyű sebesültek közt végzett munkám. Ezek fél, leg-
feljebb egy napig maradnak itt s aztán viszik őket a 
tábori kórházakba. Micsoda felemelő ezek közt lenni. 
Az Isten iránt való hála csak úgy sugárzik az arczukról, 
s mikor imádkozom velük, úgy hull a könnyűk, oly bol-
dogok, hogy Isten tőlük csak ennyi áldozatot kívánt. 
Ezeket már nem kell éneklésre biztatni, felhangzik azon-
nal az „Isten a mi reménységünk, Istenre bízom maga-
mat". Mily kedves búcsút vesz mindegyik tőlem s mind 
emléket kér. A kath. kolléga ugyanis szentképeket oszt. 
En már elosztottam minden ilyen traktátusom. Csak jönne 
is meg a Nagyt. úr által küldött minél hamarább. 

Rendesen minden másnap a Hilfsplatzra is kime-
gyek, délben a tábori konyhával. Ide gyülekezik ekkor 
100—200 ember az „árokvárosból", a csodálatos ügyes-
séggel megépített fedezékekből. Ezek állják körül a sírt 
a legnagyobb csendben. Magam is halkan, röviden imád-
kozom. Az ellenség 1000—1500 lépésre van. Ha észre-
venne bennünket, feltétlen Ő is beállana a résztvevők 
sorába egy-két srapnellel. 

Itt a Hilfsplatzon sebesültekkel ritkán akad dolgom. 
A kiben egy kis élet van, mind bekerül a Verbands-
platzra, itt csak az első kötést vagy az utolsó végtisz-
tességet adjuk. 

Végül hadd számoljak be még egy megható, felejt-
lietlen isteni tiszteletről, melyet 25-én tartottam a raj-
vonalban, az ellenségtől 2—300 lépésre. Ehhez fogható 
talán csak az volt, mikor 1911 július 9-én nagyt. Mé-
száros János kedves, áldott jó princzi pálisom mai a kecs-
keméti öreg templom romjai mellett imádkoztunk s éne-
keltünk volna, hogy mikor a föld megindult, a mi szívünk 
nem félt, hanem szép csendesen nyugodott az Úristenben. 

Azt hiszem, erről az istentiszteletről ír más, ava-
tottabb ember (Fényes L. az Est-ben). Én csak vázolom 
a menetét. Egy-kétszázadonkint tartottam. Kezdőének 
a XL1L zsoltár volt, aztán jött az ima, prédikáltam az 
V. Mózes 20.1-4. alapján ima s végül elénekeltük a 
XXXV. zsoltárt. A negyedik helyen valami szépen ment 
az ének. Hét tanító vezette. Valóságos összhangzatos 
ének volt. Valami csodálatos erő elragadott bennünket. 
Elfelejtettük, hogy 200 lépésre a szerbek izgatottan les-
nek, figyelnek, kutatnak, azt hittük, hogy Kremán Samu 

barátom vagy az öreg Hegedűs bácsi vezetésével ott 
éneklünk a körösi vagy kecskeméti templomban. L. L. 
(Laczkovics László, a kinek ez esemény után rövid idő 
múlva bekövetkezett hősi haláláról az Est-ben Fényes 
László oly meghatóan írt. Szerk.) infanterist régi pataki 
jó barátommal össze-összevillant szemünk s azt hittük, 
hogy Bathó János dirigál bennünket a pataki híres kó-
rusban . . . Végére ér az ének, mintegy visszhangzik 
még utolsó sora . . . „Tégedet én megsegítlek", mikor 
mellettünk 20 lépésre robban föl egy gránát. De csak 
a szemünk veri tele porral. A méregfoga másfelé ment. 
A szerbek észrevettek, de a jó Isten enyhe szellőt kül-
dött s az megtévesztette őket. A hang irányát elterelte 
a szellő s távolabbról jövőnek mutatta, mert végtelen 
jól czéloznak. Még egy zászlóalj lett volna hátra. Szent 
elhatározásom volt azokat is felkeresni, de meggondol-
tam a dolgot, a tisztek is így látták jónak, hogy ezt 
ne folytassuk, mert ez talán már nem istentisztelet, ha-
nem istenkísértés lett volna. 

Ennek a zászlóaljnak a legszélső rajvonala már 
csak 80 lépésre van az ellenségtől. 

Sok mindent kellene még felsorolnom, hogy kerek-
ded képet adjak az itteni lelki munkásságról, de sok 
mindenről még írni nem szabad, ez az oka, hogy váz-
latos levelem, de nem tudom, ebből is nem kell-e tö-
rölni valamit a Nagyt. Szerkesztő úrnak. (Semmit sem 
töröltem. Szerlc.) 

A jó Isten legyen és maradjon mindnyájunkkal. 
Okos Gyula. 

BELFÖLD. 

A dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlése. 

Október 31-én, a reformáczió emléknapján nyílt 
meg ebben a nagy, elhatározó eseményekben gazdag esz-
tendőben ker. közgyűlésünk dr. Baksay Sándor püspök 
és Darányi Ignácz főgondnok elnöklésével a Ráday-
utczai székház dísztermében. A püspök imája után a 
megalakulás következett, a melynek során kitűnt, hogy 
a közgyűlés tagjai kevés kivétellel mind eljöttek. Ott 
voltak az úi, esküt tévő tanácsbírák is: Balla Árpád es-
peres, dr. Szabó Béla kir. tanfelügyelő, a kiknek meleg 
üdvözlésben volt részük. Megválasztott világi aljegyzőnk : 
dr. Pálóczi Horváth Zoltán nem volt közöttünk. Most 
Óbecsén van. Szeretettel emlékeztünk meg róla. Üj ügyé-
szünk, dr. Vámossy László is hadiszolgálatban van. A fő-
gondnoki megnyitó és püspöki jelentés és a programmon 
levő bejelentések után d. e. 11 órakor a közgyűlés tag-
jai testületileg a Kálvin-téri templomba vonultak. A temp-
lom zsúfolásig megtelt. Petri Elek imája és bibliaolva-
sása után dr. Szabó Aladár prédikált a Róm. 1. 16. 
alapján prófétai erővel és lélekkel. Megragadó volt a 
főgimnázium énekkarának két éneke, az „Erős várunk" 
és a 46. zsoltár. A Himnusz éneklése után távoztunk a 



mindenkire mély benyomást tett, emlékezetes istentisz-
teletről. 

Vasárnap volt a lelkészszentelés. Okt. 25-iki szá-
munkban közöltük a felszenteltek neveit Paczolay Péter 
Pomázra választott lelkész kivételével. Vele együtt 18-an 
voltak. Bizonyára feledhetetlen lesz előttük az egyszerű-
ségében is oly megragadóan szép ünnepély. A felszen-
telést, a „kezeknek a fejekre való vettetését" megelő-
zőleg. dr. Kováts István theol. tanár prédikált a 118. zs. 
17. v. alapján a nagy alkalomhoz méltó hévvel ós erő-
vel. A felszentelési beszédet és imát püspökünk mondotta. 

Hétfőn, november hó 2-án megkezdődött az állandó 
tanácskozás. Az ügyek jól elő voltak készítve és így 
simán és gyorsan ment minden. Bevezetésül néhány vá-
lasztást ejtettek meg. így az elhunyt Bctgossy Károly kon-
venti tag helyére Bernáth Géza választatott meg rendes 
tagnak, póttagul pedig Benkö Gyula, a felsőbaranyai 
e. m. gondnoka. A nagykőrösi tanítóképezdénél megüre-
sedett vallás-történeti tanszéket Szűcs Dezsővel töltötte 
be a kerület. A Baldácsy-bizottságba rendes tagul dr. 
Benedek Sándor, póttagul Takács József került. Kiss 
Ernő egyházmegyei gondnokká történt megválasztatása 
folytán, Benkö István pedig tanácsbiróságára való tekin-
tettel aljegyzői tisztéről lemondott, helyüket decz. 31-én 
lejáró határidővel fogják szavazás útján betölteni a gyü-
lekezetek. Mi az ilyen lemondásokat nagyon helyeseljük. 
Bár ne történnék meg sehol sem, hogy valaki három-
négyféle tisztséget összeszed s ezáltal megakadályozza 
más erők jogos érvényesülését. A ki már egy czímen 
úgy is tagja a közgyűlésnek, mondjon le a többiről. 
A jelentések sorát Benkő István kezdte meg, a közigaz-
gatási bizottság anyagát referálván. Sorra kerültek a 
konventi leiratok, két lelkészi, Jakab István és dr. Wesz-
prémy Ferencz nevére szóló oklevél megsemmisítéséről, 
a hevesnagykunsági ref. egyházmegye indítványa a re-
formáczió négyszázados ünnepére (1917) felállítandó 
nagyszabású szeretetintézmény létesítéséről. Sajnálattal 
értesültünk arról is, hogy az állandó vallástanító-lelké-
szek lelkészi korpótlékot nem kapnak, de hogy miért 
nem, annak logikus megokolását még eddig sehol sem 
olvastuk. Ennek a méltánytalan eljárásnak csak akkor 
lenne alapja, ha a vallástanító lelkészek mint tanárok 
már kapnának korpótlékot. De sem az egyik, sem a másik 
helyről nem kapnak semmit és épen ez a méltánytalan-
ság is egyszersmind bizonyítéka annak, hogy legfelső 
egyházi körünkben még milyen messze vannak a vallás-
tanítás nagy jelentőségének igazi értékelésétől. — Fon-
tos volt a vallás- és közoktatási miniszter egyik leirata 
is, a mely elrendeli, hogy a képviselőválasztási összeírás 
czéljaira szolgáló okmányokat a lelkészi hivatalok bélyeg-
mentesen és díjtalanid kötelesek kiállítani és pedig oly 
záradékkal, a mely az okmány czélját feltűnteti. A há-
ború is meghozta a szükséges új intézkedéseket. így a 
hadbamenő lelkészek kötelesek távozásukat úgy a gyüle-
kezetnél, mint az esperesnél előre bejelenteni, mert meg-
történt nemrég az az eset, hogy egy lelkész szó nélkül 

otthagyta gyülekezetét és beállt önkéntesnek. — Öröm-
mel járult hozzá a kerület Eszék, Dombovár és Zombor 
anyásításához. Három igazán exponált hely, a hol a 
papra szinte diplomácziai szolgálat is várakozik. — Az 
alsó-baranya-bács-szlavóniai egyházmegye egy gyüleke-
zettel megszaporodott. Obecsét hozzácsatolták a kecske-
méti egyházmegyéből. — A vallástanító lelkészek jogi 
helyzetének kérdése is szóba került egy konkrét esettel 
kapcsolatban. A kerület megkéri a konventet, hogy ezt 
a kérdést a legközelebbi zsinatra készítse elő. De addig 
is sok mindenben lehetne és kellene a vallástanító lel-
készek jogi helyzetét rendezni. 

Az állandó káplántartó helyeket újonnan megálla-
pította az egyházkerület, Simon Ferencz olvasta fel őket 
egyházmegyénkint. E szerint az egyházkerületben 52 
állandó káplántartó gyülekezet van, a melyben 61 segéd-
lelkészre, illetve hitoktató s.-lelkészre van szükség. 

A káplánelhelyezés is megtörtént. Örvendetes je-
lenség, hogy a régebbi nagy káplánszükséggel szemben 
most már csak egyetlen egy helyre kellett theologust 
küldeni exmisszióba, a többi helyet mind végzett em-
berrel lehetett betölteni. Más kerületekből is jöttek és ké-
relmezték felvételüket, így: Holló Géza, Ruzsás Dezső, 
Barát József és Vargha Géza s.-lelkészek. — A segé-
lyezésekről szóló biz. javaslatot Sógor Endre olvasta föl. 
Ennek eredményét lapunk más helyén közöljük. — 
A Hegyi Mihályné-alapítvány 500—500 K segélyét, mely 
ez alkalommal először kerül kerületünkben kiosztásra, 
Dombovár és Tiszakálmánfalva kapta; a Szondy-Kenes-
sey-alap 400 K-ját pedig Tohiatengelicz. 

A jogakadémiai szakosztály jelentését dr. Joó Gyula 
olvasta föl. Ennek hosszabb vitára alkalmat adó pontja 
a dr. Móricz Károly kecskeméti jogtanár ellen indítandó 
fegyelmi eljárás kérdése4volt. Dr. Móricz Károly ugyanis, 
a ki, bár kecskeméti jogtanár, Budapesten lakik, olyan 
tanrendet kívánt a folyó iskolaévre megállapíttatni, hogy 
heti 12 óráját hétfőn, kedden és szerdán, tehát három 
nap alatt leadhassa. Az igazgató-tanács ebbe nem ment 
bele ; más órarendet csinált és dr. Móricz Károlyt köte-
lezte, hogy e felsősóg által is jóváhagyott órarend sze-
rint tanítson. Dr. Móricz azonban erre nem volt hajlandó. 
A. közgyűlés hosszabb tárgyalás után kimondta, hogy dr. 
Móricz köteles az igazgatótanács rendelkezésének enge-
delmeskedni. Mivel azonban ezt egy beadványában előre 
is megtagadta, a fegyelmi eljárás ellene megindíttatik, 
a felfüggesztést pedig az egyházker. bíróság fogja ki-
mondani. — Dr. Darányi főgondnok mellékesen még 
azt is megjegyezte, hogy megbotránkozással értesült 
arról, hogy egy rendes tanár nem az intézete székhelyén 
lakik; az ilyen visszaélést még rövidebb ideig sem lehet 
tűrni, nem hogy állandóan. 

A középiskolai szép és nagy körültekintéssel meg-
írt jelentést, mely hű képe iskoláink életének és már 
előre is ki volt nyomtatva, Apostol Pál olvasta fel. A köz-
gyűlés a jelentést változatlanul elfogadta. 

Marton Lajos theol. igazgató terjesztette elő a 



theol. választmány és a theol. tanári nyugdíjbizottság 
jelentéseit. Bejelentette, hogy a theologusok közül 20-an 
már bevonultak a pénzintézetek által létesített magán-
hadikórházba, mint betegápolók, továbbá azt az örven-
detes dolgot, hogy a Laky Adolf-féle két nagy hagyo-
mányra vonatkozó alapítólevelek jóváhagyatván, ezek évi 
jövedelméből a külföldi utazási ösztöndíj (600 K) és a 
kilencz 200 K-ás internátusi segélydíj most már folyó-
sítható. — A theol. tanároknak az országos nyugdíinté-
zetbe való belépési ügyének végleges elintézése az e 
tárgyban kiküldött bizottsági munkálat és jelentés alap-
ján a jövő közgyűlésre vár. 

A tanítóképző-intézeti szakosztály jelentését Váczy 
Ferencz igazgató terjesztette elő. Örvendetes, hogy ez 
az intézetünk úgy szellemi, mint anyagi ügyeit illetőleg 
az életteljes fejlődés útján van. 

A nyugdíjügyi bizottság jelentése során, melyet 
Takáts József terjesztett elő, értesültünk arról, hogy két 
érdemes lelkészünk, P. Megyercsy Béla (Fadd) és Kiss 
Adolf (Soltvadkert) megy a jövő óv elején nyugalomba. 

Kedden, november 3-án folytatta és be is fejezte 
az egyházkerületi közgyűlés a tanácskozását. 

A gyűlés elején a nagykőrösi tanítóképzőnek előző 
nap megválasztott új tanára, Szűcs Dezső tette le az 
esküt. Az eskü elhangzása után főgondnok üdvözölte. 
Annak a reményének adott kifejezést, hogy családja 
hagyományaihoz híven, kálvinista és hazafias szellemben 
fog működni. Az új tanár meleg szavakkal köszönte meg 
a kerület bizalmát és ígért hű szolgálatot. 

Dr. Szabó József h. ügyész referált ezután a jog-
ügyi bizottság jelentéséről. Jelenti, hogy az újonan meg-
választott ügyésznek átadta annak idején az ügyeket, 
annak hadi szolgálatra való bevonulása után pedig a 
kerületi elnökség megbízása folytán újból átvette tőle 
az ügyészi teendőket. 

Az alapítólevelek közül az alsónémedit megerősí-
tették, a czeglédi Kálvineum alapítványt időközben az 
elnökség már elintézte, Sógor Endre 8400 K-ás, egyház-
megyei lelkészek, tanítók és tisztviselők gyermekeinek 
nevelésére szánt nagylelkű alapítványát örömmel fogadták, 
a foktői alapítólevelet is rendben találták. Egy kis vitára 
adott okot a kiskunhalasi ref. főgimnáziumnál kifejezet-
ten r. kath. vallású növendék számára tett alapítvány. 
A kecskeméti egyházmegye nem hagyta jóvá. Ügyész a 
jóváhagyást indítványozza. Patonay Dezső rámutat, miért 
utasította vissza az egyházmegye s kéri, hogy az el-
fogadáshoz csatoltassék hozzá, hogy egyházkerület nem 
tartja kívánatosnak az ilyen alapítványokat. A pótlást a 
többség nem fogadta el. A kerületi közgyűlés a nagy-
kőrösi alapítványokat, az öcsényi alapítványt és az azzal 
kapcsolatos adásvételt a Kalicza Ferencz alapítványáról, 
valamint a Makay János és neje internátusi alapítványá-
ról most kiállított alapítóleveleket rendben találta és 
elfogadta 

Az ingatlan vételeket referálta ezután h. ügyész. 
Egyházkerület az erzsébetfalvait, gerjenit, mattyit, mányit, 

nyugotszenterzsébetit rendben találja és elfogadja. Az 
őrszentmiklósit pótlással, a kiskunhalasi temető vételeket 
pedig azzal hagyja jóvá, hogy azok az egyházfentartási 
alapból nem fedezhetők. 

Az ingatlan-eladások valamennyiét jóváhagyta a 
kerület, hasonlóképen a pestújhelyi házbérbeadást is. 
A csereszerződéseket is rendben találta. 

A felterjesztett vallássérelmek közül a lajosmizsei 
állami iskolai nagyon is különös imádkozásmód tárgyá-
ban, melyről lapunkban is megemlékeztünk, a kerület be-
kívánja a sérelmes miniszteri rendeletet és elnökséget 
megbízza, hogy annak beérkezte után terjessze az ügyet 
a konventre. 

A halasi „tengeri kígyó* keriilt ezután újból elő. 
Úgy látszik, nem bir a kerület megszabadulni tőle. Mikor 
már nag} nehezen elintézte volna a maga részéről, a kon-
vent újból megbolygatta. A maholnap már befejezéshez 
közeledő alap-refundálás daczára, a számadások felül-
vizsgálását rendelte el. Minthogy a régi számadásoknak 
a felülvizsgálása is szükséges, h. ügyész kéri az erről 
szóló jelentésnek a tavaszi közgyűlésre való kitűzését. 
Varga Nagy István tanácsbíró rámutat arra, hogy ez a 
hosszú idő óta tartó, áldatlan versengés a züllés útjára 
sodorta a hajdan „hatalmas" halasi eklézsiát. Ott járta-
kor úrvacsoraosztás alkalmával mindössze 57-en voltak 
templomban. Minthogy a refundálás is megindult már, 
indítványozza, abban az irányban tegyen a kerület újabb 
felterjesztést a konventre, hogy ennek az ügynek tovább 
feszegetése sem a halasi, sem az egyetemes egyház 
érdekével nem egyeztethető össze. A halasi lelkész is 
felszólalt. Ismerteti a refundálás ügyét és áldatlan sorsát 
a konventen. Hetvenhetedik évét ma töltötte be; a sors 
talán megkíméli attól — tette hozzá méltó fájdalommal 
—, hogy az ügy folytatását is megérje. A kerület úgy 
döntött, hogy a tavaszi határozat után az ebben az ügy-
ben hozott és a méltatlanul meghurczoltakat teljesen 
igazoló táblai és kúriai ítéletekkel együtt felterjesztik 
az ügyet a konventre. Az újabb felterjesztés bizonyára 
a konventen is befejezi ezt az áldatlan ügyet. 

Közgyűlés a dabi tanítói földek visszaváltására vonat-
kozó határozatot jóváhagyta. Csötönyi József szekszárdi 
lakos fellebbezését visszautasítja, mert a kis kurátorrá 
választatás ellen csak az egyházmegyéhez lehet feleb-
bezni. Bajai lelkész fellebbezésére kerületi közgyűlés 
kimondja, hogy csak az elválasztott és esküt tett ének-
vezér lehet hivatalból tagja az egyháztanácsnak; az 
alapítványi házbérlet ügyben pedig újabb határozat hoza-
talát kívánja egyházmegyétől. A vértesaljai egyházmegyé-
nek a befásított temetőkre vonatkozó szabályzatát nem 
hagyja jóvá. 

Dr. Szabó József vagyonkezelő bemutatja évi jelen-
tését. Előterjeszti a haszonbér-hátralékokat és haszon-
bérlők kérelmeit. Kerület a jövőre vonható következtetés 
nélkül tízezer K-t ad a Protestáns Árva Egyletnek. 
A szentendrei polgári iskola segélyezési kérelmét ezidő-
szerint nem teljesítheti. 



A missziói ügyeket a távollévő Kelecsényi Zádor 
helyett Kozma László egyházmegyei gondnok referálta 
ezután. A jelentéssel kapcsolatban kerületi közgyűlés 
felhívta az összes missziói segélyeket élvező egyházakat, 
hogy jelentésüket szigorúan a konventi utasítás szerint 
készítsék. Obecsét és környékét a kecskeméti egyház-
megyéből az alsóbaranya-bács-szlavóniai egyházmegyébe, 
a tiszakálmánfalvai missziói körbe csatblják. Kerületi 
közgyűlés a segélyeket az előző évivel teljesen egyezően 
állapítja meg. Arra a kérdésre nézve, hogy az új misz-
sziói mezők honnan kapjanak segélyt, missziói bizottság 
azt a megoldást ajánlja, hogy az államsegélyek bizonyos 
hányada adassék át a missziói bizottság részére. B. Pap 
István helyeselve az indítványt, ezt azzal toldja meg, 
hogy a már konszolidált egyházak ne a missziói pénztárból 
segélyeztessenek, hanem a többi anyaegyházak módjára. 
Nagy Imre és Kálmán Gyula esperesek az eddigi misz-
sziói segélyek meghagyása mellett vannak. Kerület fel-
kéri az illetékes bizottságokat, hogy minden körülményt 
megfontolva, tegyenek a tavaszi gyűlésre jelentést. 

B. Pap István pénztárosnak a vallástani kéziköny-
vek állásáról szóló jelentése után, Sógor Endre a szám-
szék jelentéseit terjesztette elő, majd annak elfogadása 
után a tűzkárbiztosítás és a lelkészi családi pótlék ügyé-
ben kiküldött bizottság jelentését. Az egész ügyet a 
tavaszi közgyűlésre halasztják, megbízzák Sógor Endrét 
a beérkező ajánlatok alapján készítendő részletes javaslat 
kidolgozásával. 

Tóth Sándor a népiskolai bizottság jelentéseit ter-
jesztette elő. Ennek során kimondta a közgyűlés, hogy 
a hadbavonult tanítók a teljes fizetést kapják. A tanítói 
illetmények rendezése tárgyában felhívja a kerület az 
egyházmegyéket, tegyenek jelentést a kerület pénzügyi 
bizottságához, hogy az a számszékkel együtt megállapít-
hassa, milyen összegeket várhatnak erre a czélra. A díj-
levelek értékelése kérdéseivel a megkérdezett egyház-
megyék közül csak hét foglalkozott, kettő nem. Az 
értékelés kérdését a közgyűlés a hadi állapot megszűnte 
után, az új népiskolai rendtartás készítését pedig az új 
zsinati törvények megalkotása utáni időre halasztja. 
A kiskunhalasi polgári leányiskola rendtartástervezetét 
jóváhagyja a kerület. Dobó Sándornak, a Tanítók Lapja 
szerkesztőjének abbeli kérelmét, hogy lapját a beiratási 
díjakból rendelhessék meg az iskolák, nem tartja tel-
jesíthetőnek. A tanítói díjlevelek közül a szigetmonostori 
kántortanítóét nem erősíti meg, minthogy eltérő az előb-
bitől, a bácsfeketehegyit, kórógyit és újvidékit megerősíti. 

A Ráday könyvtár jelentését terjesztette még elő 
Hamar István. Az újabb adakozóknak köszönetet szavaz-
tak. A még be nem küldött könyvek erélyes behajtásánál 
szükségesnek látták ügyész közbelépését is igénybe venni. 

Ezután a főgondnok abbeli reményével, hogy mikor 
újra összejövünk, mint hazafiaknak, kevesebb aggodalomra 
legyen okunk és a püspök imádságával a közgyűlés 1 óra 
felé véget ért. 

A bírósági ügyekről röviden csak annyit, hogy a 

legnagyobb érdeklődés a lelkészválasztásokkal kapcsola-
tos peres ügyek felé irányult. Úgy a czeczei, mint az 
érsekcsanádi választás ügyében az elsőbíróság ítélete 
nyert megerősítést és így a megválasztott lelkészek, Szi-
lágyi Béla és Losonczy Géza elfoglalhatják állásukat. 

Egyházkerületi értekezlet. 
A dunamelléki ref. egyházkerület okt. 31-én d. u. 5 

órakor tartotta meg szokásos évi értekezletét a Ráday-
utczai díszteremben dr. Bernát István és dr. Szöts Farkas 
elnöklete mellett, szép közönség jelenlétében. Éneklés 
és imádkozás után dr. Bernát István nagyhatású aktu-
ális elnöki megnyitóbeszédet tartott, a melyben utalt arra, 
hogy az a nagy küzdelem, melynek menetét lélegzet fojtva 
lessük, tulajdonképen két nagy protestáns nemzetnek, 
e németnek és angolnak rettenetes küzdelme. Ezekhez 
aztán multjuk, összeköttetéseik és érdekeik révén csat-
lakoznak a többiek. De örök szégyen Angliára, hogy 
míg Vilmos császár katonái Luther énekével ajkukon 
vonulnak be a meghódított Antwerpenbe, a szigetország 
szövetkezik az Istentagadó francziákkal s a czárizmussal 
csak azért, hogy úr maradhasson a nemzetközi piaczo-
kon és szaporíthassa milliárdjait. Ebből azonban nem 
lehet fegyvert kovácsolni a vallás és protestántizmus 
ellen. Ha elég erősek lennők ezekben, ma nem lobog-
nának a felgyújtott falvak s nem siratnák boldogtalan 
anyák és gyermekek százezrei vesztett övéiket. Fejtegette 
aztán azt, miért lobbant fel szinte váratlanul a vallásos 
érzés a háború bekövetkezvén az emberekben, milyen 
nemesítő, felemelő jelenségeket érlelt a gyász és bánaton 
kívül. A megpróbáltatásokra szükség van és ha a pro-
testáns nemzetek vezetnek a haborúban, vezessenek 
akkor is nemes czélok felé, mikor az elmúlt küzdelem 
romjait eltakarítva az új élet megalapozásáról lesz szó. 
Dr. Szöts Farkas az adminisztratív ügyekről számolt be, 
a mely után az értekezlet tulajdonképeni tárgya követ-
kezett : egyházunknak a háborúhoz való viszonya, a 
melyet Sebestyén Jenő ismertetett főbb alapgondolataiban. 
Felolvasásában a következő területeken vázolta az egy-
ház feladatát: a harczba induló és sebesült katonák 
között, az itthon maradottak lelkigondozását, a társadalom 
szellemének, hitének, a nemzet morális erejének meg-
tartását és fejlesztését illetőleg és végül az anyagi élet 
és segélyezések területén. Felhívta azután a figyelmet 
az árvák és a háború nyomorékjai felsegélésének kér-
désére, a melyről most gondolkoznunk kell. „Szinte azt 
mondhatnám — így szólt —, hogy minden egyes gyüle-
kezet felvállalhatná a maga árváját vagy árváit és minden 
egyesnek keresztyéni kötelessége lesz a gyülekezetből 
való, örökre összetört testű, nyomorék testvéreket szere-
tettel ápolni halálukig. Ne akarjunk mindent az államra 
hárítani. Az állam nem végezhet el mindent. Az ős-
keresztyének, de a mi őseink sem vártak semmit az 
államtól. Szegényeiket maguk tartották, betegeiket maguk 
ápolták. Az üldözések miatt menekülőknek városaikat 



házaikat, lakásaikat megnyitották. Pedig az ilyen rejte-
getésekért igen gyakran az életükkel fizettek meg. 
Mi tőlünk nem kívánja senki az életünket . . . csak az 
Isten kíván valamit. . . annak megbizonyítását, hogy 
mennyire szeretjük őt . . . mert ettől függ ama nagy 
parancsolat második részének is fokmérője: ettől függ, 
hogy mennyire fogjuk szeretni felebarátainkat is." 

Erősen hangsúlyozta azt is, hogy a szegény-gon-
dozás par excellence egyházi munka és épen ezért a 
segélyezéseknél, a hol csak lehet, részt kell venni a 
lelkészeknek minden ilyen akczióban; végiil határozati 
javaslatot is terjesztett elő, a melyben szükségesnek látja 
nagyobbszámú tábori és kórházi utazó lelkészek alkal-
mazását. Továbbá azt, hogy a leendő árvák és nyomorékok 
sorsáról a gyülekezetek is gondolkozzanak, a sebesültek 
ápolásában akár kis kórházak útján, a hol pedig ez nem 
lehetséges, a sebesülteknek házakhoz való elvállalásával 
vegyenek részt és végül a költségvetésen kiviil és felül 
áldozzon az egyház evangéliumi iratok íratására, nyomására 
és nagyarányú terjesztésére, hogy így az ébredező s val-
lásos életet állandó erejűvé tehessük. A felolvasás után 
következő diskusszió hosszú és széleskörű volt. Csak az 
volt a baj, hogy igen sok felszólaló nem az értekezlet 
czélját szolgálta. Mert hiszen nem arra lett volna nekünk 
szükségünk, hogy panaszokat halljunk az állam által 
említett segélyekkel való visszaélésekről és egyéb bajok-
ról, hanem arról, hogy mit csináljon az egyház és a 
papság a mai időben ? Épen ezért különösen érdekesnek 
tartottuk a legutolsó felszólalást, Fejes Dániel jászkiséri 
lelkészét; ez nagyszerűen tárta elénk egy szolnokmegyei 
község életét s főleg azt az ügyességet, a mellyel ott 

' a pap az állami segélyezések ügyét s a faluja életét 
ezekben a napokban a községi elöljárósággal egyetértve 
vezeti. Megyercsy Béla az erdélyi Felső-Csernátonban 
végzett hasonló munkáról számolt be, a mit szintén ér-
demes lenne külön is leírni. Általában azonban örömmel 
hallottuk a felszólalásokból azt is, hogy az egyházak, 
papság s a nép sokfelé dolgoznak s megértik a nagy 
idők jelentőségét. 

A M I Ü G Y Ü N K . 

Harnack professzor levele. Lapunk társszerkesz-
tője, dr. Kováts István megküldötte a kiváló berlini tu-
dósnak az angol rheologusokhoz írt válasza magyar for-
dítását a bevezető rész német fordításával együtt, rövid 
levél kíséretében, melyben fölhívta a figyelmét arra, hogy 
nagyhatású czikkében Ausztria-Magyarország helyett min-
denütt csak „Ausztriát" említ. A levélre a napokban az 
alábbi válasz érkezett: 

„Berlin-Grunewald, 1914 X. 27. 

Igen tisztelt Kolléga Úr! 

Hálás köszönet leveléért és az angol theologu-
soknak írt válaszom magyar fordításáért, úgyszintén 
a barátságos hangú bevezetésért. 

Hogy Németországban néha még „Ausztriát" 
írunk „Ausztria-Magyarország" hetyett, az nem a köz-
jogi kapcsolatok nem ismerésén, még kevésbbé Ma-
gyarország kevésrebecsülésén alapszik, hanem egy-
szerűen régi megszokáson alapuló bizonyos fokú ha-
nyagság.* így igen gyakran beszélünk „Angliáról" 
is, holott „Nagybritanniát" kellene mondanunk, sőt 
egyesek „Poroszországot" is említenek, a mikor „Né-
metországot" kellene mondani. 

Kiváló nagyrabecsüléssel 
kész híve 

Prof. D. v. Harnack." 

I R O D A L O M . 

Imakönyv. A magyar nemzet szent ügyéért s a 
harcztéren lévő szeretteinkért mondandó imádságok. Ez 
a czíme annak a 49 lapnyi terjedelmű, jól szerkesztett, 
szépen megírt és kiadott imádságos füzetnek, a melyet 
a buzgón munkálkodó kecskeméti ref. egyházmegyei lel-
készegyesület adott ki. Különösen az egyházmegye terü-
letén fekvő tanyákon és egyéb szórványok élő híveinek 
lelki éhségének megelégítését czélozza a könyvecske, de 
bizonyára örömmel fogadják másutt is. Ára 8 fill. Nagy-
kőrösön a Bazsó Kálmán könyvnyomdája expediálja. 
Az egyházmegye gyülekezetei ajándékul adják a szór-
ványban levő híveknek. 

Lelki balzsam. Vígasztalások és imák a háború 
idejére. Ilyen czímen ad ki Majba Vilmos budapesti ev. 
lelkész, a Luther Társaság titkára több füzetre terjedő 
építő iratkákat. Az I. füzet Tisztelet az elesetteknek czí-
men 3 elmélkedést tartalmaz. 

Isten Igéje czímen dr. Masznyik Endre tanár, 
Izsák Aladár ref. ;;és Masznyik Gyula ev. lelkészek a 
családi istentiszteletek felújítása czéljából kéthetenként 
megjelenő bibliamagyarázó folyóiratot szerkesztettek 
„Ünnepi áhítat" cz. időszaki melléklettel. Most az 1913. 
évben megjelent bibliamagyarázatok (Máté evangéliuma) 
szép kiállítású és művészi képekkel is illusztrált kötet-
ben jelentek meg. Ára kötve 2*70 kor. A folyóiratnak, a 
mely különösen a szórványokban, missziói területeken 
szolgál már eddig is jól bevált építőeszközül, évi elő-
fizetési ára 4 kor. 80 fill. 

A Jó Pajtás cz. gyermeklapot melegen ajánljuk 
olvasóink figyelmébe. A Jó Pajtást a Franklin-Társulat 
adja ki; előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, 
fél évre 5 korona, egész évre 10 korona. Egyes szám 
ára 20 fillér. Előfizetéseket elfogad és mutatványszámo-
kat küld a „Jó Pajtás" kiadóhivatala Budapest, IV., 
Egyetem-utcza 4. 

E G Y H Á Z , 

Lelkészválasztás. A köszegremetei ref. egyházköz-
ség Vincze Sándor velimirováczi (Szerémm.) missziói 
lelkészt választotta meg egyhangúlag lelkipásztorává. 
Az ifjú lelkész néhai Venetianer Sándor volt újsóvéi 
lelkész fia. 

Választások a tiszántúli ref. egyházkerületben. 
Egyházkerületi egyházi tanácsbírókká lettek a felbontott 
szavazatok szerint dr. Ferenczy Gyula egyetemi tanár 
és Szabolcska Mihály temesvári lelkész. — Az űjonan 

* „ist einfich eine gewisse Nachlassigkeit auf Grund altér 
Gewohnheit." 



szervezett két egyházker. aljegyzői állásra megválasz-
tattak a lelkészek közül Soltész Elemér lelkész, a vilá-
giak közül dr. Tóth Lajos egyetemi tanár. 

Új egyházmegyei gondnokok. A görgényi ref. 
egyházmegye közgyűlése dr. gróf Teleld Domokos ger-
nyeszegi nagybirtokost fő- és Körösi György főszolga-
bírót gondnokává választotta. 

Szép gyülekezeti munka foly a háború kezdete 
óta az érendrédi ref. gyülekezet körében, a hol az ottani 
buzgó lelkész, Csutoros Albert, a hét minden szombat-
jának estéjén vallásos-ismeretterjesztő összejöveteleket 
rendez. íme a multhavi programm: A koleráról, Gép-
kocsi használata a háborúban, Az oroszok betöréséről. 
Miért megy nehezen Szerbia elfoglalása, Mi a köteles-
sége a hatóságnak és lakosságnak, ha jön az ellenség? 
Mit esznek a katonák a háborúban ? Hogy találnak a 
puskagolyók, Az alkohol jobban gyilkol, mint a háború! 
Tábori tüzérség. Anglia ismertetése. Az estélyeket ima 
és ének zárja be. íme a jó pásztor egyik fontos mun-
kája a háborús időkben! 

Templomszentelés. A fóti ág. h. ev. egyház f. hó 
1-én szentelte fel bővített és szépen restaurált templomát. 
A felszentelő beszédet Szeberényi Lajos kiérdemiilt fo-
esperes tartotta, prédikált Szilárd Zoltán gyóni evang. 
lelkész, majd úrvacsorát osztott Szilárd János dornonyi 
evang. lelkész. Szép és lélekemelő ünnepély volt, lel-
kész és gyülekezet buzgóságán, áldozatkészségén méltó 
pálmaág. 

Segéíllelkészek elhelyezése Alsóbaranya-bács-szla-
vóniai egyházmegye : Bácskossuthfalva, ifj. Mészöly Győző. 
Pacsér, Gyökösy Dániel. Piros, Hada Sándor. Sepse, Gom-
bos Lajos. Tordincze, Stieb János. Újverbász, Weimann 
Péter. Újvidék, Horváth Lajos. Velimirovácz, Vincze Sán-
dor. Vukovár, Rúzsás Dezső. — Felsöbaranyai egyház-
megye: Baranyahídvég, Bay Jenő. Botyka, Poór Mihály. 
Dencsháza, Kemenczky Károly. Ipacsfa, Tóth Kálmán. 
Kisharsány, Répás Pál. Kórós, Nagy Ákos. Maty, Meleg 
Dezső. Nagyváty, Karancsv István. Pécs, Kálmán Farkas. 
Vajszló, Simon Zsigmond. — Kecskeméti egyházmegye: 
Czegléd, Vargha György, Holló Géza. Kecskemét, Szalon-
tay Ferencz. Kiskunhalas, Mező Benő. Kocsér, Kőváry 
László. Nagykőrös, (Patonay) Bagó Bálint, (Bakó) Mol-
nár István. Soltvadkert, Kovács Zoltán. Szolnok, Si-
mon Lajos. Törtei, Péntek Ferencz. Jászberény, Gócza 
József. Jászkisér, Molnár Sándor. Vezseny, Jóba József. 
Utazó segédlelkész: Berényi István. — Külsösomogyi 
egyházmegye: GyÖnk, Gyimóthy Jenő. Kazsok, Nagy 
Gyula. Nagybábony, Szűcs L;ijos. Som, Benedek László. 
— Pesti egyházmegye: Budapest, Kiss Géza Kálvin-
tér, Muraközy Gyula Kálvintér, Búday Gergely Buda, 
Tóth János VI—VII. k., Megyercsy Béla Ifj. e. titkár, Barát 
József Ifj. e. titkár, Gerenday Endre Zugló, Sipos Mihály 
Kőbánya, Patay Pál h. o. s 1., ifj. Szabó Aladár h. o. 
s. 1., Vargha Tamás h. o. s. 1., Deme László Deák szöv, 
titkár, Gombos Ferencz, Deák szöv. titkár, Viktor János 
Lorántfiy Zs. misszió. Óbuda, Papp Ákos. Erzsébetfalva, 
Pápay István. Kispest, Balogh József. Mogyoród. Szigethy 
Gyula. Pestszentlőrincz, Varga Géza. Pestújhely, Czanik 
Béla. Pomáz, Paksy Sándor. Rákosliget, Harsányi Pál. 
Rákospalota, Mányoky Sándor. Rákosszentmihály Székely 
István. Újpest, r Báthory Dániel. Vecsés, Barta Dezső. 
Veresegyház, Újhelyi Jenő. — Solti egyházmegye: Duna-
pataj, Szabó Géza. Fülöpszállás, Paczolay Péter. Kis-
kunlaczháza, Batta Árpád. Kunszentmiklós, Gömöry La-
jos, Lendvay József. Ráczkeve, Koroknay István. Solt, 
Orosz László. Szabadszállás, Szigethy Károly. — Tolnai 
egyházmegye: Bölcske, Jánosy György. Dunaszentgyörgy, 

Szőnyi József. Fadd, Kövy László. Kölesd, Pálfy István. 
Tolnaváralja, Kozma Károly. — Vértesaljai egyházmegye: 
Baracska, Kovács Gyula. Bicske, Munkácsy Lajos. Ká-
polnásnyék, Joó Imre. Páty, ifj. Somogyi Kálmán. Uta-
síttatnak a segédlelkészek, hogy fenti állomási helyeiket 
folyó év. deczember hó 1-én elfoglalják és annak meg-
történtéről a Püspöki Hivatalhoz és illetékes Esperesi 
Hivatalukhoz jelentést tegyenek. 

Egyházkerületi segélyek. A ker. közgyűlés a követ-
kező segélyeket szavazta meg. Egyházak részére: 1. 
Államsegélypénztárból. Herczegszőllős 300, Cinderibogád 
300, Bisse"300, Drávaiványi 300. Egyházasharaszti 400, 
Old 400, Rózsafa 400. Szava 300, Újmindszent 300, 
Csengőd 400, Kocsér 400, Vezseny 300, Gyönk 400, 
Balatonendréd 400, Budafok 300, Pilis 100, Veresegy-
háza 400, Erzsébetfalva 100, Kisoroszi 350, Vecsés 200, 
Maglód 300, Nagy pali 250, Ráczhidas 400, Csabdi 400, 
Sukoró 200 K. 2. A Baldácsy-alapból. Vörösmart 400, 
Drávacsepely 500. Drávaszabolcs 600, Kispeterd 400, 
Magyarmecske 400. Kiskunfélegyháza 500, Kiskőrös 400, 
Vácz 400, Apostag 500, Paks '600, Iváncsa 600, Vértes-
acsa 400 K. Lelkészek részére: 1. Baldácsy alapból. 
Koppány Károly 800, Stadler Géza 800 K. '2. Állam-
segélypénztárból. Kovács Ferencz 200, Szabó Gyula 300, 
Morvay Ferencz 200, Józan Sándor 400, Vitányi "Ber-
talan 300, Varga Sándor 200, Horvát Antal 300,' Borsos 
István 200, Takács József 200, Kurucz Sándor 300, 
Szigeti József 100, Kis Zsigmond 500, Barsy László 
200, Sándor István 200, Földváry László 300, Kálmán 
János 200. Borzsák Lajos 100, Biczó Pál 200, Károssv 
Gyula 400, Szeles József 200, Sikó Ernő 300, Babay 
Béla 350, Göde Sándor 350, Nyikos Lajos 350, Tatay 
Lajos 350 K A Szondy-Kenessey alapítvány jövedelme 
ez évben Kistengelicz alakuló egyházközségnek adatik ki. 
A segélyek a jövő év elején folyósíttatnak. A lelkész és 
tanitó özvegyek és árvák szokásos segélyét a ker. köz-
gyűlés némileg felemelte, ezek azonnal folyósíttatnak. 

I S K O L A . 

A niáramarosszigeti jogakadémián az előadások 
nov. 1-én megkezdődtek. Tanárok és tanulók visszatér-
tek. Az igazgatói tisztet dr. Gergely György tanár tölti 
be. Adja Isten, hogy a megkezdett munka a siralmas 
szünet után most már minden akadály nélküli legyen! 

40 éves tanítói jubileum Nagydorogon. Október 
25 én volt Ném,eth Zsigmond igazgató-tanító 40 éves 
jubileuma. A szép ünnepély a ref. templomban folyt le, 
a melyet a felekezetkülönbség nélkül hálás kegyelettel 
ünneplő közönség zsúfolásig megtöltött. Az iskola községi, 
de az ünnepelt eleitől kezdve hűséges munkása [volt 
egyházunknak is. A rendes istentisztelet végeztével fel-
csendült orgonakíséret mellett a Himnusz. Utána gróf 
Széchenyi Domokos (r. kath.) lépett az Úrasztala elé s 
mint a községi iskolaszék elnöke köszöntötte az ünne-
peltet az egész község nevében. Majd Vargha János 
jegyző üdvözölte a községi elöljáróság részéről. Joó 
András ref. lelkész pedig a ref. egyházközség nevében 
mondott köszönetet a hű sáfárkodásért. Ezután Imreh 
Károly tanító a kartársak nevében mondott üdvözletet. 
Borda Mária a volt, egy iskolásgyermek pedig a jelenlegi 
tanítványok nevében hódolt az ünnepelt előtt. Az ünnepelt 
az üdvözlő szavakra melegen, szeretettel válaszolt. A meg-
ható ünnepély a „Szózat" és a CV-ik zsoltár éneklésével 
záródott. 



A Baár-Madas ref. felsőbb leányiskola és nevelő-
intézet október 31-én d. u. 5 órakor tartotta reformácziói 
emlékünnepét a következő műsorral: 1. Erkel Ferencz: 
Ima a „Bánk bán" czímű operából. Énekelték az inté-
zet összes növendékei. 2. Lampérth Géza: A Gályarab. 
Szavalta Schilling Júlia III; oszt. növendék. 3. Mozart 
„C-moll phantasie", zongorán előadta Koromzay Ilma 
VI. oszt. növendék. 4. Ünnepi beszéd. Tartotta ifj. Vic-
tor János, az intézet vallástanára. 5. Frank: „Dicsőség 
az Úrnak", énekelték az összes növendékek. 6. Ifj. Szász 
Béla: „Miatyánk". Szavalta Markovich Edit V. oszt. 
növendék. 7. Szózat. 

A budapesti skót missziói polgári és elemi leány-
iskola iskolaszéke f. hó 6-án tartotta Petri Elek lelkész 
elnöklete mellett második ülését ebben az iskolai évben. 
Az iskolában okt. 15-ig katonaság volt elszállásolva, a 
mi nagyon zavarta a munkát. Az iskola anyagi ügyeit 
Kiss Károly ügyész vezeti, a szellemi vezetés az iskola-
szék felügyelete mellett, a két kiváló igazgató, Prém 
Margit (polgári) és Victor Ágost (elemi) kezében van. 
Az iskolaszék jegyzőkönyvileg fejezte ki mély rokon-
szenvét Webster Jakab lelkész iránt, a kit hatósága haza-
rendelt és a ki nehéz szívvel vett búcsút itteni barátaitól, 
munkatársaitól, valamint attól az intézménytől, a mely 
annyira szívéhez nőtt. Fájdalmas dolog, hogy el kellett 

* mennie! 0 bizonyára mindvégig hűséges barátunk marad. 
Hogy milyen kedvelt intézet ez az iskola, az is mutatja, 
hogy növendékeinek száma a polgáriban 188, az elemi-
ben 169. Az internátusban 24-en vannak. 

E G Y E S Ü L E T . 
Az Országos Protestáns Patronázs Egyesület 

október 26-án tartotta közgyűlését gr. Ráday Gedeon 
világi és Kaczián János egyházi elnökök vezetése mellett 
a Deák-téri ev. iskolák dísztermében. A közgyűlésen 
gr. Ráday Gedeon elnöki megnyitója után Kaczián János 
főesperes mondott mélyen érzett emlékbeszédet az egye-
sület s a magyar protestáns világ kidőlt oszlopáról, Antal 
Gábor püspökről, ki a dunaalmási Kerkapoly-Bodor 
szeretetház egyik alapítója és az intéző bizottság elnöke 
volt. Emlékét az egyesület jegyzőkönyvében megörökíti. 
Az 1912. és 1913. évek alatt folytatott munkáról dr. 
Lázár Andor főtitkár tett jelentést. Igen örvendetes a 
jelentésnek a dunaalmási szeretetházra vonatkozó része. 
Ezt a szeretetházat négy óv nehéz munkájával az egy-
let egyik nagylelkű tagja alapító kezdeményezéséből 
teljes virágzásra vitte az egyesület, úgy hogy ma 55. 
züllés veszélyének kitett fiú nyer ott elhelyezést és fog-
lalkozik a szeretetház intenzív gazdaságában minden-
nemű földművelési és kertészeti munkával. Az egylet 
vagyona a semmiből, a budapesti patronázs egyesületek 
menhely alapítványának (57,500 K) hozzászámításával 
1913. év végével 130,000 K-ra emelkedett. Ebben fő-
része van az egylet bőkezű támogatóinak, de nagy 
szerepet játszik a czélszerű gazdálkodás és az a körül-
mény, hogy az egyesületnek adminisztraczionális kiadá-
sai úgyszólván nincsenek. A háborúval kapcsolatosan 
bejelentette a főtitkár, hogy az egyesület egy régi nagy-
lelkű tagja 10,000 K-s alapítványt tett árvaház létesí-
tésére. Ennek felhasználásával Devecserben egy árvaház 
felállítása van folyamatban, mely ideiglenesen az özv. 
gr. Esterházy Ferenczné által szívességből átengedett 
uradalmi épületekben nyílik meg 50 gyermekre. Azon-
kívül a dunaalmási szeretetházban hasonlóképen a had-
ban elesettek árvái részére felekezeti különbség nélkül 
50 ágyat állított fel az egyesület. A fentartási költsége-

ket az egylet a hadbavonultak családtagjai számára 
folyósított segélynek az árvákra jutó részéről fogja rész-
ben fedezni. A jelentés elfogadása és a számadások 
jóváhagyása után a közgyűlés Kaczián János elnök 
indítványára dr. Balogh Jenő igazságügyminisztert az egye-
sület örökös védnökévé választotta és elhatározta, hogy 
a devecseri árvaház „Balogh Dénes Szeretetház" nevet 
fogja viselni. Ezután a megüresedett alelnöki tisztségre 
a közgyűlés megválasztotta dr. Horváth Ödön kir. köz-
igazgatósági birót és dr. Szelényi Aladár ügyvédet, a 
főtitkári állásra dr. Kelemen Kornél ügyvédet, pénztár-
noknak bihari Végh Bélát. A szeretetházat intéző bizott-
sága élnökévé dr. Pekáry Ferencz min. tanácsost, ügy-
vezető alelnökévé pedig dr. Lázár Andor ügyvédet, kinek 
eddigi önzetlen és buzgó főtitkári működéséért a köz-
gyűlés jegyzőkönyvi köszönetet mondott. 

A Budapesti Evangéliumi Keresztyén Diákegye-
sület november hó 8-án vasárnap d. u. 5 órakor a Ló-
nyay-utcza 4Je alatti főgimnázium dísztermében nyilvános 
diák-estélyt tart. Programmja a következő: Elnöki meg-
nyitó. Költeményeiből felolvas Muraközy Gyula. A háború 
erkölcsi egyenértéke. Gombos Ferencz utazótitkár elő-
adása. Svájczi néprománczok. Énekli: B. Pap Lajos. 
Szünet. Harcztéri jegyzetek Szilágyi Dezső sebesült 
tanárjelölt naplójából. Improvizácziók. Id. Victor János 
zongorajátéka. Bibliamagyarázatot tart Benkö István. 
Belőpődíj nincs. Esetleges adományokból a tiszta jöve-
delmet a hadbavonultak segélyézésére adják. Minden 
fővárosi diákot szívesen meghív a vezetőség. 

A Svábhegyi Református Leánykör f. évi. nov. 
hó 8-án, vasárnap d. u. fél 5 órakor a Svábhegyi Nagy-
szálloda fehértermében szeretetvendégséget rendez. Mű-
sor : Közének : XXV. szoltár. Ima. Megnyitó : tartja Varga 
Antal hitoktató lelkész. Teafelszolgálás. Vámos Izsó pt. 
főtiszt hegedül, Arokliáty Béla hittanhallgató zongora-
játékkal kíséri. A Lorántffy Zsuzsánna egyesület ének-
kara énekel. Szilágyi Dezső előadást tart azokról a 
harczokról, melyekben a szerbiai harcztéren részt vett. 
Jézus a tengeren. Irta Wolf József, előadja Huszár Teréz. 
Magyar zsoltár. Énekli Tóth József vallástanár. Biblia-
magyarázat. Ima Közének: Tebenned bíztunk eleitől fogva. 

A sebesültekért. A budapesti Deák-téri ág. h. ev. 
egyházban augusztus óta szép munka folyik. A Tabitha-
egyesület hölgyei ifjú erők bevonásával felszerelte a 
Luther-Otthonban létesített kórházat s ellátta a sebesül-
teket mindennel, a mire szükség volt. A német egyház 
nőegylete ruha- és fehérneműt gyűjt és készít derék 
katonáink számára. A hadsegélyezőbizottság okt. 15-től 
25-ig a díszteremben „művészeti kiállítást" rendezett, a 
melyen olaj-, víz- és pasztellképek, szobrok, továbbá ezüst-
és ékszertárgyak voltak megtekintésre és vételre kiállítva. 
A tiszta jövedelmet a hadban elesettek özvegyeinek és 
árváinak segélyezésére fordította. 

A Budapesti Ref. Ifjúsági Egyesület a mult va-
sárnap tartotta ebben a munkaévben első szeretetven-
dégségét. A Lónyay-utczai terem zsúfolásig megtelt. 
A programm egyik legvonzóbb pontja volt Szilágyi 
Dezső tanárjelölt, tartalékos hadapród (44. gy.-e.) meg-
kapó előadása a harcztéren szerzett élményeiről. Termé-
szetesen a köteles diszkréczióval beszélt és főleg arról 
tett bizonyságot, hogy az erős, rendíthetlen keresztyéni 
hit lelki és testi edzettséget ad a nagy megpróbáltatá-
sok között. Szilágyi Dezső, a BRIE buzgó tagja és egyik 
cserkészcsapatának parancsnoka, a déli harcztéren se-
besült meg. A Loránttfv Zsuzsánna-Egyesületben nyert 
szeretetteljes ápolás után most már teljesen felépült s 
nemsokára ismét bevonul a nehéz szolgálatra. 



G Y Á S Z R O V A T . 
A debreczeni kollégiumnak nagy gyásza van. Egyik 

kiváló ifjú tanára, dr. Újvárosi Szabó Gyula, az 
ORTE-nek a legutóbbi gyűlésén megválasztott jegyzője, 
a cs. és kir. 39-ik gyalogezred tartalékos zászlósa, okt. 
15-én a galicziai harcztéren Nove Minsto mellett hősi 
halált halt. Mint a gyászjelentés mondja, 27 évet élt, 
3 évig volt tanár, 19 csatában vett részt. A megdicsőült-
ben dr. B&ltazár Dezső püspök neje és dr. Márk Endre 
udv. tanácsos, kollégiumi ügyész közeli rokonukat gyá-
szolják. Áldott legyen emlékezete! 

Móré Gábor jenkei (Ung. m.) életének 58-ik évé-
ben elhunyt. 

Biky Ferencz nagyszöllősi lelkészt, ugocsai espe-
rest súlyos veszteség érte fia, Biky Béla középiskolai 
tanulónak elhunytával. 

Dunamelléki lelkésztársaink közül fájdalmas vesz-
teség érte Szakács Lajos mattyi lelkészt, kinek hason-
nevű fia és Morvay Ferencz nagyvátyi lelkészt, a kinek 
veje Myron Béla adótiszt esett el az északi harcztéren. 
Gyászukban őszinte részvéttel osztozunk. 

Áldás emlékezetükre! 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K , 
H. I. K-a. A küldeményt vettem. A jövő számban. Ha lehet, 

a kérésnek eleget teszünk. — N. P. P-cs. A czikket megkaptam, 
köszönöm. Elég liarczias ! A másikat is kérem. — R-sz. K-n. K-a. 
Várom az igéret teljesítését. — H. L. U-k. Az igéret szép szó... 
— Á-n. S-y. K-gy. Köszönöm az érdekes czikket. Legközelebb. 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Előadások a közélelmezés szervezéséről ós a 

termelésről. A „Hangya", melyhez már 1278 község-
termelői és fogyasztói csatlakoztak, a következő téli 
hónapokban is folytatja a termelők és fogyasztók szer-
vezkedése érdekében indított akcziót, mert a számba-
vehető összes közgazdasági tényezők megállapították, 
hogy a mezőgazdasági termelők szövetkezeti szervez-
kedésére, a városok közélelmezése szempontjából is, 
nagy szükség van. Hogy megismerhessék a termelők a 
szervezkedés módozatait, a „Hangya" előadásokat rendez 
a földmívelők részére. A községek és mindazok, a kik 
a termelés és fogyasztás szervezését szükségesnek tart-
ják, forduljanak az előadás megtartására s a szervezésre 
vonatkozó kívánságaikkal a „Hangya" igazgatóságához. 

Biztosítsunk! A háború egyáltalán nem teszi fölös-
legessé az elemi károk, vagyis a tűz, jég és baleset 
elleni védelmezés legmodernebb formáját: a biztosítást. 
A biztosító intézetek ezért fennakadás nélkül folytatják 
munkásságukat, sőt mint a Gazdák Biztosító Szövetkezete 
közli velünk, az altruisztikus alapon álló biztosító inté-
zetek, köztük elsősorban a szövetkezet a biztosító dijakat 
egyáltalán nem emelték, a háborúban természetszerűleg 
bekövetkező nagyobb koczkázat daczára sem. A szövet-
kezet azonban kijelenti, hogy a háború alatt kártérítést 
csakis azoknak fizet, a kik biztosítási díjaikat befizették. 

Iparkodjék tehát mindenki mielőbb tűz és jég, más 
egyébb elemi csapás ellen biztosítani. Rendkívül czél-
szerűnek tartjuk, életbiztosításokat kötni, mert a díjakat 
ebben az üzletágban sem emelték, csakis a hadbavonul-
lak életbiztosításánál, a kiknek a biztosított tőke 3%-át 
kell pótlólag befizetni, a minek ellenében a szövetkezet 
3 hóra vállalja a koczkázatot. Megjegyezzük, hogy új 
biztosítások kötésénél ezúttal, mint a legtöbb biztosító 
intézet, a szövetkezet is ragaszkodik ahhoz, hogy a biz-
tosító fél legalább egy esztendei dijat megfizessen, a 
mely követelés természetszerű következménye a mora-
tórium bizonyos rendelkezéseinek. 

Keleiös szerkesztő : B. Papi Is tván 

H I R D E T É S E K . 

E R Z S É B E T K I R Á L Y N É S Z Á L L Ó 
Budapest, IV. Ker., Egyetem-utcza 5. szánt. 
Régi jó hírnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központjában. A mult évben újonan épült minden modern 
kényelemmel felszereli hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

G A Z D Á K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E 
Alapíttatott 1900-ban 

B u d a p e s t , K á l v i n - t é r 10 . , s a j á t s z é k h á z á b a n 

Biztosításokat elfogad tűz- és jégkár ellen, úgyszintén 
az ember életére a legkülönbözőbb módozatok szerint elő-
nyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjarányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 13 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
üzet feleslegéből közgyűlési határozat értelmében díjvissza-
térítésben. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy nz ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden i rányban készséggel szolgál az igazgatóság. 

Alapítványok kormány hozzájárulásával 2,527.900 K 
Tartalékok 3,846.903 K 
Biztosított tagjainak fennállása óla kiű-

zetett tűzkárokban 12,385.000 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett jégkárokban 6,000.000 K 
Bizlosílott érték tűzben 1913. évben . . 930,000.000 K 

„ jégben „ . . 62,500.000 K 
Életüzlel állománya 1/,370.144 K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„ G O N D V I S E L É S " 
O r s z á g o s K ö z p . S e g é l y z ő T á r s u l a t Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig terjedő temetési segélybiztosítást nyújt, népbizosílási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai- és 
vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat nél-
kül. — A „Gondviselés-Társulat" elnöke: Emődy József, igaz-
gatósági tagok: Láng József, lovag Ember Károly, Czobor 
László, Meskó Pál, Nérei Ödön és ügyvezető-igazg.: Paur Ödön. 



Orgona- és harmoniumgyár 
gSzerfihaJtát- és saját villamosYliagltással berendezve. 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
os. 6* kir. udvari azéllitók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett} 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első alj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
ípneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-

> lítva. Raktáron kitűnő hangú hannóniumok 
minden nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kivánatra küldünk. 

RIEGER OTTO gőzüzemre berendezett csász. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszia légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós nemeshangrí orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-n él több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat ós hangolásokat a legmérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

a lelhész urak szíves figyelmébe ajánl juk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16° alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
8.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
3.00 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 

Vászon- és félbőrkötésben . 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8" alaKban 17Va cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.60 kor.-tól 10.—kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Epen most j e l e n t meg. Épen most j e l e n t meg . 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

Hornyánszky Viktor könyvkiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Európa legnagyobb 
háborús térképét 

2 Korona 70 fillér 
előzetes beRüldése 
ellenében vagy 3 
Ror.-ért utánvéttel 
bérmentve szállítja 

Hegedűs és Sándor 
könyvkereskedése Debreczenben. 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
dé ex Szö vetkezetéh ez ^exac 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik fifi millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VI1L kern Máría-utcza s z á m . Telefon; József 34—10. 

Elvállalnak minden-
nemű, az épitésí szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Na gy gyakorlattal b író 
speczíálísták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyházgyülekezetek-
nek iskolák és templomok, 
valamint lelkészí- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. ^t Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. .. .. .. .. 
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^ H Á B O R Ú S I D Ő K R E : ! ^ 
Imádkozzunk szereteteinkért. 

ImáK háborús időkben otthonmaradot-
tak számára. 

, írta Lengyel Gyula, ref. lelkész. 
Ara 20 fillér. 

Isten Keze 
a világháborúban. 

Egyházi beszéd, 
írta Prőhle Károly, ev. lelkész. 

Ára 20 fillér. 

Haza védelme. 
ÉneK, imádság, prédiKáczió. 

írta Kimer A. Bertalan. 
Ára 40 fillér. 

Kis imaKönyv harcztéren 
lévő KatonáKnaK. 

írta Uray Sándor, ref. lelkész. 
Ára 20 fillér. 

Haypál Benő: 

Egyházi beszéd. 
Jövedelem a hadsegélyző hivatal 

magasztos czéljaira. 
Ara 30 fillér. 

Czélszerű levélhez mellékelt bélyegek-
ben beküldeni a kívánt könyv árát. 

Portóra 20 fillért kérek. 
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P R O T E S T Á N S 

EGYHAZIESISKOLA 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IX., R á d a y - u t c z a 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és k iadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B I L K E I P A P I S T V Á N . 

Társszerkesztők : 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, Tari Imre dr. és 

Veress Jenő. 

E l ő f i z e t é s i ára : 
Egész évre: 18 kor., félévre,: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

H i r d e t é s i d í jak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyoiczad oldal 5 K. 

TARTALOM. Az Éle t K ö n y v é b ő l : „Azért nem félünk." bj. — Vezeroz ikk: Erőpróba, p. — Táreza: Dal a félkarról. Mura-
közy Gyula. Levél a harcztérről. — B e l f ö l d : Hírek a szerb határszélről. Ágoston Sándor. — Külfö ld : Németország. 
Dr. T. I. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesü le t . — Gyászrovat. — Hirdetések . 

Az Élet Könyvéből. 

„Azért nem félünk."* 

„Isten a mi oltalmunk és 
erősségünk ! igen bizonyos se-
gítség a nyomorúságban. Azért 
nem félünk, ha elváltoznék is 
a föld, ha hegyek omlanának 
is a tenger közepébe." 

46. zsoltár 2.v 

Nagy átalakulások, világtörténelmi jelentőségű meg-
rendülések korszakát éljük, melynek mélységes átalakító 
hatása már érezhető minden vonalon : a közgondolkozáson, 
a társadalom életén, a mindennapi élet küzdelmein csak 
úgy, mint az erkölcsi világban. Ott, a hol eddig kigú-
nyolták a hitnek igazságait, most egyszerre aggódó szoron-
gással fordulnak az Örökkévaló felé és ajkukon elnémul 
az Istent káromló szó; ott, a hol eddig ismeretlen volt 
a szeretet s az élet értékeit üres hiábavalóságokban 
keresték, most komoly, szinte ünnepélyes méltósággal 
keresik azok is az alkalmat, hogy szeretetük fényével 
bevilágítsanak a szenvedők nyomorúságába. Elfoglalja a 
lelkeket bizalom és reménység ; bizalom, hogy diadalmasan 
térnek vissza a hősök és reménység, hogy szebb, bol-
dogabb idők következnek el. 

A míg így lassan, de érdekes megnyilatkozásokban 
megvalósulva átalakul a közgondolkozás, azalatt nagy-
szerű harczokat vívnak a mieink és a hősies tettek virá-
gait fonják koszorúba. Szép szavak csillogása helyett 
szép tettek kápráztatnak el most; érezzük, hogy ezek a 
harczok nemcsak az Igazság győzelméért folynak, hanem 
készítik az utat félelmes erővel az erkölcsi világ meg-
szépüléséhez is. Jön a fájdalom, hogy fogékonnyá tegye 
a hitetlent Isten szeretetének elfogadásához; jön az ag-

* Ezt az elmélkedést a mi kedves munkatársunk, a ki a 
40-ik honvédgyaloghadosztály tábori lelkésze, a déli harcztérről 
küldte. 

godalom, hogy ne az emberi erőben legyen minden bizo-
dalom ; jön a gyász, hogy elvonjon üres léliaságoktól 
jön a kenyér gondja, hogy komolyságra indítson. 0 nem-
zetem, vájjon befogadod-e hát azt az evangéliumot, a 
mely mindig örömhír marad; az érzések, hangulatok, 
bizodalmak, reménységek nagy forgatagában felragyog-e 
hát előtted az Isten országa, a földre szállott boldog 
világ, a hol nem a lemondás síródalát éneklik, hanem 
a fájdalomban is diadalom szava zeng: „Isten a mi ol-
talmunk és erősségünk /" Mintha régi prófécziák meg-
valósulása előtt állanánk: „ . . . új lelkei adok l>ehtok 
és elveszem a kőszívet testetekből és adok néktek hús-
szívet 

Azért nem félünk. A pesszimizmus letöri a szár-
nyakat különben is; pedig most hősökre van szükség, 
mert százak és ezrek hősies halálából itt a földön is új 
élet támadhat; abból és rettenthetlen küzdők harczaiból 
szövődik az Igazság diadala. Minél mélyebben érezzük 
valamely ügy igazságát, annál dicsőbben tudunk érette 
küzdeni, de e küzdelemben emberi erőnk csodálatosan 
megnövekedik, ha az Örökkévaló szeretetéhez kapcsoló-
dik ; ha az a tudat visz akadályokon, viharokon keresztül, 
hogy Isten áll mellettünk segedelmével. Még a halál 
sem rettent meg, mert ha a földön mindent el kell is 
veszítenünk : szülőt, élettársat, gyermeket, rokonokat és 
mindent, a mi kedves, ott van a nagy bizonyosság, hogy 
Isten szeretetében veszteségeinkért mindent megtalálunk, 
így veszti el a halál félelmes erejét ; a meglialásból így 
lesz új élet! 

Azért nem félünk; de viszont mindenkinek munkába 
kell állania; „mondja a beteg is: hős vagyok" (Jóel 
3.10.); hiszen előre tekintve nagy feladatok állanak előt-
tünk ; feltekintve mennyei Atyánk szeretete ragyog reánk; 
az evangéliumban pedig szól is hozzánk hívogató, szerető 
krisztusi szóval, hogy adjuk át neki teljesen szívünket, 
lelkünket. így leszünk diadalmasok, mert a legnagyobbat: 
Isten áldását nyerjük el. így átalakulva értjük meg igazán, 



hogy mit jelent a nemzet diadala, a melyet békés idők-
ben előkészíteni, érette dolgozni, harczok idején pedig 
hősiesen kikeli küzdeni; így érezzük át, hogy „ha hegyek 
omlanának is a tenger közepébe . . ., azért nem félünk*. 

Hős katonáink az erőnek, lelkesedésnek, rendíthetlen 
bátorságnak szárnyain törnek előre; ott ragyog előttük 
szüntelen otthoni szeretteik képe is, de ezt megaranyozza 
a hazaszeretet és a boldog bizonyosság: „Isten a mi 
oltalmunk és erősségünk !" A lélek harmóniája így nyer 
mindig több bensőséget, mert magasratörő hitből táp-

lálkozik. 
Ez a hitünk legyen jövő diadalaink forrása; ebből 

a bizonyosságból és a krisztusi szabadítás új életre vezető 
hatalmából támadjon egyházi életünknek is felséges 
megújulása! 

m 

ERŐPRÓBA. 

Egy német mondta a nagy háború kezdetén: majd 
most látja meg a világ, hogy mik vagyunk és mivel 
bírunk 1 Arra a nagy erőpróbára czélzott, a mely a 
60 milliónyi német népre vár a létért való nagy élet-
halálharczban. Mi nem vagyunk a nagy német nemzet, 
de azért mi is minden üres, hiú kérkedés nélkül elmond-
hatjuk: sok helyen, a hol nem ismertek vagy épen félre-
ismertek, sőt lenéztek bennünket, most meglátják és 
megismerik a magyar nemzetet és a lelkéből kiváltott, 
megbecsülésre méltó értékeket. 

Még korai dolog a háború utáni dolgokról beszélni 
és bizonyára sokan vannak e lap olvasói között olyanok, 
a kik velünk együtt nem kedvelik napilapjaink egyné-
melyikének hangzatos szólamait, a melyek már most 
ellenségeink „összeomlásával", a velük való végleges „le-
számolással" dicsekesznek. De mégis, bármint végződjék 
is a nagy küzdelem, bármelyik fél maradjon is a poron-
don, azt már most is megállapíthatjuk, hogy a magyar 
hűség, lelkesültség, hősiesség, áldozatkészség mindezideig 
kiállotta a nagy erő- és tűzpróbát. 

Nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy a nemzet 
testében nincsenek „erőtelen" vagy épen a nagy idők-
höz magukat méltatlanul viselő tagok. Sajnos, mi, a kik 
itt járunk a budapesti utczán, ezernyi jelével találkozunk 
annak, hogy sokan bizony a legtávolabbról sem szívlelik 
meg a „mindnyájunknak el kell menni" jelszavát, hogy 
sokan, a kiket foglyul ejtett a közelmúlt léháskodó szel-
leme, most sem igyekeznek abból szabadulni. Elég csak 
egy tekintet a hirdető-oszlopokra és minden kátóskodási 
kedv és hajlam nélkül is meglátjuk, hogy sokakat egy-
általán nem bánt az a lelkiismereti kérdés: illik-e most 
ezekben a komoly időkben elmenni oda, a hol a köte-
lesség ebből áll: mulatni, kaczagni, tapsolni. 

De nemcsak itt Budapesten van ez így. Vidéki 
lelkészektől hallottuk, hogy sok helyen azok, a kik nin-
csenek egészen közelről érdekelve a nagy háborúban, 
nem sokat engedtek eddigi ridegségükből, önzésükből, 

közönyükből. A mult napokban lefolyt kerületi értekez-
leten is hangzottak fel panaszok, invektivák, a könnyü-
vértíség, a nagy, kcmoly helyzet fel sem vevése ellen. 
Valóban van sok bántó, leverő látvány, tapasztalat; a 
megpróbáltatás égő tüze, úgy látszik, még'nem volt elég 
nagy arra, hogy kiégesse azt, a mi „fa, széna, pozdorja" 
a köz- és magánéletben. 

De mégis-mégis, örömmel és reménnyel tölthet el 
bennünket, hogy a magyar nemzet a maga egészében 
nem méltatlan régi hírnevéhez, hogy nem üres frázis 
ajkainkon, ha mondjuk a régi hasonlatot a teher alatt 
növekvő pálmáról és a megpróbáltatások megedző. tisz-
tító tüzéről. 

Mi lenne velünk, ha nem igy lenne; ha nem tud-
nánk igazán mérlegelni a helyzetet és kiállni azt a nagy 
erőpróbát, a mely alatt most vagyunk és a melynek 
elébe nézünk. 

Nemzeti hadikölcsönről írnak most lapjaink. Leg-
kiválóbb közgazdászaink, pénzkapaczitásaink verbuválják 
kis és nagy emberektől egyaránt a jegyzéseket. Mi lesz 
az eredménye? Egyik erőpróbája lesz nemzetünk anyagi 
helyzetének. Mindenki bizalommal várja, hogy az ered-
mény fényes lesz. 

De még sok más „jegyzésre" lesz szükség. Sok 
mindenről kell lemondanunk, sok mindenünket kell még 
odaadnunk, a mi előttünk kedves és drága: sok szép,, 
reményteljes életet, gondtalan, vidám napot, egy-egy 
darabot szívünkből, életünkből. És mindenekfölött mind-
nyájunknak oda kell jegyezni nevünket arra a listára, 
a melyen önzetlen, odaadó szolgálatot ígérünk mind-
annak érdekében, a mi a nagy erőpróba elviselésére 
képesiti a közt és az egyest. 

Egyházunknak is kell „jegyezni". Az erőpróba rá 
is vonatkozik és tartozik. Rezervált földi kincsei nincse-
nek, de ja j lenne neki, ha most szegénynek minősíttet-
nék azokban, a melyeket rozsda és moly meg nem 
emészt . . . Nem késő még! Elő kell vennünk minden 
talentumot, minden girát, azokat is, a melyek eleddig 
rejtve voltak és nem forogtak a pénzváltók asztalán.. 
Mert bizony a kinek most nincs, még a mije van is, 
elvétetik tőle . . . 

Ha valakinek, úgy nekünk, az egyháznak és az ő 
szolgáinak kell mély felelősségérzettel odaállnunk a nagy 
erőpróba alá, nem várva mást, csak azt a legfelsőbb 
helyről jövő elismerést: Tudom . . . . terhet viseltél és 
béketűrő voltál, az én nevemért fáradoztál és el nem 
fáradtál! 

—p. 

Kálvin bronzból vert, igen 
sikerült plakettje öt 
korona árban meg-
rendelhető a Kálvin-

Szövetség titkári irodájában (IV. ker., Molnár-
utcza 17. szám). 



T Á R C Z A . 

Dal a félkarról. 
. . . Kerekes Nagy András könnyes szemmel, sírva 
Levelet íratott hófehér papírra: 
. . . „Kis cselédim, lelkem . . . 
Titeket — kívánom — ez jelen írásom 
Egészségben leljen . . . 

. . . Jól vagyok. Meg vagyok. . . Nagy idegen tájon 
Pusztító golyókon, öldöklő csatákon 
Megőrzött az Isten; 
De . . . sírva íratom — az én jobbik karom 
Odaveszett, nincsen . . . 

Véle még tavasszal sarjú rendet vágtam . . . 
Szolgálta erővel piros éjszakákban 
Duhaj, részeg kedvem . . . 
S téged is — de sokszor — véle ért az ostor 
Feleségem, lelkem . . . 

Szomorú nagy éjjel borul el fölöttem . . . 
Én jobbik kezemmel, a mi rosszat tettem 
. . . Hajh . . . itt újra élem . . . 
S mégse sirassatok, mégis boldog vagyok 
. . . Csoda esett vélem. 

Sok, szomorú emlék könnyes szemmel néz rám ; 
Fekszem nappal-éjjel csonka testtel, bénán 
—- És mégse fáj semmi . . . 
Csoda ese t t . . . Nincs már — csak egy karom, s mégis 
Azt az árva egyet — össze tudom én is 
Imádságra tenni . . . 

Muraközy Gyula. 

Levél a harcztérről. 
Ezt a levelet Huszár György, a nagykőrösi ref. 

főgimnázium tanára irta Patonay Dezső lelkészhez. 0 volt 
szíves lapunkban való közlés czéljából átadni: 

Közvetlenül a Drina mellett fekszünk, szemben a 
szerb ormokkal. Mint jó őrtállók, vigyázunk az ellenség 
mozdulataira: nehogy áttörést próbáljanak a boszniai 
területre, mert ilyesmi iránt nagy a hajlandóságuk s 
ezek a „jó szomszédok" nem olyan gavallérok ám, mint 
Máramarosban a muszkák, hanem öldösnek, rabolnak, 
gyújtogatnak. Volt alkalmunk kiösmerni őket. Én szaka-
szommal (60 ember) most épen ki vagyok különítve a 
századtól egy magaslatra, földerítő és védő szolgálatot 
teljesíteni. Felelősségteljes, terhes és koczkázatos szol-
gálat, de hát velünk a jó Isten, a kinek csodás gond-
viselését már többször volt alkalmunk megismerni. Csak 
egy esetet mondok el röviden : még a mult hónapban 
hajnali ködben zászlóaljunknak pontonokon kellett volna 
a D—-nán átkelnie. Egy pontonba belefér egyszerre 
30—35 ember s egyszerre megindult volna a folyón 

vagy 10 ilyen csónak. Már épen be akarunk szállni, a 
mikor egyszerre élőiről, jobbról, balról őrületes sortüze-
ket kapunk: a szomszédok túlnan előre megsejtették 
átkelési szándékunkat, fegyvereiket az innenső partra 
beigazították és pokoli tüzeléshez kezdtek. Ha mi 
ekkor a csónakokba szállunk s a tüzet a vizén kapjuk, 
a zászlóalj ezer embere közül 100 sem látja meg a szerb 
partot. így aránylag kevés áldozat árán, nappal, másutt 
keltünk át a folyón. A jó Isten vigyázott ránk és őrkö-
dött felettünk más borzasztó pillanatokban is. Legény-
ségünk mind 30—40 év közötti családos apák. Persze 
eleinte, kivált Pesten sok volt köztük a hetvenkedő, a 
káromkodó. Most a sok veszedelem, a kiállott halál-
félelein, az időjárás zordsága és a nélkülözés annyira 
megjuháztatta őket, hogy az egész zászlóaljban egy 
istenkáromló szó el nem hangzik, annál többször a hozzá-
való sóhajtás és benne való bizakodás. Pedig bizony a 
zöme nemcsak lelkileg csüggeteg és türelmetlen, de tes-
tileg is elcsigázott. Képzelheted most már nekünk, tisz-
teknek a helyzetét: ha valami nehéz, kimerítő, koczká-
zatos vállalat előtt állunk. Én legalább nem a rideg, 
katonai kommandó szavával ösztökélem őket, hanem a 
bátorítás, vigasztalás, lelkesítés és Istenben való bízás-
nak az igéjével. De épen ezért hiányát érzem valaminek: 
egy alkalomszerű imádságos könyvnek. Olyan jól esne 
hébe-hóba, egy-egy nyugodalmasabb pillanatban a sza-
kaszomat tudatosabban áhítatra indítani. Ne vedd hát 
tőlem fölösleges alkalmatlankodásnak, ha megkérlek, 
légy kegyes efféle, háborús alkalomra készült vagy leg-
alább is férfiaknak való imádságos könyvet juttatni hoz-
zám. A legénység java része úgy is kálvinista (Kecs-
kemét, Kőrös, Kunszentmiklós, Túr stb.) s az Isten 
igéjéhez nem jutottunk több, mint három hónapja. Ha 
a könyv mellé néhány darab Koszorú-füzetet is tudnál 
mellékelni kiosztás végett, nagy köszönettel fogadnám. 
(Küldtünk neki. Szerk.) 

Eme kérésem mellett van egy nagy hálaszavam is. 
A hálás emlékezés és megnyugvás érzetével köszönöm' 
jóságtokat és méltányos gondolkozástokat, a miért az 
én szegény családom s a többi hadba vonult kollégám 
családjának az anyagi ellátásáról olyan nemesen gon-
doskodtatok. Az a tudat, hogy szegény családom meg-
kapja távollétem alatt is teljes fizetésein, tehát nincs 
kitéve az esetleges nélkülözésnek, erőt és nyugalmat 
kölcsönöz nekem az ezután még rám váró bármilyen 
megpróbáltatás és veszedelem elviselésére. — Sőt meg 
vagyok győződve arról is, hogyha az isteni gondviselés 
itt jelölné ki a síromat (ide látszanak a tiszti örökös 
nyugvóhelyek s épen most olvasom egy régi, véletlenül 
idetévedt lapszámból szegény Czira Dini elestét), akkor 
sem hagyjátok egészen, gyámolítás nélkül ártatlan enyéi-
met. A jó Isten is megáld benneteket érte ! . . . 

Táviratmegváltásí lapok t t ^ t ' ^ t 
sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker., Molnár-utcza 17. szám), jt jt j t j l j* 



BELFÖLD. 

Hírek a szerb határszélről. 

A szerb hadseregnek Szerém vármegyébe való be-
törése minket sem hagyott érintetlenül. Több ősi gyüle-
kezetünk s újabb missziói egyházunk forgott komoly 
veszedelmben s néhány az utóbbiak köziil érzékeny 
károkat is szenvedett. 

Még a szerbek ki sem húzták egészen a lábukat 
határainkból, mikor első ízben lementem körülnézni. 

Már Újbanovczén tisztán ki lehetett venni az ágyúk 
távoli villanásait, éjfélre, mikor Mitroviczára értem, mái-
teljes borzasztóságában kibontakozott az egész közeli 
harcz lármája. A Száva túlsó partján folyt az éjjeli 
ütközet. Rettenetes volt az ágyúzás. Mintha a vén föld 
reszkető, vonagló testének óriási, kínos nyögései lettek 
volna. A puskatűz pedig azt a benyomást keltette az 
emberben, mint mikor egy köves országúton ezer meg 
ezer üres parasztszekér zörgése hallatszik. Csak olykor-
olykor vehető ki a monoton zajból a gépfegyverek szapora 
kattogása. 

Reggel Rumáról egy katonavonaton vittek Nikin-
czére. Ott már látszik, hogy szerbek jártak. Legelső 
szembeötlő nyoma, hogy a vasútállomás környéke tele 
van szórva végnélküli papírszalagokkal, a mit a feldúlt 
táviróhivatalból bizonyosan a szerb gyerekek húzgáltak 
ki s lovaztak vele az utczákon az alatt a néhány nap 
alatt, míg a szerbiai katonaság ideát volt. Nemcsak a 
gyerekek mulattak azonban jól, hanem még inkább a 
felnőttek, a mit a szegény nikinczei magyarok leégett 
házai mutatnak. Sírva mondják el szomorú történetüket. 
Fogalmuk sem volt, hogy a szerbek átjöhetnek s csak 
akkor kezdtek menekülni, mikor a kath. plébános, ki a 
végsőkig helyén maradt, fólreverte a harangokat. Ekkor 
a szerbek már a határban voltak. Persze menekült min-
denki, amerre látott. 

Megjegyzendő, hogy Nikinczón egyetlen egy szerb 
lakos sincsen, hanem csak a környékbeli falvakban lak-
nak szerbek. Ezek aztán rögtön kocsikkal jöttek rabolni, 
és gyújtogatni. Elvittek mindent, a mi elvihető volt: 
ágyneműt, fehérneműt, edényeket, bútorokat, jószágot, 
gabonát, mindent. A takarmányt felgyújtották, többnyire 
a házat is. A visszatért lakosság a legborzasztóbb télnek 
néz elébe. Nincs bútora, nincs ruhája, nincs fűtenivalója 
még egy szál szalmája se, a mire lefeküdjék. Többen 
segítettek magukon némileg ép az nap, hogy ott voltam. 
A községháza előtti nagy téren országos vásárhoz hasonló 
sokadalom tolongott. Katonáink akkor hordták vissza tár-
szekereken a környékbeli szerb falukból az elrabolt hol-
mikat. A kárvallottak pedig ott turkáltak, keresgéltek a 
sok párna, dunyha, ruhanemű, törött szék, repedt tiikör, 
edény, dézsa, fogas, óra stb. között. Kereste ki-ki a 
magáét. Volt, a ki megtalálta, volt, a ki vitt helyette 
mást, de voltak kényesebb ízlésűek és érzékenyebb lelki-

ismeretitek is, különösen a reformátusok, kik azt mond-
ták, ha a magamét nem találom, a másé nem kell. 

A mint az égett házak előtt befelé haladok a faluba, 
aggódva nézem a mi egyházi épületünket, van-e belőle 
kő kövön? Leg-nagyobb bámulatomra majdnem sértet-
lenül áll minden, még a kis új torony is, melyet a 
nyáron építettek s még be sincs egészen fejezve. A pap-
lak ablakai ugyan be vannak verve, de az épületben 
érzékeny kárt nem szenvedtünk. Annál többet szenvedett 
azonban a szegény lelkész-család. Szerencséjükre még 
a betörés előtt való napon elmenekültek, lakásuk azonban 
teljesen az ellenség prédája lett. Mindent elraboltak. 
Az ajtók kifeszítve állnak, a szobákban csak egy össze-
tört zongora s két szekrény maradt üresen. Nem maradt 
egyebük a puszta életüknél s a rajtuk való ruhánál. Az 
egyháznak 500 K készpénzét, szentedényeit stb. is el-
rabolták a szerbek. Az anyakönyvek véletlenül meg-
maradtak. 

Érdekes, hogy míg a községi horvát iskolát tel-
jesen leégették, a két magyar iskola (Református és 
Julián) csak ki van rabolva s fel van dúlva, de leégetve 
nincs. 

Szóljunk még valamit a szerb katonák munkájáról 
is, mert az eddigiek mind a mi szerbjeink művei. 

A szerb katonák jelszava a betörés alkalmával 
ebben a konvenczionális zsivány szólásmódban nyilvánult: 
„pénzt, vagy életet!" Mindenkitől pénzt követeltek ; a ki 
nem adott, azt agyonlőtték. Úgy látszik, sok pénzt kap-
tak, mert csak 6—8 embert lőttek agyon. Hogy teljes 
legyen a kép, nem hiányzott belőlük a zsivány becsület 
sem. Egy ott maradt magyar asszonytól enni kértek; ez 
bevezette őket a kamrába s kezdte leaggatni az oldal 
szalonnákat. De nem engedték, hogy mind leakassza, 
hagytak neki is, mondván: hadd maradjon a magyar 
katonáknak is, a kik utánunk jönnek. 

Nikinczéről Platicsevóra vitt az utam, hol szintén 
egy buzgó kis ref. gyülekezet hitét próbálta meg a szerb 
betörés. 

Itt más a helyzet. A falu nagyrészben szerb (volt) 
s csak kisebb részben magyar. A szerbek által lakott 
gyönyörű hosszú utczában mind csupa jómódra valló szép 
kőházak vannak (voltak), a magyar rész szegényesebb. 
A szerb katonaság betörése itt is váratlanul jött s a 
magyarok, kevés kivétellel, innen is elmenekültek. Itt már 
aztán a helybeli szerbek rabolták ki a magyarokat, de 
a házakat nem gyújtották fel. Minden magyar ház ép-
ségben van, de egyébként teljesen ki van rabolva. Ágy-
nemű, ruha, gabona, liszt, takarmány itt sem maradt. 
Szerb azonban egyetlen egy sincs a faluban, mert katona-
ságunk a szerbek kiverése után hazaáruló magatartásukért 
keményen megbüntette őket. Ép akkor nap került elő 
valamelyik padlásról egy vén banya, a ki azóta ott rej-
tőzködött. A többi részint átmenekült Szerbiába, részint 
pedig őrizet alatt áll, ki tudja hol?? Szóval a falu üres, 
a szerb házak egytől-egyig mind le vannak égetve. A köz-
ségháza udvarán egy kis földkupacz domborodik, alatta 



van az egész elöljáróság jegyzéstől. Ott lőtték őket 
agyon a faluházában s rájuk gyújtották az épületet. 

A Julián-iskola itt is épségben maradt, ámbár a 
felgyujtását megkísérelték, de nem sikerült. A padok 
azonban össze vannak tördelve, könyvek, írások kiszórva. 
Csak az az egy a szerbek műve, a többi megérdemelt 
büntetés 1 

Hogy elvétve a szerbek között is akad jobb érzésű 
ember, arról egy platicsevói hívünk tett előttem bizony-
ságot, ki elbeszélte, hogy ő mindvégig ott volt a falu-
ban, még pedig egy szerb ismerőse házánál, a ki az 
első napon az ágya alatt rejtegette, majd pedig a pad-
lásán bujtatta el s oda hordott fel neki enni- és inni-
valót. Ez a szerb nazarénus volt! Szóval olyan ember, 
a kinek a lelkét az evangélium, ha nem egész tiszta 
világosságában is, de megérintette. Vájjon a szerbeknek 
mostani vadsága nem vádol-e minket is évtizedes mu-
lasztásainkért, hogy az evangéliumnak megszelídítő ko-
vászát el nem vittük közéjük, kikre a Balkán evangeli-
zálása várt és várni fog a jövőben is. 

Beszéltem Platicsevón egy olyan hívünkkel is, a ki 
se el nem menekült, se el nem bújt. 

— Elszántam magamat — úgymond —, hogy jöj-
jön, a minek jönni kell, de belőlem nem csinál nyulat 
a szervián. Itthon maradtam. Bejött hozzám reggel há-
rom szerb katona, hogy adjam elő a pénzemet. Nyolcz 
forintom volt, odaadtam. Erre elkezdett ütni kézzel, majd 
puskatussal, hogy adjam oda a többit is. Hasztalan 
mondtam, hogy nincs több, nem hitték, ütöttek. Délben 
visszajöttek, ismét vertek rajtam egy sort. Estefelé ismét 
eljöttek hozzám, de akkor már annyira vertek, hogy 
maguk is megsajnáltak s a reggel adott nyolcz forintból 
visszaadtak 40 krajczárt kenyérre. 

A Platicsevón töltött délutánomnak volt egy meg-
ható epizódja is. A legmódosabbnak látszó szerb háza 
előtt áll két ruthén katona. Feltűzött szuronnyal őrzik a 
pinczében levő sok bort. Mindketten máramarosmegyeiek, 
törve beszélnek magyarul. Az egyik — az egyenes nyílt-
szívűség mintaképe — elmondja az ő nagy keserűségét: 

— Tavaly termett nekem 2 méter kukoriczám, de 7 
gyerekem van (4-et hozott az asszony, 3 az enyém) s 
az egész termést újévre megettük. Egyebet nem is ettünk, 
csak kukoriczamálét. Mikor elfogyott a 2 méter kuko-
ricza, vettünk a zsidótól ismét 2 métert. Oda kellett 
érte adni az egyetlen disznómat. Megért 30 forintot is, 
de a zsidó azt mondta, drága a kukoricza. Pedig hallottuk 
ám, hogy Magyarországon csak 6 forint méterje. Már-
cziusra már ez is elfogyott. Ekkor megint vettem 5 
métert, vetni is, enni is. Oda kellett érte adni a tehe-
nemet. Ez az 5 méter ép akkor fogyott el, mikor be-
rukkoltam. Azóta nem tudom, hogy van s miből él az 
asszony, meg a 7 gyerek ? 

Most értettem meg a máramarosszigeti bírák enyhe 
ítéletét. Ha ennek a jámbor, egyszerű népnek elcsavarják 
a fejét, azért nem lehet őket megbüntetni. Sohasem 
felejtem el ezt a rutén katonát, a ki miközben a 7 

éhes porontyára gondolt, feltűzött szuronnyal posztot állt 
a magyar állani integritása nevében egy olyan szerbnek 
a háza előtt, a kinek ezen az áldott síkságon 600 láncz 
földje van. 

Platicsevóról még csak annyi megjegyezni valóm 
van, hogy ott most a határban százszámra csatangol a 
sok disznó. Gazdája nincs, a ki elfogj különben 
is elpusztul szomjan, mert enni ugyan eszik a kukoriczás-
ból, amennyi belefér, de inni nem kap. 

Platicsevóról Klenákra tartottunk. Az út nemrég 
ültetett erdőben, sűrű bozótok között vezet. Jobbra-balra 
millió üres konzerves doboz fehérlik. Szembe találkoztunk 
egy egy-lovas kocsival, rajta ült egy öreg magyar házaspár. 

— Honnan jönnek ? 
— Klenákból. 
— Talán menekülnek? 
— Bizony uram, eddig csak kitartottunk, de most 

már tovább nem lehet. A falu üres. le van égetve, csak 
még néhány magyar lakik benne. Azonban ma is már 
3 ágyúgolyó vágódott be az udvarunkba, tovább nem 
maradhatunk. 

— Hát komitácsi van-e még ideát ? 
— Lehet még itt ebben a sűrű bozótban, de most 

már nem merik mutogatni magukat. 
No, ilyen biztató kilátások között folytattuk tovább 

az utat. 
A falu alatt egy ssérűs-kertben katonákat láttunk, 

csakhamar kiderült, hogy egy ütegünk van itt elhelyezve, 
mely 2 nehéz ágyúból áll. 

Kellő igazolások után még az ágyukat is meg-
nézhetjük. 

Mélyen be voltak ásva a földbe s mindegyik mellett 
egy tágas verem, földdel jó vastagon befödve a löve-
dékek számára. Ebbe a verembe elférhettek volna tüzé-
rek is s védve lettek volna az ellenség srapnelleitől, 
de egy se húzódott be a védett helyre, mind kint alud-
tak a gyepen isteni nyugalommal. Pedig az ellenséges 
ágyúk, melyek 4 kilóméterre voltak a Száva túlsó part-
ján, ugyancsak üzengettek. Egy srapnelldarabot, mely 
100 méternyire esett le, el is hoztunk magunkkal. Még 
meleg volt. 

Közbevetőleg: annak a Klenákról meneküő magyar-
nak igaza volt, mert platicsevói házigazdánk kertje vé-
gében, a kukoricza között még azon éjjel fogtak el 
katonáink 60 komitácsit. 

Másik gyülekezetünk, mely a szerbek betörése 
következtében rendkívüli károkat szenvedett, a Becsmen 
Dobanovcze—Szurcsini társegyház. 

Ez a három község Zimonytól 15—20 kilométerre, 
a szerb határhoz egészen közel fekszik. Hitsorsosaink mind 
németek, a templom és a lelkészlak Becsmenben van. 
A gyönyörű gótikus templom, mely bármely nagy város-
nak díszére válnék s melyet egy becsmeni származású 
református mérnök épített az egyházának ajándékba, fel 
van dúlva, meg van rongálva, be van mocskolva. A lel-
készlak ép úgy ki van rabolva, mint a nikinczei, a lel-



készcsalád itt is még a betörés előtt elmenekült. Csak 
hűséges öreg tanítónk, Sorg Jakab tartott ki a végsőkig, 
később ő is eljött Tiszakálmánfalvára s ott sírta el 
falujának és egyházának romlását. 

Virágzó maradéki egyházunkhoz csak közel járt a 
vész, de áldozatul nem ejtette. A betörés estéjén innen 
is elmenekült minden magyar, csak Sárosi József kurátor, 
Koroknai István presbiter és tíz bicziklista legény marad-
tak otthon azzal a szándékkal, hogy a míg lehet, őrzik 
a falut s ha nem lehet tovább, ők is mennek a többi 
után. Egész éjjel fel-alá jártak az utczákon s csupán 
ennek köszönhető, hogy a helybeli szerbek nem merték 
elkezdeni a rablást. A többi, az egész falu kocsin vonult 
Újvidék felé. Mikor visszanéztek a falu határáról, gazdag 
és szegény könnybe lábadt szemmel tekintett egymásra : 

íme, egyenlőkké lettünk. Senki nem rakott egyéb kin-
cset a kocsijára, mint gyerekeket. Reggelre azonban a 
bicziklisták már elérték őket Karlóczán azzal a hírrel, 
hogy mehetnek vissza, nincs semmi baj, megérkezett a 
mi katonaságunk. Vissza is mentek. Pedig még akkor 
kezdődött csak az igazi haddelhadd. Katonáink Mara-
dék alatt vették fel az ütközetet a betörő sereggel. 
A református iskola, mely egyben imaház is, lett a 
magyar tisztek étkezője, az ezredes a református lel-
készcsalád vendége volt s ott aludt éjjelenkint Kossuth 
Lajos képe alatt. A szomszéd község lángokban állt, a 
föld rengett alattuk az ágyúk bömbölésétől és mene-
külni senkinek sem volt szabad. Az ezredes kiadta a 
parancsot: egy tapodtat se! Majd ha minket behívnak 
a tűzbe, akkor mehetnek, míg itt vagyunk, addig győzik 
a testvérek odalent. Közben egy tiszt a téglagyár kémé-
nyéoől figyelte, mikor kell bemenni a rajvonalba. Ez 
szombaton volt. Mindenki szívszorongva várta a fejle-
ményeket s leste az ezredes arczát, a mely mind sötétebb 
letl. Vasárnapra azonban kiderült. Legyen vígasság, szól-
jon a tambura, daloljon az egész falu! 

— Tiszteletes úr, tartsunk istentiszteletet! 
— Úgy ám, de nincs templomunk, hiszen csak a 

fundamentom látszik még ki a földből. Július 25-én 
hagyták így a kőmívesek, hogy majd hétfőn folytatják 
s hétfőre már mind katona lett. Az iskolát pedig, mely 
egyúttal imatermül is szolgál, lefoglalták az urak tiszti 
étkezőnek, hol tartsunk hát istentiszteletet? 

— Csak ez a baj, ezen segítünk mindjárt. Legé-
nyek, fél óra múlva ragyogjon az iskola a tisztaságtól 
s templomi rend legyen benne. 

És lett istentisztelet olyan, a milyent még nem 
értek Maradékon. Az ablakokat ki kellett nyitni, hogy a 
kik az udvaron és utczán szorongtak, azok is énekel-
hessenek s hallhassák az igét. Tárogató mellett zokogva 
énekelték: 

Zengjen győzedelmi ének, 
Nagy neve magasztalására 
A menny ós föld Istenének! 

Míg a pap prédikált, a katedra mellett két oldalról 
s az asztala előtt középütt, három baka tartotta a győ-
zedelmes zászlókat, mintha három szobor lett volna. 
Csak az arczukon lepergő könnyekről látszott, hogy nem 
szobrok, hanem emberek. A tisztek lőporos arczán is 
utat csinált a lefolyó könnyű és azon a vasárnapon 
sehol a világon olyan szépen nem prédikált, olyan szív-
hez szólóan nem imádkozott senki, mint a maradéki 
magyar pap. 

Ágoston Sándor. 

K Ü L F Ö L D . 

Németország. 

A mennoniták és a háború. Németországban a men-
noniták 1867-ig nem tartoztak tényleges katonai szolgá-
latot teljesíteni, az állam ugyanis tiszteletben tartotta a 
vallásos szekta tilalmát a fegyverhasználatra vonatkozólag. 
Az általános katona-kötelezettség behozatala óta azonban 
a mennoniták előjogait nagy veszedelem fenyegette. 
Évenként 5000 tallért fizettek a Poroszországban lakó 
hívek a kulmi kadétiskola költségeihez való hozzájárulás 
czímén, de ez az összeg csak elenyésző ellenértékül 
szolgált. Már a Napoleon ellen vezetett hadjáratok alkal-
mával is rossz vért szült az a körülmény, hogy egész-
séges, erőteljes fiatal emberek otthon lézengtek, mikor 
az ország többi férfia a harczmezőn vérzett. Előfordult 
azonban már akkor is, hogy egy-két mennonita hadba-
vonult, de e miatt ki kellett lépniök egyházuk kötelékéből. 
1867-ben az államkanczellár indítványára a poroszországi 
törvényhozó-testület eltörölte a szekta kiváltságos jogát, 
jóllehet irányadó emberei megelőzőleg mindent elkövettek, 
hogy az indítvány elvettessék. Különösen zokon vették 
a törvény szigorát azok az egyházközségek, melyeknek 
hívei már 300 év óta laktak Nyugatporoszországban. 
A törvény életbeléptetésekor mindenki, azt hitte, hogy a 
mennoniták tömegesen fognak kivándorolni az országból. 
Ez azonban nem következett be. Csak kevesen hagyták 
el régi hazájukat, a kik részint Oroszországba mentek, 
a hol már 1789 óta voltak ilyen egyházközségek, részint 
pedig Amerikába költöztek ki. A túlnyomó részük Porosz-
országban maradt és ezek megelégedtek azzal a kedvez-
ménnyel, melyet nekik I. Vilmos király 1868 márczius 
3-ról kelt rendelete biztosított. Ez a rendelet kimondotta, 
hogy fegyverfogásra tulajdonképen nincsenek kötelezve, 
de tartoznak katonai irodákban, betegápoló-intézetekben, 
vagy más könnyebb természetű katonai elfoglaltságban 
tölteni szolgálati éveiket; a ki azonban önként jelentkezik 
fegyverfogásra, azt attól eltiltani nincs jogában az egy-
házi hatóságnak. Egyes egyházközségk szigorúan ragasz-
kodtak a fenti rendelet betűihez, különösen Nyugatporosz-
ország falvaiban. Voltak azonban olyanok is, a melyek 
a hívek szabadságát semmi irányban "se korlátozták. Az 
1870—71-iki hadjáratban már sokan a tűzvonalba men-
tek közülük. A mostani hadjáratban is túlnyomó részük 



ép úgy harczol, mint az ország bármely férfia. Csak az 
idősebbek ragaszkodtak ma is a rendelet által nyújtott 
kiváltságokhoz. Sőt a mostani háború kitörésekor több 
mennonita-kör azzal a kéréssel fordult II. Vilmos csá-
szárhoz, hogy törölje el az 1868-iki királyi rendeletet. 
A császár eleget is tett volna kérésüknek, de nem volt 
idő az ügy hamaros elintézésére. 

A Németországban lakó mennoniták jelenlegi száma 
20—22 ezerre tehető. A katonai bizottság most írja 
össze azokat, a kik a háborúban tényleges -szolgálatot 
teljesítenek. A danzigi egyházközségből, mely 1200 lel-
ket számlál, bevonult 12 tiszt, 43 altiszt és 90 közkatona. 

Tilos az alkohol. A német hadvezetőség szigorúan 
megtiltotta, hogy a hadbavonuló katonák szeszes italokkal 
éljenek. De nemcsak a katonai hatóság, hanem a polgári 
is már sok helyen eltiltotta az alkohol élvezését, ha nem 
is egészen, de részben. A westfáliai Hamm község elöl-
járósága például elrendelte, hogy szombat déltől kezdve 
hétfő délig senkinek sem szabad szeszes italt kimérni. 
Tilos az alkohol ivása igen sok vasúti indóháznál is. 
A németek azt akarják értésére adni a közönségnek, 
hogy lehet szesz nélkül is lelkesedni nemes eszmékért. 

Dr. T. I. 

IRODALOM. 
A Baranyai Kálvinista Lobogó októberi száma is 

bizonyságot tesz az elterjedt lap gondos szerkesztéséről. 
Elején Nyáry Pál szép elmélkedése van „Nem hagyja 
el az Úr az ő népét" czimen (I. Sám. 12, 22). Kiss Zol-
tán bibliai lelkész „Teendőink a háborús időkben" cz. 
közleménye jó praktikus tanácsokat tartalmaz. A felső-
baranyai közgyűlésről Bocsor László referál. Meleghangú 
emlékezés van a lapban Füstös János lelkészről, a ki 37 
éven át volt a botyka-kispeterdi egyházközségünk pásztora. 

A „Harmatcseppek"-bői a 4-ik tízezer példányt 
rendelte meg a dunamelléki egyházkerület pénztárnoka, 
30 ezer már elfogyott. Külföldre is több ezer példányt 
küldtünk. A kik a harcztérre indult sebesültek között 
szétosztani, vagy a harcztéren levő katonáknak elküldeni 
óhajtják, 100 drb után 1 K beküldése mellett bérmentve 
kapják. A megrendelések a ref. lelkészi hivatalhoz, Buda-
pest, IX , Kálmán-tér 8. intézendők. 

Beszédek és imák háborúi (miért nem háborús?) 
alkalmakra. Ilyen czímen adott ki Dr. Lencz Géza deb-
reczeni egyetemi tanár 288 lapra terjedő prédikácziós 
könyvet, a mely 3 részben 27 közönséges vasárnapi, 
14 alkalmi beszédet és 9 imádságot tartalmaz egy híján 
ugyanannyi (49) szerzőtől. Nem óhajtunk most a kötet 
részletes ismertetésébe belebocsátkozni. Nem is lenne 
könnyű feladat. Hiszen különböző tudású, érzelmű és 
meggyőződésű szerzők írták. Elég csak annyit mondani, 
hogy mindegyik szerző igyekezett a tőle telhető legjob-
bat adni. Legtöbben az ószövetséghez és ebben is a 
zsoltárokhoz fordultak. Vannak közöttük maradandóbb 
becsűek is és olyanok, a melyek csak efemer értékkel 
birók. Nem egy beszéden látszik az elsietés nyoma, az ala-
pos revízió hiánya. Mi is azt mondjuk, a mit a szerkesztő 
mond előszavának végén: Valeat quantum valere potest. 

Értesítés. Értesítem lelkésztársaimat, hogy a há-
ború ideje alatt írt egyházi beszédeimből és imádságaim-
ból nyolcz ívre terjedő füzetet adok ki. Egyházi beszéd 

lesz 10, esketési és úrvacsoraosztási 1—1 és több hét-
köznapi imádság. A füzetet deczember 15-ig szétküldöm 
a megrendelőknek. Előfizetési ára 3 K. Hogy a példány-
szám iránt tájékozhassam magamat, igen kérem azon 
lelkésztársaimat, a kik munkámat megrendelni óhajtják, 
hogy a megrendelést november 25-ig juttassák el hoz-
zám. Kis József, pápai ref. lelkész. 

A Belmisszió most megjelent számának tartalma: 
„Imák a háború idején". Alkalmas kis agendás könyv, 
melynek részleteit ismert, kiváló szerzők írták. Kapható 
a Luther-Társaság könyvkereskedésében. Ára 50 fill. 

Megjelent a Mikáh ós Cefanjah próféták köny-
veihez irt kommentárom és t. előfizetőinknek szét is 
küldöttem. Felvilágosításul meg kell jegyeznem, hogy 
Nahum könyvét, melynek kommentárját előfizetési fel-
hívásomban szintén kilátásba helyeztem, ebbe a füzetbe 
térszűke miatt nem tudtam beleszorítani; az tehát a jövő 
füzetre maradt. A fentmaradt példányok 6 K bolti áron 
megrendelhetők Kókai Lajos könyvkereskedésében Buda-
pesten. Dr. Kecskeméthy István theol. tanár. 

Felhívás. Lelkésztársaim szíves figyelmébe s párt-
fogásába ajánlom „Karácsonyi Ajándék Katonáinknak" 
czímű könyvecskémet, mely alkalmi tanításokat s imád-
ságokat tartalmaz a nagy ünnepekre, hogy azok, a kik 
nem ünnepelhetnek szeretteikkel s nem jöhetnek velünk 
templomba, halljanak a háborúban is a karácsonyi evan-
géliumról. — Szép lenne, ha az egyházak presbitériumai 
is megszereznék e kis könyvecskét s elküldenék a had-
bavonult egyháztagoknak. E figyelmes megemlékezés 
bizony nagyban erősítené az illetők egyháziasságát. 
A könyvecskék nálam rendelhetők meg, s deczember 
l-re mindenki megkapja. Ára 20 fillér. 50 számú meg-
rendelésnél 18 fillér, ÍOO-nál 16 fillér, 200-nál 14 fillér. 
Ugyanilyen ár mellett kapható nálam a következő köny-
vecske : Itthonmar adottak Vígasztalója. Tanítások, imád-
ságok az itthonmaradt szülék, hitvesek s gyermekek 
számára. Budai János berekböszörményi ref. lelkész. 

EGYHÁZ, 

Lelkészválasztás. Az öcsi ref. egyházközség Olasz 
Sándor rákospalotai segédlelkészt választotta meg egy-
hangúlag lelkészévé. 

A tiszáninneni ref. egyházkerület november 18-án 
Miskolczon fogja őszi rendes közgyűlését megtartani. 
Megelőző napon, nov. hó 17-én, bizottsági ülések fognak 
tartatni és pedig: Kálvineumi, nyugdíjügyi, missziói, 
kongruaiigyi és tőkesegélyi biz. ülések. — Á szavazat-
bontó-bizottság a zsinati rendes lelkészi képviselőkre 
beadott szavazatokat felbontván, az eredmény az, hogy 
Szuhay Benedek sajókápolnai és Bálint Dezső sárospataki 
lelkészek választattak meg. 

A tábori lelkészhiányról sok szó esik. Erre nézve 
most a következő levelet vettük, a mely részben válasz 
E. Szabó Dezső ez ügyben hozzánk intézett soraira: 
B. lapja legutóbbi számában közöltek helyreigazításául 
tudatom, hogy a panasz azon része, mely a déli harcz-
teret illeti, teljesen jogosult. Beszéltem olyan ref. sebe-
sülttel, a ki hat hétig feküdt Tuzlán a kórházban és 
nem látott ref. papot. Tudomásom szerint csak Okos 
Gyula van lent, a kinek bár, mint az Estben olvassuk, 
még az élete sem drága, csakhogy elvégezhesse, a mit 
az Űr reá bízott, mégis csak egyetlen ember, a ki Zi-
monytól Mostarig nem szakadhat százfelé. Hogy mellé 
másokat is helyezzenekv> teljesen helyes és jogosult óhaj. 
Helyreigazításra szorul azonban a közlemény annyiban, 



hogy két nevet említ, Eszék és Zágráb nevét. Eszéken 
én hetenkint két napot szánok a sebesültek látogatására 
és az, tekintve, hogy a sebesültek száma a legforróbb 
napokban sem volt több 35—40-nél, teljesen elég. Osztogat-
tam köztük Harmatcseppeket, melyeket nagy örömmel 
fogadnak. Temetés pedig eddig csak egyetlenegy volt. 
Zágrábban pedig szintén van ref. lelkészünk, a ki, a 
hogy én László Leventét ismerem, szintén teljesíti haza-
fiúi és lelkipásztori kötelességét. A közlemény intenczió-
ját tehát helyeslem és e soroknak czélja csupán az, 
nehogy a zágrábi és eszéki lelkész olybá tűnjék fel, 
mintha összetett kézzel állanának ott, a hol két kézre 
való munka is akad. Vásárhelyi Pál. 

Itt volna már igazán az ideje, hogy ebben az ösz-
szes egyházi lapjainkban sokat tárgyalt ügyben elhang-
zott jogosult panaszokat 'az illetékes helyen figyelembe 
vegyék. Felhívjuk a konvent vezetőségének figyelmét 
erre. Hiszen nagyon jó forrásból értesültünk, hogy félre-
ismerésből kifolyólag, a mi ref. lelkészeinktől is a szláv 
nyelv tudása után tudakozódnak. Az is hiba, hogy csak 
úgy találomra történik lelkészeink behívása. Valamely 
illetékes tényezőnek kellene véleményezni ebben az ügy-
ben. Sokan, a kik kedvvel mennének, nem mehetnek. 
Mindenesetre erre a nehéz, fontos, különleges szolgálatra 
a legalkalmasabb lelkészeket kellene küldeni. 

Értesítés. A Statisztikai Havi Közlemények július 
havi füzete a hadiállapottal járó forgalmi zavarok miatt 
csak most és sokkal kisebb terjedelemben jelent meg 
és a kereskedelemügyi m. kir. Miniszternek rendeletére 
a Statisztikai Havi Közleményekből, további intézkedé-
sig csak a népesedésre és a közegészségügyre vonat-
kozó táblázatok bocsáttatnak nyilvánosságra. A m. kir. 
központi statisztikai hivatal értesítése szerint a statisz-
tikai hivatal feldolgozza a Havi Közlemények egyéb ki-
mutatásait is az eddigi alakban s alkalmas időben gon-
doskodni fog arról is, hogy az adatok a nyilvánosság 
számára hozzáférhetők legyenek. Ez oknál fogva a hit-
felekezeti statisztikai adatok közlése lapunkban is addig 
szünetelni fog. Ezzel kapcsolatban a Nagytiszteletű Szer-
kesztő űr szíves engedelmével felhasználom az alkalmat 
a következő értesítésre is: Kassán a több ezerre menő 
sebesült és beteg katonák iránt érdeklődők számára a 
helyi Vörös-Kereszt-Egylet részéről külön tudósítóirodát 
szerveztünk, mely az itt ápolt katonák felől mindenkinek 
a legnagyobb készséggel nyújt felvilágosítást, ki eziránt 
személyesen vagy levélben a következő czímre fordul: 
Tudósítóiroda, Fö-uteza 64. szám. A rendkívüli viszo-
nyok között itt Kassán előforduló több lelkészi munka 
s a Vörös-Kereszt-egyletnek, mely tizenhét (17) kórházat 
tart fenn itt, betöltött tiszteletbeli pénztárnoki elfoglalt-
ságom mellett a legjobb akarattal is képtelen vagyok, 
arra, hogy az itt ápolt katonák felől a hozzám fordult 
számtalan megkeresés ügyében eljárjak és válaszoljak. 
Megnehezíti a helyzetet, hogy ma 23 ezer beteg és 
sebesült katona van itt s az újonnan épülő barakk-kór-
házakkal 30 ezerre van kontemplálva. A mit megtehetek, 
megteszem készséggel; kórházi látogatásaim alkalmával, 
ott a hol szükség fennforog, felekezeti különbség nélkül, 
legalább egy tábori lapon, a beteg ágya mellől értesítem 
hozzátartozóit vagy a lelkészi hivatalt. Nem kényelmi, 
melyről ezidőszerint szó nem lehet, de a czél érdekében, 
tisztelettel kérem az érdekelteket, méltóztassék az itt 
ápolt katona híveik érdekében az adott czímhez fordulni. 
Homola István, ev. lelkész. 

Tökekamatsegélyre a ker. közgyűlés a következő 
egyházközségeket ajánlja: 1915-re: Kórós 200, Piros 
200, Turony 400, Félegyháza 700, Szánk 500, Vezseny 

600, Tiszakálinánfalva 200, Baranyahídvég 350, Dráva-
csehi 450, Luzsok 350, Peterd 600, Ronádfa 350, Sámod 
600, Felsőmocsolád 600, lvapoly 50, Nagyberény 200, 
Nyim 300, Budafok 400, Erzsébetfalva 500, Gödöllő 700, 
Péczel 700, Üllő 500, Vasad 400, Veresegyháza 400, 
Dab 800, Alap 500, Pécsvárad 100, Szedres 100, Ercsi 
450, Csabdi 150, Vértesacsa 400 K. — 1916-ra : Csúza 
200, Karancs 200. Kórógy 200, Vörösmart 200, Bisse 
100, Czun 400, Kovácshida 400, Hirics 300, Vajszló 600, 
Old 400, Kiskőrös 300, Lajosmizse 200, Szabadka 700, 
Tószeg 200, Tengőd 650, INágocs 300, Adánd 100, 
Csepel 500, Hatvan 85, Irsaalberti 700, Kisároszi 200, 
Kosd 75, Pestújhely 500, Rákosszentmihály 250, Harta 
500, Tass 500,' Dunaföldvár 500, Felcsut 300, Mány 
200 K. — Az 1917—19. évekre: Bellye 100, Laskó 30Ó, 
Egyházasharaszti 500, Kiscsány 150, Oszró 175, Nagy-
csány 100, Nagyváty 125, Piskó 100, Kemse 100, Solt-
vadkert 500, Zenta 500, Őszöd 150, Felsőireg 500, 
Somogvkiliti 200, Nagybábony 100, Koppánymegyer 50, 
Teleki 100, Látrány 100, Pestszentlőrincz 700, urszent-
miklós 250, Szada 700, VecsésöOO, Laczháza 500, Alsó-
némedi 400, Iváncsa 200, Vál 200, Seregélyes 200 K. 

Az oroszok máramarosi garázdálkodásáról szo 
morúan érdekes levélben küldött értesítést püspökének 
Boruzs Lajos m.-szigeti s.-lelkész. Leírja, hogy az elő-
ször bejövő csapatok még elég tisztességesen viselkedtek, 
de a harmadik napon jöttek a cserkeszek, egy fegyelem 
nélküli vad horda (ezeknek győzelmeért imádkoznak 
angol testvéreink!). Ott is megtörtént az, a mi a délvidé-
ken, hogy a ki nem engedte házát kirabolni, azt irgal-
matlanul megkorbácsolták. A gazdátlan házak közül a 
szebbeket, különösen a hol ruthén cselédek voltak, ki-
rabolták. Így Szabó Sándor alispánét, az ismert költőét 
is. A vad kozákok mellett természetesen a beözönlő ru-
thének is kivették mindenből bőségesen részüket. Alig 
van ház a honnan valami ne hiányoznék. A paróchia 
épségben maradt. Szerencséje a városnak, mint a segéd-
lelkész mondja, hogy a hadisarcz beszolgáltatásának 
ideje előtt kellett menekülnie az orosznak. Nagybocskón 
az állami iskola termei, a gör. kath. lelkész lakása istálló 
volt, a református papot teljesen kirabolták. — Jól 
mondja a levélíró, hogy a ki ezt nem látta, át nem élte, 
az el se tudja gondolni, micsoda borzalom az a gondo-
lat, hogy meglephet az ellenség. Gúny helyett bizony 
mély részvéttel kell azok felé fordulnunk, a kiknek me-
nekülniük kell és adjon hálát mindenki, a kinek ilyen 
megpróbáltatásban része nincs és talán nem lesz! 

Ocsa a sebesültekért. Ocsán az ottani lelkész, Per-
jessy Károly buzgólkodása folytán, 100 ágyas kórház 
nyílt meg. A szükséges berendezést az ócsai hívek adták 
össze. Mivel a kórház a betegeknek elégséges fehér-
neműt, dohányt, czigarettát nem adhat, ezt, valamint 
megfelelő, jó olvasnivalót köszönettel fogadna a lelkész. 
Felhívjuk erre olvasóink szíves figyelmét. 

A róm. kath. tábori püspök, mint az Alkotmány-
hoz küldött és ennek vezetőhelyén közölt czikkben írja, 
14 napig volt úton az északi harcztéren és ott felül-
vizsgálta a tábori lelkészek működését, DícsérŐleg em-
lékezik meg a tábori lelkészekről, a kik nagy áldozat-
készséggel osztják meg a katonák sorsát. Köziilök több 
ott van a lövészárkokban a katonák között. Felemlíti, 
hogy a katonák lelkigondozása mindenütt kielégítő. Fel-
említi azt is, hogy az elesett, megsebesült, fogságba 
jutott és beteg papok helyett a hadtápparancsnokságok-
nál tartalékos lelkészek állanak rendelkezésre. De, mint 
mondja, a hiányok száma egyre nagyobb lesz. De ezek-
ről történik gondoskodás. — Szeretnénk a mi tábori 



szuperintendensünktől vagy esperesünktől is hallani vala-
milyen jelentést. A legutóbbi katonai előléptetéseknél 
sem olvastunk református lelkész nevet. Mi az oka a 
nagy hátratételnek, panaszok orvoslása elmaradásának? 

Fájó seb. Ilyenről emlékezik meg a Lelkész-egye-
sület legutóbbi számának vezérczikke. Úgy történt a 
dolog, hogy egy lelkész a jegyzővel együtt forgolódott 
a háború követelte munkákban. Gyűjtéseket indított a 
most aktuális jótékony czélokra, közreműködött a hátra-
maradottak részére jutó segélyek megállapításánál, a 
melynél sok helyen annyi visszaélés fordult elő és így 
a kellő mérlegelés nélküli segélynyújtás munkátlanság-
nak, könnyelműségnek stb. vált okozójává. Ezen felül 
még a körjegyzővel együtt jelölték ki a harcztérre 
menő szekereket. És mindezért jutalma az lett, hogy 
felgyújtották ; csűrje és gazdasági gépei estek áldozatul 
a gonosztettnek. Jól mondja a jelzett czikk, hogy fájó 
sebet ejtett az a gonosz gyújtogató kéz az illető lelkész 
szívén. A lelkeknek nagy elvadulására valló cselekedet 
fájdalommal tölthet el mindenkit és egyszersmind figyel-
meztetésül is szolgál arra nézve, hogy ez a nagy háború 
most és ezután nemcsak jó, hanem sok gonosz érzelmet is 
vált ki az emberek lelkéből és hogy mily nagy szükség 
lesz majd a háború után arra a munkára, a mely ott 
lenn a gyermekeken és ifjakon kezdi a lélekidomítást, 
szelidítést egy új generáczió alkotása czéljából. 

A katonák lelki gondozása czéljából Németor-
szágban egy külön bizottság alakult, amely a „Zentral-
ausschuss für Innere Mission"-nal egyetértve irányítja 
ezt az égetően szükséges munkát A bizottságnak tagjai 
a porosz katonai prépost, a bajor, szász és wiirttembergi 
egyházak vezető emberei. A bizottság főfeladatául 
tekinti a harczban állókat ellátni hazafias és vallásos 
iratokkal, új testamentumokkal, énekeskönyvekkel stb. 
Ez gondoskodik az alkalmas tábori lelkészek kiküldésé-
nek ügyéről. Gondoskodik arról, hogy minden tábori 
lelkész havonként legalább egy csomag vallásos iratot 
stb. kapjon. Erre a czélra hívja fel a közönség áldozat-
készségét. — Bizony szép kezdeményezés. Jó lenne, 
ha mi is tervszerűen, egyetemesen intéznénk ezt a fon-
tos ügyet. A bürokratikus hivatalos intézés önmagában 
nem elégséges. 

I S K O L A . 

Kérelem. A theol. igazgatóság felkéri a legátust 
fogadó egyházak lelkészeit, hogy amennyiben a rend-
kívüli viszonyok miatt a karácsonyi ünnepekre legátust 
nem óhajtanának, elhatározásukat decz. l-ig bejelenteni 
szíveskedjenek. 

A tiszántúli ref. egyházkerület lelkészképző inté-
zetének szabályzata. Most jelent meg ez a november 
1-én életbelépett szabályzat. Ez van hivatva arra, hogy 
az egyetemi lelkészképzés ügyét összhangzásba hozza a 
gyakorlatival, az újat a régivel. A lelkészképző fokoza-
tos hatóságai: az egyházker. közgyűlés, a püspök, az 
igazgatótanács, felső oktatási tanács és az intézet igaz-
gatója. Ez utóbbit a theol. fakultás tanárai közül a ker. 
közgyűlés 3 évre választja. 0 vezeti a gyakorlati szemi-
náriumot és ő irányítja és intézi a theol. hallgatók gya-
korlati szolgálatát (legácziókat stb.). 0 mellette működ-
nek : a docens, a szemináriumi előadók, a szenior és 
az esküdtfeliigyelők. A lelkészképző intézetben kötelesek 
a theologusok hallgatni azokat a tárgyakat, a melyeket 
az egyetemen nem hallgatnak, de a konventi tanterv 
előír. Itt vesznek részt a köteles szemináriumokban és 

hallgatnak néhány nem köteles tantárgyat. A lelkészké-
pesítő vizsgát csak az teheti le, kollégiumi jótétemény-
ben csak az részesül, a ki tagja a lelkészképesítő inté-
zetnek, annak munkájában résztvesz és fegyelmi rend-
szabályzatának magát aláveti. Ez az intézet kapcsolja 
tehát a theologusokat szorosan az egyházhoz és készíti 
elő őket tudományos és gyakorlati képzéssel a szent 
szolgálatra. 

Új emlékmüvek Sárospatakon. Erdélyi János 
bronz-mellszobra (Gyöngyössy Berta szobrásznő alkotása) 
a főiskola kertjében, pár ölnyire a bejárattól, attól 
északnyugati irányban, immár ott áll 2V3 méter magas 
talapzatán. Ünnepélyes leleplezése a háborús idők miatt 
elmaradt. A körülte levő tér rendezése később fog meg-
történni. — Néhai P. Nagy Gusztáv theologiai tanárnak 
tisztelői síremléket állítottak, a melyet az elhunyt tanár 
bronz-mellképe díszít. 

A nagy körösi ref. főgimnázium tanárai közül, 
a lapunkban névszerint felsorolt 4 tanáron kívül még 
Bánóczy Endre tart. honv. zászlós is bevonult, a ki 
Przemyslben van s mint írja — elég jól is érzi magát. 

E G Y E S Ü L E T . 

Egy jó barátunk. Jóleső érzéssel gondolunk arra, 
hogy a külföldön jó és hü barátaink és a miigaz ügyünk-
nek szószólói vannak. Hiszen most annyian imádkoznak 
ott künn azért, hogy a muszkák minél rövidebb idő alatt 
elbánjanak velünk. Ilyen régi barátunk Fermaud Károly, 
a Ker. Ifjúsági Egyesületek genfi központjának nyug. 
titkára és világbizottságának tagja, a ki az ifjúsági 
munkának első hírnöke volt nálunk és a ki már gyak-
rabban meglátogatott bennünket. Régi barátjához és 
munkatársához, Szilassy Aladárhoz írt levelet. Ebből 
idézünk néhány sort. „Csak egy pár szót, hogy elmond-
jam, mennyit gondolok önökre . . . Úgy örültem, hogy 
láthattam a nyár elején a hölgyeket (Szilassynét és leá-
nyát Stockholmban). De azután mindjárt jött a szerajevoi 
rettenetes esemény. Mennyire megbotránkoztunk felette! 
És most itt a hosszú, nehéz háború! Milyen rettenetes 
ez mindig, de különösen most, hogy önök is szenvednek. 
Mennyire fáj ez nekem. Naponkint imádkozom Istenhez, 
hogy engedje diadalra jutni az igazságot és hallgattassa 
el a sok hazugságot, a melyben itt nálunk is annyian 
hisznek. Én is résztvettem az itteni mozgósításban (nyu-
galmazott őrnagy a svájczi seregben) . . . Nem hagyha-
tom el hazámat. . . Nagy szeretettel gondolok önökre . . . 
Azért írtam, hogy tudják meg, hogy én, mint a szere-
tett, nemes Magyarországnak barátja, hozzá mindvégig 
hű maradok. — Mi is mondjuk: Isten áldása a mi jó 
barátunkon és mindazokon, a kik imádságban és szere-
tettel emlékeznek rólunk nehéz napjainkban I 

Nagykörösön a Kálvin-Szövetség újra elkezdte 
vallásos összejövetelei rendezését, melyeket az őszi és 
téli hónapok utolsó vasárnapjain tart. November 1-én a 
megnyitó délután igen szépszámú — főleg nőkből álló 
— közönség jött össze a főgimnázium tornacsarnokban. 
Bevezetésül a közönség s a képezdei énekkar a XC. 
zsoltárt énekelte el, Szűts Dezső, most már megválasztott 
képezdei tanár buzgó imában emelte lelkünket az ég 
felé s eszmegazdag, mély gondolkodásra, alapos tudásra 
valló alkalmi beszédjében fejtegette a reformáczió magasz-
tos feladatait. Vecsey Viktor, VHI. o. tanuló, Porkoláb 
Gyula költeményét szavalta október 31-én. A képezdei 
ifjak énekkara „Erős várunk"-at énekelte, az új ének-
és zenetanár, Ricsey György vezetésével. Horváth Mariska 



felolvasott, Pál Piroska Nagy Vinczének „Háborús haran-
gok" hangulatos alkalmi költeményét szavalta. A szózat 
éneklésével ért véget a szépen sikerült vallásos össze-
jövetel, melyen 35 K 70 f gyűlt be önkéntes adakozásból 
a Kálvin-Szövetség czéljaira. 

A Budapesti Református Keresztyén Ifjúsági 
Egyesület 1914. november hó 15 én, vasárnap este 7 
órakor a ref. theol. dísztermében (IV., Ráday-u. 28 II. 
emelet) családi esztélyt rendez. Műsor: Közének, ima. 
Sugarak: Orth Ambrusnétól, szavalja Raífay Margit. 
Solót énekel: Szilassy Paula, zongorán kíséri id. Victor 
János. Zongorán játszik: Unger Gizella. Költeményeiből 
felolvas: Muraközy Gyula. Bibliát magyaráz és imádkozik : 
Gombos Ferencz. Közének. 

A „Lorántffy-Zsuzsánna Egyesület leányköre" f. 
évi november 15-én délután fél 5 órakor a Lónyay-
utczai főgimnázium dísztermében tea-délutánt rendez. 
Közének, ima. „A mi leánykörünk": Szalay Teréz. Soló 
ének: Szilassy Pauline. Tea. „Mi a haza?" Szavalja: 
Szontagh Judith, zongorán kíséri Fábián Tóth Berta. 
„Ne csüggedj el . . ." énekli a leánykör. Hangok a há-
Borúról. Szavalja Háry Mariska. Zongorázik: Germány 
Irénke. „Mire tanítja a háború a magyar nőket?" özv. 
dr. Misley Sándorné. Közének, ima. A „Lorántffy-Zsu-
zsánna Egyesület leányköre" hetenkint rendes össze-
jöveteleket tart a IX. Csíllag-u. 4. III. alatt levő helyi-
ségében, még pedig: szerdán délután 6 órakor. Tárgy: 
Szocziális kérdések bibliai világításban. Vasárnap dél-
után 6 órakor..Tárgy: Bibliai női alakok. Vasárnap dél-
után 3 órakor. Tárgy: A vasárnapi iskola világszövet-
ségének beosztott részei. Ezekre az összejövetelekre 
szeretettel hívjuk és fogadjuk a leányokat társadalmi 
különbség nélkül. 

A Protestáns Árvaegylet választmánya f. hó 13-án 
tartott ülést Kovácsy Sándor elnöklete mellett. Az ülés 
főtárgya a hadikölcsönre való jegyzés ügye volt. A vá-
lasztmány elhatározta, hogy az egyesület eladott város-
majori telkeinek vételárából 100 ezer K-t hadikölcsön-
kötvények vásárlására fordít. — Az árvaházban most 100 
növendék van. 

Adomány. Szilassy Béla, a ki a háború kitörése 
óta, mint a 12. ulánus ezred tartalékos hadnagya az 
északi harcztéren van, ott sem feledkezett meg a Buda-
pesti Ref. Ifjúsági Egyesületről. Sörös Béla losonczi lel-
kész útján 500 K-t küldött a titkári fizetés czéljára. Az 
Úr tartsa és őrizze meg a minden jó ügy ez áldozat-
kész barátját és vezérelje vissza szeretteihez és hozzánk ! 

G Y A S Z R O V A T . 

Mély részvéttel értesültünk arról a súlyos meg-
próbáltatásról, a mely Thúry Károly dunamelléki lelkész-
társunkat érte. Derék és sokak által szeretett fia, Dr. 
Thúry Dénes, budapesti járásbírósági jegyző, a galicziai 
harcztéren elesett. Benne dr. Thúry Etele pápai theol. 
tanár unokaöccsét gyászolja. A mélyen lesújtottak gyá-
szában őszinte részvéttel osztozunk. 

Özv. Szabó Józsefné, szül. Burgyán Ilona, a volt 
drávapattonyai lelkész özvegye meghalt. Kiterjedt rokon-
ság gyászolja. 

Horváth Szappanos Julianna, a liarasztii szlavó-
niai ősi magyar gyülekezet egykori félszázadig szolgált 
lelkipásztorának, Nagyszabó Sándornak özvegye, életének 
90-ik esztendejében, nov. 3-án meghalt. Temetése nov. 
5-én volt a hívek nagy részéte mellett. A háznál Sebes-
tyén Pál dömsödi lelkész, a templomban pedig Vásári 
helyi Pál magyarrétfalui lelkész végezte a szertartás-
szolgálatot. 

Nyikos József, a pátyi egyháznak 48 évig hivatal-
ban, 14 évig nyugalomban volt kántortanítója, 87 éves 
korában meghalt. 

Müller Béla, a kolozsvári közhasznú takarékpénz-
tár kiváló vezetője, a ki ezt az intézetet a virágzás magas 
fokára emelte, a harcztéren törtónt megsebesülése után 
meghalt. Nagy Károly, dr. Ravasz László és Barabás 
Samu temették. Özvegyet ós egy árvát hagyott maga után. 

Felelős szerkesztő : B. P a p István. 

H I R D E T E S E K . 

A l e g j o b b 

kályhákat és kandallókat 
K = 3 Szállít 
H B I M H . 

cséuBBéixd é s k i r á l y i 
u d v a r i s z á l l í t ó 

H u d a p e a t , T l i o n e t « u c l v a r . 
Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. részére. Több 
mint 100,000 van belőle használatban. 

Valódi 
os&k ezzel 

a Tódő-
t e g y g y e l . 

MEIDINGER-ŰFEN 
fa H. H E I M ^ 

Prospektusoké*költségvetések Ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r b a n . 
M á r i a V o i é r l a u t o a a Í O . 

C M magyar Aragyár gőzerő-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

M Ü L L E R J Á N O S 
utóda MAJER KÁROLY 

Budapest, VII., Thököly-út 52. 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 



Orgona- és harmoniumgyár 
gözeröhajtás- és saját villamosvllágítássai berendezve. 

ORSZASH SÁ^DOR ÉS FIA 
os. Ól kir. udvari szállítok 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon .díszoklevéllel" jelső díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
jpneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minden nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

RIEGER OTTO gőzüzemre berendezett csász. 
és kir. udvari orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsir 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 

A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-n él több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. ;: 

A leihész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltsegnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16° alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 

Vászon- és fél bőrkötésben 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8" alaKban 17V2 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.00 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 0.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Epen most jelent meg. Épen most je lent meg. 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

Hornyánszky ViKtor KönyvKiadőhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Európa legnagyobb 
háborús térképét 

2 Korona 70 fillér 
előzetes beRüldése 
ellenében vagy 3 
Kor, ért utánvéttel 
bérmentve szállítja 

i 

Hegedűs és Sándor 
KönyvkeresKedése Debreczenben. 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeil 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha 
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
éi Szö vetkezetéh ez &&& 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 55 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



Hollós és Qmttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIÍL ker>t Máría-utcza U. szám• Telefon; József 34—ÍO* 

Elvállalnak minden-
nemű, az épitésí szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Nagy gyakorlattal bíró 
speczíálísták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyházgyülekezetek-
nek iskolák és templcnmok, 
valamint lelkészi- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. jX Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. 

BESZÉDEK ÉS IMÁK 
H Á B O R Ú S ALKALMAKRA 

(Egyházi beszédek közönséges vasárnapoki a, különös istentisz-
teleti alkalmakra, beszédek vallásos estélyekre és imák külön-

féle istentiszteleti alkalmakra.) 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Dr. LENCZ BÉLA 
ÁRA 5 KORONA. , KÖTVE 6.50 KOR. 

KAPHATÓ: 

KÓKAI LAJOSNÁL 
BUDAPEST, IV., KAMERMAYER KÁROLY-U. 3. 

Megrendeléskor legczélszerűbb az összeget előre 
beküldeni, portóra 30 fillért kérek, 

flORNYÁNSZKY VlKTOR CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 60796. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHAZhl SKOLAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és k iadóhivata l 
IX., R á d a y - u t c z a 28., a hová 
a kéziratok, e lőf izetés iéshirdetés i 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és k i a d ó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő: 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztők : 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, Tari Imre dr. é s 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

H i r d e t é s i d í j a k : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 
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Az Elet Könyvéből. 

Hősökre van szükség! 

„Indítsátok fel a hősöket. 
Jöjjenek fel mindnyájan a hada-
kozó férfiak ! Kovácsoljátok 
szántóvasaitokat kardokká, ka-
száitokat dárdákká." 

(Jóel 3. 9—io.) 

Az Isten titkainak sáfára, Jóel tudta az egész 
nemzetet próbáratevő nagy időkben, hogy nem elég a 
magunkbaszállás, a szívnek megszaggatása, az Istenhez 
való teljes odatérés. Ezért hirdette : „Indítsátok fel a 
hősöket!" Igen, ez a további kötelességünk. 

Eddig nem hittük el, most sírva és aggódva tanul-
juk meg a nyakunkba szakadt rémségekből, hogy hősökre 
van szükségünk! Hősöket kell beleállitanunk ebbe a fel-
fordult világba. Hősöket, a kik mindenestül fogva oda 
állanak egy nagy gondolat, egy igaz ügy szolgálatába. 
Hősöket, a kik a csodálatos szolgálatban önmagukat 
múlják föliil, az átlagos emberi korlátokon túlnőnek. 
Hősöket, a kik rabjaivá, eszközeive válnak a rajtuk 
uralkodó nagyságos gondolatnak. 

A legnagyobb áldozatok nevelik a legnagyobb hő-
söket. Ma a nemzet fenmaradása, becsülete a legdrágább 
áldozatot: a nemzet virágának meleg, piros vérét, az 
életét kívánja, ma kell hát teremniök a legnagyobb hősök-
nek. A lehetetlen, emberfeletti feladatok megsokasodva 
várják, szülik már is a hősöket. 

Eddig is sokszor mondta az ajkunk, hogy élet-halál-
harcz folyik a nemzetek között. Most már egész meg-
döbbentő fenségében értjük is. Az elmúlt napokban egy 
virágzó nemzet tünt el a nemzetek sorából, semmisült 
meg. Hányan s melyek követik még a közel jövőben ? 
A tornyosuló veszedelmek hősök után kiáltoznak nálunk 
is. A már elindított hősök után hangzik tovább a riadó 
szó: „Jöjjenek fel mindnyájan a hadakozó férfiak!* 
Értitek ? Mindnyájan ! Nem elégséges a fegyvert forgatók 

száma. A kik a béke idején megtanulták a fegyver-
forgatást, már mind elmentek. Szükség van a többiekre 
is, az itthon maradt férfiakra is! Jöjjetek mindnyájan ! 
„Kovácsoljátok szántóvasaitokat kardokká, kaszáitokat 
dárdákká!" kiáltja a próféta. Nálunk is így hangzik a 
nagy hívó szó. A békés munkának szerszámai változ-
zanak az élet-halálharcz fegyvereivé. 

A hősöknek új sorozása kezdődik. A kinek a marka 
erősen tudta szorítani az ekeszarvát, a kalapács nyelét, 
hisszük, keményen szorítja majd a kard markolatát is. 
A kinek a szeme biztos volt a békés munka apróbb-
nagyobb feladatainak végzésében, tud biztosan czélozni 
a harczmezőn is. Az aczélos izmoknak, a gyémánt-szí-
veknek van most nagy ára, értéke! 

Hősökre van szükség! Kik között keresnők e 
hősöket, ha elsősorban nem a férfiak között. A próféta 
is ezeket hívta először. Ma is a férfiakat hívja a ver-
gődő haza. Férfiak ! Rajtatok van a nemzet szeme ! Nem 
érzitek? Hányszor restelkedtetek már eddig is az itthon 
maradás miatt ? A kutató pillantások előtt nem sütöttétek-e 
le a szemeteket? Emeljétek fel büszkén a homlokotokat, 
hisz ma a hősök korát éljük. Nyitva az út, ki nem lépne 
rá ? Hangzik a hívó szó, ki maradna süket ? 

Hősökké kell lennünk, különben használhatatlan, 
értéktelen tagjai vagyunk nemzetünknek. Hősökké csak 
az a gondolat teheti az embert, a melyik rá nézve a 
legnagyobb, a mely fönségesen hatalmas erejével egész 
lelkét képes rabul ejteni. Van-e most ránk nézve üdvös-
ségünkön kívül nagyobb gondolat, mint nemzetünk meg-
maradása s az élő Isten akaratának végrehajtása, melyre 
hisszük, minket választott? Ez sem tudná az egész lel-
künket rabul ejteni? 

Marjay Károly. 

Távíratmegváltási lapok üdvözlésekhez és 
részvét kifejezé-

sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker., Molnár-tttcza 17. szim). jt jX ̂ t jt jt 



A HELYES MEDER. 
Mult számunkban már nem közölhettük azt a fel-

hívást, a melyet a tiszántúli egyházkerület püspöke in-
tézett a lelkészekhez. Most itt e helyen emlékezünk meg 
erről. Az a tartalma, hogy a honvédelmi miniszter az 
északi harcztérről vonaton szállított sebesültek mellé 
vonatkísérő osztagokat szervezett és ezek mellett pályá-
jukat végzett, református lelkészjellegű egyéneket alkal-
maz ápolókul, a kik a megfigyelő-állomásokra és onnan az 
ország belsejébe kísérik a sebesülteket. A püspök lelkes, 
buzdító szózatban hívja fel a lelkészeket és s.-lelkésze-
ket erre a szolgálatra, a melyre Debreczenben nyernek 
kiképeztetést. Felhívása bizonyára nem volt pusztában 
elhangzó szózat és hisszük fölös számmal vannak már 
eddig is a jelentkezők (mintegy 60-ra lesz szükség). 

íme ez az, mit eleitől kezdve hangoztattunk. Az 
„idegen légióhoz* hasonló alakulásoknak, vállalkozások-
nak nem lehettünk barátai. Több ízben szóltunk arról, 
hogy az ifjú lelkészek, s.-lelkészek, theologusok bense-
jében természetszerűleg felébredt lelkesedést a haza men-
tését czélzó munka- és szolgálatkészséget hivatásuknak 
megfelelő módon kell értékesíteni. 

Most helyes mederbe jutott a mozgalom. Hiszen a 
munka, a melyről itt szó van, nem könnyű, nem is ve-
szélytelen és ezernyi alkalmat nyújt a test és léleknek 
való odaadó krisztusi szolgálatra. 

Arról is írtunk, a mit most ismételve mondunk, 
hogy a theologusok részére is elsősorban a legmegfele-
lőbb hivatás most a mindenkit talpra szólító nehéz időben 
a betegápolás és látogatásban való segédkezés. És a kik 
erre sem vállalkozhatnak, vagy nem alkalmasak, azok 
számára is marad munkatér. Hívtak be tábori lelkésze-
ket és, mint örömmel értesülünk, egyre szólítanak be 
újakat ós íme mennek az önként vállalkozó lelkészek, 
s.-lelkészek a most szóban lévő munkára, tanítóink kö-
zül is sokan ott küzdenek a harcztéren és most újólag 
bizonyára többen elmennek. íme, mennyi hiány pótlásá-
ról van és lesz szó. Kikkel pótoljuk, kiket küldjünk 
helyükre? Bizonyára első sorban felsőbb éves theolo-
gusokat, a kiket a körülményekhez képest mindenesetre 
fakultatni is kell. 

Egyszóval az itthon maradottakról sem szabad 
^emmiképen megfeledkeznünk. Nagyok és kicsinyek kö-
zött most van szükség az egyház pásztori munkájára. 
Az erről való megfeledkezés erőveszítóst jelentene. Pe-
dig nekünk szükségünk van minden erőnkre 1 

— V -

A REFORMÁTUS KATONÁK LELKI 
GONDOZÁSA. 

Az eddigi felszólalások után egyáltalában nem kell 
bővebben bizonyítani azt az állításunkat, hogy a ref. 
katonáknak a harczmezőn és a kórházakban való lelki 
gondozására a hadvezetőség részéről még mai napig 
sincs megfelelő számú ref. tábori lelkész alkalmazva. 

Meg kell azonban vallanunk, hogy e tekintetben a fele-
lősség egy része mireánk, ref. egyházra is hárul, a meny-
nyiben mindjárt a mozgósítás elrendelése után, tudtommal, 
nem történt az egyházi hatóságok részéről erélyes fel-
szólalás és megkeresés az iránt, hogy a katonai ható-
ságok a ref. tábori lelkészek megfelelő számban való 
behívásáról és alkalmazásáról sürgősen intézkedjenek^ 

Röviden előadom, hogy mit tettem én ez ügyben 
Kassán, ezen a nagy katonai központon, hol 36 külön-
böző kórházban 12,000 sebesült és beteg katona, köztük 
pár száz református, van elhelyezve. 

Mivel a Kassán állomásozó ref. tábori lelkész a 
mozgósítás után azonnal az északi sereghez rendeltetett, 
a katonák körüli lelkészi teendők reám és káplánaimra 
maradtak. Teljesítettük is kötelességünket a lehetőség 
határai között, azonban csakhamar elkövetkezett a szük-
sége annak, hogy a kassai cs. és kir. katonai parancs-
noksághoz, 1914 szept. 18-án 684. sz. alatt, a következő 
átiratot intézzem: 

„A Kassán ápolt ref. vallású sebesült katonák 
látogatását és lelki gondozását egészen mostanáig két 
káplánommal együtt, minden felszólítás nélkül rend-
szeresen teljesítettem s a mozgósítás elrendelése óta az 
önként, vagy parancsra jelentkező ref. vallású legénység 
részére 15 külön istentiszteletet tartottam. 

Az iskolai óv megnyíltával azonban két káplánom, 
mint hitoktató, egyenként napi 4—5 órán át vallástaní-
tással van elfoglalva; nekem pedig, mint esperesnek, 
igen sok hivatalos utazásom van, így nagyon köny-
nyen megtörténhetik, hogy épen a legsürgősebb esetekben, 
például a haldoklók utolsó vigasztalásánál, a kellő időben 
egy lelkész sem állana rendelkezésre. De általában is, 
a hitoktatás megkezdése miatt nincs fizikai időnk arra, 
hogy a sebesültek lelki gondozását, a szükséges mérvben, 
továbbra is gyakorolhassuk. 

Mindezeknél fogva teljes tisztelettel megkeresem 
a Nagytekintetü Parancsnokságot, méltóztassék a nagy-
számú ref. vallású sebesült katonák lelki gondozására 
és általában a ref. legénység körében felmerülő lelkészi 
teendők ellátására egy tartalékos cs. és kir. katonai 
lelkészt Kassára, szolgálattételre sürgősen berendelni. 

Míg a berendelt katonai lelkész működését meg-
kezdené, az eddigi készséggel fogom a katonaság körében 
esetleg felmerülő lelkészi teendőket teljesíteni." 

Átiratom vétele után csakhamar meglátogatott a 
katonai parancsnokság egyházi referense, egy róm. kath. 
tábori lelkész és rövid szóbeli társalgás után teljes elő-
zékenységgel megígérte, hogy átiratomnak kedvező el-
intézését fogja a parancsnokságnál javasolni. Ekkor is 
hangoztattam, hogy az ügy sürgős elintézése kívánatos, 
mert „bis dat, qui cito dat". 

Multak a napok, multak a hetek, de a ref. katona-
pap csak nem érkezett meg Kassára. Megjött azonban 
a kolera ós ennek következtében az iskolák bezárása. 
A két segédlelkészem ismét felszabadult a hittam órák 
alól, de dolgunk a sebesült ós beteg katonák számának 



folytonos növekedése miatt nagy mértékben megszapo-
rodott. Történt aztán, hogy a katonai hatóság a ref. 
katonák elhunytáról csak akkor értesített, mikor a halott 
minden tisztesség nélkül már el is temettetett, úgy, hogy 
okt. 13-án a következő sürgető átiratot kellett intéznem 
a cs. és kir. katonai parancsnoksághoz: 

„Amennyiben f. évi szept. 18-án, fenti szám alatt 
kelt átiratomra mindez ideig semmi választ nem kaptam, 
ismételten tisztelettel keresem meg a Nagytekintetű 
Parancsnokságot, hogy a Kassán ápolt ref. vallású sebe-
sült, katonák lelki gondozása és a halottak eltemetése 
végett egy tartalékos ref. vallású katonai lelkészt sürgősen 
szolgálattételre berendelni méltóztassék, annyival is inkább, 
mert alulírott, lelkész és segédlelkészei egyenesen meg 
lettek gátolva abban, hogy a katonai kórházakban fekvő 
betegeket látogathassák és vigasztalhassák, amennyiben 
azzal a kérésünkkel, hogy a katonai kórházakba belépő-
jegyet kapjunk, több katonai hatóságtól elutasíttattunk. 
így megtörténhetik, sőt meg is történt már, hogy a ref. 
katonák saját lelkészük vigasztalása nélkül haltak meg 
és róm. kath. katonai lelkész által temettettek el, a mi 
hogy mennyire ellene van egyházunk egyik alaptörvé-
nyének s mennyire sérelmes a ref. egyházra nézve, bő-
vebben fejtegetnem nem szükséges " 

E második átiratomra a cs. és kir. katonai parancs-
nokságról, Kassa, 1914 okt. 18-iki kelettel, 13,677. sz. 
alatt a következő választ kaptam: 

„F. évi október hó 13-án kelt 684/1914. számú 
átiratára hivatalos tisztelettel értesítem, hogy a betegek 
és sebesültek látogathatására szóló igazolványok kiállítása 
végett azon személyek neve és állasa volna pontosan 
közlendő, kik részére igazolványok kiállitandók." 

Ez átiratra válaszolólag közölvén az illető „szemé-
lyek" nevét és állását, október. 23-án már kezünkben 
is volt a „Legitimation", melynek erejével megnyíltak 
előttünk az addig szuronyokkal elzárt katonai kórházak 
kapui. (A „Vörös-Kereszt" kórházaiba, természetesen, min-
den akadály nélkül folyvást jártunk.) így aztán — az 
előbbieket nem említve — két káplánommmal együtt 

október 11-én 5, 
október 18-án 6, 
október 25-én 7, 
november 1-én 5, 
november 8-án 6 

helyen tartottunk istentiszteletet; hétköznapokon pedig 
az egyes kórházak meglátogatása s a súlyos betegek 
úrvacsoráztatása történt. 

A tábori lelkész azonban még mindig késett. De 
a mi késik, nem múlik. Tegnapelőtt, november 9-én, 
végre megérkezett a berendelt katonai lelkész, ifjú Nóvák 
Lajos taktaszadai kollegánk s immár meg is kezdte szent 
hivatásának teljesítését. 

Az én átiratozásomnak és nyughatatlankodásomnak 
tehát, ha későn is, de mégis meg lett az eredménye. 
Kassán ímé az illetékes katonai lelkész gondozza a ref. 
sebesült és beteg katonákat. Nagyon természetes, hogy 

szükség esetén ezután is készséggel osztozkodunk mun-
kájában. De, hogy e lélekbevágó ügyben egészen tisztán 
lássunk, feltétlenül szükségesnek tartom sürgős meg-
állapítását és kimutatását 

1. annak, hogy a ref. lelkészek és segédlelkészek 
közül hányan lettek katonai szolgálatra berendelve és 
ezek köziil 

2. Magyarország területén hol és hány katonai lel-
kész van helyi szolgálatra alkalmazva? 

Ha ezeket az adatokat ösmernők, meg tudnók ítélni 
azt is, hogy a ref. tábori lelkészek a ref. népesség, ille-
tőleg a ref. katonák százalékszámának megfelelő arány-
ban vannak-e itthon és a harczmezőn alkalmazva, de 
megtudnók azt is, hogy az 1000-et felülhaladó róm. kath. 
tábori lelkészek tekintélyes számával szemben hány ref. 
tábori lelkész gondozza és vigasztalja a mi vérező és 
szenvedő űainkat ? ! 

Azt hiszem különben, hogy illetékes egyházi fő-
hatóságunk részéről már meg is történt e tekintetben az 
intézkezdés és így semmiképen nem leszek kéretlen és 
illetéktelen tanácsadónak feltüntethető, a mely szándék 
különben is egészen távol vagyon éntőlem. 

Kassa. Révész Kálmán. 

KRÓNIKA. 

A kenyér. 

Napról napra drágább lesz a kenyér. A készletek 
fogynak. Milliónyi katonát kell fenn és lenn táplálni. 
Es mi minden megy veszendőbe 1 Most a katonák az el-
sők és a kik itthon vannak, azoknak egyik főkötelessé-
giik. hogy takarékoskodjanak a készlettel. Hiszen még 
német szövetségesünknek is kell juttatni abból a kevés-
ből, a mi termett. Nem szabad zúgolódnunk, ha barnább 
lesz a kenyér, ha a „tiszta" és rozsliszt közé árpa- és 
kukoriczaőrlemény kerül. Mikor lesz még új kenyér, mi 
minden elfogy addig?! A takarékosságnak egy jelenté-
keny módja, hogy az, a mi nólkülözhetlen, ne fecsér-
lődjék el olyanra, a n\i nélkül meg lehet élni. Ilyen a 
szesz, a pálinka. Németországban már emelkedtek han-
gok, mennek a hivatalos instancziák, a melyek kérik, 
követelik, hogy be kell tiltani minden olyan termény-
ből való szeszfőzést, a mi táplálékul szolgál. A né-
met Kékkereszt-Egyesület indította meg a mozgalmat. 
Valóban helyes, időszerű, méltányos a követelés. Mennyi 
árpa, kukoricza, burgonya maradna meg embernek, állat-
nak, ha nem lenne milliónyi métermázsákból sör és pá-
linka! Babona azt hinni, hogy a szeszes ital nélkülöz-
hetlen a katonának. íme még az oroszok is eltiltják azt, 
hogy katonáiknak szeszt adjanak ós áruljanak. A néme-
tekről nem is kell szólni, náluk mindenütt korlátozva 
van a korcsmai üzem. És nálunk ? Még nem sok történt e 
téren. A pénznél is drágább most a kenyér. Lesz-e elég 
belőle ? Nem szabad elbizakodnunk ; addig kell takaré-
koskodni, míg van miből. Itt az ideje, liogy minden 



illetékes tényező felemelje szavát, kérjen, zörgessen eb-
ben a jövőnkre, nagy küzdelmünk kimenetelére nézve 
oly nagyjelentőségű ügyben. 

T Á R C Z A . 

Az első tűz- és vérkeresztség után. 
Nyolcznapos fárasztó menetelés után itt vagyunk 

Chlopyban, az egykor annyit emlegetett, híres-nevezetes 
Chlopyban. Szállásunk ugyanabban a kastélyban, melyet 
dúsgazdag nra egy évtizeddel előbb csak azért építtetett, 
hogy méltóan láthassa vendégül a környéken akkor le-
folyt hadijátékok idejére két birodalom koronás fejedel-
mét. Az alkonyatban ugyanazok a százados fák terítgetik 
reánk árnyaikat, melyek alatt egykor ott járt az az ősz 
királyi vendég. Itt annyi minden emlékeztet ő reá. Nem-
csak a termek falán függő képek, felvételek, rajzok be-
szélnek arról, hogy valamikor e háznak lakója volt, 
hanem az erdő szélén szerteszét kigyúló tábori tüzek 
lángja, a rengeteg kert hímes gyeppamlagán pihenő ka-
tonák, az egymás mellé sorakoztatott ágyúk, szekerek s 
a hadi vállalkozás annyiféle eszköze is azt képzelteti 
velünk, hogy újra itt van. Amott a múltból megmaradt, 
megőrzött emlékekben, itt most sok ezerek lelkének ra-
gaszkodásában, szeretetében, egy nagy közös czélra tö-
rekvésében — itt van az a fehérhajú király, kinek hadi 
kiáltványából az ő meleg emberi szava még ma is ide 
csendül: Mindent megfontoltam, mindent meggondoltam . . . 
És ama másik király, a kinek ítélőszéke elé föllebbezte 
ügyét a földi uralkodó, vájjon itt van-e 0 is, velünk, 
mellettünk, lelkünk meg nem tántorodó bizalmában, 
ügyünk igazságában vetett hitében? Hadbahíyott sere-
geinket, harczosainkat erősíteni, győzelemre segíteni — 
itt van-e a királyok Királya, a Bárány és 0 vele győz-
hetetlen serege, ama sok „száznegyvennégyezerek, kik a 
földről áron vétettek meg ? (Jel. 14.3) 

Uram! „Neveljed a mi hitünket!" (Lk. 17.5.) 
Augusztus hó utolsó délutánján, a háromnapos 

csata utolsó napján jött a visszayonulási parancs s had-
osztályunk számottevő, érzékeny veszteséggel kezdte 
meg a menetelést az új hadállások felé. Knihinicze— 
Chodorow óta nagy utat hagytunk már magunk mögött 
s annak kusza összevisszaságban forgó emlékei csak 
lassan kezdenek elrendeződni a lelkemben. 

A szörnyű pánik Zydaczowban ! Késő esti órában 
a falu keleti szélén egy ügyetlen gyalogosnak fegyvere 
elsül, a faluban bent egy ijedt ember erre elkiáltja : itt van-
nak a kozákok ! — és a falu nyugati oldalán, a széles folyó 
egyetlen hídján pár pillanat alatt a szélvészként száguldó 
kocsik egymásba akadnak, hogy nincs többé se előre, 
se hátra. A megrémült lakosság velőtrázón sikoltozó, 
hiányos ruházatú asszonyai — hátukon, ölükben gyer-
mekeikkel — valami kibeszélhetetlen őrjöngéssel, egész 
valójukban a tehetetlenség kétségbeesésével állanak vagy 
utkosnak a parton. És nem a Lót angyalainak ajkáról 

szól, hanem a saját hitevesztett, remegő szívük háboro-
dott mélyéből sír föl a jajongás: „Szaladj el, tartsd 
meg a te életedet . . . hogy el ne vessz!" (1. Móz. 19.í7.) 

A sortiizek sátorunkra Wolnicza előtt! Csillagtalan, 
sötét éjjel, alig hogy lepihenünk, az egész napi mene-
teléstől fáradtan, kimerülten, még éhségünket, szomjun-
kat se csillapítva: erős lövöldözés zaja zavar ki nyomo-
rúságos fekhelyünkről. Hát ennyire nyomunkban lenne 
az ellenség! ? Nem. A faluban elszállásolt népfölkelők 
lőnek a védelmünkre rendelt századra, ez vissza azokra, 
míg végül a hurrá-kiáltásról kölcsönösen felismerik egy-
mást s a tüzelést beszüntetik. Az éj további része za-
vartalanul telik el. De az éjszaka olyan hosszú. Oly 
soká akar reggel lenni. A félálomban szendergő emberek 
saját sóhajtásuktól fölriadnak. Nyugtalanok. „A rettegés, 
a verem, a háló közel vannak hozzád, óh földnek lakosa." 
(Jes. 24.17.) 

Azután a további pihenő állomások : Ruduik, Litynia, 
Hordynia, Rudki, Bienkowa-Wisznia, Chyszewicze . . . . 
Mennnyi új, ismeretlen hely és név, mennyi új, ismeretlen 
nyomorúság és gyötrelem! Üresen hagyott házak kitárt ajtó-
ikkal néma bizonyságtevői azok rémületének, kik belőlük 
menekültek. Az útunk szélén az a beláthatlan, végtelen sora 
a túlterhelt kocsiknak, melyeken megvénhedett férfiak, meg-
viselt arczú asszonyok siránkozva ölelik-szorítják maguk-
hoz hol a gyermeküket, hol a batyuikat s a mijük csak 
van, a mit csak magukkal hozhattak a veszedelem órá-
jában : itt az egyetlen tehénkéjüket, ott az ágyneműbe 
kötött sivító malaczkájukat. Nevetni kellene rajtuk, ha 
nem volnának oly siralmas látvány 1 És mennek, mene-
külnek ismeretlen vidékre, ismeretlen sors elé. Nap égeti, 
eső veri, az éj hidegje dermeszti őket ott az útszélen, 
hosszú vándorlásuk alatt s az átélt szenvedések mind 
mélyebbre vésik ajkuk körül azt a keserű vonást s a 
veszteség emlékei mind mélyebbre szántják homlokukon 
a ránczokat. Es a vén zsidó péntek estén ott az út szé-
lén egyetlen gyertyaszál reszkető fényénél — ott mor-
molja Dávid panaszos zsoltárát, míg a köny alápereg 
vén arczán, hosszú szakállán: „. . . Miért aluszol, Uram ?" 
(Zsolt. 44.) 

Hát a mi szenvedésünk, veszteségünk? 
Az út jobb felén csapataink megritkult sorai vonul-

nak el mellettem. Sok ismerős arczot hiába keresek. 
Tisztek, közlegények hiányoznak, sokan hiányoznak. És 
a kik itt mennek, mintha fáradtan vonszolnák magukat 
és olykor-olykor nehéz sóhajok törnének föl keblükből. 
Mintha nemcsak a még nem régen új ruhájuk volna 
megviselve, megszaggatva; hanem a még nem régen oly 
büszke, erős lelkük is megfáradva, megtépve. Mintha 
réveteg tekintetükből valami fásult kényszeredettséget, 
emésztő bizonytalanságot, elfogódást és! megrettenést 
olvasnék ki. Hiába várom, hogy daloljanak, pedig más-
kor csengett az úton egészséges, ifjú hangjuknak ércze. 
Most némán haladnak tova s ha nagy ritkán szólnak is 
egymáshoz, oly vontatott a beszédük . . . És lassan va-
lami gondolat érlelődik meg bennem. Születése pillana-



tában úgy hat reám, mintha valami rettenetes ütést 
mértek volna a szívemre. Szeretném el nem hinni, leta-
gadni, magamtól elűzni, ám csakhamar bizonyossággá 
válik előttem, hogy ennek az én népemnek a lelké-
ben valami űr támadt, abból valami elszállt, valami 
hiányzik. 

És most már olvasni is tudok abból a leírhatlan 
kifejezésből arczukon, mely eddig is megdöbbentő hatással 
volt reám, de a melyet nem értettem. Bizony az én 
embereimnek eddigi nagy önbizalma hirtelen megrendült! 
És . . . és „az én szívem reszket, az iszonyúság elretten-
tett engemet, a kívánatos éjszakát is nékem félelmetessé 
tette (Jes. 21.4.) 

. . . A rohatyn-knihiniczei magaslatokon, a három 
napos csatában rettentő feleletet kaptak tiszavidéki atyám-
fiai mindarra, mi bennök eddig lelkesültség és tűz, el-
szántság és dacz, akaraterő és magabizás, bátorság és 
harczi láz, mindenekfelett pedig a gyors sikernek remé-
nye volt. Még mindeniknek ott élt a lelkében Szerbia 
ellen való fölvonulásunk fényes emléke, ínég minde-
niknek a szívét megdobogtatta, büszke önérzettel töl-
tötte el utunk Pancsovától Stryjig: mennyi biztatás, 
mennyi szeretet — megújulva, fokozódva állomásról-
állomásra I A virágot nekünk tarolták le lánykezek, a 
gyümölcsfa termését nekünk szedték meg jóságos anyó-
kák ; a bizakodó reménység, a szíves jókívánság nekünk 
szólt, a válás könyei értünk folytak s a nagy diadalok, 
a nagy győzelmek után örvendetes találkozásra minket 
hívtak, minket vártak vissza. Jóknak, erőseknek, hősök-
nek láttak bennünket az otthonmaradók: jóknak, erő-
seknek, hősöknek éreztük magunkat mi is. Oh annak 
az ünnepeltetésnek habzó italából micsoda mámor szü-
letett! Es ebben a mámorban az önbizalom lángja ott 
ég a szemekben, a tettvágy ott feszül a karokban. Csak 
jönne már a pillanat, mely szembeállít az ellenséggel, 
hogy letiporhassuk, legázolhassuk, megsemmisíthessük 
azt, — a pillanat, melyben „kezembe adod az én ellen-
ségemet". 

Csak a ki magafeledten tud lelkesülni, remélni, 
csak annak lehet a kijózanodás, a csalódás fájdalmasan 
megrendítő. A ki a honfiúi felbuzdulásnak, a hazaszeretet 
daczos fellobogásának, a hadbavonulássziilte lelkesült-
ségnek, a nagy elhatározások- és akarásoknak idején 
csak a türelmetlenül vágyott győzelmes végét látja, me-
lyet biztosra veszen, a nélkül, hogy számadásában ott 
lenne annak megfontolása, hogy a diadal útjának mér-
földjelző köveire a nehéz szolgálat fáradalmai, az álmat-
lanul átvirrasztott éjszakák, kibeszélhetetlen megpróbál-
tatások, tenger szenvedés vannak írva s hogy minden 
lépésénél váratlan akadályokba ütközhetik, hol megbotlik 
vagy épen elesik: az ilyennek önbizalma hamar meg-
rendül, ha a nehéz próba ideje beköszönt. A szilaj fel-
lángolás s a korai csüggedés édestestvérek! Nem ezek, 
de egészen más életelv az, a mi által az igazi harczosok 
„országokat meggyőztek . . . eröseklcé lettek a viadalban, 
az idegeneknek táborát megfutamították". (Hebr. 11.33-34.) 

Az első ütközettől, az első próbától féltettem em-
bereimet s valami fájdalmas büszkeséggel láttam, majd 
hallottam a sebesültjeiktől, hogy az ellenségnek ember-
sorokat elseprő fegyvertüzében, halálos zúgású gránát-
jainak, vésztzizegő srapnelljeinek villámai és pusztításai 
között megállották a helyüket. Hősök voltak. Oroszlán-
bátorsággal harczoltak, halálmegvetéssel mentek rohamra 
s ha visszavettettek, újra meg újra kezdték, magukkal 
ragadva tisztjeiket is, kik őket vissza akarták tartani. 
Hősök voltak s hiszem, hogy azok lesznek ezután is. 
De midőn a háromnapos csata végén az ellenség túl-
ereje miatt a visszavonulás elrendeltetett s az elfoglalt 
pozicziókat el kelle hagyniok: a modern ütközetnek 
minden iszonyatossága akkor kezdett igazán a lelkükre 
nehezedni. Es a siettetett menetelés alatt valami nyug-
talanító, tépelődő érzés vesz erőt rajtok. Mintha csak 
most hallanák igazán a Rohatyn alatt először hallott 
borzalmas hangversenyt, mely minden ideget a végsőig 
feszített, mintha csak most tárulna eléjük igazi megrázó 
voltában az a látvány, melyet az elesett bajtársak véres 
tagjai, roncsolt tetemei a harczmezőn nyújtottak, mintha 
csak most eszmélnének rá igazán arra a dermesztő tu-
datra, hogy az ellenség száma nagy, túlnagy, melynek 
tömegével szemben minden jóigyekezet, önfeláldozás 
csak részleges sikerre vezetett. És a korábbi bizakodást, 
hogy ellenállhatatlanul fogunk előrehaladni, a naiv hitet, 
hogy Oroszország szívóig verjük az ellenséget, ez az 
első rettenetes összecsapás elmosta, kiölte. Egész világuk 

annyira a biztos győzelemre volt hangolva, hogy most 
/ 

a hirtelen csalódás érzése szívük legfájóbb húrját resz-
kettette meg. Nem gyávaság volt ez, csak önbizalmuk 
megroppanása, nem félelem, csak tüzes képzeletük ré-
szegítő italának mámorából való keserves kijózanodás. 
Es a hirtelen visszahatás oly intenzív volt, hogy annak 
fájdalma szinte odavósŐdött arczukra . . . 

„Ez a mi Tiszteletes Urunk, a ki minket Révaúj-
falun elbúcsúztatott" — mondja a mellettem elhaladók 
közül egy közlegény, első tábori istentiszteletünkre czé-
lozva s a hangjából annyi s oly nehéz keserűség szól, 
hogy valami végtelen szánalom fog el. Nem tudok tovább 
a kocsin maradni. Le kell szállnom, közéjük kell men-
nem. Ez az ő fájdalmuk nekem talán még jobban fáj, 
mint nekik. S már ott vagyok köztük. Pihenőre meg-
állunk az útszélen. Talán egy század. És érzem, hogy 
valamit mondanom kell nekik, valahogy meg kell szakí-
tani a lelkökre nehezedett csüggedés felhőjét. De mit és 
hogyan szóljak ? Vagy . . . „ne legyetek szorgalmasok, 
mimódon és mit szóljatok . . . ?" (Mt. 10.19.) 

— Mi a bajotok, emberek, hogy oly hangtalanul 
ballagtok? Nehéz a borjú, terhes az út, hogy olyanokat 
sóhajtoztok? Hol a tréfás, a nótás jókedvetek? Hej, 
ha most látnának az otthoniak, rátok se ismernének . . . 
Hát annyira rátok ijesztett a muszka ? . . . Hogy sokan 
vannak?! Mióta számlálja ellenségét a magyar ember? 
Mióta ijedezik tőle a hívő ember? Atyafiak! „Ne féljetek 
tölök! A nagy és rettenetes Úrról megemlékezzetek és 



harczoljatok a ti atyátok fiaiért, fiaitokért, leányaitokért, 
feleségetekért és házaitokért /" (Neh. 4.u .) . . . Az igazság 
bajnokainak harcza mindig győzedelmes volt, bármily 
sok és nagy ellenséggel szemben. Miért? Mert hittek 
Isten segitő kegyelmében, mert imádkoztak hozzá segít-
ségért, mert eledelük, fegyverük volt az Úr félelme, mert 
hitük erejével ragadták meg hatalmasan segítő kezét . . . 
Mit is mondott Dávid a Filiszteusnak ? Te jössz énreám 
fegyverrel, dárdával és paizzsal, pedig nem fegyver és 
dárda állal tart meg az Ur. Hát mi által tart meg? Hit 
által! . . . „Az Úré a had." (1. Sám. 17.47.) A hol az 
Úr van, ott az erő, a segedelem, harczosok sokasága és 
győzedelme . . . Most látjátok, hogy a háború nem gyer-
mekjáték : ide egész emberek kellenek . . . Sok fáradság, 
veszteség lesz még osztályrészünk: ez indítson komoly-
ságra. De végül mégis mienk lesz a diadal, mert velünk 
az Isten: ez emeljen föl és bátorítson további küzdel-
meinkben. Öljétek meg lelketekben a kétkedést, a csüg-
gedést I Bízzatok ne a magatok erejében, hanem a seregek 
Urában, a jók segedelmében, a világot meggyőző Úr 
Jézus Krisztusban. Hadd buzogjon lelketek minden érzése 
0 elébe, hitetek hadd zörgesse az 0 égi kapuját! . . . 
Tudtok-e imádkozni még? Csak ennyit sóhajtsatok velem: 
Jó Atyám, szülőföldemet, szerettimet védem, igazságodért 
harczolok. Bízom Tebenned, hogy megtartasz, megsegítesz. 
Bármit hoz is reám végzésed : legyen áldott szent neved ! 
Es még csak ezt imádkozzátok velem: Megváltó Jézusom, 
velem voltál éltem békés napjaiban, légy velem a háborús 
időben is. Légy vezérem és ne engedd, hogy megren-
düljek és kételkedjem. Vezess engem győzelemre éle-
temben, vezess győzelemre halálomban. Ámen! — Te, 
Asztalos Péter, te olyan hatalmasan tudtad egy hónappal 
ezelőtt dalolni: Megállj, megállj . . . Szerbia — hátha 
most hatalmasabban tudnád énekelni ezt a másik hadi-
dalt : „Az Isten a mi reménységünk, Midőn reánk tör 
ellenségünk." — Kerekes Pali, miért nem segítesz: 
„Minden háborúságinkban Megtart erős hatalmában". 
— Nos, ti többiek is folytassátok : „Azért a mi szívünk 
nem félne, Ha az egész föld megrendülne És a hegyek 
a tengernek Közepébe bedőlnének". Előbb csak egy- két 
bizonytalan, töredezett hang kíséri, de midőn megismétel-
jük, mind énekel — és milyen éneklés ez 1 — utána 
pedig a „Te benned bíztunk" érczesen, messzehallhatóan 
zeng mindegyiknek ajakáról. . . 

A pihenőnek vége. Ezek tovább indulnak. Elbocsá-
tom őket Pál biztatásával : „Vigyázzatok, álljatok meg 
a hitben, úgy cselekedjetek, mint férfiak. Legyetek erő-
sek \Á (1. Kor. 16.13.) Azután új csapatok jönnek s nagy 
bizalommal próbálom a régi hangon, a régi biztatással, 
az erő egyetlen forrásával élesztgetni, erősíteni, meg-
vidámítani a megzavarodott lelket, az ingadozó hitet . . . 
És ma, mikor a magam rendbeszedésére is jutott idő az 
után a nyolcz hosszú nap — nekem úgy tetszett, ugyan-
annyi nehéz esztendő — után, a kezembe jutott tükör 
fejemen megsokasodott fehér hajszálakat mutat. Mégis 
„áldott az Isten, hogy minket vigasztal minden háború-

ságunkban : hogy mi is vigasztalhassunk minden nyomo-
rúságba esetteket, azzal a vigasztalással, mellyel minket 
Isten vigasztal/" (2. Kor. I.3-4). 

. . . Találkoztam útunkban V. A. kollegával, a had-
osztályom egyik ezredéhez beosztott ref. lelkésszel, kit, 
az ütközet óta elveszettnek hittünk. Nehéz órákat élt és 
szenvedett át. Srapnelltűzből kellett menekülnie. Sapkáját 
egy golyó lyukasztotta át, kezén megsérült, lova elpusz-
tult. Palástját és egész felszerelését elveszítette, ruhája 
lerongyolódott. Három napon át bujdosott erdőben, mező-
kön, míg visszatalált csapatához. Ott azután felruházták, 
a hogy épen lehetett. Elesett bajtársak ruháit adták reá, 
egyiknek a blúzát, másiknak a sapkáját és így tovább. 
Nevetni kellett rajta, a hogy új uniformisában festett, 
de könnyeket fakasztó volt az arra gondolás, hogy „paran-
csolt az Ó angyalainak te felöled, hogy őrizzenek téged, 
minden útaidban. Az ő kezökben hordoznak téged, hogy 
meg ne üsd lábadat a kőben . . . " (Zsolt. 91.u_i2.) 

. . . Egy levelezőlap vau nálam. Holnap megy a 
tábori posta, el akarom vele küldeni. Úgy vettem ki egy 
haldokló önkéntes zsebéből a kötöző helyen. Ott írta az 
ellenség röpködő golyói közt, egyetlen fia az ő özvegy 
anyjának : Anyácskám, tűzben vagyunk, de nincs semmi 
bajom. Ha látnád, hogy én . . . Itt vége az írásnak. Úgy 
lehet, rohamra kellett indulniok. És most már — bizony 
nincs semmi baja. Irtózatosan összeroncsolt testtel hoz-
ták el a harcztérről. A hat sebből, mely testén volt, egy 
is elég lett volna! . . . Elhomályosuló szemét a mig néz-
tem, arra gondoltam, hogy micsoda bánat lesz a minden-
napi vendég abban a tiszamenti házban! És most oda-
írom a lap aljára, folytatva, a hol félbeszakadt az írás: 
. . . mily hősiesen, mily vitézül védelmeztem a hazámat, 
tégedet, mily boldogan tért meg a lelkem Istenemhez, 
hogy áldást kérjek a te drága életedre, vigasztalást a 
te szíved fájdalmára . . . Megnyugvásul a Krisztus ígérete. 
„A ki győzedelmes lészen, fehér ruhákba öltöztetik és el 
nem törlöm annak nevét az életnek könyvéből..." (Jel. 3.5.) 

. . . Az éj immár leszállt. Sötét leple ráborult hegyre, 
völgyre. Csak fönt a magasban látszik egy csillagnak 
a sötétséggel küzködő fénye. Mintha távoli tábortűz 
volna!. . . 

Hát a mi sötét éjszakára gyászolt világunkat be-
ragyogja-e hitünk olthatatlan tüzű csillaga ? Hogy lennénk 
jó reménységgel, ha a holnap újra meghozza a maga 
terhét, fáradalmait, keresztjét s a mit ma jeleztek, az 
új ütközetet! 

Köröttem minden elpihent, nyugszik, csak az őrök 
szeme kutatja a fekete messzeséget, melyben ellenség 
rejtőzik. Hát a mi lelkünk megcsendesedik-e a meg-
nyugvás hitében, hogy az 0 szemei vigyáznak reánk ? . . . 

Jó éjszakát! . . . Sóhaj tör fel bensőnkbői s száll-
száll messze, oda, hol a mi kisebb világunknak csillagai 
a mi szeretteink szeméből ínég nem régen reánk nevettek 
s a hol ma könnyek, imádság vannak értünk. Kis boga-
raim ! Legyen áldás rajtatok 1 S adjon Isten nekünk 
egykor jó találkozást! 



Jó éjszakát! 
„Vigyázó, mit mondasz az éjszakáról ? . . . Vigyázó, 

mit mondasz- az éjszakáról? . . (Jes. 21. i r) . 
Takaró Imre 

• tábori lelkész. 

BELFÖLD. 
A máramarosi reformátusság veszedelme. 

Kit ne érdekelne olvasóink közül, hogy mily hatás-
sal volt a pár hét előtti orosz betörés a mi máramarosi 
hittestvéreinkre'? 

Feltett kérdéslinkre lapunk egyik ottani barátja a 
következő választ adja: 

Máramaros vármegye 350 ezernyi lakója közül 
mindössze 8000 a protestánsok száma. Néhány száz lu-
theránus magyar, német, tót. A többi színmagyar kál-
vinista. Három községben egyenesen ők a vezetők. Té-
csőn, Visken, Hosszúmezőn, ez ősi koronavárosokban. 
Jelentékeny számmal, mintegy 2000-en vannak Mára-
marosszigeten, hol az iparos polgárok java és a tiszt-
viselői osztálynak csaknem fele református. Huszton már 
csak néhány száz református van, Nagybocskón és Kő-
rösmezőn körülbelül százan-százan, Rahón vagy ötvenen. 

Az oroszok inváziója főleg a Tisza vonalát seperte 
végig, hol a nevezett községek fekiisznek. Ok csak Szi-
getig jöttek le. De a betörés bőven okozott közvetett 
károkat, melyekből minden magyarlakta községnek ugyan-
csak kijutott. 

Nem beszélek itt a morális- vagy a félelemokozta 
imponderábilis károkról, a menekülés borzalmairól, sőt 
még költségeiről sem. Elvégre erre könnyű azt mondani, 
hogy hiszen nem volt muszáj menekülni. Tény is, hogy 
sem a Toronya-ökörmezői, sem a kőrösmezői betörő 
orosz csapat nem volt vérszomjas. Legalább is békés 
polgárember megöletéséről egy adat sincs. Igaz, hogy 
Nagybocskónál ágyúval is lőttek a menekülők vonatára, 
majd az összeütközés után puskával tüzeltek a kiugrá-
lókra. De állítólag ők joggal azt képzelhették, hogy ka-
tonaság volt a vonaton. S maga az összeütközés oka 
fejetlenség volt s ez okozta a halálesetek legtöbbjét. 

Tudatosan, ismétlem, az oroszok embervadászatot 
nem tartottak. Sőt az igazi rablásról sem lehet szó. In-
kább csak szelíd harácsolásról. Tény az, hogy a legtöbb 
házat átkutatták ételneműért, fehérneműért és melegítő 
ruhadarabokért. 

A mely község harcztérül szolgált, ott persze a 
lövöldözések okoztak sok kárt. így szenvedett Ökörmező, 
Kőrösmező, Rahó, Nagybocskó. De templomokra, paró-
chiákra, kórházakra, sőt talán iskolákra sem lőttek. 

Máramarosszigeten is a lelkészi lakra s az iskolákba 
sehol be : sem mentek. Szerencséje volt ama házak-
nak, melyeket a mozgósítás óta, mióta az iskolákban 
katonáék az urak, — iskolául béreltek ki. Elég volt 
Dobay helyettes polgármesternek a szava arra, hogy e 
házakat megkíméljék. 

Sokkal több kárt okozott a csőcselék az anarchia 
napjaiban. Sőt Hosszúmezőn és Técsőn állítólag az 
anarchikus fosztogatásra az alkalmat az ott állomásozó 
Landsturm-csapatok adták meg, a kik különféle nekik 
hiányzó ruhaneműeket és ennivalókat kerestek. 

A templomokban sehol sem esett kár. De a papi 
és tanítói lakásokat, iskolákat, óvodákat bizony alaposan 
kifosztotta a felséges nép. S bizony nagy előszeretettel 
dúlták fel a szorgalmas papnék, tanítónék kamaráit, 
pinczéit, — hol bőven találtak a téli drágaságra elő-
készített zöldséget, befőzött ételneműeket. gyümölcsöt, 
úgynevezett kompótot. Különösen sokat szenvedtek a 
técsői és nagybocskói papi lakások, melyekből csaknem 
minden elvihető használati czikket, ruhát s élelmiszert 
elhordták, sőt a bútorokat is összetörték. 

De nemcsak a „belső emberek" károsodtak. Ha-
nem a fosztogatás a zsidó boltok után leginkább a jó-
módú református családi házak ellen irányult. S még az 
eldugott falvakban is természetesen az úri lakások vol-
tak a fékevesztett kapzsiság zsákmányai. S ép e falusi 
urak jelentékeny része protestáns. Az erdészek, szolga-
bírák, jegyzők. 

Bizony, bizony — nem is szólva a vonatnál elveszett 
töméntelen értékes csomagról — százezrekre, sőt mil-
liókra menő károkat okozott az orosz invázió s a vele 
járt időközi anarchia Máramarosban. És e károk nagyon 
jelentékeny része a mi híveinkre súlyosodik. 

Evek kellenek hozzá, a míg kiheverik. Az intéz-
mények maguk még épen állanak. De ezek is hogyan. 
Iskoláink előbb kaszárnyákká, majd kórházakká lettek 
s azok még ma is. Alig lehet félépületre szorultan vala-
hogy megnyitni őket. De azért vendégeket is tudunk 
fogadni. Pl. a máramarosszigeti ref. főgimnázium, azon-
kívül, hogy ő maga a katonai kórháztól félig vissza-
hódított néhány szobájában szorongva megkezdte a tanítást 
— délelőttönként —, délutánra átadja a helyiségeit a 
katholikus főgimnázium tanárai s tanulói számára. Mint 
a vallásos, szegény özvegy testvériesen megosztja szegény-
sége félkenyerét is hasonló sorsba jutott szomszédjával. 
Mellesleg megjegyezve, nem is először teszi ezt ez a mi 
ref. főiskolánk. Már száz év előtt is megtette ezt egyszer, 
mikor a kath. kis-gimnázium leégett s népe hónapokra 
hajléktalanná vált. 

A jogakadémia is kezd életre kelni. Már ott is 
megkezdődtek az előadások. Ez intézetnek legnagyobb 
vesztesége az, hogy másfél évtizeden át volt kitűnő 
igazgatója, dr. Pap Tibor, most halt meg. Betegeskedett 
már, de hogy hamarosan halálosra fordult a baj, annak 
oka is az orosz invázió. A menekülés izgalmai s a rémes 
éjszakai úton fűtetlen kocsiban szerzett nagyfokú hülés... 

Pap Tibor nem az egyetlen halottja a menekülés-
nek. De reánk, reformátusokra nézve a legnagyobb. 

Bizony az egész magyar reformátusság szeretet-
teljes részvéte, segítsége kellene ahhoz, hogy a végvidék 
meggyötröttjei kiheverjék az elmúlt hónap szörnyű csa-
pásait. 



Vájjon megvan-e mi bennünk, magyar református-
ságban is annak a testvéries összetartásnak csak egy 
századrésze is, a mi mutatkozott a zsidóságban a buko-
vinai, galicziai és máramarosi menekülések idején?! 

G. Gy. 

K Ü L F Ö L D . 

Nagy bri tátin ia. 

Nyilt beszéd. Dixon, angol protestáns lelkész a 
munkáspárt egyik előkelő lapjában érdekes czikket közölt, 
melyben a többek közt ezeket ír ja: „A mostani világ-
háborúban mi angolok, Európa legtudományosabb, leg-
képzettebb népe ellen: a németek ellen rántottunk kardot. 
A németek nemcsak a kereskedelem terén kiválóak, ha-
nem a tudomány minden ágában nagyszerű eredményekkel 
ékeskedhetnek. Elsőrangúak a vegytanban, a feltalálások 
terén, melyekat a gyakorlati életben ügyesen alkalmaz-
nak, a fizikában és a szocziálizmus kérdéseiben meglepő 
előhaladásokat mutatnak föl. A mai nagy háborúban 
olyan nép ellen küzdünk, mely a világnak a legnagyobb 
bölcselőket és írókat, a legnevesebb tudósokat, a leg-
kiválóbb theologusokat és zeneszerzőket adta. Ettől a 
néptől nyertük a könyvnyomtatás művészetét, a nevelés-
tudományt, a népbiztosítások különböző faját és a nép-
jóléti intézmények egész sorozatát; ennek a népnek 
köszönhetjük magát a reformácziót is. És hogy ezt a 
népet megsemmisíthessük, készek voltunk a világ leg-
zsarnokibb népével: az orosszal egyesülni. Kitettük Eu-
rópát annak a veszedelemnek, hogy ez a barbár nép 
esetleg elárasztja hullámaival az egész kontinenset. És 
ez még mind nem volt elég. Elhoztuk Európa harcztereire 
Afrika vad, műveletlen néptömegét és ez által csúfosan 
megsértettük azt a hagyományos tiszteletet, mellyel a 
czivilizáczió iránt eddigelé viseltettünk. Hát miért küz-
döttünk annyi századon át az igazságért, a világosságért, 
a szabadságért, a keresztyénség diadaláért, ha most 
egyszerre mindent a sárba ejtünk ?! Mi mindig azzal 
szoktunk kérkedni, hogy a kisebb népek szabadságát 
védelmezzük, azok boldogulását előmozdítjuk, azoknak 
műveltséget ajándékozunk, de nem gondolunk arra, hogy 
beszédünk tulajdonképen ellentétben van cselekedeteink-
kel. Gondoljunk csak a perzsákra, az egyiptomiakra, az 
örményekre, Tripolisz lakóira, a búrokra és India népeire 
Hangsúlyoznom kell azt is, hogy ezt a háborút nem a 
mi népünk indította meg, hanem annnak elbizakodott 
vezetői; sőt még a parlament jóváhagyását sem kérték 
ki a döntő pillanatban. 

A M I Ü G Y Ü N K . 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 

példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t kérjük, szíveskedjenek az 
1914. évi előfizetési díjat s a z e s e t l e g e s h á t -
r a l é k o t minél előbb beküldeni. 

A Claparéde-emlékre a dunántúli ref. egyház-
kerület 50 K-t adományozott, lapunk egy hirdetés díját, 
3 K-t adta e czélra. Eddigi gyűjtésünk 1561 K 10 fill. 

IRODALOM. 
A bibliaterjesztök. Ezeknek sanyarú helyzetére 

vonatkozólag egy minden jó ügynek nemeslelkű barát-
jától a következő levelet vettük : „Engedje meg, hogy egy 
bibliaterjesztő barátomtól, a ki a Britt és Külföldi Biblia-
Társulat szolgálatában állott, az alábbi néhány sort egy 
hozzám intézett levélből közöljem : „most pedig, kedves 
testvér, a mit soha nem hittem volna, bekövetkezett: a 
londoni társulat tudatta a berlini igazgatósággal és úgy-
szintén mivelünk Budapesten, hogy az angol állani nem 
enged több pénzt a kontinensre küldeni mint, a mennyi 
a depót fenntartására szükséges, ezért az összes biblia-
árúsait elbocsátja. November 30-án ki-ki mehet, amerre 
akar. Még egyelőre azt a pénzt se kapjuk ki, a melyet 
befizettünk takarókbetétként. Nálam ez kitesz 240 K-t, 
vannak, a kiknél 3000 K-t is kitesz, szomorú ez reánk 
nézve . . . stb." — Azzal a hő kívánsággal közlöm e 
sokatmondó "sorokat, hogy manapság, mikor a mű-
kegyesség és az áljótékonyság az utczákon kürtöltet 
maga előtt, talán találkoznak lelkek, akikben megcsendül 
az írás szava : annakokáért míg időnk van, cselekedjünk 
jót mindenekkel, kiváltképen pedig a mi hitünknek cse-
lédeivel . . . Valóban ha valakire ráillik ez a jelző, úgy 
azok a kenyér, munka és pénz nélkül maradt, biblia-
terjesztők, a kik csöndben végezték azt a munkát, a 
melyet a magyar keresztyénségnek kellett volna végezni, 
a kiknek munkája a mi szégyenünket takarta. De ha 
most ezeket gondtalanul, szívteleniil pusztulni hagyjuk, 
ez több lesz a szégyennél: „a ki azért tudna jót csele-
kedni és nem cselekszik, bűne az annak". Szegény-
ségemből azzal a kéréssel küldöm ide mellékelve ezt a 
10 K-t, hogy méltóztassék b. lapjában gyűjtést nyitni 
a kenyér nélkül maradt bibliaterjesztők fölsegélyezésére. 
Adja az Úr áldását minden fillérre, mellyel e súlyos 
napokban is a keresztyén testvéri közösséget az O dicső-
ségére megbizonyíthatjuk." Dr. N. N. — Erre a nemes 
czélra érkező adományokat az illetékes helyre juttatjuk. 

A Jó Pa j tás cz. gyermeklapot melegen ajánljuk 
olvasóink figyelmébe. A Jó Pajtást a Franklin-Társulat 
adja ki; előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 fillér, 
fél évre 5 korona, egész évre 10 korona. Egyes szám 
ára 20 fillér. Előfizetéseket elfogad és mutatványszámo-
kat küld a „Jó Pajtás" kiadóhivatala Budapest, IV., 
Egyetem-utcza 4. 

Isten keze a világháborúban. Egyházi beszéd a 
soproni templomban mondotta Prőhle Károly theol. tanár. 
Ára 20 fill. Kapható a szerzőnél. Jövedelme jótékony 
czélra fordíttatik. 

EGYHÁZ, 
Lelkészbeiktatás. A monostorpályii ref. egyház-

község új lelkésze, Varga Csongor, F. Varga Lajos 
nagyrábéi lelkész fia, f. hó 8-án foglalta el állását. 



Templomszentelés. A fancsali ev. egyházközség 
szépen renovált templomát e hó elején szentelte fel 
Thuróczy Pál ózdi lelkész, hegyaljai esperes. 

Hadikölcsön. Dr. Baksay Sándor püspök 60,000, 
a dunamelléki ref. egyházkerület 10,000, a budapesti 
ref. egyházközség 100,000. a Lorántffy Zsuzsanna-Egye-
sület 20,000. a Bethánia-Egyesület 10,000, a Kálvin-Szö-
vetség 2000, a budapesti ref. theol. ifj. segélyegyesület 
4000, a theol. ifj. Kálvin János-kör 150 K-t (pályadíj) 
jegyzett. Több jegyzésről nincs pontos értesülésünk, de 
tudjuk, hogy kerületbeli egyházközségeink, iskoláink, 
egyéb testületeink és tisztviselőink tehetségükhöz képest 
teljesítették hazafiúi kötelességüket. 

Tábori lélkószi szolgálatra újonnan Boda Péter 
nagyberényi és Hidegh János büssüi ref. lelkészeket hív-
ták be. Mindkettőt a külsősomogyi egyházmegyéből. Úgy 
tudjuk, még többeket fognak behívni. 

A pápa encziklikája. XV. Benedek pápa novem-
ber 16-án encziklikát bocsátott ki. Legfontosabb részlete 
ennek az, a melyben kérve-kéri, hogy a testvérgyilkos 
háboriinak mielőbb vége legyen és a Megváltó születési 
ünnepére békesség szálljon a földre! 

A budapesti ref. egyházban, mint már jeleztük, a 
háború kezdete óta vannak a templomokban köznapi esti 
istentiszteletek. A Kálvin-téri templomban a mult hét a 
Lorántffy Zsuzsánna-Egyesületé volt, Ennek misszioná-
riusa iíj. Victor János prédikált minden este nagy gyü-
lekezet előtt, „Jézus önarczképei" volt a tárgya meg-
ragadó beszédsorozatának. Jézus mint király, pásztor, 
magvető, orvos, gazda és mint vőlegény voltak témái. 
Az istentiszteleteken felváltva Fröhlich Dóra úrhölgy és 
az egyesület énekkara énekelt az ima, bibliaolvasás és 
szentbeszéd között. — E héten a Bethánia-Egyesület 
lelkésztagjai dr Szabó Aladár, dr. Kováts Lajos, Takaró 
Géza, Vargha Tamás, ifj. Szabó Aladár prédikálnak. Az 
időszerű beszédcziklus tárgya a szenvedés nagy problé-
mája lesz. Ezeken az istentiszteleteken is lesz magán-
és karének. — November 30-tól decz. 5-ig a Ker. 
Diákszövetség, decz. 6—13-ig pedig a Budapesti Ref. 
Ifjúsági Egyesület tartja az istentiszteleteket. 

A budapesti ref. skót misszió vezetőjét, Webster 
Jakab lelkészt, mint jeleztük, visszahívta a misszió vezető-
bizottsága. Dr. Kiss Károlytól, a budapesti ref. egyház 
ügyészétől reávonatkozólag a következő levelet vettük : 
„Jól tudod, hogy a budapesti skót ref. misszió vezető-
lelkésze, Webster James úr, egyházi hatóságának rendel-
kezése következtében Edinburghba tért vissza. Azt is 
tudod, hogy itteni búcsúzása egyházunk vezetőségétől 
igen szívélyes volt. Webster úr ez alkalommal is hang-
súlyozta irántunk táplált meleg rokonszenvét és azon 
ígérettel távozott körünkből, hogy, miután őt szíve ide 
vonzza, a hol mindenkor jól érezte magát, igyekezni fog 
családjával együtt körünkbe mielőbb visszatérni. — Ma 
kaptam tőle egy levelet, melyet november 5-én Edin-
burghban írt s melyben tudatja szerencsés hazaérkezését 
családja körébe. Az edinburghi komité könnyen érthető 
okoknál fogva egyelőre nem engedélyezi Budapestre való 
visszatérését, azonban ennek tagjai mindannyian igen 
hálásan emlékeztek meg azon szeretetteljes magatartásról, 
mellyel budapesti egyházunk vezetősége a miszió-iskola 
ügyeinek intézését az ő távolléte idejére vállalni szíves 
volt és azon reményüknek adtak kifejezést, hogy a há-
borús viszonyok megszűnte után minden jóra fog fordulni. 
Mindannyian sajnálatuknak adtak kifejezést a felett, hogy 
országaink egymással hadi állapotba jutottak. Egyetlen 
gyűlölséges, avagy csak barátságtalan hangot sem hallott 
Edinburghban ellenünk, sőt ellenkezőleg mindenki a 

legnagyobb szeretettel nyilatkozik Magyarországról és a 
magyarokról. Edinburghba érkezte után Skóczia minden 
részéből felhívásokat intéztek Webster úrhoz, hogy Magyar-
országról és Budapestről felolvasásokat tartson. Úgy 
szintén az ottani lapok részéről is megkerestetett ismer-
tető czikkek közlésére. Webster úr ezen felhívásoknak 
készséggel tesz eleget és már ez ideig is több felolvasást 
tartott és néhány czikket is közölt az ottani lapokban 
felőlünk. Azon hitben tesz eleget ezen felhívásoknak, hogy 
az általa annyira szeretett Magyarországnak és magyar 
barátainak némi szolgálatot tehessen, vagy legalább is 
a saját hálás érzelmeit nyilváníthassa velünk szemben." 

Mint azt már több ízben kifejeztük, nem kétel-
kedünk abban, hogy a külföldön, Angliában is, de külö-
nösen Skócziában sok jó barátunk van. Tudjuk, hogy 
Webster J. lelkész is ezek közé tartozik. O bizonyosan 

referált otthon arról is, hogy mi magyarok itt a keleten 
sokkal lovagiasabban bántunk az itt rekedt idegenekkel, 
mint a nyugati „grand nation"-ok és ezek között Anglia is. 

I S K O L A . 

A német egyetemek felhívása. A német egyetemek 
a rágalmak ellensúlyozására tiltakozó felhívást bocsá-
tottak ki, mely Magyarországban is több helyre meg-
érkezett már, így a kolozsvári egyetemhez is. Felhívó 
szózatukban különösképen azokhoz fordulnak, k k Német-
országban huzamosabb ideig tartózkodtak a háború meg-
kezdése előtt s hallották és látták, „hogy milyen szel-
lemben és mily sikerrel tanítják a fiatalságot és hogy 
semmit sem vésnek olyan mélyen a lelkükbe, mint a 
tiszteletet és csodálkozást az emberi szellem alkotásai 
iránt művészetbem tudományban és technikában, legyenek 
azok bármely nemzetéi és országéi". Tanúul hívják fel 
ezeket, „hogy igaz lehet-e az, a mit ellenségeink beszél-
nek .'. egyszersmind csatlakozásra szólítják fel a 
magyar egyetemeket is. A kolozsvári egyetem nevében 
az egyetem ezidei rektora küldött választ a tübingai 
egyetemhez, mely szerint csatlakoznak a német egye-
temekhez s tiltakoznak azok ellen, a kik „a háború kény-
telen rombolásait a műveltség megtagadásának tekintik". 

E G Y E S Ü L E T . 

A Bethánia-Egyesület, mint minden évben, úgy 
ebben is nagy karácsonyi könyv- és képvásárt rendez 
a karácsonyi ünnepek előtt. A vásár most is két rész-
letben lesz, úgy mint decz. 6—8-ig d. e. 10-től este 
9-ig a ref. főgimn. dísztermében; decz. 16-tól karácsonyig 
mindennap cl. e. 10-től este 8-ig az egyesületi helyi-
ségben (VIII., Sándor-u. 23!a. II. e.). Bizonyára sokan 
fogják felkeresni. 

A Bethánia Egylet hadikórháza f. hó 15-én d. e. 
nyílt meg egy kis ünnepély keretében. Az ünnepélyen 
dr. Szabó Aladár elnök az irgalmas szamaritánus példája 
alapján szólt arról, hogy az egyletet mi indította a kis 
kórház felállítására. Vargha Gyuláné az egylet általános 
működéséről szólt s arról, hogy ez új vállalkozás hogyan 
kapcsolódik bele abba. Dr. Thaly Lorántnak, a kórház 
főorvosának rövid beszéde s a Bethánia karának éneke 
után az egybegyűlt szépszámú közönség megtekintette a 
csinosan berendezett kórházat, mely most már készen 
várja a sebesült katonákat. 

A Protestáns Országos Árvaegylet választmánya 
f. hó 13-án a Protestáns Országos Árvaházban, Kovácsy 



Sándor elnök veöetésével tartott illésén, a melyen jelen 
voltak Wágner Géza dr. udvari tanácsos, alelnök, Bilkei 
Papp István ref. theol. akad. >tanár, Csengey Gyula dr. 
\igyvéd, Herényi János nagyiparos, Kaczián János ev. 
esperes, Mehnert Ernő magánzó, Szilassy Aladár v. b. 1.1,, 
Teleki Tibor gróf választmányi tagok és Brocskó Lajos 
kir. tanácsos, igazgató, hazafias áldozatkészségének köve-
tésreméltó példáját adta. Kovácsy Sándor lelkes szavak-
ban vázolván a magyar kormány által kibocsátandó 1914. 
évi 6%-° s m- kir. adómentes állami járadékkölcsön (hadi 
kölcsön) a nemzet létérdekét szolgáló czélját, indítványozza, 
hogy a Protestáns Országos Árvaegylet anyagi erejéhez 
mérten mozdítsa elő a magyar hadi kölcsön sikerét. 
A választmány a hazafiúi kötelesség szent érzésétől át-
hatottam határozatként kimondotta, hogy az indítványt 
elfogadja és a hadi kölcsönre 100,000 K-t jegyez és 
annak közvetlen jegyzésére Kovácsy Sándor elnököt fel-
hatalmazza. Az egylet ezt rendkívüli és nagy kiadását 
335,000 K-t érő budai telkeinek eladási árából fogja 
fedezni. A választmány a hazafias ügy elintézése után 
ugyancsak hazafiúi kötelességérzetből elrendelte egy 
hadbavonult apa gyermekének felvételét a Protestáns 
Országos Árvaházba, a kinek anyja nem rég halt meg. 
Elnök jelenti, hogy a szokásos karácsonyi gyűjtés, mely 
évenként körülbelül 6000 K-t juttatott az egyletnek, az 
idén elmarad, mert a hatóság most csakis katonai czélokat 
szolgáló gyűjtéseket engedélyez. A háború folytán az 
egylet egyéb jövedelmi forrásai is tetemesen megapad-
nak, a mi körülbelül 10 — 12,000 K veszteséget jelent, 
a mihez még súlyosbítóan járul az élet rérnitő drágasága. 
E nehéz életkörülmények közepette is a választmány 
teljes buzgalommal, csüggedést, kishitűséget nem ismerő 
lelkesedéssel folytatja áldásos munkálkodását, bízván a 
jó Istenben, bízván az emberek nemeslelkűségében. Az 
árvaházban jelenleg 102 növendék van, a kik közül 65 
középiskolát látogat. Az egyesület gondozó védelmét 191 
árvagyermek élvezi. 

A Lorántffy Zsuzánna-Egyesület nov. hó 22-én, 
este 7 órakor, a IX., Lónyay-u. 4/c alatti ref. főgimn. 
dísztermében teaestélyt tart az alábbi sorrenddel: 1. Köz-
ének. „Te benned bíztunk eleitől fogva". 2. Imádság és 
biblia-olvasás. Tea. 3. „Szárítsd fel könnyűdet". Énekli: 
a „Lorántffy Zsuzsánna Egyesület" énekkara, Árokháty 
Béla vezetésével. 4. „Hadikórházi tapasztalatok". Elmondja 
id. Yictor János. 5. Haendel: Ária a Messiás oratóriumból. 
Bach: „Sóhajok, könnyek". Előadja: Martin Anna. 6. 
„Teljes szívemből". Énekli: az énekkar. 7. Bibliamagya-
rázatot tart: Patay Pál. 8. Záróimádság és közének. 
„Zengjen hálaének4. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Poszvók Sándor, a soproni ev. theol. nyug. tanára 
nov. 10-én szívszélhűdésben, 76 éves korában elhunyr. 
Egyházának kiváló oszlopos embere volt. 13 évig volt a 
meszleni egyházközség lelkésze, 8 évig a középvasi egy-
házmegye esperese, 32 évig a dunántúli egyházkerület 

számvevője, több évig az egyetemes egyház főjegyzője. 
A püspökválasztásnál csak néhány szavazattal maradt 
kisebbségben. Az akadémia igazgatói tisztét 16 éven át 
vezette. Oyuráez Ferencz püspök, Bancsó Antal theol. 
akadémiai igazgató és Menyhárd Frigyes soproni lelkész 
végezték a szertartást temetése alkalmával. 

])r. Bodola Gyula, a pápai ref. főgimnázium fiatal 
tanára, a 17-ik honvédgyalogezred tartalékos hadnagya, 
életének 30-ik, tanári szolgálatának 4-ik évében a gali-
cziai harc?téren hősi halált halt. 

Áldás emlékezetükre! 

Felelős szerkesztő : B. P a p I s t v á n . 

H I R D E T É S E K . 

E R Z S É B E T K I R Á L Y N É S Z Á L L Ó 
Budapest, IV. Ker., Egyetem-utcza 5• szám. 
Régi jó h í rn ev ű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központ jában . A mult évben ú jonan épült m i n d e n modern 
kénye lemmel felszerelt ha temele tes házzal bővül t . — Szoba-
árak 3 koronától . Szabó Imre , szállodás. 

G A Z D Á K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E 
Alapíttatott 1900-ban 

B u d a p e s t , K á l v i n - t é r 1 0 . , s a j á t s z é k h á z á b a n 

Biztosí tásokat elfogad tüz- és j égkár ellen, úgyszintén 
az e m b e r életére a legkülönbözőbb módoza tok szerint elő-
nyös feltételek mellett. 

Az üz le te redményben a biztosí tot t tagok d í j a r á n y u k b a n 
részesülnek. 

A lefolyt 13 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
üzet feleslegéből közgyűlési ha tá roza t é r t e l m é b e n díjvissza-
tér í tésben. 

Biztosítási a jánla tok b e n y ú j t a n d ó k közvet lenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetí tésével . Nyomta tványokka l és felvdágosí-
tással minden i r á n y b a n készséggel szolgál az igazgatóság. 

Alapí tványok k o r m á n y hozzájárulásával 2,527.960 K 
Tar ta lékok •. . 3,846.903 K 
Biztosított t ag ja inak fennál lása óta kiű-

zetett t űzká rokban 12,385.000 K 
Biztosított t ag ja inak fennál lása óta kiű-

zetett j égká rokban 6,000.000 K 
Biztosított é r ték tűzben 1913. évben . . 930,000.000 K 

„ jégben „ „ . . 62,500.000 K 
Életüzlet á l lománya 17,370.144 K 

A Gazdák Biztosító Szöve tkeze te alapítása és fiók-
in tézménye a 

„ G O N D V I S E L É S " 
O r s z á g o s K ö z p . S e g é l y z ő T á r s u l a t Budapest , IX., 
Kálvin-iér 10., mely társula t tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kór.-ig t e r j e d ő temetési segélybiztosí tást nyúj t , népbizos í tás i 
osztálya kere tében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai- és 
vegyes-biztosí tásokat közvetí t m inden orvos i vizsgálat nél-
kül. — A „Gondviselés-Társulat" e lnöke : E m ő d y József, igaz-
gatósági t agok : Láng József, lovag E m b e r Károly, Czobor 
László, Meskó Pál, Nérei Ödön és ügyvezető-igazg.: Paur Ödön. 



Európa legnagyobb 
háborús térképét 

2 Korona 70 fillér 
előzetes beKüldése 
ellenében vagy 3 
Kor, ért utánvéttel 
bérmentve szállítja 

Hegedűs és Sándor 
könyvkereskedése Debreczenben. 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Érték esítő-
dfdfdf Szövetkezetén ez & & & 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 55 millió K 
évi forgalommal. Levélczím: HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 

Orgona- és harmoniumgyár 
06zerítia|tá»- is saját villamosvtlágítással berandazva. 
O R S Z Á G H S Á N D O R ÉS F I A 

os. ó« kir. udvari szillitók 
RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 

Alapíttatott 1861. ávben. 
Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon .díszoklevéllel" jelső díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játélnnód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-

• ——_ lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 
minúen nagyságban. Harmoniumok tetsaés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kivánatra küldünk. 

RIEGER OTTO gőzüzemre berendezett csász. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X,, Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 

A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kiiün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszia légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikai) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

3 lelhész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16° alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 

Vászon- és félbőrkötésben . 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8" alaKban 1772 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.60 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5 . - - kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Epen most je lent meg. Épen most je lent meg. 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
irta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára f űzve 8 kor. 

Hornyánszky Viktor könyvkiadóhi-
vatala Budapest, V., Akadémia-u. 4. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL kerMár ía -u tcza ÍL szám• Telefon; József 34—ÍO* 

Elvállalnak minden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Nagy gyakorlattal bíró 
speczíálísták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyházgyiilekezetek-
nek iskolák és templomok, 
valamint lelkészi- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. jt Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. .. .. .. .. 

H Á B O R Ú S I D Ő R E ! ^ 
Kis imakönyv harcztéren 

lévő katonáknak. 
írta Uray Sándor, ref. lelkész. 

Ára 16 fillér. 

ImádKozzunK szereteteinkért. 
ImáK háborús időkben, 

írta Lengyel Gyula* ref. lelkész. 
Ára 20 fillér. 

Imádságok háborús időkre. 
Magánhasználatra, 

írta Nagy Károly, makói ref. lelkész. 

Ára 20 fillér. 
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Egyházibeszéd a háború alKalmával. 
írta Haypál Benő. 

Ára 30 fillér. 

Háborűs Egyházi beszéd 
előimádsággal és éneKKel. 

írta Harsányi S. amerikai lelkész. 
Ára 60 fillér. 

Imádságom halld meg Isten. 
Kis imaKönyv családi használatra, 

írta Uray Sándor. 
Ára 20 fillér. 

Czélszerű levélhez melléKelt bélyegek-
ben beküldeni a kivánt könyv árát. 

Portóra 20 fillért kérek. 

Kaphatók KÓKAI LAJOSNÁL BUDAPEST 
I V . , R a m e r m a y e r K á r o l y - u t c z a 3 . s z á m . 



Megjelenik minden vasárnap. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IX., R á d a y - u t c z a 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak sth. küldendők. 
Laptulajdonos és k iadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B1LKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztők : 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, Tari Imre dr. é s 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési díjak: 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

TARTALOM. Az Ele t K ö n y v é b ő l : Advent. — V e z é r c z i k k : Nekrolog. Orth Ambrusné. — T á r c z a : A szülők. Németből ford. 
Alfa-Tan. — B e l f ö l d : Sebesültjeink lelki gondozása Horvátországban. E. Sz. D. A pécsi egyház munkája a hadba-
vonultak körül. Nyáry Pál. Két kérdés. — K ü l f ö l d : Francziaország. Nagybritánnia. Dr. T. I. — A mi ü g y ü n k . 
— I r o d a l o m . — E g y h á z . — I sko la . — E g y e s ü l e t . — Gyász rova t . — K ü l ö n f é l é k . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből. 

Advent. 
Jövel Uram Jézus . . . » 

Ján. Jel. 22.so. 

Itt van az évezredes váradalmakra, a nagy elő-
készületre emlékeztető Advent. Mély meghatottsággal 
ünnepeljük és gondolunk mindarra, a mit nekünk mon-
dani akar. Mikor is mondottuk igazibb átérzéssel az 
adventi imádságot, mint most, ezekben a nagy időkben, 
a melyeknek tanúi vagyunk. Tusakodva, egeket ostro-
molva száll ég felé milliók ajkairól az imádság: Jövel 
Uram, Jézus . . . jövel hamar! Lásd meg a sok nyomorú-
ságot, pusztulást, mit az alulról jövő bölcsesség idézett 
fel, a tengernyi könnyűt és számláihatatlan sebet, mit 
emberek ádáz küzdelme okozott. 

Advent — Isten országának eljövetele. Ha vala-
mikor, úgy most gondolunk arra,'hogy mily nagy buzga-
lommal, türelemmel kell imádkoznunk, dolgoznunk, küzde-
nünk érte. Azért t. i., hogy megvalósuljon az emberi 
élet minden viszonylatában, mozzanatában. 

Mily sokan gúnyolódnak most is a keresztyénség 
iigye felett. Az ok, úgy tetszik előttük, közelfekvő. Hol 
van a ti Istenetek, kérdezik, a kiben reménykedtek, hol 
van Jézus, a kit prédikáltok és az ő országa, a melynek 
evangéliumáról vallást tesztek. íme, mennyi szenvedés, 
gyász, siralom; íme, mindenütt nyers erőknek tusája, 
gyilkoló fegyverek villanása! De épen most, a szomorú 
tényekből tűnnek fel mindenünnen hatalmas apológiák 
a Krisztus és az ő igazai mellett. Ki meri mondani, 
hogy az emberi gondolat, tudás, érzés túlszárnyalta az 
embernek Fiát és az ő országának igazságát. 

Óh, ha csak egyetlen igéje öltött volna igazán 
testet és lenne az ember minden gondolatát és érzelmét 
teljesen foglyul ejtő hatalommá; ha már betöltötte volna 
királysága az egész földet! Itt lenne az új ég és új 
.föld és nem lenne ilyen halál, kiáltás és fájdalom. 

Igen, most kell meglátnunk, hogy milyen távol 
vagyunk a Krisztustól, milyen kicsiny még a mi keresz-
tyénségünk, milyen erőket kell kérnünk, várnunk, be-
fogadnunk, hogy a Krisztus teljességével ékeskedő kor-
nak mórtékére növekedjünk. Most látjuk, mi az emberi 
ész minden vívmánya, a kultúra minden felajánlott aján-
déka a felülről jövő kimondhatlan, legdrágább ajándék 
és ennek elfogadása nélkül. 

Ember, modern ember, javaidért, kedveseidórt, min-
denedért remegő ember, mikor ébredtél jobban tudatára 
annak, hogy nincs más igazi megtartó, megmentő erő, 
mint az, a mely Krisztusban jött el hozzád és ajánlta 
fel magát mindazon értékek megőrzésére, a melyek az 
életet igazán széppé, kedvessé, elviselhetővé teszik! ? 
Most látod meg a békesség, a szeretet, igazság min-
dennél feljebbvaló értékét és áldásait. 

Itt az Advent, közéig a karácsony, emlékeztet arra, 
hogy eljött a Krisztus, itt van az ő országa; de emlé-
keztet arra is, hogy mi nem mentünk hozzá, mi nem 
fogadtuk be áldását, dicsőségét és elzárkóztunk az általa 
hozott békesség elől. Azért mondjuk most és majd e nagy 
idők multával is, kérve, sürgetve, a háztetőkről is kiáltva: 
Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket és emelkedjetek fel 
emberek, nemzetek sziveinek ajtai, hadd menjen be 
életetekbe, intézményeitekbe, minden dolgaitokba a dicső-
ségnek és békességnek királya! 

NEKROLOG. 

Valahogy úgy érzem, hogy mi magyar ker. evan-
géliumi munkások — temetünk. Temetünk valamit, a 
mit megölt a háború, a mit nem tudtunk, a mit nem 
hittünk (legalább én nem hittem), hogy el tud pusztítani 
az idő: egy eszményt, az angol keresztyén eszményt. 

Azért mondom, hogy: temetünk {háborúban sok 
halottat nem temetnek), mert fájlalom s érdemesnek 



tartom el is temetni; de ez azt is jelenti, hogy nem 
tetszhalott ez, a mi feléledhet; nem, már nem hihetünk 
neki, ha jobb időben jelentkeznék is, mint barát. Az 
angol nemzet keresztyénsége, mely a kontinens protes-
táns, becsületes, igyekvő keresztyéneinek példaképe volt, 
most, a mikor a legsúlyosabb próbát kell kiállnia kép-
telenül Krisztus elleni magaviselettel lép fel s megdöbbent 
mindenkit. 

Nem beszélek az angol kormányról, a melynek 
politikája sokszor volt igaztalan, önző, sőt kegyetlen, 
de ez nem a nemzet volt; mi nem ilyen angolokat is-
mertünk közelről, láttunk sok szeretetet, világot átölelő 
keresztyén szeretetet, önfeláldozást, munkásságot ós lát-
tuk, hogy a mit egy kézzel ártott a kormány erőszakos-
sága, igaztalansága népekkel szemben, azt a társadalom 
másik kézzel jóvá igyekezett tenni, szeretettel, áldozattal 
vivén közéjük az örömhírt a Krisztusról s annak nagy 
szeretetéről. Imponálóan vitték át a gyakorlati életbe a 
bibliát s azt is terjesztvén, igazán mérhetetlen sokat 
tettek az emberiségért, ismertünk igazán nagy embereket 
köztük, nagy asszonyokat; gyönyörű intézményeit s út-
mutatását az evangéliumi életre, a mely példára nálunk 
különösen szükség volt. Ne sajnáljuk tőlük ma sem azt 
az elismerést, a mi ezt a multat megilleti. Akkor is tud-
tuk, hogy nem egész Anglia ilyen, de ez volt mégis az 
igazi Anglia . . . azaz itt álljunk meg : ez volt-e az igazi 
Anglia, vagy az, a mi ma kétségen kívül kibontakozott, 
mint a szinte mindenkori önző kormánypolitika kvint-
essenciája? Hetek óta kísérem figyelemmel az eseményeket. 
Nem csupán, mint magyar s nem csupán abból a szem-
pontból, hogy melyik nemzet tart velünk s ez fokozza-e 
vagy csökkenti győzelmi esélyeinket. Ezt természetesen 
mindenki megtette ebből a szempontból. De velem együtt, 
azt hiszem, sokan figyelemmel kísérték azt, hogy az egy-
mással harczban álló nemzetek, mint Isten előtt felelős-
séggel tartozó keresztyének, milyen állást foglalnak el, 
minő tevékenységet fejtenek ki ezen óriás földindulásban? 

A „hivatalos" Anglia fellépése kezdetben, ha nem is 
volt dicsérhető, de nem volt megbotránkoztató keresztyén 
szempontból. De mint az események forgatagából mind-
jobban kibontakozott valódi jellemet már igen nagy meg-
ütközéssel kellet fogadnunk eljárását. Azonban még hal-
latszottak közöttük elítélő-hangok, melyek — reméltem 
— megsokszorozódva, megerősödve fognak felzúdulni, a 
keresztyénség, (azaz — az üres szavak már nem hasz-
nálnak!) az igazság, a szeretet nevében, hogy: „állj 
meg! mi, közvélemény, tiltakozunk ez ellen a barbárság 
ellen !" Azoktól, a kikkel mi együtt dolgoztunk a szeretet 
nevében, kik annyi áldozatot is tudtak hozni ezért. De 
hol vannak most ezek ? Tudom, azaz, meg vagyok győ-
ződve arról, hogy sokan ott sem éreznek a háborús lelki-
ismeretlen párttal — s alighanem azok sem, a kiket 
mi ilyen áldásos munkákból ismerünk —, de mihaszna, 
ha szavukat nem emelik fel ellene ? Ha tán nem lehetne 
is már visszafordítani a kerekeket, a kultúrvilág (hogyan 
osztályozzuk most már a „kulturát" ?) még is tudná, 

hogy nem az egész nemzet az, a melyik így megtagadja 
fennen hirdetett eszményét s azt hihetné ezután is, hogy 
a mit hirdetett, sőt követett, azt oly szent meggyőződés-
ből tette, a mitől nem térítheti el semmi földi esemény, 
legkevésbé kapzsi irigység egy testvér, egy nemesen 
törekvő, kitartó, becsületes testvér iránt! (Ott is szigorú 
czenzura van ! Szerk.) 

Igen, az angol eszmény meghalt, azt fájdalommal 
sírba tehetjük. 

Azonban egy halott után a testvérek közt is kell, 
hogy elmélkedés, megfontolás, fennakadás ébredjen, hogy 
mik lesznek az eset következményei? így nekünk sem 
árt, ha nem térünk napirendre efölött, a nélkül, hogy 
üdvös következtetéseket ne vonjunk le belőle. Nekünk, 
magyaroknak különösen két szempontból megfontolandó 
a szomorú „haláleset". 

Először azt vegyük figyelembe, hogy minő hatást 
idéz elő egy keresztyén nemzetnél a zászló elhagyása. 
Tudom én is, hogy ők azt mondják, mi ellenünk nin-
csenek ellenséges érzelemmel, de ez már most tényleg 
nem igen változtat azon, ha egy más nemzet ellen, mely 
sokkal közelebb áll hozzájuk, ily lelketlen, ádáz háborút 
viselnek, nem változtat azon, hogy az a legnagyobb 
mértékben keresztyénellenes s hogy kimondhatlan kárt 
okoznak vele a keresztyénségnek. Úgyis mindenütt keresve 
keresik ellenségeink a méltatlan ténykedéseket, hogy 
elhirdethessék : a keresztyénség tartalomnélküli valami, 
már csak forma, régi tradicziók halmaza. Ennyi ember-
szeretet, mondják, van a pogányokban is, kik nem viselik 
Krisztus nevét. Pogányok közé menni, Krisztust hirdetni 
s ugyanazon pogányokat keresztyén testvéreik gyilkolá-
sára messzi földről hozni, ehhez hasonlót nem ismer a 
világtörténelem ! 

A másik szempont az, hogy csakugyan itt állunk, 
mint ifjabb testvér, eltévelyedett idősbb mellett, a ki 
számunkra, fájdalom, meghalt s így most már önállóan 
kell mozognunk, cselekednünk. 

De nincs olyan rossz, olyan csapás, a miből valami 
jó ne származnék. Meg kell tanulnunk a magunk lábán 
való járást. Ki kell nőnünk a gyermekczipőkből és Isten 
segítségével boldogulnunk, növekednünk kell külföldi 
buzdító példák és segítség nélkül is. Azoknak a nagy 
embereknek emléke nem változik szívünkben, a kiktől 
tanultunk, de a nemzet a maga egészében nem lehet 
példa többé előttünk. Es ez azt jelenti, hogy még keve-
sebbb a támaszunk a földön, mint eddig volt. De talán, 
ha rosszul esik is egyelőre, javunkra lesz. Az Isten nem 
hagy el, sőt több erőt fog adni, ha többre lesz szüksé-
günk és többet is kérünk tőle. A mint a háborúnak 
vége lesz és győztünk (mert győznünk kell, de azt 
naponta kérnünk is kell !) s megindul a "békés munka, 
akkor látjuk majd tisztán a munkateret is. Jelenleg is 
sok a „dolog"; nem mulasztom el soha, hogy ne hir-
dessem csekély erőmmel is, hogy mindenki most mutassa 
meg hitét, erejét a vigasztalással, erősítéssel, biztatással, 
imádkozással, megnyugvással, mert ez a mi kötelességünk 



most, kik érezzük, hisszük, hogy „mindenek javunkra 
vannak", de a mi rajtunk múlik, azt hárítsuk el fejünk 
felől s mások feje felől szintén. 

De azután, azután még másból is fog állni az a 
munka. 

Végleg nem számíthatunk ezután oly nemzet tá-
mogatására, mellyel nem foghatunk becsüléssel kezet, 
nem fogadhatunk el oly nemzettől semmit, kit nem tisz-
telhetünk. Es ez azt jelenti, hogy itt az idő, hogy min-
denki kötelességének tudja azt, hogy minden intézményt, 
melyre egyházunknak szüksége van, mely jó gyümölcsöt 
terem, minden társulást, mely Isten országát előbbre 
viszi, tőle telhetőleg segítsen. Itt az idő, hogy evvel a 
súlyos érvvel oda tudjunk férkőzni azokhoz is, kik eddig 
elzárkóztak előlünk, ha ilyenért kérni jöttünk. 

Ilyen ügy többek között a biblia kiadása is. Meg 
kell tudnunk csinálni ma már ezt s annak idején az 
adakozáshoz, ha kell (ha ezen múlik), járuljunk hozzá 
mindannyian. Sok-sok megfontolandó, megtanácskozandó 
lesz béke idejére, azért nem árt, ha minden Krisztushoz 
igazán ragaszkodó magyar protestáns elkészül reá, hogy 
megszabadulvan a háború borzalmaitól, hálából Isten 
iránt, ki kivezetett belőle, Neki is nagyobb részt szán-
junk a ránk bízott talentumok aránya szerint. Kiki vizs-
gálja meg, hol találja fel azt a munkát ós munkás kört, 
a hol igazán a Krisztusért dolgoznak, de ott azután 
tegyen, adjon igazán jó kedvvel és szívvel. Eddig azt 
mondottuk: adjatok, adjatok, most azt fogjuk mondani: 
„akkor adj, ha szíved ösztönöz és azért adj, nem mert 
én kérek, én csak megmutatom, hol a szükség". Mert 
nem hiszem, hogy azok alatt a súlyos megpróbáltatások 
alatt az is meg ne tanult volna hinni és imádkozni, a 
ki eddig „nem ért rá" és Isten mentse meg őt attól, 
hogy a béke napsugarában elfelejtse Azt, a kihez a 
viharban fordult, mert akkor jobb annak, ha egy malom-
követ kötnek a nyakába és a tengerbe vettetik . . . 

Ezek jutottak eszembe most, mikor az eszménvt 
temetjük, ki önmagát semmisítette meg. Fájlaljuk — de 
kiheverjük ezt a csapást is! Isten velünk lesz. 

Orth Ambrusné. 

T Á R C Z A . 

A szülők. 
Pölt-Nordheim. 

Úgy ültek ott ma is, mint egykoron 
Meleg szobában, lámpa fényinél, 
A termetes nagy gazduram 
Es gömbölyű neje; 
Mint egykor épen, ámde mégse úgy. 
Nem égett most a hosszúszárú és 
A horgolás is elhagyva hevert. 
Nem olvasta még az újságlapot 
Sem, a mi máskor úgy lefoglalás 

Mást olvasott — egy hosszú lajstromot 
S rajta neveknek végtelen sorát. 
Ezen száguldott sastekintete, 
Halántéka meg lázban lüktetett, 
A mint sietve fordít a lapon. 
Neje belé sem pillant, egyre csak 
Ura arczát szemléli. Nemsokára, 
Istennek hála, végire jutott. 
Már fölfelé készülne küldeni 
A hálának fohászát, a mikor 
Elhalványul s eláll a szívverése: 
Isten segíts! Mit bámul oly soká 
Egy pontra mind? Miért nem szól? Miért 
Nem teszi le kezéből a lapot ? 
„Meghalt! meghalt!" sikolt föl végtelen 
Fájdalmában az asszony — „elesett 
Fiam, egyetlen gyermekemnek vége!" 
Aztán megülnek némán — csöndesen. 
Hisz a megosztott bánat csak felényi . . . 
Igen! 
S kétszerte súlyos a közös bűn terhe. 
A kik békén egy negyedszázadot 
Együtt leéltek, most a gyűlölet 
Tekintetét vetik egymásra, mert 
Gyermektelen nem volnának magukban, 
Ha egy helyett lett volna öt vagy hat! 
Szemük mint éles tőr egymásra villan: 
— „Te vagy oka, sajnáltál a vagyonból 
Többet is részeltetni..." 
— „Nem, Te! mert többet nem hagytál születni . . ." 

Németből ford. Alfa-Tau. 

B E L F Ö L D . 

Sebesültjeink lelki gondozása Horvát-
országban. 

Köztudomású dolog, hogy Szerbiában dicsőséggel 
harczoló katonaságunk túlnyomó részben magyarokból 
áll. Bizonyára sokakat érdekel hát az a kérdés, milyen 
lelki gondozásban részesülnek a déli harcztérről több-
nyire a szomszédos Horvátországba, idegen ajkú nép 
közé hozott hitsorsos sebesültjeink. Néhány adattal szol-
gálhatok. 

Missziói központomban, Daruváron, másfélszáz sebe-
sült részére berendezett kórház van. A sebesültek nagyobb 
része állandóan magyar, sok köztük református. Midőn 
leszállnak a vonatról, idegenkedve hallgatják az előttük 
érthetetlen horvát beszédet. Felcsillámlik a szemük, mikor 
magyarul szólunk hozzájuk. Ott is vagyunk minden vo-
natnál, mely sebesülteket hoz; biztató, vigasztaló szóval 
és a ügyelem egyéb kézzelfogható jeleivel várjuk őket. 
Egy alkalommal 40-nél több református volt köztük, na-
gyobbára alföldi fiúk. Széles gyűrűben vettek körül, 
mikor mondtam, hogy ref. lelkész vagyok. Az öröm ott 
sugárzott arczukon, kitűnt felsóhajtásaikból, kérdéseik-



bői: „Nem reméltük volna, hogy ebben az idegen világ-
ban saját papunkra találjunk." „Már három hónapja 
nem láttam hitiinkbeli lelkészt." „Harmadéve, mióta a 
katonáéknál vagyok, nem lehettem ref. istentiszteleten." 
„Hála a nagy Úristennek, hogy idevezérelt bennünket." 
„De nagyon is óhajtjuk már a lelki vigaszt!" „Milyen 
jó lesz holnap — szombat volt — a templomban ki-
énekelni magunkat. Mikor lesz az istentisztelet, tiszte-
letes úr?" — Ez utóbbi kérdésre azonban szomorúan 
adtam meg a választ: „Sajnálom, barátaim, de holnap 
nem lesz nálunk istentisztelet, mert vidéken tartok előre 
meghirdetett úrvacsoraosztást. Az én lelkészi szolgálato-
mat 40 kilométernyi körben veszik igénybe a hívek." 
Elkomolyodtak. Láttam rajtuk, milyen fájdalmukra van 
a csalódás. A lelki éhség és szomjúság valósággal ki-
ült arczukra. Megsajnáltam őket. „Hát tudják mit, én 
holnap estefelé, úgy 6 óra tájban érkezem meg, akkor 
feljövök ide és az egyik teremben tartok maguknak 
istentiszteletet." Micsoda öröm! Könnyek jelentek meg 
a szemekben. „Köszönjük a jóságát"; „áldja meg érte 
az Isten". Egy öreg nópfölkelő erővel elkapta a kezem 
és megcsókolta. Az én szemeimbe is könnyek gyűl-
t e k . . . 

Másnap aztán, este 6 órakor, megtartottuk az isten-
tiszteletet. A kórház legnagyobb terme zsúfolásig meg-
telt. Ott volt nemcsak az én 40 ref. katonám, hanem a 
többi, másvallású magyar sebesült is. Micsoda buzgó-
sággal szárnyalt az ég felé: „Az Úr énnékem őriző 
pásztorom..." Imádság talán még soha nem jött úgy a 
szívből, mint akkor. Ha valaha, úgy akkor igazán érez-
tem, hogy a Jézus igéje gyönyörűséges. Sohase felejtem 
el azt a meghatottan figyelő, áhítatos, könnyeivel adózó, 
hálás gyülekezetet... 

Másnap pedig jöttek könyörgésre. Azt hitték sze-
gények, úgy megy itt is, mint náluk odahaza. Ámde itt 
a hívek szétszórva élnek, könyörgés nem szokott lenni. 
Az ő kedvükért elhatároztam, hogy ezután tartunk. S az 
én sebesültjeim mindennap felkeresik az Úr házát, a ki 
csak el tud vánszorogni, eljön. Én is, a mikor tehetem, 
felkeresem őket. „Harmatcseppeket", bibliai részeket 
osztok ki köztük. Milyen hálásak! Mikor eltávoznak 
innét, 3—4 levélben is megemlékeznek rólam. 

Egy jellemző esetet nem hallgathatok el. A kór-
házi istentiszteletet végighallgatta a kórházparancsnok, 
egy alezredes is. Nem tud jól magyarul, de beszédem-
ben többször megütötte fiilét a „szabadság" szó. Nem 
tetszett néki, „Katonának nem való a szabadság, annak 
engedelmesség kell" mondta az ápolónőnek. És holmi 
kicsinyes ürügyek alapján meg akarta tiltani, hogy a 
sebesültek templomunkba jöjjenek. Erélyes fellépésemre 
volt szükség, hogy tilalmát visszavonja. 

A déli harcztérről azonban a legtöbb sebesült Zág-
rábba kerül. A kiket ott elhelyezni nem tudnak, vidéki 
kórházakba küldik. Mivel ilyen Zágrábból Daruvárra 
került ref. sebesültektől hallottam, hogy két hétig Zág-
rábban sem láttak hitükbeli papot, ottani kollégámhoz, 

László Leventéhez fordultam, a kitől az ottani helyzetet 
megvilágító, következő levelet kaptam: 

„Zágrábban igen sok a sebesült, sokfelé szétszórva, 
körülbelül 15 helyen, kórházakban, iskolákban. Eleinte 
a zsúfoltság igen nagy volt, naponként három kórház-
vonat is érkezett, melyek csak úgy ontották a szegény 
sebesülteket. Ebből bizonyos mértékű fejetlenség is szár-
mazott, egyik helyről a másikra újra átvitték őket, vagy 
expediálva lettek tovább. Én természetesen kezdettől 
fogva megtettem, a mi tőlem tellett, de lassan ment a 
dolog. Ha egy kórházban megjelentem s kérdeztem, hogy 
vannak-e a kórházban magyarok s ezek között protes-
tánsok, mindenütt igenlő választ kaptam, de hogy kik 
és melyik betegszobában, nem tudták megmondani. így 
nekem minden egyes helyen végig kellett járnom vala-
mennyi szobát és sorba kérdezni a sebesülteket. így 
egybeírva és gyűjtve tartottam nekik istentiszteletet, osz-
tottam úrvacsorát, adtam kis imakönyvet. Eddig 500 ima-
könyv került kiosztásra. Az átvonuló katonaság részére 
szintén külön tartok istentiszteletet kommunióval. Szep-
tember 22-én reggel 7 órakor és délután 2-kor volt 
istentisztelet. 

Tudok esetet, mikor a ref. beteg kívánta papját és 
én mégsem kaptam értesítést, hanem a kath. pap akart 
erővel gyóntatni. Ilyen Maller Zsigmond kocsi lakos esete 
is. Nem jellemző eset ? 

Hogy így a folytonosan hullámzó sokadalomban 
vannak, a kikhez nem járhatok el, természetes. A jelen 
időkben sok és nehéz munka vár itt egy emberre, vé-
gességéből folyik, hogy nem lehet munkája tökéletes." 

Hogy mennyi ref. katona van Zágrábban, mutatja 
egy ott szolgálatot teljesítő hívemnek értesítése, mely 
szerint a reformáczió emlékünnepén — az ev. templom-
ban — 700-an voltak istentiszteleten, a kik mindnyájan 
úrvacsorával is éltek. Hát ezenkívül a sok nehéz beteg, 
a ki nem lehetett ott! 8 mégis, Zágrábban nincs ref. 
katona-lelkész! A hadvezetőség elnézi, hogy az amúgy 
is rettentő munkával megterhelt missziói lelkész vegyen 
új és milyen terhet vállaira, természetesen minden anyagi 
kárpótlás nélkül. 

Örömmel értesülök Vásárhelyi Pál lelkésztársamnak 
az eszéki kórházakban végzett szép munkájáról is, bár 
egy perczig sem kételkedem benne, hogy ő is megtesz 
minden tőle telhetőt. Csak az ottani ref. sebesültek szá-
mára vonatkozó informáczióim volt — úgy látszik — téves. 

A vukovári kórházakban levő sebesültjeinkről a 
Rúzsás testvérek gondoskodnak odaadó lelkipásztori sze-
retettel. 

Ki látja el azonban a Karlováczon, Bjelováron, 
Viroviticzán, Vinkóvczén stb. levő ref. sebesültjeinket 
lelki gondozással, a mely helyeken, sőt közelükben sincs 
ref. lelkész? Igazán, a mi protestáns katonáinknak van 
e tekintetben legrosszabb dolguk, mert míg a kath. ka-
tonák bárhova vetődnek, találnak hitükbeli lelkészt, a 
mieink nehéz óráikban nélkülözni kénytelenek a lelki 
táplálékot, a melyre pedig a súlyos megpróbáltatások 



alatt annyira megéheztek. Reméljük, hogy a külföldi 
kórházakban levő ref. sebesültek lelki gondozásával meg-
bízott Sebestyén Jenő Horvátországra is kiterjeszti mű-
ködését. De mit végezhetem ember ily rengeteg munka-
mezőn ?! 

Daru vár. E. Sz. D. 

A pécsi egyház munkája a hadbavonultak 
körül. 

Nem tudom mikor nyílott felségesebb munkatér 
egyházaink számára, mint a háborús bonyodalmak beállta 
óta. Nincsen olyan kicsiny falucska, a honnét el ne vit-
tók'volna „alegények elejét". (Most meg már, mint tudjuk, 
nemcsak az elejét válogatják.) Ezeket a hadbavonulókat 
bizonyára sehonnét sem bocsátották el lelkészeink „útra-
való" nélkül s azok a házak, melyekben az eltávozottak 
olyan nagy űrt hagytak maguk után, kell, hogy állandó 
terét képezzék az evangélium vigasztalását munkáló cura 
pastoralisnak. 

Mégis a városi egyházak azok, melyekben ha meg-
kétszereződött volna is a segítő munkások száma, még 
mindig bőven jutott volna teendő minden lelkes apos-
tolnak, mert ezekre van szükség napjainkban. 

Munkaterünk nagyságának s munkánk pontosságá-
nak tudatában őszintén kell sajnálkoznom a felett, hogy 
Kassán olyan akadályokra talált a lelkes tenni vágyás 
és az ajtók megnyíltát váró jogos kopogtatás, mint a 
hogy azt Révész Kálmán lapunk legutóbbi számában 
megírja. 

Vájjon nem hallunk-e hasonló beszámolót más őr-
állóhelyről is ? ! 

Pécsett csodálatosan simán ment és megy a hadba-
vonultak és sebesültek közti munka. 

Midőn a mozgósítás elrendeltetett s városunkban 
néhány nap alatt 10,000 embert szereltek fel, csakhamar 
jelentkeztünk a katonai állomás-parancsnokságnál, a hol 
a legnagyobb készséggel adtak olyan igazolványt, mely 
úgy laktanyákba, mint katonai szállásokba, úgyszintén 
városunkon keresztül utazó csapatokhoz szabad utat 
nyitott s nem akadékoskodok, hanem segítségünkre sie-
tok voltak azok az ügyeletes tisztek, kikkel itt is, ott 
is találkoztunk. A háborús világba oly meglepő gyor-
sasággal jutottunk bele, hogy nem gondoskodhattunk 
jó előre, készletbenlevő több száz vallásos iratunk pót-
lásáról. A mozgósítással együtt — tudjuk — megszűnt 
a privát postai csomagforgalom s ugyancsak zavarba 
jutunk, ha a dandár-iroda előzékeny segédtisztje : Svarcz 
főhadnagy úr készséggel hozzá nem járul azon kérel-
münkhöz, hogy a kiosztásra szánt bibliarészeket a dan-
dárparancsnokság czímére rendelhessük meg. (Katonai 
hatóságok, vagy személyek részére szállított csupán a 
posta e napokban csomagokat.) 

Hogy minél közvetlenebb legyen a katonáknak át-
adott traktatus hangja, 10,000 példányban nyomattunk 

buzgó egyháztagok adakozó készségéből megfelelő tar-
talmú röpiratot „Fegyverezzed fel a szívedet is!" czímmel. 

Es megkezdtük a kaszárnyák ós szállások látoga-
tását. Voltak, kik, bennünk baptistákat sejtve, bizalmat-
lanul tudakozódtak felekezetünk után. De a református 
név hallatára s annak kijelentése után, hogy nem fele-
kezet, hanem általános keresztyén szeretetmunkáról van 
szó, szívesen fogadták a másvallásúak is iratainkat s a 
mikor a vasúti állomáson keresztül utazó katonákat kí-
nálgattuk velük, azok is szívesen vették, mint jó útra-
való olvasmányt. 

Vájjon hány lélekben talált visszhangra az iratok-
ban levő felhívás ? Jó lenne-e tudni csakugyan ? 

Lehangoló, vagy egyenesen fellelkesítő lenne a 
szívek titkának ismerete ? Nem tudom! De sokszor tört 
ki lelkemből ez a kérdés! . . . 

Egy református katona, kinek épen csapatjával 
való elvonulásakor nyomtam markába néhány iratot, 
körülbelül ezt mondja: 

— Köszönöm ! Igazán érzi a lelkem, hogy szüksége 
van valamire . . . Mennyi minden rejlett e szavak és az 
azokkal egyben hangzó sóhaj mögött! Érzem, hogy szük-
ségem van valamire! Mi ez a valami, a minek szükségét 
nagy események előtt érzi a lélek? 

Az a békesség, mit a világ nem adhat, de megadja 
Az, a ki a saját életében mutatta meg, hogy hatalma 
van annak megadásához. (János XIV: 27.) 

A milyen készséggel nyitottak ajtót előttünk az 
illetékes tényezők az iratkák osztogatásához, épen olyan 
készséggel rendelték ki istentiszteletre is a ref. katonákat. 
Sajnálom, hogy nem számláltam meg a tartott isten-
tiszteletek számát, nem a dicsekvés, hanem munkánk 
statisztikája kedvéért. így csak hozzávetőleg mondhatom, 
hogy mintegy 12 istentiszteletet tartottunk a hadba-
vonulóknak. És láttunk nagy; erős embereket sírni. Nem 
a félelem könnyei voltak azok, nem is az itthon mara-
dókért gördülő fájdalom-könnyek csupán. Ott volt azok-
ban a könnyekben a bűnbánat, az Isten kegyelmében 
való öröm s az Istennel való találkozás tudatának 
könnye is . . . 

Hogy mekkora erő rejlik szép énekeinkben, azt az 
tudja igazán megérteni, mikor ezekkel a katonákkal 
énekli: „Perelj Uram perlőimmel. . ." „Szívemet hozzád 
emelem . . , mert szégyent nem vallanak, a kik hozzád 
e sedeznek! . . . " „Te benned bíztunk eleitől fogva! . . ." 
„Istenre bízom magamat!" Felejthetetlen jelenetek ! Akár 
a templom padjaiban szép renddel helyet foglalt seregre 
gondolok, akár arra a kis csapatra, mely ott a szigeti 
külvárosi csendes temető árnyas fái között, a zöld pá-
zsiton hallgatta az Élet Fejedelmének diadalra vezető 
erejéről szóló örömhírt, akár arra a szérűskertre, melyen 
félkörben állottak fel a nagyárpádi sátor-tábor katonái s 
úgy hallgatták az erős Isten üzeneté t . . . Itt lettek volna 
jelen azok, a kik a tábori misék czerimóniáját magasz-
talják! Majd tudnának különbséget tenni a kettő kőzett!... 

De felejthetetlen az is, mikor egyik délután egy 



tábori századba beosztott népfelkelő állított be hozzánk 
s nyalka tisztelgés után a tiszteletes asszonyt kereste. 
Tágranyitott szemekkel uézett a meglepődött tiszteletes 
asszony az őt kereső katonára, a ki válogatott szavakkal 
adta elő, hogy ő százada nevében jött és zászlót kér 
a tiszteles asszonytól. Másnap délben jött a küldöttség 
— hat felpántlikázott vitéz — a készséggel megígért 
lobogóért, melyen már az utolsó öltéseket végezték épen 
a serény kezek. Néhány perez múlva megjelentünk a 
küldöttség előtt, melynek tagjai megindultan olvasták a 
szép lobogó felírását: 

— Ha Isten velünk — kicsoda el lenünk?. . . 
Majd a küldöttség szónoka mondott egyszerűségét 

túlszárnyaló beszédet, mire a tiszteletes asszony szólott 
a zászlóra nyomott igék alapján, úgy hogy én már csak 
egy-két szót rebeghettem a megindulástól s majd el-
feledtük az útravaló olvasmányokkal és csokoládéval 
ellátni a népfelkelő vitézeket, a kik olyan diadalérzettel 
vitték magukkal a lobogót, hogy nagyobb örömmel talán 
a győztes csata után sem hozhatják. Megígérték, hogy 
visszahozzák! Segítse őket az Isten! Oh milyen más 
volt az az utassereg, mely elment „a szent szabadság 
oltalmára", mint az a véres, bekötözött fejű, felkötött 
kezű, megcsonkult lábú sereg, mely azóta jön egyre-
egyre . . . És ha fogékony volt a lélek az Igazság be-
szédére akkor, a nagy feladat előtt, vájjon fogékonyabb-e 
most, midőn Isten megtartó hűségét tapasztalta a csaták 
golyózáporában és látta, a mint imádkozni kezdett az 
is, a kinek szájából mindig káromló szavak hangzottak!?... 
Sebesültjeink is örömmel fogadják a lelki táplálékot. 
Hozzájuk is az a segítő készség nyitott utat, melyet 
mindenkor tapasztaltunk. Igazolványunkon ott van, hogy 
mindenkor szabadon látogathatjuk sebesültjeinket . . . 
Nyolcz kórházban ápolják önkéntes betegápolónőink ka-
tonáinkat. Hetenként háromszor látogatjuk a kórházakat 
káplánommal. A szétosztásra kerülő iratok ezreit (talán 
így is írhatom: tízezreit) az egyháztagok adakozókész-
sége folytán szerezzük be. Legutóbb egyháztanácsunk 
is ötven koronát szavazott meg iratokra. 

Érdekes megemlítenem, hogy a r. kath. egyház, a 
milyen hanyagul bánt a hadbavonulókkal, épen olyan 
nagy buzgósággal gondozza sebesültjeit. Csak Pécsett 
két tábori kath. lelkész működik! 

Bizony itt az ideje, hogy ref. lelkészeink közül is 
minél többen hivassanak be! Hiszen hány katonától 
hallhatjuk, hogy a táborban sehol sem láttak református 
lelkészt, ellenben kath. lelkész minden ezredhez jutott 
bizonyára! Itt van Eszék, Pécs, Dombóvár, Kaposvár 
közel egymás mellett. Hát nem jogosult kívánság az, 
hogy, mondjuk, ekkora körnek jusson egy ref. tábori lel-
kész is ! ? Nem teher nekünk ez a kedves munka, mit 
katonáink körül végzünk, de a jogtalanság fáj, midőn 
azt látjuk, hogy csak a pécsi egyházmegye területéről 
kb. 26 r. kath. lelkészt hívtak be tábori lelkészül s a 
ref. egyház összes tábori papjait ujjainkra szedhetjük . . . 
A fennjáró sebesülteket — kérésünkre — a templomba 

is kivezényli a kórházparancsnokság, a vöröskereszt 
nyugvó állomásán pedig az evangélikusokkal hetenként 
felváltva tartjuk egybegyűjtött híveinknek az istentisz-
teleteket . . . 

Vajha a sebesültek is megragadnák hitükkel azt 
a nagy Sebesültet, a ki nemcsak megsebesíttetett a mi 
álnokságainkért, hanem meg is halt értünk, hogy üdvös-
ségünket megszerezze! Nyáry Pál. 

Két kérdés. 
Lévay Lajos bicskei lelkész, a vértesaljai egyház-

megye esperese, a következő levelet írta hozzánk : 
Egy pár kérdést vetek fel, miket nem ártana lapod-

ban kissé megvitatni. 
1. Egyik lelkésztársam még a háború elején azt a 

kérdést intézte hozzám : tartson e a harezban elesettek 
emlékére gyászistentiszteletet és bevezesse-e azok nevét 
a halotti anyakönyvbe ? 

Én e kérdést nyílt kérdésnek jelentettem ki, melyet 
sokképen lehet vitatni, mindazáltal kifejeztem azon elvi 
álláspontomat is, hogy a jelen körülmények közt a meg-
szomorodottaknak vigasztalására, a harcztéren elesettek 
emlékére, ha kívántatik, a gyászistentisztelettartást meg 
nem tagadhatjuk. De csakis akkor tarthatunk, ha min-
den kétséget kizárólag, hivatalos adatokkal igazoltan 
inegállapíttatott, hogy az illető csakugyan elesett. Es az 
anyakönyvbe is be lehet vezetni a gyülekezetünkhöz 
tartozó s a háborúnak áldozatul esett és idegenben el-
temetett híveinket, már csak kegyeletes megemlékezésül 
is — de talán csak folyószám nélkül. 

Azóta erről a kérdésről szó esett az egyházkerületi 
előértekezleten is, anélkül azonban, hogy valamelyes egy-
öntetű eljárásban megállapodtunk volna, kinek-kinek 
belátására hagyatván, hogy adott esetben miként járjon 
el. Szerény nézetem szerint talán leghelyesebben csele-
kednénk, ha bevárnók a háború befejeződését és csak 
akkor tartanánk a gyülekezetünkből elesett harezosok 
emlékére együttes gyászistentiszteletet. Addig is azonban 
a csatában, vagy kórházakban elhunytak nevét, a mint 
arról hivatalosan értesülünk, esetről esetre, a következő 
vasárnap délelőtt a gyülekezetben rövid kegyeletes szavak 
kíséretében kihirdetnők, egyszersmind — mint Püspök 
úr is ajánlá — a harangokat kegyeletünk jeléül meg-
huzatnók. Vagy lehetne talán a vasárnap délelőtti utó-
imádságban megemlékezni a gyülekezetünkhöz tartozó 
elesettekről, avagy vasárnap délután külön gyászimád-
ságot tartani a templomban és közösen kérni a hátra-
maradottak részére Istentől vigasztalást. Egyébként e 
tekintetben szoros utasítást adni csakugyan alig lehet-
séges. 

2. Egy másik lelkésztársamtól a napokban a követ-
kező sorokat kaptam: „A mi katonáink sokfelé meg-
fordulnak, innen is, onnan is hoznak, vagy küldenek 
haza valamit: egy szép terítőt, vagy kendőt s azzal 
küldi, hogy : templomból hoztam, tegyék ki a mi temp-



48. szám. 

lomunkba is. Én ezideig elodáztam ezt a dolgot, hol 
egy, hol más kifogással, nem tudván elhatározni magam 
arra, hogy az így szerzett tárgyakat templomunkban 
felhasználjam. Azt is tudom, hogy más templomokban 
ezt megengedhetőnek tartják. Már most kérem Esperes 
urat, legyen szíves megírni: bevihető-e az így harácsolt 
tárgy, bármilyen szép is, a mi templomunkba vagy nem?" 

Válaszom így hangzott: „Szerintem a harcztérről 
hozott, vagy összeharácsolt tárgyaknak a mi templomaink-
ban nem lehet helyük. Vigyázzunk és legyünk óvatosak, 
nehogy a hazafias lelkesedés és harczos liaink iránti 
szeretetünk és kegyeletünk helytelen dolgok cselekvésére 
és hitelveinkkel össze nem egyeztethető ereklye, tiszteletre 
ragadja népünket. Leghelyesebb megoldás volna talán a 
felajánlott tárgyakat vissza nem utasítani, hanem az 
egyház ingóságai közé a paplakon letétbe helyezni és a 
mostani súlyos napok emlékei gyanánt megőrizni". 

Szerelném a kérdéseket, illetőleg a mások véle-
ményét is megismerni s elsősorban a Tiedet, kedves 
szerkesztő barátom. 

Fenti két kérdésre most röviden a következőkben 
válaszolunk : A mi a harczban elesettek, vagy a kórházban 
meghalt fiainkról való megemlékezést illeti, erre nézve 
tényleg bajos mindenkire nézve kötelező, egyöntetű el-
járást elrendelni. Egyházkerületi közgyűlésünk is tartóz-
kodott ettől. Lelkészeink pasztorális prudencziája, tapin-
tata bizonyosan eltalálja esetről esetre a leghelyesebb 
eljárási módot. Nem lényegtelen természetesen az, hogy 
az illetőnek halála feltétlen bizonyossággal megállapítható 
legyen. Voltak esetek, midőn egy-egy „eltűntről" mellette 
küzdő bajtársai állították, hogy elesett, sőt a hivatalos 
listákban megholtnak jelentett katonáról is később ki-
derült, hogy él és itt, vagy ott fogságban van. De fáj-
dalom, van sok biztosan megállapított harcztéri és kór-
házi haláleset. A hozzátartozók kérik az ilyenekről való 
megemlékezést, sőt külön gyászszertartást. Kisebb egyház-
községekben ez utóbbi nem ütközik semmi nehézségbe. 
És ón azt hiszem, ho<.>y lelkipásztoraink közül nem is 
tagadja azt meg egy sem a hozzátartozóktól, különösen 
abban az esetben nem, ha már ilyenek tartása ott előbb 
is szokásban volt. Attól félni, hogy az ilyen megemlé-
kezés „requiemszerű", igazán kicsinyesség. Nem lehet 
feltételezni azt, hogy a mi protestáns lelkészeink közül 
csak egy is olyan nyilatkozatot tenne beszédében, vagy 
•olyan kifejezést használna imájában, a mely ilyenféle 
megtévesztésre okot szóigáltatna. Népünkről is fel kell 
tételeznünk annyi megértést és hitczikkeinkkel való is-
meretséget, a mely képesíti arra, hogy tisztában legyen 
a mi megemlékezésünk jelentőségével. Iskoláinkban, 
szószékeinken hányszor van alkalmunk erre a kardinális 
különbségtételre megtanítani híveinket. Igaza van tehát 
az esperesnek, a ki azt a tanácsot adta a lelkészeinek, 
hogy az ilyen külön gyászistentisztelet tartását a feltét-
lenül bizonyos esetekben híveiktől meg ne tagadják. 
Annyit, hiszem, ki lehet vinni az ilyen speczmlis esetekben, 
hogy mindenféle ízléstelen búcsúztatók mellőztessenek. 

Azt talán szükségtelen is mondani, hogy az ilyen gyász-
szertartást semmiképen se tegyük függővé a stólától. 

De, a hol a távolban elhalt híveinkről külön szer-
tartással való megemlékezés soha szokásban nem volt 
és a hol azt most sem kívánják tőlünk, vagy, a hol 
ilyenek tartása a gyülekezet nagy népességénél fogva 
is lehetetlen, igenis helyes eljárás az, ha az elesettek, 
meghaltak neveit a vasárnapi istentisztelet alkalmával 
a szószékről kihirdetjük, minekutána előzőleg már imád-
ságunkban, sőt beszédünkben is megemlékeztünk a vesz-
teségről és a gyászolókról. Hiszen most úgyis minden 
vasárnap megemlékezünk ezekről, miért ne emlékeznénk 
nagyobb hangsúllyal és alkalmazottan, ha erre külön-
leges ok van. Ez az eljárás nézetem szerint mindenütt 
a leghelyesebb már csak azért is, mert itt a stóla kérdése 
nem játszik szerepet és mindenkinek egyenlő mértékkel 
mérhetünk. Ez feleslegessé teszi a külön gyászimák tar-
tását, sőt a külön harangoztatást is. Ez utóbbinak, ha előle 
semmiképen ki nem térhetünk, a délelőtti istentisztelet 
után van helye. Természetesen, ha vége lesz a háború-
nak, akkor majd elengedhetlen kötelességünk lesz az 
együttes gyászistentisztelet tartása, de az elesettekről 
való specziális megemlékezést akkorra halasztani, kegye-
letlen eljárás lenne. 

A mi az anyakönyvezést illeti, helyesebb lenne az 
elesettek és megholtak nevét együttesen egy helyen az 
anyakönyvbe feljegyezni. Sőt nagyon helyes lenne, ha 
a lelkészek emlékezet okáért mindenütt feljegyeznék az 
anyakönyv, vagy jegyzőkönyv lapjain ennek a nagy eszten-
dőnek helyi vonatkozású eseményeit. Fel lehetne jegyezni, 
hogy híveink közül hányan mentek el (kis gyülekezetek-
ben névszerint is felsorolva), kik hol*estek el, haltak és 
sebesültek meg, kik tértek vissza épen; milyenek voltak 
a viszonyok a háború alatt, milyen hatással volt ez a 
gyülekezetre, mit tett a gyülekezet a jótékonyság terén 
stb. Ezt kötelezőleg is el kellene rendelni. A mi a 2-ik 
kérdést illeti, efelett nem lehet nézeteltérés. Az ilyen 
„harácsolt" tárgyaknak sem a templomban, sem az egy-
ház bármilyen hivatalos helyiségében helyt adni semmi-
képen nem lehet, nem szabad. 

K Ü L F Ö L D . 
Francziaország. 

A belügyminiszter rendelete. A hadügyminiszter 
megengedte, hogy a háború egész tartama alatt a kü-
lönböző egyházfelekezetek lelkészei, a katonai hatóság 
előzetes engedelmével, naponkint meglátogathassák a 
hadi kórházakban levő beteg vagy sebesült híveiket. Fi-
gyelmezteti azonban a lelkipásztorokat, hogy tartózkod-
janak a más vallásfelekezethez tartozó férfiakat a saját 
egyházukba való átédesgetéstől. Különben is csak akkor 
végezhetnek lelkészi teendőket a papok, ha a kórházban 
levő katonák óhajtják. Az istentiszteleteket csakis a kór-
ház kápolnájában szabad megtartani. Az olyan kórhá-
zakban tehát, a hol nincsen kápolna, nem engedik meg 



az istentisztelet nyilvános megtartását. A hadügyminiszter 
az egészségügyi csapat vezetőségéhez intézett rendele-
tében eltiltotta, hogy a Vöröskereszt ápolónői és apá-
czái szent képeket, szobrokat vagy más egyéb szent 
tárgyakat osztogassanak a katonák között. A rendelet 
értelmében ezeknek a hölgyeknek csakis az ápolással 
szabad foglalkozniok és vallási kérdésekben a legszigo-
rúbb semlegességet tartoznak megőrizni. És ezt annál 
ís inkább megköveteli tőlük a miniszter, minthogy a hadi 
kórházakban jelenleg mindenféle vallásfelekezet képvi-
selve van. 

A reimsi protestáns templom. A protestánsok Reims 
városában levő szép templomát szeptember 19-én a né-
met gránátok lángba borították. Ez a templom az 1870-iki 
hadjárat alkalmával érdekes jelenet színhelye volt. Mikor 
a németek a várost elfoglalták, Bismarck kíséretével 
együtt megjelent az istentiszteleten, melyen épen Pau-
mier lelkész prédikált. A hazafias lelkész úgy gondolta, 
hogy a haza ellenségeinek jelenlétében nem folytathatja 
az istentiszteletet. Félbeszakította tehát beszédét, rövid 
imát mondott és azután elbocsátotta gyülekezetét. 

Nagybritdnnia. 

A térdszalagrend imája. Az angol térdszalagrend-
nek Windsorban van egy kápolnája, a hol a nyil-
vános istentiszteletek alkalmával a lovagrend tagjaiért 
imádkoznak. Mikor a háború kitört, a rend több tagja 
azt óhajtotta, hogy a német császárt és Ausztria csá-
szárját, valamint a többi tagokat is, a kik az ellenség 
táborához tartoznak, törüljék ki a rend sorából és ne 
imádkozzanak többé érettük. A lovagrend intézősége 
azonban nem hajlott a felszólalók kérésére, mert az alap-
szabályok értelmében c?ak azok törlendők, a kik az an-
gol király személye ellen árulást követnek el. A királyt 
pedig csak saját alattvalói árulhatják el, más nemzethez 
tartozók nem. 

Dr. T. I. 

A M I Ü G Y Ü N K . 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t kérjük, szíveskedjenek az 
1914. évi előfizetési díjat s a z e s e t l e g e s h á t -
r a l é k o t minél előbb beküldeni. 

A Kálvin-Szövetség választmánya november 20-án 
látogatott gyűlést tartott dr. Bernát István és Petri Elek 
elnökletével. Kegyelettel emlékezett meg a választmány 
kidőlt oszlopos tagjáról, Komáromy Lajosról. Azután 
elhatározta, hogy a közgyűlést, a fönforgó nehézségekre 
való tekintettel, a normális viszonyok helyreállásáig el-
halasztja. A katonai szolgálatra bevonult ügyvezető tit-

kár teendőinek ellátását dr. Vargha Bálint ref. főgimn. 
tanár, a pénztárosét pedig ¥>.Pap István vállalta magára. 
Örömmel járult hozzá a választmány az elnökség amaz 
intézkedéséhez, hogy a hadi kölcsönre a Szövetség pén-
zéből 2000 K-t jegyzett. Egyszersmind elhatározta a 
választmány, hogy 200 K-ért evangéliumi részeket szerez 
be és oszt szét a hadbavonult és sebesült katonák közt. 

Adomány. Sáfár Béla váczi ref. lelkész 10 K-t 
küldött Szövetségünk pénztárába, mint a Váczon tartott 
sikerült vallásos estélyen befolyt adomány egy részletét. 

I R O D A L O M . 
Jó tanácsok a magyar nép számára. Ilyen czímen 

adott ki a barsi ref. egyházmegye lelkészegyesülete egy 
kis füzetet népies kiadványai sorozatában, a melyet 
Birtha József lévai ref. lelkész szerkeszt. Keltz Gyula 
főispán, Patay Károly esperes, Áray Elek, Birtha József, 
Szabó S. Zsigmond írták e füzet pompás czikkeit, a 
melyek hatalmas érvekként használhatók fel, különö-
sen a mostani időkben, az egyke rendszer ellen. Meg-
érdemli e füzet a legszélesebb körű terjesztést. Kár, hogy 
sem a füzet ára, sem az nincs jelezve, hogy hol, milyen 
feltételek mellett kapható. 10 ezrivel kellene terjeszteni! 

Német háborús egyházi irodalom. 1. Superint. 
Osk. Brüssau: Kriegsbetstunden 1.—2. Folge á 1'30 K, 
2. „Evangelische Freiheit" Kriegshefte 1—3. á 1 K, 3. 
Gottes Wort in eiserner Zeit. Ein Gedenkbuch in Predig-
ten und Kriegsbetstunden Lfg. 1—6. á 1'30 K, 4. Kriegs-
predigten aus dem Jahre 1914 v. verschiedenen Yerfas-
sern 1—2. á 0'50 K, 5. Lahusen: lvriegspredigten No. 
1 — 6. á 014 K, 6. Lic. Dr. Johann Rump: Kriegs-Bet-
stunden und Gedáchtnisfeiern zu Ehren Gefallener, 4 
Predigten, 6 Betstunden, 3 Feiern. 130, kötve 2 K, 7. 
Findet uns gross die grosse Zeit? 6 Predigten und 
Ansprachen v. Cordes, Naumann, Schröder. á Í'IO K, 8. 
Kessler I . : Durch Gott zum Sieg. 2 Sammlung v. Pre-
digten und Ansprachen in Kriegstagen á 1 K. Megszerez-
hetők Kókai Lajosnál is, Budapesten, IV,, Kamermayer 
Károly-u. 3. 

A magyar bibliaterjesztők javára a mult számunk-
ban közölt felhívásra Takaró Géza kőbányai lelkész 5 
K-t adott. 

E G Y H Á Z , 

Esperesválasztás. Az orbai (erdélyi egyházkerület) 
új esperesét, Ignácz Lászlót nov. hó 5-én iktatták be a 
kovásznai egyházmegyei közgyűlésen hivatalába. 

Lelkészválasztás. A megyaszói ref. egyházközség 
Sütő Kálmán semjéni lelkészt választotta meg lelkipász-
torul. 

Lelkészbeiktatások. Dérczy Imrét, a mezőszavai ref. 
egyházközség új lelkészét f. hó 8-án iktatták be hiva-
talába. — Folyó hó 22-én foglalta el Szilágyi Béla volt 
magyargyönki lelkész új állását Czeczén. A hivatalos 
beiktatást Babay Béla sárpilisi lelkész, egyházmegyei 
főjegyző végezte. Beszédében igen találóan s alkalom-
szerűen vázolta azon kellékeket, a melyek szükségesek 
lesznek az új lelkipásztornak a czeczei gyülekezet jobb 
jövője érdekében, hogy t. i. az anyagilag biztos alapon 
álló gyülekezet egészen megfelelhessen hivatásának. Aján-
lotta azért a beiktató lelkész a gyülekezetnek, hogy teljes 
bizalommal legyen új lelkipásztora iránt és a közelebbi 
évek sajnálatos eseményeit feledve, a jó békesség s az 
atyafiak közti jó egyetértés lakozzék körében. A megható 



és találó beiktatóbeszéd után Szilágyi Béla új lelkész 
jól megválasztott s a czeczei gyülekezet viszonyaihoz 
találó alapigével (II. Kor. XII: 20—21.) fejtegette a reá 
váró feladatot, ígérvén a maga részéről a teljes hűséges 
munkát, igyekezetet, szeretetteljes gondoskodást a reá-
bízottakról. Kérte egyúttal e munkájához a gyülekezet 
bizalmát s szíves együttműködései oly czélból, hogy Isten 
kegyelme által munkálkodhassanak lelkész és gyülekezet 
vállvetve a gyülekezet javára és Isten dicsőségére. Tel-
jes figyelemmel hallgatta a templomot megtöltő közönség 
új lelkészének —- kinek beköszönési ünnepélyén részt 
vettek Kájel Jstván felsőiregi ós Bocsor Lajos tengődi 
lelkészek is — igazi krisztusi szeretettől áthatott beszé-
dét. Vajha fogannának meg a czeczei gyülekezet tagjai-
nak lelkében az evangéliumból merített igék s terem-
nének gyümölcsöt, olyat, a minőről a koronás zsoltáríró szól 
(CXXXIIL Zsoltár, 1. v.): „ímé mily szép és gyönyörű-
séges az atyafiaknak békességes egyiittlakozásuk" s 
építenék együtt az Úrnak hajlékát, a Krisztus földi anya-
szentegyházát az Úrnak Czeczén letelepedett népe között! 
Megemlítjük még, hogy a beiktatást követő napon az új 
lelkész vezetése alatt tartott presbiteri gyűlésben a nyug-
díjazás folytán megüresedett 2 tanítói állás szép egyetér-
téssel betöltetett s a hadi kölcsönre az egyház tőkéjéből 
100,000 K jegyeztetett. {b. I.) 

A tengődi gyülekezet tagjai (590 lélek) az országos 
Vörös-Kereszt Egyesület javára természetbeni adományok-
ban és készpénzben mintegy 1200 K-t adományoztak. 
A hadi kölcsönre pedig az egyház állandó alapjából 
(egyházfenntartási alap) 1500 K-t jegyzett a presbitérium. 
A Vörös-Kereszt helyi fiókjának tagjául 28-an jelentkeztek. 

Új tábori lelkész. Csikesz Sándor kiscsányi lelkészt, 
a Baranyai Kálvinista Lobogó szerkésztőjét tábori lel-
készi szolgálatra Bécsbe hívták be-

Külföldön lévő sebesült katonák látogatása. Az 
egyetemes konvent elnöksége Sebestyén Jenőt, lapunk 
munkatársát bízta meg a külföldön lévő magyar sebesült 
katonák látogatásával, miután Megyercsy Béla nem mehe-
tett. Sebestyén Jenő fontos és, hisszük, eredményes út-
jára 27-én, pénteken d. u. indult el Bécs felé. 

A Kálvin-téri ref. templomban következő héten 
hétköznap este 6 órakor prédikálnak: Vargha Tamás 
nov. 30-án „Isten bélyege az emberben" ; decz. 1-én 
„Az ember bélyege Krisztuson" ; decz. 2-án „Krisztus 
bélyege a hívőkön. Muraközy Gyula decz. 3-án „A halál 
az életben" ; decz. 4-én „Élet a halálban" ; decz. 5-én 
Krisztus — életben és halálban. 

A nagyenyedi protestáns nők segélyzö-egyesülete 
most a háború tartama alatt is szép munkát végez. Va-
sárnap dólutánonkint vallásos összejöveteleket tart, a 
melyen Lázár István, Fejes Áron, Zayzon János, Váró 
Ferencz tanárok és Jancsó Sándor lelkész tartanak elő-
adásokat. 

Új aggodalmak. Napról napra új meg új aggodal-
maink vannak. A legutóbbi napokban meleg részvéttel 
és szeretettel gondoltunk azokra a testvéreinkre, a kik 
az újabb betörések folytán most már másodízben is 
kénytelenek voltak hajlékaikból télvíz idején menekülnie 
Adja Isten, hogy minél előbb visszatérhessenek! 

A gömöri ref. egyházmegyében a Bornemissza 
László lemondásával megiiresiilt gondnoki állásra a sza-
vazatok nagy többségével Lukács Géza alispánt, az egy-
házmegyei aljegyzői tisztségre pedig Zajdó László zsipi 
lelkészt választották meg. 

Hadikölcsönjegyzés. A pesti ref. egyházmegye gyü-
lekezetei Nagy Ferencz esperes lelkeshangú felhívására 
eddig 382,350 koronát jegyeztek a hadikölcsönből. — 

A Baldácsy-alap 100,000 koronát, a fiumei ref. egyház 
40,000, a budapesti unitárius egyház 40,000, a budapesti 
magyar és német egyház 150,000, a protestáns patronázs-
egyesület 10,000 K-t jegyzett. Egyházaink és intézmé-
nyeink kivették részüket a hazafias vállalkozásból. — 
A budapesti ref. theologia hallgatói 400 K-t gyűjtöttek 
a hadikölcsönre. Ennek kamataiban a Kálvin János-Kör 
fog részesedni. A visszatérítendő tőke is a körre száll. 

A nagykőrösi ref. egyház presbiteriunia e hó 
19-én tartott gyűlésében elhatározta, hogy a hadiköl-
csönre 100,000 K-t jegyez. Egyszersmind helyeslőleg 
tudomásul vette, hogy a főgimnáziumi Ifjúsági Segítő 
Egyesület 10,000, az Arany János önképzőkör 1600, a 
Gyorsírókör 250, a Zenekari alap 1500, az Ösztöndíj-
alapokból 1000, a régi tanárok arczképei lefestésére gyűj-
tött alapból 100 s a Kossuth-Lajos alapból 200 K-t 
jegyeztek hadikölcsönre. Az egyháztanács az itthon ma-
radt 17 tanítónak 100—100 s így 1700, a képezdei 
tanároknak 600, a főgimn. tanároknak 1000 K fizetés-
előleget engedélyezett, hogy abból a hadi kölcsönre 
jegyezzenek. A képezde alapjaiból 4000, a képezdei Ifjú-
sági Segély-Egylet alapjából 1000 K-t jegyeztek, a ké-
pezdei növendékek pedig 200 K-t közadakozásból. E 
szerint a nagykőrösi ref. egyház és iskolák összes jegy-
zése a hadi kölcsönre 123,150 K-t tesz ki. A Nagykörösi 
tanítóképezde tanulóifjúságának hazaszeretetét s áldozatra 
kész lelkesedését fényesen tanúsítja az, hogy mikor Váczy 
Ferencz igazgató kérte őket, adakozzanak anyagi tehet-
ségükhöz képest lehetőleg mindnyájan a küzdő harczo-
soknak karácsonyi ajándékkal elláthatására : pár nap alatt 
173 K-t adakoztak össze a temetésekkel szerzett fillé-
reikből —• ezek a nagyobb részt szük anyagi viszonyok 
közt élő derék képezdei növendékek. E mellett az ifjú-
ság két darab 100—100 K-ás hadikölcsönjáradékköt-
vényt jegyezett, a melynek fedezésére szolgál már 
eddig meglévő 74 K alapja, a többit, vagyis 126 K-t, a 
növendékek felekezeti különbség nélkül adják össze. 

I S K O L A . 

A debreczeni m. kir. tudományegyetem első tör-
ténelmi okmánya. Latin és magyar nyelven állította ki 
a debreczeni új egyetem rektora azt az okmányt, a mely-
ben jelenti, hogy az egyetem 55 hittudományi hallgatója 
és két s.-lelkész a törvény által nyújtott kedvezményről 
lemondva, a haza fegyveres védelmére, a honvéd zászló 
alá nov. 16-án felesküdött. Az eskütétel után a theolo-
gusok Baltazár dr. püspök lakása elé vonultak, a kit 
„a debreczeni nótás magyar diákok" nevében Tihanyi 
Kiss Sándor IV. é. theologus üdvözölt. A püspök lelkes 
beszéd kíséretében szép selyemzászlót nyújtott át a ki-
csiny seregnek. A bevonulók még Kiss Ferencz rektor-
nál (a kinek I. é. theol. fia szintén bevonult), dr. Erdős 
József theol. akad. dékánnál és dr. Kun Béla kollé-
giumi rektornál is tiszteleglek. A lelkes ünnepély a 
179. dics. 10. versének éneklésével ért véget. Áz ott-
hon maradt hallgatók pedig betegápolókul jelentkeztek. 
A fegyveres szolgálatra jelentkezett theologusokat itt 
Budapesten képzik ki altisztekké, az utóbbiak részben 
a kollégiumi kórházban nyernek alkalmazást, részben 
vonatkísérői szolgálatot teljesítenek. Mint a mi theolo-
gusaink, úgy ők is felügyelői szolgálatot teljesítenek, 
mellettük népfelkelők vannak. Vonatkísérőkül, Baltazár 
püspök felhívására, a lelkészek közül is többen jelent-
keztek. — Ezzel kapcsolatban említjük meg, hogy a po-
zsonyi ev. theologusok is fegyveres szolgálatra jelent-



keztek és a budapesti rabbiképző intézet hallgatói is 
bejelentették legutóbb, hogy a törvény által nyújtott 
kedvezménnyel élni nem óhajtanak. 

Fogságba jutott és eltűnt tanár. Tóth Károly 
pápai ref. főgimn. tanár, tartalékos zászlós az északi 
harcztéren orosz fogságba került; Somody Gergely kún-
szentmiklósi ref. főgimn. tanár a déli harcztéren eltűnt. 

EGYESÜLET. 
A Budapesti Ref. Keresztyén Ifjúsági Egyesület 

november 29-én vasárnap este 7 órakor a Lónyai-ntczai 
főgimnázium dísztermében szeretetvendégséget rendez. 
Műsor: 1. Közének, ima. 2. Tea. 3. Hadi kórházi tapasz-
talatok : id. Victor János. 4. Zongorán játszik: Kali 
Leona. 5. Szaval: Major Irén. 6. „Térj magadhoz." 
Énekli az egyesület énekkara. 7. Hangok a táborból. 
8. Bibliát magyaráz: Gál Lajos. 9. Közének. Belépő-
díjak: Családjegy (3 személyre) 2"40 K, személyjegy 
1 K, ifjaknak 60 fill. 

A Budapesti Evangéliumi Keresztyén Diákegye-
sület nov. 29-én, vasárnap d. u. 5 órakor a Ráday-u. 
28. alatti ref. theologia dísztermében nyilvános diák-estélyt 
tart. Programm : Elnöki megnyitó. Háború—diákság — 
társadalmi kérdések. Dr. Sidó Zoltán előadása. Cherubini: 
Lodoisca. Előadja a Lónyay-utczai főgimn. zenekara. 
Az élet fundamentuma. Homann Károly előadása. Fel, 
mert eljő az éjjel! Férfi-kvartett. Előadják: Deme László, 
Grósz Frigyes, Olajos Pál, Rauch Iván. Hét tűzben észa-
kon. Egy sebesült ügyvédjelölt elbeszélése. Bár jő az 
éj . . . Férfi-kvartett. Belépődíj nincs. Esetleges adomá-
nyokból a tiszta jövedelmet a hadbavonultak segélyezésére 
adjuk. 

GYÁSZROVAT. 
Szabó Ferencz nagykorpádi ref. lelkész életének 

65-ik évében elhunyt. 
Özv. Szöts Sándorné, néhai Szőts Sándor dévai 

lelkész (dr. Szőts Farkas tanártársunk testvére) özvegye 
f. hó 12-én, 56 éves korában meghalt. 

Dr. Tóth Dániel, Miskolcz város tiszti ügyésze, 
a miskolczi ref. egyházközség presbitere, az alsóborsodi 
ref. egyházmegye tb. ügyésze, életének 41-ik évében, 
hosszas szenvedés után elhunyt. Az elhunytban dr. Tü-
dős István püspök sógorát gyászolja. 

Koncz Sándor abádszalóki ref. lelkész életének 
54-ik évében, hosszas betegség után elhunyt. 

Áldás emlékezetükre ! 

K Ü L Ö N F É L É K . 

A jövő évi termes védelme. A háború kimenete-
lére döntő befolyással bír, vájjon lesz-e jövőre elegendő 
termésünk. Nemcsak a harczoló csapatok kifogástalan 
élelmezése függ ettől, hanem az is, hogy az ország lakos-
sága ínséget ne lásson. Már most meg kell tenni minden 

lehetőt a jövő évi termés biztosítására és védelmére. 
Nem elég tehát a földet megmunkálni és bevetni, de a 
várható termést biztosítani is kell, minden bekövetkezhető 
károsodás, de főleg jégverés ellen. A gazdaközönségnek 
e tekintetben az altruisztikusan működő biztosító intéz-
mények minden tekintetben kezére járnak. A biztosítás 
ugyan nincs befolyással a termés eredményére, de már 
magában véve az is nagy dolog, ha az elpusztult termés 
értókét készpénzben megkapja a gazda. Védeni kell az 
idei készleteket is. A legutóbbi malomégések szolgálhat-
nak leginkább intő például, hogy a magtárak és az 
azokban fekvő termények, gazdasági épületek tűz ellen 
való biztosításának elmulasztása teljes vagyoni romlást 
okozhat. A gazdaközönség által létrehozott altruisztikus 
szervezetnek: a Gazdák Biztosító Szövetkezetének az a 
munkája tehát, hogy a biztosítási ügyet a legteljesebb 
mértékben népszerűsíteni óhajtja, a háború kitörése óta 
csak fokozta az intézmény jelentőségét, különösen azáltal 
is, hogy a szövetkezet most sem emelte a biztosítási 
díjakat, így tehát mindenki most is olcsón veheti igénybe 
a modern vagyonvédelem jónak bizonyult eszközeit. 

Felelős szerkesztő : B. P a p I s t v á n . 

HIRDETÉSEK. 

E M magyar dragyir gőzerfl-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

B 1 Ö L L E R J Á N O S 
utóda M A J E R K Á R O L Y 

Budapest, VII., Thököly-út 52, 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek Ingyen. 

csásxéLi-i é s l Ö J r A l y i 

udvari szállító 

A l e g j o b b 

kályhákat és kandallókat 
szállít 

H E I M H . 
B u d a p e s t , T l x o n e t - u d v a r 

Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. réssére. Több 
mint 100,000 van belőle használatban. 

Valódi 
e s ő k ezze 

a Tódő-
^ g y g y e 1 -

MEIQ1NGER-0FEN 
& H. H E I M ^ 

Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r b s i n . 
M á r i a V a l é r i a u t o a a l O . <hb» 

IIIMIIIIII ••••IIHI HIHIHI III iilHlli'lli i 1 minin III l l l iHI—— 

Summitrarok 
ategjjobb 



Orgona- és harmoniumgyár 
gőzerő hajtás- ás saját villamosvilágítással berendezve. 

q r s z A g h s á n o o r é s f i a 
os. é» kir. udvari izAllltók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel* (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel" ielső díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, m< lyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka es 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-

> lítva. Raktáron kitűnő hangú harinóniumok 
minden nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí 
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kivánatra küldünk. 

D I P / ^ P D A T T A gőzüzemre berendezett csász. 
I v I C U C t V " 1 1 " és kir. udvari orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest , X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 

A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszia légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikai) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2o00-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

3 lelhész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16u alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és fél bőrkötésben . . 1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 3.00 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 kor.-tól G.— kor.-ig 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8U alaKban 17Va cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.00 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 0.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Epen most je lent meg. Épen most je lent meg-. 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
irta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

Hornyánszky ViKtor könyvkiadóhi-
vatala Budapest, V., Akadémia-u. 4. 

Háborús imádságos könyueciKék! 
í r t a : C S I K Y L A J O S 

a Ferencz József-rend lovagja, nywg. theol. akad. tanár. 

I . 

Istenért, hazáért, királyért. 
I m á d s á g o k 

hadbavonuló és már a harcztéren küzdő katonák számára. 
Bolti á r a : I darab vételénél 20 fillér, 100 darab vételénél 

15 fillér, 500 darab vételénél 14 fillér. 

I I . 

I s t enre b í zom m a g a m a t . 
Sebesült és beteg katonák elmélkedése és imádsága. 

Bolti á r a : í darab vételénél 20 fillér, 100 darab vételénél 
15 fillér, 500 darab vételénél 14 fillér. 

III. 

A szeretet Istenének nevében. 
Elmélkedések és imádságok hadrakelt atyánkfiaiért . 

Családi és magánhasználatra. 
Bolti á r a : J darab vételénél 20 fillér, J00 darab vételénél 

15 fillér, 500 darab vételénél 14 fillér. 

M e g j e l e n t e k é s k a p h a t ó k : 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
prot. irodalmi k ö n y v k i a d ó h i v a t a l á b a n 

DEBRECZENBEN. 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemfi háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszfikségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Plagyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
ig ejceacSzövetkezetéhez &&& 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 55 millió K 
évi forgalommal. Levélczím: HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL ker*t Máría-utcza U. szám• Telefon; József 34—JO* 

Elvállalnak minden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat 
tervezéseket költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Nagy gyakorlattal bíró 
speczíálísták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyházgyülekezetek-
nek iskolák és templomok, 
valamint lelkészi- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. J* Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. .. 

^ H Á B O R Ú S I D Ő R E . ! ^ A 
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Kis imaKönyv harcztéren 
lévő katonáknak. 

írta Uray Sándor, ref. lelkész. 
Ára 16 fillér. 

Imádkozzunk szereteteinkért. 
Imák háborús időKben. 

írta Lengyel Gyula, ref. lelkész. 
Ára 20 fillér. 

Imádságok háborús időkre. 
Magánhasználatra, 

írta Nagy Károly, makói ref. lelkész. 

Ára 20 fillér. 

T 
T 
Y 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
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T 
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Egyházi beszéd a háború alKalmával. 
írta Haypál Benő. 

Ára 30 fillér. 

Háborús Egyházi beszéd 
előimádsággal és éneKKel. 

írta Harsányi S. amerikai lelkész. 
Ára 60 fillér. 

Imádságom halld meg Isten. 
Kis imaKönyv családi használatra, 

írta Uray Sándor. 
Ára 20 fillér. 

Czélszerű levélhez mellékelt bélyegek-
ben beküldeni a kívánt könyv árát. 

Portóra 20 fillért kérek. 
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• K a p h a t ó k K Ó K A I L A J O S N Á L B U D A P E S T 
I V . , ftamermayer K á r o l y - u t c z a 3 . s z á m . 
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P R O T E S T Á N S 

Megjelenik m i n d e n vasárnap. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IX., R á d a y - u t c z a 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és k i a d ó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

T á r s s z e r k e s z t ő k : 
pálóczi Horváth Zol tán dr . és Kováts István dr . 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, Tarl Imre dr. és 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési d í jak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
Ii, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

T A R T A L O M . Az É l e t K ö n y v é b ő l : Átok és áldás, m, k. — V e z é r c z i k k : Theologiánk és a budapesti tudományegyetem. Dr. K. I. 
— M á s o d i k c z i k k : Komoly szó komoly időkben. Dr. Szabó Aladár. — K r ó n i k a : Egy döntvény. Javíthatatlanok! 
— T á r e z a : Bíínbánó ének. Lampérth Géza. Bécsi levél. Sebestyén Jenő. — B e l f ö l d : „Csak minket reformátusokat 
nem néz meg senki." Visitalor. — K ü l f ö l d : Svájcz. Palesztina. Dr. T. I. — A mi ü g y ü n k . —» I r o d a l o m . — 
E g y h á z . — I sko la . — E g y e s ü l e t . — Gyász rova t . — K ü l ö n f é l é k . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből. 

Átok és áldás. 

„Átkozzanak ők, de Te áldj 
meg!" 109. Zsolt. v. 

Ellenségeink száma megnövekedett. Harezolnak el-
lenünk ádáz tusákban száz halált adva, kapva. Harezol-
nak ellenünk a gyűlölség egyéb fegyverével is: átoknak 
s^vával^hazugsáru&'f,tollával,védtelenek sanyargatásával. 

Mikor a harczmezőre küldtük bökrétás, nótás fiain-
kat, testvéreinket: tudtuk, hogy a halál árnyékába men-
nek. Ha nehezen is, próbáltuk a nagy időkhöz hozzá 
készíteni szerető, értük dobogó szívünket. Oh, kinek a 
lelkébe nem vágott bele eleven fájással a marezangoló 
gondolat: vaj' ki tudja, láthatlak-e még valaha? Mintha 
a búcsú-csók utolsó csók lett volna. Talán azért is volt 
olyan könnyes, olyan hosszú, még ha az orczánk moso-
lyogni próbált is ?! 

Hej azóta de sok minden megváltozott! Messze 
idegen földön az apró dombocskák száma megszaporodott, 
alattuk valakik pihennek. Ha egyetlen virág se nyílik is 
rajtuk: a gondolat galambszárnyán a párját vesztett lélek 
minden nap oda száll . . . 

Azóta sok viszontlátás megkeseredett. Hiányzik a 
kar, mely az ölelést visszaszorítsa. Valóra kell válnia a 
bibliai ígeretnek: „Karjaimon hordozlak . . . " 

Azóta sokan megbénult tagokkal is megtanultak 
imádkozni . . . 

Tudtuk, hogy a fegyvert hordozókat, forgatókat 
fegyvergolyó vágja, szaggatja meg. Mindezt tudtuk . . . 

De nem tudtunk egyebeket . . . Nem is sejtettük, 
hogy a gyűlölet tajtékzása akkora lesz, hogy a magukkal 
jótehetetlen sebesülteket megcsonkítják, szemök világát 
kioltják. Nem tudtuk, hogy nők, gyermekek, aggastyánok 
vadállatokká válnak, a kik a békesség derűjével közel-
gőt méreggel itatják, a rajtuk könyöriilőket hátba támad-

ják, a pihenés áldott álmát alvókat orvul halomra gyil-
kolják. 

Most már megtanultuk, hogy ezek így próbáltak 
átkozni bennünket. 

Ellenségeinket magunkról ítéltük meg. Mi, mikor 
fiainkért imádkoztunk, számukra a diadalmat esdettíik, 
nem átkoztuk az ellenségünket, ki Úr látja a lelkünket, 
tudtunk imádkozni még a gyűlölőinkért is. 

Közöttünk maradt fiaik és leányaik elmondhatják, 
hogyan bántunk velük. Melyiküknek a hajaszála gör-
bült meg csak azért, mert ellenség* s föld 'tte?. 1 

Azt tartottuk, ha másokat megbecsülünk, önmagunkat 
becsüljük meg. Akármennyire névleges keresztyéneknek 
hittek is sokan bennünket, mégis úgy gondoltuk, hogy 
a mit nem kívánunk a mi köztük lévő véreinknek, ne 
cselekedjük az övéikkel. Azt hittük, hogy védtelen gyer-
mekek és nők nem látnak náluk se sanyarúságot. 

Azóta sok mindent megtanultunk. Most hazatérő 
mieink könnyhullatások közt beszélik el szenvedéseiket. 
Szánalom rájuk nézni. Szívünket hasogatja a szavuk, 
karunkat lendíti a inéltatlankodásunk, s tétován, ámulva 
kérdjük: lehetséges, ilyenek há t?? 

Megtanultuk, hogy a tehetetlen gyűlölet a sanyar-
gatásban is leleményes. Ártatlan, békés véreink börtönben 
sínylődtek, hajadonaink tisztaságát beszennyezték. 

Most már tudjuk, hogy imádságaikban is átkoznak 
bennünket. Kezük közé került fiaink és leányaink meg-
gyötrésében átkuknak megfogamzását látták. 

Elfeledték gyűlölőink, hogy a hazugság kétélű 
fegyver, magukat mélyebben megsebezhetik vele. Nem 
tudtuk, hogy két hadjáratot kell egyszerre folytatnunk, 
egyiket a katonák, másikat a hazugság ellen. A küz-
delemben részt nem vevő semlegesek csábítása folyton 
tart. Ha koholt győzelmeik igazak lennének: már idegen 
földön élnénk. Ha az általuk rajzolt képhez hasonlítanánk: 
sok száz évvel vissza kellene mennünk a múltba vadságért. 

Nem tudtuk, hogy királygyilkosok és felbujtóik 
szelid bárányok szoktak lenni. Ránk fogják, hogy mi 



daraboltuk föl békés, kultúrnépnek szomszédos országát, 
ölelést mutató kezünkben orvgyilkot mi szorongattunk. 
Nem tudtuk, hogy koronás fők is tudnak pirulni. 

Most már tudjuk, hogy a hazugság megszégyenül. 
Tudjuk, hogy a mikor ál,dották is bennünket: akkor is 
átkoztak. A mosolygás csak a gyűlölet torzulását akarta 
leplezni. 

Ennyi gyűlölet, átok láttára Dávid szavaival nem 
mondhatunk mást: „Átkozzanak ők, de Te áldj meg!" 

Mindig tudtuk, ma jobban, mint valaha, hogy sem 
az átok, sem az áldás nincs embernek kezében. Egy 
kézben van e kettő, Azéban, a kitől származik minden 
jó adomány és tökéletes ajándék, a kié a büntetés is. 
Az imádságot szokta meghallgatni, nem az átkot. Az 
utaiban járót, ösvényét kedvelőt, szívéhez hozzáforrottat 
segíti, áldja meg. 

Talán soha se átkoztak senkit annyira, mint most 
bennünket. A mi földünkön sohase imádkoztak még 
ennyit, ennyien, mint most a vihar idején. Ilyen sok ajak 
még nem mondta az átkot: verd meg Isten a magyart! 
De még nem könyörögte az áldást se: „Isten áldd meg a 
magyart!" 

Isten akarata előtt fejünket alázatosan a porig 
bűnbánóan meghajtva, mindakettőt, az átkot is, az áldást 
is 0 reá bízzuk. m. 1c. 

THEOLOGIÁNK ÉS A BUDAPESTI 
T l IDOMÁN YEG VETEM. 

Régi vágyunk, hogy valami kapcsolat létesüljön a 
kettő közt, Ujabban még inkább fokozta ezt a vágyunkat 
az a körülmény, hogy mind nagyobb számmal akadnak 
olyan fiatal lelkészek, a kik theologiai tanulmányaikon 
kívül egyetemi tanulmányokat is végeznek és doktori 
oklevelet szereznek. 

A kolozsvári testvér theologia hallgatói könnyen 
megtehették ezt. A theologia már régebb ideje meg-
szerezte azt a jogosultságot, hogy hallgatói theologiai 
tanulmányaik ideje alatt bejárjanak az egyetemre. Sőt 
a filozófiát és a pedagógiát elő sem adják a theologián, 
hanem minden hallgató az egyetemen köteles ezeket 
hallgatni. így azután minden nagyobb nehézség nélkül 
a bölcsészettudományi doktorátust is mégszerezték többen, 
mire theologiai évfolyamaikat befejezték. 

Annál nehezebb volt nálunk a dolog. A mi hall-
gatóink be sem iratkozhattak rendes hallgatókul az egye-
temre, mert ha tudomást szerez az egyetem arról, hogy 
valaki egyidejűleg más főiskolának is hallgatója, féléveinek 
elvesztése mellett egyszerűen törli az illetőt hallgatói 
sorából. így csak az a lehetőség maradt hátra theolo-
gusaink számára, hogy tanulmányaik elvégzése után irat-
kozzanak be az egyetemre. Ámde ez ismét újabb és 
szinte elháríthatatlan akadályokba ütközött. Elenyészően 
kevesen kerülhettek közülük a fővárosba és a főváros 
környékére, a honnan minden nagyobb nehézség nélkül 
bejárhattak volna az egyetemre. A vidékre kerülők a 

beiratkozásra, azután a félév eleji és végi aláíratásokra 
is csak nagy anyagi áldozatok árán utazhattak föl újból 
és újból a fővárosba. A vidékről való „hallgatóskodás" 
emellett azzal a veszéllyel is járt, hogy esetleg meg-
idézték az illetőt valami ügyben. Az egyetemen kifüg-
gesztett idézésről nem szerezhetett tudomást s így, mint 
távollevőt, félévének elvesztésével sújtották. 

Mindezekhez a nehézségekhez Apponyi kultusz-
minisztersége idején még egy újabb is járult, Az 19U7—8. 
tanévben kiadott 160. sz. miniszteri rendelet kimondja, 
hogy „egyházmegyei szolgálatban levő áldozópapok egy-
házi hatóságuk előzetes engedélye nélkül egyetemi tan-
folyamot nem látogathatnak". Ezt a rendeletet a róm. 
kath. püspöki kar közbelépésére adta ki a miniszter. 
A róm. kath. papok köziil ugyanis igen sokan beirat-
koztak az egyetemre s a mikor ott tanári oklevelet, vagy 
jogi doktorátust szereztek, levetették a reverendát. A buzgó 
rektori hivatal azután a mi beiratkozni kívánó lelké-
szeinktől is — anélkül, hogy azok egyházmegyei áldozó-
papok lennének — püspöki engedélyt követelt, ha meg-
tudta róluk, hogy lelkészjellegű egyének. Ha pedig utóiag 
derítette ki valakiről, hogy lelkészi jellegének elhall-
gatásával. püspöki engedély nélkül iratkozott be, féléveit 
egyszerűen megsemmisítette. 

Mindezeket a nehézségeket megszünteti a f. é. nov. 
hó 17-én kelt alábbi kultuszminiszteri rendelet, mely a 
kolozsvári theologiánknak még Wlassics Gyula miniszter-
sége idején adott jogosultságot theologiánknak is megadja: 

„Vallás- és közoktatásügyi M. kir. Miniszter 
144,778/1914. IV. szám. 

A dunamelléki ref. egyházkerület theologiai vá-
lasztmánya nevében a folyó évi május hóban 1257. 
szám alatt előterjesztett kérelemre érte-ítem az igen 
tisztelt Elnökséget, hogy — a magam részéről is helyes-
nek és indokoltnak tartván, miszerint a theologiai 
képzésnek bölcsészeti szellemben való kiegészítésére 
lehetővé tétessék minél képzettebb, a műveltség minél 
magasabb fokára emelkedő papság nevelése — ezennel 
megengedem, hogy a budapesti ref. theologiai akadémia 
rendes hallgatói a budapesti tud. egyetem bölcsészet-
tudományi karának bölcsészeti, nyelvészeti és törté-
nelmi szakosztályain féléveik teljes beszámítására való 
jogosultsággal rendes hallgatókul olykép iratkozhassanak 
be, hogy a tanulmányi, fegyelmi és leczkepénz szabály-
zat 44. §-ától eltérőleg csak heti tíz óra hallgatására 
köteleztessenek s az egyetemi rendes hallgatókat meg-
illető összes jogokban és kedvezményekben részesedjenek, 
az ösztöndíjak elnyerésére való jogosultság kivételével. 
Budapest, 1914. november hó 17-én. Jankovich s. k." 

(A rendeletben említett 44. §-nak második bekezdése 
a következőkép szól: „Arra, hogy egy féiév beszámít-
tassék, heti húsz óra hallgatásának kimutatása szükséges".) 

Ez a rendelet a felére leszállított heti óraszám 
mellett megadja theologiánk rendes hallgatóinak mind-
azokat a jogokat, a melyek a rendes egyetemi hallgatókat 
megilletik: tandíjmentességet élvezhetnek, nyolcz félév 



után abszolutoriumot szereznek, bölcsészetdoktori szi-
gorlatra jelentkezhetnek; e mellett a hallgatott szaktár-
gyakból négy félév multával alap-, újabb négy félév múlva 
szakvizsgát tehetnek, egy évi tanítási gyakorlat után 
pedig középiskolai tanári oklevelet is szerezhetnek. Ennek 
birtokában azután középiskoláink vallástanárai lehetnek) 
külön képesítés nélkül. Mindössze az az egy különbség 
lesz köztük és a többi rendes hallgatók közt, hogy egye-
temi ösztöndíjakra nem pályázhatnak. 

Ezzel megszűnik az a képtelen alárendelt állapot 
is, a melyben theologiánk volt eddigelé a budapesti 
rabbiképzőhöz viszonyítva. A mi theologiánknál jóval 
később fölállított rabbiképző vezetői belátták, hogy milyen 
fontos az, hogy a leendő rabbik egyetemi képzettséggel 
is bírjanak s milyen súlyt ad papjaiknak az életben a 
doktori fokozat, ezért minden rabbi-jelöltet köteleztek 
arra, hogy az egyetemre járjon és senkisem szerezhette 
meg előbb a rabbi-oklevelet, míg bölcsészetdoktori ok-
levelét be nem mutatta. Míg a rabbiképző hallgatói mái-
évtizedek óta járhattak egyidejűleg az egyetemre is, 
addig a mi theologusaink előtt az egyetem kapui mind-
ezideig be voltak zárva! 

Most, ímé, kinyíltak! Hallgatóink bizonyára minden 
külön kötelezés nélkül is szorgalmasan fognak bejárni 
rajta szabad óráikban s tudásban megerősödve fognak 
visszatérni onnan falaink közé. Theologiai választmányunk 
pedig bizonyára meg fogja találni az útakat és módokat 
arra, hogy ifjaink egyetemi és theologiai tanulmányai 
közt a szükséges harmóniát biztosítsa s ennek keretén 
belül egyetemi tanulmányaikat, az elérendő nagy czél 
érdekében, minél eredményesebbé tegye! 

Dr. K. 1. 

KOMOLY SZÓ KOMOLY IDŐKBEN. 

A templomok mostanában még hétköznap is meg-
telnek. Az imádkozás vágya sok lelket megragad. Az 
áhitatos beszédeket sokan hallgatják. A félelem és bánat 
sok embert, a ki azelőtt gúnyolódni szokott, hajt ama 
hatalom felé, a melyet semmiféle változás meg nem 
semmisíthet, sőt meg sem ingathat, t. i. az Isten felé. 

És mégis 1 Mégis! Olyan kevesen vannak, a kik 
az evangéliumot igazán szívökbe fogadják . . . Kevesen 
vannak, a kik belátják, hogy a Jézus Krisztus nemcsak 
azért jött, hogy a bánat könyűjét letörölje, hanem hogy 
életünket a bűn és hitetlenség rabigájából kiszabadítsa 
és Isten szolgálatára alkalmassá tegyen bennünket. Az 
evangéliumban van gyógyító erő, van segedelem, van 
mennyei erő, de van megbízás is. Az evangélium ígér 
és tényleg, ha valaki őszintén és alázatosan elfogadja, 
nyújt is békét, boldogságot és tiszta örömöt, de követel 
is és kötelez is valamire. 

Ezt a szent kötelezettséget nagyon kevesen veszik 
magukra, nyilván, mert még az evangélium becsét nem 
ismerték fel és nem szerezték meg azt a bizonyosságot, 
hogy az Isten a Jézus által nagy szeretetet, nagy szaba-

dulást, nagy üdvösséget ád és gyermekeivé, az örök, 
hervadhatatlan boldogság részeseivé tesz. 

Ne csüggedezzék tehát senki, hanem vegyen a Jézus 
váltságából erőket és harczoljon az evangéliuméit ós az 
egyházért, harczoljon a lelki élet felvirágoztatásáért, 
munkálkodjék a lelki sebek gyógyítása czéljából és ne 
csak ne rombolja, hanem inkább erősítse a lelki idegeket, 
hogy a nemzeti élet kibírja a vész és vihar napjainak 
iszonyú terhét és össze ne roppanjon alatta. 

Nagyon kell vigyáznunk, hogy ne maradjunk a 
kegyes mondásoknál, hanem hitünknek és szeretetünknek 
legyen mindenütt mutatkozó, életteljes megnyilvánulása. 

Tegye meg mindenki elsősorban kötelességét családja 
körében. Ne csak a templomi gyülekezetek, hanem a 
családok is járuljanak buzgó imában naponként a kegyel-
mes Isten elé áldásért, békéért és boldogságért. A családi 
élet körében törekedjünk egyszerűségre ruházatban és 
étkezésben. A családfők óvják a fiatal családtagokat 
zajos és költséges mulatozásoktól s értessék meg velők, 
hogy édes országuk, a haza vérzik, gyászol s gyászát 
mindenki köteles volna tiszteletben tartani. 

Emellett támogassa mindenki a jótékony munkákat, 
különösen pedig az egyházzal lelki összeköttetésben levő 
egyletek: Lorántffy-egylet, a ref. iíj. egylet, a Bethánia-
egylet, a Diákszövetség, a Nagypénteki ref. társaság, a 
Filadelfia-egylet stb. munkáit, mert ezekből lelki gyó-
gyulás ereje is árad sokakra. Különösen emlékezetébe 
hozom újra egyházunk tagjainak, hogy az egyletek közül 
kettő, a Lorántffy-egylet (Család-u. 8. sz. alatt) és a 
Bethánia-egylet (Főherczeg-Sándor-u. 23/a sz. alatt), kór-
házat létesített sebesült katonák számára. Illő volna, 
hogy mikor egyházunk tagjai a sebesültek iránt való 
kötelességeik lerovására igyekeznek, e két kórházról ne 
feledkeznének meg. 

Nagyon jó volna az is, ha egyházunk tagjai foko-
zott mértékben táplálnák leikeiket az írott igével, a bib-
liával és más evangéliumi keresztyén irattal. Mostanában 
sok szó esik arról, hogy az angolok és skótok helyét a 
biblaterjesztés és a keresztyén iratok terjesztése terén a 
magyaroknak kell elfoglalniok. Lesz-e azonban erre szí-
vós kitartásunk? Lesz-e áldozatkészségünk ? Mert elkeli 
ismernünk, hogy az angoloknak és skótoknak, akármily 
fájdalmat is szereztek mostanában, volt kitartásuk és 
áldozatkészségük még a magyarok közti bibliaterjesztésre 
és más irodalmi művek terjesztésére is. 

Az ő munkájuk hazánkban jó időre, vagy tán 
örökre megszűnt. Ha a magyarok helyükbe akarnak ál-
lani, akkor nagy, Isten előtt való felelősséggel, buzgó imával, 
kitartással és áldozatkészséggel kellene ezt tenniök. Nem 
hangos beszédekkel és határozatokkal, hanem munkával 
és erőfeszítéssel s épen azoknak erélyes támogatásával, 
a kik a bibliát és keresztyén iratokat már eddig is ter-
jesztették és nem várták, míg az angolok és skótok 
cserben hagynak bennünket. 

Bizony meg kell mozdulnunk s bizonyos gyakor-
latiasságot kell vagy angoloktól, vagy a mi még jobb, 



az evangélium által megtanulnunk. Jelentem tehát egy-
házunk tagjainak, hogy bibliákat és jóravaló evangéliumi 
olvasmányokat (könyveket, füzeteket, érdekes elbeszélé-
seket, képeskönyveket gyermekek számára, bibliai mon-
dással ellátott képes levelező-lapokat ós képeket) szerez-
hetnek be a Bethánia-egylet által tartandó karácsonyi 
vallásos könyv- és képvásáron, mely a főgimnázium dísz-
termében tartatik meg deczember hó 6-án, 7-én és 8-án. 
Mutassa meg mindenki, hogy a lelkeket építő irodalmi 
művek pártolására nagyobb súlyt helyez, mint eddig és 
evangéliumi keresztyén voltát akkor sem felejti el, a 
mikor karácsonyi ajándékokat vásárol. 

Végül egy eszmét pendítek meg. A budapesti ref. 
egyház vallástanárai körülbelül 8000 gyermeket ós ifjút 
tanítanak. Ezek közül sokan szegények, igen szegények. 

Valami ruhácskát innen-onnan majd csak kapnak. 
Lelkük felmelegítésére és erősítésére azonban hiterősítő 
műveket kellene nekik adnunk. Meg kellene mutatnunk, 
hogy egyházunk e szomorú időben is felkarolja őket. 
Mivel azonban egyházunk költségvetésében e czélra csak 
pár száz korona van előirányozva, azt a kérdést intézem 
egyházunk vagyonos tagjaihoz, nem volnának-e hajlandók 
ez összeget pár ezer koronára nevelni ? 

Kendkívüli időkben rendkívüli eszközökkel is kel-
lene a hitéletet erősítenünk s ennek eredményei csodá-
latosak lennének a jövőben. Mutassák meg egyházunk 
előkelőségei, hogy az angolok és skótok helyét be tud-
ják tölteni. Dr. Szabó Aladár. 

K R Ó N I K A . 

Egy döntvény. 

Sok szó esett a közelmúlt napokban a lelkészek 
fegyveres katonai szolgálatáról. Többféle vélemény hang-
zott el erre nézve. Mi is elmondtuk a magunkét. Tud-
juk, hogy ifjabb lelkésztársaink súlyos dilemma előtt 
állottak. Nem csoda, ha egyre kérdezgették lelkiismere-
tüktől s másoktól: . . . mit cselekedjünk?! Olvastunk 
ezzel a dologgal kapcsolatban bántó invektivákat is. így 
a Debr. Prot. Lap legutóbbi számában jónak és ildo-
mosnak tartotta ismét megbántani az erdélyi ref. püs-
pököt azért, mert nem fújt harczi riadót és ezért „ér-
zelgősnek", sőt „degeneráltnak" (!) minősíti keresztyén-
ségét. — Erre a dologra nézve most egyszerűen egy 
táviratváltást közlünk. Huszonhat német szuperintendens 
a rajnai tartományokból és Hohenzollernből ezt a táv-
iratot menesztette a német császárhoz, porosz királyhoz, 
úgyis mint summus episcopushoz : Császári Felségedet alá-
zattal kéri 26 szuperintendens sok lelkésztársának nevében, 
hogy ezekben a nagy időkben kegyesen engedélyezze a 
hazáért való fegyveres szolgálatot azon lelkészek szá-
mára, a kiknek a presbitériumok erre engedélyt adnak 
és a kik a katonák lelki gondozása vagy a betegápolás 
körül nélkülözhetők." Erre a táviratra a főhadiszállásról 
ez a válasz érkezett: A császár és király Ő felsége 

köszönetet mond a szuperintendenseknek a hazafias aján-
latért. De tekintettel arra a nagy és fontos munkára, a 
mely a lelkészekre a katonák, sebesültek között, vala-
mint a harcztéren elesettek és küzdők családjai körében 
vár, ő felsége a lelkészeknek a fegyveres szolgálatot nem 
engedélyezheti. Különös dolog, mondja a német egyházi 
lap, a mely után ezt közöljük, hogy a lelkipásztorok a 
fegyverek közé vágytak, mert úgy gondolták, hogy a 
háborús időknek komolysága ezt a szolgálatot teszi kö-
telességükké, a főhadúr pedig épen ezért utasítja Őket 
eggházi kötelességeik teljesítésére. Vájjon, kérdi az illető 
czikkíró, a két fél közül melyik értette meg jobban Is-
ten akaratát ?! 

A javíthatatlanok. 

Szószékekről is hirdettük, hogy ezek a nagy idők 
és események, a melyeknek igazi horderejét még min-
dig nem tudjuk eléggé felfogni, majd milyen üdvös vál-
tozásokat idéznek elő az emberek lelkében, hogy mint 
valami hatalmas tisztító tűz és vihar vágódnak bele a 
sok léhasággal terhelt irodalomba, önzéssel teljes egyéni 
és közéletbe. A próféták is ezt várták az Ur látogatá-
saitól. — De fájdalom, már eddig is sok keserű csalódás 
volt osztályrészük a reménykedőknek. A háború elején 
egy kissé meghökkent és magukba szállt irodalmi „hő-
sök" már ismét a régi nótákat zengik. A léhaság, önzés 
burjánai vígan díszlenek mindenféle téren. Az „Est°-
nek íróit senki sem vádolja ezen a téren elfogultság-
gal. De egy mult heti számában olvashattunk ebben 
egy olyan czikket, a mely pellengérre állítja Budapest 
„önző, léha érzéseit". De mit szóljunk azokhoz az ér-
zésekhez, a melyek a Világ mult vasárnapi számában meg-
jelent tárczaczikk írójának keblét dagasztják ? ! A tárcza-
czikk czíme: Zsoltár. írója Móricz Zsigmond, bizonyos 
körök dédelgetett, kedvencz írója. Tartalma: Káromlás, 
így végződik: „Te, az Ur, ki a világoknak bármily nagy 
testében éled ki magadat, te is elmúlsz. Te is odajutsz, 
a honnan vétettél: kezdetben vala az Ige s a létnek 
végén nem marad más, csak a léttelen Ige. Hallelujah!" 
Igazán csodálatos, hogy most is van valakinek kedve 
ilyen nyakatekert durvaságokat írni; csodálatos az is, 
hogy nálunk nagy írónak tartják a szóbanlévőt, a kinek 
írásai durva káromkodásoktól hemzsegnek ; az is különös, 
hogy legalább most nem hallgat el, ha másként írni 
már egyáltalában nem tud. És a mi még legcsodálato-
sabb, hogy most, a mikor annyi mindent törölnek a la-
pokból, az ilyen czikket átengedik a rostán. Hiszen az 
ilyen szellemű írások most ós békeidőben is gránátoknál 
is nagyobb rombolást visznek végbe. 

Kálvin bronzból vert, igen 
sikerült plakettje öt 
korona árban meg-
rendelhető a Kálvin-

Szövetség titkári irodájában (IV. ker., Molnár-
utcza 17. szám). 



T Á R C Z A . 

Bűnbánó ének. 
írta : Lampérth Géza. 

Uram! Ne nézd bűneinket, 
Nézd bűnbánó szíveinket 
S terjeszd védő sátorod 
A mi árva fejünk fölé 
S híván, gyűjtsed magad köré 
Tévedező táborod . . . 

Oh, mert látjuk : nincsen nékünk 
Semmi biztos menedékünk, 
Ha nem a Te kegyelmed. 
Mi karunk hiába fárad, 
Fa-kalyibát, sziki a-várat 
Elfúhatsz Te, mint pelyhet . . . 

Oh, mert látjuk: nincsen nékünk 
Senki győzhetlen vezérünk, 
Ha nem a Te hatalmad. 
Mi fegyverünk gyarló, gyenge, 
Ha világra dörgye-zengve 
Harsonáid harsannak . . . 

Te kegyelmed legyen nékünk 
Sátorunk és menedékünk, 
Vész-tenger ha árad ránk. 
Te hatalmad legyen nékünk 
Diadalmas hadvezérünk, 
Ellenség ha támad ránk. 

S majdan — éltünk s harczunk végén —-
Ringasson el csendben, békén 
A Te áldott szent kezed. 
S a menny fényes sátorában, 
Üdvözültek táborában 
Lelkünknek is adj helyet! 

Bécsi levél. 
Még egy hete sincs egészen, hogy itt vagyok, de 

úgy hiszem, nem lesz érdektelen, ha missziói útam kö-
rülményeiről, esetleges akadályairól, eredményeiről már 
most megkezdem tájékoztatni az érdeklődőket. Mert ha 
még egy hétig várok, nagyon összetorlódik az anyag és 
hosszú lesz a czikk. 

Bécsbe érkezve, útam természetesen legelőször a 
hadügyminisztérium óriási épületébe vitt. Külön enge-
déllyel lehet csak bejutni s itt ért az első igazi meg-
lepetés mindjárt. A hadügyminisztériumban ugyanis olyan 
páratlan szívéig ességgel találkoztam minden vonalon, hogy 
az nekünk, a kik megszoktuk már azt, hogy a közös 
tiszteket csak egyféle szemüvegen nézzük, egyenesen 
szenzáczió. Különösen a katonai lelki gondozás vezetője 

és referense Zorzi Ede őrnagy volt páratlanul szíves. 
Általa betekintést nyertem a tábori lelkészi ügyek és 
kinevezések egész rendszerébe is. Tömérdek értékes fel-
világosítást kaptam, a melyeket most nem részletezhe-
tek. Még aznap megkaptam a kórházak látogatására 
szóló engedélyt is, a mély a harczterek kivételével kor-
látlan, csakhogy minden hadtestparancsnokság terüle-
tére külön kell az illető parancsnokságtól kérni. Érdekes 
volt Zorzi őrnagy azon megjegyzése, hogy ő lehetőleg 
még a magyar prot. egyházi lapokat is olvassa — a 
felesége fordításában s minden panaszt a legnagyobb 
készséggel meghallgat és orvosol. Ezt magamon is ta-
pasztaltam mindjárt másnap. A legelső kórházban ugyanis 
a látogatási idő elmultával valami kis hadnagy ócska 
minden katonai legitimáczió ellenére sem akart been-
gedni. Rögtön felmentem a hadügyminisztériumba, a hol 
a kis hadnagyot telefonon még a jelenlétemben le-
intették. Zorzi őrnagynak igazán nagyon hálásak lehe-
tünk. Szép új terve is van a magyar ref. tábori lelkész-
ségekkel kapcsolatban, de erről még nem nyilatkozhat 
tom. Azt azonban megengedte, hogy jelezzem, miszerint 
rövid időn belül külön átiratban fogják értesíteni a nem 
katholikus felekezetek vezetőségeit arra nézve, hogy hol 
ós mely városokban vannak már tábori lelkészei az illető 
felekezeteknek. Most különben sűrűn hívják be a mi 
embereinket is. Csak az a baj, hogy olyan kevesen 
tudnak németül beszélni. Ez nagy baj, mert akadálya 
sokszor egyesek kinevezésének. Bécsben különben most 
kezd szerveződni igazán jól a protestáns sebesültek lelki-
gondozása. Katonai engedéllyel külön hivatalt is szer-
veztek erre a czélra: K. u. k. Evangelische Mililarseelsorge 
in Wien czímmel. (Budapesten is lehetne !) Ennek vezetője 
Dr. Kari von Lányi, magyar ősöktől való csehországi szü-
letésű ev. lelkész, a ki most erősen tanul magyarul s 
beszél is egy kissé. 0 neki sikerült kivinni azt, hogy katonai 
parancsra most minden hadikórházból beküldik a pro-
testáns katonák névsorát a termek, ágyak jegyzékével 
együtt, úgy, hogy az ember most már sokkal inkább 
biztosra megy, mint azelőtt, a mikor azt sem tudta, hogy 
Bécs 300 kórháza közül hol és merre vannak magya-
rok, pláne protestánsok. Lányiék azután a bécsi prot. 
lelkészekkel karöltve felosztották maguk közt Bécset. 
A magyarokhoz magyar Írásokat visznek. Ezek azonban 
már fogyóban vannak. Jó lenne, ha dr. Lányi kapna 
néhány csomagot a hivatalába és pedig nemcsak bibliára 
vagy imádságös füzetekre, hanem elbeszélésekre (Ko-
szorúfüzetek, naptárak stb.) lenne még nagy szükség. 
De sok nem kell. Mindenfélét összevéve 2000 drb hó-
napokig elég lesz a prot. magyarok számára. Magyarul 
tudó ev. vallástanár is van egy Bécsben, azután egy 
Krafta nevű ev. lelkész, a ki Surcinból menekült a szer-
bek elől s a hadügyminisztérium kinevezte tábori lel-
késznek. Jól beszél magyarul. Erősen várom a ref. tá-
bori lelkész kinevezését is. Mert ez esetben mehetek a 
legelhagyatottabb csehországi városokba. (Csikesz Sándor 
már el is ment. Szerk.) A míg azonban az osztrák vasút-



ügyi minisztérium szívességéből vasúti szabadjegyet ka-
pok, Bécsben és Bécs környékén látogatom a kórháza-
kat. Holnap megyek Badenbe, Mödlingbe, holnapután 
Klosterneuburg, Korneuburg stb. 

Látogatást tettem Dr. Witz-Oberlin főegyháztaná-
csosnál s az ő ajánlatára Dr. Wolfgang Haase-néií is az 
Oberkirchenrath elnökénél, a ki az urakháza tagja is 
egyszersmind. Mindketten nagyon szívesen fogadtak s 
különösen Dr. Witz-Oberlin nagyon kéri, hogy el ne 
menjek addig, míg aktiv ref. tábori lelkész nem jött. 

Egyébként azonban nekem is az a benyomásom, 
hogy nem Bécsben kell az időt töltenem. Itt a Magyar 
egyesület, a Bankgassei magyar minisztérium tagjai. Sok 
derék magyar úriasszony nagyon jó munkát végez Maga 
báró Burián miniszter is feleségével szinte dédelgeti a 
magyarokat. De különösen ki kell emelnem dr. Medve 
Miklós miniszteri s.-titkárt, a ki fáradhatatlan buzgóság-
gal jár mindenfelé s mint református ember a ref. kato-
náinkra különösen gondot visel. Nála nélkül az én ed-
digi munkám sem ment volna olyan gyorsan és a mi 
fő, olyan simán, mint a hogyan ment. Örvendetes köte-
lességem tehát, hogy neki e helyen is, úgy is mint 
konventi kiküldött őszinte köszönetet mondjak. 

Végül még csak két epizódot. Az egyik az, hogy 
a hadügyminisztériumban majdnem csapdába kerültem. 
Mikor ugyanis meghallották, hogy tart. tábori lelkész 
vagyok, az öreg ügyvezető generális mindjárt kedélyesen 
ott akart fogni, szóval behívni, azt mondván, hogy ez 
lenne a legjobb és leggyorsabb megoldás. Én azonban 
megmagyaráztam nekik, hogy akkor nem mozoghatnék 
olyan szabadon, akkora területen s megkértem őket, hogy 
a konvent e kinevezésére lehetőleg legyenek tekintettel 
s míg a mandátumom tart, ne hívjanak be. — Meg-
ígérték. 

A másik pedig az, hogy a hadügyminisztérium fo-
kozódó érdeklődést tanúsítván egyházunk iránt, arra 
kéri, liogy egy egyházi czím- és névtárt küldessek a 
költségükre. A konvent szíves figyelmébe ajánlom e 
kérést tisztelettel. A könyv a következő czímre küldendő : 
Major Eduárd Zorzi Wien, k. u. k. Kriegsministerium. 
IX. Abtheilung. — A napokban megyek Prágába. 

Sebestyén Jenö. 

BELFÖLD. 
* 

„Csak minket reformátusokat nem néz 
meg senki." 

A gyülekezetem tagjait látogattam meg s egyik 
részen arra a tapasztalatra jutottam, hogy a sok gyerek 
mind odabenn kuczorog a szobában, hogy a szülék és 
édes mamák nem győzik panasszal, mert mindig útban 
van a gyerek. Előveszem a gyerekeket, hogy hát miért 
nem szánkáznak? „Nincs szánkó" volt a világos válasz. 
No várjatok, bogaraim, mindjárt elmegyek az asztalos 
bácsihoz és megkérem, hogy csináljon nektek egyet 

deszkából. Mivel pedig az asztalos a falu másik végén 
lakik, hát a mint elvégeztem vele a szánkó-ügyet, meg-
néztem az ott levő családokat is. Az egyiknél itthon van 
egy fiatal édes anya egy kis fiával, az édes apa sebesült. 
Még szeptemberben megsebesült. Egy golyó keresztül-
ment az ágyékán, egy másik eltörte a felső czombcsontját 
még szeptemberben. Azóta kórházban van és vívódik az 
őt ápoló kedves testvérekkel, a kik ellátnák mindenféle 
jóravaló olvasmányokkal, de a sebesült nem állja a füze-
tekben levő szent Antalok miatt, mert ő néki nem az 
kell, hanem olyan, a melyik a Jézusról tanít. Ez a sebe-
sült panaszolja, hogy jár abba a kórházba mindenféle 
pap, a ki meglátogatja az ő híveit, „csak minket, refor-
mátusokat nem néz meg senki". 

„Hogyan van ez?" kérdi tőlem a kis mama. A 
hangja kérdő, de már ott rezg benne a szemrehányásra 
kész vád, hát elmondom néki a kassai esetet, elmondom 
néki, hogy több, mint 200 ref. lelkész jelentkezett szol-
gálatra, de nem kell a szolgálatuk, elmondom neki, hogy 
milyen porhintés gyanánt alkalmazzák azt az egy, két 
embert is, a kit a nagy zörgölődésre behívtak. Van egy, 
a kinek 75 helyre kell járnia, ezzel szemben a római 
katholikusoknak, saját bevallásuk szerint, 2000 papjuk 
teljesít szolgálatot, a legnagyobb készséggel forgolódva 
még a ref. sebesültek között is. A kis mama megnyugodva 
mondta, „hát mégis a római katholikusoké a hatalom". 

Igen. Es a mint a kassai példa klasszikusan mutatja, 
ezzel a hatalommal nemcsak élnek, hanem vissza is élnek. 

A sebesültjeink tízezrei mit tudják azt, hogy a 
lelkipásztorok százai készek enyhíteni az ő magánosságuk 
rettenetes óráit. Kielégíteni az ő lelki szükségletüket, a 
mely most éhezi és szomjúhozza a Jézust. Kizárólag őt 
és senki mást. Sokat lehetne s talán kellene is írni e 
kérdésről, de én csak arra vagyok kíváncsi, hogy vájjon 
az én gyermekeim kapják-é meg előbb a szánkót, vagy 
a sebesültjeink a lelkipásztort? 

Mind a két fél várja. Nagyon várja! 
Visitator. 

KÜLFÖLD. 
Svdjcs. 

A háború a katedrán, Genfben a diákok tüntettek 
Claparéde ottani tanár ellen, a ki kijelentette, hogy a 
belga városok egyik-másikát azért pusztították el, mert 
a polgári lakosság kívül helyezte magát a törvényen, a 
mikor lőtt a német csapatokra. A tanár legközelebbi 
előadásán egy diák tiltakozást olvasott fel, a mely a tanár 
lemondását követelte. Az ügyet a nagytanács elé vitték, 
a mely a tanár kihallgatását határozta el. A nagytanács 
a márcziusi ülésben fog válaszolni. Addig a diákok 
bojkottálják a tanár kollégiumát. — A P. H. után 
közöljük ezt az érdekes hírt. A mi Claparéde Sándorunk 
fivéréről, Eduárdról van szó. A genfiek nagy része, kü-
lönösen a Francziaországból bevándorolt elem, nagy szim-
pátiával viseltetik a francziák és a semleges (?) belgák 



sorsa iránt. Genfben, mint olvassuk, sok belga menekült 
van, különösen a belga ev. missziói egyház sok tagja és 
lelkésze költözött oda. A genfiek sokat áldoznak ezekért. 
Ez a szimpátia magyarázza a fent közölt esetet; de az a 
rokonszenv is, a melyet Claparéde Edouard hordoz szívében 
irántunk. — Még csak azt jegyezzük meg, hogy az 
igazi kálvinista Genfnek a bevándorolt franczia elem a 
legnagyobb ellensége, ez adott neki már eddig is más, 
a régitől eltérő jelleget. (—p) 

A bázeli misszió és a háború. A bázeli misszió 
hivatalos lapja jelenti, hogy a misszió a háború miatt 
eddig még nem szenvedett sokat. Afrikában, Qínea felső 
részében levő angol gyarmaton az angol kormány védelme 
alá vette a német misszionáriusokat, azzal a feltétellel, 
hogy működési helyüket nem hagyják el. A misszió 
szolgálatában levő kereskedőknek eskü alatt meg kellett 
ígérni, hogy nem hagyják el tartózkodási helyüket. Ez-
által a kereskedelem megbénult. Sok esetben a németeket 
a svájczi származásúak helyettesítik. Nagy általánosság-
ban ezen az angol gyarmaton a missziói tevékenység-
zavartalanul folyik. Kezdetben a bennszülöttek nagyon 
izgatottan viselkedtek, de most már újra helyreállt a 
rend és a nyugalom. Kamerun- és Togo-ból kevés hír 
érkezik, mert az angolok elvágták a németek által le-
fektetett kábeleket. Az angolok nem továbbítják a postát. 
Togo német területet az angol-franczia haderő elfoglalta, 
de a hódítók megígérték a bázeli missziónak, hogy mun-
kájukat nem zavarják, ha az előirt rendeletekhez szigo-
rúan ragaszkodnak. A németországi misszióval szemben 
azonban az angolok igen szigorúak. Legújabban nyolcz 
emberüket katonai szolgálatra kényszerítették. Általában 
a német alattvalókkal elég kíméletlenül bánnak az an-
golok és a francziák és a dolog — mint látszik — 
egyre szomorúbbra változik. Indiában a német misszio-
náriusoknak megígérte az angol kormány, hogy nem 
bántja őket működésükben, ha az angol hatóság paran-
csait híven teljesítik és ha a háborúról nem beszélnek 
híveiknek sem szószékről, sem a lapok hasábjain. A hiva-
talos közegek a misszionáriusokat nem zaklatják, mind-
azonáltal a hindu népesség rosszindulatot mutat a né-
metek iránt, mert az angolok felizgatják őket ellenük. 
Alattomban tehát az angolok mégis ellenségei a német 
származásúaknak. A Németországból érkező leveleket 
nem továbbítják. A misszió részére érkező pénzösszegeket 
sem adják át. A kormány megtiltotta a német árúczik-
kek behozatalát. 

Palesztina. 

A Palesztinában levő sok róm. kath. kolostor az 
arab keresztyéneket a német császár ellen izgatja. Azt 
hirdetik a kolostorok emberei, hogy a háborút a császár 
idézte elő. Védik azonban és dicsőitik a francziákat és 
a muszkákat. A inohammedánok, ezzel ellentétben, a né-
metek pártján vannak és úgy tekintik őket, mint meg-
szabadítóikat az orosz igától. A török katonaság min-
denütt a német császárt élteti. A mecsetekben a törökök 

a német fegyverek győzelméért imádkoznak. Sok helyen 
olyan fenyegetőleg lépnek fel a török alattvalók, hogy 
az angolok sietve hagyják el Palesztina földjét. 

Dr. T. L 

A M I Ü G Y Ü N K . 

Kérjük azokat, a kiknek a lapot előfizetés 
nélkül küldjük, s z í v e s k e d j e n e k e l ő f i z e t n i , 
amennyiben a lapot megtartani óhajtják, vagy 
pedig a lapot v i s s z a k ü l d e n i , mert kevés feles 
példány áll rendelkezésünkre és érdekünkben áll, 
hogy ezeket a példányokat újabb czímekre is 
küldhessük. 

E l ő f i z e t ő i n k e t kérjük, szíveskedjenek az 
1914. évi előfizetési díjat s a z e s e t l e g e s h á t 
r a l é k o t minél előbb beküldeni. 

I R O D A L O M . 

Az igazság áldozata nyereség. Az élö hit győ-
zedelem. Ez a czíme Haypál Benő budai ref. lelkész 
két szép beszédének, a melyek ritka szép tetszetős és 
a tartalomhoz méltó formában kerültek ki a sajtó alul. 
Épülést, vigaszt, reménységet sugall a könyv minden 
sora. A szerzőnek előbbi beszédét (Az igaz Isten a mi 
erősségünk és reménységünk) is nagy tetszéssel fogadták. 
A 30 filléres füzetnek árából 450 K-t szolgáltatott be 
az Országos Hadsegélyző Hivatalnak! Ennek a füzetnek 
ára 60 fill. Megéri a kétszeres árat és azt, hogy az 
ékesszavú szerző a fentjelzett összegek kétszeresét ad-
hassa a szent czélra. Kapható a szerzőnél (II., Szilágyi 
Dezső-tér 3. szám). 

A magyar nemzet szent ügyéért és a hareztéren 
levő szeretteinkért mondott imádságok cz-imakönyvet 
adott ki, mint már említettük, a kecskeméti ref. egyház-
megye. Különösen a szórványokban lakó hívek között való 
szétosztásra alkalmatos. Egy példány ára 24 fill., 100 
drb. 20 K. Kapható Barsi Kálmán könyvkereskedésében, 
Nagykőrösön. 

Imádságok és elmélkedések a mostani liáhorús 
időkben. E napokban ismét három kis imádságos köny-
vecskét kaptunk, melyek hadra kelt, továbbá megsebesült, 
vagy megbetegedett katonák, végül az itthonmaradt 
atyafiak számára foglalnak magukban hasznos elmélkedé-
seket és imádságokat. Szerzőjük Csiky Lajos, a debreczeni 
theol. nyug. tanára. Mostani kis füzeteivel is szép olvas-
mányokat ad prot. híveink kezébe. S hisszük, hogy ezek 
az alkalmas és czélszerű kis könyvecskék mihamar el-
terjednek és jó szolgálatot teljesítenek a szivek erősítése 
és vigasztalása körül. A könyvecskék a következő találó 
czímeket viselik előlapjaikon: „Istenért, hazáért, királyért. 
Imádságok hadbavonuló és már a hareztéren küzdő katonák 
számára". „Istenre bízom magamat. Sebesült és beteg-
katonák elmélkedése és imádságai". riA szeretet Istenének 
nevében. Elmélkedések és imádságok hadra kelt atyánk-
fiaiért". Mindahárom kis 16° r. könyvecske egy nyom-
tatott ívre (16 1.) terjed, de e kis terjedelemben is 
aránylag sokat foglal magában. Az elmélkedések és 
imádságok rövidek, de szívhez szólók, hatásosak. Előttük 
megfelelő szentírásbeli mottók, utánuk odaillő énekversek 
vannak. A füzet fedelén belől följegyzésre alkalmas 



rovatok, hogy t. i. kié a könyvecske, hol szolgál, hol 
harczolt stb. Mindezek emlékeztető és megörökítésre ér-
demes dolgok s a szerző praktikus érzékét mutatják. 
Azt gondoljuk, hogy a könyvecskék is kapósak lesznek 
az aktuális czél miatt is, de meg a jó tartalom miatt is. 
A két első 8—8 imádságot és elmélkedést, a harmadik 
pedig hetet foglal magában. Van imádság csata előttre, 
utánra; a nehéz úton, ostromlott várban, lövészárokban, 
ellenséges tábor közelében, megsebesüléskor, betegségben, 
seregeink győzelméért, csatatéren lévő vagy megsebesült 
atyánkfiainkért stb. mondandó A könyvecskék jó papiron, 
tisztán vannak nyomva, fedelük erős papir. Ára egyenként 
20 fillér. Kapható a kiadónál, a Hegedűs és Sándor 
czégnél, Debreczenben. 

Az Igehirdető deczemberi számának (ára 1*60 K) 
tartalma: Könyves Tóth Kálmán debreczeni ref. lelkész: 
Lerombolt erődök (Bűnbánati, háború idején). Dr. Deák 
János eperjesi ev. theol. professzor: Nyugodtak lehetünk, 
ha Istenben hiszünk (Háború idején). Kiss Albert ároktői 
ref. lelkész: Hitünk értéke a háborúságokban (Háborús 
időben). Takács Sándor mándi ref. lelkész: Az Úr közel 
(Adventi, háború idején). Görög Ernő tési ev. lelkész : 
Á megváltás vallása (Adventi). Erdélyi Imre ramocsaházi 
ref. lelkész: Válság idején (Adventi,, háborús időben). 
Lukácsy Imre dunavecsei ref. lelkész: Imé, hamar eljövök 
(Adventi, háborús időben). Smid István rozsnyói ev. lel-
kész : Az Úr karácsonyi üzenete a küzdő magyarsághoz. 
Takács Sándor mándi ref. lelkész: Karácsony éj. Beyer 
Fülöp marosvásárhelyi ev. lelkész: Az Ige testté lett 
(Karácsony másodnapján). Dr. Tóth Lajos sülelmedi ref. 
lelkész: . . . És egy kis gyermek őrzi azokat (Karácsonyi). 
Révész János nagybányai ev. lelkész: Velünk az Isten! 
(Ó-év esti). 

Értesítés. „Karácsonyi és évfordulói beszédek és 
imádságok háborús időben" czím alatt deczember hó 
első felében egy, az említett alkalmakra irt templomi 
beszéd ós imádsággyűjteményt adok ki, mely tartalmazni 
fog két karácsonyi, egy ó-év utolsó vasárnapi s egy új-
évi beszédet megfelelő elő- és utóimádságokkal s egy 
ó-év utolsó. esti hálaadó imádságot. A füzet ára 1 K 60 f 
lesz, melynek hozzám beküldése esetén a gyűjteményt 
portómentesen fogom a megrendelőknek decz. 10. után 
megküldeni. Körmend (Vas m.), 1914 november hó. 
Fülöp József, ref. lelkész. 

A magyar bibliaterjesztök javára özv. Kandóné 
úrnő 3 K-t küldött Fiúméból. Eddig begyűlt 18 K. 

A Vasárnapi Újságot, a mely szép képekben ós 
ezikkekben örökíti meg a nagy világháború eseményeit, 
melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe. A „Vasárnapi 
Újság" előfizetési ára negyedévre öt korona. Megrendel-
hető a „Vasárnapi Újság" kiadóhivatalában (Budapest, 
IV., Egyetem-utcza 4.). 

E G Y H Á Z , 

Lelkészválasztások. A szilágycsehi ref. egyházköz-
ség Váncza János kemesi lelkészt, a szepesszombati ev. 
egyházközség Kozloy Kálmán miskolczi s.-lelkászt vá-
lasztotta meg lelkészéül. 

Első Advent vasárnapján az összes budapesti 
templomokban úrvacsoraosztás volt. A templomok mind 
zsúfolva voltak és sokan járultak az Úr asztalához. — 
Abban a hadikórházban, hol theologusaink teljesítenek 
szolgálatot, B. Pap István tanár osztott úrvacsorát a 
kórház szépen berendezett imaházában, a melyen a fele-
kezetek testvériesen megosztoznak. Mintegy 40 sebesült 

katona (többnyire székely és kúnsági fiú) vette fel a 
theologusokkal az úrvacsorát. Istentisztelet végeztével 
mindegyik sebesült emlékül Lukács evangéliuma képes 
kiadását kapta. — Az imaházban egyébként az első 
felszentelő istentiszteletet Haypál Benő budai lelkész 
tartotta. 

Sebesültek ápolása. Szadán (Pest m.) is 42 sebe-
sültet ápolnak a kórházzá berendezett iskola három nagy 
termében. Három helybeli úrinő ápolja a sebesülteket, 
kik közül az egyik a betegápolói kurzust végzett lelkész 
neje. A sebesültek számára a katonanap óta már másod-
szor rendeztek terménybeli gyűjtést a hívek között, 
melynek eredménye: 21 mm. krumpli, 3 mm. bab, 2V2 
mm. alma, azonkívül tojás, befőttek, csirke és 1 bödön 
zsír lett. Ki tudja, hányszor lesznek még a hívek felszó-
lítva, hogy adjanak abból, a mit Isten adott. Ha valaha, 
most csakugyan hangzik felénk az ige, hogy a jótéte-
ményben meg ne restüljünk. Hát az micsoda boldogság 
az ápolónőkre, mikor egy-egy sebesült felgyógyulva tá-
vozik s könnyes szemekkel mond köszönetet a gondos 
kezek ápolásáért! Szinte olvasni lehet szemeikből, hogy 
hát mégis érdemes volt a hazáért megsebesülni. Lelki 
gondozásukról a lelkész gondoskodik. Ha volna hely 
egyházmegyénkben — messzebbről nem várhatunk —, 
honnét bármily csekély adományt (pénzt, terményt) kap-
hatna a kórház, igen hálás lenne érte a vezetőség. — 
Eddig a tudósítás, íme a buzgó lelkész (Mátis Márton) 
munkája, a mely szélesebbkörü támogatást érdemel! 

Legácziók. Sok helyen nem lesz most Karácsony-
kor legátus. A mi akadémiánk 20 hallgatója (többnyire 
III. és IV. évesek) a fehérvári-úti hadikórházban van 
nehéz és egész erejüket igénybe vevő szolgálatban, töb-
ben exmisszióba mentek s így mindössze 38-an mennek 
legáczióba, ezek között a legtöbb I. éves hallgató. Lelké-
szeink bizonyára elnézéssel lesznek e még gyakorlatlanabb 
ifjak iránt. A jó igyekezet nem fog hiányozni náluk, hogy a 
szent szolgálatot az alkalomhoz és nagy időkhöz méltóan 
végezzék. 

A new-yorki magyar ref. egyházközség lelkésze, 
dr. Kuthy Zoltán esperes, nagyszabású mozgalmat indí-
tott egyházközségében a háború magyar sebesültjei és 
elesettjei hozzátartozóinak segélyezése érdekében. A haza-
fias czálra az egyházközség pár hét alatt 542 dollár 
30 centet, magyar pénzértékben 2711 korona 50 fillért 
gyűjtött, a melyhez maga az egyházközség 100 dollárral 
(500 koronával) járult a saját pénztárából. A gyűjtés 
tovább folyik. Az eddig befolyt összeget a new-yorki 
Transatlantic Trust Company útján juttatták el illetékes 
helyre, Magyarországba. 

A budapesti német ref. leányház is kiveszi részét 
a háborús charitativ munkából. Az egyházközség tag-
jainak buzgólkodása folytán Alkotmány-utczai házában, 
a lelkészlakban szépen felszerelt kórházat létesített 
12 ággyal. Az orvosi teendőket dr. Weiss Gusztáv Sá-
muel orvos, a betegek ápolását Peschke Lujza diakonissza 
és az Ewald testvérek teljesítik nagy szeretettel. 

Adomány. Darányi Ignácz, egyházkerületünk fő-
gondnoka, 1000 drb újtestamentumot bocsátott Sebes-
tyén Jenő rendelkezésére a külföldi kórházakban fekvő 
sebesültjeink között leendő kiosztás czéljából. — Ezzel 
kapcsolatban említjük meg, hogy a M. Á. V. igazgató-
sága, dr. Vargha Gyula államtitkár közbenjárására, öt 
útra szóló szabadjegyet utalványozott Sebestyén Jenőnek, 
a ki, mint már lapunkban közölt leveléből látható, dere-
kasan hozzáfogott a nagy munka végzéséhez, a melyre a 
konventtől megbízást kapott. Köszönet és hála azoknak, 
a kik őt ebben segítik, 



Bevonulás. A debreczeni theologusok tehát, mint 
már mult számunkban is jeleztük, a mult hét elején be-
vonultak a budapesti altisztképző-iskolába megható bú-
csúzkodás, búcsúvacsora, sok felköszöntő, dal és ének 
után. Útjukon az egyetem rektora is elkísérte őket. Egye-
lőre a Tavaszmező-utczai áll. főgimnáziumban szállásol-
ták el őket. Hisszük, hogy a theologus diákkatonák 
megállják helyüket itt az altiszti iskolában és, ha majd 
reájuk kerül a sor, ott künn a nagy viharban is. Helyükre 
a debreczeni főiskolai internátusba azok az ifjú rendes-, 
s.-lelkészek és theologusok vonultak be, a kik a betegápolói 
tanfolyamra jelentkeztek és a kik, mint említettük, a sebe-
sültszállító-vonatokon teljesítenek majd szamaritánusszol-
gálatot. Ezeknek a névsora a következő: Futó András lel-
kész, Tépe.Hegedűs Ferencz lelkész, Konyái*. Kájel Endre 
lelkész, Balatonendréd. Demény Miklós lelkész, Kolozsvár. 
Csiky István fegyint. lelkész Nagyenyed. Adorján István 
lelkész, Nyírtét. Szeles Sándor lelkész, Beregdarócz. Nagy 
Géza lelkész, Székelyszenterzsébet. Sáhó István lelkész, 
Csákberény. Bányay Lajos h.-lelkész, Gyulavár. Hörömpő 
Dezső h.-lelkész, Bilke. Szondy István s.-lelkész, Ibrány. 
Tóth János s.-lelkész, Budapest. Tóth János s.-lelkész, 
Hajdúszoboszló. Jakucs Sándor s.-lelkész, Hajduhadház. 
Borbély Sándor s.-lelkész, Dicsőszentmárton. Sajtos Imre 
s.-lelkész, Kenderes. Széles Pál s.-lelkész, Penyige. Szabó 
Gyula s.-lelkész, Bánócz. Nagy Pál s.-lelkész, Kutyfalva. 
Kocsis Kálmán s.-lelkész, Fehérgyarmat. Nemes Imre 
s.-lelkész, Nagyenyed. Fábián Sándor s.-lelkész, Beregardó. 
Doktor Dezső s.-lelkész, Szentes. Mohácsy József s.-lel-
kész, Milota. Kirner Bertalan s.-lelkész, Békés. Juhász 
András s.-lelkész, Battonya. Szabó Kálmán s.-lelkész, 
Torontálvásárhely. Tantó János s.-lelkész, Kajdacs. Kiss 
Gyula s.-lelkész, Biharzsadány. Tóth Ferencz s.-lelkész, 
Szatmárcseke. Csabony István s.-lelkész Ong. Kriston 
Elek theologus, Sárospatak. Garaczi Imre theologus Sá-
rospatak. Tiba András s.-lelkész, Kézmánszeg. 

A tiszáninneni ref. egyházkerület november 18-án 
tartotta évi közgyűlését Miskolczon dr. Tüdős István 
püspök és Dókus Ernő főgondnok elnöklésével. A fel-
vidéki rendkívüli utazási nehézségek miatt a közgyűlés 
tagjainak csak fele jelenhetett meg. Azok, a kik ott 
voltak, szívükben nehéz aggodalmakkal jöttek el. A gyű-
lést a püspök imája és a főgondnok szép alkalmi be-
széde nyitotta meg. A közgyűlés örömmel üdvözölte az 
esperesek sorában Czinke Istvánt, a gömöri egyházmegye 
új esperesét. Elintézést nyert a Zoványi-ügy is. A fő-
gondnok jelentette, hogy kifizették neki összes hátralé-
kos tanári fizetését, a mi 15,640 K-t tett ki. Lelkész-
szentelés ez évben nem volt. 

I S K O L A . 

Helyreigazítás. Még lapunk nov. 8-iki számában, 
a dunamelléki ref. egyházkerületi közgyűlésről írt tudó-
sításunkban jelent meg az értesítés a dr. Móricz Károly 
kecskeméti jogtanár fegyelmi ügyére vonatkozólag. Ez 
így hangzott: „Dr. M. K., a ki bár kecskeméti jogtanár, 
Budapesten lakik, olyan tanrendet kíván megállapíttatni, 
hogy heti 12 óráját a hét három első napján adhassa 
le . . . A főgondnok még mellékesen megjegyezte, hogy 
megbotránkozással értesült arról, hogy egy rendes tanár 
nem az intézete székhelyén lakik; ilyen visszaélést még 
rövidebb ideig sem lehet tűrni, nem hogy állandóan." 
Dr. Móricz Károly megemlítve, hogy lapunknak közle-
ményét csak a mult héten láthatta, e tudósításra vonat-
kozólag annak a helyreigazításnak közlésére kért fel 

bennünket, hogy neki Kecskeméten négy szobából álló 
évi rendes lakása van, a melynek ő a főbérlője, Buda-
pesten pedig egy hónapos szobát tart albérletben. írja, 
hogy az előző években is már a hét első napjaira el-
osztva tartotta óráit, hogy a többieken Budapesten az 
itteni könyv- és levéltárakban tanulmányait folytathassa; 
hivatkozik arra is, hogy az ilyenféle órabeosztásra azok 
a főiskolai tanárok is kaptak engedélyt, a kik ország-
gyűlési képviselők voltak. — Az egész ügy egyébként 
illetékes bírói eljárásnak lesz tárgya és ezt megelőzőleg 
a maga lényegében természetesen hírlapi vitatás tárgya-
ként nem szerepelhet. 

A budapesti theol. akadémián az első félévi kol-
lokviumok január hó 4 —26-ig lesznek. Jan. 27—30-ig 
lesz az írás- ós szóbeli lelkészképesítő ós alapvizsga. 
A második félévi előadások február hó 4-én kezdődnek. 

Hadba vonult tanárok. Már több ízben megemlé-
keztünk arról, hogy középiskolai tanáraink közül milyen 
sokan vesznek részt a hadiszolgálatban. Az Orsz. Közép-
iskolai Tanáregyesületi Közlöny érdekes kimutatást közöl 
a hadbavonult tanárokról. Az igazgatóktól leirt adatokat 
erre nézve 75 középiskolából érkeztek be csak. E 75-ből 
381 tanár vonult be. A kimutatás még nem teljes. — 
Gyászkeretben adja a nevezett lap a szomorú kimuta 
tást a „Csatatér halottjairól". November hó végóig 21 
középiskolai tanár esett el a harcztéren, ezek közül hét 
ref. középiskolákban szolgált. Mennyi drága é le t ! , . . 

Fogságban — eltűnt. Sok ilyen fájdalmas hír 
érkezik. Dr. Hoffer András, a székelyudvarhelyi ref. 
kollégium tanára, Szibériában hadifogoly; Joó József, a 
kolozsvári ref. kollégium ifjú tanára eltűnt; szeptember 
óta nincs semmi hír felőle. 

A soproni theol. akadémia ifjúsága ezévi nov. 
20-án tárgyalta a pozsonyi theol. akadémia hallgatóinak 
a napilapokból is ismeretes fölhívását, melyet ez vele 
átiratban közölt, a mozgalomhoz való csatlakozást kérve. 
Erre vonatkozólag a soproni theol. ifjúsága a következő 
megállapodásra jutott: 1. A lelkészi hivatásban, illetve 
az erre való készülésben nem lát elvi akadályt a haza 
védelmében esetleg szükségessé válható fegyveres szol-
gálat teljesítésére nézve. 2. Az egész kérdés olyan ter-
mészetű, a melyet többségi határozattal az egyesekre 
nézve kötelezően elintézni nem lehet. 3. A törvényben 
biztosított kedvezményről kiki csak a maga személyére 
nézve mondhat le. A kedvezményről való egyetemleges 
lemondás sem az egyeseknek, sem az egyes akadémiák-
nak, vagy azok hallgatóinak, hanem a közegyháznak 
hatáskörébe esik. 4. A soproni theologia hallgatóinak 
túlnyomó része már a háború kitörése óta a helybeli 
katonai tartalék kórházakban teljesít betegápolói szolgá-
latot. A kit ez a szolgálat bármily okból nem élégít ki 
s lelkiismerete a harcztérre szólítj a, az — a szülői bele-
egyezés elnyerése után — Isten nevében, csöndben és 
feltűnés nélkül kövesse lelkiismeretének parancsoló szavát. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Debreczeni Hittanhallgatók Segítő Egyesüle-
tének otthon maradt tagjai a rektor indítványára ki-
mondták, hogy a jelen tanévben kiosztásra kerülő 800 
koronáról lemondanak bevonuló társaik javára. Az ösz-
szeget téli katonai fölszerelések bevásárlására fordítják. 
Dicséretes cselekedet! 

A Budapesti Ref. Keresztyén I f j . Egyesület decz. 
6-án, vasárnap d. e. 11 órakor a ref. theologia Káday-



könyvtárának olvasótermében (Ráday-u. 28. földsz.) tartja 
23. évi közgyűlését. Ezt megelőzőleg a Kálvin-téri temp-
lomban hálaadó istentisztelet lesz délelőtt 10 órakor, 
melyen B. Pap István, az egyesület elnöke, prédikál. 
Az ezt követő héten (deczember Ö—12.) az esti 6 órai 
istentiszteleteken az egyesület lelkésztagjai prédikálnak 
a következő sorrendben : deczember 7-én Mányoki Sán-
dor, 8-án Megyercsy Béla. Prédikáczió után dr. Koczogh 
András: Néhány szó egyesületünkről czímén tart elő-
adást. 9-én Marjay Károly. 10-én Patay Pál. 11-én 
Gzanik Béla. 12-én Barát József. Deczember 8-án este 
77* órakor a ref. theologia dísztermében családi estély 
lesz a következő műsorral: Közének, ima. Elnöki meg-
nyitó: B. Pap István. „Zengjen hálaének" énekli az 
egyesület énekkara. Bibliát magyaráz: Takaró Géza. 
Hándel: Menuette és Schubert. Militáire-Marsch. Játssza 
a Lónyai-utczai ref. főgimnázium zenekara Szitányi Mik-
lós vezetésével. Költeményeiből felolvas Kiss Géza. Ké-
pek a déli és északi harcztérről. Vetített képes előadás: 
dr. Kováts J. István. Vidéki tapasztalatok. Megyercsy 
Béla. Közének. Belépődíjak: Családjegy (3 személyre) 
1'20 K, személyjegy 50'fill., ifjaknak 40 fill. 

Az Evangéliumi Leány-Diákszövetség deczember 
5-én, szombaton d. u. fél 5 órakor az evangélikus pol-
gári leányiskola dísztermében tea-délutánt rendezett a 
következő programmal: Elnöki megnyitó. Mennyiben iga-
zolnak bennünket a mostani idők ? Kayser Margit elő-
adása. Csárda-jelenet Hubaytól. Hegedűn előadta Csapó 
Dezső. Zongorán kísérte Csapó Boriska. Biblianiagyará-
zatot tartott Victor Ella. Szóló ének: Laub Adolfné. 
Légy hű mindhalálig. Varsányi Mátyás előadása. Közének. 
Az ingyenes olvasóterem (Csillag-u. 4. III. 24.) nyitva 
naponkint 10—12-ig és d. u. 2—8-ig. 

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság decz. 
hó 9-én d. u. 5 órakor a theol. akadémia Ráday-olvasó-
termében (IX,, Ráday-u. 28. földszint) igazgatóválaszt-
rnányi ülést tart. Tárgyak: 1. Jelentés a folyó ügyekről. 
2. Az 1915. évi költségvetés életbeléptetése. 3- Az elnök-
ség, a titkár, a folyóirat szerkesztője és a pénztárnok 
megbízásának az 1915. évre való kiterjesztése. 4. A titkár 
és a folyóirat szerkesztője tiszteletdíjának megosztása. 
5. Indítvány a Biblia kiadásának és terjesztésének hazai 
kezelésbe vételére. 

G Y Á S Z R O V A T . 
Özv. Szalay Ferenczné, szül. Puskás Ágnes, néli. 

Szalay Ferencz volt nagyszokolyi lelkész és külsősomogyi 
esperes Özvegye, 76 éves korában elhunyt. Régi ároni 
családból származott. Három lia: Szalay Ferencz szapor-
czai, László fülei, Antal kopácsi lelkész, leánya : Geren-
day Józsefné, unokái és széleskörű rokonság gyászolja 
elhunytát. 

Szakács Lajosné, szül. Parragh líóza, Szakács 
Lajos mellyi ref. lelkész özvegye, hosszas szenvedés 
után elhunyt. A megboldogult elment fia után, a ki nem-
rég a csatatéren esett el. 

Gecsei Péter tarczali ref. lelkész 82 éves korában 
meghalt. 

K Ü L Ö N F É L É K . 

Használjuk a hadisegély-postabélyeget! Ahányszor 
levelező-lapot vagy levelet adunk a postára, gondoljunk 
derék katonáink hátramaradottjaira és ne sajnáljuk azt 
a két fillér többletet, a mellyel e nemes czél eléréséhez 
hozzájárulunk ! Ne felejtsük el, hogy nemcsak a 100 és 
.1000 K-ás adományok biztosítják a magyar társadalomban 
megindult jótékonyczélú akcziót, hanem tartsuk szem 
előtt, hogy éppen az a két fillér, mely még a szegény 
ember zsebét sem terheli meg, óriási összeget tehet, ki, 
ha milliók és milliók gyűjtik! 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 

H I R D E T É S E K . 

E R Z S É B E T K I R Á L Y N É S Z Á L L Ó 
Budapest, IV. Ker., Egyetem-utcza 5. szám. 
Régi jó hírnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központjában. A mult évben újonan épült minden modern 
kényelemmel felszerelt hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

G A Z D Á K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E 
Alapíttatott 1900-ban 

Budapest , Kálv in- tér 10., saját s z é k h á z á b a n 

Biztosításokat elfogad tűz- és jégkár ellen, úgyszintén 
az ember életére a legkülönbözőbb módozatok szerint elő-
nyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjarányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 13 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
üzet feleslegéből közgyűlési határozat értelmében díjvissza-
térítésben. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden irányban készséggel szolgái az igazgatóság. 

Alapítványok kormány hozzájárulásával 2,527.960 K 
Tartalékok 3,846.903 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett tűzkárokban 12,385.000 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett jégkárokban „ 6,000.000 K 
Biztosított érték tűzben 1913. évben . . 930,000.000 K 

„ jégben „ „ . . 62,500.000 K 
Életüzlet állománya 17,370.144 K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„ G O N D V I S E L É S " 
Országos Közp. Segélyzö-Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig ter jedő temetési segélybiztosítást nyújt, népbizosítási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai- és 
vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat nél-
kül." — A „Gondviselés-Társulat" elnöke: Emődy József, igaz-
gatósági tagok: Láng József, lovag Ember Károly, Czobor 
László, Meskó Pál, Nérei Ödön és ügyvezető-igazg.: Paur Ödön 



Orgona- és harmoniumgyár 
gfizerfihajtis- is saját villamosvflágftásssl berendezve. 
ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 

os. é t kir. udvari szillitúk 
RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 

Alapíttatott 1861. évben. 
Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel' , az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel" jelső díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú harmoniumok 

minden nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí 
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

D f E ' / ' i P ' O f l T T f b gőzüzemre berendezett csász. 
I V I I - í U L I y v l 1 \ / és kir. udvari orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi , bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, t iszia légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikai) tar tós ncmeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2o00-nól több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját , a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgoná ja (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat ós hangolásokat a legmérsókeltebb 
árban teljesít . Orgona jóka rban ta r tásá t el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és ra j -
:: zokkal k ívánatra d í jmentesen szolgál. :: 

ft lelhész urak szíves f igyelmébe ajánl juk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltsegnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16" alahban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és félbőrkötésben . . 1— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 3.00 kor.-tól 4 80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 kor.-tól <>.— kor.-ig 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8" a lakban 17Va cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.<»o kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 0.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

huzzánk juttatni szíveskedjenek. 

Épen most j e l en t meg. Épen most j e l e n t meg . 

A középköri nevelés törtenete 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

HornyánszKy ViKtor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

nnn 
••ED 

n 

Háborús imádságos KönyuccsKéK! 
í r ta : CSIKY L A J O S 

a Ferencz József-rend lovagja, nyűg. theol. akad. tanár. 

I . 

Istenért, hazáért, királyért. 
Imádságok 

hadbavonuló és már a hareztéren küzdő katonák számára. 
Bolti ára: í darab vételénél 20 fillér, 100 darab vételénél 

15 fillér, 500 darab vételénél 14 fillér. 

II. 
Istenre bízom magamat. 

Sebesült és beteg katonák elmélkedése és imádsága. 
Bolti ára : í darab vételénél 20 fillér, 100 darab vételénél 

15 fillér, 500 darab vételénél 14 fillér. 

III. 

A szeretet IstenéneK nevében. 
Elmélkedések és imádságok hadrakelt atyánkfiaiért. 

Családi és magánhasználatra. 
Bolti ára : í darab vételénél 20 fillér, 100 darab vételénél 

15 fillér, 500 darab vételénél 14 fillér. 

Megjelentek é s kaphatók: 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
prot. irodalmi könyvkiadóhivatalában 

DEBRECZENBEN. 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

a M a g y a r G a z d a s z ö v e t s é g 

F o g y a s z t á s i é s É r t é k e s í t ő -

i é i S z ö v e t k e z e t é h e z 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 55 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL ker*t Máría-utcza szám. Telefon: József 34—lO* 

Elvállalnak minden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Nagy gyakorlattal bíró 
speczíálísták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyházgyülekezetek-
nek iskolák temploimok, 
valamint lelk'észi- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. .J* Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. 



TARTALOM. Az Éle t Könyvéből : A megméretés. K. I. — Vezércz ikk : Panaszok. — K r ó n i k a : Királyi elismerés. — Tárcza : 
Esti fohász. Osváth Eszter. Prágai levél. Sebestyén Jenő. — Be l fö ld : A hadbavonultak és sebesültek lelki gondozása 
Zágrábban. László Levente. — Külföld : Németország. — Irodalom. — Egyház . — Iskola. — Egyesü le t . — 
Gyászrovat. — Különfé lék . — Hi rde tések . 

Megjelenik m inden vasárnap. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IX., R á d a y - u t c z a 28., a hová 
a kéziratok, e löf izetésiés hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztők : 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Bőszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, Tari Imre dr. és 

Veress jeiiő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési díjak: 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 IÍ, nyolczad oldal 5 K. 

Az Élet Könyvéből. 

A megméretés. 
Megmérettél a mérlegen és 

liíjjával találtattál. (Dán. 5.27.). 

Ezekben a nehéz napokban sokak előtt föltűnik az 
a titokzatos kéz, a mely a jeruzsálemi szent edényekkel 
mulatozó király előtt is föltűnt. Sokan látják, hogy annak 
ujjai titokzatos szavakat írnak, a mint Belsazár (Balta-
zár) király is látta azokat „a gyertyatartóval szemben, 
palotájának meszelt falán". Véle együtt sokan nem értik 
meg ezt a titkos írást. 

Ugyanaz a két szó ez, a mely a babiloni királynak 
írt három szóban is ott volt: „Tekel". Dániel úgy magya-
rázta meg ezt a szót néki, hogy „megmérettél és híjjával 
találtattál". 

Ezekben a küzdelmes, nehéz időkben mi is meg-
méretünk mindnyájan. Az Örökkévaló mérlegbe tesz 
egyeseket, nemzeteket egyaránt. Mérlegre tesz kicsinyt, 
nagyot, szegényt, gazdagot, örvendezői, sírót; apró kis 
országokat, hatalmas világbirodalmakat. 

Az Isten hosszú időkig mintha hallgatott volna. 
A hitetlenek már gúnyolódva ostromolták a Benne hívő-
ket: „Hol van a ti Istenetek?" Most már látják ők is 
és láttára a gúnyolódás szava elhal ajkukon. Sőt, a mi-
kor érzik, hogy ők is a mérlegen vannak már, megpró-
bálnak ők is imádkozni, nehogy „híjjával találtassanak". 
Sokan megkísérlik, de — fá jdalom — már későn: az 
Örökkévaló lesújtó ítélete elhangzott fölöttük : „híjjával 
találtattál". 

De nemcsak a hitetleneket teszi az Isten mérlegre: 
a Benne hivőket is. Elszakasztja szívükről hitvesüket, 
gyermekeiket, a kétség, a bizonytalanság, majd a sötét 
gyász fellegeit szakasztja lelkükre. Ismét másokat haj-
léktalanokká, hazátlanokká, földönfutókká tesz. Száz-
ezreket és százezreket a csaták borzalmai közt tesz 
mérlegre. A gyilkos tűzben ott remegteti a lelküket 

éjjel-nappal. A nélkülözésekkel, az éghajlat zordonságá-
val ott sanyargatja, tépi, gyötri testüket. Sokakat egész 
életükre nyomorékká, élő halottá tesz. így próbálja meg, 
hogy tudunk-e hinni abban, hogy ha mindenki elhágy 
is minket, Ő velünk marad? így próbálja meg, hogy 
hajléktalanul is tudunk-e hajlékot találni Őbenne ? így 
próbálja meg, hogy nyomorék létünkre akarunk-e Őreá 
támaszkodni, hogy csonka lábakkal is egyenesen járjunk? 
így próbálja meg, hogy csakugyan hisszük-e, hogy a kik 
Őbenne hisznek, ha meghalnak is élnek? 

Ezek a megméretések nehéz, iszonyúan nehéz próbák. 
Hány olyan lélek törik össze, hullik alá a próba közben 
a porba, a kiről azt hittük, hogy erősen tud hinni, remélni! 
Hány olyan nemzet hanyatlik alá, a mely a béke idején 
el tudta hitetni a világgal, hogy egyedül az Isten dicső-
ségét keresi s az Ő országa nagyságos dolgait munkálja ! 
Hány lélek, hány nemzet vész el, mert az Örökkévaló 
csalhatatlan mérlegén hhíjjával találtatott" ! Viszont hány 
tékozló fiú tér meg még idejében, a legutolsó órában az 
örökkegyelmű Atyához; hány nemzet emelkedik föl a 
porból, teszi le bizalommal a sorsát Isten kezébe és 
súlyosodik meg a hite, az Istenhez fordulása folytán ezek-
ben a nehéz napokban ! 

Advent: a szent váradalom ideje van újra. A meg-
nyilatkozó égből alászáll nem sokára újból az Egyszülött 
Fiú, hogy betérjen minden szívbe, a mely várja Őt s 
helyet készített számára. Várjuk, fogadjuk be Őt, hadd 
tegye súlyosabbá a szívünket, értékesebbé a lelkünket, 
hogy ha a szent napok elmultával újból megméretünk, 
ne találtassunk híjjával és életünk, örök életünk legyen ! 

K. I. 

F b ronzból vert, igen 
i T f ^ sikerült plakettje öt 

\ / I I I korona árban meg-
rendelhető a Kálvin-

Szövetség titkári irodájában (IV. ker., Molnár-
utcza 17. szám). 



PANASZOK. 
Még egyszer visszatérünk azokra a panaszokra, a 

melyek oly sokfelől hangzottak felénk a hadbavonultak 
és sebesültek lelkigondozását illetőleg. Lehet, hogy most 
ezekben a súlyos időkben az illetékes tényezőknek sok 
ezer dolguk között nincs is idejük azokat a panaszokat, 
a melyek ennek a lapnak és más egyházi újságoknak 
hasábjain napvilágot látnak, elolvasni, figyelmükre mél-
tatni. De nem tehetünk róla, úgy érezzük, hogy még 
egyszer fel kell szólalnunk ebben a fontos ügyben. 

Hogy ne csak azokra a panaszokra hivatkozzam, 
a melyek itt a mi lapunkban nyertek kifejezést, idézem 
azt, a mely az erdélyi Ref. Szemlében jelent meg a 
brassói derék fiatal lelkipásztor tollából. Elmondja, hogy 
Brassóban több mint 20,000 katona fordult meg, a négy 
nagy kórházban állandóan több mint 2000 sebesült van, 
van most is 4—5000 kiképzés alatt álló katona stb. 
És mindezeknek lelkigondozását ő végzi egy s.-lelkész-
szel. Pedig amúgy is 5400 főnyi gyülekezetet kell gon-
doznia, 25 vallásórája ós sok szórványa is van. Ref. 
tábori lelkész nincs. De van a róm. kath, egyháznak, a 
melynek pedig ott Brassóban 12 lelkésze, lelkész jel-
legű tanára van. 

Azt kérdezzük, miért van ez így Brassóban, Pécsett 
és másutt is ? A brassói lelkész az igazgatótanács figyel-
mébe ajánlja memorandumát. 

Náluuk a Királyhágón innen nincs igazgatótanács, 
de minden kerületben van elnökség. Mi úgy hisszük, 
hogy a katonai illetékes hatóságok nagy figyelemben 
részesítenék mindenütt a szükségleteknek megfelelő elő-
terjesztéseket. De nézetünk szerint itt eleitől kezdve 
rendszeres, körültekintő, tervszerű munkára lett volna 
szükség. A bányai egyházkerületi tanácskozmányon töb-
ben hangoztatták a kerületi elnökségek összejövetelének, 
értekezletének szükségességét a katonai lelki gondozás 
és általában a nagy idők követelte egyöntető intézkedé-
sek megbeszélése czéljából. Csodálatos is, hogy ilyesmi 
nem történt. Csodálatos, hogy a két protestáns egyház 
vezetőségei is nem keresték az alkalmat ilyen közös prot. 
értekezlet tartására. Mi legalább nem hallottunk ilyesmi-
ről. Pedig a rendkívüli idők és a most szükséges rend-
kívüli munkák rendkívüli intézkedéseket és áldozatokat 
követelnek az egyháztól. 

A katonai lelkészség ügye mellett itt van a pasz-
torizáczió egy más fontos eszköze: a hadbavonultaknak 
ós sebesülteknek bibliával, vallásos iratokkal, imádsá-
gokkal való ellátásának ügye. Németországban, Ausztriá-
ban ezt a munkát tervszerűen, egységesen, czéltudatosan 
végzik. A német belmissziói egyesület választmányának 
most ez a legfontosabb munkája. Ez gyűjti az adomá-
nyokat az iratterjesztésre, van agencziája ezek szétkül-
désére és így tovább. Mert mit ér, ha nálunk is hétről 
hétre jelennek meg az imakönyvek hadbavonultak, sebe-
sültek számára, ha nincs orgánum, a mely ezeknek 
beszerzéséről, szétküldéséről gondoskodjék. Minden di-

csekvés nélkül mondhatjuk, hogy ebben a tekintetben a 
mi egyházkerületünk végzett legnagyobb munkát. A buda-
pesti egyház, a MPIT. és két áldozatkész világi úr tá-
mogatásával immár 50,000 példányt küldött szét a kis 
„Harmatcseppek"-bői. Az expedicziót a budapesti kálvin-
téri segédlelkészek végzik. És hány más irat, újtesta-
mentomi részlet stb. ment szét onnan a lelkészi hivatal-
ból itt Budapesten és a szélrózsa minden irányába. Szí-
vesen tették és teszik, a kik erre vállalkoztak. De kez-
detben sokan nem is tudták, kihez, hova forduljanak. 
Ide a lapszerkesztőséghez is gyakran érkeznek tudako-
zódó levelek. Es a mi a fő, hiába írnak lelkésztársaink 
szép imádságos könyveket, elmélkedéseket. Ezeket az 
előállítási áron alul vagy egész ingyen kell kiosztani. 
Melyik belmissziói egyesület olyan erős nálunk és any-
nyira megáldott anyagi javakkal, hogy a költségeket 
fedezze ? ! Az adakozásra való meghívás annyiféle és a 
mi közönségünk hamar belefárad a felhívások megszív-
lelésébe. 

A háborúnak, sajnos, úgy látszik, egyhamar nem 
lesz vége és még akkor is, ha vége lesz, sokáig lesz-
nek sebesültek, vesztesek és az Isten igéjének, az „írá-
soknak vigasztalására" szorulók. Fogjanak össze az egy-
házkerületek, megyék, hivatalos testületek is és nyújt-
sanak segítséget a panaszok elhallgattatására! 

KRÓNIKA. 

Királyi elismerés. 
A római kath. napi- és hetilapok kiilön rovatban 

közlik napról napra, hétről hétre azokat az áldozatokat, 
adományokat, a melyeket a róm. kath. egyház a haza 
oltárára helyez és azoknak a munkáknak hosszú lajstro-
mát, a melyeket a most oly szükséges akcziók terén 
végez. A mult héten arról olvastunk, hogy a róm. és 
görög kath. nagyjavadalmasok három milliót ajánlottak 
fel eddigi adományaikon felül hadisegély gyanánt. Ol-
vastuk a szép köszönő-, elismerő-levelet, a melyet az 
uralkodó intézett a herczegprimáshoz, a mely így vég-
ződik: „Ezen példás áldozatkészségért, a mellyel ön és a 
többi nagyjavadalmasok újólag tanúságot tettek a trón és 
a haza iránti hűségükről és a velem és a nemzettel való 
együttérzésükről, teljes elismerésemet nyilvánítom". Szép 
köszönő szavak. Büszkék lehetnek reá a nagyjavadal-
masok és bizonyára értékes emlék lesz a róm. kath. 
egyház főpapjai számára ez a köszönő-levél ott a pri-
mási levéltárban. Senkisem kicsinyelheti le értékét. — 
Nekünk nem lesz ilyen okmányunk, emlékünk a háborús 
időből. Nem is lehet, nem áldozhatunk ennyit ; nincs 
miből. Nem irigykedünk, féltékenykedünk e miatt. A ki-
nek sok van, attól több kívántatik. — De mégis, a mi 
a nemzettel való együttérzést illeti, ebben bizonyára mi 
sem állunk hátrább a nagyjavadalmasoknál, nem is áll-
tunk sohasem. Ezt az érzést kell nekünk is kimutatnunk 
minden a mi rendelkezésünkre álló eszközzel. Nekünk 



nincsenek földi nagyjavadalmasaink, főpapjaink (főpász-
tor aink se!). Szent nép és királyi papság vagyunk, az 
Urnák nagy javadalmasai. Aranyunk és ezüstünk nincsen, 
de a mi nekünk adatott, azzal pazarul kell bánnunk; 
a kincseket, a melyekkel a mennyei Király látott el ben-
nünket, két kézzel kell különösen most szerteszét szór-
nunk. Ha így teszünk, akkor nekünk is lesz drága em-
lékünk, elismerő oklevelünk. Nem tagadja meg tőlünk 
Az, a ki nem vetette meg azt a két fillért, a mely az 
aranyak mellett vettetett a perselybe. 

TÁRCZA. 

Esti fohász. 
Uram, hiába jő az este, 
Nem hoz nyugalmat a szívekre. 
Inkább messzi tájra ragad, 
Hol vérpiros az alkonyat 
S hol gyötrőn, kínban, könvezőn: 
Millió ember a mezőn, 
Kietlen földön, ég alatt, 
Szenved tűzesőt és havat — 
S Uram, új ellenség fenyeget! 
Minden ajk Téged emleget, 
A végső menedék Te vagy — 
Uram, itt a tél, jön a fagy! 
S megdermeszti az életet . . . 
A ki ellened vétkezett, 
Most szörnyű büntetést talál. 
Rohanva siet a halál, 
Jégkarjait feléje tárja, 
Könyörtelen ölére zárja, 
Melytől eláll a szívverés 
És nem lesz soha ébredés: 
Enyhe, szelid, szép napvilágra! 
Csüggedés száll a nagy világra, 
Mert pusztít és gyilkol a fagy. — 
Mutasd meg újonnan Magad 
Uram — és borulj a mezőkre, 
Hajolj reá a dermedőkre, 
Kik esdve, sírva várnak Téged 
S add a szívükbe, add reájuk: 
A Te egyetlen melegséged. 

Osváth Eszter. 

Prágai levél. 
Második levelemet már Prágából irom. Bécset el-

hagytam egy időre és pedig különféle okokból. Egyfelől 
azért, mert a prot. magyarok gondozását néhány bécsi 
prot. lelkész magára vállalta. Magyar ev. tábori lelkész 
is van már ott, azóta talán már reformátust is neveztek 
ki. Igazán baj, hogy okt. 16-a óta oda embert nem talál-
nak. Hiszen ide Prágába is kellene nagyon. De eljöttein 
Bécsből azért is, mert az osztrák vasutügyi minisztériumtól 

kapott szabadjegyem decz. 31-én lejár s azt ki kell 
használnom. Azután meg úgyis vissza kell még oda tér-
uem többször átutazóban. Ilyenkor mindig egy-két napig 
betegeket is látogatok. Végül pedig Bécsben még nagyon 
sokan gondoskodnak a mieinkről, erre északfelé már 
kevésbbé, különösen a kisebb helyeken. 

Prágába deczember 4-én érkeztem. Mindjárt fel-
kerestem Wolf Emilt, a német ev. lelkészt, a ki igazán 
lekötelező szívességgel segített mindenben, A csehek itt, 
mint hallom, orosz barátok. Feléje sem néznek a híveink-
nek. így a cseh ref. papot fel sem kerestem. Wolf lel-
késznek igazán nagy hálával tartozom. Sopronból kapott 
már magyar iratokat s azokat is osztogatta. Nagy örö-
mömre arról is értesültem, hogy néhány itt lakó magyar 
úrnő nagyon szép munkát végez elhagyatva élő fiaink 
között. így különösen Rippl műegyetemi tanár felesége 
és leánya, a kik reformátusok is, minden idejüket a 
magyar katonáknak szentelik. Eltávozásom után ők fog-
ják a magyar iratokat Wolf lelkésszel együtt osztogatni. 

Prága különben tele van sebesültekkel és közöttük 
nagyon sok a prot. magyar dunántúli evangélikus, azután 
szatmári, szabolcsi, borsodi, abauji reformátusok vannak 
most legtöbben. Néhányan vettek úrvacsorát is. Mindenütt 
nagy az öröm a magyar szó hallatára. Róm. kath. tábori 
lelkész is van itt, de iratokat nem osztogat s így igen 
gyakran nehéz helyzetben vagyok, mikor róm. katholiku-
sok is kérnek tőlem mindenfélét. Sok levelet is írok az 
olyan katonák érdekében, a kik nem kapnak hazulról 
levelet. Rendesen a papjuknak írok. Hadd legyen ez is 
olyan alkalom, a mikor a lelkész szeretetteljes gondvise-
lését érzi a nép. Egy ref. tanító is fekszik itt, szeren-
csére már gyógyulóban. De egyike a legszomorúbb ké-
peknek az a szoba, a melyben egy tiszáninneni ref. pap 
fiatal zászlós fia fekszik. Egyedül van a szobában. Künn 
siralmas ködös eső, az ágyban a nehéz sebesült. És 
mégsem a testi, hanem a lelki szenvedés látszik meg 
rajta nagyon. Megkérdezem, hogy mi a sebesülése ? Fá-
radt balkezét szó nélkül felemeli, lehajtja a takarót 
magáról: a jobb karja hiányzik . . . Most várja az édes 
anyját . . . A szomszédszobában egy 17 éves kis kassai 
zászlós. Azt is ma operálták. Jobb karja nincs többé. . . 

így megy ez szobáról szobára. De a lőtt sebek 
még nem a legrosszabbak; sokkal kegyetlenebb ennél 
a fagyás. Egy szegény magyar legénynek Bécsben mind 
a két kezét és mind a két lábát le kellett vágni. Az ilyen-
nek a vigasztalás igéit odavinni: elcsüggesztően nagy és 
nehéz fe ladat ! . . . ^ 

Az azonban a legnagyobb baj, hogy sehol semmi 
adat, a mely szerint keresni lehetne a magyarokat. Csak 
úgy hallomásból s esetleg a katonák vagy a helybeli 
lelkészek útján. És ha bekerül az ember egy nagy 1000 
ágyas kórházba, bizony csak szobáról szobára menve 
nyomozhatja, hogy merre vannak a mi sebesültjeink. 
Azután a folytonos csere és változások ! Nem is merem 
azt állítani, hogy egy ilyen nagy helyen minden kórhá-
zat fölkereshetek. Nagyon lassan mennek az ilyen láto-



gatások és sokszor a környezet sem megfelelő arra, hogy 
egy-egy betegnek a lelkéhez közelebb férkőzhessék az 
ember. De azért mégis nagy jelentősége van ezeknek a 
találkozásoknak. Jól esik a betegnek, hogy az egyháza 
róla is megemlékezett, sőt még kis bibliát és imaköny-
vet is küld neki ajándékba. 

Erős a meggyőződésem, hogy a vallásos iratoknak 
óriási jelentősége van ezekben a napokban és ezekben 
a kórházakban. Egy szegény katona épen a „Fliegende 
Blátter"-t nézegette, mikor meglátogattuk. S beszélgetés 
közben jegyezte meg: „Tetszik látni, ezeket a bolond-
ságokat kénytelen az ember nézegetni, mikor ilyen álla-
potban van a lelke". Bizony az Isten által termékennyé 
tett talajba csak nemes magvaknak lenne szabad hul-
lani . . . 

Ilyen munka mellett, a mely annyi időt vesz igénybe 
s egyébként is csak a napnak bizonyos óráira van szo-
rítva, bizony ritkaság, hogy ugyanazokat az embereket 
kétszer is fölkereshetem. Egyes nagyobb betegeknél, 
úrvacsorázóknál mégis megtörténik . . . . A napokban 
azonban innen is tovább megyek. Pilsen, Karlsbad, Eger 
lesznek a legközelebbi állomások. 

Sebestyén Jenő. 

BELFÖLD. 

A hadbavonultak és sebesültek lelki 
gondozása Zágrábban. 

Több szó esett már a tábori lelkészek kinevezésé-
nek kérdésével kapcsolatban Zágrábról, így indíttatva 
érzem magam, hogy végre megszólaljak. A háború nyomai 
ily exponált helyen természetesen fokozottabb mértékben 
mutatkoznak, mint a hadak útjától távolabb eső gyüle-
kezetekben. Bár nem halljuk a fegyverek ropogását, az 
ágyúk dörgését, de a nagy események előzményei, vagy 
következményei szemünk láttára folynak le. Zágrábon 
vonult keresztül a déli harczba induló csapatok nagy 
része, itt nyernek kiképzést az újonczok, a kikből alakítják 
a menetszázadokat és ide kerülnek vissza nagyszámmal 
a véres harczok némán is beszélő áldozatai, a sebesültek. 
Ide helyezték át a háború alatt a győri 19-eseket, kik 
Győr és Veszprém megyéből kerülnek ki, továbbá Komá-
romból, Pozsonyból, Budapestről ós Kassáról a nehéz 
tüzéreket, kik között sok a ref. és ág. ev. vallású. 

Eddig 12 ízben tartottam a katonaság részére isten-
tiszteletet úrvacsorával egybekötve: aug. 16, 30, szept. 
13, 27, 29, d. e. 7 és d. u. 2 órakor, okt. 11, 14, 26, 
nov. 8, 22. Híveim és a katonaság buzgóságát, áldozat-
készségét mutatják a rendesnél sokkal nagyobb mérték-
ben befolyt perzselypénzek. Hogy csak a nagyobbakat 
említsem : aug. 16-án 24'74, 30-án 15*56, szept. 13-án 
36'98, 27-én 1555, 29-én 20*47, nov. 8-án 17*90 K. 
Legtömegesebben voltak jelen katonák nov. 8 án, közel 
1000-en, úgy hogy az egész templom, még a padok köze 
is zsúfolásig megtelt. 

Mint igen megható s a mostani nehéz időkre jel-
lemző esetet említhetem, hogy nov. 13-án két sebeiből 
felgyógyult katona: Boleraczki István és Hardi Sándor 
jelent meg lakásomon és kértek, hogy szolgáltassam ki 
nekik az úrvacsorát, a mit erős hittel és mély megindult-
sággal vettek magukhoz, Isten dicsőségére adakoztak és 
aznap este visszatértek a harczmezőre. 

A legtöbb munkát azonban a sebesültek lelki gon-
dozása adja. Amennyire időm engedi, látogatom is őket, 
átlag hetenként 2—3 délután. A délelőttjeim tanítással 
és irodai munkával vannak lefoglalva. A sebesültek két 
katonai-, két irgalmas kórházban, kaszárnyákban és is-
kolákban vannak elhelyezve. Számuk 1000—5000 között 
váltakozik. Ezenfelül egyházam területén még Sziszeken 
és Károly városban is vannak sebesültek, ezek száma a 
legnehezebb időkben felment 3000-re. 

A sebesültek szívesen, nagy örömmel fogadják 
látogatásomat, kívánják az úrvacsorát. Ezt a munkámat szer-
felett megnehezíti az, hogy vallásukról nincs kimutatás. 
A kórházakban természetesen nem vallásuk, hanem beteg-
ségük neme szerint vannak csoportosítva, így azután a 
kórház minden emeletét, szobáját végig kell járni, hogy 
a prot. sebesülteket a nagy tömegből kihalászhassam. 
Pl. az „Irgalmas nővérek" kórháza 6 különálló egy- és 
kétemeletes pavillon,, míg ezeket végig jártam, egész 
délutánba került. így van a többi helyeken is. A nem 
prot. sebesültekkel is szívesen foglalkozom, elbeszélgetek. 
Örülnek, hogy magyar szót hallanak, mert bizony az 
orvosok és ápolók nem igen tudnak magyarul, a mi 
nehézzé teszi helyzetüket. A könnyebb sebesülteket, kik 
járni tudnak, összegyűjtöm egy szobába istentiszteletre, 
úrvacsorára, a felkelni nem tudó nehéz sebesültekkel 
külön-külön végezek. Kik sebeik miatt írni nem tudnak, 
megkérnek a levélírásra, vagy hogy kívánságaikat az 
orvosoknak, ápolóknak tolmácsoljam. A prot. katonák és 
sebesültek között kiosztottam eddig 1000 kis imakönyvet 
(Uray-féle kiadás). Bizony elég baj, hogy nem mindig 
jutott mindenkinek, mert egyházunk kevés, mindössze 
a perselypénzből álló jövedelme nem bírja az állandó 
rendelést. Eddig belekerültek az imakönyvek 166 K-ba. 

Sajnos, a mi egyházunk, illetve felsőbb hatóságunk 
nem gondoskodott eddig arról, hogy ilyen imakönyvek 
ingyen kerüljenek kiosztásra, mint a hogy az ág. ev. 
egyház tette a Luther-társaság útján. Innen mi is kap-
tunk legutóbb ingyen 100 imakönyvet. Az Üray-féle 
kiadás elég drágára van aránylag szabva, kezdetben 18, 
újabban 15 fill. drb.-ja. Ilyen kiadványoknál az olcsó-
ságnak kellene a főszempontnak lenni.* 

Okt. 4-én Sziszeken, nov. 8-án délután Károly-
városban látogattam meg sebesültjeimet. 

Eddig három ref. sebesült halt meg sebeiben. 

* Czikkíró figyelmét elkerülte, hogy a dunamelléki ref. egy-
házkerület és budapesti ref. egyház „Harmatcseppek" czímen 
adott ki és ingyen ad egy kis imafüzetet, csupán 'postaköltség 
czímen kell 100 példányonként 1 K-t küldeni. Eddig 50000 pél-
dányt küldtek szét! 



Katonai pompával kísértük ki őket utolsó útjukra s helyez-
tük nyugvóhelyükre a boldog feltámadás reményében. 
Mélyen megindító az ilyen temetés messze idegenben, 
távol az édes szülőföldtől. Kivált, ha nincs senki, a ki 
a koporsóra ráboruljon, végigsirassa. Az egyik temetésre 
magyar fiúk voltak kivezényelve s a búcsúzó sortűz után 
elénekeltük a zágrábi temetőben: „Isten, áldd meg a 
magyart!" 

A háború szavakkal és számokkal eléggé ki nem 
fejezhető áldozatot követel emberéletben és az anyagiak-
ban. De bizonyos vonatkozásokban jó a hatása : az Isten 
a rosszból is képes jót előhozni. Isten felé irányítja ér-
zés- és gondolatvilágunkat, megtanít imádkozni. De meg-
tanít arra is, a miről már sok frázist hallottunk : a haza-
szeretetre. Nem szavakkal, hanem tettekkel. Olyan fizikai 
és szellemi erőt vált ki az emberből, a milyenről eddigi 
fáradt, ideges, enervált korunkban még álmodni sem 
mertünk volna. De jó hatása mutatkozik abban is, hogy 
megszüntetett egy nagy csomó vadházasságot, a meny-
nyiben megkomolyítva az embereket, becsületesen ren-
deztette velük a legfontosabb földi viszonyukat. 

E rendkívüli idők bizony annyi munkát adnak Zág-
rábban a lelki gondozás terén, a mi ember erejét meg-
haladja. Anyagi kárpótlás semmi sincs érte. Mindezt nem 
panaszképen mondom, csak mint tényt leszögezem. De 
mégis volt már eddig és lesz hamarosan újra valami 
méltánylásban részem. Már előbb említettem, hogy egy-
házam jövedelmét csupán a perselypénz képezi s mint-
hogy imakönyvekre kiadtunk 166 K-t, egyházam nem 
tudta a 2°/o"os lelkészi nyugdíjintézeti és közalapi járulékot 
megfizetni. Azon elv alapján, hogy „ha az egyház nem tud 
fizetni, fizessen a l e l k é s z n o v . havi fizetésemből levont 
a konvent nyugdíjintézeti járuléksególyben 65'28 K-t, 
egy újabb esperesi leirat szerint pedig jan. havi fize-
tésemből közalapi járulék czímen le fog vonni, végre-
hajtással fenyegetve 45'84 K-t, Az élelmiszerek az utóbbi 
időben 25 — 40%~ot drágultak. Én a háború ideje óta 
több, mint kétszeres munkát végzek, illő hát, hogy a 
konvent méltányoljon ! Erről a tárgyról különben a kö-
vetkező számban, mint érdekes egyházjogi esetről, rész-
letesebben fogok szólani. 

László Levente, 
ref. m. lelkész. 

K Ü L F Ö L D . 

Németország. 

Wichern János halála. Annyi sok drága, nemes 
élet elmúlása között is meg kell emlékeznünk ennek a 
kiváló férfiúnak, a német belmisszió egyik legnevesebb 
munkásának elhunytáról. A nagy Wichermek, a német 
belmisszió atyjának, a „Rauhes Haus" alapítójának, az 
újkori protestantizmus egyik legnagyobb reformátorának 
kilencz gyermeke volt. A most elhunyt volt a legifjabb. 
1845-ben született a Hamburg melletti Hornban, a hol a 

világhírű, 1833-ban alapított Rauhes Haus van. A theo-
logiát Halle-ban, Tübingenben és Berlinben végezte. 
A midőn testvére, Lajos, a német-franczia háborúban el-
esett, atyja őt vette maga mellé segítségül és a midőn 
atyját 1874-ben hüdés érte, ő vette át a nagy szeretet-
kolónia vezetését. Törékeny, beteges testében Istenben 
bízó, erős lélek lakozott. Szerény volt; nem volt semmi 
más vágya, mint Istennek szolgálni és a Krisztusban 
elrejtett életet élni. Ez volt életének programmja, ebben 
a szellemben nevelte a „Brúdereket" is, a német bel-
misszió e nélkülözhetlen munkásait, Híven megőrizte, fej-
lesztette az atyjától átvett nagy örökséget. Nyugalomba 
vonulása után (1901) főleg atyja irodalmi müveinek sajtó 
alá rendezésével foglalkozott. Munkáját, nevét atyjának 
nagy nevével együtt fogják emlegetni időtlen időkig. 

I R O D A L O M . 

A Magyar Prot. Irodalmi Társaság igazgató-
választmánya f. hó 9-én tartotta ülését a ref. theol. 
akadémia könyvtártermében dr. Zsilinszky Mihály el-
nöklete mellett. A választmány tagjai közül ott voltak: 
Szilassy Aladár, Benedek Sándor, Petri Elek, Kaczián 
János, Raffay Sándor, dr. Szabó Aladár, Bernát István, 
dr. Antal Géza, dr. Pruzsinszky Pál, Hamar István, B. 
Pap István és Bendl Henrik pénztárnok. Az elnök me-
legen emlékezett meg a Társaság lelkészelnökének, dr. 
Antal Gábor püspöknek elhunytáról. A választmány első 
sorban azt az indítványt vette tárgyalás alá, a melyet 
Haypál Benő, Kaczián János és Józan Miklós nyújtottak 
be a biblia magyar kiadása és terjesztése érdekében. 
A választmány hosszabb megbeszélés után az indítványt 
a vele kapcsolatos dolgok megvizsgálása és az egész 
ügynek előkészítése czéljából bizottságnak adta ki. Ennek 
elnökei: Gyurátz Ferencz, Szilassy Aladár; tagjai: dr. 
Kenessey Béla, dr. Tüdős István, dr. Baltazár Dezső, 
Geduly Henrik püspökök; Petri Elek, dr. Szabó Aladár, 
Benedek Sándor, Raffay Sándor, dr. Antal Géza és dr. 
Szőts Farkas titkár, mint előadó. A bizottság meghívja 
az indítványozókat és Hornyánszky Viktort, mint szak-
értőt és már a legközelebbi közgyűlés elé jelentést tesz 
eljárása eredményéről. A titkár jelentette, hogy a „Házi 
Kincstár" XV. kötete (Skowgard-Petersen : Akarsz-e dia-
dalmaskodni? Ford. báró Podmaniczky Pál) ki van 
nyomva és rövid idő múlva a szétküldés megindul. A Ko-
szorú-füzetek 201—210. sorozata is megjelent. — Miután 
a nehéz idők miatt közgyűlést nem lehetett tartani, a 
mult évi közgyűlés által elrendelt ideiglenes berendez-
kedés a jövő közgyűlésig megmarad. A már lemondott 
titkár dr. Szőts F. még addig végzi a titkári teendőket, 
a Szemlét tovább is dr. Ravasz László szerkeszti; a tit-
kári tiszteletdíjon megosztoznak. — A pénztárnok je-
lentése szerint a tagsági díjak elég szépen folytak be 
(3570 K). A jövő évi költségvetés az ideinek normája 
szerint állapíttatott meg. A Társaság a rendelkezésre 
álló anyagi eszközökhöz képest részt vett a hadba vo-
nult és sebesült katonák evangelizácziójának munkájá-
ban. 200 K-t adott a Harmatcseppekre és több ezer pél-
dány Koszorú-füzetet bocsátott a katonák lelkigondozá-
sával foglalkozók rendelkezésére részben ingyen, részben 
az előállítási áron. Erre a czélra a jelenlévők közül dr. 
Antal Géza 40, dr. Bernát István 20 és dr. Szőcs Fe-
rencz 20 K-t adott át a titkárnak. 



Prot. Árvaházi Képes Naptár. XLI. évfolyam. 
Szerkesztik: Szabolcsba Mihály és Raffay Sándor, a Prot. 
Árvaegyletre vonatkozó részt dr. P. Horváth Zoltán, la-
punk társszerkesztője. Régi, kedves naptára ez a mi 
híveinknek. Keresik is minden lelkészi hivatalban, mert 
otthon, a szülői házban is minden évben szívesen várt 
vendég volt. Most is igen gazdag tartalommal jelent 
meg. Tartalma a következő: Az árvaegyletre vonatkozó 
közlemények (Az árvák nem felednek, költemény Soós 
K.-tól, A prot. árvaegylet tevékenysége 1913-ban, Brocskó 
L. igazgató jubileuma. Köszöntés papához Ungváry 
E.-től). Áz elmúlt egyházi év nevezetesebb eseményei: 
Claparéde S. és felesége, A miskolczi ref. filléregylet, 
Dr. Mathews Gy., Templomszentelések, Kálvinszövetség, 
elhúnyt nagyjaink, új püspökök. Az elmúlt év krónikája: 
A trónörökös pár halála, Világháború, Költemények: 
Szabolcsba Mihály tói, Szabolcsba L.-tól, Endrödi S.-tól, 
Sántha K.-tól, Bán Aladártól, Széli Károlytól. Elbeszé-
lések : Gárdonyi Gézától (Egy tanító feljegyzéseiből), 
Malter Iréntől, Lagerlöf Zelmától (A sírfelirat), Lengyel 
Gyulától, Raffay Sándortól (Menjünk-e Amerikába?) 
Gazdasági tanácsadó, prot. tiszti czímtár egészíti ki a 
terjedelmes naptárt. Ára 60 fillér. 

Magyar Keresztyének Naptára az 1915. évre. 14. 
évf. Szerkeszti Kováts Lajos dr. Kiadja a Bethánia-egylet. 
Hamarosan másik kedvelt naptárává lett a prot. közön-
ségnek. A gazdag, igazán építő tartalmat bizonyítja az 
alábbi felsorolás is. A szerkesztői üdvözlet az evangé-
lium világossága mellett tart szemlét Magyarországon és 
a nagyvilágon. Ennek a czikknek különösen örültünk. 
Begbie Harold karácsonyi tanítása egyik értékes része a 
naptárnak. Rövid áttekintést találunk a „Magyar protes-
táns világról" és „A keresztyén szövetséges világból". 
Thaly Loránd a Bethesda-kórház és a Filadelfia-otthon 
gyarapodását mutatja be. Kiilmissziói czikket báró Pod-
maniczlcy Pál írt, a miaók ébredéséről. Dr. Szabó Aladár 
czikke, Roy Krisztina elbeszélése, s még egész csomó 
építő czikk, apróság, háborús, aktuális olvasmány, továbbá 
nagyon szép, komoly keresztyén költemények Vargha 
Gyula és Vargha Gyulánó tollából, a szöveg között szá-
mos tiszta nyomású kép gazdagítja a naptárt. Fedél a 
régi szép színes nyomású kép. Ára 60 fillér. 

Magyar Naptár. Szerkeszti Uray Sándor. A Kál-
vineum javára kiadja azORLE. Uray Sándor szerkesztésében 
is emelkedett a naptár értéke. Most már igazán a nép ke-
zébe való. Dr. Baltazár Dezső elmélkedésében a fari-
zeusok kovászától óvja az olvasókat. Marjay Károly a 
biblia naponként való olvasására nézve ad gyakorlati 
tanácsokat. Csakugyan erre nagyon jó út a naptár, mert 
a néphez odaférkőzik. Melkó István czikke, melyben a 
Saturnáliákkal kapcsolatban a karácsonyról beszél, a sü-
lelmedi egyház története mellett értékes karácsonyi tör-
ténetet olvasunk Móricz Pál avatott tollából. Lengyel 
Gyula, Papp László, Budai János elbeszéléseket írtak. 
Nagyon helyén valónak találtuk Illyés Kálmán elbeszé-
lését, ilyenfélét jövőre is kérünk, mert a katholikus nap-
tárak hemzsegnek a térítgető elbeszélésektől. Losonczy 
Ferencz amerikás czikkét már annak idején nagy öröm-
mel olvastuk. Verseket írtak: SzabolcsJca Mihály, Jakab 
Ödön, F. Varga Lajos, Barsy L., Marjay G., Uray S. 
Hasznos rovatok, arany mondások, szép képek emelik 
értékét. A régebbi, nem mindig ízléses vicczek elmara-
dásának örültünk. Ára 40 fillér. 

A Luther-naptár IV. évfolyamát járja. Hetvényi 
Lajos soproni vallástanár és Scholtz Ödön ágfalvi espe-
res-lelkész szerkesztik. Ára 60 fill. A szerkesztők az ev. 
egyház sok kiváló íróját nyerték meg munkatársaikul, a 

kiknek aktuális, ismeretterjesztő és szép irodalmi czikkei 
értékessé és változatossá tették a nagy gonddal és igazi 
prot. ev. szellemben szerkesztett naptárt, a mely úgy 
látjuk, erős versenytársa a Prot. Árvaházi Naptárnak Az 
arczképcsarnokban ámult nagy alakjainak képei mellett 
ott látjuk a ma kiváló férfiainak arczképeit, is. A többek 
között dr. Szlávik Mátyásét is, a kiről Hornyánszky Ala-
dár emlékezik meg nagy rokonszenvvel és szép mélta-
tással 30 éves tanári és írói jubileuma alkalmából. Erről 
bizony, őszintén megvalljuk, nekünk is meg kellett volna 
emlékeznünk. A közbejött nagy események közepette 
feledkeztünk meg róla. Dr. Szlávik lapunknak egyik leg-
régibb munkatársa. A naptárban közölt czíkkbol tudtuk 
meg, hogy ő egyebek mellett miért olyan nagy párt-
fogója és szerető atyja a szegény diákoknak. Mint a 
prot. egyház annyi kiváló fia, ő is szegény szülőknek, 
dobsinai bányászcsaládnak gyermeke. Eletének egyik 
legszebb alkotása az eperjesi Theol. Otthon. Viharos esz-
tendőben érte meg a jubileumot, a közelmúlt napokban 
bizonyára nehéz aggodalmak szorongatták lelkét. Adja 
Isten, hogy arany jubileuma boldogabb, békességesebb 
időkre essék és hogy az ő nagynmltú ág. szeretett kol-
légiuma, a melynek kebelén nevelkedett és a melynek 
most hűséges munkása, nagy és dicsőséges fejlődést 
vegyen és álljon meg időtlen időkig! 

Ne sírj ! E czím alatt egy valóban hézagpótló füzet 
jelenik meg a pécsi Bethánia-Egyiet kiadásában 24—28 
oldal terjedelemmel, csinos borítékban. A könyvecske a 
szenvedés problémájával foglalkozik és kesergő lelkek 
vigasztalására készült. Vargha Gyuláné: „Ne sírj!" cz. 
szép költeménye mellett: dr. Szabó Aladár, dr. Kováts 
Lajos, Takaró Géza és Nyáry Pál dolgozatai lesznek a 
füzetben. Tekintettel arra. hogy annyi szenvedő, vigasz-
talást kereső lélek talán sohasem volt az emberek sorai-
ban, mint épen napjainkban, a könyvecske a legalkal-
masabb időben lát napvilágot. Tömeges terjesztésre is 
azért alkalmas, mert nagy mennyiségbeni megrendelés-
nél tetemes az árkedvezmény. Bérmentes küldés mellett 
1 példánv ára 20 fill., 5 példány 75 fill., 10 példány 
1.40 K, 50 példány 6 K, 100 példány 10 K, 500 pél-
dány 40 K, a pénz előleges beküldése mellett. A köny-
vecske deczember 20-ikára megjelenik. Megrendelések 
Nyáry Pál pécsi ref. lelkészhez intézendők. 

Hétköznapi templomi imádságok, tekintettel a há-
borúra és a téli évszakra czímen Harsányi Pál gyomai 
ref. lelkész imakönyvet ad ki. Az imádságok most van-
nak sajtó alatt s még karácsony előtt elszállíttatnak a 
megrendelőknek. A füzet Török könyvnyomdai műinté-
zetében készül, 50 oldalon fog megjelenni s tartalmazni 
fog két teljes hét minden hétköznapjára való imádságot. 
Egy példány ára a megrendelőknek 50 fillér. 

Elmélkedések ós imádságok hadbavonult katonák 
számára. Irta Soós István diósviszlói ref. lelkész. Tar-
talma : Elmélkedés a háborúban. Imádságok: ütközet 
előtt; ütközet közben; ütközet után (egészséges katona 
imádsága); beteg katona imádsága; felgyógyuláskor mon-
dandó ima; 3 reggeli, 3 esteli ima; otthonmaradt ked-
vesekért mondandó ima; karácsonyi elmélkedés; kará-
csonyi imádság. Terjedelme 32 oldal. Ára 30 fill. Meg-
rendelhető a szerzőnél Diósviszlón (Baranya megye). 
Kívánatra a pénz ós pontos czímek beküldése mellett 
egyenesen a harcztérre elküldöm, hogy karácsonyi aján-
dékképen megkaphassák katonáink. 

Imádságok hadbaszállt kedveseinkért. — A magyar 
föld fiainak és leányainak írta Gyökössy József bunya-
szekszárdi ref. lelkész, — Ára 20 fill. Tartalmazza a 



következő imákat: Imádság a háború ideje alatt. Fele-
ség imádsága uráért. Szülők imádsága fiókért. Gyermek 
imádsága édes apjáért. Menyasszony imádsága vőlegé-
nyéért. Öregek imádsága katonáinkért. — A tiszta jöve-
delem 50%" a a bunyaszekszárdi templomalapra, másik 
f'elerésze pedig a magyar Vörös-Kereszt-Egyletnek a czél-
jaira fordíttatik. 

E G Y H Á Z , 

Lelkészi kongnia és korpótlék. Bizonyára sok 
aggódó család körében okoz megnyugvást, hogy az 1915. 
évi lelkészi korpótlék és kongrua első részletét már fo-
lyósította a minisztérium és mindkét illetmény január hó 
első napjaiban ki fog fizettetni. 

Egyházmegyei választások. A tolnai ref. egyház-
megyében Bodnár Istvánt, a „Tolnavármegye és közér-
dek" szerkesztőjét, az egyházmegye főjegyzőjét és Bajó 
Jánost, az egyházmegye aljegyzőjét tolnamegyei árvaszéki 
elnökét választották meg világi tanácsbírákul. — A felső-
baranyai ref. egyházmegyében a lelkészi és világi fő-
jegyzői és egy lelkészi tanácsbírői állásra beadott szava-
zatok megoszlása következtében általános többséget senki 
sem kapott, Szűkebbköríí szavazásra jelöltettek : lelkészi 
főjegyzőkül: Szabó Károly és Nyáry Pál. Világi főj egy -
zőkiil: Varga Nagy István és Morvay Ferencz. Lelkészi 
tanácsbírákul: Szabó Károly és Kozma József. 

Új honvéd-segédlelkészek. A honvédelmi miniszter 
kinevezte a tartalékban ref. honvéd-segédlelkészekké a 
következő lelkészeket: Nánássy Lajos, Perth Amboy, 
Kájel István Felsőireg, Balla Mihály Feketelak, Szap-
panos Gyula Alsónyék, Kertész Lajos Bodos, Petey Jó-
zsef Záhony, Bereczki János Plojesti, Rácz Miklós Magyar-
gyerőmonostor, Takaró Géza Budapest-Kőbánya, Varga 
Jenő Méhtelek, Szakáts Dénes Buza, Szabó Béla Somogy-
hatvan, Szabó Sándor Zsigmond Bajka, Takács József 
Kovácshida, Farkas János Székelyabod, Igyártó Sándor 
Bélzerénd, Losonczy Géza Érsekcsanád, Csiszér Gyula 
Pele, Szép Kálmán Kővárhosszúfalva. dr. Boronkay Béla 
Zsibó, Szele Miklós debreczeni vallástanár; továbbá a 
következő s.-lelkészeket: Zoltáni Pál, Kovács Gyula, 
Balogh József, Veress Károly, Balajthy Jenő, Fábián 
Sándor, Czövek Zoltán, Bay Jenő és Csatáry Gyula. 
Ezek közül fognak a szükséghez képest egyeseket be 
hívni szolgálatra. 

Vallásos estély Budafokon. A nemrég anyásult 
budafoki egyház decz. 6-án, vasárnap este 6 órakor szép 
közönség érdeklődése mellett vallásos estély keretében 
építette a halhatatlan lelkeket. A 37. dics. 1. v.-nek el-
éneklése és imádság után Muraközy Gyula „Dal a fél-
karról" cz. költeményét szavalta Horváth Ida. Tóth József 
vallástanár két szép szóló énekkel gyönyörködtette a 
hallgatókat, ugyanő „a háborúságot szenvedők" boldog-
ságáról olvasott fel. Marjay Károly lelkész egy megkapó 
levelet olvasott fel a harcztérről. Kiss Géza s.-lelkész 
hirdette az örök Igét az időhöz és alkalomhoz méltóan. 
Bibliamagyarázat előtt és után a BRIE. énekkara két 
karéneket adott elő. Imádság, a XC. zs. éneklése zárta 
be a kedves, meleg, igazán családias estét. Belépő díj 
nem volt. Az önkéntes adakozás a vasárnapi iskolások 
számára felállítandó karácsonyfa javára történt meglepő 
szép eredménnyel. Azt kell mondanunk, hogv a mostani 
rendkívüli idők nemhogy akadályai lennének a gyüle-
kezetek körében végzett belmissziói munkának, sőt in-
kább előresegítői. Jól teszi tehát az a pásztor, a ki most 
igyekszik összeterelni a nyájat. A budafoki kicsiny egy-

háznak alig félesztendei fáradozás után a templombajáró 
híveinek száma megötszöröződött. Minden kedden és 
csütörtökön este fél 7 órakor is van istentisztelet, csü-
törtökön prédikáczióval. Van a gyülekezetnek vasárnapi 
iskolája, melyben állandóan 80 gyermeket vezetgetnek a 
Jézus lábaihoz. A gyülekezet tagjai közül 30—40-en — 
a kik komolyan érdeklődnek az Evangélium iránt — 
hetenként két napon, vasárnap d. u. 4 órakor és hétfőn 
este 6 órakor bibliaolvasásra gyűlnek össze, evangélizáló 
terem hiányában a lelkipásztor egyik tágas szobájában 
és itt egymás hite által épülnek. Ilyen bizalmas szere-
tettelteljes körben együtt olvasván az Isten Igéjét,, meg-
nyílnak nemcsak a szívek, hanem a szájak is. Minden 
gyülekezetben ez volna a legcsodálatosabb és legáldot-
tabb eszköz az emberi szívek kicserélődésére. 

Kitüntetések. Most ezekben az időkben, a midőn 
közkatonák kitüntetéséről olvasunk hosszú tudósításokat, 
sem feledkezhetünk meg arról a kitüntetésről, a mely 
egyházunk két hű fiát és buzgó tisztviselőjét érte. Az 
egyik Varga Nagy István, a dunamelléki ref. egyház-
kerület és a felsőbaranyai egyházmegye tanácsbírója, a 
pécsi ref. egyházközség főgondnoka, a kit a király a 
pécsi ítélőtábla elnökévé nevezett ki. Negyven éve mű-
ködik a bírói pályán. Ezen hosszú és ideálisan szép 
szolgálata alatt soha és sehol sem feledkezett meg az ő 
szeretett egyházáról. Szabadkán, Nagykikindán és most 
legutóbb Pécsett a szó igaz értelmében egyházalapító 
és építő munkát végzett. A pécsi díszes ref. templom is 
egyik hirdetője, fáradhatlan, buzgó egyházi működésé-
nek. Es mély érdeklődéssel fordul minden olyan ügy és 
mozgalom felé is, a mely az egyház belső életének meg-
izmosodását czélozza, — A másik kitüntetett Hegedűs 
Károly, a budapesti felső ipariskola igazgatója, udvari 
tanácsos, a ki most hosszú, érdemes szolgálata után 
véglegesen nyugalomba vonult és ez alkalommal Ő Fel-
sége a Ferencz József-rend középkeresztjét adományozta 
neki. A budapesti ref. egyház presbitere ő és pedig 
templomba járó presbitere, a kit minden vasárnap ott 
látunk a Kálvin-téri templomban azon padok valamelyi-
kében, a honnan olyan sokan hiányzanak. Sok ilyen 
buzgó világi embereket, a kik így is megmutatják az 
Úr háza iránti szeretetüket! 

Ref. lelkész franczia fogságban. Pápay István 
bölcskei lelkész, a ki, mint már jeleztük, az amerikai 
princetoni egyetemről való visszatértében augusztus ele-
jén franczia fogságba jutott, Villefranche de Rouergueben 
(Aveyron) van internálva. Dr. Baksay Sándor püspök az 
egyházkerületi pénztárból a Magyar Földhitelintézet útján 
500 K-t utalványozott részére, a melyet a genfi Vörös-
Kereszt útján fog megkapni. Miután Francziaországban 
a lelkészek is kötelezve vannak fegyveres hadiszolgálatra, 
hazabocsátása nem volt kieszközölhető. 

A bányai ev. egyházkerület ebben az évben nem 
tartotta meg szokásos évi közgyűlését. Az ügyeket elnö-
kileg intézik. F. hó 3-án az elnökség összehívta az egy-
házmegyei elnökségeket és különböző bizottságokat a 
fontosabb ügyekre vonatkozó véleménykikérés czéljából. 
Az így megalakult értekezlet, a melyen Scholtz Gusztáv 
és Zsigmondy Jenő ker. felügyelő elnököltek, határoza-
tilag kimondotta, hogy a ker. közgyűlést január hó kö-
zepén megtartják. Az elnökség jelentette, hogy a kerület 
alapjaiból 20,000 K hadikölcsönt jegyzett. Érdekes volt 
Földvárig Elemér pesti esperességi felügyelő azon kér-
dése az elnökséghez, hogy milyen intézkedések történtek 
a sebesültek és otthonmaradtak lelki gondozása körül. 
Többen szóltak a kérdéshez és mint a tudósítás mondja, 
az a vélemény alakult ki, hogy bizony e téren készü-



letlenül talált bennünket a liáború, mert a tábori lelké-
szek ügyét több évi kérelmezés daczára sem sikerült 
rendezni. Sőt mulasztások is történtek, a melyeknek 
pótlására felkérték az elnökséget. Sürgette az értekezlet 
ezen időszerű felszólalás kapcsán azt is, hogy egyetemes 
elnöki értekezletet kellene összehívni az elhangzott pa-
naszok, vélemények megbeszélése és a szükséges sürgős 
intézkedések megtétele czéljából. — Bizony nálunk is 
meg kellene tenni. Egyébként csodáljuk, hogy ev. test-
véreink miért nem tartották meg közgyűléseiket Mi ná-
lunk mindenütt rendben lefolytak, Erdélyt kivéve, a hol 
erre, az igazgatótanács széleskörű joghatóságánál fogva, 
nincs is nagy szükség. 

Erendréden, mint már jeleztük, a buzgó lelkész, 
Csutoros Albert kezdeményezésére eleitől kezdve követésre 
méltó munka folv a háború ideje alatt. Nov. 15 — 22— 
29-én a következő felolvasások és előadások voltak: 2. 
„Lisztgyártás szabályozása és krumpliliszt készítés", 
Csutoros Alberttől. 3. „Katonai epizódok", Szaleczki 
Miklóstól. 4. „Hajópánczél", Csutoros Alberttől. 5. „Olcsó 
táplálkozás", Szaleczki Miklóstól. Ö. „Moratórium", Csu-
toros Alberttől. 7. „Heti harczi események", Szaleczki 
Miklóstól. 8. „Vérhas", Csutoros Alberttől. 9. A háborúban 
mindenki megtanul imádkozni. „Az életmentő imádság", 
„Orosz csoda", Csutoros Alberttől. 10. „Katonai epizó-
dok", Szaleczki Miklóstól. 11. „Magyar asszonyok", Csu-
toros Albertnétől. 12. „A hét harczi eseményei", Szaleczki 
Miklóstól. 13. „Törvényjavaslat az elesett katonák család-
jának eltartásáról háború után", Csutoros Alberttől. Az 
előadások énekkel és imádsággal végződtek. Ez a jó 
gyógy- és óvszer a háborúval kapcsolatosan fellépő hely-
telen nézetek és rémhírek stb. ellen! 

Adomány. Sebestyén Jenőt, lapunk munkatársát, a 
ki most látogatja külföldi kórházakban fekvő beteg ka-
tonáinkat, a mult számunkban jelzett adományokon kívül 
még Szilassy Aladárné is kedves, szükséges útravalóval 
látta el. Szép úrvacsorai tányért és kelyhet adott neki. 

Ú j ev. tábori lelkész. A honv. miniszter tábori 
lelkészi szolgálatra újabban Böjtös László bántai ev. lel-
készt hívta be. 

A pokafalvi „Gyertyafényt", ezt az érdekes és 
nagy szeretettel szerkesztett kis gyülekezeti belmissziói 
lapot, mint örömmel látjuk, a háború vihara nem oltotta 
ki. Ne is oltsa! Ebből látjuk, hogy Torró Miklós most 
kétszeres buzgalommal folytatja nejével együtt azt a 
munkát, a mellyel az ő kicsiny gyülekezetét széles kö-
rökben is ismertté ós támogatásra méltóvá tette. Póka-
falván minden szerdán és vasárnap este vannak vallásos 
estélyek, van délután vasárnapi iskola. Van a gyüleke-
zetnek egy nagyobb evangólizáló-ternie és egy kisebb a 
vasárnapi iskola czéljaira. Mindezeken nemcsak a ma-
gyar reformátusok, hanem a más vallású és nemzetiségű 
(oláh és szász) felnőttek, illetőleg gyermekek is részt 
vesznek. Szép, mélyreható, csendes missziói munka foly 
Pókafalván, a hol egy magyar parasztlegény, egy gépész 
és egy úrileány is segítenek a lelkész nejének a tolmá-
csolásban, mert, úgy látszik, a lelkész kuruez magyar, a 
ki csak magyarul akar beszélni. Egyébként sokoldalú 
ember. A losonczi diákgyűlésen ő volt az élelmezési 
főintendáns. Találkozunk e vele a jövő nyáron ilyen 
minőségében"?! 

I S K O L A . 
Az alsóörsi egyház 16,500 K költséggel teljesen 

új, a mai kívánalmaknak megfelelő iskolát és tanítólakást 
építtetett, lelkészlakását új tetővel látta el és kibővítette. 

November 22-én volt a hálaadó istentisztelet az új is-
kolában, mint egyúttal iskolafölszentelési ünnepély is. 
Az 1. dics. 7. v. és a 233. dics. 1—3. verseinek el-
éneklése után a helybeli lelkész, Szüts Károly imádkozott, 
prédikált és adoti hálát Istennek, hogy a nehéz viszonyok 
közt is megengedte a megkezdett munka sikeres be-
fejezését. Kijövőre a Himnusz eléneklésével ért véget az 
egyszerű, de lélekemelő ünnepély. 

Gyászünnepély. A pápai ref. főiskola tanári kara 
az északi harcztéren elhunyt dr. Bodola Gyula kartársának 
emlékére f. hó 6-án a pápai ref. gyülekezet templomában 
gyásziinnepélyt rendezett a következő műsorral: 1. Gyász-
ének. Énekelte a főiskolai énekkar. 2. Ima. Tartotta lic. 
Rácz Kálmán főgimn. vallástanár. 3. Honvédtemetés. 
Énekelte a főiskolai énekkar. 4. Emlékbeszéd. Tartotta 
Faragó János főgimnáziumi igazgató. 5. Himnusz. 

Jótókonyczélú előadás. A Baár-Madas ref. felsőbb-
leányiskola decz. 17-én d. u. 6 órakor a budai Vigadó 
nagytermében iskolai előadást rendez, melynek jövedel-
mét a hadsegélyező hivatalnak juttatja. Műsor: 1. Áb-
rányi Emil. Prologus, szavalja Darányi Ella. 2. Rákóczi 
induló, éneklik a növendékek. 3. Liszt, Préludes, elő-
adják D'Isoz Kálmánné, Darvas Anna, Konkoly-Thege 
Gizella és Maurer Ilona úrhölgyek. 4. Német Ákos, Vihar-
virágok, háborús színdarab. 5. Élőképek. 6. Endrődy 
•Sándor. A gyermek, szavalja Bod Etelka úrhölgy. 7. 
A kis szövetségesek, alkalmi jelenet, írta D Isoz Kál-
mánné. Az előadást rendezi D'Isoz Kálmánné, az intézet 
tanítónője. 

Kántortanító urak figyelmébe. Dunabogdány, pest-
megyei nagyközség (Visegrád alatt, a szentendrei Dunaág 
mellett) nyolez tanerős állami elemi iskolájában a ref. 
kántorsággal egybekötött tanítói állás üresedésben van. 
A tanfelügyelő jelentése szerint ez állás egyelőre be 
nem tölthető, mert a miniszternek megfelelő képesítésű 
egyén jelenleg nem áll rendelkezésére. Én próbát teszek 
s ez úton hívom fel az érdekeltek ügyeimét. Kérem is 
azért azokat a ref. vallású tanító urakat, kiknek orgo-
nista-kántori képesítésük van és reflektálnának erre az 
állásra, szíveskedjenek nálam írásban jelentkezni, esetleg 
személyesen megjelenni. A presbitérium kérelme s a 
helyi gondnokság ajánlata folytán rövidesen megtörtén-
hetik a kinevezés is. Ory Lajos ref. lelkész, Dunabog-
dány (Pest megye) 

E G Y E S Ü L E T . 
A Budapesti Ref. Ifjúsági Egyesület mult vasár-

nap tartotta 23-ik .rendes közgyűlését a Ráday-könyvtár 
olvasótermében B. Pap István elnöklete mellett. A gyű-
lésen részt vett Szilassy Aladár v. b. t. t. is, az ifjúsági 
egyesületi mozgalom kezdeményezője és eleitől kezdve 
legbuzgóbb támogatója. A gyűlés programmjának leg-
fontosabb részlete az új titkárnak, Barát Józsefnek az 
egyesület életét minden mozzanatában ismertető szép évi 
jelentése volt, a melyet jövő számunkban bővebb kivo-
natban közlünk. Most csak annyit, hogy az egyesület 
36 tagja küzd a harcztéren, egy állítólag meghalt. A harcz-
téren, északon van az egyesület kiváló tagja és nemes-
lelkű pártfogója, Szilassy Béla tartalékos ulánus had-
nagy is, a ki azonban ott sem feledkezett meg az 
egyesületről. — 8-án, a megalakulás napján volt a 
Kálvin-téri templomban a hálaadó ünnepély, a melyen 
Megyercsy Béla prédikált és dr. Koezogh András vezető 
elnök ismertette a nagy közönség előtt az egyesület ne-
mes munkáit. — Este családi ünnepély volt. A Ráday-



utczai dísztermet zsúfolásig megtöltötte a nagyközönség. 
Ének, ima és az elnök megnyitója után dr. Kováts Ist-
ván tanár tartott élvezetes előadást Varsóról, Moszkváról 
és Szentpétervárról vetített képekkel. A Lónyay-utczai 
ref. főgimnázium zenekara Szitányi Miklós vezetése mel-
leit nagyszerű preczizitással játszott néhány szép, klasszikus 
darabot. Takaró Géza bibliamagyarázata, ének és ima 
fejezték be a jól sikerült ünnepélyt. A hét többi napjain 
az egyesület lelkésztagjai prédikáltak a Kálvin-téri temp-
lomban aktuális témákról. 

Adomány. A Budapesti Ref. Ifjúsági Egyesület mult 
vasárnapi családi estélyének egyik legszebb jelenete a 
díszterem előcsarnokában folyt le. Egy özvegy asszony, 
Szarka Zsigmondné, lépett az elnökhöz könnybeborult 
szemekkel. Volt oka a bánatra. Egyetlen fia néhány hét 
előtt a hareztéren elesett. Emlékének örökítésére 1000 
K-t ajánlott fel oly ezéiból, hogy ennek évi kamata az 
egyesület egy szegény árva iparos tagjának adassék 
segélydij gyanánt. Ügy éreztük, hogy Az is ott állott 
előttünk, a ki a naini kapunál törölte le az özvegynek 
könnyeit . . . Ez az adomány az „első fecske", az első 
segélydíj keresztyén alapon álló ifj. egyesület részére. 
Egy özvegy asszony adta . . . 

A Nagypénteki Ref. Társaság Elnöksége a követ-
kező felhívást bocsátotta ki: Kedves Tagtárs, kegyes 
pártfogóink! Nagy kétségek között, de mégis biztató 
reménnyel bocsátjuk útnak e kérő levelünket! Jól tudjuk, 
érezzük: hogy a mai nehéz megpróbáltatások, édes Hazánk 
sorsa sokunknak mély bánatot, pótolhatlan veszteséget 
és mindnyájunknak nagy anyagi gondot is okoz. És jól 
tudjuk, hogy mindenki — magától megvonva — szerető 
szívvel viszi a Haza oltárára az áldozatát, hogy hős 
harezosainkon, azoknak családján, árváin a lehetőségig 
segítve legyen. De mindezek mellett, hisszük és reméljük, 
hogy a mi árváinkról, a kik között harezosaink árvái 
is vannak, nem feledkezik meg a ti áldozatrakész j(^szí-
vetek. Nem ecseteljük most előttetek társaságunk nehéz 
anyagi állapotát, a melybe azt, az édes Hazánkra kény-
szerített súlyos és rendkívüli helyzeten kívül, az egész 
szőllő-, gyümölcs- és virágtermésünket s egyéb kerti 
veteményeinket is tönkre tett szertelen nagy jégverés, a 
hihetetlenül megcsökkent segélyadományok s a már tart-
hatlanul megnövekedett általános drágaság juttatták — 
csak arra kérünk benneteket: hogy Ti, a kik eddigelé 
oly hű támogatóink voltatok, legyetek -— tehetségtekhez 
mérten — most is segítségünkre, hogy szegény kicsi-
nyeinknek ez évben is boldog és örvendetes karácsonyi 
ünnepet szerezhessünk, hogy így a ti ünnepetek is bol-
dogabb lehessen. Kérve kérünk azonban benneteket ma 
is, hogy a társaságunknak nyújtandó adományok miatt, 
ne rövidítse meg senki közülötek azon áldozatát, melyet 
a Haza oltárára hős, önfeláldozó harezosainknak és 
családjaiknak segélyére, az országos gyűjtésnek újabban 
is juttatni akar! Az Erzsébetházunkban bentlakó 60 
árvánk — csupa apró 6—12 éves gyermek — nehéz 
és sóvárgó szívvel várja a szent Karácsony ünnepét és 
a ti — jézusi szeretettel telt jó szívetek ajándokát! Né 
engedjétek, hogy a kicsinyek reményükben csalatkozzanak! 
Bármi csekély adományt hálás és elismerő köszönettel 
fogadunk — küldjétek azt be a mellékelt postadíjmentes 
befizetési lap fölhasználásával, avagy postautalvánnyal 

Gondnoki hivatalunknak Budapest, II., Fö-u. 71, II. 
.9", honnan minden beérkezett segély adományt — ha a 
postai czímetek a befizetési lapon is tudattatik velünk 
— azonnal nyugtázunk. Tájékozásul megemlítjük, hogy 
az a segítség, a melyben a mi harezosaink árváit in-
tézetünkbe való befogadása és díjmentes gondozása által 

részesítjük, nekünk évente ötezer koronán felüli új ki-
adást okoz. A Mindenható adjon édes Hazánknak dicső-
séges békét, a bánatos veszteseknek lelki nyugalmat ós 
mindnyájunknak békés és boldog karácsonyi ünnepet! 
Az elnökség nevében: özv. Hegedűs Sándorné, gróf 
Festetits Andorné, báró Kemény Kálmánná, Elek Pálné, 
Haypál Benő, Takách László. 

Az egyetemes gyámintézet központi bizottmányi 
ülése báró Láng Lajos és Bognár Endre egyet, gyám-
intézeti elnökök elnöklete mellett, Budapesten decz. 3-án 
volt. Az ülést a lelkészelnök imával nyitotta meg. Bog-
nár elnök évi jelentésében megemlékezett a Gusztáv 
Adolf egylet mult évi adományáról. 186 egyház kapott 
32.825 márka segélyt. Panaszolja, hogy vannak egyes 
gyülekezetek, a melyek a nyugtákat későn küldik be; 
a köszönő iratokat pedig még később s ezekben nem 
terjeszkednek ki a gyülekezetek helyzetére, a mit pedig 
a G. A. E. megkíván. Köszönetét nyilvánította lándori 
dr. Kéler Zoltán gyámintézeti jogtanácsosnak közremű-
ködéséért. A hadikölcsönre 23,000 K-t jegyzett egyes 
alapokból. A ker. elnökök jelentése szerint a bányai 
kerületben 8966, a dunáninneni kerületben 9012, a dunán-
túli kerületben 16,659, a tiszai egyházkerületben 8808, 
összesen 43,445 K volt az évi gyűjtés eredménye! 
A bizottmány a nagyszeretet-adományt, 4483 K-t, fele-
részben Hontkirályfalunak, felerészben Újpestnek juttatta. 
A gyámintézet egyik legszebb alkotása a magyar ev. 
egyháznak, a mely ébren tartja az egyháztagok lelkében 
az áldozatkészség érzetét. A gyámintézet eszközli a Gusz-
táv Adolf Egyesülettel való testvéries együttműködést, 
a mire nekünk reformátusoknak is nagyobb súlyt kell 
helyeznünk a jövőben. Az Ev. Gyámintézet az új elnök, 
Bognár Endre buzgó vezetése mellett bizonyára eredmé-
nyes működést fejt ki a nehéz időkben is. 

A Skót Ref. Misszió Nöszövetsége deczember hó 
8-án (VI., Vörösmarty-u. 51. sz.) tombolával egybekötött 
jólsikerült szpretetvendégséget rendezett a következő mű-
sorral : Közének, ima. Teafelszolgálás. Tombola. „Magyar 
zsoltár." Énekelte Tóth József ref vallástanár, zongorán 
kísérte Busse Hanna. Bibliamagyarázat. Tartotta Takaró 
Géza kőbányai ref. lelkész, Schubert: Sonata. Hegedűn 
előadta Kolier Alfréd, zongorán kísérte Koller Irén. 
Tombola. Liszt: Gnomenreigen. Zongorán előadta Koller 
Frida. „Czinka Panna." Melodráma. Szavalta Reidner 
Ágosta, zongorán kísérte Benke Ilona. Ének, ima. Az 
estély jövedelmét szegények felruházására fordítják. 

Szeretetvendégség. A pápai Ref. Leányegyesület 
1914. évi deczember hó 6-án a főiskola konviktusi 
helyiségeiben szeretetvendégséget tartott. 1. rész. Köz-
ének. 51. dicséret. Ima, bibliamagyarázat. Tartotta Czeg-
lédy Sándor theol. tanár. II. rész. Előadás. Tartotta 
Veress Jenő budapesti theol. m. tanár. A ve Mária. Bach 
S. I. Előadták: Tóth Lajos főisk. ének- és zenetanár 
zongorán, Konkoly Thege István hegedűn, Kis Gábor 
harmóniumon. Könyvek versengése. Ifj. Szász Károlytól. 
Szavalta Bakó Béla. Nyitány Hunyadi László operából. 
Erkel F.-től. Előadják : Módra Ilona és Lenke. A jól 
sikerült estély tiszta jövedelmét katonáink karácsonyi 
ajándékára fordították. 

A Budapesti Ref. Ker. Ifj. Egyesület cserkész-
csapatai folyó évi deczember hó 13-án, vasárnap d. u. 
5 órai kezdettel a IX. kerület, Lónyai-utcza 4/c alatti 
ref. főgimnázium Il-ik emeleti nagytermében változatos, 
gazdag cserkészprogram mai cserkész családi délutánt 
rendeznek. Belépőjegy személyenkint 60 fillér. Feliil-
fizetések, adományok elfogadtatnak. 



G Y Á S Z R O V A T . 

Lukácsik Mihály, a ránki ev. egyház s a 39-ik 
honvédhadosztály tábori lelkésze még az általános moz-
gósítás elején az északi harcztérre ment, a hol hazafiúi 
kötelességének hű teljesítése közben súlyos betegségbe 
esett. Teljesen megtörve érkezett haza, szeretett egyhá-
zába, a hol nejének leggondosabb s legodaadóbb ápolása 
mellett négyheti szenvedés után, életének 30-ik, boldog 
házasságának 6-ik évében 1914. decz. hó 4-én Kassán 
az Úr magához szólította hív szolgáját. A kassai központi 
temetőben helyeztetett el örök nyugalomra, a hol baj-
társai már ezrével pihenik örök álmukat. Tekintettel 
Kassa városának szomorú s kihalt állapotára, a temetés 
a legszűkebb családi körben történt. A drága halottat 
Homola István és Máhr Béla kassai ev. lelkészek s egy-
házának megjelent tagjai kísérték ki a temetőbe. Örök 
béke lengjen sírja felett. Alth Lajos, ev. leik. 

Borbély Gyula iharosberényi ev. lelkész, életének 
50-ik, lelkészi szolgálatának 20-ik évében hosszú szen-
vedés után elhunyt. 

Dr. Nemes Béla, a szarvasi ev. főgimnázium ta-
nára, nov. 19-én elhunyt. 

Dr. Gretzmacher György, a késmárki liczeum or-
vosa, a krakói helyőrségi kórházban elhunyt. 

Varannay Lajos, az újbarsi, marosfalvai és kikosz-
mályi ref. egyházközségek lelkésze, e.-megyei és ker. 
tanácsbiró, f. hó 2-án 73-ik évében, lelkipásztorkodásá-
nak 42-ik évében, hosszú szenvedés után az Úrban el-
hunyt. 

Klimó Pál , a gyöngyösi egyesült prot. egyház lel-
késze, 70 éves korában, hosszas szenvedés után Buda-
pesten meghalt. — Temetése Nagykőrösön volt. Halá-
láról gyülekezete is adott ki gyászjelentést. 

A két hősi halált halt tanárnak, Czira Lajosnak 
és Dénesnek édesanyja, Özv. Czira Lajosné, Kiskúnfél-
egyházán meghalt. Hirtelen hunyt el. Összeroskadt a 
nagy bánat terhe alatt . . . Nagykőrösön nagy részvét 
mellett helyezték hős fia mellé örök nyugalomra. 

Áldás emlékezetükre ! 

K Ü L Ö N F É L É K . 

A jövö évi termés védelme. A háború kimenete-
lére döntő befolyással bír, vájjon lesz-e jövőre elegendő 
termésünk. Nemcsak a harczoló csapatok kifogástalan 
élelmezése függ ettől, hanem az is, hogy az ország lakos-
sága ínséget ne lásson. Már most meg kell tenni minden 
lehetőt a jövő évi termés biztosítására és védelmére. 
Nem elég tehát a földet megmunkálni és bevetni, de a 
várható termést biztosítani is kell, minden bekövetkezhető 
károsodás, de főleg jégverés ellen. A gazdaközönségnek 
e tekintetben az altruisztikusan működő biztosító intéz-

mények minden tekintetben kezére járnak. A biztosítás 
ugyan nincs befolyással a termés eredményére, de már 
magában véve az is nagy dolog, ha az elpusztult termés 
értékét készpénzben megkapja a gazda. Védeni kell az 
idei készleteket is. A legutóbbi malomégések szolgálhat-
nak leginkább intő például, hogy a magtárak és az 
azokban fekvő termények, gazdasági épületek tűz ellen 
való biztosításának elmulasztása teljes vagyoni romlást 
okozhat. A gazdaközönség által létrehozott altruisztikus 
szervezetnek: a Gazdák Biztosító Szövetkezetének az a 
munkája tehát, hogy a biztosítási ügyet a legteljesebb 
mértékben népszerűsíteni óhajtja, a háború kitörése óta 
csak fokozta az intézmény jelentőségét, különösen azáltal 
is, hogy a szövetkezet most sem emelte a biztosítási 
díjakat, így tehát mindenki most is olcsón veheti igénybe 
a modern vagyonvédelem jónak bizonyult eszközeit. 

Felelős szerkesztő : B. P a p István. 

HIRDETESEK. 

A legjobb 
kályhákat és Jb^ kandallókat 

csá .Bsá ix -1 é s I d r á i l - y l szállít 
HEIM H. \ i d v a . x l s z á l l í t ó 

B u d a p e s t , T í a o n e t - u d v a r . 
Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. réssére. Több 
mint 100,000 van belőle használatban. 

Valódi 
osak esze 

a ródő-
*«gygyei. 

Prospektusokét költségvetések Ingyen és bérmentw. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

Budapesten Thonet-udvarbsn. 
M á r i a V a l é r i a - u t o s a Í O . s « . 

Etal magyar őragyAr gőzerő-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

M Ü L L E R J Á N O S 

utóda MAJER KÁROLY 
Budapest, VII,, Tltököly-út 52 . 

(Saját ház.) 
Képes árjegyzékek, költség-

jegyzékek ingyen. 

Summitrarofc 

afegjobb 



O r g o n a - é s h a r m o n i u m g y á r 
gf izerCt ia j tás - és s a j á t v l l l a m o s v f l á g f t á s s a t be rendezve . 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
os. é s kir. udvari szállítók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első díj) é s „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel" jelsó díj) ki* 
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a vál tozatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb o rgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-
lítva. Raktáron kitűnő hangú ha rmóniumok 

minden nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- é s változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket é s rajzokat kívánatra küldünk. 

D I F Í í P D n T T r i gázüzemre berendezett csász. 
I\1L\JIHy Ü L Í V és kir. udvari orgonagyára. 

t 
Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának; 

(Koronázási templom) alkotója. 
Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi , bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, t iszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-* 
matikai) tar tós nemesl iangú orgonákat szállít.'. 
40 év óta 2ü00-nél több orgonát szállított, ; 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő-
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 váj-? 
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékel tcbb 
árban tel jesí t . Orgona jókarban tar tásá t el-
vállal ja. Katalógussal, tervezetekkel és r a j -
:: zokkal k ívánatra d í jmentesen szolgál. :: 

a lelhész urak sz íves f igye lmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megje lenő és közkedveltsegnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16" alaüban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és félbőrkötésben . . 1.—- kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

S" alaüban 17V2 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.(50 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól <>.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Épen most j e l e n t meg. Épen most j e l e n t meg . 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

Hornyánszky ViKtor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Háborús imádságos könyuecskék! 
í r ta : CSIKY L A J O S 

a Ferencz József-rend lovagja, nyug. theol. akad. tanár. 

I . 

Istenért, hazáért, királyért. 
Imádságok 

hadbavonuló és már a harcztéren küzdő katonák számára. 

II. 
I s t e n r e b í z o m m a g a m a t . 

Sebesült és beteg katonák elmélkedése és imádsága. 

III. 

A szeretet Istenének nevében. 
Elmélkedések és imádságok hadrakelt atyánkfiaiért. 

Családi és magánhasználatra. 

IV. 
Petőfi legszebb harczi Költeményei. 

Ö s s z e á l l í t o t t a : K A R D O S A L B E R T DR 
Bolti ára bármelyik könyvecskének \ drb vételénél 20 fill., 
Í00 drb vételénél 15 fill., 500 darab vételénél 14 fill. 

Megjelentek é s kaphatók: 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
prot. irodalmi könyvkiadóhivatalában 

DEBRECZENBEN. 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
be cáe Szövetkezetén ez & & & 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 55 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIÍL ker*, Máría-utcza tt. szám. Telefon; József 34—Í0* 

Elvállalnak minden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Nagy gyakorlattal bíró 
speczíálísták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyházgyü íekeze t ek -
nek i skolák és t e m p l o m o k , 
v a l a m i n t le lkészi- és taní tó i 
l aká sok te rve i t d í j t a lanu l el-
kész í t ik . A d n a k szakvé le -
m é n y t és becsléseket v é g e z n e k . 

K í v á n a t r a személyesen is 
m e g j e l e n n e k , v a l a m i n t szíve-
sen szo lgá lnak s z a k b a v á g ó 
fe lv i lágosí tássa l . . . . . .. . . . . 

Kis imalíÖEyv harcztéren 
lévő KafonáKnaK. 

írta Uray Sándor, ref. lelkész. 
Ára 16 fillér. 

ImádKozzunK szereteteinKért. 
ImáK háborús időkben, 

írta Lengyel Gyula, ref. lelkész. 
Ára 20 fillér. 

Imádságot! háborús idoKre. 
Magánhasználatra, 

írta Nagy Károly, makói ref. lelkész. 

Ára 20 fillér. 

Egyházi beszéd a háború alkalmával. 
írta Haypál Benő. 

Ára 30 fillér. 

Háborús Egyházi beszéd 
előimádsággal és énekkel, 

írta Harsány! S. amerikai lelkész. 
Ára 60 fillér. 

Imádságom halld meg Isten. 
Kis imakönyv családi használatra, 

írta Uray Sándor. 
Ára 20 fillér. 

Czélszerű levélhez melléKelt bélyegek-
ben beküldeni a Kívánt Könyv árát. 

Portóra 20 fillért KéreK. 

K a p h a t ó k K O R A I L A J O S N A L B U D A P E S T 
IV., Kamermayer Károly-utcza. 3. ssám. 

H Á B O R Ú S I D Ő R E , ! 



P R O T E S T Á N S 

Megjelenik m i n d e n vasárnap. 
Szerkesztőség és k iadóhivatal 
IX., Ráday-utcza 28., a hová 
a kéziratok, előf izetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és k i a d ó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztők: 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Sebes tyén Jenő, Tari Imre dr. és 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

T A R T A L O M . Az É l e t K ö n y v é b ő l : Űj öltözet. — V e z é r c z i k k : Készülődések. Marjay Károly. A keresztyén ifjúsági egyesü-
letekről. Dr. Koczogh András. — K r ó n i k a : Önraérséklés. — T á r c z a : Az Isten. Bodnár István. Eperjes a világ-
háborúban. Dr. Szlávik Mátyás. — K ü l f ö l d : Olaszország. Németország. — A mi ü g y ü n k . — I r o d a l o m . — E g y -
ház . — I sko la . — E g y e s ü l e t . — Gyász rova t . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből . 

Uj öltözet. 
. . . Öltözzétek fel az Úr Jé-

zus Krisztust. Róm. 13.H. 

Az állatok nem öltözködnek. Abban a ruhában 
járnak, a melybe a természet öltöztette Őket. Az ember 
maga választja meg ruházatát és választása a legtöbb 
esetben bepillantást enged lelkületébe. Ruhánkkal sok-
szor jelezni is óhajtjuk lelkünk állapotát Milyen vissza-
taszító lenne, ha valamely hajlékba, a hova gyász és 
bánat költözött, feltűnő, vagy egész rikító színű öltözék-
ben lépnénk be és viszont lakodalmas házba nem megyünk 
gyászruhában. 

A ruha és az emberi jellem között van valami 
kapocs. Az őskeresztyén egyházban is, midőn még fel-
nőtteket kereszteltek, az volt a szokás, hogy a kit a 
keresztség által felvettek a gyülekezetbe, levetette régi 
ruháit. Ezzel akartak külsőleg is kifejezést adni annak 
a nagy benső lelki változásnak, hogy levetették az ó-
embert és felöltötték az újat, hogy a régiek elmultak 
reájuk nézve és mindenek újjá lettek. A megkeresztel-
tek egy hétig jártak fehér ruhában. 

Öltözzétek fel, vegyétek magatokra az Úr Jézus 
Krisztust, ezzel tehát azt akarja mondani az apostol, 
vegyétek magatokra az Úr Jézus Krisztusnak jellemét, 
ennek a névnek teljes tartalmát. El a régi kedvtelésekkel, 
utakkal, világnézettel, tegyük magunkévá, sajátítsuk el, 
ragadjuk meg azt, a mit Krisztus ajánlott fel lelkünk 
ruházata, ékessége gyanánt I 

Ue a midőn ezt az apostoli intést halljuk, nem úgy 
vagyunk-e, mint volt Nikodémus a nagy találkozás éj-
szakáján az újjászületés nagy kérdésével? Hogyan lehet-
séges ez, hogyan változhatik meg a mi jellemünk? Tes-
tünk ruházatát levetni és mással felcserélni könnyű, de 
hogyan vessük le az ó embert. Hiszen oda van kötve, 
forrva fejünkhöz, szívünkhöz a gyarlóság és mi a midőn 
magunkat, bensőnket vizsgáljuk, legtöbbször nem a „szabad-

ság tökéletes törvényének" tükörébe uézünk, hanem az 
önámítás, szépítgetés tükörét használjuk. 

Es mégis itt van a nagy parancsolat: öltözzétek 
fel a Krisztust. Sürgetöleg mondja ezt az apostol. Az 
idők megváltoztak. Elmúlt az éjszaka; a tapogatódzás, 
mentegetődzés, halogatás ideje elröppent. Itt az ideje, 
hogy talpra ugorjunk. Köröskörül ellenség, a trombita 
riadóra harsont, a zászló kibontva, a nagy király közelget, 
sorakoznunk kell hozzá méltó ruhában, készültséggel. 
Le az éjjeli köntössel, le a mi igazságunk megfertőzött 
és mérgezett ruháival (Ézsaiás 64.5.), méltó egyenruhát 
kell öltenünk, az Ó színeit kell hordoznunk. Micsoda 
siralmas látvány a szedett-vedett ruházatú hadsereg . . . 

Az Úr Jézus Krisztust öltözzétek fel. Teljes nevén 
nevezi az apostol a Megváltót, midőn arra kér fel, hogy 
Ot magunkra öltsük. Tehát ragadjuk meg mindazt, a 
mit 0 hozott, a mit 0 nyújt felénk. Mert az Úr Jézus 
Krisztus nem üres név. A név, mely mindennél feljebb-
való, örök, el nem muló értékek, kimeríthetlen erők 
jelentője és foglalata. Nem félig-meddig, egészen adta 
oda magát; nemcsak bölcseségiil, igazságul, szentségül, 
hanem örök váltságul. Mindazt elvehetjük, magunkra 
öíthetjük, a miért eljött, a mit a szenvedő, bűnbeesett 
és nessusi ruhákat hordozó emberiségnek felajánlott. 
Zsákmányul adta magát: ruháját, igéjét, életének minden 
darabját, vérét, halálát és győzelmét. 

Mert az Ur Jézus Krisztust felölteni, az 0 egyen-
ruháját hordani, szenvedést, a szenvedések tüzén át való 
menetelést, de győzelmet is jelent. Győzelmet az ellenség 
és mindazok felett, a melyek a mi békességünkre, üdvös-
ségünkre törnek. Ha Krisztussal együtt, őt magunkévá 
téve küzdünk, ha az ő szenvedésének bélyegeit hordoz-
zuk, akkor kígyókon és skorpiókon, az ellenség minden 
erején tapodhatunk és semmisem árthatnekiink. (Luk. 10.14.) 

Mindazok, a kik Isten és saját lelkiismeretük előtt 
szégyenkezve látják lelki ruhájuk toldozott-foltozott voltát 
és mindazok is, a kik nem tudják és nem ismerik 
szegénységüket és mezítelenségüket, kell, hogy meg-



hallgassák az apostoli intést: öltözzétek fel az Úr Jézus 
Krisztust; kell, hogy megszívleljék a felülről jövő taní-
tást : végy . . . fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, 
hogy ne láttassék a te mezítelenségednek ruhája, hogy 
mehess hajnalhasadtakor a nagy felhívásra, harczba — 
győzelemre. 

KÉSZÜLŐDÉSEK. 

Hiába vagyunk a legnagyobb méretű világháború 
legvéresebb napjaiban, mindenfelé érzik az emberek, 
hogy a szeretet és békesség áldott ünnepéhez közele-
dünk. Ez az érzés egyelőre még abban nyilvánul, hogy 
az egész világ készülődik az ünnephez. Készülődik hivő 
és hitetlen, ellenség és jóbarát, harczmezőn küzdő hős 
és itthon aggodalmaskodó hitves, szülő, testvér, gyermek. 

Ennek a készülődésnek egyik legszebb részét az 
imént olvastuk. A pápa egy karácsonyi fegyverszünet 
közvetítése dolgában kezdeményező lépéseket tett. Krisz-
tust, a Megváltót, a legbékeszeretőbb Királyt és béke-
uralkodót szolgálni óhajtotta az által, hogy bizalmasan 
lépéseket tett a hadviselő államok kormányainál, vájjon 
miképen fogadják azt a tervet, hogy e drága nagy ün-
nepen fegyverszünet álljon be. A keresztyének közül ki 
ne helyeselné ezt a lépést, ha a túlsó táborból történt 
is ? Igaz szívvel tudtunk volna örülni mi is, ha ered-
ménnyel jár. Az összes hatalmak azt válaszolták, hogy 
megértik a kezdeményezés fenkölt szellemét, a nagyra-
becsülik azt és rokonszenvvel is fogadják. Minthogy 
azonban a hatalmak közül egyesek úgy vélték, liogy 
gyakorlatilag nem tudják megvalósítani, a kezdeménye-
zés a kellő, egyetértő hozzájárulás híján, nem vezetett 
eredményre. 

Ágyú- és puskatűzben, ezernyi szenvedés, nélkü-
lözés közepette is, készülődnek a mi harczos íiaink mesz-
sze délen és északon is szent karácsony ünnepére. Sok-
sok írásos bizonyítékunk van erre. Nap-nap után olvassuk 
az ákombákom betűjű leveleket, a mik a harczmezőről 
érkeznek. Könnyes lesz a szemünk, nem az erőltetéstől, 
csak a belső melegségtől. A kik ezeket írták, most a 
fegyvert szorítják. Jobban megszokta a kezük a kard 
markolatát, mint az írószerszámot. Egyik is, a másik is 
azon kezdi pár sor írását, hogy 40—50 vagy száz „baj-
társ nevében írok", mert vagyunk itt sokan reformátu-
sok. Nem láttunk, a mióta hazulról eljöttünk, se magunk 
hitebeli templomot, se papot. Mikor már nagyon meg-
fájdul a szívünk, el kezdjük énekelgetni a zsoltárokat, 
dicséreteket, de csak az első verseket tudjuk. Eddig 
csak kibírtuk. De szent karácsony ünnepen mi ünnepelni 
akarunk. Istentiszteleten akarunk lenni, akár lesz pa-
punk, templomunk, akár nem. Küldjenek bibliát, zsol-
tárt, imádságot, karácsonyi predikácziókat. Ugyanis ösz-
szebeszéltünk, ha a tiszt úr nem olvassa föl, fölolvassuk 
mi. Mintha csak otthon volnánk a mi templomunkban. 
Abban a sorrendben. Először fölállót, aztán két vers, 
közének, előfohász, imádság, szent leczke, prédikáczió 

stb. Mint otthon szent karácsony ünnepén . . . És mind-
ezt paraszti kéz írta, magyar református szív diktálta. 
Háromszor odateszi a levél végére, de úgy tessék ám 
küldeni, hogy karácsonyra biztosan ideérjen. Kedves 
véreink, csak készülődjetek. A szemek látni fognak ben-
neteket . . . 

Itthon? Vége hossza nincs a készülődésnek. Kará-
csonyi csomagok tízezrei viszik a szívek melegségét a 
hideg sánczárkokba. Lelkeshangú felhívás buzdít kicsinyt 
és nagyot a szeretetcsomagok küldésére, hogy azon az 
estén minden katona érezze meg. hogy itthon szeretettel 
gondolunk rá. Művészeink kisebb csoportokba verődve, 
karácsony estéjén, a főváros hadikórházait sorba akar-
ják járni, betlehemes játékukkal, verseikkel minden ágy-
hoz oda szeretnék lopni a távoli otthon derűjét, melegét, 
boldogságát. Sikerüljön nékik. Nehéz lesz, hiszen a 
feleségem, lelkem, a kis bogaraim hiányoznak az ágy 
mellől . . . 

Készülődés mindenfelé. Istenem, mintha a kará-
csonyfa gyertyácskái is bágyadtabban csillognának. Sok 
fa alól hiányzik majd egy-egy arcz, a ki tavaly ott örült 
övéivel. Ep ma mondotta egyik hat éves kis leány, va-
sárnapi iskolásom, hogy „hozza haza nékem a Jézus az 
édes apukát, annak örülnék legjobban". Kedves és köve-
tésre méltó az a készülődés, a melyet az Országos Had-
segélyző Bizottság indított meg. Hisszük, hogy vidéken 
is, a hol katonák tartózkodnak: megcselekszik. A bizott-
ság arra kéri a vendégszerető családokat, hogy módjuk-
hoz mérten hívjanak meg egy-két sebesült harczost, a 
karácsonyfához, hogy a kik nem mehetnek a szent estén 
haza övéikhez, a családi kör melegségét ne nélkülözzék. 

Készülődnek még az Oczeánon túl is. Az amerikai 
gyermekek karácsonyi ajándékokat gyűjtöttek a harczolók 
gyermekeinek. Óriási arányokat öltött a gyermekek ezen 
szeretethadjárata. A Jázon nevű hajó már 80,000 mázsa 
karácsonyi ajándékot hozott Európába, s még egy millió 
mázsa vár elszállításra. A fölött az úszó óriás fölött, mely 
aranydióval, mogyoróval terhes, már ott hangzik az an-
gyalok karácsonyi éneke: „E földön békesség és az 
emberekhez jóakarat." 

Erre a kettőre van most legnagyobb szüksége a 
mi világunknak. Békesség és jóakarat, de messze száll-
tatok ! Nem volt még ilyen karácsonya az emberiségnek. 
Minden készülődésünkben ezeket várjuk. Mikor jöttök? 
Mikor csendül az angyalok éneke meg a mi szívünkben 
is ? Szent karácsony legnagyobb ajándéka, Te betlehemi 
kis gyermek jobban meg tudunk-e majd becsülni ezután, 
e vésznek, viharnak elmultán, mint eddig cselekedtük? 
Ez mutatja meg, mennyit ér minden készülődésünk ! 

Marjay Károly. 

Távíratmegváltásí lapok ' í t Z ' ^ J -
sere a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker., Molnár-utcza 17. szám), j t jt j t j* jt 



A KERESZTYÉN IFJÚSÁGI EGYESÜ-
LETEKRŐL. 

— A Budapesti Ref. I f j . Egyesület 23-ik évi ünnepélyén, (lecz. 
hó 8-án, a Kálvin-téri templomban elmondta dr. Koczogh András 

áll. föreáliskolai tanár. — 

Midőn ezelőtt másfél esztendővel Vilmos császár a 
német birodalmi gyűlésen egyik beszédét Bismarcknak 
ezekkel a szavaival végezte, hogy: „Németország csak 
egyedül Istentől fél, de senki mástól nem!" a hatalmas 
imperátor kijelentéséből már következtetni lehetett volna 
a közelgő viharos időkre, de ki gondolt akkor erre ? 
Ki gondolta volna, hogy a XX. század roham-lépésekkel 
siető fejlődésébe, technikai vívmányaira, villanyos ké-
szülékeire, repülőgépeire s kémiai találmányaira büszke 
kultúrájába egyszerre csak beleharsog a háború menny-
dörgő szózata és megingatja az ipar, kereskedelem, 
gazdaság, művészet, tudomány fejlődését, sőt a népek 
és nemzetek hatalmi egyensúlyát is. 

Hiszen alig volt korszak, a melynek emberei any-
nyira óhajtották volna -a békét s annyira hangoztatták 
volna, hogy ma már a háborúk és harczok helyét a 
művelt nemzetek életében a békés fejlődés áldásai, a 
munka, tudomány és művészetek foglalják el. A közép-
iskolai tanárok a közoktatásügyi miniszter felhívására 
épen a mult esztendőben igen sokat tanácskoztak arról, 
hogy miként lehetne a csaták és háborúk helyett inkább 
intézményeket, szocziologiát és művelődés-történetet taní-
tani. S mivel a kultúrát tisztán az ember művének tart-
ják, a XX. század embere is büszke volt alkotásaira s 
önteltségében a teremtő Isten tekintélyét is le akarta 
rombolni, hogy helyébe magát állítsa oda, a ki nem 
sokára urává lesz a természetnek, sőt talán az életnek 
és halálnak is. 

Es íme, a mikor elbizakodottságában már nem is-
mert határt, akkor a világháború, mint egy hatalmas 
tiltakozás, belezúg a zakatoló gépek munkájába, a tudó-
sok csendes vizsgálódásaiba s elszólítja a gyárból, az 
iskolából, a hivatalból, az eke mellől a munkásokat, hogy 
haláltokádó tüzét zúdítsa a fiatal élet-erőkre, szép remé-
nyekre jogosított ifjakra, sőt boldog családapákra s el-
söpörje annyi fiatal szívnek reménységét, vágyait és 
törekvéseit. És betölti a levegőt a haldoklók hörgése, a 
sebesültek jajkiáltása. Majd következik a pusztulás, 
siralom, inség és nyomorúság. 

íme a világháború iszonyú borzalmai! De ki 
idézte elő és miért ? Azt mondják, hogy annyi volt már 
a gyujtó-anyag, hogy föl kellett robbanni. De miért? 
Talán ez a történelem logikája, vagy Isten akarata? 
Egyik sem! 

Isten nem akarhat ilyen irtózatos állapotokat. „Mert 
nem gyönyörködöm a halálra valónak halálában. Térjetek 
meg azért és éljetek!" így szól Isten Ezekiel próféta 
által. (Ezekiel 18.32.) — Ezt csak emberek akarták s 
emberek idézték fel. 

Minden jó úgy, a mint kikerült a Teremtő mű-

helyéből és minden megromlott az ember kezében — 
írja Rousseau — az „Emil* bevezetésében. A XX. század 
nagyszerű találmányai és felfedezései is a Teremtő kezé-
ből kerültek ki, de az ember büszkeségében önmagának 
tulajdonította, nem Isten dicsőségének. És íme, a mire 
büszkék voltak, átokká lett és nem áldássá a háború 
által. Sokan talán különösnek tartják, hogy ebben a 
szomorú és küzdelmes időben, a mikor minden ember 
lelkét egy ügynek, a haza szent ügyének kellene le-
foglalni, a mikor annyi fiatal szív vérzik el a csata-
mezőkön, mi itt a templomban, a hol most többnyire a 
hazáért imádkoznak, épen úgy, mint minden évben, most 
is foglalkozunk a mi ügyünkkel s az ifj. egylet most is 
megtartja rendes évi ünnepélyét, sőt szeretetvendégsé-
geket, családi estélyeket rendez, hölgybizottzágot szervez, 
foglalkozik a gyermekekkel, serdültekkel stb., szóval 
épen úgy funkczionál, mint békésebb időben. 

Az Isten országa fejlődésének még a háború sem 
lehet akadálya. Ez az első és fontosabb ok, a miért a 
mi munkánk nem szünetel, A másik pedig az, hogy épen 
a mostani nehéz idők bizonyítják, milyen óriási szükség 
van keresztyén ifj. egyletekre és ev. intézményekre. 

Szükség van az ev. s főképen pedig ifj. egyesü-
letekre, mert a háború igazolja, hogy a kultúra magában 
nem elég arra, hogy az embereknek békességet és bol-
dogságot adjon. Igaz, őszinte, becsületes, Krisztus szere-
tetétől áthatott, nemesérzésű keresztyén lelkekre s ezekből 
alakult társadalomra van szükség. A krisztusi léleknek 
kell áthatni a társadalom minden osztályát, a vazetőktol 
az alsóbbakig: uralkodókat, hadvezéreket, és diplomatá-
kat, lelkészeket, tanítókat, ügyvédeket, földműveseket 
és iparosokat egyformán. 

Az ifj. egyletek tagjai még a hareztéren, a nedves 
lövészárkokban és sánezok között is arra törekszenek, 
hogy társaikat Istenhez vezessék s megismertessék velük 
Jézus Krisztusnak mindenkire kiáradó örök kegyelmét. 
És vájjon van erre szükség ott a süvítő golyók és rom-
boló, gyilkoló srapnellek között ? Kell-e a szeretetet 
gyakorolnunk azok irányában, a kik gépfegyverrel tüzel-
nek a mi fiainkra? Igenis, szükség van rá. — Azt mond-
ják, a kik a harcztérről jönnek, hogy ott az ember állattá, 
vagyis kegyetlenné lesz. Hát, testvéreim, én bizonyos 
vagyok benne, hogy az ifj. egylet tagjai sohasem lesz-
nek kegyetlenekké még a hareztéren sem. Ez nem mel-
lékes, mert pl. ha ellenségeink katonái saját országukban 
valamelyik ker. ifj, egyletnek a tagjai lettek volna, ak-
kor nem kellene hazánk fiainak menekülni az ellenség 
által elfoglalt területekről s akkor nem volnának szerb 
koinitácsik, a kik nem vitéz és becsületes ellenfél mód-
jára, hanem igazán állati kegyetlenséggel végzik ki a 
mi testvéreinket. 

A keresztyén ifj. egyletek életrevalóságát, hasz-
nosságát és feltétlen szükségességét bizonyítja a német 
birodalmi hadsereg erkölcsi és anyagi ereje. Bizony a 
német ifj. egyletek tagjai nemcsak imádkozni tudnak, 
hanem az ágyúkkal is kitűnően tudnak bánni, mert az 



ő keresztyén életükből következik, hogy hazájukért is 
tudnak áldozatot hozni. És hogy Németországban két 
millió önkéntes jelentkezett, ebben nem kis részük van 
az ifj. egyesületeknek. 

Németország vezetőférfiai közül a múltban is nem 
egyet áthatott az ev. szelleme. Berlinben, az úgynevezett 
Sieges-Allee-n, Poroszország összes uralkodóinak fehér 
márványszobrai között nekem leginkább feltűnt Frigyes 
Vilmosnak, a nagy választófejedelemnek a szobra, a 
melyre ez volt írva: „Domine, fac me scire viam, quam 
ambulam ! Uram, mutasd meg az útat, a melyen járjak!" 
Ez volt a nagy fejedelem jelszava. 

II. Vilmos császár maga is szokott bibliát magya-
rázni katonáinak. Ha pedig serege győzelmet arat, első 
sorban Istennek tulajdonítja s Neki ad hálákat érette. 

Hát a magyar ker. ifj. egyletek kiveszik-e részüket 
abból a hatalmas küzdelemből, a mely most hazánknak 
és nemzetünknek a megtartásáért folyik ? 

Tisztelt közönség! Csak a budapesti ref. ifj. egy-
letnek 37 tagja van a harcztéren ; de van olyan vidéki 
egyesület, a melynek egyetlen tagja sem maradt otthon. 
És azok, a kik itthon maradtak, vájjon mit tesznek? 
Talán tétlenül várják a háború végét? Nem! Hanem 
dolgoznak, munkálkodnak legjobb tehetségük szerint. 

Két festő akarta egyszer megfesteni a békessé-
get. Az egyik egy gyönyörű parkot festett, a melyet a 
szelíd, verőfényes őszi nap világított be. Mindenütt csend 
uralkodott. Sehol egy lélek nem volt látható. Egy falevél 
nem mozdult, még egy parányi szellő sem zavarta meg 
a nyugalmat. A másik viharzó tengert festett, a melyen 
a tajtékzó hullámok magasra csapkodtak. A vihar zú-
gott, a nagy hajókat mint kis sajkákat dobálta ide-oda. 
De a zajgó hullámok között ott volt egy kiálló szikla s 
azon csendesen pihent egy kis madár, mintha körülötte 
a legnagyobb nyugalom uralkodnék. 

Azt hiszem, hogy az utóbbi festő jobban eltalálta 
az igazi békesség hangulatát. Mert csak az lehet az 
igazi békesség, a mikor körülöttünk tombol a vihar és 
szinte elnyeléssel fenyegetnek a hullámok, de a lelkünk 
nyugodt, mert bízik az Örökkévaló, hatalmas istenben, 
hogy az 0 ereje és szeretete hatalmasabb még a viharzó 
tengernél és a legádázabb ellenségnél is. 

A Budapesti Ref. Ifj. Egylet mostani helyzete ós 
lelki élete az utóbbi festményhez hasonlít annyiban, hogy 
a kősziklát, az egyetlen menedéket a viharban nem 
hagyta el, mert az a hatalmas kőszikla nem lehet más, 
mint a világ Megváltója: Jézus Krisztus. A mi egyesü-
letünk Őreá támaszkodva, az Ő védő, oltalmazó vezetése 
alatt csendesen folytatja munkáját, Folytatja azokkal az 
eszközökkel, a melyeket Isten a mostani súlyos időkben 
rendelkezésére bocsátott. 

Szinte csodálatos és Isten iránti mély hálával tölt 
el bennünket az, hogy daczára a tagok nagy hiányának, 
a küzdelmes időkben a munka csaknem minden ágában 
úgy folyik, mint békés időkben. Fenntartjuk otthonunkat, 
vasárnapi iskoláinkat. Cserkészeink a sebesültek ápolásá-

ban és katonai szolgálatokban erejükön felül teljesítették 
kötelességüket. 

A mi egyletünk hasonlít némileg nemzetünk tör-
ténetéhez, mert mindegyiknek akkor szólott bele Isten 
leghatalmasabban az életébe s akkor küldött legérté-
kesebb segítséget, a mikor arra legnagyobb szükség volt. 

Ezelőtt két évvel épen e helyről emlékeztem meg 
egyesületünk fennkölt-lelkű és nemes-szívű jóltevőjéről, 
ifj. dr. Szilassy Aladárról. Bizony fájdalommal emlékez-
tem meg róla, mert akkor olyanformán voltunk, mint a 
vezér nélkül maradt sereg, kétségek között és bizony-
talan jövő előtt. De Isten tervei és gondolatai kifürkész-
hetetlenek. Az Ö bölcsesége, hatalma ós szeretete előtt 
az ember csak leborulhat és megalázkodhat. Ugyanakkor, 
a mikor már csaknem vigasztalanul állottunk, korán, élte 
legszebb idejében elhunyt elnökünk testvéröccsének, dr. 
Szilassy Bélának az érdeklődését felébresztette Isten hívó 
szózata s a Szilassy-család tradícziőjához híven oda ál-
lott a kis harczoló sereg mellé s nemcsak vagyonával, 
hanem szívével és lelkével is támasza lett egyesüle-
tünknek. Isten iránti hűségére és gondosságára nézve 
tanúbizonyság, hogy még most is, a mikor a harcztéren 
van, nem feledkezett meg rólunk. 

És vájjon adhatná-e valaki lelkét, szeretetét és 
anyagi pártfogását hasznosabb intézmény szolgálatára? 
Sokszor elgondolom, hogy ezen a földön olyan kellemes 
volna élni, ha annyi sok csúnya ós rossz dolog nem 
volna, mint a mennyi zavarja az ember lelki harmóniá-
ját! Számtalanszor láthatjuk, hogy finomabb ideális lelkek 
megundorodnak a világtól ós visszavonulnak mindentől. 

Hát annak a számára, a ki finomabb és nemesebb 
élet után vágyódik s utálja az erkölcstelenséget és rom-
lottságot, nem lehet más menedék, mint zárkózott különcz-
nek lenni, kolostorba vonulni? Pedig finomabb ideális 
ifjak, hála Istennek, elég nagy számmal vannak, a kik 
irtóznak a kártyától, az ivástól, a trágár beszédtől és 
kicsapongó élettől. De ha nincs más társaságuk, végre 
elsodorja őket is az ár. 

Azon ifjak számára, a kik nemesebb élet után 
vágyódnak, ott vannak a ker. ifj. egyletek, a hol tehet-
ségeiket érvényesíthetik. De hát azokat, a kik a bűnnek 
már áldozatul estek, ki menti meg ? Senki más, mint 
Jézus Krisztus szeretete és pedig ifjak munkája által. 
Bizony, a magyar ifjúságnak is sok hibáját kell elhagyni 
s elsősorban lelkileg kell megváltozni, mert, mint Spencer 
Herbert, a nagy szocziológus mondja: nincs oly politikai 
alchimia, melynek segítségével ólomösztönökből arany 
tetteket lehetne nyerni. Nagy lelki átalakulásra van szük-
ség a mi hazánkban is. Öt évvel ezelőtt a Kálvin-emlék-
ünnep alkalmával egy franczia egyházi újság (Eglise 
libre) azt irta: 4.000,000 protestáns van Magyarországon. 
Ha nálunk ennyi protestáns volna, mi megjavítanék a po-
gány Francziaországot. Bizony nagy munka vár a mi egy-
házunkra, ebben a Krisztus lelke által áthatott ifjúságra. 
Szinte megdöbbenünk a nagy feladat láttára és érezzük, 
hogy apostoli buzgalomra és türelemre van szükségünk. 



Mikor Dantét, a nagy olasz költőt politikai okok 
miatt Firenzéből száműzték, egy ismerőse Villafrancában 
azt kérdezte tőle: mit keresel ? Es ő azt felelte egy 
szóval: békét! Mi is olyan formán vagyunk. Alig van 
ma jobb érzésű ember Európában, a ki a béke után ne 
vágyódnék. A róm. kath. egyház egyik nagynevű püs-
pöke ezelőtt egy pár évvel egy folyóirat karácsonyi 
vezérczikkében azt írta, hogy „a békesség nem a tétlen 
nyugalomban áll, hanem az erők harmóniájában". Csak-
hogy az ember ereje igen gyönge és bátran mondhatjuk, 
hogy békesség csak Krisztus által adott lelki erők har-
móniájában s azoknak pozitív megnyilvánulásában lehet. 
Nemcsak testi erőre, hanem lelki erőre is nagy szükség 
van a mai világban, mert a lelki világban épúgy dúl és 
pusztít a háború, mint az anyagi világban s itt is áll a 
latin közmondás: „Si vis pacem, para bellum!" — Ha békét 
akarsz, háborút kezdi! Igaz, hogy mindaz anyagi,mind 
a lelki harcz sok szenvedéssel jár. De a mint Iíastings 
írja: „A szenvedés hívja létre a legnagyobbszerű intéz-
ményeket és ad alkalmat a legnemesebb és leghősiesebb 
munkák véghezvitelére!" 

A tavasszal, midőn Nápolyból Sorentóba menteni, 
útam gyönyörű vidéken, czitrom- és narancsligetek között 
vezetett el. Ezen a vidéken többnyire derült szokott lenni 
az ég s a tenger tiszta kékszínű. De ha a Vezúv sok 
füstöt bocsát ki, akkor beborul és komor szürke frlhők 
keletkeznek. így volt ez akkor is, mikor én utaztam. 
Később azonban a nap egy kis helyen áttörte a felleget 
és sugaraival megaranyozta a tengert. Ez a kis fény-
csóva előjele volt annak, hogy ki fog derülni az egész 
mennyboltozat. Es csakugyan, nemsokára ég és tenger 
egyformán a leggyönyörűbb azúrkék színben tündöklött. 

Van Európa legmagasabb hegyének, a Mont-Blanc-
nak egyik óriási sziklahasadékában egy óriási gleccser, 
az úgynevezett Mer de Glace: a jégtenger. Olyan 
széles, mint a Duna. Es ott, a jégtenger mellet közvet-
lenül a leggyönyörűbb havasi rózsák nyílnak. Ha ott a 
jéghideg talajban Isten teremtő jósága képes volt ró-
zsákat termelni, akkor a mi magyar társadalmunkban, a 
mely, hála Istennek, még nem jéghideg, szintén képes 
lesz hatalmas evangéliumi lelki életet támasztani. 

Mi hisszük, hogy Isten hatalma és szeretete el 
fogja oszlatni a magyar haza egéről is a fellegeket. Ki 
fog derülni az ég és az evangélium fénye és boldogsága, 
a béke és szeretet be fogja ragyogni a mi sokat szen-
vedett hazánkat. S mi boldogan fogjuk énekelni: Dicső-
ség legyen mennyben az Istennek; Békesség legyen 
földön embereknek és jó akarat mindenféle népnek. 

T 4 f b ronzból vert, igen 
K ^ I T sikerült plakettje öt 

V X A JL korona árban meg-
rendelhető a Kálvin-

Szövetség titkári irodájában (IV. ker,, Molnár-
utcza 17. szám). 

KRÓNIKA. 
Ott mérsék lés. 

Nem a mi feladatunk, hogy a nagy háború króni-
káját írjuk. A napilapok dolga ez. Mégis most megemlé-
kezünk arról a nagy veszteségről, a mely a mult hót 
folyamán ért bennünket és a mely mélyen éreztette mind-
nyájunkkal a maga nagy, lesújtó hatását. Talán azért 
volt ez, mert a derűre oly hirtelen következett el a ború. 
Szükségünk volt az apostoli intésre, midőn a szerbiai 
nagy csapásról értesültünk: kétségeskedünk, de nem 
estink kétségbe! Hiszen mindenünnen felhangzott az a 
vigasztaló szózat is, hogy nem a déli harcztér esemé-
nyei, hanem ott fenn a milliós seregek óriási küzdelmei 
lesznek a döntők a háború további folyásának kialaku-
lására. Az is vigasztalta a kedélyeket, hogy ha nem is 
egészen, de jó részben sikerült az ádáz ellen kiszorí-
tása hazánk földjéről és ha az Úr velünk marad, az 
orosz Miklós napra, nem következik el az a fordulat, 
a melyért ott fenn északon imádkoznak. De mindezekkel 
kapcsolatban nem hallgathatunk el egy dolgot. Es ez az, 
hogy a mit már írtuk, bántólag érinthetnek minden ko-
moly lelket a mi lapjainknak nagyhangú kijelentései, a 
melyek kisebb-nagyobb sikerek elérésekor mindjárt en-
nek meg annak az országnak végnapjairól, összeomlá-
sáról, végleges leszámolásról stb. szólnak. Mondják, 
hogy állítólag így írnak az ellenfelek lapjai is és íme 
ők is kénytelenek sok nagyhangú frázist visszaszívni. 
Ha így áll is a dolog, úgy hisszük ebben nem épen 
szükséges, hasznos és dicsőséges utánozni őket. Szükség 
van az önuralomra és mérséklésre a kedvezőtlen hírek 
hallatára, de nem kevésbbó van szükség erre akkor, 
ha jó hírek jönnek. Harangok megszólaltatását, zászló-
dísz stb. pedig jobb lenne a végére hagynunk. 

TÁRCZA. 

Az Isten. 

Elveszett az Isten . . . pedig hajdanában : 
Ott volt fűben, fában, 
Tenger, föld gyomrában, 
Erdők, hegyek felett — 
— Míg a solc Istenből, egyszer egy Isten lett: 
Szerető, nagy Isten, ki lakott az égben, 
Fénylő dicsőségben, 
De legesleginkább : emberek szívében . . . 

Hanem hát, hogy történt, 
Miképen az eset, 
Magam sem tudom, de : 
Az Isten — elveszett . . . 
Lehet, ott lakozott akkor is az égben, 
Napsugaras fényben, 
Csak egy helyen nem volt: emberek szívében .,. 



. . . De megjött az idők 
Nehéz, zord járása, 
Vérpatak omlása, 
Ég, föld ropogása, 
Özvegy, árvák könnye, 
Siralom, sírhalom, 
Golyó lyuggalt sajkák : 
A nagy élet-tavon. 
. . . S egyszerre csak íme: megkerült az Isten: 
— Ma mindenki hívja, hogy rajta — segítsen! 

Bodnár István. 

Eperjes a világháborúban. 

Eperjesnek eddig is bőven kijutott a hazai politikai 
és egyházi eseményekből. A reformáczió, a Karaffa-féle 
vértörvényszék, a kurucz és labancz-idők mozgalmai, a 
49-iki orosz betörés s az 1887-iki nagy tűzvész előkelő 
helyet biztosítanak neki a hazai históriában. Természeti 
fekvésénél fogva kijutott neki természetesen a mostan 
dúló világháborúból is. Lelkesedtünk az augusztusi napok-
ban mi is a szabályszerűen lefolyt mozgósítások öröm-
mámorán, aggodalmaskodtunk az októberi és novemberi 
kettős visszavonulás miatt, szeptember 26-ika óta összes 
fő-, közép- és elemi iskoláink — most kórházak, vagy 
katonákat elszállásoló helyek — szünetelnek, elviseltük 
a mozgósítás és kettős visszavonulás napjaiban a vasúti 
személyforgalom s a magántáviratozás gyakori szünete-
lését, tűrtük a nagy drágaságot és fájdalmas érzéssel 
kísértük csaknem naponkint a sebesülteket, szomorúan 
egyszerű katonai temetéseket s az orosz foglyok csapat-
jait. De a mit e hó első 3 napján láttunk, tapasztaltunk 
és végigszenvedtünk itt Eperjesen, az csakugyan meg-
haladja az emberi képzeletet s a világháború fémlapjai 
közé való. A mint ugyanis e hó elsején az orosz betört 
Sáros megye északkeleti, majd az ősrégi Bártfa város 
környékére s ezzel minden érintkezésünk megszakadt, 
oly bizonytalanság, kétkedés, riadalom, majd rettegés és 
végül rémület vettek evőt Eperjes (főleg intelligens) 
lakosságán, a melyen kiváló főispánunk (Szinyei Merse) 
ós agilis polgármesterünk (Faragó) erélyes óvóintézkedése 
sem tudott eléggé segíteni. A trón- és municzióskocsik 
ezrei, a lengyel és galicziai (főleg muzulmán) menekül-
tek légiói, az üzletek hirtelen bezárulása s az élelmi-
szerek elvonása e hó 3 első napján a menekültek között 
oly tolongást idézett elő, mely az ittmaradottakra nézve 
egyszerűen veszélyessé, sőt lehetetlenné tette az Eper-
jesen való tartózkodást. „Nem leltük honunkat e hazá-
ban", vagyis — menekülnünk kellett Eperjesről. Legalább 
is nők és gyermekekből álló családjaink elhelyezéséről 
kellett sürgősen gondoskodnunk. Hogy ilyen viszonyok 
között vészmadarakban, béke idején hon hazaftyaskodó, 
de a legelső veszély hírére elmenekült Mikszáth-féle 
gavallérokban sem volt hiány. Ezt Eperjes mellett Kassa, 
Igló és Késmárk, bár nincsenek, mint Eperjes a harcz-
vonal előtt, rémállapotainak példája is igazolja. Eperjes 

3 nap alatt intelligencziájában teljesen elnéptelenedett 
s a tisztviselői karon és nagyon kevésszámú papon és 
tanáron kívül nincsen intelligens férfiember Eperjesen. 
Ma (decz. 11.) már az orosz kitakarodott Bártfáról s a 
rondításon kívül egyéb bajt nem okozott. Mint Máramaros-
szigettel, így Bártfával szemben is kíméletes volt. Polgár-
mesterünk erélyes intézkedésére már több iizlet is meg-
nyílt s ellátásunkat csoportosan eszközöljük. Ebben az 
esetben is — sajnos — a pánikot mi magunk, főleg 
erélytelen kereskedőink és intelligenseink menekülése 
idézte elő, a melyekről a kassai hadtestparancsnok talá-
lóan mondotta, hogy „nem lehet győznünk ilyen publi-
kummal". Pedig kereskedőink legtöbbje ugyancsak meg-
gazdagodott a mozgósításkor s a kettős visszavonuláskor, 
hogy aztán — és ebben a muzulmánok jártak elől — 
a legelső veszély hirére megfutamodjanak s kínos hely-
zetbe hozzák az ittmaradottakat. Mert hát csakugyan 
kínos dolog, félszemünket folyton a vándorbotra füg-
geszteni s szívszorongva kérdezni, hogy mihor kell azt 
kezünkbe venni? De rég is látott Eperjes annyi befalazást, 
mint e napokban s nekünk is kellett egyházi ós iskolai 
értékeink és kincseink kellő időben ós helyenvaló biz-
tosításáról gondoskodnunk. Ma már — hála Istennek — 
túl vagyunk a nagyobb veszélyeken ! A menekültek is 
lassan visszaszállingóznak s hadsereg és kocsi fölfelé 
északra indul a harcztérre. De meddig tart e biztató 
állapot ! Pedig honunk meséhez hasonlóan Eperjes ős-
régi kultúrvárosáról is szól a hazafias ének, hogy „meg-
bűnhődte már a multat és jövendőt!" Úgy legyen! 

Eperjesen, 1914 deczember 12-én. 
Dr. Szlávik Mátyás. 

K Ü L F Ö L D . 

Olaszország. 

A valdensek és a német protestánsok. A valdensek 
„La Lucea nevezetű hetilapjában a háború kitörésekor 
egymás után két czikk jelent meg Rivoire Henrik tol-
lából. A közlemények mélyen megsértették a német 
protestánsokat és II. Vilmos császárt. A lap a német 
császárt azokhoz az olasz rablókhoz hasonlította, a kik 
gonosz tervök véghezvitele előtt a Madonnához imád-
koznak segítségért. Rivoire ezzel a hasonlatával arra 
tett czélzást, hogy II. Vilmos a háború megkezdésekor 
Isten segítségét kérte hadbainduló katonáira. A németek 
tiltakoztak az ilyen brutális támadás ellen és tudtára 
adták az olasz valdensek vezető körének, hogy a nevezett 
czikkek a legkellemetlenebbül érintették a németeket, a 
kik a valdensek iránt mindig a legnagyobb előzékeny-
séggel és szeretettel viseltettek és missziói munkás-
ságokban anyagilag is támogatták. A valdensek igazgató-
tanácsa azután hivatalosan válaszolt és a sérelmet jóvá 
igyekezett tenni, kijelentvén, hogy a valdensek nagy 
többsége korántsem azonosítja magát Rivoire felfogásával 
és hogy a vezetőség a legnagyobb sajnálatát fejezi ki 



a közlemény megjelenése miatt. Az egyház, mint erkölcsi 
testület, nincs hivatva az uralkodók vallási meggyőző-
déséről érdemleges bírálatot mondani, sem azt megálla-
pítani, hogy mik az okai a mai világháborúnak. 

Dr. T. I. 

Németország. 

Áldozatok. Két kiváló német valláspedagógiai és 
pszichológiai író esett el a nyugoti harcztéren. Az egyik 
Kabisch Richárd volt tanító — szemináriumi igazgató, leg-
utóbb brombergi kormány- és iskolatanácsos, a modern 
valláspedagógiai irodalom kiváló munkása, a kinek „Wie 
leliren wir Religion?" cz. könyve és egyéb munkái nagy 
elismerésban és kemény kritikában is részesültek. — 
A másik Zurhellen Ottó frankfurti lelkész, a kiről ezt a 
jellemzést olvassuk: „különösen a fiatal leányok lelki 
világának ápolását karolta fel melegen; a fiatal szívek 
örömrepesve közeledtek üde, napsugaras lényéhez . . . " 
Nővérével együtt írta meg nagy elterjedésnek örvendő 
vallástanítási segédkönyvét: „Wie erzáhlen wir den Kin-
dern biblische Geschichten ?" Az előbbi 46, az utóbbi 
40 éves volt; mindketten önként vonultak be, annyi sok 
százezerrel együtt. A flandriai rettenetes csatákban hal-
tak hősi halált. Ott Németországban komolyan veszik 
az emberek a hazaszeretetet! {p.) 

A MI Ü G Y Ü N K . 

Előfizetési felhívás. Most, az újév közeledtével, 
kérjük eddigi előfizetőinket, a kiknek előfizetése most 
az év végén lejár, hogy azt minél előbb megújítani szíves-
kedjenek. 

Azok, a kik e folyó évre előfizetési díjjal még 
hátralékban vannak és a kiknek az előző számokkal 
mellékelve utalványokat is küldtünk, kérjük, hogy az új 
előfizetési díjjal együtt a hátralékot is legyenek szívesek 
lehető rövid idő alatt beküldeni, mert csak így tudunk 
eleget tenni a nyomdával szemben fennálló súlyos köte-
lezettségünknek. 

Ezzel a számunkkal összes előfizetőinknek küldtünk 
utalványlapokat. 

Kérjük lelkésztársainkat, egyházunk világi tiszt-
viselőit, lapunk barátait, szövetségünk tagjait és másokat, 
hogy lapunk támogatásáról ezekben a nehéz időkben se 
feledkezzenek meg. 

Lapunk terjedelme most ideiglenesen négy oldallal 
kisebb. Á hirdetések száma most a válságos időkben 
jóval kisebb, ez a vis major kényszerít bennünket arra, 
hogy az idők változtáig ilyen terjedelemben adjuk la-
punkat. A hirdetések egy részének elmaradása még így 
is nagy anyagi veszteséget jelent. — Szellemi veszteségünk 
is van. Társszerkesztőnk, a mi kedves „Kálvinistánk" 
hadba vonult, érezzük, hogy az ő czikkeinek elmara-
dása érzékenyen érezhető lapunk szellemi értékén. De 
hisszük, hogy majd sok tapasztalattal fog visszatérni és 
kárpótol bennünket hosszú és a szent ügy szolgálata 
miatti hallgatásáért. 

Úgy érezzük, hogy most e nehéz időkben is van 
szükség erre a lapra is, s hogy nem volna helyes, ha 
ennek a legrégibb protestáns újságnak gyertyafényét 
kioltaná a nagy idők vihara. Hordozzuk, míg lehet, a 

kettős munka terhét. Sok időnket áldozzuk reá. Támo-
gatást kérünk azzal az ígérettel, hogy lapunk nívóját 
fenntartani és ha majd jobb idők jönnek, magasabbra 
fejleszteni igyekezünk. Abban a reményben vagyunk, 
hogy majd a nagy háború elmultával az egyház nagy 
feladatai iránt fokozottabban felébredő érdeklődés jobb 
időket hoz Szövetségünk és a mi lapunk számára is. 

Lapunk következő száma 24-én jelenik meg. 

I R O D A L O M . 
A „Harmatcseppek" cz. kis imafüzetből, a melyet 

a dunamelléki ref. egyházkerület a budapesti ref. egy-
házközség, a M. P. I. T. Darányi Ignácz főgondnok és 
Szilassy Aladár támogatásával adott ki, immár 50,000 
példányban elfogyott. Az a kis „ad hoc" bizottság, a 
mely kiadásáról gondoskodott, a mult vasárnap istentisz-
telet után összejött a Kálvin-téri lelkészi hivatalban és 
elhatározta, hogy a füzetet néhány énekkel megbővítve 
most egyelőre 20,000 példányban ismét kiadja. Az egy-
ház főgondnoka, dr. Kovácsy Sándor az egyház részéről 
200 K-t, dr. Bernát István a Kálvin-Szövetség elnöke 
50 K-t és a jelenlevő Sütteő István Rimaszombatból 
20 K-t ajánlott fel e czélra. Az egyház vezetősége meg-
engedte, hogy az esti istentiszteleteken adakozás történ-
jék e czélra, ezenfelül felhívást bocsátott ki a presbité-
rium elnöksége a tehetősebb egyháztagokhoz az e czélra 
való adományok küldésére. Az új kiadás már megjelent, 
az expediczió a Kálvin-téri lelkészi hivatalon (IX., Kál-
vin-tér 8.) történik, a hova szívesen látunk e czélra szol-
gáló adományokat. Megrendeléskor postadíj és expecliálási 
költség czímén 100 példányonkint 1 K küldendő. 

Isteni napi parancsok magyar vitézek számára. 
E czímen kis füzet jelent meg, mely csinos kiállításánál 
fogva és tartalma miatt kiválóan alkalmas tömeges ki-
osztásra karácsonyi és újévi ajándékképen. Naptár szerint 
rendezve minden reggelre nyújt a katonának egy-egy 
erősítő, vigasztaló igét. A függelék tartalmas rövid imád-
ságokat hoz ; azonkívül vannak még üres lapok napló-
feljegyzésekre. A füzet ára 10 fillér; megrendelhető a 
Lörántffy Zsuzsánna-Egyesület Vörös-Kereszt kisegítő 
kórházában: X , Család u. 8. 

Jézus önarczképei. Hat elmélkedés. írta ifj. Victor 
János. E könyv tartalmazza a Lörántffy Zsuzsánna-Egye-
sület által november hó folyamán rendezett istentiszteleti 
héten elhangzott beszédeket, a melyek a templomot 
zsúfolásig megtöltő nagy gyülekezetre mély, feledhetlen 
benyomást gyakoroltak. Csinos kiállításánál és e komoly 
időkben tartalmánál fogva is alkalmas karácsonyi ajándék. 
Ára 2 K. A tiszta jövedelem a Lörántffy Zsuzsánna-
Egyesület hadikórházára fordíttatik. A ki hadikórházunk 
ügyét támogatni óhajtja e könyv terjesztésével, forduljon 
előfizetési gyűjtőívért a szerzőhöz (Budapest, IX. ker., 
Mester-u. 13. sz.). Ugyanott rendelhetők meg a könyv 
egyes példányai is. 

Előfizetési felhívás. „Bibliai elmélkedések vallásos 
estélyekre" ezím alatt 12 közvetlen, egyszerű beszédet 
óhajtok kiadni Isten segedelmével új-esztendőre. A val-
lásos estélyek évek óta szépen virítanak országszerte 
egyházainkban, de még nem láttam olyan bibliai tárgyú 
beszédgyűjteményt, mely egyenesen ezt a nagy czélt 
szolgálná. Most a háború nehéz esztendejében, a lelkek 
vágyakozásának az idején talán még fokozottabb mér-
tékben lesz szükség erre az egyébként szerény gyűj-
teményre. A kötetet lelkipásztorok s hívek kezében 
egyaránt szántam. Némelyik beszéd prédikácziónak is 



átigazítható. A kötet újévre meg lesz. Ára 2 K, kötve 
3 K. A ki előfizet s egy levelező-lapon már most értesít, 
annak bérmentve fogom a könyvet megküldeni. Debreczen 
(Kossutti-u. 75. sz.), Urai) Sándor ref. lelkész. 

A Bethánia-Egyesület szokásos karácsonyi könyv-
vásárján több mint 800 K árú könyv és kép kelt el. 
Minden nagyobb gyülekezetben kellene ilyent rendezni! 

Karácsonyi és évfordulói beszédek és imádságok 
háborús időben templomi használatra. Fülöp József 
körmendi lelkésznek ily cz. könyve megjelent. Ára 1 K 
60 fillér. 

Az „Igaz gyöngyök" cz. havi belmissziói folyóirat 
már V. évfolyamát járja. Takaró Géza kőbányai lelkész 
szerkeszti hű munkatársának, nejének közreműködésével. 
A 9—12. számokban mind aktuális czikkek vannak, 
találó, frappáns bibliai elmélkedések a szerkesztőtől és 
más alkalmi czikkek nejétől. Ez a kis lap is kiválóan 
alkalmas bizonyos terjesztésre a ker. családok, szórvá-
nyokban élő híveink, katonák körében. A szerkesztő 
(Budapest, X., Ihász-utcza 15.) kívánatra ingyen küld 
mutatványszámokat és tömeges terjesztőknek nagy ked-
vezményeket nyújt. A karácsonyi számot, a mely képek-
kel 12 oldalon jelent meg, különösen ajánljuk tömeges 
terjesztésre. 

Magyar mezőgazdasági szocziálpolitika czímmel 
egy hatalmas, vaskos könyv jelent meg dr. Czettler 
Jenőtől, a mely nagy készültséggel és egyszersmind gya-
korlati érzékkel is tárgyalja az összes agrár szocziál-
politikai kérdéseket, intézményeket. A munka ezekre a 
manapság oly szükséges tudnivalókra nézve, egy egész 
kis könyvtárt pótol azok számára, a kik mint közhivatal-
nokok a falu népének hivatott vezérei. Ára 30 K. Meg-
rendelhető az Öszszes könyvkereskedőknél. 

Krisztus minden mindenekben czímen jelent meg 
négy kötet prédikácziója Mindszenti Imrének, a korán 
elhunyt ároktői lelkésznek, a ki ifjú lelkészi generácziónk 
egyik legszorgalmasabb, legkiválóbb tagja volt. Eredeti 
és többnyire kiváló angol szerzőktől átvett beszédei nagy 
kedveltségnek örvendtek úgyannyira, hogy mind a négy 
kötet már elfogyott. Most az ötödik kötetet adta ki ugyan-
azon czímen Kiss Ferencz rektor, a Kálvineum igazgató-
tanácsának elnöke. Az Özvegy kívánságára tette ezt, a 
ki, mint a kiadó előszavában mondja, a Kálvineumnak 
adta a beszédeket ós az összes jövedelmet nehéz viszo-
nyai daczára is, ennek az áldásos intézménynek ajánlta 
fel. Hisszük, hogy hamarosan elfogy ez a kötet is, a 
melynek 24 prédikácziója minden tekintetben az előzőleg 
megjelenteknek nívóján áll. Ára 2. A debreczeni Hoff-
mann és Kronovitz-nyomda adta ki. Minden könyvkeres-
kedő útján megrendelhető. 

Az Isten Igéje cz. népies szentírásmagyarázó folyó-
irat 16- és 17. száma az Ünnepi áliitat cz. és egy szép 
színes képmelléklettel jelent meg, Dr. Masznyik Endre 
szerkeszti Izsák Aladár és Masznyik Gyula segítségével. 
Ara egész évre 4"80 K. Szerkesztősége Pozsony, Iza-
bella-u. 3. 

E G Y H Á Z , 

Segédlelkész elhelyezés. Dr. Baksay Sándor duna-
melléki püspök Bácskossuthfalvára Mező Benőt, Czeglédre 
Mészöly Győzőt, Kiskunhalasra Varga Györgyöt, Faddra 
Répás Pált s.-lelkészül, Kisharsányba Szabó Gyula és 
Büssübe Jóba Ferencz theologusokat kisegítő s.-lelké-
szekül rendelte. Velimirováczra missziói lelkészül Kövy 
Lászlót nevezte ki. 

Sebestyén Jenő konventi kiküldött a mult hét 
folyamán a csehországi kórházakban fekvő sebesült és 
beteg katonáinkat látogatta. Jövő számunkban ismét jön 
tőle beszámoló levél. 

Hírek Nagykörösről. A mult hó végén ment végbe 
Klimó Pál volt gyöngyösi lelkész temetése a ref. temp-
lom előcsarnokából. Végrendeletében, melyet fél évvel 
előbb elhalt feleségével, Beretvás Borbálával közösen 
tettek, igen nemeslelkűleg hagyományoztak a gyöngyösi 
ref. egyház javára, melynek az elhunyt Klimó Pál év-
tizedekig lelkésze volt. A gyöngyösi ref. egyházra hagyo-
mányozták t. i.: gyöngyösi szép szőllejüket a ráépített 
házzal, hogy azt a mindenkori gyöngyösi lelkész hasz-
nálja. Minthogy ez ingatlant időközben eladták, mintegy 
11,500 K-ért, igy az egyház ez összeget örökli. Ugyan-
csak a gyöngyösi ref. egyház javára hagyományoztak 
30,000 K-t „az egyház jövőjének emberi számítás szerint 
lehető biztosítása czéljából Klimó Pál és felesége" czím-
mel, alapítványul oly rendeléssel, hogy ez összeg takarék-
pénztárban kezeltessék, kamatai félévenként tőkésítsenek, 
míg az 120,000 K-ra növekszik. De midőn az alapítványi 
összeg 60,000 K-ra növekedik, annak kamataiból a lel-
késznek évenként 150 K, midőn pedig az alapítvány 
100,000 K-ra növekedik, ennek kamataiból évenként 
1000 K adassék ki a lelkésznek. Ha az alapítvány eléri 
a 120,000 K-t, vásároljon azon a gyöngyösi egyház vagy 
ingatlant, vagy koczkázattal nem járó értékpapírt s annak 
évenkénti egész jövedelme fordíttassék a gyöngyösi ref. 
lelkész fizetésére. Ezenkívül a miskolczi avasi ref. temp-
lom építésére két darab gyöngyösi banki részvényt, a 
gyöngyösi kaszinónak egy darab banki részvényt hagyo-
mányoztak. Klimó Pálné Beretvás Borbála a nagykőrösi 
ref. egyháznak sírboltjuk gondozásáért 1000 K-t, a nagy 
körösi ref. tanítóképezde internátusa javára pedig 4000 K-t 
hagyományoztak. — A Kálvin-Szövetség ez idényben 
nov. 29-én tartotta második vallásos összejövetelét a 
főgmnázium tornacsarnokában, melyet ez alkalommal is 
megtöltött a szép számmal egybegyűlt közönség. Az elemi 
iskolás növendékek éneke után Horváth József főgim-
náziumi tanár imádkozott és magyarázott bibliát, Szobo-
nya Vilma és Eutkaj Emma V. gimn. oszt. növendékek 
szavaltak, majd Patonay Dezső olvasott fel igen érdekesen 
a háborúról s ebben a ref. egyház szerepéről. A meg-
jelentek önkéntes adakozásából 50 K 79 f gyűlt be, 
melyet a Kálvin-Szövetség a katonák karácsonyára juttat. 
Ugyanerre a czélra fordítja az egyház a templomi per-
selyek nov. 29-én begyűlt s mintegy 27 K-ra rúgó be-
vételét is. 

Gryerniekistentiszteletek. A budapesti fasori ref. 
templomban minden vasárnap d. e. 11 órakor gyermek-
istentiszteletet tart Gál Lajos vallástanító lelkész, a 
tanonczotthon felügyelője. Ez minden esetre helyes és 
szükséges újítás és követésre méltó példa. 

Esti istentiszteletek. Mind a Kálvin-téri, mind a 
budai ref. templomban minden este vaunak istentiszte-
letek. Az utóbbiban f. hó 20-tól kezdve, újév napjáig 
Haypál Benő, dr. Kováts Lajos, Vargha Tamás, Buday 
Gergely, Koszorús István, Varga Antal prédikálnak al-
kalmi témákról. 

Karácsonyi ajándék. A kői ref. egyház (Alsóbara-
nya) lelkésze, Ador Sándor levelet írt a Bethánia-Egye-
sület vezetőségének, a melyben azt az ajánlatot tette, 
hogy az Egyesület által saját helyiségében berendezett 
kórházban ápolt sebesült és beteg katonák részére a 
karácsonyi ünnepi ellátásra szárnyasokat és ünnepi ka-
lácsot küld. A kicsiny egyház hívei, asszonyai ajánlották 
fel ezt az időszerű szeretetadományt, a mely a mostani 



nagy drágaságban nem kis jelentőségű. Kői pecsenyét 
esznek hát a Sándor-utczai Bethánia-kórházban. — Bizo-
nyára mások is megemlékeznek majd erről és többi kór-
házainkról (Bethesda, Lorántffy) hasonló küldeményekkel 
újévre és majd az ünnepek után is. 

A budapesti ref. egyház VI—VII. ker. paró-
khiális körének tanácstermében f. hó 13-án este 1 / i8 
órakor a hadbavonultak gyermekei felruházására jól 
sikerült szeretetvendégség volt a következő műsorral: 
Énekelt a VI—VII. ker. ref. énekkar. Imádkozott Kovács 
Emil lelkész. A szenvedés áldásairól beszélt dr. Kováts 
J. István theoi. tanár. Hegedűjáték: Komáromi Katz Endre 
hegedűművész. (Zongorakísérettel.) Háborús költeményei-
ből felolvasott Osváth Eszter. Imádkozott Gál Lajos val-
lástanár. Himnusz. Énekelte a VI—VII. ker. ref. énekkar. 

A vonatkísérő- és ápolólelkészek kiképzése seré-
nyen foly Debreczenben. Engedélyt nyertek a vörös-
keresztes tiszti egyenruha viselésére. A tiszteletükre ren-
dezett összejövetelből táviratilag üdvözölték a királvt, a 
kitől a kabinetiroda útján köszönő válasz érkezett. Téli 
felszerelésükre már eddig több, mint 3000 K gyűlt össze. 
Legyen áldás hivatásuknak megfelelő hadi szeretetszol-
gálaton ! 

Tisztújítás Debreczenben. Dr. Márk Endre egy-
házkerületi és kollégiumi ügyész lett egyhangú válasz-
tással Debreczen város polgármestere és dr. Csűrös 
Ferencz kollégiumi tanár kultusztanácsnoka. Érdemes, 
kipróbált erejű és buzgalmú férfiakat ért a nagy kitün-
tetés. 

Tlieologiai vizsga a fogolytáborban. A mint mái-
részletesen megírtuk, a közkatonákként besorozott fran-
czia katholikus papokat a németek elfogásuk esetén 
tiszteknek járó bánásmódban részesítik. A Kassel köze-
lében levő fogolytáborba a foglyok ezrei közt több papot 
is szállítottak. A hadvezetőség intézkedése folytán azon-
ban a Hannoversch-Mündenben levő tiszti fogolytáborba 
kellettt őket átszállítani. Az átszállítás előtt azonban némi 
baj keletkezett. A magukat papoknak nevező katonák 
nem tudták papi mivoltukat igazolni, ez pedig elenged-
hetetlenül szükséges volt. A németek azonban nem sokat 
törték a fejüket, hanem összehívták a kasseli katholikus 
papokat, hamarosan tlieologiai bizottságot alakítottak, a 
mely tolmács segítségével tlieologiai tantárgyakból le-
vizsgáztatta a papokat. A vizsga után aztán megkapták 
a tiszteknek járó privilégiumokat. 

Az országos ref. lelkészi nyugdíj- és özvegy-
árva gyámintézet végrehajtó bizottsága szükségesnek 
látja az egyházkerületi nyugdíjbizottságokat s általuk az 
egyházmegyei nyugdíjbizottságokat tájékoztatni a felől, 
hogy az egyházi VIL t.-cz. 11. §-ában emiitett közható-
sági orvosi bizonyítványokat csak a vármegyei tiszti fő-
orvosok, járási és városi tiszti orvosok állíthatják ki. 
A V. B. a jövőben csak ezen orvosok által kiállított 
bizonyítványokat fogadhat el. Községi és körorvosok 
által, valamint tiszteletbeli tiszti orvosok által kiállított 
bizonyítványok figyelembe vehetők nem lesznek. Egy-
úttal felhívja a V. B. a nyugdíjbizottságok figyelmét az 
egyházi VI. t.-cz. 11. §-ának azon rendelkezésére is, 
hogy az orvosi vizsgálatnak két bizottsági tag jelen-
létében kell történnie, mely körülmény az orvosi bizo-
nyítványban felemlítendő. 

Az újcsanálosi ev. gyülekezet körében az ottani 
ifjú lelkész, MarcseTc János vezetése mellett élénk bel-
missziói és szeretetmunka foly. A gyülekezeti nőegylet 
már több ruhaneműt és élelmiszert juttatott a miskolczi 
kórházba; adakoztak a katonáknak kiosztandó vallásos 
iratok beszerzésére; a nőegylet gondoskodik a vallásos 

estélyek rendezéséről. Egy vallásos estélyen Megyercsy 
Béla országos titkár tartott előadást az ifjúsági munká-
ról, a mely ott meggyökerezőben van. — Bizonyára min-
den gyülekezetben jó alkalom kínálkozik most e nehéz 
időben a komoly ev. munkák megindítására ós a nők 
segítségének igénybe vételére. 

I S K O L A . 

A JBaár-Madas felső leánynevelő-intézet estélye a 
budai vigadó nagytermében fényes eredménnyel folyt le, 
a termet zsúfolásig megtöltő előkelő érdeklődő közönség 
részvételével. A programm számai mind kiválóan sike-
rültek. Az estély jövedelméből tekintélyes összeg jutott 
a hadsegélyző-iroda javára. 

A budapesti ref. egyház fasori tanonczotthona, 
a melyben több, mint 60 tanoncz nyer elhelyezést, egy 
sokat ígérő intézménnyel gyarapodott. Fővárosi támoga-
tással ugyanis tanoncziskola nyílik meg ott megfelelő 
szaktanítók vezetésével. Háromszor hetenkint köznap d.u. 
5—8-kor foly majd a tanítás az Otthon helyiségében. 
Nag3'jelentőségű ez, mert így az otthon lakóinak egész 
szellemi nevelése ott az intézmény kebelében lesz és az 
eddigi vasárnapi házonkívüli rajztanítás idejét a tanon-
czok valláserkölcsi nevelésére (istentisztelet, vasárnapi is-
kola, énekkar stb.) lehet fordítani. Az iskola megnyílta 
alkalmából a mult vasárnap Kovács Emil lelkész, Somogyi 
Lajos, Herényi János presbiterek és az érdekelt meste-
rek részvételével egyszerű, de megható ünnepély volt. 
A templomban Gál Lajos lelkész, a tanonczotthon fel-
ügyelője mondott hálaadó imát. a melynek végeztével 
Herényi János presbiter, a tanonczotthon buzgó igaz-
gatója mondott az új intézmény jelentőségét méltató 
megnyitóbeszédet az intézet nagytermében. 

Nyugalomba vonuló igazgató. Leffler Sámuel, a 
a nyíregyházai ág. h. ev. főgimnázium jeles igazgató-
tanára, január hó 1-én nyugalomba vonul. 

E G Y E S Ü L E T . 

Karácsonyfa-ünnep. A Protestáns Országos Árva-
házban (VII., Szegényház-tér 1) deczember 24-én, dél-
után 4 órakor tartják a karácsonyfa-ünnepet istentisz-
telet keretében az intézet 104 árvája részére, a kik között 
hadbavonult apák gyermekei is vannak. A növendékek 
ezúttal alkalmi ajándéktárgyakat nem kapnak, mert 
azokról megható önmegtagadással önként lemondottak 
árvatestvéreik javára, a kiknek atyjuk a harcztéren el-
esett. Az emberbarátokat szívesen látja a választmány 
az ünnepen. 

A Svábhegyi Református Leánykor. A budapesti 
egyháznak a Svábhegyen lakó tagjai kérésére még a 
háború első napjaiban alakult egy leánykör, mely a hit-
erősítő és hazafias cselekmények végzését tűzte ki fel-
adatául. Tagjai hetenként egyszer, csütörtökön d. u. 3 
órakor jönnek össze, a mikor beszolgáltatják a katonaság-
részére feldolgozott munkákat s (bibliakörű munkában) 
bibliakörű típusban tanulmányozzák az Isten igéjét. A fel-
dolgozás alatt álló anyag fedezésére eddig 289 K 60 f 
gyűlt össze, a melyből a tagok a Hadsegélyező Hivatal-
nak már beszolgáltattak 2 lábszárvédőt, 4 pár érmelegítőt 
s 150 hósapkát. Megemlitésreméltó, hogy a tagok oly 
szépen dolgozták ki a hósapkákat, hogy az első készít-
ményeket vidékre küldötte ki a Hadsegélyező Hivatal 



mintáknak. A bibliaköri tanulmányozás tárgyait a követ-
kező kérdések képezték: A szeretet. Világosság. A család. 
A nmnka. Női hivatás. Pihenés. Barát-ág. Pénz. Öltöz-
ködés. Miriám jelleme. — A Leánykör egyébként egy 
igen áldásosán sikerült szeretetvendégséget rendezett 
nov. 8-án s második szeretetvendegségét decz. 26-án 
tartja a Svábhegyi Nagyszálloda fehértermében. 

Adomány. A Lorántffy Zs. Egyesület hadikórhá-
zára a bölcskei ref. elemi iskola tanulói .10 K-t küldtek. 

A „Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület" leányköre 
deczember 20-án, vasárnap d. u. V25 órakor a Lónyay-u. 
4/c alatti ref. főgimn. dísztermében téa-délutánt rendez. 
Programm: 1. Közének, ima. Tea. 2. Előadást tart Des-
sewfify Emma. 3. „Legenda a csatatérről." Szavalja Fá-
bián Tóth Berta. 4. Liszt: Gnomenreigen. Zongorán 
előadja Koller Frida. 5. „Mit adsz a Megváltónak?" 
Előadják a Leánykör tagjai. 6. „Halld mint zeng . . . " 
Énekli a Leánykör énekkara Martin Anna vezetésével. 
7. Bibliamagyarázatot tart Fröhlich Dóra. 8. Közének, 
ima. Belépődíj 50 fillér. Minden szerdán d. u. 6 órakor, 
vasárnap d. u. 3 és 6 órakor biblia-tanulmányozó össze-
jövetelek vannak a Csillag-u. 4. III. levő helyiségben. 
Ézekre az összejövetelekre, valamint a tea-délutánra 
minden nőt, különösen fiatal leányokat szeretettel meg-
hív a vezetőség. 

A ker. ifj. egyesületek a katonákért. Phildius 
Keresztély, a ker. ifj. egyesületek világbizottságának 
egyik főtitkára, azzal a kérdéssel fordult az amerikai 
ker. ifj. egyesületek nemzeti szövetségéhez, hogy úgy 
is, mint semleges állani polgárai, úgy is mint világ-
szövetségünk anyagiakban leggazdagabb tagjai erkölcsileg 
és anyagilag nem támogathatnák-e a háborús országok 
nemzeti szövetségeit egy, a kiképzés alatt lévő katonaság, 
a sebesültek és a foglyok között végzendő szocziáiis 
munkában? Hamar megjött az amerikai országos titkár 
válasza: bár jövedelmeink nagyon megcsappantak, de 
azért erőnkhöz képest mindent megteszünk a szép terv 
megvalósítása érdekében. Eredménnyel járt úgy az anyagi, 
mint az erkölcsi támogatás. Wilson elnök s az amerikai 
hadügyminiszter ajánló leveleket adtak dr. Mott János-
nak, a ki ezekkel átjött Európába s Berlinben, Párisban 
és Londonban tárgyalásokat folytatott az illetékes körök-
kel, személyes benyomásokat szerzett a foglyok stb. ál-
lapotáról, tárgyalt Berlinben Phildius Keresztéllyel is és 
mindennek az lett a vége, hogy miként Angol- és Fran-
ciaországban, úgy Németországban s a Magyar-osztrák 
monarchiában is megkezdődhetett a munka. (Oroszország 
nem válaszolt a hozzáintézett kérdésre.) Bécsben már 
folyik a munka s Budapesten is pár nap múlva meg fog 
indulni s aztán az ország több városában is. A budapesti 
egyesület helyisége „katona-otthonná" alakíttatik át s 
ez a katonáknak vallási és nemzetiségi különbség nélkül, 
ingyen rendelkezésükre áll. Különféle nyelvű újságok, 
társasjátékok, íróeszközök beszerzéséről s a katonák 
egyéb szórakoztatásáról s a velők való komoly erkölcsi 
foglalkozásról gondoskodás történik. A munkát Megyercsy 
Béla fogja vezetni. Majd bővebben írunk róla. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Dr. Ballagi Tibor, a pestvidéki kir. törvényszék 
albírája, dr. Ballagi Aladár fia, lapunk volt szerkesztő-
jének unokája, decz. 8-án az északi hareztéren történt 
megsebesülése következtében a jágerndorfi (Szilézia) kór-
házban f. hó 15-én 31 éves korában meghalt. Özvegyet 
és 8 hónapos kis fiút hagyott hátra. A mélyen lesújtot-
tak gyászában őszinte részvéttel osztozunk! 

Horváth Dezső veszprémi ev. lelkész, életének 
63-ik, veszprémi lelkészségének 31-ik évében elhunyt. 

Áldás emlékezetükre! 

Felelős szerkesztő : B. P a p I s t v á n . 

H I R D E T É S E K . 

E R Z S É B E T K I R Á L Y N É S Z Á L L Ó 
Budapest, IV. Ker., Egyetem-utcza 5. szám. 
Régi jó h í rnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központ jában . A mult évben újonan épült m inden modern 
kénye lemmel felszerelt ha temele tes házzal bővült . — Szoba-
árak 3 koronától . Szabó Imre , szállodás. 

G A Z D Á K B I Z T O S Í T Ó S Z Ö V E T K E Z E T E 
Alapíttatott 1900-ban 

B u d a p e s t , K á l v i n - t é r 1 0 . , s a j á t s z é k h á z á b a n 

Biztosí tásokat elfogad tűz- és jégkár ellen, úgyszin tén 
az e m b e r életére a legkülönbözőbb módoza tok szerint elő-
nyös fellélelek mellett. 

Az üz le te redményben a biztosí tot t tagok d í j a r á n y u k b a n 
részesülnek. 

A lefolyt 13 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
űzet feleslegéből közgyűlési ha tá roza t é r t e lmében díjvissza-
tér í tésben. 

Biztosítási a jánla tok b e n y ú j t a n d ó k közvet lenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetí tésével . Nyomta tványokka l és felvilágosí-
tással minden i r á n y b a n készséggel szolgál az igazgatóság. 

Alapí tvánj 'ok k o r m á n y hozzájáru lásával 2,527.960 K 
Tar ta lékok 3,846.903 K 
Biztosított t ag ja inak fennállása óta kifi-

zetett tűzkárokban 12,385.000 K 
Biztosított tagja inak fennál lása óta kifi-

zetett j égká rokban 6,000.000 K 
Biztosított é r ték tűzben 1913. évben . . 930,000.000 K 
, „ „ jégben „ „ . . 62,500.000 K 
Életüzlet á l lománya 17,370.144 K 

A Gazdák Biztosító Szöve tkeze te alapítása és fiók-
intézménye a 

„ G O N D V I S E L É S " 
O r s z á g o s K ö z p . S e g é l y z ö T á r s u l a t Budapest , IX., 
Kálvin-tér 10., mely tá rsu la t tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig t e r j e d ő temetési segélybiztosítást nyúj t , népbizos í tás i 
osztálya kere tében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonái- és 
vegyes-biztosí tásokat közvet í t m inden orvos i vizsgálat nél-
kül. — A „Gondviselés-Társulat" e lnöke : Emődy József, igaz-
gatósági t agok : Láng József, lovag E m b e r Károly, Czobor 
László, Meskó Pál, Nérei Ödön és ügyvezető-igazg.: Paur Ödön 



Orgona- és harmoniumgyár 
gözeröhajtás- ás saját villamosvílágítássa! berendezve. 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
08. é t kir. udvari izáliítok 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. évben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel* (első díj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon ..díszoklevéllel" (első díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 

j -í vannak. Eddig 700 nái több új orgona lett szál-
< L — — i i hJim lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 

minden nagyságban. Harmomumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

RIEGER OTTO gőzüzemre berendezett csász. 
és kir. udvari orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovag ja. 

A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kilün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszla légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikai) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2()00-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel ós raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. .: 

3 leihész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

Hornyánszky-féie zsoltárokat 
16" alaKban 14 cm magas és ÍO cm széles. 

Vászon- és félborkötésben . . 1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8* alaKban 17Va cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.60 kor.-tól 10.— kor.-ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10% enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

hozzánk juttatni szíveskedjenek. 

Épen most j e l en t meg. Épen most j e l e n t meg . 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

HornyánszKy Viktor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Háborús beszédek 
és imádságoK 

Karácsonyi és évfordulói beszédek és imád-
ságok háborús időben. Templomi használatra 

írta : Fülöp József 

Ara 1 Korona 60 fillér 
Portóra 20 fill. beKüldését KérjüK 

KAPHATÓ 

H E G E D Ű S 
ÉS SÁNDOR 
P R O T E S T Á N S I R O D A L M I 
KÖ N Y V K I A D Ó H I V A T A L Á B A N 
D E B R E C Z E N B E N . 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Magyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
é i t Szövetkezetéhez ^ ^ ^ 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 56 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL ker.f Máría-utcza í!• szám• Telefon; József 34—ÍO* 

Elvállalnak minden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Nagy gyakorlattal bíró 
speczíálísták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyházgyülekezetek-
nek iskolák és templomok, 
valamint lelkészi- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. . . .. .. .. 

r T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T n 

• 

• 

• 

• 

• 

K • 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

k-

^ H Á B O R Ú S I D Ő R E ! ^ 
Kis imakönyv harcztéren 

lévő KatonáKnaK. 
írta Uray Sándor, ref. lelkész. 

Ára 16 fil lér. 

Imádkozzunk szereteteinkért. 
Imák háborús időkben, 

írta Lengyel Gyula, ref. lelkész. 
Ára 20 fillér. 

Imádságok háborús időkre. 
Magánhasználatra, 

írta Nagy Károly, makói ref. lelkész. 

Ára 20 fil lér. 
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Egyházibeszéd a háború alkalmával, 
írta Haypál Benő. 

Ára 30 fillér. 

Háborűs Egyházi beszéd 
előimádsággal és énekkel, 

írta Harsányi S. amerikai lelkész. 
Ára 60 fillér. 

Imádságom halld meg Isten. 
Kis imakönyv családi használatra, 

írta Uray Sándor. 
Ára 20 fillér. 

Czélszerű levélhez mellékelt bélyegek-
ben beküldeni a kivánt könyv árát. 

Portóra 20 fillért kérek. 

Kaphatók RÓ KAI LAJOSNÁL BUDAPEST 
I V . , R a m e r m a y e r K á r o l y - u t c z a 3 . s z á m . 



P R O T E S T Á N S 

EGYHAZksl SKOLAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IX., Ráday -u tcza 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B1LKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztők : 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belsó munkatársak : 
Bőszörményi Jenő, Sebestyén Jenő, Tari Imre dr. és 

Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési díjak: 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

T A R T A L O M . AZ É l e t K ö n y v é b ő l : A karácsonyi ajándék, (p.) — Vezé rcz ikü : Békesség a földön. Dr. Kenessey Béla. A pres-
biteri világszövetség1 és a háború. (K. I.) — K r ó n i k a : Egy nyílt levélről. — T á r e z a : Karácsony. Osváth Eszter. 
A lélek szárnyain. Mauchs Jenő. — B e l f ö l d : Titkári jelentés BRK1E 1913. évi munkájáról. Barát József. — Iro-
da lom. — E g y h á z . — I sko la . — E g y e s ü l e t . — Gyászrova t . — P á l y á z a t . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből. 

A karácsonyi ajándék. 

. . . Vele együtt m inden t . . . 
Róm. 8.,1S. 

Vele együtt mindent — Nélküle semmit! 
ím ez az apostol nagyszerű lánczos okoskodásának 

sarkpontja. Az okoskodás alakja: a maiore ad minus. 
Ha áll az, hogy Krisztus az Istennek legnagyobb, „ki-
rooiidhatlan" ajándéka s ha igaz, hogy ezt a legdrá-
gábbat nekünk adta, akkor megdönthetlen tény az, hogy 
Vele együtt mindent meg ül nékünk. 

Elgondolkozom e nagy textus felett. Vizsgálom, 
nem valami „nagy" mondás-e ez, olyan paradoxon, a 
minek nincs igazi reális alapja? Mindenekelőtt igyek-
szem magamat beleélni az apostol és azok lelki állapo-
tába, a kik ezt a levelet először olvasták, a midőn vele 
a chenchrti Phoebe szerencsésen megérkezett. 

Elgondolom, mi mindent hagyott el az apostol ezért 
az Egyért, mi mindent itélt szemétnek és hagyott kárba 
veszni, csakhogy ezt az Egyet megnyerje (Filippi 3.8)! 
Mi sokszor olyan könnyed frázisokkal siklunk át a felett 
a tény felett, hogy ^Saulból Pál lett. Ö nem így tett. 
Midőn illusz ;álni akarta „Jézus Krisztus ismeretének 
gazdagságát", midőn reá akart mutatni a Krisztus hatal-
mára, akkor önmagát állította példa gyanánt (I. Tini. 
l-,a). Buzgó volt, zsidókból való zsidó, törvény tekinte-
tében farizeus, a ki égő szeretettel csüngött nemzetsé-
gén, ennek minden hagyományán. Az isteni kegyelemnek 
micsoda ajándéka, micsoda hosszúsága, szélessége és 
magassága tárult fel az ő szomjúságtól égő lelke előtt, 
akkor mikor a Krisztus megjelent neki és szívébe köl-
tözött (Efez. 3.18)! Micsoda karácsonya volt ennek a Pál-
nak ! Minden írásából kiórezhetjük azt a kimondhatlan, 
egekig felható nagy, dicsekvő örömet, hogy ő az Úr 
Jézus Krisztusban milyen jó cserét csinált, hogy mi 
mindent vett 0 benne és 0 vele. Oh hosszú lista lenne 

az ő karácsonyi ajándékainak leírása. Charizma: milyen 
kedves szava ez neki. A régiek elmultak és minden 
drága kincs, a mi most bensejében van, minden, a mi 
az igazi élet, az ajándék, a mely Krisztussal adatott 
neki. Mindent megkapott, mondja, hiszen van mindenre 
ereje a Krisztusban. 

Krisztustól vette azt a „legnagyobbat" is, a melyről 
csak ő tudhatott úgy írni, a hogyan ember még soha 
nem irt (1. Kor. XIII.). A megváltó, a lelkét átható és 
szorongató végtelen szeretet odaadta magát nrki is és 
ennek a csodás, ragyogó kincsnek fénye ragyog fel 
benne, „a cserépedényben". 

Vele együtt mindent, mondá Pál a római keresz-
tyéneknek. Micsoda ígéret volt ezeknek az a bizonyosság, 
a mellyel a levél írója ennek a nagy ajándéknak meg-
érkeztét nekik tudtukra adta. A vígasztalásnak, meg-
bátorításnak micsoda ereje volt, ebben a néhány szóban. 
Oh, azok az olvasók nagyon mérlegelték, szétszedték 
ennek a szónak jelentését: minden. Mi mindenre is volt 
szükségük ! Gondoljuk csak el, igyekezzünk csak vala-
mennyire is beleképzelni magunkat az ő helyzetükbe is. 
Micsoda kilátásaik voltak, mi jogosította őket fel remé-
nyekre, bizalomra ? A közelben nyomorúság, szorongat-
tatás, üldözés, veszedelem és fegyver volt. Kellett nekik 
gyógyszer, menedék, oltalmazó pajzs, kellett nekik min-
den, hogy legyen a nagy sötétségben egy kis fény, der-
mesztő hidegben valami melegség, jajkiáltások között 
vigasztaló szózat. 

Es ki tudná felszámlálni a mi szükségleteinket, a 
mi éhező, szomjúhozó lelkünk ezernyi vágyát, aggodal-
mát? Ki tudná elemezni a minden szónak azt a jelen-
tését, a mellyel ez a mi lelkünk előtt megjelenik ? Hány-
féle ajándék után sóhajtoznak az emberek és hogy el-
dobják egyiket a másika után, mint a gyermek a csillogó 
játékszeret, a melyben eleinte örömük telt. Krisztus a 
minden ; csak az az igazi, az örök, a mit ő vele együtt 
veszünk. Vele áldás az öröm és Istenhez emel a szen-
vedés és megpróbáltatás is. Vele együtt megadtam min-



dent, a mi az életet igazán széppé, igazzá és örök 
értékké teszi. 

Nélküle semmit, mondhatjuk igazán. Hányan sóhaj-
toznak most és ostromolják az eget jajkiáltásokkal: 
Uram, elvetted mindenemet, életem oltalmát, örömét. Ki 
törne pálczát annyi sok Rachelnek jajkiáltása és annyi 
szív keserve fölött? 

Bizony a mennyei ajándék nélkül milyen hiábavaló-
nak, czél és értelem nélkülinek tűnne fel az élet minden 
járulékával együtt. És micsoda kínzó, örök gyötrelem 
lenne minden, a mit itt látunk. Látunk különösen most. 
Milyen sötét ott künn az éjszaka, mennyi kimondhatlan 
gyötrelem, mily rettenetes talányai a földi életnek? Ki 
nem látja most, világosan, tisztán, hogy Krisztus nélkül 
mindaz, a mi lehetne áldás, öröm — átok és siralom? 

Igen, épen most a nagy sötétségből árad felénk ez 
a csodálatos világosság: óh ha elfogadnánk azt, a mit 
Isten nekünk adott, elfogadnák egyesek, családok, né-
pek, nemzetségek, uralkodók — mindenek, hogyan meg-
változna itt minden, hogy szállana alá egyesek és népek 
életébe már itt a földön átok helyett áldás, szorongató 
aggodalom helyett egekig ható csodás öröm. 

Mi módon ne ajándékozna Vele, a Krisztussal együtt 
mindent. Nem érezzük most a mi szegénységünket, tehe-
tetlenségünket, azt, hogy minden, a mi innen alulról 
jövő ajándék, bármi csillogó is, boldogságot, békességet 
nem adhat; nem érezzük-e a nagy ürességet szivünkben, 
lelkünkben? Alázattal leborulunk és mondjuk: Uram, Te 
nélküled nincs semmink, de Te benned és a Krisztus-
ban, a kit nékünk adtál, van mindenünk. Itt a földön van 
sok szorongattatásunk, aggodalmunk, siralmunk, gyilkol-
tatásunk, de Az által, a kit nekünk adtál végtelen ke-
gyelmedből, mindezekben felettébb diadalmaskodunk ! 

(P) 

BÉKESSÉG A FÖLDÖN! 
Talán egyetlen egy szóval sem követtek el annyi 

visszaélést, mint épen a karácsonyi angyali üdvözletnek 
ezzel a szavával. 

Az érzelgős és érzékenykedő lelkek úgy tekintik 
a békességet, mint azt a legfőbb jót, a minek az érdekéért 
fel kell áldozni erélyt, határozottságot, fegyelmet, rendet, 
kötelességmegkövetelést, felelősségre vonást, szigort. A jó 
békesség kedvéért szelíd szeretettel, nyájas mosollyal, 
édeskés, fuvolázó hanggal inkább kérni, inkább csendesen 
rábeszélni, meggyőzően felvilágosítani, legfeljebb tapin-
tatosan inteni kell, mintsem a prófétai utasítás szerint: 
gyomlálni, rontani, veszejteni és törni, hogy azután majd 
lehessen építeni és plántálni (Jerem. I : 10.). 

És ez a jelenvaló nemzedék, a mely egyenesen 
visszaborzad, ha ítélettartásról esik előtte szó, nem is 
akar egyebet hallani, hanem csak, hogy szüntelen arról 
beszéljünk, a mi az ő békességére, azaz az ő elaltatá-
sára, elszenderitésére, álomba ringatására, csendes nar-
kotizálására való. 

Ha nem lett volna ennek a világnak, avagy csak ne 
volna a mi mostani időnknek annyi hamis prófétája, a 
melyik olyan hazug békességről szólott ós ámította el nem-
zedékről nemzedékre a népeket, ha annak az egy-egy, 
Isten lelkéből lelkedzett, igazi Jeremiásnak nem kellett 
volna s nem kellene ma is a Hanániásoknak egész 
légiójával küzdenie: egészen bizonyos, hogy az angyali 
köszöntést most nem ágyúk dörgése, nem gépfegyverek 
ropogása, sebesültek jajgatása és halálra válók hörgése 
tompítaná el és tenné szinte hallatlanná, hanem az Isten-
nek megváltottjai. a mennyei Atyának gyermekei, az 
Úrnak örökösei, és a Krisztusnak örökös társai felett 
zengene új erősségéül, új bizonyságául annak a jó aka-
ratnak, a mellyel az Ég viseltetik a föld iránt. 

Az az evangélium, a mely békességről szól. békes-
séget ígér, a mely a békességet szeretőket mondja Isten 
tiainak és a melyik arról biztosít, hogy ha egyszer bé-
kességünk vagyon Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus 
által, akkor többé semmiféle kárhoztatásunk nincsen és 
ezt a békességét a világon semmi sem zavarhatja meg: 
ez az evangélium nem altató szer és az a karácsonyi 
angyali üdvözlet ott. Betlilehern felett, ébresztő szó volt, 
melytől álmaiból riadt fel az az alvó világ. 

Az isteni világrend és kormányzás csak a legfőbb 
szellemi javakért folytatott szakadatlan és mélyreható 
harcz után kínál békességet és abban a nagy, felséges 
és szent nevelői munkában, a mellyel az Isten minket 
egyenként és az egész emberiséget neveli — mint a 
zsoltáriró mondja — az 0 vesszeje és botja, a nyomo-
rúságnak idejére, az ütközetnek és hadnak napjára el-
tett jégeső kincse, a felhő villáma és az 0 mennydörgő 
szava épen úgy hatalmas paedagógiai eszközök, mint azután 
könyörületességének, irgalmasságának szivárványa és 
szeretetének halk, suttogó, csendes hívó szava, a mellyel 
meghív ahhoz a királyi lakomához, a hol már mindenek 
elkészíttettek számunkra. 

Az Isten hadakon, nagy küzdelmeken át jő hozzánk 
is egyenként, a népekhez, a nemzetekhez is. És viszont 
nekünk is, egyénenként is, nemzetenként is vér és köny-
tengeren át kell oda küzdenünk magunkat az Úrhoz, a 
míg, mint diadalmasok, megnyerjük az 0 békességét. 

Vér, tűz és köd oszlopok, égi és földi csaták jár-
nak Előtte, a melyektől a szem elkáprádzik és a lélek 
legörnyed (Joel II: 30.) s az apokalyptikus veres, fekete 
és sárgaszínű lónak és rettenetes vitézeinek és az ál-
taluk támasztott iszonyú háborúnak, mely fegyverrel, 
éhséggel, halállal és a földnek fenevadai által öl, kell 
megelőznie azt a Hívet és Igazat, a ki fehér lován jő 
és a ki igazán ítél és viaskodik. (Jelen.: VI: 4—8 és 
XIX: 11.) 

A hét pecséttel lezárt könyvnek imé második, har-
madik és negyedik pecsétje szemünk láttára töretett fel 
és a földnek negyedrésze sír, jajgat és nyög a háború 
szörnyeinek irtózatos tiprása alatt és a vér a lovaknak 
zabolájokig dagad ezer és hatszáz futamatnyira (Jelen. 
XIV: 20.): vájjon ezeken a rettenetességeken át jő-e 



Az, a ki diadalmas, a ki győzedelmeskedik minden ha-
mis, népeket és nemzeteket elámító próféta felett, a ki 
hozza a maga békességét, azt a minden kísértés tüzén 
át az engedelmesség lelkével megnyert békességet, a 
melyet sem a „hozsánna 1", sem a „feszítsd meg!", sem 
a föld megrendülése, sem a vihar tombolása többé el 
nem vehetett és meg nem zavarhatott. 

Ha azok az irtózatos valóságok, a melyek az égnek 
mind a négy táján minden képzeletet és merész látomást 
túlszárnyalólag történnek és ha azok a jajok, a melyek 
annyi aggódó, remegő, féltő és már gyászoló szívből 
mennyre törnek: mind-mind egybeolvadva egyetlen egy 
vágyban, sóvárgásban, imádságban, esdeklésben és kö-
nyörgésben kérnék: „Jövel azért, Uram Jézus!" Ha a 
mennyország, a Krisztusnak anyaszentegyháza, ez a mi 
magyar Sionunk egészen komolyan, szent hivatása és 
felelőssége teljes átérzésével ezen a földet rázó viharon 
át, ennek hangját is túlharsogva kiáltaná: Jövel! és ha 
az egyes lelkek is teljes odaadással mondanák: Jövel!: 
akkor olyan karácsonyi ünnepünk lesz, hogy a békesség 
nemcsak sóvárgott ábrándkép lesz, hanem az Isten lako-
zik az Ő népével és a nép az Ö nemzetsége lészen. 
Akkor, ha a menny „békességgel!" köszönt, a föld fel-
séges Hallelujáhval felel: „Hálákat adunk néked. Uram, 
mindenható Isten! Ki vagy, ki valál és ki jövendő vagy: 
mert a te nagy birodalmadat kezedhez vetted és a te 
országlásodat elkezdetted!" 

Dr. Kenessey Béla. 

A PRESBITERI VILÁGSZÖVETSÉG 
ÉS A HÁBORÚ. 

A Presbiteri Világszövetség főtitkárától, dr. R. Dykes 
Shaw-tó\ november 23-iki kelettel — Olaszországon át, 
a velenczei angol lelkész közvetítésével — levél érke-
zett gróf Degenfeld Józsefhez, a konvent világi elnöké-
hez, melynek magyar fordítását az alábbiakban adjuk: 

„Méltóságos Üram ! 

Most, az Európa nemzetei között dúló sajnálatra-
méltó ellenségeskedés idején, a mikor olyan sok ref. 
egyház tagjait szólították fegyverbe földi uralkodóiknak 
a harczmezon való szolgálatára, a Presbiteri Világszö-
vetség keleti ágának végrehajtó-bizottsága megbízott az-
zal, hogy írjak Méltóságodnak, mint a magyar ref. egy-
ház konventje elnökének és tolmácsoljam mind Önnek, 
mind egyházának őszinte testvéri üdvözletünket és biz-
tosítsam mindnyájukat arról, hogy azokhoz az imákhoz 
csatoljuk mi is a miéinket, a melyek minden igaz ke-
resztyén szívéből fölszárnyalnak most az Istenhez, hogy 
az 0 kegyelme engedje megérnünk ennek a szomorú 
ellenségeskedésnek a gyors végét, hogy értékes életek 
őriztessenek meg és az emberek legyenek újból szaba-
dok, hogy energiáikat a béke és a jólét medreibe terel-
hessék ismét. 

Még ha lehetetlenség is jelenleg, hogy a különböző 

nemzetek körében egységes fölfogás uralkodjék a háború 
emberi vonatkozásai és a háborúval szemben való fele-
lősségünk tekintetében, mégis lehetséges, hogy jó em-
berek, bármely egyházhoz tartozzanak is, a tisztelet és 
rokonszenv érzéseit táplálják egymással szemben ; — eze-
ket az érzelmeket, a melyek egyedül méltók Ő hozzá, ki 
mindnyájunknak Ura —, hogy a mikor a béke várva 
várt ideje eljo, minél hajlandóbbak legyünk testvérek 
gyanánt közelíteni egymáshoz mindnyájan, kiket a há-
ború fellegei sem tudtak elszakítani egymástól és egye-
sítsük munkánkat az Isten országa érdekében, melyet 
szívünk mélyén őszintén vágyakozunk mindnyájan szol-
gálni . . . 

Remélem, hogy ez a levél eljut Méltóságodhoz és 
megtisztel minket azzal, hogy a keresztyén testvériesség-
nek ugyanolyan érzésével fogadja, mint a milyennel 
mi küldjük. 

Méltóságodnak igaz tisztelője: R. Dykes Shaw." 
A konvent elnöksége erre a levélre deczember hó 

14-én, ugyancsak a velenczei lelkész útján, az alábbi 
választ küldte magyar és angol nyelven a Presbiteri 
Világszövetség főtitkárához: 

„Nagytiszteletű Úr! 
November 23-án kelt leveléért fogadja őszinte kö-

szönetünket. Mindannyiunk szívét szomorúsággal tölti el 
az a körülmény, hogy ellenséges viszonyba kerültünk 
olyan nemzetekkel, a melyek iránt tisztelettel viseltettünk 
mindig, a melyek küldötteit testvéri rokonszenvvel fo-
gadtuk országunkban és a melyek egyházitól oly sokat 
vártunk hazai egyházi életünk megizmosodása terén. 
Viszont igazi örömmel tölt el bennünket az a tudat, hogy 
a mostani konfliktus idején országukban is vannak töb-
ben, a kik nem feledik el, hogy ha mint földi hazánk 
gyermekei ellenségek vagyunk is, mint közös mennyei 
hazánk gyermekeinek továbbra is testvéreknek kell ma-
radnunk. 

Vajha nem fáradnának el az Úr igaz fiainak kezei 
és szívei az ellenségeskedést hamarosan fölváltó áldott 
békéért való imádkozásban és vajha az Örökkévaló Ki-
rály meghallgatná imáinkat! Nagy örömünkre szolgálna, ha 
arról értesülnénk, hogy a Presbiteri Világszövetség ve-
zetői nagyarányú mozgalmat indítottak a béke megterem-
tése érdekében és fáradozásaikat siker koronázza. A Pres-
biteri Világszövetség érdemeinek babérkoszorújában ez 
lenne a legszebb levél s a Szövetség elért diadalai közt 
ez lenne a legszebb diadal! 

Kérjük, tolmácsolja köszönetünket és üdvözletün-
ket a Presbiteri Szövetség keleti ága végrehajtó-bizott-
ságának a testvéri üdvözletért. 

A magyar ref. egyetemes konvent nevében . . . " 
(K. I.) 

Távíratmegváltási lapok 
sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker., Molnár-utcza 17. szám), jt jX jt jt ^t 



KRÓNIKA. 

Egy nyilt lez'élröl. 

Csikesz Sándor, a Baranyai Kálvin-Szövetség elnöke, 
lapunk munkatársa, bécsi tábori lelkész, nyílt, igazi kál-
vinista jellegű szókimondó levelet intézett dr. Baltazár 
Dezső püspökhöz a L. E.-ben. Azt panaszolja, a mit 
már mi is untalan hangoztattunk, hogy egyházunk kato-
náinak lelki gondozása terén eleitől kezdve nagyon sok 
mulasztást követett el. Reámutat ebben a levélben, hogy 
Bécs több, mint 200 kórházában sok magyar ref. sebe-
sült katona van, de az ő gondozása alá tartozik nemcsak 
Bécs, hanem Alsó-Ausztria és Morvaország egy része is (!) 
Elmondja, hogy míg a monarchiában összesen 1600 róni. és 
gör. kath. ténylegesen működő tábori lelkész van, addig 
a többi felekezetek mindössze 263 lelkésszel vannak 
képviselve. Azt a felvilágosítást nyerte, hogy az illetékes 
főhatóságok nem kívánták és sürgették több tábori lel-
kész kinevezését és nem jelölték meg a hadtestet, helyet, 
kórházat és kinevezendő egyént. Bécsben is csak a Kál-
vin-téri lelkészi hivatalban összeült „adhoc" bizottságnak 
kértére kimenő dr. Szabó Aladár fáradozására nevezték 
ki a lelkészt. Panaszolja azt is, hogy sok hiányt észlelt 
a megfelelő vallásos iratok, imakönyvek stb. dolgában 
is és rámutat arra a „jótékony" munkára, a mely, mint 
Takaró Géza is megírta az „Igaz gyöngyök" fedéllapján 
a haza oltárát összetéveszti a szemetesládával, mert so-
kan ebbe való könyveket, élczlapokat is küldenek a se-
besültek számára. — Talán kissé kirívóan festi a hely-
zetet Csikesz, mert hiszen e sorok írójának van tudomása 
arról, hogy Bécsbe már ezrével mentek megfelelő iratok, 
mentek Prágába, Karlsbadba és mindenhova, a honnan 
megkeresés jött (Sebestyén Jenő is egész sereg czímet 
adott); a MPIT., a Kálvin-Szövetség is küldött; a dr. 
Szabó Aladár által szerkesztett „Harmatcseppekből" 60,000 
ment szét, Takaró Géza kőbányai lelkész több mint 10,000 
példányt nyomatott az „Igaz gyöngyök" kar. számából, 
a mely a sebesült katonáknak készült (ebből is több száz 
példány ment Bécsbe) és eleddig szinte napról napra je-
lentek meg a nekik szánt füzetek, a melyeket az illető 
lelkészek küldtek el a katonáknak vagy a hozzátartozók 
gondoskodtak eljuttatásukról. De mindezek mellett is áll 
az, a mit épen lapunk 50-ik számában mondottunk, hogy 
az egész munkából hiányzik az egyöntetű, terv- és ok-
szerű vezetés, egységes irányítás. Erről kellett volna már 
eddig és kell a jövőben gondoskodni. Nem kérdezzük, 
mi ennek az oka, de igenis mi is ismételten kérjük egy-
házunk központi vezetőségét, hogy most ezt a missziói 
munkát tekintse a legfőbbnek és legelsőnek. Erre kell 
most első sorban pénznek lenni. Nem frázis az, a npt 
úntalán olvasunk, hogy katonáink szomjúhozzák az igét és 
most ezt a szomjúságot kell az egyháznak mindenek-
előtt kielégítenie élőszó és az írások által. „Energia és 
gyorsaság!" írja Csikesz nevezett levelében. —Dr. Bal-
tazár Dezső a nyílt levelére adott válaszában jelzi, hogy 

megszívlelte Csikesz panaszait. írja, hogy ő, dr. Tüdős 
ós Németh István püspökök már nov. 26-án értekezletre 
jöttek össze és megsürgették a kellő számú tábori lel-
kész kinevezésének ügyét; írja azt is, hogy küldetett ő 
is füzeteket és megkérte a konvent elnökségét, hogy 
4000 K-t utalványozzon a katonai misszió (vallásos ira-
tok) czéljára, Fogadja, hogy a jövőben is teljes ener-
giával rajta lesz, hogy a hiányok pótolva legyenek. Mi 
reá mondjuk : úgy legyen ! Valóban valakinek erélyesen 
kezébe kell vennie ezt a dolgot, itt nincs semmi kicsi-
nyeskedésnek, féltékenykedésnek stb. helye. Konventi 
elnökségünk bizonyára most sem zárkózik el e jogosult 
kérés elől, mint a hogy nem tagadta meg főgondnokunk 
kérésére Sebestyén Jenő utazási költségeinek kiutalá-
sát. — Csikesz ígéri, hogy ir egy áhítatos imakönyvet a 
sebesült katonák számára. Tudjuk, hogy ha ideje engedi, 
ő, a ki ott forgolódik közöttük, jól meg fogja írni. Ezzel 
együtt most már talán elég is lesz az ilyen iratokból, 
csak az a fő, hogy a konvent, kerületek, egyházmegyék, 
egyesek adják meg az eszközöket ahhoz, hogy ezek ne 
ott a könyvkereskedésekben pihenjenek, hanem el is 
jussanak azokhoz, a kiknek számára írattak. — De ne 
várjunk minderre hivatalos testületektől, mert ezek íme 
könnyen felelhetik : nincs fedezet. — A budapesti egy-
ház ebben is jó példával járt elől. Egy héten át a „Har-
matcseppek" terjesztésére voltak kitéve a perselyek. Le-
gyen most az egész magyarországi ref. egyházban leg-
alább egy ilyen sajtóvasárnap! írjuk oda a persely vagy 
a kitett tányér fölé, hogy katonáink „lelki kenyere és 
fegyvere" számára gyűjtünk ; prédikáljunk is erről egy 
vasárnapon buzgón, lelkesen. Nem hiszem, hogy ne lenne 
eredménye a gyűjtésnek. És azután küldjük el a pénzt 
valamilyen központba, p. o. Budapestre, ide a Kálvin-
térre, a honnan már tízezrével mentek szét bibliák, bib-
liai részek, imakönyvecskék s egyéb iratok és a honnan 
még sok tízezret tudtunk szétküldeni. Járjon el más ke-
rület is ekként. Vagy a mi még leghelyesebb lenne, 
gyűljön össze az adomány mindenünnen egy központba. 
Ott van a mi nagy központi épületünk az Abonyi utczá-
ban, valamilyen terem vagy szoba lesz ott abban a nagy 
épületben erre a czélra és az expediczió költségei nem 
olyan horribilisak. — Fájdalom, most érezzük a hiányt, 
hogy nincs itt Budapesten se egyetlen saját nyomdánk, 
könyvkereskedésünk. A Szt. István Társulatnál 100 ez-
rével vannak a megfelelő nyomtatványok, a kinek vala-
mire szüksége van, odafordul. — Meddig tart a háború 9 
kérdezgetjük untalan. Fájdalom, úgy látszik, még sokáig, 
sajnos, még nem késtünk el; még sok ezer hadbamenő és 
sebesült lélekhez kell elvinnünk az írások vigasztalását! 
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Szövetség titkári irodájában (IV. ker., Molnár-
utcza 17. szám). 



TÁRCZA. 

Karácsony. 
Ne hulljon könny, ne hervasszon ma bánat, 
Drága ünnepe van a nagyvilágnak; 
Hittel, bizalommal nézzünk az égre, 
Öltözzék a lelkünk hófehérbe, 
Mert angyali szóval üzentetett: 
Jézus Krisztus érettünk született. 
Ez a legjobb jó, legszebb szándék, 
Legnagyobb isteni ajándék, 
Melyet Isten váltságunkra talált, 
Mellyel megtörte a halált — 
És adta az élet diadalát. 
Csillag jelezte, égi dal zengte, 
Angyalok szárnya repesgette, 
S Betlehemben nagy öröm s fény lett, 
Az éjszaka már nem sötétlett . . . 
Oh, az az este . . . mintha ma lenne! 
Évezredek harczai benne 
Hogy elnyugodnak, megbékülnek, 
Elhalványúlnak, elévülnek ; 
Oh, de lobogva él ez este! 
S nem jöhet, a mi eltemesse: 
Sem idő, kor, sem gyilkos bánat — 
Újonnan s mindig élőbben feltámad, 
Mert örök-élet gyúlt fölötte, 
Tenger-szeretet van mögötte, 
Mellyel bennünket Isten körülölelt, 
Megdicsőített és fölemelt. 
Bűn most a köny, vétek a bánat. 
Öröm sugározza be ma a házat 1 
S a kit egy szörnyű hír szíven talált, 
Hallja meg: Isten megtörte a halált 
S bizonyságúl egyetlen fiát adta, 
Ki bűneinkért vérét hullatta. 
Ez iszonyú, gyötrelmes áldozat 
Eloszlatja a rém látásokat, 
Miket a földi lét s harcz elénkbe fest — 
Az égbe mutat ez, hol nem jő fel az est, 
Mert örökfényességű a reggel, 
Hol Jézus vár az üdvözült sereggel 
És kegyelmébe ingyen befogad; 
Eltöröl könnyhullatást, gondokat 
És magától soha el nem ereszt. . . 

Hintsen útunkra világosságot: 
A betlehemi bölcső s golgothai kereszt. 

Osváth Eszter. 

A lélek szárnyain. 
— Emlék Przemyslből. — 

Három hétig nem szóltak a harangok, nem hívtak 
az Úrnak házába, három hétig hiába próbálkozott bárki 
is elhagyni a mérhetetlen veszedelem előtt álló várost, 

az útakat elzárták. A harangokat a nap legtöbb órájában 
hiába is húzták volna meg, a búgásukat elnyelte volna 
a várost körülgyűrűző dombokról morajló ágyúdörgés. 
Úgy látszik, Przemysl, lengyel lakóid jól választották 
nevedet! Fontold meg (Przemysl szószerinti fordítása) 
jól, te szapora orosz és meg ne próbáld ide betenni 
a lábadat! 

Szeptember végének napjai a kétségek óráit élő 
lakósok felett elmultak. Lehullott már az első hó is, de 
a rövidebb-hosszabb megszakítással folyton zuhogó zá-
por elmosta. Október 11-én kondultak meg a háromheti 
hallgatás után először a harangok. A város vezetősége 
plakátokon szólította fel a lakosságot a szombat esti 
kivilágításra s a másnap délelőtti tüntető körmenetre és 
hálaadó istentiszteletre. A kivilágítás a szakadó eső miatt 
elmaradt, így a szombat este sem varázsolt még világos-
ságot a városnak már esti hét órakor mindent beborító 
sötétségben meredező utczáira, tereire. Vasárnap délelőttre 
azonban mindenki megindult előbb a templomok, majd 
nagy tömegekben a várparancsnokság felé, hogy Kus-
manek altábornagynak és vitéz őrségének hódoljon. Nem 
jött most számba a zuhogó ár, meg kellett adni a hős 
védőknek, a mi őket illeti: a hálás tiszteletet. 

Ezekről a közelmúltban történtekről Schmid Már-
ton keveset tudott, inkább csak egy-egy elkapott elbeszélés-
töredékből sejtette az egy héttel ezelőtti tüntetés fen-
séges jeleneteit. A felszabadító sereg egyik részének 
élelmezési csapatához tartozott Karinthiából hozott kocsi-
jával. Öt nem nyugtalanította a városban délkeleti irány-
ból még mindig dörgő ágyúszó. Annak ellenére, hogy 
polgári ruhában jár-kel szekéren, több éjjelen figyelgette 
a hegyoldalon megcsillanó ágyúfényt, vagy el-elhallgatta 
néha a csaknem egyenletesen ropogó puskatiizet, a vissza-
vonuláskor, egy hónappal ezelőtt, neki is kijutott a része 
abból. 

Ránczossá zsugorodott bőrén a hetek óta össze-
gyiilemlett por eltakarja szőke szakállát, mélyen bennülő 
szeme alatt sötét barázdává alakult az ívelt mélyedés. 
Ruhája színe a rácsapzódott sártól felismerhetetlen, csiz-
máján rétegben áll a galicziai utak vendégmarasztó em-
léke, a nehéz súlytól még járása is ingadozó. Hajnalban 
jöttek be a sánczokkal körülvett városba, az út mellett 
kidűlt lovak tetemei, elhagyott, összetört társzekerek, 
municziós kocsik éktelenkedtek a czuppogós sárban. 
A mint a San folyó vashídján beértek a város közepébe, 
az egyik nagy téren kifogtak, etetni kezdték az állatokat, 
mert egész napra pihenőjük van. 

Schmid Mártonnak első dolga volt felkeresni a 
templomot; mióta elindult hazulról, ide s tova két hó-
napja, nem szentelhette meg a vasárnapot, nem léphette 
át Isten házának küszöbét. Ebben a nagy városban kell 
evangélikus templomnak is lennie, hiszen még hozzájuk, 
messze Karinthiába is eljutott Przemysínek híre. Két-
három emeletes paloták között, aszfalton vezet az útja. 
A domboldal felé tart, a honnan két hatalmas templom 
alakja ékeskedik a délelőtti napsugárban. Külsejükről 



látja, ezek ruthén templomok. Majd feljebb kanyarodik 
a csigavonalban futó utczán. Katonai épületek váltják 
fel egymást, most már bizonyos, hogy a központi erőd 
felé jár. Amott vöröskeresztes zászló leng — van ilyen 
épület most itt elég —, az udvarán vöröslő kápolna áll. 
Kérdezősködik az Őrtálló katonától. Akadozó választ kap, 
hogy még tovább kell mennie a Zielona-ulicán (Zöld-u.) 
s ott balkézfelől torkoló utczácskában van az ev. temp-
lom. Lassan lépeget, gyönyörködik a jobbfelől elétáruló 
látványban, a város színes képében. A házak között mély 
mederben kacskaringózva foly a San. Itt a vashíd, most 
is vonulnak át rajta mindkét irányban szekerek, csapa-
tok, lejebb meg a fahíd szakítja meg a folyó fodrainak 
csillogását, a fahídon épen most halad át egy gőzmoz-
dony, nagyot füttyentve, két személykocsival. Jól esik 
szemének ez a látvány (noha tudja, hogy a vasúti köz-
lekedés csak rövid vonalon indult meg, a míg a mieink 
az oroszok előtt a hidakat fel nem robbantották). Bal 
oldalról Őszi színes köntösbe öltözött erdő mögül sejteni 
lehet az erőd körvonalait. Az utcza torkolatánál, nem 
messze a saroktól szerényebb, villához hasonlóan épített 
kápolna tűnik szemébe, szinte érzi*. ez a bizalmas haj-
lék az Úrnak háza, olyan hívogatólag int felé. Jó helyen 
jár, az az őr is valami ilyesféle nevet említett : Ptasia-
ulica. Felmegy a lépcsőn, tiszta, szőnyeges folyosóra ér, 
a szembenlevő ajtó félszárnya nyitva áll, sorban szé-
keket lát. A jobb oldalról ajtó nyílik — rajta az írás: 
„Evang. iPfarramf és a hivatalos órák — ; szíves szavak-
kal üdvözli a szerény, ifjú lelkipásztor, Sommer Ferdinánd 
a nagy útról érkezett fuvarost, a ki a bizalmas testvéri 
beszédre mindjárt feltárja lelkét. Elmondja röviden, hon-
nan jön, mit hagyott otthon: háromtagú családot; a 
húga diakonissza egy alsó-ausztriai ev. kórházban; el-
mondja, mióta vándorolgat kocsijával; mióta nem volt 
templomban. Megértőleg bólingat a diakónus, karján a 
vöröskeresztes fehér szalag; ő is nagyon, de nagyon 
sokat beszélhetne el az augusztus óta lefolyt időről: 
kórházlátogatásokról, temetésekről. Méltányolni tudja a 
fuvaros búját, bánatát. 

Az invitálásra átlépi a kápolna küszöbét, imára 
kulcsolja kezét. Egyedül van a kis templomban, leül, 
olyan otthonosan érzi magát. A szószék fekete bársony 
takaróján csillog az ezüsttel hímzett ének: „Erős vár a 
mi Istenünk". Oh bizonnyal erősebb ennél a hatalmas 
várnál is, a melyet pedig emberi számítás szerint be-
vehetetlennek tartanak. Kinyitja a székre helyezett énekes-
könyvet, áhítattal olvas belőle. Közben egyenként érkez-
nek nők, férfiak. Összegyűltek tizen-tizenketten, köztük 
két katona is a tisztikarból: az egyik bottal segíti lá-
bait, a másik mintha a balkarját nem tudná mozgatni, 
de azért a kard ott csörög az oldalán. 

A diakónus csengő hangjával vezeti a kis gyüle-
kezet énekét. Szokatlan volt ez Schmidnek, mert hiszen 
az ő templomukban mindig szólt az orgona, de talán mintha 
ez így otthonosabb, bizalmasabb volna! Együtt mondja 
az imát a diakónussal; a mint a hazára, uralkodóra s 

az összes alattvalóira áldásért könyörög, a fuvarosnak 
lelke háza, otthonmaradt kedvesei körül jár. Valószínűleg 
most vannak ők is a templomban. Mit csinálhatnak a 
gyermekek, imádkoznak bizonyára ők is a mielőbbi 
viszontlátásért? 

Az istentisztelet továbbfoly: állva hallgatják a szent 
leczkét: „Én pedig és az én házam tiszteljük az Urat" 
(Jos. 24. 15.). A diakónus magyarázza már az írást, szól 
Jósuéről, a ki életét háborúságok között töltötte, a pogá-
nyok ellen harczolván, mindig az Izrael Istene segítsé-
gével. 110 éves korában, közeledni érezvén halálát, maga 
köré gyűjtötte népét, hogy az Istenhez való hitüket meg-
erősítse. Én és az én házam tiszteljük az Urat. Schmid 
Márton önkéntelenül bólint fejével, ezt ő is nyugodt lelki-
ismerettel elmondhatja. Hiszen minden reggel, délben, 
este családjával odajárul az Úr elé; érzi, tudja, hogy 
mindenét neki köszönheti s eddig is az Ö védő keze 
tartotta meg. Szemhéjai önkéntelenül lezárulnak s már 
ott érzi magát családja körében. Szöszke leánykája, a 
Kathe babáival játszik; fiacskája, Hansi pedig ólomkato-
náit állítja sorba. Meleg futja át az éjjelezések alatt 
áthiilt tagjait és szinte sejti, hogy álmodik, de valami 
kimondhatatlan rejtelmes erő a karácsony estéjét élteti 
át vele újból. Ott állnak a csillogóan feldíszített fa körül, 
felesége a két gyermeket maga mellé veszi, s kezdik : 
„Mennyből az angyal", ő is énekel, majd imádkoznak, 
szétosztják a szeretet ajándékait, újból énekelnek: „Jövel, 
Szentlélek, Úr Isten!" Fülébe cseng még mindig a dal-
lam, mintha most is hallaná! A gyermekszemek ártatlan 
ragyogása véghetetlen örömöt kelt az atyai szívben, óh 
érzi, akkor ott volt az Isten! . , . 

Gyenge rázásra felnyitja szemét, az előtte ült kato-
nát látja maga előtt, a többiek most hagyják el a temp-
lomot. Restelkedve szól: 

— Rövid időre elnyomott az álom ! 
Imádkozás után búcsút vesz az Isten hajlékától, a 

kijáratnál a diakónus kezet szorít vele, ő alig tud erről 
valamit: még mindig otthon jár lelkével, tévelyeg. Vájjon 
az idei karácsonyra már kedvesei között lehet-e ? Mi hír 
van otthon, várják-e már? Egy hónap óta nem kapott 
levelet, de nem írhatott ő sem, mert nem látott postát, 
nem volt hozzá ideje. 

A nap útja az ég közepe felé hajlik. A hetekig 
tartott esős idő után olyan jót tesz néki a félénk nap-
sugár ; lassan lépeget, s elkerüli az utcza árnyékos folt-
jait. Az ágyúzás délkeletről még mindig hallik, most 
pedig hirtelen valami berregés kél felülről, megáll. Már 
látja is a galambformájú repülőgépet, ott leng hátulján 
a piros-fehér zászló. A város felett visszakanyarodik a 
gép, tekintetével követi. 

A templomi ének újra fülében cseng, az igére gon-
dol s az az érzése, hogy ő annál a sebesen szálló óriás 
madárnál is gyorsabban szállt, szállt elhagyott otthonába, 
Karinthiába : a lélek szárnyain. 

Mauchs Jenő. 



BELFÖLD-

Titkári jelentés a BRKIE. 1913. évi 
munkájáról. 

A Budapesti Ref. Ker. Ifj. Egyesület decz. 6-án 
tartotta évi közgyűlését, melynek legfontosabb pontjai vol-
tak az egyesület munkájáról való jelentések. A mult évben 
is teljesítette, tőle telhetőleg, fontos misszióját az ifjú-
ság között. Isteni erőt, keresztyén jellemet akartunk 
közvetíteni fiatalembereinknek, hogy elsősorban igazi 
emberek, férfiak legyenek. Az élet viharában rámutat-
tunk arra a kősziklára, melyen állva megerősödött lélek-
kel szemlélhetjük a vihar tombolását. 

A háború hatása több irányban érezhető volt egye-
sületünk életében. Elsősorban is harczba szólította mun-
kálkodó tagjainak nagy részét és így szervezett, rend-
szeres munkát kifejteni lehetetlen volt. Most mintegy 
37-en szolgálják a hazát életükkel és vérükkel. Többen 
közülök önként jelentkeztek, a mi azt mutatja, hogy 
az életerős keresztyénség ápolja a honszerelmet is. 

A kik pedig itthon maradtak, azokat jórészt a 
háború által teremtett gazdasági állapotok arra kénysze-
rítették, hogy a fővárost elhagyják, mivel itt a munka-
nélküliség oly nagy arányokat öltött, hogy pl., a mint 
egyik tagtársunktól hallottam, egy állás volt üresedósben 
és 300-an jelentkeztek állástkeresők. 

De Isten a háború által anyagiakban is erősen 
próbára tett minket. Azt kívánta, hogy mint Ábrahám, 
áldozza fel egyetlen fiát, a titkári állást. Azonban körü-
löttünk is megrezdült a bokor a legvégső pillanatban 
és megtapasztalhattuk, hogy „az Úr gondot visel". Igaz 
ugyan, le kellett mondanunk ama szép reményünkről, 
hogy egy egész embert a magunkénak mondhassunk, 
mert csak a ref. egyház tette lehetővé, hogy a titkár 
idejének felét az egyesület munkájának szentelhesse. 
A titkári állásban az a változás történt, hogy Patay Pál, 
ki eddig hűséges és odaadó lélekkel hordozta a terhet, 
szeptember elsején megvált tőlünk. Időközben a nyár 
folyamán Szilágyi Dezső tagtársunk (aki most, meg-
sebesülése után ismét a harcztérre ment), látta el e munka-
kört, a mikor a svábhegyi kirándulásokat vezette igazi 
rátermettséggel, Ezeknek az eredménye szemmellátható-
lag megnyilvánult a svábhegyi gyülekezet életében, a 
miről tanúskodik a lelkész (Varga Antal) egyik hozzánk-
intézett levele. 

Az itthonmaradt ifjúsággal foglalkoztunk vasárnap 
esténként, a mikor is leíró, irodalmi, történelmi, tech-
nikai, apologetikus, stb. irányú ismeretterjesztő előadáso-
kat tartottunk, melyeknek czímeiből itt közlünk néhá-
nyat: A magyar irodalom története a protestáns korig. 
Modern keresztyénellenes irányzatok. Mi az ember? 
Támadások az egyház ellen. A materializmus és a Szent-
írás értékelméletének összehasonlítása. A primitív társa-
dalom. Egy hős a XVI. században. Miben tévedt Kant, 

a nagy filozófus? Mi a művészet? A feltámadás követ-
kezményei. Mohamedről és az Iszlámról. Milyen hatást 
gyakorolt ránk a pünkösdi történet? Hollandiai benyo-
mások. Képek üdv hadserege munkájából. A háború 
hatása a társadalomra. _ 

Egy evezőcsapással mélyebbre vittük ifjainkat a 
minden csütörtökön tartott bibliai eszmecseréken, a hol 
bárki nyugodtan nyilváníthatta véleményét; kifejezést 
adhatott mély lelki tapasztalatainak csak úgy, mint ké-
telyeinek. Ezeken a következő tárgyakkal foglalkoztunk:. 
A zsidó misszió fontosságáról. A tapasztalat szerepe a 
keresztyénségben. A keresztyén ember tervei. A tettetett 
és valódi szeretet. A legnehezebb küzdelem az ifjú éle-
tében. Mit vár Jézus a ker. ifjútól? A kételkedés. A bi-
zonyosság. Iinádkozzék-e a modern ember? A legna-
gyobb czél szolgálatában. Jézus hatalma. Titkos bűnök, 
rejtett gondolatok. Jézus és a közvélemény. A helyes és 
helytelen ünneplés. A legnagyobb bűn. A bennünk levő 
akadályokról. Az örök életről. Jézus gyöngédsége és 
hatalma. Az igazi jótékonyság. Bátor keresztyénség. Az 
üdvösség alapja és elfogadásának módja. Világbéke. 
Királyok és a királyok Királya. Jézus a döntő ütközet-
ben. A győztes százados. Az első halott. A foglyok. 
Lázadás. Pál apostol élete. 

Czélunk hármas irányát nem tévesztettük szem elől. 
A szellemi élet nevelése mellett, ennek szolgálatába állít-
juk az értelmi és testi élet fejlődését czélzó törekvésein-
ket is. Szolgálni akarjuk az ifjúság ügyét minden téren. 
Ezért szereltük fel helyiségünket a különböző hírlapok-
kal, mint „Az Újság", „Pesti Hírlap", „Budapesti Hír-
lap", „Érdekes Újság", „Uj Idők", „Prot. Egyházi és 
Isk. Lap", „Országos Pályázati Közlöny" stb. Hálás 
köszönet az ingyen példányokért. 

Munkásotthonunkat sem növelhettük tervünk sze-
rint. Megmaradtunk a régi keretekben. A behívásokat 
mi is megéreztük, de átlag 14—15 fiatal ember mindig 
van nálunk. Igyekszünk számukra igazán keresztyéni ott-
honná tenni az itt lakást. 

Egyesületünk egyik helyiségét hetenkint kétszer a 
kínaiak töltötték meg, a kikkel Kunst Irén testvérünk 
és id. Victor János úr foglalkoztak. 

A fiatalabbakkal a cserkészet keretei között foglal-
koztunk. Dr. Pápp Gyula főparancsnok jelentéséből a követ-
kezőket közöljük. A cserkészet eljutott arra a pontra, amikor 
a szalmaláng kialvóban van és így most a legnehezebb 
küzdelmei következnek. Ha az Evangélium kapcsolja 
össze őket, fenn fog maradni és Isten segítségével szép 
eredményeket fog elérni. Rendeznek több kisebb-nagyobb 
kirándulást, nyári táborozást Losonczon stb. Megindítottak 
egy kis litografált lapot, a „Cserkészhíradót", mely ha-
vonkint kétszer jelenik meg. Szeptember 27-én volt 
alakulásuk évfordulója, a mikor érmeket ós szalagokat 
osztottak ki jutalmazásul. Munkájuk ez évben is magán 
viselte az egyetemes keresztyén jelleget. A háború ki-
törésekor, különösen az iskolai idő beálltáig szép szol-
gálatot teljesítettek, a mennyiben útbaigazították a kato-



nákat; szolgáltak a mentőknél, az Auguszta-gyorssegély-
nél, a kórházakban stb. 

Egyesületünk életére jótékony hatással volt a nők 
segítőmunkája. Hölgybizottságunk, mely nov. 15-én for-
málisan is megalakult, alapszabályaink szerint (elnök : dr. 
Kósa Zsigmondné, ügyvezető alelnök: Orth Ambrusné, 
titkár: Kovács Zsófia), szintén hozzájárult a háború ál-
tal teremtett feladatok megoldásához. Varróóráinkon 477 
kórházi ruhát varrtak, az öt kis lándzsával pedig 72 
hósapkát, 50 pár érmelegítőt és 18 pár térdvédőt készí-
tettek. Ezeket a varróórákat mindig bibliai eszmecserék-
kel fejezzük be. Egyesületünk berendezését 2 fontos és 
szükséges dologgal gyarapíthattuk hölgybizottságunk ré-
vén. Egy 300 személyes teáskészlet és asztalterítők, ösz-
szesen mintegy 267 K értékben, gazdagították vagyo-
nunkat ilyenformán. 

Általában sok előzékenységgel találkoztunk mun-
kánkban társadalmunk részéről. Adományokat kaptunk 
a legkülönbözőbb osztályokból. Lehetetlen meg nem 
emlékeznünk dr. Szilassy Béla úrról, a ki még a harcz-
téren is gondolt ránk és küldött 1000 koronát. De úgy 
érezzük, mulasztást követnénk el, ha vele együtt meg 
nem emlékeznénk az egész Szilassy-családról, a kitől a 
legmesszebb menő erkölcsi és anyagi támogatásban ré-
szesültünk. Gróf Festetich Gyuláné, a kereskedelmi 
miniszter 500—500 k-t adott. Segítő és pártoló tagjaink 
jóleső támogatását is hálásan felemlítjük, ez utóbbiak 
száma 79. 

Családi estélyeinken és szeretetvendégségeinken viszo-
noztuk a közönség szeretetét. Ezeknek nagy szocziális 
jelentőségük van, mert alacsony helyáraink és magas 
nívónk gyakran összehozta a szegényt ós gazdagot és 
így enyhítette a köztük levő űrt. Azt a szép tervünket, 
a minek megvalósulásához szintén közel voltunk, hogy 
t. i. egy nagyobb házat veszünk, elodázta a háború, de 
bízunk Istenben és társadalmunkban, hogy segítségükkel 
ezt is megkapjuk. Házalapunk most 23,772"68 K, a mit 
még 2-vel, 3-mal meg kell szoroznunk, hogy házvételhez 
kezdhessünk. 

Egyesületünk pénzforgalma folytán növekedik. Ösz-
szes bevételünk több, mint 12,313*45 K (a cserkészeken 
kívül) és kiadásaink is ezzel állnak arányban; ezek vég-
összege 11,383*54 K. Vagyonunk részben a takarékban, 
részben értékpapírban és berendezésben van. Ennek 
összegezése a következő szép számot adja: 28,560"07 K. 

így végighordozva tekintetünket a múlton, hálával 
eltelve állunk meg Jézus előtt, a ki beváltotta ígéretét: 
„íme, én veletek vagyok a világ végezetéig". O nem 
változott a háború ellenére sem ; marad a régi és ugyanaz 
marad mindörökké. Feladataink nagyok ós csakis az O 
erejével felfegyverkezve oldhatjuk meg azokat. Hirdetni 
akarjuk a hétköznapi keresztyénséget, mert a vasárnapi 
csődöt mondott, mivel megosztott életeket eredményezett. 
Korunknak osztatlan férfiakra van szüksége, vagyis olyan 
keresztyén jellemekre, a kik életük minden vonatkozá-
sában, az üzletben, a műhelyben, az irodában csakúgy, 

mint a templomban, keresztyén életet igyekeznek élni. 
E munkánkban nem építünk más fundamentomra, hanem 
egyedül Jézus Krisztusra, kinek jellemet képző és át-
alakító erejét megtapasztaltuk és meg vagyunk győződve, 
hogy az Ő erejével és segítségével hozzájárulhatunk 
Budapest ifjúságának az evangélizálásához. 

Barát József, 
titkár. 

IRODALOM. 
Előfizetőinknek, olvasóinknak áldott karácso-

nyi ünnepeket kívánunk! 
Felhívás. „Jó tanács a magyar nép számára." 

Beszédek az „Egyke" ellen czímen egy füzet jelent meg-
szerkesztésemben. A hol e népünket pusztító rákfene 
uralkodik, szívesen küldök kérésre 1—30 darabig a füze-
tekből, ha 30 fillért posta-bélyegben szállító-levélre és 
csomagolásra a kérő czímemre elküld. Birtha József ref. 
lelkész. Léva, (Bars m.). 

Értesítés. Tisztelettel értesítem az érdeklődőket, 
hogy a háború idején írt prédikációim (10 beszéd), 
néhány imádságom, két szertartási beszédem, 4—5 közön-
séges és egy áldozócsütörtöki beszédem e hó 18-án szét-
küldhető lesz. Azok, a kik nálam rendelik meg, 3 K-ért 
kapják meg. Bolti ára 3'40 K lesz. Pápán, 1914 decz. 
10. Kis József esperes-lelkész. 

Háborús felolvasások. A kolozsvári theol. fakul-
tás tanárai dr. Kenessey Béla püspök vezetésével szép 
felolvasásokat tartottak a theologiai fakultás dísztermé-
ben. A felolvasások sorrendje ez volt: dr. Kenessey 
Béla püspök : A háború és vallás; dr. Ravasz László: 
A háború az értékek harcza; dr. Kecskeméthy István: 
A háború a proféczia tükörében ; Révész Imre: A háború 
a világtörténet tükörében ; Nagy Károly : A háború er-
kölcsi jelentősége; dr. Bartók György : A háború, mint 
a szellemi élet újjászülője. A felolvasó-cziklus befejez-
tével Gidófalvy István közjegyző mondott lelkeshangú 
végszót. A felolvasások bizonyára külön füzetben is 
megjelennek. 

Ifjú Evek IV. évfolyamának 4-ik, deczemberi száma 
gazdag, változatos tartalommal jelent meg. Czímlapján 
két jól sikerült aktuális képet is közöl az oroszok szep-
temberi betörésének színhelyéről. Most ez az egyedüli 
prot. lap a középiskolai ifjúság számára, miután a mi 
„Szövétnek"-ünk egyelőre kialudt. Előfizetési ára egész 
évre 3 K. (VIII., Kisfaludy-u. 19.) 

EGYHÁZ, 

Lelkészválasztás. A botykai ref. egyházközség f. 
hó 20-án Simon Zsigmond vajszlói h.-lelkészt válasz-
totta meg egyhangúlag lelkészéül. 

A vonatkísérő lelkészek és s.-lelkészek kiképzése 
befejezést nyert ós a honvédelmi miniszter decz. 9-én kelt 
rendelete alapján már be is osztották őket a nyíregyházai, 
trencséni, beszterczebányai, losonczi, nyitrai, debreczeni 
és miskolczi megfigyelő-kllomásokhoz, valamint a nagy-
bereznai, máramarosszigeti, rumai és mitroviczai sebesült-
szállító ossztagokhoz. Összesen 35-en vannak; a vonat-
kísérő különítmény tisztparancsnokának helyettesei gya-
nánt fognak működni, illetőleg a megfigyelőállomásokon 
felállított kórházakban az ápolók feletti felügyelettel 



lesznek megbízva. Bevonuláskor esküt tesznek. Elszállá-
solásban és 5 K napi díjazásban részesülnek. 

A marosi ref. egyházmegye mult hó végén tar-
totta meg évi rendes közgyűlését a marosvásárhelyi 
kollégium dísztermében Kovács László esperes elnöklé-
sével, a ki a gyűlést szép alkalmi, lelketerősítő beszéd-
del nyitotta meg, a miért Deák Lajos főgondnok mon-
dott neki elismerő köszönetet. Az egyházmegyének két 
főtisztviselője van harcztéren, úgymint gróf Bethlen István 
főgondnok és dr. Sebess Dénes ügyész. Mindkettőt üd-
vözlik, az utóbbi helyére h. ügyészt választott a köz-
gyűlés. 

Karácsonyi ajándék. Jól esik hallanunk és tudnunk, 
hogy ilyen nagy, nehéz időkben is vannak református 
egyházunk hívei között, a kik az anyaszentegyházról is 
megemlékeznek. Nagyon szép és értékes ajándékkal 
lepte meg a budafoki egyházat Bardócz Pál székesfővá-
rosi szakfelügyelő-igazgató, a ki a mult évben Kálvin-
Szövetségünknek is szép ajándékot adott falitábláival. 
Néhai édes atyja és jó testvére emlékére, Isten dicső-
ségére dúsvésésű, aranyozott ezüst úrvacsorai kelyhet 
és hozzáillő, szép kenyérosztó tányért ajándékozott. A jó 
Istennek gazdag áldása legyen a nemesszívű adakozón. 

(mk) 
Egyházi Híradó czímen szerkeszti Szabó Balázs 

alsónémedii (Pest m.) ref. lelkész gyülekezeti lapját. 
Legutóbbi száma a „távollévőknek", a falu harczos kato-
náinak szól. Érdekes az a levél, a melyet a faluban 
lefolyt eseményekről, a hadbavonultak számára ír. íme 
egy szép passzus az üzenetből, a mely arra a panaszra 
vonatkozik, hogy nem kapnak hazulról levelet; „Dehogy 
is felejtenek* dehogy is vetnek meg benneteket ked-
veseitek. Mindig nálatok jár minden gondolatuk. Min-
dennap lessiik, milyen idő van. Azt mondogatjuk, sóhaj-
tozzuk: ide jöjjön hozzánk minden eső, minden hideg, 
minden szél, csak ti ne fázzatok, csak tireátok süssön 
Isten napjának minden melege." A lapban vannak énekek 
és egy szép imádság a hadbavonultak számára. Bizonyára 
jól esik a távol- és az otthonlevőknek is a pásztor szerető 
figyelme. 

A Református Híradó-ból az amerikai két magyar 
ref. egyházmegye (keleti és nyugati) hivatalos lapjából 
olvassuk, hogy a nyugati egyházmegye, a melyhez 13 
egyházközség tartozik, október hóban tartotta évi köz-
gyűlését, Kalassay Sándor esperes elnöklete mellett. Az 
egyházmegye népessége 15,130, fizető egyháztag 3036, 
egy-egyre, mintegy 14 dollár önkéntes adó jutott. Minden 
egyházban van úgynevezett nyári iskola, a melybe több, 
mint 1000 gyermek járt. A legjobb nyári iskolája Tóth 
Sándor clevelandi lelkésznek volt, őt ajánlotta az esperes 
a konventi jutalomra. A közgyűlés azt az előterjesztést 
teszi a konventnek, hogy az Amerikába küldendő lel-
készeket ezután ne Angliába, hanem Amerikába küldje 
továbbképzés végett. Ez helyes, mert hiszen Amerikában 
más egyházi viszonyok vannak, csak az a baj, hogy a 
megfelelő amerikai egyetemek és theol. kollégiumok a 
presbiteriánusok kezében vannak, ezekkel pedig hadi-
lábon állunk. Hiszen hadilábon állnak most is egymással 
a csatlakozottak és nem csatlakozottak, mert épen ebből 
a lapból (nov. 12-ből) olvassuk, hogy a nem csatlakozot-
tak (a kiknek a két Harsányi a vezérük) most egy ellen 
egyházközséget akarnak szervezni Clevelandban, a hol 
nekünk hazulról támogatott két egyházközségünk van. 
Hisszük, hogy a nagy háború után megcsappan a künnlévő 
magyarok száma és valóban az lesz majd a kedves ol-
vasmány, ha az ottani magyar református és presbiteriá-
nus templomok közül hívek hiányában soknak bezárul 

az ajtaja és majd így nyer reánk nézve legkedvesebb 
megoldást a sok keserűséget okozó amerikai egyházi 
kérdés, a melynek sok, éppen nem épületes részlete van. 
A mi lelkészeinknek ott künn a közel jövőben az lesz 
legszebb hivatásuk, ha híveikkel együtt felszedik sátor-
fájukat és hazajönnek és segítik építeni a megrontott 
falakat! 

Megörökítés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
körlevélben hívta fel a püspökök útján az egyházi és 
iskolai elöljáróságokat, hogy a háborús eseményekkel 
kapcsolatos ügyiratokat megőrizzék és általában a há-
borúval kapcsolatos nevezetesebb helyi eseményeket 
pontosan feljegyezzék. Úgy hisszük, hogy ennek leg-
czélszerűbb módja az, hogy a jegyzőkönyvben „A nagy 
háború" czímen külön lap nyittatik és ezen történnek 
a feljegyzések. Érdemes még azokat a textusokat is fel-
jegyezni, a melyek alapján a vigasztalás igéit hirdettük. 

Gyülekezeti estély. A pesti németnyelvű ev. egy-
házközségnek nőszövetsóge e hó elején sikerült estélyt 
rendezett Broschko G. A. lelkész vezetése mellett. A nő-
szövetségnek, mint a lelkész jelentette, 103 tagja van 
és nagy áldozatkészséggel kivette részét a mostani haza-
fias munkából. Többek között már eddig is 1600 K-t 
juttatott a segélyre szoruló itthonmaradtak részére. Az 
estélyt zeneszámok, szavalat élénkítették és a lelkész 
imája, közének zárta be. 

A Pesti Ref. Egyházmegye gyülekezetei az esperes 
felhívására jelentős szép összeget jegyeztek a hadi 
kölcsönre. Emlékezet okáért most közöljük a jegyzések 
listáját. Budapest 100,000. A budapesti egyház kebelé-
ben működő vallásos egyesületek összesen 150,050, Új-
pest 30,000, Albertiirsa 250, Pestszentlőrincz 750, Üllő 
100, Rákosliget 500, Nyáregyháza 100, Ócsa 3000, Vecsés 
400, Hévízgyörk 400.' Monor 1000, Hatvan 500, Kis-
orosz 3000, Orszentmiklós 900, Gyöngyös 4000, Vácz-
hartván 6000, Szigetmonostor 3000, Csepel 6000. Erzsébet-
falva 30,000, Rákosszentmihály 20,000, Kispest 6000, 
Pomáz 6000, Alsónémed 230Ó, Mogyoród 100, Bugyi 
50, Veresegyház 400, Rákospalota 194,000, Dunabogdány 
6200, Szada 1000 K-t. Összesen 578,000 K. 

A debreczeni hadba vonult theologusok, szám 
szerint 41-en, az itteni tavaszmező-utczai állami főgim-
náziumban vannak elszállásolva. A kiképzés nagy fára-
dalmait jól bírják és kötelességeiket jó kedvvel teljesí-
tik. Kiss Ferencz rektor dr. Szabó Aladár lelkészt kérte 
fel látogatásukra, a ki e kérelemnek készséggel eleget 
tesz. F. hó 19 én testületileg ott voltak a Kálvin-téri 
templomban az esti istentiszteleten, a mikor dr. Szabó 
Aladár ő hozzájuk is szólott beszédében.—Egy magát 
megnevezni nem óhajtó úr 100 K-t adott át Petri Elek 
lelkésznek azzal a kérelemmel, hogy azt karácsonyi ün-
nepi ellátásukra juttassa el. Haskötőkkel a Bethánia-
Egyesület tagjai látják el őket. 

I S K O L A . 

Dr. Madai Gyula, a budapesti ref. főgimnázium 
érdemes tanára, a Kálvin-Szövetség egyik titkára, a 32. 
honvédgyalogezred tartalékos hadnagya, az északi harcz-
téren tanúsított vitézségéért királyi elismerésben részesült 
és főhadnaggyá lépett elő. 

A Baár-Madas református felsőbb leányiskola 
f. év deczember 17-én tartott nagyszabású jótékonyczélú 
előadásán felülfizétni szívesek voltak : dr. Darányi Ignácz, 
dr. Szili János (Adony), Récsey Miklós (Ötvenes p.) 
20—20 K., Szilassy Aladár 16 K, dr. Kovácsy Sándor, 



dr. Kiss Károly, Morvay Pálné, dr. Haftl Dezső (Bakony-
szombathely), Zeyk A. Józsefné (Nagyenyed), Halász 
Jenőné (Gyón), Markovich János (Késmárk), Konkoly 
Thege Béla (Komárom), Virányi J. (Budapest) 10—10 K, 
báró Szalay Imre 8 K, dr. Darányi Gyula, Bod Károly 
Székelyudvarhely), Dulka Elekné (Tasnád), Hozáczy 
Ferenczné (Nagyrőcze), Nemes Ödönné, (Hisnyóvíz) 
6—6 K, báró Than Károlyné, Darvas Lajos (Ózd), Ma-
dame Choppig (Wien), dr. Búz Gyula (Kunszentmiklós), 
Szopkó G. Sándor (Késmárk), báró Kemény Istvánné 
(Dicsőszentmárton), Forster Gyuláné, Kenessey Paula 
5—5 K Dancs Lászlóné (Somosréve), Marton nővérek 
(Palánka), Yiczián Ida és Érzsike, Gmber testvérk (Buda-
pest) 4—4 K, Petri Elek, Lévay Lajos (Bicske), Bach-
ruch Albert, Patak Ottó, Waldhauser Ferenczné 3—3 K, 
báró Kemény Etelka (Dicsőszentmárton), dr. Molnár Mór, 
Tolnay Pálné, Bartakovics Ágostné, Halasy Zdenkóné, 
Nagy Bertalanné, Nándori Erzsit Degel Frigyesné 2—2 K, 
N. N., Niemczik Gézáné, Becker N., Kovács N., 1—1 K, 
N. N. 80 f., összesen 290'80 K. Hálás köszönetet mond 
a hadbavonultak árvái nevében az Igazgatóság. 

E G Y E S Ü L E T . 
A Budapesti Ref. Ker. Ifj . Egyesületben (IX., 

Ferencz-körút 12. sz. I. 6.) minden vasárnap este fél 
8 órakor ismeretterjesztő előadások vannak ifjak számára, 
így decz. 20-án: Tapasztalatok a katona-életből. B Pap 
Zoltán. Utána bibliamagyarázatot tartott: Deme László. 
Minden csütörtökön este 8 órakor bibliai eszmecsere van 
Pál apostol életéről. Este fél 8 órakor olyan fiatalem-
berek számára, kiknek sem szülei, sem rokonai nem él-
nek itt, karácsonyi ünnepet rendez az egyesület. 31-én az 
egyesület tagjai és barátai számára Szilveszter-estély lesz. 

A „Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület" Vörös-Kereszt 
kisegítő kórházában (X., Család-u. 8. sz.) csütörtökön, 
decz. 24-én d. u. 3 órakor rendezett a sebesült katonáik-
nak karácsonyi ünnepélyt. Lefolyásáról jövő számunkban. 

A Pécs-Baranyai Patronázs-Egyesület f. hó 13-án 
tartotta rendes közgyűlését. Ez az egyesület áldásosán 
működik Varga Nagy István kir. táblai tanácselnök és 
a mi egyházkerületünk elnöklése tanácsbírájának elnöklete 
mellett. Az egyesületnek 5 szakosztálya van. A fogház-
látogatók szakosztályának vezetője az ottani buzgó ref. 
lelkész, Nyáry Pál, a ki ebből a munkából is kiveszi 
részét. 

G Y Á S Z R O V A T . 
Lapunk zártakor vettük a hírt, hogy dr. Baksay 

Sándorné, szül. Hetessy Viktória, f. hó 23-án elhunyt. 
Temetése deczember 26 án d. u. lesz. Püspökünk mély 
gyászában őszinte részvéttel osztozunk. 

Dr. Kálmán János, a kolozsvári ref. kollégium 
kiváló, rokonszenves, nagy tudású és műveltségű tanára 
(classica-philologia), az erdélyi ref. egyházkerület igaz-
gatótanácsának tanügyi előadója, az. Egyetemi Tanügyi 
Bizottság r. tagja, f. hó 18-án meghalt, j r> 

Id. Virágh József nagykaposi (Ung vm.) ref. lel-
kész, a tiszáninneni ref. egyházkerület volt tanácsbirája, 
f. hó 17-én itt Budapesten elhunyt. Az orosz betörés 
elől menekült és itt érte utói a halál a kiállott izgal-
mak következtében. 

Áldás emlékezetükre ! 

P Á L Y Á Z A T . 

Pályázat. 
Szeretetházi munkavezetőt keres a dunaalmási 

Kerkápoly-Bodor szeretetház, a kinek havi 40 koronát és 
lakást, ellátást adna. Ha az illető családos ember és 
felesége a konyhai munkát, mosást és ruhajavítást növen-
dékek segédkezésével vállalja, akkor havi 60 korona, 
lakás és ellátás volna a fizetése. A pályázóknak érteni 
kell a mezőgazdasági munkákhoz. Állását újévkor fog-
lalná el. Útiköltséget a szeretetház fizeti. 

Pályázatok a szeretetház czímére: Dunaalmás, 
(Komárom m.), küldendők. 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 

H I R D E T É S E K . 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

M Ü L L E R J Á N O S 
utóda MAIER KÁROLY 

Budapest, VII. , Thököly-út 52 . 
(Saját ház.) 

E M magyar óragyár gőzerő- Képes árjegyzékek, költség-
berendezómi. jegyzékek ingyen. 

A l e g j o b b 

kályhákat és ^jél. kandallókat 
— szállít • M g n a S p H B C caéuag&xA éa IgLrátTyl 
H E / I M I J . ^ g j B p ü d v a r i Bzéullltó 

B u d a p e s t , T h o n e t - u d v a r * 
Különlegességek: templomok, családi hé-

IkraIII zak, iskolák, irodák stb. réssére. T ö b b 
(RP;H mint 100,000 van belőle használatban 

M E I D I N G E R - Q F E N 
& H . H E I M ^ 

E l . Prospektusok ét költségvetések Ingyen és bérmentve. 
W g t S Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h o n e t - u d v a r b a n . 
JJkl V a l é r i a - u t o « a Í O . 

Valódi 
osak e sze 

a r ó d ő -
t e g y g y e l . 

Summicrarok 

ategjobb 



Orgona- és harmoniumgyár 
gfizerühajtái- és saját viltamo&vflágitással berendezve. 

ORSZÁGH SÁNDOR ÉS FIA 
08. ó t k i r . udvari az i l l l tók 

RÁKOSPALOTA (Budapest mellett) 
Alapíttatott 1861. óvben. 

Az 1885. évi országos kiállításon „nagy 
díszoklevéllel" (első alj) és „Ferencz József 
lovagrenddel", az 1904. évi veszprémi kiállí-
táson „aranyéremmel" (első díj), a 1906. évi 
kassai kiállításon „díszoklevéllel" jelső díj) ki-
tüntetve, azonkívül számtalan kitüntetés és 
elismerés. Ajánlják kitűnő hangú és erőteljes 
szerkezetű, főleg a legújabb légnyomatú 
(pneumatikai) orgonáikat, melyek rendkívül 
könnyű játékmód és a változatok egyszerű 
kezelése mellett, az időjárás minden viszon-
tagságának ellenállnak. Szolid munka és 
jutányos árak. Kisebb orgonák készletben 
vannak. Eddig700-nál több új orgona lett szál-

> lítva. Raktáron kitűnő hangú harmóniumok 
minden nagyságban. Harmoniumok tetszés szerinti rajz- és változat-összeállí-
tással megrendelésre készülnek. Tervezeteket és rajzokat kívánatra küldünk. 

RIEGER OTTO 

3 lelhész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és KözhedveltsegneK örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16° alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és félbőrkötésben . . 1. kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésben . . . 3.80 kor -tói 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8" alahban 17Va cm magas és 11 cm széles. 
•Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.00 kor.-tól 10.— kor- ig 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor -tói 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyvekel terjeszteni óhajtja, készséggel 
hajlandók vagyunk a könyveket bérmentve 10°/,, enged-
ménnyel bizományi számlára rendelkezésére bocsátani 
azzal a kéréssel, hogy az el nem kelt könyveket, vala-
mint az elkelt könyvek utáni összeget három hónap alatt 

h )?.zánk juttatni szíveskedjenek. 

Epen most j e l en t meg. Épen most j e l e n t meg . 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
irta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

Hornyánszhy Viktor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

gőzüzemre berendezett csász. 
és kir. udvari orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest , X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kiiün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerfl (pneu-
matikai) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2((OO-riél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

Háborús imádságos könyvecskék! 
í r t a : C S I K Y L A J O S 

a Ferencz József-rend lovagja, nyug. theol. akad. tanár. 

I . 

Istenért, hazáért, királyért. 
I m á d s á g o k 

hadbavontdó és már a harcztéren küzdő katonák számára. 
II. 

Istenre bízom magamat. 
Sebesült és beteg katonák elmélkedése és imádsága. 

III. 

A szeretet IsteriéneK nevében. 
Elmélkedések és imádságok hadrakelt atyánkfiaiért. 

Családi és magánhasználatra. 

IV. 

Petőfi legszebb harczi Költeményei. 
Ö s s z e á l l í t o t t a : K A R D O S A L B E R T DR 

Bolti ára bármelyik könyvecskének 1 drb vételénél 20 fill., 
100 drb vételénél 15 fill., 500 darab vételénél 14 fíll. 

M e g j e l e n t e k é s k a p h a t ó k : 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
prot. i rodalmi k ö n y v k i a d ó h i v a t a l á b a n 

DEBRECZENBEN. 

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé-

get, a hol fogyasztási szövetkezet nincs! 

A fogyasztási szövetkezet révén szerezheti be egy-egy 
falu népe mindennemű háztartási és gazdasági czikkeit 
és italszükségletét a legjutányosabban, úgyszintén ha-
misítatlan minőségben. A melyik községben fogyasztási 
szövetkezetet akarnak létesíteni, a mozgalom kezdői 

forduljanak útbaigazításért a 

HANGYA 
a Nagyar Gazdaszövetség 
Fogyasztási és Értékesítő-
é n é l Szövetkezetéhez&&& 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját palotájában.) A Hangya kötelékéhez ma már több 
mint 1280 fogyasztási szövetkezet tartozik 65 millió K 
évi forgalommal. Levélczím : HANGYA, Budapest, posta-

fiók 109. szám. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL ker.t Máría-utcza U. szám. Telefon; József 34—ICh 

Elvállalnak minden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Nagy gyakorlattal bíró 
speczíálísták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyházgyülekezetek-
nek iskolák és templomok, 
valamint lelkészi- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen ís 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. .. 

^ H Á B O R Ú S I D Ő R E ! ^ 
K i s i m a K ö n y v h a r c z t é r e n 

l é v ő K a t o n á K n a K . 
írta Uray Sándor, ref. lelkész. 

Ára 16 fillér. 

Imádhozzunk szereteteinkért . 
Imák háborús időkben. * 

írta Lengyel Gyula, ref. lelkész. 
Ára 20 fillér. 

Imádságok háborús időkre. 
Magánhasználatra, 

írta Nagy Károly, makói ref. lelkész. 
Ára 20 fillér. 

T T T T T T T T T T T T 
T 
T 
T 
T T T T T T T T T 

Egyházi beszéd a háború alKalmával. 
írta Haypál Benő. 

Ára 30 fillér. 

H á b o r ú s E g y h á z i b e s z é d 
előimádsággal és éneKKel. 

írta Harsányi S. amerikai lelkész. 
Ára 60 fillér. 

Imádságom hal ld meg Isten. 
Kis imaKönyv családi használatra, 

írta Uray Sándor. 
Ára 20 fillér. 

Czélszerű levélhez mellékelt bélyegek-
ben beküldeni a kivánt könyv árát. 

Portóra 20 fillért kérek. 

-< 

Kaphatók K.ÓK.AI LAJOSNÁL BUDAPEST 
IV . , R a m e r m a y e r K á r o l y - u t c z a . 3 . s z á m . 
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