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Az Élet Könyvéből. 

Új esztendő. 
„. . . Fölkent engem az Ür> 

hogy a szegényeknek örömöt 
mondjak; elküldött, hogy be-
kössem a megtört szívűeket, 
hogy hirdessek a foglyoknak 
szabadulást és megkötözöttek-
nek megoldást. Hogy hirdes-
sem az Úr jókedvének eszten-
dejét és . . . megvigasztaljak 
minden gyászolót." 

(Ésa. 6 1 : l, 2 . v.) 

Először Esaiás ajkán csendült meg e szó, mint 
proféczia. Sötétségben ült a nép. A babilóniai fogság-
megérdemelt szenvedéseiben gyötrődött, bánkódott. Mint 
a virrasztó a napkeltét, várták az örömmondást, a sok 
összetört szívnek bekötözését, a szabadulást, az Úr bú-
sulásának elmúlását. Mikor jön már a várva várt hajnal ? 
Hajh, azok a fűzfákra függesztett hegedák zokogás 
helyett hogy tudnának nevetni, Sión leányai Salamon 
udvarában úgy nem kaczagtak. Mindenki az új esztendő 
érkezését leste. Ebben a népben már csak a jövendő 
megragyogtatása tartotta a lelket. Ezt cselekedte Ésaiás 
is. Oh, az az új esztendő többet ígért a fogságból való 
hazatérésnél. „Lesz még dicsőbb jövőnk nekünk" — 
kiáltották, mert az az új esztendő az Úr jókedvének 
esztendeje lesz. Az a jövendő elhomályosítja ragyogásá-
val a multat, mert abban a megígért Szabadító eljövend... 

Másodszor e szó a názáreti kis zsinagógában csen-
dült meg ámuló és megbotránkozó zsidók hallatára. A bot-
ránkozás oka ez a kis hozzátétel volt: „Ma teljesedett 
be ez az Írás . . . " Ott volt a legfelségesebb hajnal-
hasadás, a szegények öiömmondója, a foglyok szabadu-
lását hirdető, a megkötözöttek hűséges megoldozója. Az 
Úr jókedvének esztendejében felvirradt az első nap . . . 
Es . . . a mit a nép várt évszázadokon á t : nem telje-
sedett be . . . A szegények közül kevesen hallották meg 
az Evangéliumot, a szivek bekötözés nélkül maradtak, 

a foglyok rabságban haltak meg, a megkötözötteket 
halálra szorította a bűn és nyomorúság kötele, a gyá-
szolók könnyeit vigasztalás nem szárította fel. Nem . . . 
mert a nép nem értette meg a Felkent szavát. Azt hitte, 
hogy a dicsőséges, boldog, új esztendő elkészítéséhez neki, 
mint népnek, semmivel sem kell hozzájárulnia, az csak 
az Úr dolga. Nem . . . mert nem tudta, hogy nem az 
idő újul meg, hanem az ember! Hiába mondta néki: új 
esztendőt vársz? Újulj meg magad, te ember, cseréld 
ki a szívedet új szívvel, lelkedet új lélekkel, az lesz az 
Úrnak kedvelt esztendeje. Voltak, a kiknek számára 
valóra vált a proféczia. A nép pedig ma is várja . . . 

Ma újra megcsendül a régi szó. Jaj, kinek lehet 
rá szüksége? Nekünk. Új esztendőt várunk, kérünk. 
Itthon vagyunk sokan. Mégis mintha sötétségben ülnénk. 
k barna éjfélnél feketébb búbánat felhője üli meg az 
eget, a lelkünket. Többet szenvedünk, mint a fogságban 
ülő nép. Véreink közül hányan, de hányan kínos fogság-
ban nyögnek. Ki tudná megolvasni a megtört szívek számát? 
Mentől többen vannak, annál jobban lesik, várják a Be-
kötözőt. Mindnyájan megszegényedtünk, mindnyájunknak 
szüksége van az örömmondásra, az Evangéliumra. Kinek 
volna most kedve nevetni ? A mi hegedűink is új esz-
tendőt várnak, a mikor nem fáj nevetve is a szív ! Nem 
kell mondanunk: „öltözzetek gyászba, (magyar) Sión 
leányai!" Ki ragyogtatja meg előttünk a mi népünk 
jövendőjét? Csak az merészelje, a ki annak valóravál-
tásában az oroszlánrészt vállalja, mert a földi felken-
tekkel már beteltünk. A mi gyászolóink is Vigasztalóra 
várnak. Remegünk az Úr jókedvének esztendejéért. El-
jön-e a mi Szabadítónk, a kinek mindez ez a sok, sok 
ígéret valóságként jár a lábanyomába ? Szeretnénk, ha 
ez esztendővel kezdődne a multat elhomályosító dicső 
jövő! Jaj, valahogyan a zsidónép hibájába ne essünk 
újra, mert a múltban beleestünk. Azt hittük, elégséges 
az időnek, a körülöttünk levő világnak megújulnia, de 
mi, a szivünk, a bensőnk maradhat a régi. Most ezt 
nyögjük. Az esztendő újul. Jaj , ha még most, ebben a 



rettenetes világban is a régiek maradunk! Csak talán 
nem kérdezzük Nikodémussal: mi módon születhetünk 
újonnan? Új, gazdagabb, szabadabb, vidámabb, boldogabb, 
hatalmasabb'Magyarországot várunk az új esztendőtől, 
mert ez volna reánk nézve az Úr jókedvének esztendeje? 
Mi magyarok legyünk egyénenként újak. gazdagabbak, 
szabadabbak, vidámabbak, boldogabbak, hatalmasabbak. 

Gondoljátok, hogy cselekedheti ezt más velünk, 
mint a ki Izráelhez küldetett? Megújíthat bennünket 
más valaki? Értsük meg az örömmondását. Törjük össze 
szívünket s Vele köttessük be. Engedjük, hogy bűneink 
fogságából kiszabadítson bennünket. Szavainkban, csele-
kedeteinkben 0 vigasztalhassa gyászolóinkat. Higyjétek 
el, hogy így lesz még dicsőbb, jövőnk nekünk, eljön az 
Úr jókedvének esztendeje. Ha most így megújulunk 
mindnyájan, ez az esztendő lesz a kezdete! 

Marjay Károly. 

BOLDOGABB ÚJÉVET! 
Ezt kívánunk most mindnyájan egymásnak ennek 

az újévnek kezdetén. Az elmúlt esztendő nem tartozott 
a boldogok közé. Nem szomorkodunk elmultán. Gyászos 
esztendő volt. Története véres betűkkel lesz beírva egye-
sek és népek történetébe. Szomorú örökséget ad át utód-
jának : háborút, a melyhez képest mindazok, a melyek 
valaha itt a földön dúltak, romboltak, ha nem is ke-
gyetlenségüket, de méreteiket illetőleg csak gyenge kez-
deményezéseknek tűnnek fel. Elkövetkezett, a mi felől 
a költő oly csodálatos látással prófétált a jövő század 
regényében. Sokszor úgy tűnik fel előttünk, mintha az em-
ber évszázadokon át csak erre készült volna. Mert íme 
ott sorakoznak a szárazon és a vizeken, ezek alatt és 
felett mindazok az eszközök, a melyekről eleddig azt 
hittük, hogy csak a képzelet szülöttei. Fájdalom, nem 
azok már, itt vannak, hogy egymással versenyre kelve, 
egy czélt szolgáljanak: lerombolják mindazt, a mit a teg-
nap épített; vérbe, siralomba fojtsák azt, a mi az imént 
még lelkünk gyönyörűsége, büszkesége volt. 

Most az óévnek zártával és újnak nyíltával, úgy 
szeretnénk már végleges mérleget alkotni arról, mit vitt 
el és mit hagyott meg ez a háború. Fájdalom, hogy 
még nem lehet. De már most is megállapíthatjuk, hogy 
a veszteségszámla súlyos. Micsoda gyászos statisztika 
iesz az, a mit majd az elmúlt évről készítenek . . . De 
nemcsak sok drága, szinte pótolhatlaunak látszó emberi 
élet vesztén kesergünk, vannak egyéb veszteségeink is. 

Soha egy perezre sem tudjuk feledni, hogy magu-
kat keresztyéneknek valló népek között folynak a dúló 
emberírtó csaták. S bármiként filozofáljunk is a „keresz-
tyénség és háború" és hasonló tárgyú és czímű érteke-
zésekben, prédikáczióinkban stb. még sem tudunk sza-
badulni attól a leverő, kínzó gondolattól, hogy ebben a 
aáborúban legalább most egyelőre a legszentebb ügy is 
a szenvedők, vesztesek oldalán van. Hiábavaló dolog 
lenne leplezgetni azt a szomorú valóságot, hogy ma 2000 

év multán milyen kevéssé hatotta át egyesek, nemzetek 
életét az evangélium, melynek központjában nem az öl-
döklés, emberirtás, hanem a megváltó és megtartó Sze-
retet lelke van. 

Tudjuk, hogy van sok minden a nyereség-számlán 
is. Világnak kezdete óta sok minden rosszat fordított 
már Isten jóra. Hiszen, ha nem így lenne, most 
nyomorultabbaknak kellene éreznünk magunkat a föld 
minden teremtményénél. Sok mindent nem érdemes meg-
siratni, a mi most a háború rémes zivatarában legalább 
egy időre elmúlt és viszont sok mindent, üdvözölhetünk 
örömmel, a mi most dermedtségéből, álmából újra éledt 
s ébredt. Senkit sem untatunk annak felsorolásával, a 
mire gondolunk és a miről úton útfélen hallunk. Csak 
annyit mondunk, hogy kimondhatlan, drága árat kellett 
már eddig is fizetnünk azért, hogy most nem a ledér 
léhaság viszi a nagy szót ott, a hol szinte egyedural-
kodó volt, hogy most sok minden sárnak bizonyult, a 
mivel mellüket verve, annyian kérkedtek és hitvány 
rongynak, a miben tetszelegve czifrálkodtak, hogy most 
sokaknak szemei megnyíltak az igaz ós olyan értékek 
meglátására, a melyekkel szemben színvakok voltak. Az 
emberek legjobbjainak össze kell fogni s minden erejü-
ket megfeszíteni, hogy ez az „áron vásárolt" nyereség 
megmaradjon ós legalább részben enyhítse a veszteségek 
feletti mérhetlen fájdalmat. 

Kinek lelkén ne ülne most nyomasztó ködként a 
gyötrő gondolat: milyen lesz és hogy végződik ez az 
újesztendő ?! Ott künn már zöldéi az őszi vetés — kié 
lesz az aratás? Mi lesz velünk, kedveseinkkel, egyhá-
zunkkal, drága, szívünkhöz nőtt intézményeinkkel és 
mindenekfölött hazánkkal? Lesz-e jó eredménye reánk 
nézve tengernyi könnynek, áldozatnak, vigadozással 
aratunk-e ott, a hol most könyhullatással vetünk?! 

Ha valamikor, úgy most szeretnénk siettetni az 
idők folyását, belelátni a jövőbe, a végső, nagy kimene-
telbe. De nem lehet. Azok a testvéreink, a kik a vé-
gekről menekültek, gyötrő, kínzó gondjaik jó részét fe-
ledték, a midőn ideértek az ország központjába, a haza 
szívébe. Most az iijév kezdetén, a mi gondjaink, aggo-
dalmaink is csak úgy szűnnek, csillapulnak, ha háborgó 
szívünk otthagyva a perifériákat megtalálja az igazi, 
egyetlen központot. 

Boldog — boldogabb újesztendőt, vigasztalásban, 
megnyugvásban, győzelemben, békességben gazdagot! Ez 
a kívánságunk. De kitől és mitől várhatunk ilyent? — 
Isten ad erőt az ő népének és ad győzelmes békességet 
a benne bízóknak ! p. 

Kálvin bronzbó l vert, igen 
sikerült plakettje öt 
korona árban meg-
rendelhető a Kálvin-

Szövetség titkári irodájában (IV. ker,, Molnár-
utcza \7. szám)t 



KRÓNIKA. 

Elismerés — Intés. 

A „Gazdaszövetség" szerkesztője a lap karácsonyi 
számának első czikke gyanánt közli azt az elismerő le-
velet, a melyet Boroevics Svetozár liadseregparancsnok 
irt hozzá a magyar gazda hadi erényeiről. Mi is közöl-
jük szószerint ezt a levelet, a mely így hangzik: 

„A magyar gazda, a nemzet e gyöngye, kiválóan 
harczolt. Vitéz, kitartó, az időjárás viszontagságaival és 
a nélkülözésekkel szemben majdnem érzéktelen, mindig 
jókedvű, engedelmes és ragaszkodó, mint egy jó gyer-
mek. A magyar gazda örömmel adja oda verejtékének 
és vérének utolsó cseppjét is. Én 36 évvel ezelőtt Sa-
rajevo ostrománál megtanultam a magyar gazdát becsülni, 
ma Tomaszów, Grodek, Przemysl és még sok más csata 
után csodálom. Az Isten tartsa meg Magyarország leg-
erősebb oszlopait: a magyar gazdákat!" Ezt kívánjuk 
mi is. És ehhez hozzátesszük azt, amit a jelzett lap 
karácsonyi vezérczikkében Darányi Ignácz főgondnokunk 
mond: „Ne feledkezzünk meg a falu népéről, arról a 
népről, amelynek vitézségében újra feltámadt a magyar 
katona régi dicsősége, ne feledkezzünk meg arról a 
népről, a mely midőn áldozni kell, gyűjteni kell fehér-
neműeket, meleg ruhákat, amidőn kórházat kell állítani, 
vagyoni viszonyait meghaladó mérvben teszi le áldoza-
tát a haza oltárára." Igaz, de igaz az is: Még mennyi-
vel más és különb lenne az a nép, ha mindenütt na-
gyobi) gonddal megértéssel, szeretettel foglalkoznának 
vele, ha igazi bizalom ébredhetne fel lelkében azok 
iránt, a kik hivatott, Istentől rendelt vezérei, ha köz-
társadalmi és politikai életünk mentesebb volna azoktól a 
miazmáktól, a melyek az ő lelkületében is fogékony 
talajra találnak. A mi egyházunknak a szó valódi és 
nemes értelmében „nép egyháznak" kell lennie. Hiszen 
80—90 %-ban földmívesek a tagjai és pedig magyar 
földmívesek. Ezek alkotják az egyház és a nemzet ge-
rinczét. Intelligens [osztályunk is ebből az ős, televény 
talajból nyeri felfrissülését. A nagy háború egyik nagy 
tanúsága, intelme a mi egyházunk számára is ez lesz : 
Menj közelebb • a néphez, és különösen ifjúságához, adj 
neki két kézzel, pazarul abból a mit vettél, légy igazi, 
Isten szíve ós tetszése szerinti pásztora, ne csak prédi-
kálj neki (hányszor a feje fölötti), vond közelebb ma-
gadhoz, önts belé nagyobb bővölködőbb életet . . . Azt 
írta a hadseregparancsnok: gyöngy. Igen, érdes kagyló-
ban ott van lenn a mélyben, halászata nehéz, minden 
éberséget igénybe vevő és erőt megfeszítő nagy munka ... 
Mélyebbre a hálót! 

Táviratmegváltásí lapok 
sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker., Molnár-utcza 17. szám). ^í j t j* j t 

TÁRCZA. 

Két legény. 

Galamb volt a szíve, 
Gyöngyvirág a lelke — 
— Túri Balog Borcsát 
Két legény szerette 
Hej, járt is utána 
Az egyik, a másik 
Oszi rózsa tűntén 
Az akácznyitásig — 
Fehér lcapujáig . . . 

Lehullott az akácz, 
Poros szellő hordta . . . 
. . . Beállott az egyik 
Hazamentő sorba. 
Csákója virágos, 
S dalos volt az ajka 
. . . Vitte hideg éjbe 
— Sok anya siratta — 
Regruták vonatja . . . 

Honn maradt a gazdag, 
Egyedüli, árva — 
. . . Könnyes öreg asszony 
Kisírta, kijárta. 
— Deli szép legény volt 
Vig, nótás a másik — 
— Túri Balog Borcsát 
Kísérte sokáig 
. . . Fonótól hazáig . . . 

. . . Fehér hó terítőt 
Angyal keze szőtte . . . 
. . . Visszajött — ki elment — 
Bénán, összetörve . . . 
— Félszemű legénynek 
Siralom a sorsa 
— Elnézte sokáig 
. . . Mintha legszebb volna 
— Túri Balog Borcsa. 

Túri Balog Borcsa 
Elnézte sokáig . . . 
Gyáva ködbe foszlott 
A dali, a másik. 
— De a béna legény 
Legelső szavára 
. . . Odaborult sírva 
A megsebzett vállra . . . 
. . . Szerelmes urára . . . 

Muraközy Gyula. 



Brünni levél. 
Két hétig hallgattam, bár most már sajnálom, mert 

az alatt olyan óriási anyagom halmozódott föl, hogy csak 
nagyon komprimálva mondhatok el sok mindent, nem is 
szólva arról, hogy epizódok festésére vagy szubjektív 
megjegyzések tételére helyem lehessen. De egyfelől foly-
tonos utazásom, másfelől pedig az a szerkesztői tapasz-
talat, hogy az egyféle témáról szóló folytatásos czikke-
ket az olvasók mégis csak megunják, egyidőre hallga-
tásra kényszerített. 

Pilsenben. 

Brünni levélnek nevezem ezeket a sorokat, pedig 
míg odáig eljutottam, sokfelé jártam egyebütt is. Utvo-
nalamat is meg kellett változtatni, mert még Prágában 
hallottam, hogy Pilsenben, Kolinban is sok a magyar 
sebesült. Azzal az elhatározással tehát, hogy Prágába 
még visszatérek (hiszen ott két hétre való munka volt 
akkoriban) egy napra átmentem Pilsenbe, a Skoda-gyárak 
és sörfőzdék városába. Itt sok abauji, zempléni, borsodi 
ref.-t találtam. Evangélikusokat is s miután Straner-féle 
és Kapi-féle imádságos füzetem sokkal több volt, mint 
református, a reformátusok is mindenfelé azt kapták in-
kább. Pilsenben különben a Skoda-gyárak igazgatója, a 
ki magyar ember, sokban pártfogolja a magyarokat s 
igen értékes szolgálatokat végez Miiller Mór pilseni polg. 
isk. tanár, a ki mint hites magyar tolmács igazán elis-
merésre méltó buzgósággal jár el minden ügyes-bajos 
dolgában a magyaroknak. A pilseni ev. papnak érdekes 
az esete. Mint birodalmi német berukkolt rendes kato-
nának. Oly hősiesen viselkedett, hogy megkapta a vas-
keresztet s egy másik érdemrendet is. Közben azonban 
a gyülekezetére nézve káros lett a távolléte s a bécsi 
Oberkirchenrat egyszerűen hazarendelte. 

Kolinban. 
Pilsen után elmentem a közeli Kolin-ba is, hogy 

ottani sebesültjeinket felkeressem. Az állomási parancs-
nok, egy kapitány, igen szívélyesen útbaigazított, sőt 
felhívta figyelmemet egy egész sereg közelfekvő kisebb 
városra, mint olyanra, ahol állandóan sok az átutazó 
sebesült. Nekem azonban le kellett térni Bécs felé, mert 
irataim fogytán voltak s bécsi czímekre küldött csoma-
gokból reméltem a hiányokat pótolni . . . Kolinnal egy 
nap alatt végeztem. Sok szomorú, elhagyatott magyart 
s köztük számos reformátust találtam, a kik átmenetileg 
voltak ott, részben megfigyelés alatt, hogy fertőző beteg-
ség (kolera, tífusz, vérhas) nem tör-e ki rajtuk. Igaz 
örömmel, benső, mély meghatottsággal fogadtak. Fogal-
muk sem volt arról, hogy földrajzilag merre vannak. 
Lengyelországban képzelték magukat. Véletlenül az orvosi 
látleletek felvételénél is tolmács lehettem s az egyes 
tehetetlen, magukat megértetni nem tudó sebesültek 
állapotáról kölön-külön az orvosoknak megjegyzéseket 
tehettem. Utólag hallottam aztán, hogy Kolinban lakik a 
cseh reformátusok szuperintendense is (ez a hivatalos czime) 
a mit, ha még ott megtudok, feltétlenül meglátogatom, 

a minthogy Brünnben az ottani cseh ref. esperest fel is 
kerestem. De mindez már későn jutott tudomásomra. 

Pa rdubitz b an. 

Kolin után a lóversenyeiről híres Pardubitz kö-
vetkezett. Itt kevesebb szerencsével jártam annyiban, a 
mennyiben egy héttel azelőtt kellett volna még mennem, 
akkor még sokkal több volt ott a magyar. De hiába; 
erre nézve biztos és központi statisztikát sehol sem 
vezetnek. Az embernek igazán detektív módjára kell 
nyomozni a sebesülteket. Állomási parancsnokoló tisztek, 
katonai kórházak alkalmazottai, vasúti alkalmazottak, 
útitársak tájékoztatják az embert s szolgáltatnak néha 
igen jó adatokat. Egyébként azonban mégis csak volt 
haszna a Pardubitzban töltött napnak is. Egy nagy kórház 
főápolónője, a ki nagyon szereti a magyarokat, nagy 
örömmel vállalkozott arra, hogy a czímére küldött vallá-
sos iratokat és olvasmányokat állandóan fogja osztogatni 
a magyar katonák között. 

Egyébként a kórházak élete is apály és dagály-
szerűen váltakozik. Mikor egy-egy vidékre, vagy nagy 
városba megérkeznek a végnélküli kórház-vonatok, egy-
szerre megtelik minden terem, minden ágy; következnek 
a nagy orvosi műtétek, az eleven, erős kórházi élet, 
amíg a betegek gyógyulásával ismét megüresednek az 
ágyak, kevesebb lesz a dolog s várják az „új transz-
portot" , a hogy az ápolónők mondják. Most újévre 
nagyon sokat várnak Csehországba. Az északi nagy 
csaták sebesültjeit mind küldik lefelé . . . Szegények I 
Hány megy tönkre, míg a 3—4—5—6 napos utazást 
megteszi. . . 

Brünnben. 

Pardubitz után Brünn következett. Szép, eleven 
gyárváros, telve kórházakkal és igen sok magyarral. 
Ragályos betegek számára is czentrum. Brünnben leg-
először a cseh ref. papot, Pokornyt látogattam meg, szép 
kis, hegyoldalba épített temploma mellett. Szívélyesen 
fogadott. Kedvesen emlékezett meg edinburghi tanuló-
társairól, Szalay-ról, Recskeméthy I.-ról ós bécsi emlé-
keiből Keck Zsigmondról. Általánosságban tájékoztatott 
arról, hogy merre vannak főleg a magyar sebesültek. 
A cseh reformátusok helyzetéről s a jövő évi Husz-ünnep-
ről is beszéltünk (később visszatérek rá). 

De különösen nagy köszönettel tartozom a brünni 
ev. lelkészeknek, dr. Ferdinánd Schenner-nek, a brünni 
ev. egyházmegye esperesének és Richárd Jahn-wak, a 
kik igazán meleg szeretettel fogadtak. Schenner, mikor 
felkerestem, épen vallásórán volt s valóban kedves volt 
a kép, a hogy a kis elemista fiúk és leányok őt az óra 
végén szeretettel körülsereglették. Káplán nélkül dol-
goznak mind a ketten. Schenner különben azért is ér-
dekes ember, mert 14 nyelvet ismer többé-kevésbé. Most 
tanul magyarul is és magyar ev. agendát is kapott Bal-
tik püspöktől (ki is jelöltem, s le is fordítottam neki a 
főbb részeket) s nagyon szeret bennünket. Már a legtöbb 
kórházban levő magyarról voltak jegyzetei. Próbál velük 



magyarul is beszélgetni, magyar imádságot olvas föl 
nekik, ágendázik stb., kolerás, tifuszos s egyéb járvány-
kórházakba naponkint jár. Engem is elkísért sokfelé s 
ezen a helyen is őszinte köszönetemet fejezem ki úgy 
neki, mint Jahn kollegámnak azokért a kedves órákért, 
a melyeket nekem szereztek. Csak egy ütközőpont volt 
köztem ós Jahn között, az unió kérdése. 0, mint „Reichs-
deutscher" nem tudja megérteni, hogy miért nem csináljuk 
meg mi is az uniót? Mi azonban Schennerrel megmaradtunk 
unioelleneseknek s talán épen ezért lettünk olyan —jóbará-
tok. Csukaszürke uniós—lelkiuniformisba mi nem kívánunk 
öltözni. Az iratok kérdése megint probléma lett számomra. 
Minden levelemnek ez lesz a refrénje: minél több iratot 
a sebesülteknek! Olvastam Csikesz nyílt levelét. Elmond-
tam már az őszi egyházkerületi értekezleten tartott fel-
olvasásomban is : a leggyümölcsözőbb erkölcsi tökét fogja 
eredményezni, ha az egyetemes egyház most nem kíméli 
a pénzt a vallásos iratok nyomatására és terjesztésére. 
Én csak pionir-munkát, földerítő és előőrsi szolgálatokat 
végzek. De igen sok czímet gyűjtöttem csak egy hónap 
alatt is, ezek mind terjeszteni fogják a mi iratainkat. 
Ugyanennyi czímet gyűjtök januárban is. Azután a ki-
nevezett és kinevezendő tábori lelkészek (erről külön 
írok) meg különösen jól megszervezhetik az iratterjesztés 
dolgát. 

Brünnben sok nagy kórházat jártam végig. Itt is 
vettek többen úrvacsorát. Schenner egyik nap kivitt az 
ev. diakonisszák otthonába. Ott is ápolnak magyarokat. 
Érdekes volt különben az is, hogy egy sebesült s cseh 
r. kath. tábori lelkész is véletlenül épen a diakonisszák-
hoz került, de még érdekesebb az; hogy onnan még 
sem kéredzkedett el s nemsokára gyógyultan el is távo-
zott, miután hálálkodó sorok kíséretében beírta nevét a 
diakonisszák vendégkönyvébe. Ezt különben én is meg-
tettem. — Schenner különben arról is nevezetes, hogy 
fanatikus ellensége a szektáknak. Páratlan agilitással 
kiirtotta Brünnben az adventistákat. Szívósságát bizo-
nyítja pl. az, hogy egy adventistává lenni akaró asszony-
hoz két hétig járt folytonosan s minden este 8—12-ig 
vitatkoztak, elolvasván az egész újtestamentumot s meg-
vitatván az adventisták által védett helyeket. A nagy 
harcznak meg is lett az eredménye ; az asszony vissza-
vonta áttérési szándékát s újra meggyőződéses evan-
gélikus lett. 

Brünu különben nagy kórházi központ. Ide és a 
környékére már régóta külön ref. tábori lelkész kellene. 
De mikor történnek meg azok a kinevezések ? 

Sebestyén Jenő. 

maradt hívek nagyrészt lelki gondozás nélkül maradtak. 
Nyilvános istentiszteletet nem igen lehet tartani. A hívek 
leginkább magánházakban gyülekeznek össze és ott világi 
férfiak vezetik az istentisztelet menetét. A lutheránus 
egyház hivatalos lapj „Témoignage8 teljesen meg-
szűnt. Sok más egyházi lap is felfüggesztette megjele-
nését, mert a szerkesztők és a nyomdák alkalmazottjai 
a harcztéren küzdenek. Dr. T. I. 

Néme torsság. 

A „Sudan Pionier". A német missziói társaságok 
egyik legifjabbika a „Sudan-Pionier Mission", a melynek 
székhelye Wiesbaden van. A társaság havi folyóiratának 
(Der Sndan-Pionier) legutóbbi számában szomorú adatokat 
találunk ennek a missziói munkának redukcziójáról. Há-
rom állomása van a Nilus melletti Assuanban és kör-
nyékén. Ezek közül csak Assuanban maradt meg az orvos-
missziói munka, dr. Fröhlich és nejének vezetése mellett, 
a másik két állomásról a lap azt jelenti: egy időre meg-
szűnt. A misszió 9 európai munkása, köztük Pauer Irma 
is, visszatért. Irma testvér most a Bethánia-kórházban 
teljesít szolgálatot és társaival együtt várja a jobb idők 
beköszöntét. A szent háború és a nagy erővel fellobogó 
mohamedánizmus is természetesen mélyen érinti a moha-
medán missziói munkát. {p.) 

A MI ÜGYÜNK. 

Lapunk olvasóinak, barátainak boldog új évet 
kívánunk ! 

Mint lapunkban már több ízben jeleztük, belső 
munkatársaink közül ketten, dr. Pálóczi Horváth társ-
szerkesztőnk és Böszörményi Jenő, már a háború kez-
dete óta hadiszolgálatot teljesítenek, a többiek is e 
nehéz időkben hivatalukban kettős terhet hordanak. így 
örömmel üdvözöljük lapunk belső munkatársai sorában 
Marjay Károly budafoki lelkészt, volt tanítványunkat és 
ifjú barátunkat, a ki már a mult nyár eleje óta (külö-
nösen a nagy szünidőben) úgy a lap szellemi részét, 
mint a technikai dolgokat illetőleg nagy önzetlenséggel 
és buzgalommal, kértünkre, értékes szolgálatot teljesített. 
A Prot. Egyli. és Isk. Lap eleitől fogva egyebek mellett 
azt a feladatot is fontosnak tartotta, hogy teret és al-
kalmat nyújtson ifjú erőknek a szárnybontogatásra, ed-
zésre, önfegyelmezésre a felfelé vezető úton. — Hiszen 
a jövőnek dolgozunk, oda mutatunk az igéret földjére, 
a bemenetel azoké lesz, a kik utánunk jönnek ! . . . 

Az új év kezdetével kérjük lapunk előfizetőit, 
hogy as esedékes előjizetési díjakat minél előbb 
beküldeni szíveskedjenek. 

KÜLFÖLD. 

Francziaország. 
A mostani világháború nagyon megbénította a 

francziaországi protestáns papok működését. A 450 refor-
mátus lelkész közül 280-an hadbavonultak. Az otthon-

IRODALOM. 

Néhány jó új könyv. 

A mult hónapokban pár új könyvet kaptam, mely 
tetszésemet annyira megnyerte, hogy e lap hasábjain 
ismertetni akarom, hátha valamelyik egyik vagy másik 



olvasónk figyelmét is megragadja és tanulmányozására 
bírja. Az első — hogy bizonyos rendet tartsunk — legyen 
az ótestamentomi tárgyú. Szerzője osztrák theologus, a 
ki németországi egyetemen, t. i. Kielben magántanár: 
JirJcu Antal; a könyv czíme: „Materialien zur Volks-
religion Israels*. (150 1., ára 3"60 M). Jirku doktori, 
licentiatusi dolgozatai is hasonló eszmekörben mozogtak, 
ő ezen a téren járatos. Jelen művében ő olyan tárgyak-
ról ós cselekvény ékről szól, melyeknek az ótestamentom 
népe csodás erőt tulajdonított, mellyel oly czélokat is 
el lehet érni, melyeket természetes úton hiába igyekszünk 
megvalósítani. Ily tárgyak a varázsvessző, a só, a növé-
nyek, gyümölcsök, tej és méz mágikus ereje. A cselek-
vények, melyek itt tekintetbe jönnek, a kezektől, a nyáltól, 
a szemektől kiinduló mágikus behatásokra vezetnek, az-
után ide tartozik az eső csodás előszólítása, az omen, 
az istenítélet, stb. Mindezekre vonatkozólag összehordja 
a szerző az anyagot az ótestamentom ból ós a maga 
módja szerint magyarázza — a miben mindenben persze 
alig fogja mindenki követni. De a ki ezen néppszicholó-
giai kérdések iránt érdeklődik, az haszonnal fogja szerzőnk 
könyvét forgatni. 

Más tárgyú a következő könyv, melyet ismertetni kívá-
nunk. Böhmer Henrik marburgi tanár, a ki az „Aus 
Natúr und Geisteswelt" czímű gyűjteményben egy igen 
jó kis kötetet adott ki, mely a legújabb Lutherre vonat-
kozó tudományos kutatásokat népszerű alakban feldol-
gozza, Luther életének egy eseményével, római útjával 
foglalkozik külön könyvben : „Luthers Romfahrt" czím 
alatt (183 1., ára 4"80 M). Ezen tárgyról ugyan sokan 
írtak már, mint az irodalom jegyzéke is mutatja a 179. 
lapon, így különösen Hausrath A. Kawerau G., Köstlin 
Gy. az ultramontán Paulus stb. Böhmer mégis újból 
foglalkozik ezen kérdéssel s ezen vállalkozását avval 
indokolja, hogy ő nem akarja elbeszélni, hogy mi mindent 
tapasztalhatott Luther ez útján s Rómában, hanem 
meg akarja állapítani, mit tudunk igazán Luther életének 
ezen epizódjáról s ezért újból vizsgálata tárgyává teszi 
azon forrásokat, melyek erről szólnak. Ezt teszi könyve 
1. szakaszában, melynek eredménye, hogy itt igazán 
csak Luther. Mathesius, Cochlaus s Melanchthon jönnek 
tekintetbe s az utazás éve legnagyobb valószínűség szerint 
1510/1511. Érdekes, hogy Luther valószínűleg, mint az 
erfurti kolostor tagja és a Staupitz elleni opozíczió ki-
küldötte járt Rómában. Ennek kimutatására írta szerzőnk 
a Canisio Egidioról és az unió kérdéséről szóló szakaszt, 
melyben mellékesen Grisar nézetét is megczáfolja, mely 
szerint Luther az ő szerzetén belül egy szabadabb fel-
fogású párt vezére lett volna a régi szabályokhoz ragasz-
kodókkal szemben. A könyv főrésze a 4-ik szakasz, mely-
ben Böhmer összeállítja, a mit a történész csakugyan 
tudhat Luther római útjáról, szemben másoknak, pl. Haus-
rathnak költői kiszínezésével. De ez is még elég sok és 
elég érdekes, úgy hogy ezen szakaszból az érdeklődő 
olvasó igen sokat tanulhat a Luther-korabeli Róma és 
egyházának viszonyairól, erkölcseiről stb.-jéről. Az utolsó 

5. szakasz igen higgadtan s röviden megállapítja Luther 
római útjának jelentőségét, mely nem olyan nagy, mint 
legtöbbnyire feltételezték. Katii, meggyőződésében ez 
útja oly kevéssé ingatta meg, mint másokat, kik Rómát 
meglátogatták. A mit Luther később Rómáról mondott, 
nagyrészt olvasmányainak és nemcsak útjának gyü-
mölcse volt. Fejlődésére ez az út csak annyiban lehetett 
befolyással, hogy az ott végzett általános gyónásának 
nem volt meg a remélt eredménye, nem juttatta tartós 
belső békéhez. A könyvhöz néhány forrás van csatolva 
mellékletül, szövege is sok történeti okmányt közöl. 
Befejezését az irodalom felsorolása alkotja. 

Az utolsó könyvek, melyeket még bemutatok, gya-
korlati theologiai tárgyúak. Az egyikben MeyerJ. göttingeni 
tanár kiadja Luther nagy &áíé-jának szövegét, még pedig 
úgy, hogy ezen szöveg alkatrészeit, a prédikácziókat, 
melyekből keletkezett, a nyomásban felismerhetővé teszi: 
„Luthers grosser Katechismus Textausgabe mit Kennzeich-
nung seiner Predigtgrundlagen und Einleitung" (VIII és 
178 1., ára 2"80 M). A bevezetés, melyet a könyv czíme 
is említ, szól a nagy káté forrásairól, annak rétegeiről 
és a kis kátéhoz való viszonyáról. Az érdeklődőknek, 
főleg a tudományos gyakorlati theologia mívelőinek ezt 
a művet melegen ajánljuk. 

A második gyakorlati theologiai mű a lipcsei Deichert-
féle* „Sammlung theologischer Lehrbiícher" czímű gyűj-
temény része, t. i. Steinbeck J. breslaui tanár könyve: 
„Lehrbuch der kirchlichen Jugender.iiehung (Kateclietik)" 
(XII és 318 1., ára 6"80 M kötve: 8'30 M). Ez a 
katechetika abban különbözik az eddigi katechetikáktól, 
hogy nagy súlyt helyez a vallás tanítása mellett a vallásos 
nevelésre. Ezért találunk is benne a nevelésre vonatkozó 
általános fejtegetéseket, melyek a nevelés czéljáról, 
hatalmáról és hatásairól, a nevelő személyiségekről, a 
gyermek lelki életének fejlődéséről stb.-ről, aztán az 
akarat fejlesztéséről és különösen a vallásos nevelésről 
szólanak. Jólesik az a határozottság, mellyel szerzőnk 
a nevelés keresztyén czélját hangsúlyozza, melyet aztán 
mindenütt érvényesít is. Igen szép a gyermek lelkének 
jellemzése, a mint az élete különböző szakaiban alakul. 
Igen jó, hogy a gyermek sajátosságának a nevelésnél 
való elismerése mellett mégis csak szembeszáll azokkal, 
a kik újabban ezt a követelményt nagyon is túlozták 
(Ellen Key, Lhotzky). Nagyon megszívlelendő, a mit 
könyvünk pl. a büntetésről és a jutalmazásról, azután a 
gyermekek imádkozásáról, a házi istentiszteletek és 
gyermek-istentiszteletek jelentőségéről stb.-ről mond. Ezek 
mind olyan dolgok, melyeket nemcsak a katechetának, 
hanem minden családapának és anyának el kellene ol-
vasni, oly helyes és egészséges felfogásról tanúskodnak 
szemben avval a sok félszeg s túlzott a nevelés dolgá-
ban hangoztatott állítással, mellyel divatos népszerű 
könyvekben, újságokban találkozhatunk. 

* Mind a négy mű, melyet bemutattunk a lipcsei A. Deichert-
sche Verlagsbuchhandlung Werner Scholl könyvkiadóhivatalának 
kiadványa s megjelent az 1914. évben. 



PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. 1. szám. 

De természetes, hogy ezen általános jellegű fejte-
getések mögött nem maradnak el könyvünkben a különös 
kateclietikai kérdések sem. így igen helyes szellemben 
ír szerzőnk a vallástanítás tananyagáról (bibliai, kátéi 
s egyházi énekekből álló anyag), ezt megelőzőleg pedig 
csak helyeselhető határozottsággal fejtegeti a vallás-
tanítás egyházi jellegét. S végül — a miben e mű 
megint más katechetikáktól különbözik — terjedelmesen 
tárgyalja a gyermekek vallásos nevelésének egyházi intéz-
ményeit, a gyermek-istentiszteletet, a konfirmácziót és a 
a konfirmált ifjúság egyházi gondozását (ifjúsági s leány-
egyletekben). Végül meg kell említenem, hogy a könyv 
elején a történeti rész sem hiányzik. 

A könyv dicsérendő oldala, mely azt igen korszak-
szerűvé teszi, hogy a vallásos nevelés sok, újabb időben 
(pl. Kabisch s más „modernek" által) felvetett kérdésekre 
ad feleletet, ezen problémákat teliát nem mellőzi, hanem 
a helyes, józan, egyházi szellemben igyekszik megoldani. 
Ezt a legújabb katechetikát azért csak a legmelegeb-
ben tudjuk ajánlani. Oly könnyed, egyszerű stílusban 
van írva, hogy művelt nők és fériiak is élvezhetik. 

Végül függelékül legyen szabad megemlítenem ezen 
katechetikával kapcsolatban egy pedagógiatörténetet: 
Rausch E. „Die Geschichte der Paedagogik und des 
gelehrten Unterrichts". Vierte verbesserte und vermehrte 
Auflage (206 1., ára 3'40 Mk, kötve 4 Mk). Ez a munka 
a pedagógia és az iskolaügy történetét, ez utóbbi terén 
jelentkező törekvéseket és harczokat a jelenkorig követi 
és a mint az a tény is mutatja, hogy szükségessé vált 
a negyedik kiadása, igen jó kalauz ezen a sok vitára 
alkalmát adó téren. Azért lelkészeknek, tanítóknak, hall-
gatóknak ezt a könyvet is ajánljuk. Montanus. 

EGYHÁZ, 

Lelkész választás. A nagylaki ref. egyház Papp 
Géza, volt máramarosszigeli vailástanárt hívta meg lel-
készéül. 

A budapesti ref. egyház presbitériuma folyó hó 
29-én tartott ülést a Lónyay-utczai főgimnázium nagy-
termében Petri Elek lelkész és dr. Kovácsy Sándor 
főgondnok elnöklete mellett. A jegyzői tisztet dr. Kiss 
Károly töltötte be a távollevő dr. P. Horváth Zoltán 
helyeit. A presbiterek szép számmal jelentek meg. Az 
ülés elején a lelkész-elnök terjesztette elő az elnöki 
bejelentéseket, a melyek közül megemlítjük azt a szép 
munkát, a melyet e rendkívüli időben a budapesti egy-
házközség lelkészei, segédlelkészei és katechetái végez-
tek az itteni ev. egyesületekkel karöltve a lelkigondozás 
terén. Minden templomban vannak esti istentiszteletek, 
a képzés alatti katonák, hadbavonulók számára külön 
istentiszteletek vannak, karácsony előtt több mint 30 
kórházban osztottak úrvacsorát sebesült és beteg kato-
náknak és más betegeknek, a parochiákról több mint 
százezer bibliai részt és egyéb vigasztaló iratot (a Har-
matcseppekből 70 ezret) küldtek és osztottak szét. Erre 
a czélra az egyházközség tagjai már eddig több mint 
1000 koronát adtak. A Lorántffy Zs. és a Bethánia-
Egyesület hadikórházakat létesítettek. — Bejelentette, 

hogy a Zúgligetben lakó hívek számára a Labancz-utczai 
iskolában most már rendes istentiszteletek tartatnak. 
Kolozsváry Lajosné úrvacsorai terítőt és ezüst tálczát, 
bátori 'Sigray Pál egyháztanácsos pedig ezüst kelyhet 
és tányért ajándékozott az ottani úrvacsorai istentisz-
telet czéljára. — Mély részvéttel vette a presbitérium tudo-
másul azt a súlyos veszteséget, a mely dr. Ballagi 
Aladár, Kádár Gusztáv és Nagy Gyula presbitereket 
érte fiaik hősi halálával. Részvéttel vette tudomásul az 
egyháztanács egyik legrégibb tagjának, id. dr. Brückler 
Mihálynak elhunytát. Helyére dr. Karácsony Antal pót-
presbiter hívatott be, a ki ez alkalommal tett esküt és 
úgy az elnökség, mint a presbitérium részéről meleg 
üdvözlésben volt része. A megüresült egyházkerületi 
lelkészi és világi aljegyzői állások betöltése czéljából 
az egyháztanács a maga nyolcz szavazatát Szabó Károly 
nagyharsányi lelkészre és dr. Benedek Zsolt konventi 
titkárra adta. — Héder Sándor gazdasági igazgató ter-
jesztette elő az egyház költségvetését, mely szerint az 
egyház szükséglete 411,696 korona, erre fedezet 367,396 
korona, a főgimnázium szükséglete 135,819 korona, fede-
zet erre 130,006 korona, a hiány együtt 50,112 korona, 
a mely a várható bevételi többletből, megtakarításból és 
hitelművelet útján lesz fedezendő. Az egyház is megérzi 
a háborús esztendőt. Kálvin téri házát leromboltatta és 
most nem építkezhetik; egyedül ebből kifolyólag mintegy 
25—30,000 korona kára van. Egyházi adóból 1913-ban 
94.000 koronánál több folyt be, ebben az évben (1914) 
már csak 85,000 korona, 1915-ben bizonyára ennél is 
kevesebb lesz a bevétel ezen a czímen De majd jönnek 
jobb idők is! —- A Tanonczotthon helyzetéről kedvező 
jelentést terjesztett elő a felügyelőbizottság. Minden 
hely betöltve (70). Az állami gyermekmeiihelylyel kötött 
szerződés értelmében tíz hely lesz fenntartva az onnan 
jövő fiúk számára, a kikért a menhely heti 10 koronát 
fizet. A nagy drágaság természetesen ott is érezteti 
hatását. Eddig 252 korona volt a havonkénti kenyér-
számla, most kétannyi. Új felügyelőbizottsági tagokul az 
egyháztanács bátori 'Sigray Pál, Somogyi Lajos pres-
bitereket és Vass Kálmán gyárost választotta meg. 
A Tanonczotthonban e hó 1-én megnyílik az iskola, a 
melynek fenntartási költségeit, március 1-től a főváros 
viseli, a tanítószemélyzet élén a felügyelő lelkészszel, Gál 
Lajossal, mint igazgatóval addig díjtalanul teljesíti a 
szolgálatot. — Komáromy Lajos elhunytával megüresült 
egy iskolaszéki tagsági hely, erre dr. Karácsony Antal 
presbiter lett kikiildve. — Ravasz László igazgató gyen-
gélkedése miatt a fogimn. igazgatótanács érdekes ada-
tokat tartalmazó jelentését Csűrös István terjesztette 
elő. A főgimnázium nyolcz tanára vonult be hadiszol-
gálatra. Közülök Vass Tamás, Fuxhoffer Dezső bete-
gen került vissza a harcztérről. ifj. Szalav Károly 
a Lodz körüli kemény harczokban orosz fogságba 
került. Dr. Maday Gyula (a ki, mint említettük, kitün-
tetésben részesült), dr. Barthos Kálmán, dr. Pethő István, 
dr. Németh Gábor, Fröhlich Ferencz még ott küzdenek 
a harcztéren. A főgimnáziumba összesen 656 (nyilv. és 
magán) tanuló iratkozott be, ezek közül 340 a r e f , 62 
ág. hitv,; 103 a róm kath., 142 izr., a többi egyéb 
vallású; az első 5 osztály párhuzamos. Egy-egy osztály-
ban 20—24 az órák száma; a redukált óraszám mellett 
is az eredmény kielégítő. Dr. Pruzsinszky Pál, dr. Kováts 
Lajos, ifj. Szabó Aladár, dr. Zsinka léptek be kisegitőkül, 
a többi tanárok is díjtalanul adnak óratöbbletet. A tan-
díjelengedés 4614 K. — Dr. Szabó Aladár, a hitok-
tatásra felügyelő lelkész jelentette, hogy nagy nehéz-
ségekkel sikerült ebben az évben a hittani órák (számuk 



500-on felül!) beosztása. A katecheták közül Nagy 
Dénes az északi harcztéren van a háború kitörése óta. 
— Az ülést a főgondnok azzal a jókívánattal zárta be, 
hogy legközelebbi összejövetelünk már nyugodtabb, 
derültebb időben és kilátások között történjék. Úgy 
legyen! 

Oroszjárás a tiszai ev. egyházkerületben. Szo-
morú sors érte a tiszai egyházkerület gyülekezeteit és 
lelkészeit, a hova az orosz sereg — betörve hazánkba — 
ellátogatott. Az első volt ezek között a máramarosszigeti 
missziói egyház, a melynek mondhatni minden tagja el-
menekült, legutolsónak maga a lelkész Harsányi István, 
a ki az egyház vagyonát, irattárát előbb biztonságba 
helyezve, hagyta el székhelyét. Az oroszoknak Márama-
rosszigetről való eltávozása után viszont ő volt az első, 
a ki egy szerelő vonat lokomotivján utazott vissza szék-
helyére. Lakását teljesen feldúlva, minden szekrényét 
feltörve és kiürítve találta, bár a bútorait és ágynemű-
jét nem bántották, de egyéb dolgait, értékeit elvitték. 
Érdekes jelenság, hogy az egyház úrvacsorai ezüst 
kelyhét, a melyet a szekrényben elzárva találták meg, 
az előszobában a földön hagyták, míg a többi ezüst és 
értékes tárgyat mind elvitték. Az egyház tagjai, leg-
inkább kincstári és állami tisztviselők, mind igen sok kárt 
szenvedtek. A sárosi egyházmegyéből első sorban a bártfai 
gyülekezetek hívei szenvedtek nagyobb károkat, a hon-
nan a lakosság legnagyobb részével a lelkészek is el-
menekültek. Szlabey Mátyás lelkész felsír lelkében a 
midőn jelentésében ezt í r ja: „Minden alkotásom rommá 
lett s én sírva állok kidobottan koldusbottal a kezemben 
a világ piaczán". Helyét ő is csak a legvégső időben 
hagyta el, „midőn már minden hivatal elment Bártfá-
ról". „Sohasem hittem volna, hogy egy táskával a 
kezemben fogom elhagyni az én drága Bártfámat". Mint 
tudjuk, azóta a város megint birtokunkban van s a napi 
lapok szerint az oroszok itt nem túl sok kárt tettek. 
A laposi lelkészt: Halmi Aladárt az ágyúk zöreje álmá-
ból riasztotta fel, de egy ideig még — a hatóságok 
bíztatására — helyén maradt, míg végre mindenét hátra-
hagyva deczember 3-án elmenekült azon reményben, 
hogy csak egy időre lesz arra kárhoztatva, hogy sze-
gény egyházától — melynek sorsa felett komolyan ag-
gódik, — távol legyen. A margonyai gyülekezetek lel-
késze ; Laczkó János már a harcz alatt menekült csa-
ládjával „az elképzelhető legnagyobb nyomorban0. Min-
dene elpusztult. Vele ment családján kívül tizenhat híve 
is Körmöczbányára. „Leírhatlan az én helyzetem csalá-
dommal együtt". így fejezi be jelentését. A kapinémet-
falvi, kükemezei és girálti lelkészek is elmenekültek a 
hatóságok intézkedése folytán. A pazdicsi gyülekezet 
kárt nem szenvedett, lelkésze azonban igen, a mennyi-
ben az átvonuló katonaság terményeit megdézsmálta. 
A palonczai egyházközség hívei vagyonkája teljesen el-
pusztult, az oroszok kizsarolták őket, valamint a lelkészt 
is, a kit az orosz tiszt arczul is ütött és saját lakásá-
ból kidobott. Az ungvári lelkész Margócsy Aladár jelen-
tésében az egyház anyagi romlásáról emlékszik meg. 
Hívei leginkább intelligens elemek, úgy a városból, mint 
vidékéről elmenekültek. Egyházi adó egyáltalán nem 
folyik be, az egyház értékeit a takarékpénztár elvitte, 
úgy hogy a legkisebb kiadásokat sem képes fedezni. 
Július 23-án az ungvári gyülekezet templomépítésbe 
kezdett s midőn a falazat 3 méter magas lett, abba 
kellett hagyni a munkát. A lelkész elküldve a családját 
a legnagyobb veszélyek közepette is a helyén maradt. 
Deczember 12-én folytonos ágyúdörgés hangjai mellett 
temetett el elhunyt katonákat. A fájdalomnak hangján 

zárja jelentését azzal, hogy ha menekülni lesz kény-
telen, ott kell hagynia 14 éves keserves alkotásait 
biztos martalékul. Az eperjesi egyházi és iskolai tiszt-
viselők, tanárok a kormánybiztos intézkedése folytán 
mind elmenekültek. Szlávik Mátyás dr. az Otthon fel-
ügyelő tanára, midőn családját biztonságba helyezté, 
visszatért s az Otthonba beszállásolt katonaságot ellen-
őrizte, hogy ott semmi kárt ne tegyenek. Liptai Lajos 
az egyház IL lelkésze szintén otthon maradt, hogy 
az egyház ügyeit intézze s híveit gondozza. 

Az Ev. Orállóból vettük át ezt a szomorú tudósí-
tást, a melyhez még a következőt csatoljuk. Dr. Szlá-
vik Mátyás barátunktól kaptunk meleghangú levelet egy 
az „Irodalom" rovatba sorolandó czikk kíséretében. 
Ebben írja, hogy Eperjesről a közelben (Bártfa mellett) 
dúló veszedelem elől családját Rosztokára, egy Szepes 
és Grömör m. határán lévő bányatelepre vitte. Karácsony 
éjjelén szállította vissza kedveseit egy rozoga szénás-
szalmás szekéren Abosig és onnan Eperjesig. írja, hogy 
„ebben is az én Uramat kellett követnem". Bizony nagy 
szeretettel és részvéttel gondolunk azokra a testvéreinkre, 
a kik már ily módon is átélték a háború borzalmait. 
Itt Budapesten még azon törik a fejüket sokan, hogy 
melyik színházba, moziba menjenek, mert hát szóra-
kozni, feledni kell. Sokaknak nagy vigasztalására, a 
nemzeti színház is nemsokára megnyílik. 

EGYESÜLET. 
Karácsonyfaftnnepélyek. Most ebben az eszten-

dőben katonáinké volt az elsőség. Nemcsak az amerikai 
gyermekek küldötték el a Jázon hajón kedves játékaikat 
a kontinensre az elesett és hadakozó hősök gyermekei 
számára, nálunk is árvaházakban, egyesületekben, csalá-
doknál szegényesebb volt a karácsonyfa és kevesebb 
volt alatta az ajándék, csakhogy több jusson sebesült, 
beteg és harcztéren lévő katonáink számára. Több mint 
800,000 volt azoknak a csomagoknak száma, a mit 
szerető kezek a távollévők számára készítgettek. A már 
itthon lévők számára rendezett karácsonyi ünnepélyeken 
kiosztott ajándékokat ki tudná felsorolni. Csak egy-kettőről 
emlékezünk. A Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület kórházában"" 
az egyesület tagjai Szilassy Aladárné és báró Radvánszky 
Gézánó vezetésével szép ünnepélyt rendeztek. A három 
Vidor tartottbeszédet. A legöregebb 90 éves Victor,a ki még 
a nagy Wichern tanítványa volt a Rauhes Haus diakónus 
nevelőintézetében, németül beszélt, Id. és Ifj. Yictor 
János szólottak azután és a diakonisszák énekeltek. 
— Ünnepeltek a diakonisszák is. Fehér díszben állt ottho-
nukban az ő karácsonyfájuk, mint jelképe annak a szolgálat-
nak, a melyre elhivattak. Együtt voltak mindnyájan (ritka 
eset!) ós éltek az úrvacsorával és megerősödtek a testvéri 
szeretetben. — A Bethánia kórházában is szép ünnepély volt. 
Itt dr. Vargha Gyuláné, az egyesület női tagjai és ének-
kara szereztek örömet a betegeknek. — Nagyszabású 
ünnepély volt a Fehérvári-úti hadikórházban a hol tlieo-
logusaink közül 20-an szolgálnak. Itt több, mint 1000 
sebesült és beteg katona és a néhány száz főnyi személy-
zet minden egyes tagja kapott értékes karácsonyi aján-
dékot. A kórtermekben ós a nagyteremben összesen 26 
karácsonyfa volt. Haypál Benő budai lelkész vitte terem-
ről teremre a karácsonyi örömhírt és szólt végül a nagy-
teremben gyülekező orvosokhoz, theologusokhoz. A német 
ápoló „testvérekhez" a budai ev. s.-lelkész szólott. Dr. 
Manninger Vilmos a kórház összes lakóinak szép emlék-
érmet és theologusainknak értékes ajándékot adott el-



ismerése jeléül. Ök viszont a Horvai János művész 
készítette szép Krisztus-szoborral (a Kálvin-emlékmű 
főalakja) lepték meg a szeretett főorvost. A Kálvin-
Szövetség e sorok írója útján a másnapi úrvacsoraosztás 
alkalmából az összes prot. katonáknak egy-egy újtesta-
mentumot, „Igaz gyöngyök^-et és egyéb vallásos iratokat 
juttatott. — De mindezen ünnepélyek mellett sem feled-
keztek meg az egyesületek a vasárnapi iskolásokról sem. 
A Bethánia-, a Lorántffy-, a Budapesti Ref. Ifj- Egyesü-
letek, A Leányszövetség rendeztek ünnepélyt ezek szá-
mára. — Az iparostanoncz-otthonban is volt karácsonyfa, 
a hol Gál Lajos felügyelő-lelkész és Herényi János gond-
nok tartottak beszédet a fiúkhoz. — A Nagypénteki Ref. 
társaság budaörsi szeretetházában mostebben az évben szűk 
családi körben folyt le az ünnepély. — A budafoki ref. egy-
ház Csorna Teréz és Csorna Erzsébet szíves fáradozásával 
vasárnapiiskolás gyermekei számára decz, 24-én d. u. 3 óra-
kor szép karácsonyfaünnepélyt rendezett. A hívek önkén-
tes adakozásából nagy karácsonyfa csillogott, alatta 
ajándékokkal megrakott asztalok. A gyertyáknál is job-
ban csillogott az apróságok szeme! A hosszú pro-
gramit) végén körülbelül 100 gyermek kapott aján-
dékot. Szegény és gazdag együtt örült. — A budafoki 
jótékony nőegylet a budafoki pinczemesteri tanfolyam 
szép, egészséges épületében elhelyezett kórházában sebesült 
katonák számára rendezett ünnep előtti napon karácsonyfa-
ünnepélyt. Minden egyes katona 15—15 K értékű csomagot 
kapott. Először történt meg, hogy a felekezetek közötti 
egyetértés kifejezéseképen a róm. kath. apátesperest s 
a ref. lelkészt is küldöttség kérte a megjelenésre. Az 
ünnepélyen az első beszédet magyar nyelven a ref. lel-
kész tartotta. Utána a róni. kath. lelkész tót- és horvát-
nyelvű beszédet mondott. A sebesült katonák nevében 
egy felvidéki ref. tanító köszönte meg a szeretet kézzel-
fogható jeleit és pedig a túlnyomórészben r. k. közönség 
nagy meglepetésére gyönyörű biblikus hangú beszédben. 
Ez a háború is mintha közelebb hozta volna a feleke-
zeteket. Csak őszintelegyen ez a közeledés! Az ünnep 
első napjának délutánján a kórházban fekvő beteg és 
sebesült prot. katonák istentiszteletre s úrvacsorára gyűl-
tek össze a kezelőorvos szobájában. Hálás szívvel köszön-
gették a lelkipásztor gondoskodását, valamennyien mély 
meghatottsággal járultak az Úrnak szent asztalához, A már 
korábban kapott „ Harmatcseppek"-hez mindnyájan kaptak 
újtestamentumot. Fogadták, hogy olvasgatni fogják s ha 
az Isten életüknek kedvez: hazaviszik kedves emlék 
gyanánt. Vigyék is haza valamennyien ! — Gazdag mű-
sorú karácsonyi estély volt 23-án az Iparosképzö Prot. 
Egylet nagytermében, szegénysorsú gyermekek részére. 
Az alkalmi beszédet Raffay Sándor ev. lelkész mondotta 
s a szavalatok, ének- és zeneszámok közben lelkes ifjú 
műkedvelők Bokor Malvin „A legszebb ajándék" czímü 
alkalmi karácsonyi játékát játszották. A csillogó kará-
csonyfa alól szétosztották a sok-sok ajándékot, melyek a 
jobbmódú ev. hívek adakozásából gyűltek egybe és 
azokkal sok kenyérkereső nélkül maradt szegény család-
nak szereztek örömöket. A műsor végén köszönő szavakat 
és imát Algöver Andor oki. ev. theol. tanár mondott, a 
ki folytatólagos vallásos estélyei során évről évre rendez 
szegénysorsú tanítványai részére karácsonyfaünnepélyt. 
— És végül a Protestáns Országos Árvaházban lefolyt 
ünnepélyről, a melyen a lap szerkesztői is résztvettek, 
álljon itt ez a kissé részletesebb beküldött tudósítás: 
Az intézet 106 növendékének örömére az árvaegylet 
nőválasztmánya és Brocskó Lajos kir. tanácsos, igazgató 
vezetésével rendezett karácsonyfa-ünnep decz. 24-én d. u. 
4-kor folyt le istentisztelet keretében, bensőséges egyszerű-

séggel. A jelenvoltakra jólesően hatott, hogy a Prot. 
Országos Árvaegylet gondozó védelmét kiterjesztette a 
hadbavonultak gyermekeire is, a kik közül többen állták 
körül a karácsonyfákat és hogy a szeretet ünnepének 
örömében sebesült katonák is részesedtek, a kiket erre 
az alkalomra a választmány nevében Kovácsy Sándor, az 
árvaegylet nemeslelkű elnöke vendégül meghívott. Szép-
számú közönség jelenlétében az árvák karéneke nyitotta 
meg az ünnepet, utána Kutas Kálmán ev. s.-lelkész 
fennen szárnyaló beszédben méltatta az ünnep jelentő-
ségét, majd az árvanövendékek sorából Bíró Izabella 
tanítónőjelölt hazafias érzülettől áthatott imát mondott, 
mely könnyeket fakasztott a szemekből. A meghatóan 
szép ünnep a Himnusz éneklésével ért véget. Az intézet 
növendékei most nem kaptak alkalmi ajándéktárgyakat, 
mert önként lemondottak róluk azoknak az árváknak 
javára, a kiknek atyjuk a harcztéren elesett, de azért 
bőséges részük volt az ünneppel járó más örömökben. 
A szíves vendéglátás boldog karácsonyestét szerzett a 
meghívott katonáknak, a kiket, a választmány jó vacso-
rával és különféle ajándékokkal ellátott. Jóllehet a 
szokásos karácsonyi gyűjtés az idén elmaradt, mégis 
ezen a czímen minden felszólítás nélkül 993 K folyt be 
az árvaház czéljaira, a természetbeni adományokon kívül. 

A Budapesti Ref. Ifjúsági Egyesület helyisége, 
mint említettük, most naponkint a délutáni órákban 
nyitva van a sebesült és kiképzés alatt álló katonák 
számára. Sokan veszik igénybe és találnak ott nemes 
szórakozást. — Az Egyesület számára Paál Lajos mű-
asztalos egy nagy szekrényt adományozott. — Mult vasár-
nap a hölgybizottság rendezett szép karácsonyfaünne-
pélyt. 31-én pedig tombolával egybekötött Szilveszter-
estély volt a Lónyay-utczai főgimn. nagytermében. 

Szeretetvendógség a Svábhegyen. A Svábhegyi 
Református Leánykör karácsony másodnapján a Sváb-
hegyi Nagy szálloda fehér termében 230 egyháztag 
résztvételével igen áldásos szeretetvendégséget rende-
zett. A szeretetvendégség gazdag műsorát az ének s 
ima elhangzása után dr. Kováts J. I. theol. tanár vezette 
be tartalmas bibliamagyarázatával. A bibliamagyaráza-
tot követő szünetben a Leánykör tagjai teát szolgáltak 
fel a fenyőgalyakkal díszített asztalokon. A tea elköl-
tése után Koller Alfréd zenetanár ragadott el minden-
kit gyönyörű hegedűjátékával, a melyet Irén nővére 
kísért zongorán. Vojtkó Pálnak egyik aktuális költemé-
nyét szavalta el Kun Mariska s dr. Kováts Lajosnak 
legújabb szerzeményét, a „Karácsonyi lantos éneket" 
énekelte el Tóth József hitoktató lelkész, amikor dr. 
Bernát István, a Kálvin-Szövetség elnöke tartott elő-
adást A keresztyénségről és a háborúról. A mai nem-
zedék büszke arra a haladásra — mondotta •—, melyet 
a technikában tettünk és boldog, mert tudja, hogy ma 
sokkal gazdagabbak vagyunk, mint valaha. Egyik-másik 
szinte hajlandó azt hinni, hogy az elmúlt időkben alig 
volt lehetséges boldogoknak lenni. Pedig ebben alapo-
san csalódik. A mult és jelen között nagyon lényeges 
dolgokat tekintve, kisebb a különbség, mint sokan 
hiszik; az emberek közötti békételenség, irigység, 
agyarkodás, a melynek súlyát ma érezzük, meg volt 
hajdanában is és szinte csodálatos, hogy az ószövetségi 
próféták egyike ugyanazokat a természeti csapásokat 
panaszolja, mint a miktől a mai gazdák annyit szen-
vednek. A háború iszonyúságait szemlélve, latolgatva 
azokat a lehetőségeket, a melyek ebből reánk szakad-
hatnak, kell hogy az okokat is kutassuk, melyek ezt a 
végzetes csapást előidézték. Reámutat arra, hogy a 
technikai vívmányok, egymást sűrűn követő felfedezé-



sek nélkül azon kiterjedt vérontás, a melynek tanúi 
vagyunk, nem lett volna lehetséges. A levegőben nem 
röpködhetnének a Zeppelinek, a tenger alatt nem úsz-
kálnának az elmerített hajók pusztulást és kárt okozva 
mindenütt. Az ágyúk és egyéb lőfegyverek tökéletes-
sége kényszeríti katonáinkat a lövőárkok szenvedései 
közé, olyan viszonyokba, a melyekről talán még soha 
nem is álmodtak. A ki tehát a sokat dicsért haladást 
igazságosan akarja megítélni, ezeket elfelednie nem 
szabad. De nem szabad elfeledni azt sem, a mi a baj-
nak a gyökere, hogy még nem tudtunk eléggé keresz-
tyénekké lenni. Krisztus tanítása nem ment át testünkbe 
és vérünkbe. A szeretet parancsait elhanyagoltuk és 
onnan, a hol a háború eldöntésénél volt szó, más 
egyéb indítékok, hatalom, dicsvágy, vagyonra sóvárgás 
szorították ki. Pedig enélkül a mi beszédünk olyan, 
mint a zengő érez és pengő czimbalom. Találmányok 
és fokozódó gazdagság meg nem őrizhetnek bennünket 
hasonló rettenetes csapásoktól, sőt fokozni fogják azok 
súlyát és mélységét. Az egyetlen, a mi megőrizhet, az, 
ha valóra válik a testvériség ideálja és megerősül any-
nyira, hogy a kapzsi önzés vele szemben nem győzhet 
többé. Ebből a szempontból fogva fel a helyzetet, 
mindazok, a kik a keresztyénség ellen működnek, vagy 
pedig a kik keresztyéneknek születtek ugyan, de azért 
közömbösen nézik letöredezését és pusztulását, öntuda-
tosan vagy öntudatlanul, de mindenesetre munkásai 
annak a rettenetes helyzetnek, a melyben vagyunk, a 
mikor az elért eredmények és találmányok, az ember-
nek növekedő hatalma a természeten csak arra való, 
hogy véresebbé tegye a katasztrófát, mely a keresz-
tyén nemzetekre súlyosul. Ezután a hatalmas előadás 
után Roller Frida játszotta el zongorán Liszt Gnomen-
reigen cz. darabját, majd Fröhlich Dóra énekelte el 
Löwének Az óra cz. darabját s a 242-ik liozsánnát, e 
szép énekkel vezetgetve az Úrhoz a lelkeket. Végül 
Varga Antal hitoktató lelkész tartott bezáró beszédett 
hangsúlyozván, hogy minden egyes alkalmatosságot 
meg kell ragadnunk, hogy hazánkat s Isten országát 
védelmezhessük és erősíthessük. 

GYÁSZROVAT. 

Nagy részvét mellett folyt le karácsony második 
ünnepnapján néhai dr. fíaksay Sándorné, szül. Hetessy 
Viktória temetése Kunszentmiklóson. Az egyházkerület 
és a theol. akadémia képviseletében Petri Elek ker. 
főjegyző, Marton Lajos theol. igazgató, Hamar István 
és B. Pap István theol. tanárok jelentek meg. A kegyelet 
jeléül a küldöttség szép koszorút helyezett püspökünk 
57 éven át volt hű és megértő élettársának ravatalára, 
a mely a szép lelkészlak egyik nagy termében volt fel-
állítva. A solti egyházmegye lelkészei közül is többen 
voltak ott Balla Árpád esperes vezetésével. Temetés előtt 
a gyászháznál Petri Elek tolmácsolta egyházkerületünk 
mély részvétét püspökünk előtt, a ki megható szavakban 
mondott köszönetet. D. u. 2 órakor kezdődött a temetés. 

A ravatal körül püspökünk mellett ott voltak a mélyen gyá-
szoló testvérek, Hetessy Viktor lelkész, Mészáros János 
lelkész neje; Hetessy Eszter, gyermekeikkel, és az egész 
gyászoló közeli rokonság. A gyászháznál a koporsó mellett 
püspökünk meghitt, hűséges segítője, Kiss dön püspöki 
titkár mondott imádságot, a nagy, zsúfolásig megtelt 
templomban Balla Alfréd esperes prédikált, a sírnál pedig 
Apostol Pál főgimn. igazgató imádkozott és mondott 
búcsúszót. Agg püspökünk nagy lelki erővel, hittel és 
reménységgel hordozza a nagy megpróbáltatást. 

Már lapunk mult számában jeleztük röviden azt a 
nagy veszteséget, a mely református tanügyünket Kálmán 
János kolozsvári kollégiumi tanár elhunytával érte. A kol-
légium épületéből temették. A koporsó mellett dr. Kenessey 
Béla mondott gyászbeszédet és méltatta az elhunyt 
kiváló érdemeit, nagy hűségét hitéhez, egyházához és 
ahhoz az intézményhez, a melylyel lelke összeforrott. 
Csengeri János egyetemi tanár az egyetem nevében mon-
dott búcsúszót. A temetőben Tárkányi György vallás-
tanár imája után Kovács Dezső kollégiumi igazgató és 
egy gimnáziumi tanuló mondott istenhozzádot a meg-
boldogult, korán elhunyt, hű munkás sírjánál. 

Gráf József bonyhádi ny. ev. lelkész életének 76-ik, 
áldásos lelkészi szolgálatának 50-ik évében, nyugalomba 
vonulásának második hetében elhunyt. 

Böör János józsai nyűg. ref. lelkész életének 65. 
évében hosszas betegség után elhunyt. 

Áldott legyen emlékezetük! 

Felelős szerkesztő : B. P a p I s tván . 

HIRDETÉSEK. 

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. 

U l p r j p ' O A X X A gőzüzemre berendeze t t csász. 
l y l L v l H v U 1 1 L F és kir. udvar i o rgonagyára . 

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 feltótelek 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 ra j -
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 



GAZDÁK BIZTOSÍTÓ S Z Ö V E T K E Z E T E 
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 dí jarányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 13 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
űzet 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 
Biztosított tagjainak fennállása óla kiű-

zetett tűzkárokban 12,385.000 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kiű-

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 cs 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 t e r j edő 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" e lnöke: Emődy József, igaz-
gatósági tagok: Láng József, lovag E m b e r Károly, Czobor 
László, Meskó Pál, Nérei Ödön és ügyvezető-igazg.: Paur Ödön. 

T h c o l o g i a i ú j d o n s á g o k : 

Egyházi beszédek 
az 1914. évi vi lágháború idején. 

Függelékül néhány közönséges egyházi beszéd és imádság. 
Irta: KIS JÓZSEF. 

A r a 3 k o r o n a 40 f i l l é r . 

K a r á c s o n y i é s é v f o r d u l ó i 
b e s z é d e k é s i m á d s á g o k h á b o r ú s i d ő b e n . 

Templomi használatra. 
Irta: FÜLÖP JÓZSEF. 
Ara 1 k o r o n a 60 f i l l é r . 

Krisztus minden mindenekben. 
V-ík kötet. Egyházi beszédek. 
Irta: MINDSZENTI IMRE. 

Á r a 2 k o r o n a . 

Portóra í—í könyvre ÍO—Í0 fillér beküldését kérjük. 

K a p h a t ó k : 

H E G E D Ű S É S S Á N D O R 
p r o t . i r o d a l m i k ö n y v k i a d ó h i v a t a l á b a n 

DEBRECZENBEN. 

a lelkész urak szíves f igyelmébe a j án l juk a Kiadásunkban 
megje lenő és közkedvel tségnek ö rvendő 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 WÍ-2 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. Épen most je lent meg. 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
irta dr. Fináczy Ernő egyeterm 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 mindennemfi háztartási és gazdasági ezikkeit 
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-
ejffe*ese Szövetkezetén ez &&& 

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, VIÍL kern Máría-utcza lí. 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. ^ 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 R E . ! ^ 
Kis imaKönyv harcztéren 

lévő KatonáhnaK. 
írta Uray Sándor, ref. lelkész. 

Ára 16 fillér. 

Imádkozzunk szereteteinkért. 
ImáK háborús időKben. 

í r ta L e n g y e l G y u l a , ref. le lkész . 
Ára 20 fillér. 

Imádságok háborús időkre. 
Magánhasználatra, 

írta N a g y K á r o l y , m a k ó i ref. le lkész . 

Ára 20 fillér. 
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Egyházibeszéd a háború alKahnával. 
írta Haypál Benő. 

Ára 30 fillér. 

Háborús Egyházi beszéd 
előimádsággal és éneKKel. 

í r t a H a r s á n y i S . a m e r i k a i l e lkész . 
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. 

K a p h a t ó k R Ó K Á I L A J O S N Á L B U D A P E S T 
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 . 

HORNYÁNSZKY VLKTOB CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 1 0 6 5 , 



PROTESTÁNS 

ÉSISKOLAI LAP 
Megje len ik m i n d e n v a s á r n a p . 

S z e r k e s z t ő s é g é s 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 és h i r d e t é s i 

d í j a k s tb . 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 : 
B1LKEI P A P ISTVÁN. 

T á r s s z e r k e s z t ő k : 
pálóczi Horváth Zoltán dr . és Kováts István dr. 

Belső m u n k a t á r s a k : 
B ö s z ö r m é n y i Jenő , M a r j a y Károly , S e b e s t y é n J e n ő , 

T a r i Imre dr. é s V e r e s s Jenő. 

Előfizetési ára: 
E g é s z évre : 18 k o r . , f é lévre : 9 k o r o n a , 

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

Hirdetési díjak : 
K é t h a s á b o s 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 Éle t Könyvébő l : Napiparancs, p. — V e z é r e z i k k : Lelkészek katonai szolgálata. Marjay Károly. — Másod ik 
c z i k k : Jelentés. — T á r c z a : Csendes jegyzetek. Csikesz Sándor. Karlsbadi levél. Sebestyén Jenő. — Kül fö ld : 
Svájcz. London, m. k. — I roda lom. — Egyház . — Iskola. — Egyesü l e t . — Gyászrovat . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Kötwvéből. 

Napiparancs. 
„Jézus Krisztus tegnap és 

ma és örökké ugyanaz." 
Z s i d . 13 . 8 . 

Egy kis ízlésesen kiállított könyvecske jelent meg 
karácsony előtt a háborús irodalom aktualitásai sorában. 
Czíme: „Isteni napiparancsok magyar vitézek számára." 
Jó gondolat volt szerkeszteni és ezzel a czímmel kiadni 
e kis füzetel. Mindennapra van benne egy szép vezér-
•igtr-nspápw' alté? a -biWiából. Á „parancs" nagy szerepet 
játszik a katonai életben. Ez igazgatja, irányítja úgy az 
egyes katonának, mint az egyénből alakult osztagoknak 
mindennapi életét. Milyen zűrzavar lenne békében és 
háborúban e nélkül! 

Istennek is vannak parancsai, mindennapi rendel-
kezései számunkra. Jó, ha naponkint felkészülünk és 
odalépünk fegyelmezett szívvel és lélekkel az Örökké-
való színe elé és a hívó szózatra éber várakozással 
mondjuk: szólj, Uram, mert hallja a te szolgád! Mennyi 
tévedésnek, csalódásnak, botlásnak, szégyenteljes bu-
kásnak lehetne elejét venni, ha sohasem feledkeznénk 
meg az isteni napiparancsok, kijelentések meghallgatá-
sáról és megszívleléséről. 

De csodálatos, ez a kis könyv, a melyről szó van, 
tulajdonképen nem is parancscsal, hanem a fenti igével 
kezdődik. Ez az első parancs az újév napjára. A bevezetés 
az ígéretek ígérete, hitünk legnagyobb, legszentebb tényé-
nek feltüntetése. Mint a hogy a tízparancsolat is ezzel 
a felséges kijelentéssel kezdődik: Én vagyok a te Urad 
Istened ! 

Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz 
marad. íme az evangélium ökonómiájának dicsőséges 
lényege. A törvény azt mondja: tedd ezt — hagyd 
amazt, hogy üdvözülj; az evangélium pedig ezzel a fel-
hívással lép elénk : tárd ki szívedet, lelkedet, fogadj be 

és azután lesz kedved és erőd az isteni szent parancso-
latok betöltésére. 

íme az evangélium summája: Van Jézus Krisztus. 
Nem volt, van ina, mint a hogy volt tegnap és lesz mind-
örökké. Örök a tanítása, igéje. Ég és föld elmúlnak, de 
az ő beszédi soha el nem múlnak. Jézus Krisztus taní-
tott hatalommal, méltósággal. Igéjének ma is van ha-
talma, mint volt akkor, midőn hallatára elült a vihar és 
elsimultak a tenger hullámai . . . Ma is világ-világossága, 
ma is lábunk szövétneke, ma sem mondhatunk mást, 
mint mondott a bizonyságtevő tanítvány: Uram, hová 
mennénk, örök életnek beszéde, van nálad . . . 

És az ő szeretete, kegyelme?! Mivelhogy szerette 
övéit a világon, mindvégig szerette őket. Pedig kishitűek 
voltak, sokszor restszívűek, elhagyták, megtagadták és 
mégis szerette őket. És szeret ma is. Az övé az a sze-
retet, a mely soha el nem fogy, az, a melyről ama dics-
himnusz szól. Öröktől fogva való szeretettel szerettelek 
téged, hangzik az ígéret a próféta ajkán. Nem máról 
holnapra, szeszélyesen, változva, mint a hogy mi szere-
tünk . . . Öröktől fogva mindörökké. Mondják, kihűl majd 
a nap is ós elmúlik életadó fénye, sugárzó melege, 
vonzóereje. De a Szeretet, a mely a kereszteli dicsőült 
meg, soha el nem múlik, össze nem zsugorodik, meg-
ragadó, felemelő ereje soha ki nem fogy. 

Ez a dicső, változatlan örök Szeretet átjött velünk 
ebbe az új, gond és aggodalmakkal teljes esztendőbe. 
Óh ha csak ezek jöttek volna át! De itt vau Jézus 
Krisztus, közel van hozzánk ma is, mint volt tegnap és 
a hogy marad örökké. És azt akarja, hogy észrevegyük, 
hogy odalépjünk hozzá; felajánlja magát, mint legfőbb 
adományt. És ha hittel elfogadjuk, akkor mindjárt nem-
csak örök adomány, isteni kegyelem, hanem minden 
időkre szóló törvény és parancsolat lesz számunkra. Idéz 
naponkint maga elé. Nem lehet kitérni előle. Reánk veti 
tekintetét és akarja, hogy mi is meglássuk Öt. És nem 
is kell szólnia. Elég, ha mi is meglátjuk azt, a mit a 
tétovázó tanítvány látott: el nem muló, örök szeretetének 



jegyeit: a sebeket, melyeket értünk vett. Ezekben van 
a legfőbb és mindennapi parancsolat, a legdicsőbb Ígé-
ret és a mi vitézkedésünknek minden ereje, fegyvere ! 

p. 

LELKÉSZEK KATONAI SZOLGÁLATA. 
A L.-t 52. számának fönti czimö vezérczikke oly 

általános érdekű kérdéssel foglalkozik, hogy kénytelenek 
vagyunk mi is újólag hozzászólni. 

Elvi alapon állva mi is tiltakozunk minden olyan 
törekvés ellen, a mely arra mutat, hogy a papot valami 
különleges charizma birtokosaként akarják elkülöníteni. 
Igaz, hogy ez a tiltakozás fölösleges, mert a prot. egy-
házakban ezt senki sem akarja cselekedni. Sokkal inkább 
tiltakozunk azonban minden olyan törekvés ellen, a mely 
elsikasztani iparkodik azt a tényt, hogy nem a pap, 
hanem a gyülekezet különleges charizmának a birtokosa, 
ezért a gyülekezet első munkása mégis csak más szem-
pontból bírálandó el. mint az egyház egyéb tagjai. A 
gyülekezet birtokában lévő charizmák kívánják a lel-
kész kiváltságos helyzetét. 

Felesleges dolog, velünk prot. lelkészekkel szem-
ben azt bizonyítani, hogy „az állami szuverenitás teljes-
ségének elismerése elválaszthatatlan része a protestáns 
állam jogi felfogásnak". Kicsoda próbálta ezt tagadásba 
venni ? Mivel az esküdtszéki bíráskodásban mint esküd-
tek nem veszünk részt, ebből valaki azt kovácsolná 
ellenünk, hogy mi az állam bírói hatalmának teljességét 
nem ismerjük el ? ! 

„Az általános védkötelezettség érintetlensége, ki-
vételt nem ismerő általánossága minden kétségen felül 
áll." Úgy van. De talán ezt velünk szemben szükség-
telen hangoztatni? Valamennyien ott álltunk egykor a 
sorozóbizottság előtt, s ha alkalmasaknak talált bennün-
ket, besorozott. Emlékszem egyik theologus társunkra, 
gondatlanságból nem jelent meg a kitűzött időben, bizony 
szuronyos csendőrök vitték egy csizmadialegénnyel együtt, 
daczára papi mivoltának. 

Azt mondja a vezérczikk írója: „Be kell hát sorozni 
minden állampolgárt katonának, ha testileg, lelkileg alkal-
matos és pedig nem foglalkozásának specziális jellege, 
hanem kvalifikácziójának magassága szerint meghatá-
rozott általános jogosítvány szerint. A katonai szolgálatra 
beállított minden alkalmatos testű és lelkű emberre nézve 
a véderő szükségéből folyó czélszerüség kell, hogy meg-
határozza a katonai szolgálat keretében értékesítendő 
foglalkozást". A magas elvi alapról íme a való élet 
czélszerűségéhez jutott le a vezérczikk. így van ez jól. 
Az új véderotörvényben benne is van, hogy minden fel-
szentelt lelkész, a ki valamikor alkalmasnak találtatott, 
behívható katonai szolgálatra, s a „véderő szükségéből 
folyó czélszerüség" úgy határozta meg a katonai szol-
gálat keretében értékesítendő foglalkozást, hogy az lel-
készi foglalkozás legyen. Lelkészi foglalkozás hadba-
vonult, kiképzés alatt levő katonaság között és kór-

házakban. Az aztán a hadvezetőség gondja, dolga, hogy 
mikép véli helyesnek a bevált és kinevezendő lelkészeket 
specziálisan is kiképezni leendő szolgálatára. Senki se 
volna ellene, hogy békeidőben a tartalékos tábori (és 
kórházi vonaton működő stb.) lelkészek bizonyos időre 
szolgálatra hívassanak be, ne csak a tiszti szemlén jelen-
jenek meg, s a ruha megvásárlásában merüljön ki műkö-
désük. De, — erősen hangsúlyozzuk ! — mindenkor mint 
lelkészek vonuljanak be szolgálattételre, akármelyik irányú 
munkát végzik is majd a hadsereg körében. Ez termé-
szetesen nem akadályozhat meg egyeseket abban, hogy ha 
lelkök arra indítja őket, hogy a lelkészi (ne mondjuk 
jogczímnek) munka végzéséről lemondjanak, s helyette 
a fegyvert forgassák. (Ide lyukad ki a vezérczikk is !) 

Mindez megcselekedhető, a nélkül hogy a lelkészek 
lemondanának jogczímükről, mely szerintünk nem az ordó-
nak szól, hanem a specziális hivatásnak, mely hivatás 
betöltésére a hadsereg körében is égető szükség van. 
E lemondás helyett azt fogadjuk meg, hogy egyetemes 
egyházunkat és a világi hatóságokat kényszeríteni fog-
juk, hogy a katonai hatósággal karöltve gondoskodjanak 
arról, hogy ne néhány lelkészt hívjanak be erre a 
munkára, hanem százával. Arról talán ne is beszéljünk, 
hogy ez a munka nehezebb, mint a fegyver kezelése, s 
ugyanolyan nélkülözésekkel s életveszedelemmel jár. 
Tessék a hazajövő katonáktól megkérdezni — tisztektől 
is! — melyik munka értékesebb számukra, az-e, ha egy 
katonával (bakapap) több fekszik a lövészárokban, vagy 
pedig az, hogy ha az a katona lelkipásztori szolgálatot 
végezve széjjeljár mindegyikükkel jót tevén? Általános 
a panasz, hogy nincs papunk. Egyházam főgondnoka 
mint tiszt a harczmezőn van. Alárendelt katonái meg-
tudták, hogy egyházi főgondnok, nosza neki is estek, 
egyre azon rimánkodván, hogy akkor prédikáljon hát 
ő nékik. Kérő levelére el is küldtem néhány beszédet. 

Igazat adunk annak a lelkész édesapának, a ki 
azt kéri, hogy theologusainkat ne a bakák közé állásra 
tüzeljük, hanem állítsuk be őket kórházakba. 

A mikor elegáns mozdulattal el akarjuk dobni 
magunktól azt a helyzetet, mely biztosít bennünket, hogy 
mint katonák is lelkészi munkát végezhetünk —- szaba-
dabb mozgással, más munkaprogrammal, mint bakák 
tehetnénk a mellettünk hasaló bajtárssal —, el ne feled-
jük, hogy róm. katli. államban élünk. Bármilyen nagy-
lelkűen visszaadnánk — nem nekünk, hanem egyhá-
zainknak adott lelkészi szolgálatunkat biztosító jogunkat 
— a róm. kath. klérus ebben nem követ soha bennün-
ket. Nem azért említjük, mintha mi őket kívánnánk bármi 
tekintetben is követni, hanem milyen visszás helyzet volna 
az, ha a róm. kath. lelkész teljes papi ornátusában meg-
jelenne a katonák között, a mikor a ref. kollegája épen 
a niedert csinálja. Azt gondoljuk, annak az egyszerű ref. 
közkatonának jól esne ez a különbség? Vagy rendkívül 
tudná mérlegelni azt, hogy az ő papja önként lemondott 
lelkészi jogczíméről s vele egyenlő kiképzést kíván 
magának, ugyanakkor az ezredes úr udvariasan előre 



szalutál a kath. papnak?? Németországra ne hivatkoz-
zunk, ott más a helyzet. 

A prot. és róni. kath. lelkészek egyforma elbánás-
ban részesülnek a katonaságnál. Mi pedig így is hát-
térbe szorulunk folytonosan. Hátha a L.-t terve valóra 
válna. Isten mentsen! Igaza van a L.-t nagyérdemű 
szerkesztőjének, aláírjuk mi is, a mit a 924. oldalon 
mond : „Ne elveken lovagoljunk hát. . . /" Bizony ne. Lás-
suk meg a való életet. Ne feledjük el, hogy a háború 
folyamán már eddig is egész csomó ref. katona tért ki 
tőlünk s ment a róni. kath. egyházba, mert a róm. kath. 
katonapap foglalkozott vele. Hiába marasztották szerető 
szóval, két mankójára támaszkodva kijelentette, hogy ő 
ref. papot nera látott, a róm. kath. pap pedig szeretettel 
beszélt vele sokszor a Deckungban is, a Hilfsplatzon is, 
a Reservspitálban is. 

il /arjay Károly. 

JELENTÉS.* 

Alulírott 1914 november 23-án a főtiszteletű és 
méltóságos Elnökségtől azt a megbízatást nyertem, hogy 
a háború folytán az ausztriai kórházakban elhelyezett 
magyar református sebesülteket meglátogassam. Ez utamra 
november 27-én indultam el s miután az év végével és 
utitervem első részletének befejezésével mintegy természe-
tes határkőhöz értem, másfelől pedig olyan észrevételeim is 
vannak, a melyek gyors cselekvést és orvoslást igényelnek: 
bátor vagyok az alábbi részleges jelentésben utam eddigi 
eredményét röviden összefoglalni és észrevételeimet a 
velük kapcsolatos szerény indítvánnyal együtt a követ-
kezőkben megtenni: 

Bécsbe érve utazásom czéljáról legelőször a közös 
hadügyminisztériumnak tettem jelentést, a hol ez ellen 
semmiféle kifogást nem emeltek, sőt azt örömmel fogad-
ták. Egyetemes igazolványt és jogosítványt a monarchia 
összes kórházainak szabad látogatására nem kaptam, 
mert az az egyes hadtestparancsnokságok hatáskörébe 
van utalva, így nekem azt azoktól, illetve a térparancs-
nokságoktól kell esetről esetre beszereznem. 

Örömmel jelenthetem azonban azt. hogy missziói 
utamra való tekintettel az osztrák vasutügyi minisztérium 
teljes szabadjegyet bocsátott rendelkezésemre a missziói 
körút egész tartamára. Ezt a jegyet azonban 1915 január 
1-ével meg kellett újítanom s így néhány napi szünetet 
nyervén, felhasználom ez időt arra, hogy hazajőve, rész-
ben a Protestáns Egyházi és Iskolai Lap útján, részben 
pedig e hivatalos jelentésben számoljak be eddigi utam 
eredményéről. Itt, említem meg azt is, hogy a M. Á. V. 
igazgatósága a Budapest-Marchegg, illetve Királyhida 
útvonalra szintén öt szabad-jegyet utalványozott, a mit 
köszönettel fogadtam. Végül pedig hálás szívvel jegyzem 

* Ezt az érdekes jelentést Sebestyén Jenő terjesztette be 
az egyetemes konvent elnökségéhez, fontos kiküldetéséről és út-
jának első részletéről. A többi egyházi lapokkal együtt mi is 
egész terjedelmében közöljük. 

fel azt is, hogy Szilassy Aladárné kegyelmes asszony 
jószívűségéből díszes úrvacsorai edényekhez is jutottam. 

A mi utam irányát illeti, az az elmúlt hónapban a 
következő volt: Wien - Mödling-Ba den- Klostern euburg-
Prága, Pdsen-Kolin-Pardubitz-Brünn- H ien-Linz-Karls-
b ad-Eger- Prága- Wien. 

Ezekben a városokban az ott található sebesültek 
száma szerint időztem 1—2, vagy több napig. Utamban, 
a hol csak lehetett, a legtöbb helyen kerestem az érint-
kezést az ottani protestáns lelkészekkel, a kik — mint 
örömmel láttam — már sok helyen foglalkoztak sebe-
sültjeinkkel, sőt néhol magyar imádságokat is olvastak 
fel nekik, magyar nyelvű Újtestamentumokat ós vallásos 
iratokat osztogattak. Egyébként is sokszor láttak el ér-
tékes tanácsokkAl, igazán keresztyéni testvériséggel segí-
tettek minden munkámban. Különösen ki kell emelnem 
ezek közül Emil Wolf prágai ev. lelkészt és dr. Fer-
dinánd Schenner brünni ev. esperest. Ez utóbbi magyarul 
is tanul a magyar sebesült katonák kedvéért. 

Látogatásaimat az elhagyatottan, szomorúan, hon-
vágytól kínosan élő magyar katonák igaz, benső örömmel 
fogadták. Viszont pedig nagy és őszinte öröm volt szá-
momra az az általános tapasztalat, hogy népünknek lelke 
mélyén még ott él az apák hite és az őszinte vágy az 
igazi, komoly vallásosság után. Csak egy szomorú moz-
zanat volt utamban s ez az, hogy nem állott módomban 
megsebesült híveink nagy olvasási szenvedélyét, vallási 
és lelki szükségeit a megfelelő mértékben kielégíteni. 
De a számomra engedélyezett idő rövidsége nem enged-
hették meg azt, hogy minden városban, minden kórházat 
meglátogassak és az egyes lelkekkel, hosszasabban és 
többször is foglalkozhassak. Meg kellett tehát eléged-
nem azzal a tudattal, hogy mindez csak tájékozódás, 
úttörés, szóval pionirniunka volt, a melynek hasznai 
azonban ígv is megvannak. Igazi hasznát pedig akkor 
fogjuk látni, ha tapasztalatim alapján a főtiszteletű és 
méltóságos Elnökség további lépések megtételére fogja 
magát elhatározni, vagy az egyházkerületek fognak az 
általam körvonalazott irányban segédkezet nyújtani. Ed-
digi utamban a katonákkal való beszélgetéseken kívül 
két alkalommal prédikálhattam is, igen sok esetben úr-
vacsorát osztottam, nagyszámú Újtestamentumot és val-
lasos iratot juttattam kezeik közé és igen soknak álla-
potáról levélben, vagy levelezőlapon értesítést küldtem 
az illető családhoz, vagy a falubeli lelkészhez. 

Azonban legyen szabad hangsúlyoznom azt, hogy 
különösen vallásos olvasmányokra lenne óriási mérték-
ben szükség. Az Ujtestamentumok, bibliai részek és imád-
ságos füzetek most már mégis csak terjednek, de nagyon 
kevés a rendelkezésemre álló vallásos olvasmányok és 
füzetek száma. Tulajdonképen ev. iratok tekintetében 
mindeddig csak mások könyör adományaira vagyok utalva. 
Legyen szabad e helyen külön is felemlítenem dr. Dará-
nyi Ignácz dunamelléki ref. egyházkerületi főgondnok 
úr szívességét, a ki 1000 darab Újtestamentumot bocsá-
tott rendelkezésemre és Takaró Géza budapesti kőbányai 



ref. lelkész áldozatkészségét, a ki az általam megadott 
nagyszámú czímekre ezrével küldi az általa szerkesztett 
és nagyszerűen bevált „Igaz Gyöngyök" czímű kis evan-
gelizáló folyóirat számait. Ez azonban mind kevés és én 
éppen ezért bátor vagyok a főtiszteletű és méltóságos 
Elnökség figyelmét felhívni erre a körülményre. Az én 
munkám az előttem álló óriási területre való tekintettel 
elég gyors és sietős. Nem is juthatok el mindenüvé, de 
ha megfelelő mennyiségű iratról és terjesztőkről is gon-
doskodunk, az ébresztő, vigasztaló és lelkesítő iratok 
százezreit juttathatjuk el a beteg és elhagyatott lelkek 
közé. És nem tudjuk, hogy hány ezer és ezer lélek l'og 
felébredni, megnyílni, Istenhez és egyházához visszatérni 
ez olvasmányok hatása alatt. Úgy, hogy ez a kis anyagi 
tőke, a melyet az iratterjesztésbe fektetünk, gazdag 
erkölcsi, sőt végeredményben még anyagi kamatokat is 
fog jelenteni egyházunk számára. Egész lélekkel és Isten 
előtt való teljes felelősségérzettel hangsúlyozhatom, hogy 
régen volt már ennyire itt számunkra az idő az aratásra, 
s régen volt nagyobb az alkalom arra, hogy a fogékony-
nyá lett lelkek ezreit szerezzük vissza Isten országa s 
a magyar református egyház jövendője számára. 

Hogy tehát ezt a munkát elősegítsem, e végből 
nagy buzgalommal gyűjtöm azok czímeit, a kik az egyes 
városokban és kórházakban magyar ev. iratok terjeszté-
sére vállalkoznak. Ilyenek elsősorban a protestáns lel-
készek, azután az ápolónők, esetleg az ott lakó magya-
rok, s néhol a kórházi irodákban található protestáns 
irodai altisztek, sőt tisztek is. Ki lehetne ezt az irat-
terjesztést bővíteni még azáltal is, hogy körlevélben szó-
lítanánk fel az összes osztrák birodalmi prot. lelkésze-
ket, hogy ezt a munkát a hatáskörükbe eső kórházak-
ban vállalni szíveskedjenek. Ezáltal eljuttathatnánk ira-
tainkat oly helyekre is, a hová én rövid missziói útamban 
nem juthatok el. 

Igazi nagy erővel azonban csak akkor menne a 
munka, ha minél hamarább, több új ref. tábori lelkész 
kinevezését lehetne a hadügyminisztériumnál keresztül-
vinni. Eddigi utam és tapasztalatom alapján a követ-
kező helyekre kellene okvetlen és sürgősen tábori lel-
kész: 1. Linz-Salzburg vidékére : 2. Eger-Karlsbad-
Marienbad-Komotau stb. vidékére; 3. Prágába magába 
külön ; 4. Leitmeritzbe és legészakibb Csehországba kü-
lön ; végül 5 Brünnbe és környékére külön. Ezek a 
tábori lelkészek azután állandóan a háború egész tartamára 
egy körzetben lakván, igazán intenzív, alapos munkát végez-
hetnének úgy a lelki gondozás, mint az iratterjesztés 
tekintetében. S ebben a tekintetben a bécsi cs. és kir. 
közös hadügyminisztériumban tett látogatásaim arról 
győztek meg, hogy a hadügyminisztérium illetékes osz-
tálya is belátja e kinevezések szükségességét, így remél-
hető, hogy a közel jövőben több új tábori lelkészi kine-
vezés fog publikáltatni. Arra azonban ok\etlen szükség 
van, hogy a kinevezéseket úgy egyházi uton, mint az 
osztrák városok protestáns lelkészeinek segítségével az 
ottani térparancsnokságok útján sürgessük. Ezzel kap-

csolatban azonban még egy fontos dologra volna szük-
ség, t. i. arra, hogy a tábori lelkészek személyének, 
illetve a városok szerint való alkalmasságának megálla-
pításában maga az egyház is kivenné valaminő formában 
a maga részét és ez elől, okulván az eddigi tapasztala-
tokon, biztos értesülésem szerint maga a hadügyminisz-
térium sem zárkóznék többé el. 

Ezekben vagyok bátor utam első szakaszáról szóló 
jelentésemet a főtiszteletű és méltóságos Elnökséghez 
beterjeszteni. Remélem, hogy Isten segítségével népünk-
nek és egyházunknak további munkám folyamán is hasz-
nára lehetek. Legközelebb Morvaországot, Sziléziát, eset-
leg a német Breslau környékét és az osztrák déli tarto-
mányokat óhajtom bejárni. 

TÁRCZA. 

Csendes jegyzetek.* 
Hösök könnyei. Könnyek teszik emberivé az életet. 

Egy egész élet könnyek nélkül: óh ! Van-e ennél siva-
tagabb Szahara'? I A vágy felszökkenő szökőkútja, a bá-
nat hömpölygő vízözöne, a csapás omló zuhataga, a két-
ségbeesés irdatlan mély tengerszeme: ez a könny. l)e 
ez a remény smaragdcseppje, az öröm brilliánsa, a harag-
fekete gyémántja, a csöndes boldogság tompafényű 
opál ja is . . . 

A könny a lélek legerősebb védőpánczélja. Nélküle 
de hamar elvesznénk. Az ókor Niobéjától — Laokoónon 
keresztül —- Rubens síró gyermekén s a Magdolnák bűn-
bánó alakján át leszivárog a könnyek árja egész nap-
jainkig . . . 

Valami csodálatos, érthetetlen ösztön a gyengeség 
jelének tartja. Valami férfiatlan megnyilvánulásnak Hiába 
könnyezett Jézus, az Istenember s utána megannyi bátor 
mártír, rettenthetetlen hős, oly idegen nekünk a hősök 
könnye ! 

De ha megismertük, hej ! De megszeretjük. Imánkba 
foglaljuk, mindörökké áldjuk. 

* 

Mintáz őskeresztyének „újszülöttjei", a „quasi modo-
geniti" szelíd gyermekei, tiszta hófehér öltözékben fek-
szik egy zászlós. Hófehér a szoba minden kicsiny zuga. 
Fekete csak a fiú parázsló szeme s a mellére tűzött vas-
kereszt. Szava — bár a láztól még gyenge — zeng, ha 
szól a hősi „sturm"-ról . . . s mintha diákcsiny lenne, 
derült humorral cseveg a beszéde: hogy lovagolta meg 
az általa elfoglalt ellenséges ágyút! . . . Asztalkája fiók-
ját kihúzza. Két csomag levél. Eltitkolta, de észrevettem. 
Mindkettő női írás. Az egyik finom, fiatalos, hegyes, 
törékeny . . . A másik öreges, reszketős. De nem ezt 
mutatta, hanem az orosz golyót, a melyik egy egész 
örök életre be akart rendezkedni a mellében . . . De a 
hívatlan vendéget kitessékelte az operálókés. 

* Ez a szép czikk újévi számunkba volt szánva; az ünnepi 
nehézkes postaszállítás miatt késett le. 



Olyan bátor, olyan vidám, olyan hős! 
Mikor aztán együtt imádkozunk s a fehér szobából 

a fohász fehér szárnyain elszállunk a sötét harczmező 
mostoha tábora fölé . . . szeme kigyúl, a vaskereszt meg-
zörren feszülő mellén . . . a hős , . . . a hős készül VISSZü . . . 

nem tántorítja jaj. könny, fájdalom, veszély . . . 
De mikor váratlanul, hirtelen, mint a hazatérő 

postagalamb, leszáll fohászunk arra a két házra, a hol 
azok az áldott kezek szorgoskodnak . . . Elakad szava, 
megragadja karomat. Megindul könnyei árja. 

A hősök könnye! 
* 

Tetszik-é tudni, ki volt Rohs Valentin? Egy sze-
gény lengyel a 14-ik Feldjagerbattallionból. Neje, hat 
gyermeke földönfutóvá lett. Ma sem tudja, iiol van. 
0 pedig ott kúszik az éj sötét leple alatt a bogárhátú 
major felé . . . elhelyezni a gyujtókanóczot, kifüstölni a 
muszkákat. Már csúszik is vissza. Egyszer csak — mintha 
óriás nyitná fel rémítő szemét — rápillant az oroszok 
kutató reflektora. Egyszerre dörrennek a fegyverek. 
Teste elnyújtózik. Felfelé fordult szemfehérjén épp úgy 
megtörik a reflektor zöldes fénye, mint a felgyújtott 
major lobogó lángja . . . 

Ki hozza el a tetemet? Hátha élet van még benne, 
s csak küzködik az orvul támadó novemberi fagygyal? 
Megindul infanterist Nagy József, pipáját, dohányát baj-
társára hagyva . . . Ha kisütne a hold, csudálatost látna : 
egy nagy mászó hangya küzködve czipeli óriás falatját. 
Elér a lövészárokig. De ja j ! A világító pisztoly rakétája 
villámgyorsan sistereg nyomában. Hirtelen lenyújtja a 
tetemet. A magnézium sziporkázó fényénél fütyülnek a 
golyók, s ő fejjel bukik előre. Be a lövészárokba . . . 

Mind a kettő megélt. De attól kezdve a lengyel 
az alföldi kálvinista íiút el nem hagyta volna egy vilá-
gért sem. Az igazi ember életéért életével áldozik . . . 

Még itt Bécsben is, a hol a sebesülteket sérülé-
sük szerint osztályozzák, addig kért. addig könyörgött, 
míg újra egymás mellé kerültek. A jámbor galicziai ker-
tész, meg a Csekonics grófok béreslegénye egy szót sem 
értettek egymás nyelvén, de azért a lengyel mindent 
kiolvasott barátja szeméből. 0 hivatott el engem is. De 
későn. Vívódott a hős magyar tiú. Szent az önkívület; 
ilyenkor tanul a lélek csecsemő módjára tipegve lépe-
getni az örökélet ösvényén. Lényünk izgatott válaszai 
ezek a leírhatatlan hívó szózatra: megyek . . . rögtön 
megyek . . . csak még egy kicsit . . 

A lengyel simogatja, czirogatja, mosolyog, mint a 
mártír édesanya beteg gyermekénél. Oh! ennyi szere-
tetre fel kell pillantani. A lélek visszatér még egy pilla-
natra, hogy mindent elvégezzen. Rám néz tört szemével és 
a kis fiókra. Kihúzom. Mindent kiszedek és odaadom a 
lengyelnek. Egy galléros szivar. Vájjon kitől kapta, mire 
tartogatta? Egy kis bajuszpedrő . . . Nyalka kis baju-
szát, délczeg úri magát, egy kis béresházban . . . tele 
búbánatban . . . szomorú valaki . . , meg-megemlegeti 
. . . És egy bicska . . . Nem olyan „nájmódi", csak 

amolyan régi, görbe . . . fehérnyelű . . . fej érvári 
bicska . . . 

Mosolyog a hagyatékra! Megragadja barátja kezét. 
Mondana valamit . . . melle hördül, könnyje csordul 
. . . Vége. 

Rohs Valentin pedig reáborult az árva magyar fiúra, 
s könnyzáporral mosta azt a könnyes arczot . . . Hősök 
könnye. 

Hogyisne ?! Hiszen életét adta ő érette. 
„Lehet-é nagyobb szeretet annál, mintha valaki 

életét adja barátaiért?!" És érzem, hogy közöttünk 
van 0 is, ki mindnyájunkat megváltott. 

S mikor majd békés családi hajlékban összekerül 
a hat kicsiny Rohs-gyerek, fürge szemük módosan komoly 
lesz, mikor egymást biztatják : csitt, jók legyünk, mert 
az apától mindegyik kap ugyan kenyeret, de csak a 
jónak szegnek avval a késsel! A fejérvári bicskával. 

* 

De nemcsak a lengyelnek van gyereke. Van a 
magyarnak is. Például a Mező János két szép kicsi fia. 
Máramarosszigeten jól kinn aBandzsalgó-utczában, annak 
is a végén, a 438-as szám alatt laknak. Azaz, hogy: 
laktak. Mert a muszka elől öreg szüleikkel, jó édes-
anyjukkal ők is elszaladtak . . . Talán ezóta ott is van-
nak, a hová a jó kis gyermekek jutnak : . . . a jó Istennél. 

Fészke szétdúlását ott tudta meg az apa a lövész-
árokban. Szívében az oroszok ellen mérhetetlen keserű-
ség kavargott. Természetes, hogy a rohamon ily égő 
lélekkel . . . ő volt a .legelső! ! Úgy rohant a hős eksz-
tázisával, mint az oroszlán . . . Hét golyó döntötte le. 
Hat a jobblábába fúródott. A leszálló este csikorgó 
hidege s gyöttrelmes kínjai között csak az melegítette, 
hogy a mieink távolabb és egyre távolabb űzik az el-
lenséget . . . 

Azután elkezdte vonszolni magát két kezével. Tenye-
réről a fagyos, kemény rög leszedte a bőrt, a húst . . . 
Nem baj! Neki a gyermekekért élni kell . . . Nem bohó-
kás frázis, hogy az éj történetén ez az akarata vörös 
fonálként húzódik . . . Hisz' vére jelölte azt. . . S mikor 
már látja a segélyhely derengő világát, elhagyja ereje 
s úgy érzi, hogy a lába nő, növekszik, nagyobb lesz, 
mint a teste, nagyobb lesz, mint a világ. Elborít mindent. 

Úgy találták ájultan, félig fagyva a szanitészek. 
* 

Mikor itt Bécsben elhivatott, hogy úrvacsorát vesz, 
úgy elgyönyörködtem benne, olyan rózsás, piros arcza 
volt. Csak akkor komorult el, mikor szó került, hogy az 
asszony, az a szegény asszony még mindig nem ír. Csak 
a jó Isten tudja, hogy hol van. 

Felolvasom előtte a nagy vacsora példázatát (Lukács 
XIV.). A többi beteg felkönyökölve figyel, Egy szót sem 
értenek, de annál misztikusabb hatást tesz rájok. Mint 
az őskeresztyénekre a nyelveken szólás . . . 

„És mindnyájan egyenlőképen kezdték magukat 
mentegetni . . . " 

Ugye te is, sebesült bajtársam ! az épség idején 



hányszor elmulasztottad a szent vacsorát, hányszor men-
tegetted magad ? 

Földet vettem . . . ökröt vettem . . . feleséget vettem . . . 
Kicsi földed elpusztítva, jószágod elhajtva . . . csa-

ládod szélnek eresztve . . . te magad megsebezve . . . 
Erős az Úr! Kicsoda szállhatna szembe vele. 
De szerető és kegyelmes is, ímé így szól . . . 
,.. . . Eredj hamar a város utczáira és szorosaira 

és hozd be ide a szegényeket, csonkabonkákat . . . " 
Fölkiáltott, felkapta paplanát, a mosolygó, rózsás 

tiú sírt, keservesen. Én pedig megrendülve néztem térd-
ben levágott, csonkabonka lábát. A vérmérgezés, a fagy, 
a hat seb elvitte. 

Megpróbált Isten, de nem liágy el. Minél nagyobb 
a szenvedés, annál jobban szeret. Csak folyjon könnyeid 
árja. Jézus veled van. Drága áldozat az Úr előtt . . . a 
hősök könnye ! 

* 

Az úrvacsora után megbékélve, megnyugodva be-
szélni kezd. — „Mikor elbúcsúztunk, a kisebbik fiú az 
anyja öléből a nyakamba kapaszkodott, a nagyobbik 
csak a térdemig ért, azt ölelgette. Mit ölel ezután . . 
Majd megint derűsre fordul : „mikor haragos voltam, az 
asszony megölelt: édes uram, már megint ballábbal kelt 
feli . . . ezután mindig úgy kell, mert jobb, az nincs .. 

* 

Nincs, de lehet! 
Mikor kijöttem a kórházrengetegből, a friss téli 

levegőt élvezve, gyalog bandukoltam haza. 
Szegény Mező János! 0 sohasem mehet így többet. 
De mehet 1 
Körülöttem mindenki karácsonyi ajándékot czipel 

családjának. Én is rágondolok Bécsben szenvedő sok 
száz magyar bajtársamra. Ezek az én fiaim ! Szegények-
nek karácsonyi ajándék helyett csak a Karácsonyt vihe-
tem ajándékul. Karácsonyt — Jézust! Mindenkinek. 
A szegény csonkabonkának is! 

Önkéntelenül megállok a nagy fényes kirakat előtt. 
Csupa aktualitás! Vatta, kötszer, gummipólya, gipsz-
kötés . . . műláb ! 

Vájjon tud-e Jézus lelke ma is szólani a magyar 
református társadalom szivén keresztül a sxegény csonka-
bonkának : 

„Kelj fel ós járj !" 
Vájjon tud-ó? ! 
Felelj szíved szerint és segíts letörölni a hősök 

könnyét! 
* 

Kívánok boldogabb újesztendőt! 
Csikesz Sándor. 

Karlsbadi levél. 
Brünnből letértem Bécsbe, részben abban a remény-

ben, hogy bécsi czimekre rendelt vallásos iratokkal újra 
fölszerelhetem magam. Nagy szomorúságomra azonban 
még nem érkeztek meg. Minden reménységem tehát 

Csikeszben volt, tudván, hogy tábori lelkészként Bécsbe 
került. A magyar minisztériumban egészen váratlanul 
találkoztam is vele. de iratok helyett azokkal a gondo-
latokkal fogadott, a melyeknek nyilt levelében azután 
határozott kifejezést is adott, Mindössze 20—25 darab 
füzetet kaphattam tőle a Harmatcseppek-ből s így ezzel 
s a még nálam levő készlettel indultam újra útnak. 
Miután pedig meghallottam, hogy Linzben nagy szám-
mal feküsznek magyar sebesültek, elhatároztam, hogy 
Karlsbad előtt még oda is elmegyek. 

Linzben. 
Jól sejtettem, hogy Linzben még nem járt magyar 

ref. tábori lelkész. Pedig okt 25.-e óta annál a had-
testnél van Boda Péter nagyberényi lelkész, csakhogy 
Trientbe rendelték s így valószínű, hogy nem is tud 
arról, hogy Linzben, a mely az ő köréhez tartozik, 
mennyi protestáns magyar katona fekszik. Itt a kórház-
látogatási engedélyt nem kaptam meg mindjárt s így 
nem a kórházakba, hanem az ev. lelkészi hivatalba 
mentem legelőször. Az ev. esperes influenzában feküdt 
s így nem fogadhatott. Otthagytam a névjegyemet s 
este már jött az egyik segédlelkész, hogy egy súlyosan 
sebesült hódmezővásárhelyi magyar emberhez kellene 
úrvacsorát vinni s mert ők nem tudnak vele beszélni, 
nagyon Örülnek, hogy épen Linzben vagyok. Rögtön 
útnak indultunk, de a betegnek az úrvacsorát már nem 
lehetett kiszolgáltatni. Szegény Mucsi Ferencz harmad-
napra kiszenvedett. Sok komoly beszélgetésem volt vele, 
méltó a feljegyzésre. Majd egyszer külön leírom. Annyi 
bizonyos, hogy erős és mély hite volt. — Linzben 
egyébként igen sok protestáns sebesült volt. Es a mi 
sokunk előtt annyira érthetetlen, azoknak a katonáknak 
egy része került oda, a kik a Hornon na körüli csatákban 
sebesültek meg. Debreczen-, Orosháza-, Szarvas-, Békés-
csaba vidéki emberek. Szerencsére az ev. lelkészi hivatal 
itt is gondjukat viselte. Iratokat, újtestamentumokat 
már sokan kaptak, mire odaértem. Az egyik kórházban 
egy bevonult derék irodai altiszt (a polg. életben 
evang. tanító) segítségével istentiszteletet is tartottam 
és úrvacsorát is osztottam. Az istentiszteleten egy gör. 
katli. magyar tanító is résztvett, Egyéb kórházakon 
kívül meglátogattam a linzi ev. gyülekezeti kórházat, 
a mely az odavaló hívek bölcs előrelátását és áldozat-
készségét dicséri. A kórházban diakonisszák ápolnak. 
Itt hallottam azt is, hogv az egyébként is állandóan 
ébrenlevő „Los von Rom" mozgalom az osztrák déli 
tartományokban különösen erős tápot nyert újabban az 
által, hogy a háború óta nagyszámú szlovén róm. kath. 
pap ellen kellett vizsgálatot indítani hazaárulás vádja 
miatt s ez a tény igen erős ellenszenvet ébresztett a 
római katholiczizmussal szemben sokfelé. — Linz mellett 
van, mint hallom, az osztrák protestánsok egyik egyházi 
lapjának szerkesztője is, a ki stanislaui ev. lelkész 
volt s most arról is nevezetes, hogy miután az általa 
alapított árvaház 120 gyermekével az oroszok elől 
menekülni volt kénytelen, majdnem két hétig utazott 



a gyermekekkel együtt gyalog, kocsin ós vonaton, 
a míg végre egy Linz melletti kis faluban új otthonra 
lelt az összetört sereg. Valóban imponált az a lelkierő, 
a mely egy ilyen vándorlás végrehajtásában megnyilat-
kozik. — Idejegyzem még azt az érdekes két felírást, 
a melyet a linzi zsinagóga két kapuja fölött láttam. 
Az egyik így hangzik: Sind wir nicht alle Kinder 
eines Vaters? A másik pedig: Hat uns denn nicht ein 
Gott erschaff'en? Ezekben a háborús napokban mind 
a két felírás különösen aktuális. 

Karlsbadban. 

Gyönyörű havazásban utaztam egész nap Karlsbad 
felé. A sokféle hotel után keresztyén környezetre vágytam s 
az „Evang. Hospizu-ba szálltam, a mely Karlsbad leg-
szebb helyén épült, az ottani evangélikusok tulajdona, 
s mint később megtudtam, óriási hasznot hozó vállalko-
zás. Az igazgatónője a karlsbadi ev. lelkésznek, Camillo 
Fellernek leánya. Másnap mindjárt fel is kerestem Fellert. 
Sok mindenben útbaigazított, megemlékezett magyar 
ismerőseiről, dicsőítette Budapestet. Magyar Ujtestamen-
tomai már neki is voltak. A magyar sebesültek száma 
akkor már kisebb volt, mint 2 héttel azelőtt. Végigláto-
gattam őket, s mindjárt meg is hívtam az ev. templom-
ban s az ev. Hospizban tartandó karácsonyi ünnepekre, 
magam azonban, sajnos, az ünnepélyeken nem lehettem 
jelen, mert időm ki volt számítva, s a karácsonyi ünne-
pekre Prágába kellett újra menni, hogy az ottani sebe-
sülteknek úrvacsorát oszthassak. Szerencsére Karlsbad-
ban is már várt vagy négy csomag vallásos irat, köztük 
a katonák által annyira szeretett és a Kálvin-Szövet-
ság által küldött Koszorú-füzetek is, úgy hogy nagy 
örömömre az iratokkal ez alkalommal nem kellett olyan 
nagyon takarékoskodni. Szép karácsonyi ajándék jutott 
belőle a katonáknak. Sok újtestamentumot és bibliai 
részt hagytam Felieméi is, megköszönve neki minden 
lekötelező szívességét. 

Egerben. 

Karlsbadból egy napra Egerbe is átmentem s bár 
itt is üresedni kezdtek épen a kórházak, még mindig 
sok magyart találtam, köztük néhány nagyon súlyos 
beteget. Karácsonyi ajándékul itt is osztottam ki ira-
tokat, sőt a járvány-kórházat is meglátogattam s két 
ápolónőnél hagytam hátra iratokat is az újabban érkező 
magyar sebesöltek számára. Marienbad, mint értesültem, 
épen azokban a napokban egészen kiürült. Franzens-
badba pedig a rossz vasúti összeköttetés és küszöbön 
álló prágai utam miatt már nem mehettem. De egyéb-
ként is azt hallottam, hogy ott rendes körülmények között 
is csak kevés sebesült van elhelyezve. 

Sebestyén Jenő. 

Távíratmegváltásí lapok 
sere a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker., Molnár-utcza 17. szám), j t Jt Jt S Jí 

KÜLFÖLD. 
Svájcs. 

A „Bázeli Misszió Társaság" most adta ki mult 
évi munkájáról 99-ik évi jelentését. Ez a missziói tár-
saság az Urlsperger által alapított „Deutsche Christen-
tliuni GesellschafV'-ból sarjadzott ki. Ennek a társaság-
nak Bázelben volt a székhelye és vezetői: Steinkopf, 
Spittler stb. alapítottak szerény keretek között 1815-ben 
egy missziói iskolát, a mely azóta is áldásosán műkö-
dik. A következő évben egy missziói lapot indítottak, a 
mely ma is megvan és 98-ik évfolyamát járja. A jelentés 
szerint a missziói társaságnak Indiában 26, Chinában 
19, afrikai Aranyparton 11, Togoban 1 és Kamerunban 
16, összesen 73 főállomása van, 277 férfi és 173 női 
misszionáriussal. A f. évben összesen 4266 felnőtt egyént 
kereszteltek meg (India 219, Ciiina 1374, Aranypart 766 és 
Kamerun 1907). A missziói állomások keresztyénjeinek 
száma összesen 72,101. A működő társaságnak 865 is-
kolája van ! A „tanítványok" száma összesen 56,872, leg-
több Kamerunban (22,818). A társaság összes bevétele 
2.537,021 frank volt. Ebből a missziói ipari és kereske-
delmi kolóniák bevétele több mint félmillió ; a császár-
jubileum alkalmából befolyt nemzeti ajándékból ennek 
a missziónak 455 ezer frank jutott ós több mint 1 millió 
folyt be a különböző egyesületek gyűjtése folytán ! Fáj-
dalom, hogy ennek a legrégibb kontinentális missziói 
társaságnak munkáját is a legtöbb helyen megbénította 
a nagy világháború. Hiszen Kamerun és Togo is már 
harcztér lett az angolok kapzsisága folytán. Sajnos nem 
sok kilátás van reá, hogy a bázeli misszió jövő évi ju-
biláris esztendei jelentése olyan fényes eredményekről 
számolhasson, mint a mostani. A háború nehezen gyó-
gyuló sebet ejtett azon a munkán, a mely az utolsó év-
tizedekben oly nagy reményekre és dicsőséges kilátá-
sokra jogosított . . . (p.) 

A szórványok segítése. A szórványokban levő protes-
tánsokat segélyező genfi társaság deczeinber 6-án tar-
totta évi közgyűlését. A gyűlést Martin Jakab, a genfi 
lelkészegyesület alelnöke nyitotta meg bibliaolvasással 
és rövid imával. Utána Heyer, a bizottság elnöke, beszélt. 
Köszönetet mondott a bőkezű akakozóknak és alapító-
tagoknak. Beszámolójában elmondotta, hogy 1913-ban 
301 ezer frank gyűlt össze a nemes czélra. Ezen összeg-
ből 236 ezer frankot költöttek a Svájozban levő szórvá-
nyokra és 56 ezret a külföldiekre. Heyer kiemelte a 
Claparéde-család 16 ezer frankos alapítványát. 

Fulliquet felolvasása. Fidliquet, a genfi egyetem 
theologiai fakultásának jeles tanára „Isten és a háború" 
czímen felolvasást tartott a reformácziói nagyteremben 
deczember 6-án. Előkelő, nagyszámú közönség hallgatta 
a tudós fejtegetéseit. Fidliquet úgy tekinti ez egész 
háborút, mint olyan alkalmat, a mikor Isten megraga-
dóbb formában lép fel, mint az egyesek és a népek 
nevelő édesatyja. A háborút Isten nem akadályozza meg, 
mivelhogy az embert szabadakaratának gyakorlásától 



nem fosztja meg. A sok szenvedés, mely a háborúból 
folyik, megtanítja az embereket arra. hogy az emberi 
bűnöket ezentúl szorgosabban kerüljék a jövőben. Az 
ó-testamentum Istent a zsidó nép harczias Istenének 
mutatja be, de a próféták már tisztultabb világnézetnek 
hódolnak, mert a világbéke eljöveteléről szólanak és 
annak a boldogító hatástát rajzolják élénk színekkel ;i nép 
lelki szemei elé. T. I. 

London. 
Az angol egyházi életről most keveset hallunk. 

Alig akad följegyezni valója a krónikásnak is. Most arról 
értesítenek bennünket a londoni lapok, hogy decz. 15-ike 
óta a londoni Szent Pál-székesegyházban mindennap 
az éjszakába belenyúló sorozatos istentiszteleteket tartanak 
a háború szerencsés kimenetele érdekében. Az isten-
tiszteleteket, melyeket a háború végéig folyvást megtar-
tanak, a londoni püspök kezdte meg, a ki úgy rendel-
kezett, hogy d. u. 5 óráig bárki bemehet a székesegy-
házba, este 5 órától 11 óráig csak jeggyel lehet belépni, 
este 11 óra után reggel 5 óráig pedig csak férfiak ve-
hetnek részt az istentiszteleten. Az első napon több mint 
tízezer beléptijegyet adtak ki. Az egymást követő egy-
házi szertartások mindegyike előlírt imákból és énekek-
ből áll Minden szertartás alatt a Miatyánkon kívül a 
püspök által kijelölt 12 témáról külön-külön imát mond 
a szertartást vezető pap. Ilyen téma, melyről külön imát 
kell mondani, a következő: „Bocsássa meg az Isten 
egyházunk és nemzetünk vétkeit." A hadseregért való 
imában külön meg kell emlékezni azokról a katonákról, 
a kik vízalattjáró hajókon vagy repülőgépeken teljesí-
tenek szolgálatot. Imádkozni kell Anglia összes szövet-
ségeseiért, tehát Oroszországért, a pogány Japánért is ! 
No de ellenségeiért, értünk magyarokért is ! Ellenségeik, 
— értsd: németek, osztrákok, magyarok, törökök — 
részére ezt kérik a jó angolok: „Az Isten bocsássa meg 
bűneinket, hogy sziveinkben ne legyen személyi gyűlölet 
az angolok ellen, hogy a félreértések okai szűnjenek 
meg közöttünk és az angolok között és hogy jutalmaz-
zon meg bennünket az Isten mindazokért a jótétemé-
nyekért, melyekben az angol sebesülteket vagy foglyokat 
részesítjük." Kíváncsiak vagyunk rá, vájjon mit szólná-
nak hozzá, ha mi ezt imádkoznánk : „ úgy áldjon és ju-
talmazzon meg benneteket is az Úr, a mint bántok a mi 
foglyainkkal"? Egy másik elrendelt imatárgy: r Könyör-
gés az Úrhoz, hogy a.békekötés után a nemzetek jobban 
tiszteljék egymást, mint eddig." Helyes. De a mi helyzetünk 
ebben sokkal nehezebb. Most még úgy érezzük, hogy az 
angol nemzetet jobban alig tudjuk majd tisztelni, örülnénk 
neki, ha csak úgy tudnánk is, mint ezelőtt. m. k. 

V jJF* ^ ^ b ronzbó l vert, igen 
I t T i f ^ sikerült plakettje öt 

1 X ^ 1 1 V / I I I korona árban meg-
rendelhető a Kálvin-

Szövetség titkári irodájában (IV. ker., Molnár-
utcza \1• szám). 

I R O D A L O M 

Imakönyv. A magyar nemzet szent ügyéért és a 
harcztéren küzdő szeretteinkért mondandó imádságok. 
Kiadja: a kecskeméti református egyházmegye. Meg-
rendelhető Bazsó Kálmán könyvkereskedésében Nagy-
kőrösön. A 22 imát tartalmazó tüzet ára: egyes példány 
24 fillér, 100 darab 20 korona. 

Az Igehirdető janiiáriusi számának (ára 1 K 20 f) 
tartalma: Lukácsy Imre dunavecsei ref. lelkész : Az Úrnak 
orczája veliink jár-e? (IJj-évi, háborús időben.)—Rédei 
Károly nagykárolyi ev. lelkesz: Mária éneke (IJj-évi, 
háborús időben). — Takács Sándor mándi ref. lelkész: 
A hét pecséttel lezárt könyv (Új évi, háborús időben). — 
Kiss Samu nagybarátfalui ev. lelkész: Jézus legyen jel-
szavunk (Háborús időben). — Smid István rozsnyói ev. 
lelkész: Az üdvösség útján (Vasárnapi). — F. Varga 
Lajos nagyrábéi ref. lelkész: Mit féltek? (Háborús idő-
ben). — Néhai Zábrák Dénes volt soproni ev. lelkész: 
A szent család útja (Vasárnapi). — Lukácsy Imre duna-
vecsei ref. lelkész: Az élet diadala (Halotti). Kiadó-
hivatal: Nagybánya Hid-utcza 19. sz. Előfizetés: Egész 
évre 12 K. 

A lielmisszió czímű folyóirat, a melyet a Luther-
Társaság ad ki Majba Vilmos főtitkár szerkesztésében, 
deczemberi számában is a mostani időkre szóló alkalmi 
liturgiális imádságokat és beszédeket ad. Előfizetése egész 
évre 4 K. Kiadóhivatal X., Ihász-utcza 5. 

Imák a betegágyon, sebesült katonák részére czí-
men imakönyvet adtam ki sebesült véreink vigasztalá-
sára, mely 12 drb imádságot tartalmaz. 1. A Hazáért. 
2. Az elvesztett épségért, egészségért. 3. Sebesült ka-
tona reggeli imája, 4. Sebesült katona esteli imája. 5. 
Imádság a feleségért. 6. Gyermekekért. 7. Szülékért. 8. 
Özvegy édes anyáért. 9. Sebesült katona karácsonyi 
imája. 10. Sebesült katona ó-évi imája. 11. Sebesült 
katona újévi imája. 12. Ima a békességért. Szeretettel 
hívom fel lelkésztestvéreim figyelmét fenti munkámra, 
mely Kókai Lajos könyvkereskedésében (Budapest, IV., 
Karaermayer-utcza 1 szám) darabonkint 20 fillérért kap-
ható. Szendrőlád, Lengyel Gyula, ref. leik. 

Petőfi legszebb harczi költeményei. A mostani 
világháborúban kiizdő magyar katonák buzdítására és 
gyönyörűségére összeszedte Kardos Albert. Debreczen, 
1914. Hegedűs és Sándor könyvkiadóhivatala. 8° r. 20 1. 
Ára 20 fi 11. Aktuális és ritka jó könyvecske. Okos gon-
dolat volt megszólaltatni Petőfit a mostani háborúban. 
Kiválasztott költeményei oly frissek, mintha most irta 
volna és egészen találnak az alkalomhoz. Ott van pl 
köztük Föl a szent háborúra 1 mely a muszka kolosszus 
ellen Íratott s ma teljesen beleillik háborús hangulatunkba. 
Szent és magasztos a czél, mely e füzetet létrehozta: 
olyan lelki táplálékot nyújtani a küzdő katonáinknak, 
mely Őket lelkesíti, tüzeli s egyszersmind gyönyörködteti 
is. Bizonyára nemcsak olvassák, hanem sokan szóról 
szóra is megtanulják ezeket s ezekkel mennek a harczba. 
A füzet külsőleg úgy van kiállítva, hogy a katona köny-
nyen elteheti s mindenütt magával hordhatja. Ara csekély, 
hogy mindenki hozzá juthasson. Ajánljuk minden hazafi 
szíves figyelmébe. 

Sértő dolgok. A német hadvezetőség eltiltotta az 
ízléstelen, ellenséget, ezek uralkodóit sértő levelező-lapok-
nak a harcztéren küzdő katonákhoz való küldését. Való-
ban nálunk is igazán megbotránkoztató, csúf és az el-
lenséggel szemben is köteles magyar lovagias érzést 
sértő kártyákat, képeket láttunk sok helyen a kirakatok-



ban, a melyeket az élelmes vállalkozás gyártott az itt-
hon maradtak mulattatására és hősies érzelmeinek gyara-
pítására. Az ilyeneket semmiképen sem volna szabad 
megtűrni. 

EGYHÁZ, 
Lelkészválasztás. A rásonyi ref. egyházközség < sorba 

Dezső bodrogolaszi h.-lelkészt, a tornagyöngyösi ref 
egyházközség Köszeghy Gábor egii s.-lel készt, a pető-
falvi ev. egyházközség Schrodl József lajtaújfalui lelkészt 
választotta meg lelkipásztorául 

Beszélő számok. A budapesti ref. egyház statisz-
tikája az előző évhez viszonyítva általában kielégítő 
eredménnyel záródott, bár épen a háborús viszonyok 
miatt nem lehet az elmúlt év adatait az előzőhöz hozzá-
mérni annak számbavétele nélkül, hogy a különböző 
eredmények rendkívül különböző külső viszonyok között 
jöttek létre. A keresztelések száma, 2648, örvendetes 
javulást mutat a tavalyi 2582-höz képest. Érdekes, hogy 
a többlet majdnem kizárólag a leánykeresztelők meg-
növekedéséből ered A temetések száma 1496, csak 5-tel 
növekedett 1913 óta, de ebben a kedvező statisztikában 
része van talán a háború rettenetes halálozási statisz-
tikájának is. Konfirináltatott 832, az előző esztendőben 
680- Megapadt a házasságkötések száma. 572 házasság-
kötésre kérték Isten áldását tavaly, holott 1913-ban 
08l-re. Az elmúlt évben 433 vegyesházasságból 133 
esetben köttetett megegyezés javunkra, a mi bizony csak 
31%- Ebben az egyházunk jövőjére oly fontos kérdés-
ben nagy intelem nekünk ez a szám. Annál is inkább, 
mert a parochiális körök között a Kálvin-téri, hol különö-
sebb figyelem fordít,taiik e kérdésre, kicsi híján 50%-ában 
a vegyesházasságoknak tudott egyházunk javára meg-
egyezést köttetni. Az át- és kitérések arányszáma na-
gyobbára megmaradt. Hozzánk áttért 124, tőlünk kitért 
113. Az áttérések kedvező arányát az izraeliták közül 
áttértek teszik. A kitérések nagy száma pedig a róm. 
kath. egyház háború alatt csak erősbülő ezirányú ak-
cziójának tudható be. Erről is lehetne adatokat közöl-
nünk, de ezek most nem tartoznak ide, azután meg úgyis 
csődöt mondott a századéves tisztán sérelmi politika. (mgy.) 

Adomány. A makádi ref. egyház részéről Eötvös 
Ferencz lelkész 5 K-t küldött be hozzánk vallásos ira-
toknak a hadbavonultak és sebesültek közötti terjeszté-
sére. Átadtuk a Kálvin-téri ielkészi hivatalnak, a hol 
ezeket az adományokat kezelik és helyes felhasználá-
sukról gondoskodnak: Az illető összeg, mint a beküldő 
lelkész jelenti, az év utolsó napján begyűlt perselypénz. 
Ezzel kapcsolatban említjük, hogy a közeli napokban 
bizonyára többi gyülekezeteink is megemlékeznek erről 
a szent ügyről, annyival inkább, mert püspökünk felhí-
vást küld az összes gyülekezetekhez. Adja Isten, hogy 
kedves és eredményes fogadtatásra találjon mindenütt 
ez a felhívás. Az „Isten dicsőségére" való adakozások 
köréből nem maradhat el az e czélra szánt adomány és 
minden gyülekezetből jön legalább egy vasárnapi persely-
pénz, vagy egyéb uton gyűjtött adomány. A többi kerü-
letek is hasonlóképen cselekesznek (Tiszántúl is meg-
történt) és megszűnik majd minden jogos panasz. 
Budapesten már több, mint ezer kor, gyűlt össze e czélra. 
Megható jeleit láttuk annak, hogy nemcsak a tehetősebbek, 
hanem a szegényebbek is jókedvvel adtak. 

Újévi ajándék. Az új esztendő kezdetén szép aján-
dékkal lepték meg a budafoki ref. egyházat özv. Szokolay 
L)énesné és dr. Szokolay Jenőné, ugyanis díszes „szó-

szék" terítőt készítettek sajátkezűleg. A ráhímzett hó-
fehér repülő galamb vajha a sóvárogva várt, áldott békes-
ség olajágát hozná valóságban is. 

A dunáninneni ev. püspök dr. Baltik Frigyes az 
1913—14, közigazgatási év fölitosabb eseményeit tár-
gyaló jelentésében hangsúlyozza, hogy a reformáczió 
negyszázados jubileumának egyik megünneplési módja 
az lehetne, ho^y az egyház tegye teljesen ingyenessé a 
lelkészképzést. 

A magyarhoni ev. egyház nyugdíjintézetének 
a mult évben 687,983 K bevétele és 384,975 K kiadása 
volt. Vagyona: 3.429,260 K. Rendes nyugdíjas vau 86, 
özvegy 83 és 75 árva. A nyugdíjalappal kapcsolatban 
„kegydíjalap"' is van, ebből 3 lelkész és 54 özvegy 
részesülnek ellátásban. Ev. testvéreink sokkal jobban 
gondoskodnak a lelkészözvegyekről, mint mi. Náluk nem 
nyel el annyit az adósegély. 

Jézus szent szíve. Olvassuk a lapokban, hogy az 
osztrák róm. kath. püspökök kezdeményezésére nálunk 
is mozgalom indult meg a róm. kath. egyházmegyékben 
arra nézve, hogy az egyházmegyéket a Jézus Szent 
Szívének felajánlják. Távol legyen tőlünk, hogy most 
ezekben a nehéz időkben polemizáljunk, de mégis nem 
lehet elhallgatni azt a csodálkozást, a mely bensőnkben 
annak hallatára ébred, hogy épen most, a mikor hősies, 
férfias keresztyénségre van szükség, óhajtanak propa-
gandát csinálni ennek a materializmusba mártott, apácák 
vízióján alapuló szentimentális keresztyénségnek. Hát 
nincs az evangéliumban, az élő egész Jézus Krisztusban 
elég vigasztaló erő, hatalom a hívők megtartására!? 

ISKOLA. 

Felmentések. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
5208. számú rendelete értelmében fel kell terjeszteni az 
egyházi lisztviselők, lelkészek, tanítók, kántorok katonai 
szolgálatára vonatkozó adatokat. Ezeknek alapján men-
nek fel a püspökök útján a katonai szolgálat aluli fel-
mentésijavaslatok. Fontos, diszkrét, nagy körültekintéssel 
kezelendő ügy ez és a mi alkotmányunk értelmében 
valamely ad hoc testületi tanács közreműködésével és 
egyöntetűen kellene a javaslatokat megtenni. Természe-
tes, hogy minden egyéni érdek figyelmen kívül marad 
és a „haza mindenelőtt" princípiuma az irányadó. De 
mégis egyházközségeink, népiskoláink, hitéletünk érdekei 
kell, hogy majd ott fenn is respektáltassanak. Megtör-
tént p. o. az, hogy népesebb egyházközségben mindkét 
tanítót behívták még a háború elején, a papnak kell 
végeznie a tanítást két iskolában és teljesíteni a kántori 
szolgálatot is. Egyik tanítót sem sikerült kireklamálni. 
Hátha most még a papot is behívják ?! Sok helyen 
megfordított a helyzet, ott, a honnan a lelkész már hadi-
szolgálatban van. Sok mindenféle jogczímeken történnek 
felmentések. Az egyetemi rendes tanárok is p. o. men-
tesek, mert a 6-ik fizetési < sztályban vannak. Hát a 
népiskola, gyülekezetünk élete is érdemel most legalább 
is annyi kíméletet, mint a félig üres egyetemek, a me-
lyeknek itthon maradt ifjúsága is teljesíthetne sok olyan 
szolgálatot, a melyet hadkötelesek végeznek. 

Az „Eötvös-Alap" A Magyarországi Tanítók Eötvös-
alapja hivatalos értesítőjének deczemberi száma részle-
tes beszámolót ad a Péterfy Sándor által alapított áldá-
sosán működő intézmény 1913. évi működéséről. Az 
Eötvös-alap nemcsak emlékművel. Péterfy-szobával, hanem 
a nagy alapító nevéről nevezett „Leány-otthon" megala-



pításával is megörökítette nevét. Az alap vagyona több 
mint 700,000 korona. — A budapesti „Tanítók Ferencz 
,József-Házá"-nak 150, a „Kolozsvári Hunyadi Ház"-nak 
73 lakója volt. Sok szegény tanító fiának tették lehetővé 
ezek a „házak" a főiskolai tanfolyamokon való részvé-
telt. A budapesti ház igazgatója Kapi Rezső, a kolozs-
várié Józsa Mihály. A lap rokonszenvesen emlékezik meg az 
alap egyik vezető tagjáról, az elhunyt Komáromy Lajos-
ról, a ki a budapesti felügyelőbizottság elnöke volt. 

A kolozsvári ref. kollégium szép új épülete is 
hadikórház lett, a kollégium a régi épületbe költözött. 
Helyes, most katonáinkról, sebesültjeinkről való gondos-
kodás az első. 

EGYESÜLET. 

A Budapesti Ref. Ifj. Egyesület Ferencz-körúti 
helyiségében mint említettük, „Katonai otthon" nyílt meg 
a kiképzés alatt álló és lábbadozó sebesült katonák ré-
szére. Igazán szép és áldásos munka ez. Naponként 
20—35 katona látogatja helyiségünket, vallás- és nem-
zetiségi különbség nélkül. Az első látogató egy román 
katona volt. Ott megírhatják leveleiket, vannak társas-
játékok, képes napilapok, vasárnap délutánonként vetített-
képes előadások, „bibliai beszélgetések". Gróf Zichy 
Kázmérné egy granimofont ajándékozott; többen teát, 
süteményt adományoztak egy-egy uzsonnára; czigarettás 
dobozok is érkeztek. A katonák meleg baráti kört talál-
nak a helyiségben és mint Megyercsy Béla is mondja, 
egyetlen egy illetlen szó nem hangzott el közöttük. 
Megyercsy Béla kész ezt az áldásos munkát más nagyobb 
városokban is szervezni, a hol megfelelő helyiséget és 
támogatást nyer egyházak, vagy egyesületek és egye-
sek részéről. Lelkészeink, tanáraink, tanítóink és má-
sok is nyújthatnának szellemi segítséget e hazafias 
szolgálatban. 

GYÁSZROVAT. 

Hermán Ottóról, a nemrég elhunyt kiváló magyar 
tudósról nagy melegséggel, gyöngéd kegyelettel emlé-
kezik meg Darányi Ignácz főgondnok a Gazdaszövetség-
ben. Az „Emléksorok"-ből mi is ide iktatunk egy-két 
részletet: A karácsonyt még megvárta; gyengéd lelke 
nem akarta nekünk még szomorúbbá tenni a karácsonyi 
ünnepeket. De azután nem is várt egy napot sem ; 27-én, 
vasárnap, örökre elhagyott bennünket. Én a czinegéket 
néztem épen Dunaörsön ablakomból, midőn rágicsálták 
a madarak sóját, a faggyút (erre is Hermán Ottó taní-
tott meg bennünket). Eközben érkezett meg Hermán Ottó 
halálának a híre. Mintha czinegéim is elcsendesedtek volna; 
érezték talán, hogy a „Madarak atyja" nincs többé. Her-
mán Ottó dolgozott utolsó perczéig. Az nap, midőn az 
általa „ hóhérsarkának " nevezett helyen elütötte egy kocsi, 
küldte meg nekem dedikácziójával együtt legújabb nagy 
müvét az ősfoglalkozásról, a magyar pásztornyelvről. 

„Ezt még." — így szólt nem egyszer — „be akarom 
fejezni". Be is fejezte és azután — elment Sok illúziója 
enyészett el, sok reménye ment füstbe, de a természet 
csodás birodalma madaraival és halaival és ezek mellett 
az ősmagyarokkal, pásztorokkal, a halászokkal vissza-
adta lelkének rugékonyságát és tetterejét. Legboldogabb 
napjai akkor voltak, a mikor a külföld tudományos iro-
dalma az ő révén elismeréssel emlékezett meg Magyar-
országról. Boldog volt akkor is, midőn valamely új 
alkotását befejezhette, valamely új müvével elkészült. 
Ma is emlékezem, mily boldogan hozta el nekem a 
madarak népszerű könyvének legújabb (igen értékesen 
kiegészített) kiadását. Hermán Ottó itt hagyott bennün-
ket, de nem ment el a nélkül, hogy meg ne érte volna, 
hogy az a faj, melyet ő oly rajongóan szeretett, a ma-
gyar földnúvelő, a magyar pásztornép mily legendaszerű 
hősiességgel küzd és harczol a csatatéren a hazáért és 
szerez világszerte új dicsőséget a magyar névnek. Szívé-
ről és jelleméről is rajzolhatnék egy pár megkapó vonást. 
De a friss hant mellett legyen elég csak annyit monda-
nom, hogy kemény megjelenése meleg szívet, ritka jelle-
met takart. Emlékének „Nőttön nő tiszta fénye, a mint 
időben, térben távozik". 

Biró Pál ny. honv. miniszteri tanácsos, egyházunk 
buzgó tagja, Keszthelyen 73 éves korában elhunyt. Jövő 
számunkban közöljük e mostanira későn érkezett ne-
krológját. 

Áldott legyen emlékezetük ! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
I—k A—1*. Megkaptam, jönni fog. 
K—r L—s. Későn érkezett, jövő számban. 
Többeknek. Az előfizetési díjakra nézve hozzánk intézett 

kérdésekre legközelebb válaszolunk. 

Felelős szerkesztő : B. P a p Is tván. 

HIRDETESEK. 

RIEGER 0TT0 gőzüzemre berendezet t csász. 
és kir. udvari o rgonagyára . 

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 2ü00-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 :: 

5umm<rarok 
ategpobb 



Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

SklÜLLER J Á Ü O S 
utóda M A J E R K A R O L Y I 

Budapest, VII., Thököly-út 52. 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

Ettfl magyar óragyir gőzerő-berendezéssel. 

A í e g j o t o t o 

kályhákat és ^Ék, kandallókat 
H S I M H . 

csáusK&xd és iciiáil-yi 
u d v a r i szállító 

B u d a p e s t , T h o n e t - u d v a r , 
Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. róseóre. Több 
mint 100,000 van belőle használatban. 

V a l ó d i 
osak ezze 

a Tódő-
fegygyel. 

Prospektusokéi költségvetések Ingyen és bé rnen tvs . 
Beszerszhető 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 c a a l ö . 

Hnhorűs imáflsőflos könyvecskék! 
í r t a : C S I K Y L A J O S 

a Ferenci József-rend lovagja, nyűg. theol. akad. tanár. 

I . 

Istenért, hazáért , királyért . 
I m á d s á g o k 

hadbavonyló 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. 

I I I . 

A szeretet Istenének nevében. 
Elmélkedések és imádságok hadrakelt atyánkfiaiért. 

Családi és magánhasználatra. 

I V . 

Petőfi legszebb harczi Költeményei. 
Ö s s z e á l l í t o t t a : K A R D O S ALBERT D « 

Bolti ára bármelyik könyvecskének I drb vételénél 20 fíll. t 
100 drb vételénél 15 fíll., 500 darab vételénél Í4 fill. 

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. 

a lelkész urak szíves f igyelmébe a ján l juk a k iadásunkban 
megjelenő és közkedvel tségnek örvendő úgynevezett 

H o r n y á n s z K y - f é l e z s o l t á r o k a t 
16" alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és fél bőrkötésben . . 1.— kor.-tói 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 3.— kor.-tói !<>.— kor.-ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 3.00 kor.-tói 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tói 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésbsn . . . . 3.80 kor.-tói (í.— 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 borjúbőrkötésbén. . . 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 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. 

Hornyánszhy ViKtor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V, Abadémia-u. 4. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és kitűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

"HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 
Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 

(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mill ió korona 
évi árúforgalommal. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL ker.t Máría-utcza W szám. Telefon; József 34—Í0* 

j j ; 
J ! t 

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 
speczíálísták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyliázgyülekezetek-
nek iskolák és templomok, 
valamint lelkészi- és tanítóí 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen ís 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. 
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HÁBORÚS IDŐKRE! ^ 
IMÁDKOZZUNK SZERETTEINKÉRT. írta Lengyel Gyula ref. lelkész . . K .20 
IMÁK a betegágyon, sebesült katonák részére. Irta Lengyel Gyula ref. lelkész K —.20 
AZ ÉN IMAKÖNYVEM, háborúságot szenvedők vigasztalására szerzette Raf-

fay Sándor K —.20 
AZ ISTEN A MI REMÉNYSÉGÜNK. Kis imakönyv harcztéren lévő keresz-

tyén katonák részére. írta Uray Sándor ref. lelkész . K —.16 
KIÁLTÁSOM HALLD MEG ISTEN. Kis imakönyv családi és magánhasz-

nálatra. írta Uray Sándor ref. lelkész . . . . . . . . . . . . K —.20 

EGYÉB ÚJDONSÁGOK: 
EGYHÁZI BESZÉDEK AZ 1914. ÉVI VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN. írta Kis 

József pápai ref. esp.-lelkész K 3.40 
HÉTKÖZNAPI TEMPLOMI IMÁDSÁGOK,TEKINTETTEL A HÁBORÚRA 

ÉS A TÉLI ÉVSZAKRA. írta Harsányí Pál gyomai lelkész . . . • K —.50 
KRISZTUS MINDEN MINDENEKBEN. Egyházi beszédek V. kötet. írta 

Mindszenti Imre ref. lelkész K 2.— 
Legczélszerűbb az összeget levélhez mellékelve bélyegekben beküldeni. Portóra 20 fillért kérek 

KAPHATOK KOKAI LAJOS KONYVKERESKEDESEBEN 
Budapest, IV., Ramermayer Rároly-utcza 3. szám. 

X i . i . Á X Á i . i . Á Á Á A Á ^ Á Á i . A A Á Á Á Á X Á Á i . X i L Á Á Á Á Á i . i . Á i . Á Á A X Á A A Á A Á Á Á J l J 
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 1 1 3 4 . 



PROTESTÁNS 

EGYHAZID SKOLAI L A P 
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 t c z a 28. , a h o v á 
a k é z i r a t o k , e lőf ize tés i és h i rdetés 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 : 
B I L K E I P A P ISTVÁN. 

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

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Sebes tyén Jenő, 

Tari Imre dr. és Veress Jenő. 

Előfizetési á ra : 
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 Könyvéből : Újszövetség. Muraközy Gyula. — Vezé rcz ikk : A jövő képe. Bernát István. — M á s o d i k 
czikk : A szent háború. Dr. Germann Gyula. — T á r e z a : Újra Prágában. Sebestyén Jenő. — Nekro log : Bíró Pál. 
Iiádár Lajos. — K ü l f ö l d : Németország. V. 1. — A mi ü g y ü a k . — I roda lom. — Egyház . — á g y e s ü l e t . — 
Gyászrovat . — Szerkesz tő i üzene tek . — H i r d e t e s e k 

Az Élet Könyvéből. 
Újszövetség. 

ímé, eljönek a napok, azt 
mondja az Ür és újszövetséget 
kötök,. . . Jer. 31.,,. 

Az ószövetséget ez a szó zárja be : átok; — az 
újszövetséget ez: kegyelem. Átoktól kegyelemig véres 
utat járt az emberiség. Az özönvíz lemosta a bűnnel 
kötött szövetséglevél betűit; mélyen el akarta temetni, 
elnyelni a vétekkel szövetkező embert, mint valami 
végtelen feledés-tenger. 

Az ember fejlődésének hegycsúcsa, Ararát-hegye 
volt: az első szövetség Istennel. Sziklás, könnyel és 
vérrel meghintett út az, mely innen a második szövet-
kezésig, a Golgotháig vezet. Vak Sámsonok, vétkező és 
síró Dávid királyok, Cassandra szavú próféták, rablánczra 
fűzött, lehajtott fejű népek járják az ószövetség hosszú 
és véres iskoláját. Sírva tanulnak mély tanulságokat. 
Nemcsak a saját erejük, hanem eddigi külső. Istennel 
kötött szövetségük elégtelenségét is. Kellett a szenvedés, 
kellett, hogy a zsidó nép virrasztva a halott dicsősége 
mellett, rabszíjjon, roskadozó hittel hurczolja az életet, 
kellett ahhoz, hogy megérezze egy újszövetség szük-
ségességét. Az a végtelen mélység kellett, hogy magosra 
tudjanak tekinteni, az a reménytelen sötétség kellett, 
hogy a próféták tisztán lássák a jövendőt, össze kellett 
tépni a régi, tökéletlen ószövetség levelét, hogy Krisz-
tus vérével megírja az újjat. Nem véletlen, hogy egy 
kirabolt ország és rombadőlt nemzeti álmok fölött csen-
dül Jerémiás prófécziája: „ímé . . . ezt mondja az Úr, 
újszövetséget kötök . . . törvényemet az ő szívökbe írom 
be . . . Istenökké lészek . . . " 

Manapság sok könnyes anyaszem és sok halott-
szem a téli mezőkön kérdezi a fagyos égtől: Miért 
kellett ennek megtörténnie ? . . . Hát csakugyan szüksége 
van Istennek ezekre a bezúzott szívekre, erre a milliom 
összetiport életre? . . . 

Igen ! Golgothai út ez a mostani, de egy tisztább 
újszövetséghez vezet. Tegnap még Faust, a bűnnel 
szövetkező ember örök típusa, szétfeszítve a legendákat 
s ledobva a mese-palástot, belépett a valóságba. Tegnap 
még kényre-kedvre írt szerződés volt a mi Istennel kötött 
szövetségünk. Vasárnapi király volt Isten, kinek minden 
héten oda áldoztunk egy órát időnk drága, pergő gyöngy-
szemeiből. Vigasztaló kéz volt, mely csak a könnyeket 
törülte saránczokat simította A hit, az imádság menedék-
hely volt, a hová elmenekültek az élet hajótöröttjei addig, 
a míg — eláll a vihar. 

Kellett jönni ennek az időnek, hogy megrázza ezt 
a vénülő, kopott világot, ezt a korhadt, korán vénült 
emberiséget, hogy leszakadjanak róla az ószövetségek 
lánczai, hogy a romokon megállva megzendüljön egy 
tisztább jövő harsonája és látásokat lássunk békéről, 
szeretetről, boldogságról — újszövetségről! Az emberi-
ség úton van — az ószövetségből az újba, az átokból 
a kegyelembe. S valahányszor nagy megtisztuláson ment 
át a világ, mindig vérbe mosakodott : a Krisztus vérébe, 
a mártírok vérébe, a saját fiai vérébe . . . 

. . .Lá tásoka t l á t u n k . . . És lészen újszövetség! 
Kegyelem, szeretet, megértés és megbocsátás. Túl az 
átkon, fájdalmakon, átokban és könnyben fogant ószö-
vetségen túl, a véres látóhatár szélén ködösen és .iel-
maradottan bár, de jő . . . mindig közelebb jő a világot 
megváltó szeretet Krisztus arcza . , . és minden csata, 
minden felkönyöklő haldokló közelébb hozza mihozzánk. 

És lészen . . . ennek a korhadt világnak gyönyö-
rűséges tavasza lészen ! Különös, hogy egy gyűlöletbe 
fulladt világ fölött érezzük meg egy tisztább világ köze-
ledő szárnycsapását, hogy koporsó mellett dalt dalolunk 
az élet szépségéről. De épen ez a mérhetlen tél ígéri leg-
biztosabban a tavaszt, a régi ószövetségek összeroppa-
nása az újszövetség diadalmas Virágvasárnapját. 

És lészen . . . Az emberiség könnyes, de épen azért 
ragyogó szemmel néz a jövendőbe. Roppant, diadalmas 



lehetőségek, új. magasabb fejlődés, magasabbrendü élet, 
Istennel kötött újszövetség jő a láthatárra. 

És lészen . . . A krisztusi szeretet ráhajol a világra. 
A király . . . a vőlegény érkezik, közeledik a világhoz. 

. . . Vájjon elég volt-e már a könny és a vér, hogy 
tisztára mossa a mi újszövetségünk diadalmas ünnepére 
a lelkünk menyegzői ruháját ? 

MurakÖzy Gyula. 

A JÖVŐ KÉPE. 

Az igazságnak néha nagyon sok idő kell nemcsak 
arra, hogy érvényesüljön, hanem még arra is, hogy mint 
ilyen észrevétessék. Az a nehéz megpróbáltatás, mi a 
háború képében reánk szakadt, sokfelé játsza kijózanító 
szerepét, reávezetve bennünket olyan igazságokra, a me-
lyekről előbb azt hittük, hogy nem is léteznek, mert mi 
nem tudtunk róluk. Milyen lényegesek ezek, mily nagy 
mértékben tényezői a nemzeti létnek és mi a szabad 
sajtó évtizedei után rémes események hatása alatt fe-
dezzük csak fel őket. Vájjon nem szégyen és óriási 
veszteség-e ez? 

Ezeket a tépelődéseket idézte fel bennem a Prot. 
E. és I. L. ez évi első számában közzétett Krónika, a 
mely Boroevics tábornok és főgondnokunk, Darányi Ignácz 
nyilatkozata alapján reámutatva népünk nemes maga-
tartására, harczias tulajdonaira, azt a tanúságot vonja 
le, hogy egyházunknak közelebb kell jutni a néphez 
már csak azért is, mert híveinek túlnyomó része a föld-
művesek soraiból kerül ki. 

Az a gondolat ez, a miért egy negyedszázadnál 
régebb idő óta küzdünk, félretolva fényesebb, egyéni 
előnyökkel dúsabban biztató czélokat, az a törekvés, a 
melyért annak idején annyi támadást, sőt rágalmat kel-
lett elviselni. Ezeknél azonban bántóbb volt a hideg 
közönbösség, sőt lenéző kicsinylés, mellyel oly helyeken 
találkoztam, hol e kérdések sorsán is döntöttek. Ha ezt 
a közönbösséget sikerült volna évtizedekkel ezelőtt el-
oszlatni, a bűnös tétlenséget szervezett és folytonos mun-
kával helyettesíteni, ma számosabb, testileg és lelkileg 
még többet érő magyarság lepné el az uzsoki és egyéb 
kárpáti szorost, verve vissza a muszkát hideg hónába, 
a honnan ide jött. Gazdagabbak volnánk pénzben, em-
berben, az emberek azokban a tulajdonságokban, a me-
lyek a győzelmeket biztosithatják. 

Amerikában kevesebb volna a magyar, idehaza 
talán kevesebb az áruló. A vallásos revival, melyről 
annyi szó esik, nem most kezdődnék. A hívek nem most 
kezdenének az Úr felé fordulni, belátva, hogy felülről 
csak akkor várhatnak nyugalmat, támogatást és segít-
séget a bajban, ha nem feledték kötelességüket akkor 
sem, a mikor verőfényesen sütött a nap és dús aratást 
ígért munkánk jutalmaként. 

Az a fohászkodás, a mely a Krónikás szívéből égnek 
száll, létesíté a Kálvin-Szövetséget, melynek czéljává a 
szocziális érzék fejlesztését tettük a vallásosság megerő-

sítése által. Idevág természetesen a szocziális bajok ki-
irtása, a szeretet és puritán egyszerűség felélesztése, a 
mi végső elemzésben a nemzet erősítését jelentené. A mi 
magyar katonáinkban, tanú reá a Neue Freie Presse, 
mely kénytelen a kálvinista magyarok harczát dicsérni, 
valami maradt még apáik erényeiből: az áldozatkészség 
egészen a halálig. 

A nagy háború hullámai, bármilyen rettenetesen 
zúgnak is ezidő szerint és fognak zúgni hónapokon át, 
elülnek egyszer. A katonáknak az a része, melyet el 
nem pusztítottak az orosz golyó, a tél fagya és a nélkü-
lözések sajnosan változatos fajtái, hazatér övéihez, meg-
gazdagulva tapasztalatokkal, melyekre nem számított s 
a melyek gondolatainak új irányt adnak, cselekvényei-
nek talán új medret vájnak. A szürke, egyhangú, polgári 
munkába új elemet visz belé, azt a tudatot, hogy áldo-
zatkészség nélkül igazán nem lehet nagy dolgokat elérni. 
Megtanulta a mások terhét viselni, mások javáért látta 
elhullani bajtársainak százait és ezreit, azokban a sötét 
órákban, melyekben szinte hallotta a halál kaszájának 
suhogását, lehetetlen volt nem éreznie, hogy fensőbb 
hatalmak kezében csak eszköz vagyunk. De tudja immár 
azt is, hogy a harczi tulajdonságok merészség, bátorság,, 
a nélkülözések könnyű tűrése, mind csak akkor értéke-
sek, ha magasabb erkölcsi czélokat szolgálnak. A hara-
mia is koczkáztatja biztonságát és életét, de koszorút 
mégis csak azok homlokára fonnak, a kik ezt nem önző 
egyéni czélokért teszik. 

Azt a sok, nagy és nem egy tekintetben nemesítő 
tapasztalatot alapul véve, a melyekben harczosainknak 
része van, támaszkodva azokra az értékes tulajdonsá-
gokra, melyeket felmutatnak s a melyek oly lényegesek 
az egész monarchiára nézve, kell majd megindítani az 
új korszak újjáteremtő munkáját. Eldobni magunktól 
azokat a csillogó semmiségeket, melyek a nagy város 
léhaságait tukmáltak reánk, kiterjeszteni figyelmünket a 
falura és annak népére, behatolni lakóinak szívébe, lel-
kébe, megtisztítani ezeket a salaktól, szervezni a jó 
és értékes tulajdonságokat, ez lesz kötelességünk. Ki 
hivatottabb erre a papnál, tanítónál s kinek van több 
alkalma reá? Ne feledjük azt, hogy ha a tudós kin-
csei felülről áradnak is szét, az erkölcsi megújulás csí-
rái rendesen alólról törnek fölfelé. Ezekre kedvezőbb* 
a nélkülözésekkel vagy erőfeszítésekkel gazdag élet,, 
mint az a talaj, melyben a gondtalan luxus, fényelgő 
pompa öli meg az altruizmusnak még csiráit is. 

Ki meri ma, annyi áldozat után azt mondani, hogy 
a magyar falu és annak népe a figyelmet és gondosko-
dást nem érdemli meg ? Ki elég merész azt állítani, hogy 
a kik ennek a békés szocziális munkának harczosává 
szegődnek, hiú czélokra vesztegetik az időt és erőt? 

A nagy háború, ezrek vérének hullása, az apátlan 
árvák könnyei, az elhervadó özvegyek panaszai új kor-
nak előkészítői lehetnek reánk nézve, ha a nagy idők 
komoly tanúságait igazán puritán komolysággal igyeke-
zünk a köz javára fordítani. Irányozzuk tekintetünket és. 



figyelmünket az éltető víznek, a nemzeti erőnek, a tisz-
tább erkölcsöknek forrásaira. Igyekezzünk azokat épen 
tartani. Ne feledjük, hogy annyi haladásnak keresztelt 
hiábavalóság helyett, melyek a testnek szolgálnak, hala-
dásnak csak az tekinthető, mi az embert emeli, törek-
véseit megtisztítja. Annyi ellenség által támadva, szük-
ségünk van a legkisebbek munkájára is. Helyünket 
különben megtartani nem leszünk képesek. Ha nyer-
tünk, akkor is nagy szükségünk lesz a mérsékletre. 
Ha nem tudnánk oly békét biztosítani, a mi igényeinket 
kielégíti, új erők gyűjtése és teremtése annál elmarad-
hatatlanabbul szükséges lesz. 

Honvédelmi miniszterünk egyik előadásában rámuta-
tott arra, hogy a csaták sorsát az erkölcsi erők döntik 
el. Az az anya, a ki iiát kötelesség-tudásra oktatja, az 
az apa, a ki a becsületes munkát vele megszeretteti, 
nem kevésbbé tényezői a győzedelmeknek, mint az az 
egyházi férfiú, a kinek a harczba vonuló azt a meg-
győződést köszöni, hogy van Bíró a felhők fölött s a 
hazáért, mint a római mondja, meghalni édes és dicső! 

Vésődjenek be ezek az igazságok ez új év folya-
mán mélyebben lelkünkbe s irányozzák nagyobb mér-
tékben tetteinket, mint bírták eddig. 

Bernát István. 

A SZENT HÁBORÚ. 

A keresztyénség a béke vallása. A keresztyénség 
háborúi minden hívő lelkében csak úgy tűnhettek fel, 
mint az isteni büntetés csapása, a keresztyén ember 
lelkében kiolthatlan a munkás béke utáni vágy. A keresz-
tyén felfogással merő ellentétben áll a háború „szent-
sége". A rombolás, az öldöklés nem lehet Istennek tet-
sző kegyes cselekedet. Ezért is oly érthetetlen előttünk 
kelet vallásának, a mohammedánságnak „szent hábo-
rúja". Az iszlám szent háborúja a sivatag mostoha 
viszonyaiból nőtt fel. Moliammed (571—632) tanának 
hirdetésével oly makacs ellenállásra, ellenségeskedésre 
és megvetésre talált, hogy pszihikai reakcziókép esz-
méjének abszolút érvényesítését tűzte ki vallása főczél-
jául. Eleinte a zsidóságot akarta a pogány arabok bál-
ványimádása helyébe emelni, de a midőn medinai tartóz-
kodása ideje alatt (622 — 632) a médiai zsidók nem 
akarták benne látni a Megváltót, ellene fordult ezeknek is 
és ezeknek megtérését, vagy kiirtását épen úgy vallása 
tételének állította fel, miként a pogányokét. Mohammed 
gondolatában megért az eszme az előtte ismert világ 
meghódítására. Legyőzte a mekkai bálványimádókat és 
legyőzte a zsidókat. A medinai zsidó, törzseket elűzte 
lakhelyükről, raktáraikat, pálmaszigeteiket feldúlta, mert 
nem akartak megtérni, de csakhamar kénytelen volt 
belátni, hogy eljárása bármennyire erősíteni fogja az 
iszlám vallást, annyira fogja gyengíteni az iszlám község 
anyagi erejét. Tanának megfelelően a moszlim csak 
„tized"-et tartozott a községnek beszolgáltatni. Ez a, 
„tized" (zakát) azonban nem rendszeres adóztatás, hanem 

az Istennek felajánlott hála adó. Minden mohammedán, 
a kinek vagyona bizonyos fokot elért, a felesleget „tisz-
tázni" tartozott, nehogy annak élvezete a szegényektől 
való elvonásnak tűnhessék fel. Ez az adó nem fedezhette 
az ifjú iszlám állani kiadásait s ha Mohammed nem is 
ejtette el eszméjének abszolút érvényesítését a pogány 
arabokkal szemben, módot kellett találnia, hogy eszmé-
jének kivihetőségévei ne tegye tönkre községét anya-
gilag. Elete vége felé vezetett hadjáratainak czélja, a 
melyeket zsidók és keresztyének ellen intézett, már nem 
a térítés volt, hanem a hódítás. Midőn a khajbari zsidó-
kat legyőzte, nem telepítette ki őket, hanem meghagyta 
őket földjeik birtokában. Ezért a szabad birtoklásért 
azonban Mohammednek jövedelmük egy részét, még 
pedig a hódító által meghatározott részét, be kellett szol-
gáltatniok. Ez a földadó (kharads) megadta azt az alapot, 
a melyen a mohammedán község gazdasági léte bizto-
síttatott. Mohammed azonban nem áldozta fel vallása 
erkölcsi érvényesítését. Földadó fizetésére csak oly egyén 
volt kötelezhető, aki kinyilatkoztató vallásban hitt, „könyv-
birtokos", a mint a korán nevezi. Ezeknek nem kell a 
mohammedán vallást felvenniük, saját vallásukat meg-
tarthatták, de megalázásuk jeléül szégyenadót is kellett 
fizetniök. Ez volt a fejadó (dsizja). Az iszlám állam tehát 
szerződésre lépett a zsidókkal, keresztyénekkel, később 
a zoroasztriánusokat is bevették a kategóriába, de a 
szerződést a hódító egyoldalúlag állapította meg. E szer-
ződéses szervezetből folyt, hogy az iszlám útja csak a 
hódítás lehetett. Ez a hódítás pedig csakhamar oly 
területek birtokába helyezte a moszlim arabságot, hogy 
Omar kalifa (634—644) rendeletileg kényszerült a bir-
tokviszonyt szabályozni. Beduin szokás szerint a nyert 
zsákmány egyötöde a községé, a többit a harczosok fel-
osztották maguk között. Omar tudta, hogy ha beduinjai 
ilyformán nagykiterjedésű földbirtokhoz fognak jutni, 
abba hagyják a vallás harczait és a föld előbbi urait 
rabszolgasorba sülyesztve, gőgös agrár arisztokrácziává 
fognak silányulni. Ezért elrendelte, hogy a hódított terű 
letek korona-uradalmak, a régi birtokosok tovább mű-
velik, jó jövedelmük egy részét beszolgáltatják az állam-
nak, ez pedig e jövedelemből eltartja a hit liarczosait, 
a hódító arabságot. így az iszlám katona-állammá vált, 
a mely szaporodása következtében is, vallása tanítása 
folytán is örökös háborúkat kényszerült vezetni a világ 
nem-mohammedán népei ellen. 

A középkoron át minden szultán ós minden kalifa 
trónralépése alkalmából fogadalmat tett, hogy a nem-
mohamedánok ellen vallásháborút fog hirdetni és vezetni. 
Az orthodox moszlim theoria szerint a vallásháború szent 
kötelesség, vezetése a kalifára hárul és addig tart, míg 
a föld meg nincs hódítva. A liberális moszlim theoria 
azonban kiegyenlíti az elvet a gyakorlati lehetőséggel 
és tagadja a vallásháború (dsihád) támadó jellegét. Nem 
a hódítás vagy az iszlám ráerőszakolása lehet a dsihád 
czélja, hanem a mohámmedánság megvédése. 

A dsihádot a kalifa, jelenleg a török szultán, az 



iszlám főbírója, a seikh-iil-iszlám megkérdezése és he-
lyeslő válasza alapján hirdeti ki. A most folyó világ-
háborúban az iszlám ügye is veszélyeztetve van. Orosz-
ország megnyerte Anglia beleegyezését a Dardanellák 
elfoglalásához. Anglia és Francziaország sok millió mosz-
Iimnek az ura, a kiket saját érdekeik ellenére, a franeziák 
és angolok ellenségei ellen visznek a háborúba. A török-
ség nemcsak saját területi épsége, hanem az iszlám iigye 
megvédésére hirdette ki a szent háborút. A szent hábo-
rúban való résztvétel kötelesség. Minden 14 évnél idő-
sebb és 60 évnél fiatalabb mohammedán férfi vagy nő 
köteles hadba vonulni vagy a hadbavonultakat segíteni. 
A föld 240 milliónyi mohammedánja közül körülbelül 
200 millió esnék a hadkötelezettség keretébe. Nem való-
színű azonban, hogy Inclia és a hollandi gyarmatok 
mohammedánjai nagy számban képesek lennének az isz-
lám és egyúttal Németország és Ausztria-Magyarország 
ügyét segíteni. Másrészt tagadhatatlan, hogy a Kauká-
zusban, Mezopotámiában és különösen Afrikában az isz-
lám harczosai fontos szerepet fognak játszani az orosz, 
angol illetve franczia erők ellen. 

Az iszlám harczai előreláthatólag három harcztéren 
fognak lejátszódni. 

1. A Kaukázus hegyvidékét az oroszok, miután 
végleg elfoglalták a törököktől 1878-ban, szerfelett meg-
erősítették. Batum, Kars, Tiflisz, Vladikavkaz védik a 
georgiai hadi utat. A Kaukázus sziklaterepe a támadóra 
nézve igen hátrányos és ehhez járul, hogy az orosz 
határ kerületre három kettős vágányú orosz vonat vezet, 
míg a török oldalon nemcsak a vasút, de a rendes, nagy 
hadsereg felvonulásához szükséges úthálózat is hiányzik. 
A török sereg nem vonulhat fel a Kaukázushoz oly nagy 
tömegben, mint az az erődítmények sikeres ostromához 
szükséges volna. A török haderő nem fogja talán ki-
verhetni az oroszt kaukázusi hadállásaiból, de viszont 
az orosz sereg sem támadhat sikerrel. A visszavonuló 
török sereg bőven el lesz látva élelemmel, hadiszerekkel, 
a melyeket az armeniai felvidéken hónapok óta felhal-
mozódott, az orosz támadásnak azonban mind e hadi-
szükségleteket a Kaukázus 5000 m. magas hegyein át 
kellene a harczszíntérre szállítani. Ez akadály az orosz 
sereget annyira megbénítaná, hogy támadása sikerrel 
nem járhat. 

2. Mezopotámiában az angol támadásnak folyó át-
kelésekkel kell küzdenie. A Tigris és Eufrát folyók ár-
területe 15 kilométernyi széles, ily akadály elhárításához 
oly nagyszámú sereg és oly sok felszerelés szükséges, 
a melyet a megbízhatatlan angol-indus hadsereg képtelen 
lesz a 3000 m. magas, lakatlan terméketlen Bakhtiár 
hegységen át transzportálui. A török sereg az angolokat 
a folyókon való átkelésük kísérletében döntően meg-
verheti. 

3. Egyiptom a Nilus ajándéka. Az angolok jelenleg 
bitorolják a Nilus birtokait és elnyomják az egyiptomi 
arabságot. Sehol sem ébredtek a mohanimedánok oly mé-
lyen gyökerező nemzeti öntudatra, mint Egyiptomban. Az 

arab nemzeti párt húsz év óta megszervezte az angol-
ellenes arabságot. Itt nemcsak a török sereg fogja az 
angolokat támadni, hanem ellene szegül az ország népe 
és a terep. Egyiptomban a sivatagok fogják a háborút 
eldönteni, a sivatag pedig évezredek óta az arabság kezé-
ben van. A pusztai lovas, a tevések, a kik a sivatagban 
titkos víztartályokból, megközelíthetetlen oázisokból táplál-
koznak, a harczot eldönteni, az európai rendszerű hadsereg 
pedig a sivatagba nem hatolhat be. Különösen fontos sze-
repet fog játszani az egyiptomi hadjáratban a szemiszi 
szekta, a mely a kalifa felhívásának engedelmeskedve, 
dsihádba vonult. A szenúsziak mohammedán puritán szekta. 
A kávé, dohány és az élet sok más öröme tiltva vau 
híveinek. A munka, a kereskedés, karavánutak építése, 
források, kutak fúrása a sivatagban és a legfontosabb 
hadi pontok megerősítése fontos kötelezettségük. Tanaikat 
nyíltan hirdetik Afrika mohammedánjai között és híveik 
közül nem egy került már ki, a kit a franczia kormány 
a légion d'honneur-rel tüntetett ki. Határozottan ellene 
vannak az európai befolyásnak s hatalmuk — 500,000 
harczos — érezhető volt az olaszoknak tripoliszi háború-
jokban. A szenúszok Marokkóban, Algír, Tuniszban lá-
zadást készítettek elő és e lázadások már ma is érzékeny 
franczia csapatelvonásokat eredményeztek a flandriai 
harcztérről. Támadásuk délfelol meg fogja bénítani az 
angol egyiptomi sereget és egyengeti az utat a Szuez 
felől operáló török seregnek. Az angol és franczia azzal 
büszkélkedett, hogy az ő „szellemüket" a német a „ma-
tériával" akarja legyőzni. Az iszlám szent háborúja az 
eszme harcza az elnyomás materializmusa ellen. 

Dr. Gerrnanus Gyula, 
keleti akadémiai tanár. 

TÁRCZA. 

Újra Prágában. 
Mult levelemben említettem, hogy a karácsonyi 

ünnepeket Karlsbadban szándékoztam eltölteni. Miután 
azonban ott és környéken épen akkortájt kevés magyar 
prot. sebesült volt, Prágába meg nagyon hívtak, még 
24-én át is mentem oda. így a karácsony-estét már ott 
töltöttem Rippl Venczel egyetemi tanár kedves családja 
körében, a kinek a felesége magyar nő' s leányával 
igazán fáradhatatlan látogatója a magyar katonáknak, 
a kiket nemcsak jó szóval, vigasztalassal, újságokkal, 
olvasnivalóval lát el, hanem jó magyaros ízű ennivaló is 
jut nemes gondoskodásuk eredményeképen a katonák-
nak. S miután ők is reformátusok, a mi iratterjeszté-
sünkben is kész örömmel vesznek részt, sőt azért sem 
haragusznak meg, ha czímökre iratokat küldünk. 

Nagyon kedves öröm volt számomra az is, hogy 
az én nagyrabecsült kollegámnak, Wolf Emilnek gon-
doskodásából a szent ünnepek alatt nem kellett szállo-
dában laknom, mert a vezetése alatt álló Diakonissza-
otthonnak „egyházi", szóval „belső" emberek számára 
berendezett vendégszobáját ajánlotta föl számomra abban 



a szép kis szanatóriumban, a mely az ő tulajdonuk s a 
mely egyszersmind iskolája és nevelője is a diakonissza 
jelölteknek. 

így lettem én a prágai diakonisszák vendége s 
három napon át volt alkalmam belső életüket is meg-
figyelni, a melynek — miután még ilyenre sohasem volt 
alkalmam — nagyon örültem. Most ez a három nap még 
jobban megerősített abban a szeretetben, tiszteletben és 
elismerésben, a mellyel a diakonissza-munka iránt min-
denkor viseltettem. Nem mintha azelőtt sem becsültem 
volna azt. Isten kegyelme eleitől fogva megőrzött attól a 
vakságtól, hogy a diakonissza-munka óriási fontosságát 
be ne lássam, vagy arról gúnyolódva és hitetlenül beszél-
jek. Épen ezért ez a három nap csak igazolta mindazt, 
a mit a diakonissza-munkáról eddig is tartottam. S kérem 
is az Istent, hogy ébressze fel nálunk is még jobban 
a lelkeket e nagyszerű munka iránt való érdeklődésre, 
szeretetre ós áldozatkészségre. Az ausztriai protestánsok, 
úgy látszik, megértették ezt, mert diakonissza intézmé-
nyeik szépen fejlődnek. A prágai házat, mely anyaház 
is egyszersmind, Wolf Emil prágai lelkész alapította vagy 
10 évvel ezelőtt. Gyors fejlődésüket jellemzi az, hogy 
már két nagy házuk van, az egyik szanatóriumnak van 
átalakítva, a másiknak egy emeletén a testvérek laknak 
s a szanatórium népszerűségének bizonyítéka az is, hogy 
míg a megnyitás évében, 1908-ban, 20 pacziensük volt 
402 ápolási nappal, addig öt évvel később, 1913-ban 
már 1102 volt a betegek száma 5743 ápolási nappal s 
az 1914. év még ezt a számot is jóval fölülmúlta. 

Gyönyörű volt a kép. a mikor karácsony estéjén az 
otthonba megérkeztein. Igaz, meleg karácsony esti han-
gulat, fogott meg egy pillanat alatt. A főnöknő, Schwester 
Martba Luclce, a kinek finom, tapintatos vezetését sok-
szor volt alkalmam megfigyelni, édes anyjával igen szí-
vélyesen fogadott. A folyosókon óriási sürgés-forgás. Az 
utolsó rendezkedések a karácsonyfák körül. Mert kettő 
is volt. Egyik a sebesült katonák részére (ilyenek is 
vannak a kis kórházban) s a másik a testvéreknek a 
nagyteremben. A katonák közt magyarokat is találtam 
s karácsonyi ajándékul mindjárt iratokat, újtestamen-
tumot is kaptak tőlem az édességek és czigaretta stb. 
mellé. Itt ezen a szent estén éreztem újra, mint már 
annyiszor azt, hogy mit jelent az időn, országokon, nem-
zetiségeken felül emelkedő és újra találkozó egyetemes, 
keresztyén krisztusi testvériség érzése, a mely néha ön-
tudatosan, néha öntudatlanul ott él bennünk, körülvesz 
bennünket, benne van a levegőben az ilyen Krisztus 
szelleme által megszentelt hajlékban. 

Karácsony két napja s az utána következő vasár-
nap délelőtt betegek látogatásával telt el. S hogy mennyi 
a protestáns magyar Prágában s mily nagy szükség 
lenne ott egy külön ref. tábori lelkészre, annak elég 
illusztrácziójául szolgálhat az, hogy csak egy nagy kór-
házban majdnem 60, többnyire súlyos sebesült, élt úr-
vacsorával, egy teremben pláne mindenki magyar volt, 
úgy, hogy egy rövid kis prédikácziót is tarthattam s az 

egyik sebesültnek ott levő felesége is felvette az űr-
vacsorát. És felvette Farkas Elek is, a kinek panaszát 
a „Lelkészegyesület" egyik deczemberi számában Veress 
Elek kollegánk tolmácsolta. 

Karácsony első és másod napjainak estólyét a 
diakonisszák körében töltöttem s részt ,vettem azokon az 
áhítatokon, a melyeket minden este a napi munka s 
esti pihenés, beszélgetés után tartanak. Az első estén 
Wolf lelkész tartott áhítatot, a másodikon Schwester Ida, 
egy volt bécsi tanítónő, a ki egész lélekkel szentelte 
magát ennek a munkának s Wolfí'al és a főnöknővel 
együtt e diakonisszák szellemi ós lelki vezetője. És az 
a bibliamagyarázat, a melyet egy zsoltárról tartott, való-
ban méltóvá is teszi őt erre. Az a melegség és közvet-
lenség, a mellyel azokhoz a fiatal leányokhoz szólt s a 
mód, a hogy mindegyiknek a lelkéhez férkőzött, igazán 
elsőrangú erőnek mutatták őt be. Nőtől pedig, a ki az 
ige hirdetésére még sem külön készült, ilyen bibliamagya-
rázatot még nem hallottam. Általában, akik a diakonissza-
intézménytől még idegenkednek, a kik az ilyen együtt-
élésben „zárdai szellem"-et vélnek fölfedezni s ennek 
pártolásától idegenkednek, azoknak csak azt ajánlom, 
hogy ismerjék meg őket közelebbről. Én mindenkor há-
lásan gondolok vissza arra a három napra, a melyet 
ebben az igazán keresztyén levegőjű kedves házban 
töltöttem s itt is megragadom az alkalmat arra, hogy 
úgy Wolfnak, a főnöknőnek, mint Schwester Márthának, 
lekötelező szívességükért a legőszintébb köszönetemet 
kifejezzem. Itt hallottam, hogy a prágai diakonisszák 
egy része is a harcztéren van és néhány hétig Eperjesen 
is dolgoztak egy orvos vezetése alatt. 

Prágában lévén, a jövő évi 500 éves Husz-jubileum 
iránt is érdeklődtem. Már Brünnben Pokorny cseh ref. 
esperes is tájékoztatott a tervekről. E szerint Brünnben, 
Olmützben és Prágában akarnak Husz-ünnepélyeket tar 
tani. A legnagyobb persze a prágai lenne. Van is külön 
vendezőbizottságuk, de az a háború óta nem dolgozik, 
mert a míg az tart, úgy sem lehet tenni vagy tervezni 
semmit. A Husz-emlékmü azonban készül. Prága egyik 
legnagyobb és legrégibb terén fogják fölállítani. Az alap-
kőletétel már 10 óv előtt, 1905-ben megvolt s az emlék-
műnek a tervek szerint 1915 július hóra kell készen 
lenni. A tér, a melyen ez állni fog, egyike a legérde-
kesebbeknek. Prága történelmének legjellemzőbb emlékei 
sorakoznak ott egymás mellett. 

Érdekes különben az is, hogy Husz alakját a cse-
hek csak politikaijszempontból értékelik s a Husz-emlékinű 
10 év előtti alapkőletételi ünnepélyén maga az akkori 
polgármester, az ifjú radikálisok egyik harczias embere 
tartotta az emlékbeszédet, a melyben persze a vallási 
reformátorról kevés szó esett. 

Még érdekesebb azonban az, hogy Csehországban 
is van „Los von Rom" mozgalom, de ez egészen uni-
kum a maga nemében, mert a Rómától való elszakadás 
mellett nem a protestantizmushoz való pártolást, hanem 
— az orosz görögkeleti egyházba való áttérést pro-
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pagálja! Los von Rom — de Szentpétervár felé, szóval 
a pánszlávizmus karjaiba! így lesz a vallási mozgalmak 
spanyolfala mögött nemzetiségi izgatás. S hogy ez kül-
sőleg is impozáns legyen, Prágában, ugyanazon a téren, 
a hol a Husz-emlékmű és más annyi vérrel öntözött 
emlék áll, egy gyönyörű orosz templomot is építettek a 
Los von Rom-mozgalom külső támogatására. 

Prágából újra Bécsbe mentem s a hadügyminisz-
tériumban szóbeli jelentést tettem utam első részén tett 
tapasztalataimról és, mint a konventhez benyújtott jelen-
tésemben is hangsúlyoztam, új tábori lelkészek kineve-
zését is sürgettem. Hogy lesz-e eredménye, nem tudom. 
De miután azt hallom, hogy a dolgot gróf Tisza István 
veszi a kezébe, remélhetőleg hamar eljön a megoldás. 

Sebestyén Jenő. 

NEKROLOG. 

BÍRÓ PÁL. 
1841—1914. 

Értékes és érdekes élet világa lobbant utolsót a 
sírjába tért ó-év végén, a szeretet ünnepén. Bíró Pál 
honvédelmi nyug. miniszteri tanácsos végezte be mun-
kásságban, sikerekben, fordulatokban gazdag földi életét 
1914 decz. 26-án, Keszthelyen. 

A boldogult a magát önerején felküzdő régi kál-
vinista diák jellegzetes példaképe volt. Hódmezővásár-
helyen 1841-ben született, mint szegénysorsú nemesi család 
sarja. Tanulói pályáját szülőföldjén s a nagyhírű nagy-
kőrösi főgimnáziumban és Debreczenben mindvégig kitűnő 
bizonyítványokkal elvégezvén, mint akadémikus rektor 
három évet töltött helyettes lelkészi szolgálatban Bács-
Bodrog vármegye egyik községében. Az alkotmányos 
élet bekövetkeztével Pest vármegye pesti járásának es-
küdtje lett és letette az ügyvédi vizsgát. Ez időben ér-
tékes dolgozatai jelentek meg a Prot. Egyházi és Iskolai 
Lapban; a Vasárnapi Újságban a „nazarénusokról" meg-
jelent tanulmánya pedig főleg egyházi körökben nagy 
feltűnést keltett. 

Majd a fővárosi lapokban (Ellenőr, Hon, stb.) közzé-
tett szakszerű katonai czikkeivel annyira magára vonta 
Lónyay Menyhért gróf, akkori miniszterelnök és hon-
védelmi miniszter jóakaratú figyelmét, hogy az őt lap-
jánál, a „Korunk"-nál munkatársul alkalmazta, 1872-ben 
pedig a honvédelmi minisztériumhoz fogalmazó gyakor-
nokul nevezte ki. Fényes tehetsége, vasszorgalma gyors 
egymásutánban szerezte meg részére a különböző rang-
fokozatokat s 1888 decz. 29-én miniszteri tanácsos és 
az elnöki osztály vezetője s Fejérváry Géza báró jobb-
keze lett. 

Bíró szakértelme hozta létre a legnagyobb részben 
mindama törvényeket, melyek a honvédelmi minisztérium-

ból a lefolyt húsz év alatt kikerültek. A népfelkelésről 
szóló törvény — melynek az életbe átvitelét még 
megérte —- s annak nagy tanulmányra valló indoko-
lása Biró Pál egyik legfontosabb alkotása. Értékes út-
törő munka a honvédelmi minsztérium számára kidol-
gozott kétkötetes Szolgálati Szabályzata, mely ma is 
érvényben van s bizonyára még sokáig elismerést szerez 
Bíró nevének. 1891-ben adta ki hivatalos adatok alapján 
„A honvédelmi minisztérium működése az 1877—1890. 
években" czímű két kötetes nagy forrásmunkáját, mely 
a honvédség nagv hivatását emeli ki s melyet a király 
is elismeréssel fogadott. 

Úgy hivatalában, mint irodalmi téren szerzett ér-
demei elismeréséül sok kitüntetésben volt része. Ue 
minden ércznél és kitüntetésnél maradandóbb emléket 
állított Ő magának jellemének szép vonásaiban. Szerény-
sége, szíves, megnyerő modora, derült víg kedélye be-
csülést és szeretetet vívtak ki számára; a hozzá forduló 
kis emberek ügye-baja iránti atyai jóakarata pedig ál-
dásban tartja fenn emlékezetét. 

Exponált helyzete, hivatalában sokszor túlhajtott 
szellemi munkássága azonban megtámadta idegrendszerét, 
aláásta egészségét, azért 1906-ban a jól megérdemelt 
nyugalomba vonult vissza és a Magyar Tenger szép-
ségeiben keresett fáradt testének, lelkének üdülést a 
kies Keszthelyen, a hol 22 éven át volt hűséges hit-
vesének, Herczeg Lujzának odaadó gondozása mellett, 
csöndben élte le utolsó nyolcz évét; mígnem önfeláldozó 
hű nejének a távolban való gyógykezeltetése idején a 
magány s a hitveséért való emésztő gond végleg meg-
őrölte idegzetét, kimeríté életerejét és hozzá betegen 
visszasiető nejének karjai közt, hosszas halaltusa után, 
szent karácsony ünnepén visszaadta lelkét Teremtőjének. 

Megfáradott testét Keszthely városának közönsége 
nagy részvéttel kísérte utolsó útjára. Ravatala felett, a 
gyászháznál, régi tisztelője, Haypál Benő budai lelkész 
mondott magas-szárnyulású beszédet és imát; a sírboltnál 
Kádár Lajos nagykanizsai lelkész búcsúztatta őt az 
élőktől. 

Isten veled, öreg Simeon! Testben megérted még 
a legszomorúbb karácsony eljövetelét (a mely ugyan esz-
ményképed, a magyar honvédség apoteózisa lőn), de 
lelki szemeid színről színre látják már — hitünk szerint 
— a te IdvezítŐdet. Have pia anima! 

Kádár Lajos. 

KÜLFÖLD. 

Néme torsság. 

Berlini theoloyusok karácsonyi üdvözlete. A berlini 
egyetem protestáns theológiai karán működő rendes, 
rendkívüli és magántanárok az egyetemi theológiai hall-
gatóknak, a kik a harcztéren teljesítenek fegyveres vagy 
betegápolói szolgálatot, a nagy év karácsonyára közös 
üdvözletet küldöttek. Minden egyes tanár irt néhány 



emelkedett, meleg sort s ezeket a kéziratokat kézirat 
gyanánt lenyomatták s mintegy 300 ifjú theologusnak 
megküldötték. 

Deissmann Adolf tanár nekem is inegkiildötte ka-
rácsonyi üdvözletemre való válasz gyanánt ezt a szép 
kis füzetet, a nagy időknek eme nemes emlékét ezzel 
a kézírásos felirattal: Pacem et salutem — viribus uni-
tis! A magyar és német barátságnak és a protestáns 
testvériségnek e drága jelszavát följegyezzük és nem 
felejtjük el az eljövendő béke munkás napjaiban sem. 

Az üdvözlet létrejöttét az előszó így mondja el: 
Egyik kartársi összejövetelünk alkalmával, 1914. 

november 28-án közülünk sokan azt a közös kívánságu-
kat fejezték ki, hogy berlini egyetemünk harcztéren levő 
ifjú theologiai hallgatóinak közös üdvözletet kellene kül-
deni karácsony ünnepére. Utólagosan azok a kartársak 
is hozzájárultak ehhez, a kik ezen az összejövetelen 
nem vehettek részt. 

A tábori czímeket, melyeknek egy részét nehezen 
lehetett megszerezni, a lehető teljességgel állítottuk 
össze (körülbelül 300-at). Ha ez az üdvözlet szándékunk 
ellenére nem jutna el valamennyi berlini diákhoz, kérjük 
a szíves értesítést minden esetben Mahling tauár czí-
mére (Charlottenburg, Kantstr. 149) s azonnal elküldjük 
pótlólag. 

Fogadjátok hát, bátor harczosok és hűséges ápolók, 
tanítómestereiteknek karácsonyi üdvözletét úgy, mint a 
minek szántuk: az akadémiai közösség bizalmas kézszo-
rítása gyanánt hazatiúi küzdelmünk nagy idejében ! Isten 
velünk! 

Berlin, 1914. adventjében. 

Itt közlünk néhányat az üdvözlő sorok közül: 

WPÁSS Bernát: Odakinn levő derék diákjainknak, 
a kiket harcztéren lévő dicső csapataink megőrzéséért 
és megvédéséért, való forró könyörgésembe, éneklésembe 
és áldásmondásomba foglaltam, legszívesebb jókívánatai-
mat küldöm karácsony ünnepére. Azon az ünnepen zen-
düljön át minden német tájon és pedig egyszerre kettős 
értelemben : Mennyből jövök most hozzátok és íme nagy 
jó hírt mondok. 

Kleinert P . : Az Úr az ón világosságom és üdvös-
ségem : kitől féljek ? Az Úr az én életemnek erőssége: 
kitől remegjek? Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék 
szived és várjad az Urat. 

Erőt ad a inegfáradottnak és az erőtlen erejét 
megsokasítja. 

Mert igazságra fordul vissza az ítélet és utána 
mennek mind az igazszívűek. 

Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk? 
Zsolt. 27.1. 3. 14., Ezs. 40 •29. , Zsolt. 94 • 15. , Róni. 8 •31. 
Vajha karácsony azzal a világos bizonyossággal, 

hogy Isten velünk van, mindazokat, a kik távol vannak 
egymástól, titeket, ^odakint harczolókat s minket, idehaza 
hálátmondókat egyesítene egymással egyetlen lélekben 
és igazságban való ünneplésben. 

Kawerau: Karácsony háborús időkben — kíván-
juk, hogy ismét idehaza tölthessétek az ünnepet s hogy 
az örömhírre: „békesség a földön" a hálaadó örömének-
kel felelhetnénk : 

Istennek hála, felcsendült hát a béke s öröm ne-
mes szózata. El kell most már pihennie dárdának, kard-
nak, mi halált oszta . . . 

Baudissin gróf: A ki a Felségesnek rejtekében 
lakozik és a Mindenhatónak árnyékában nyugoszik, azt 
mondja az Urnák: Oltalmam, váram, Istenem; benne 
bízom (Zsolt. 91.1-2.). Te öveztél fel engem erővel a harczra, 
alám veted az ellenem felkelőket (Zsolt. 18.40,). Meg-
vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem jelen-
valók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, 
sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket 
az Istennek szeretetétől. (Róni. 8 . 3 8 - 3 9 . ) 

Kaftan : A harcztéren levő kedves ifjaknak, mind 
az ismerősöknek, mind az ismeretleneknek üdvözletem 
és jókívánságom küfdöm a közeledő karácsonyi ünnepre. 
Ha már elmaradt ebben az évben annak szokott fénye 
és varázsa, annál erősebben fogadjuk szívünkbe mind-
nyájan, Öregek és ifjak, odakünn és idehaza Istennek a 
karácsony által hirdetett legnagyobb ajándékát, azt az 
örök jót, a melynek birtokában és erejével világot és 
halált legyőzhetünk. Az segít rá minket, hogy újra és 
újra mindig megtaláljuk azt a keskeny utat, a melyiket 
most mindennap keresnünk kellene, a melyiken ma-
gunkat teljesen odaadjuk a hazának s mégis elkerüljük 
a lélekrontó gyűlöletet. 

Harnack: „Hát nem tudod, hogy Isten azért cso-
dálatos az ő népe között, mert békességét odatette, a 
hol nincs békesség, nevezetesen minden tusakodás közé, 
a mint mondja: „Uralkodjál ellenségeid közepette!?" 
Annak van békessége, a kit minden és mindenki hábor-
gat s a ki mindazt mégis örömmel és nyugodtan hor-
dozza!" (Luther Márton.) 

— Két versszakasz. — 
A kedves egyetemi ifjaknak, az ismerősöknek s az 

ismeretleneknek szívélyes karácsonyi üdvözletül a harcz-
térre. 

Seeberg Reinhold: A harcztéren levő kedves diá-
kokra gondolok és szívemből tiszta karácsonyi fényt 
kívánok nekik ezekben a borús napokban. Az Úr közel. 
A ki benne hisz, nincs egyedül. A ki őt követi, biztos 
úton jár. Ezekben a napokban mindannyiunk érzése a 
látszattól a lényeghez fordul. A Krisztus-formulák közül 
tiszta őserejében emelkedik föl a krisztusi lelkület. Az 
örök akarat keresi a mi akaratunkat. Christus imperátor ! 

Richter Gyula: A theologiai tudás szép dolog, az 
első helyre azonban nagyobb joga van az elszánt hitnek, 
a melyik nem sajnálja a saját életét sem, ha az Úr szol-
gálatáról van szó. És nem rossz az az iskola, a mely elszánt 
embereket nevel. ( Warneck G.) 

Minden bajban, küzdelemben 
Megoltalmaz a jó Isten. 



Mahling: Kedves diákjaim és testvéreim, a halál 
angyalának szárnysuhogása, a fegyverek csillogása és az 
ágyúk dörgése közben letérdelünk veletek, a bölcsőben 
levő kis gyermek előtt és hálát adunk Istenünknek égő 
szívvel az ő Jézus Krisztusban való szeretetéért! Úgy 
szerette Isten a világot! 

Es mégis hadd köszönjem meg, testvérek, a ti sze-
reteteket. Ti mindeneteket odaadjátok, nélkülöztök, szen-
vedtek, harczoltok — érettünk! Ebben az évben úgy 
megértjük, mint eddig sohasem az Önfeláldozó szeretet-
nek egész erejét és mélységét. A szeretetnek ebből a 
vetéséből dicső aratás fakad, kell, hogy fakadjon! 

Isten a szeretet s a ki a szeretetben marad, Isten-
ben marad s Isten ő benne 1 Istennek ez a szeretete 
őrizzen meg titeket a harczban a győzelemre, a halál-
ban az életre! 

Deissmann Adolf: 
. . . Akkor tudták meg sokan 
Az egész világon. Őrök hallották, 
A kik künn voltak a lovak mellett, 
A kik őrizték a lovakat 
Es a szarvasmarhákat a mezőn. Azok látták, 
Mint oszlott szét a sötétség a légben s Isten fénye 
Mint tört át gyönyörűen a fellegeken. 
Megvilágosítva a pásztorokat a mezőn . . . 
„Valóban, monda az Isten angyala, 
Kedves hírt jelentek néktek 
S nagy erőt hirdetek: Krisztus megszületett." (Heliand.) 

Zscharnack m. tanár: Haza és szabadság legszen-
tebb a földön, olyan kincs, a mely végtelen szeretetet 
és hűséget foglal magában, a legnemesebb jó, a mivel 
a jó ember a földön bírhat s a mit kívánhat. Imádkoz-
zál minden nap Istenhez, hogy szívedet erősítse meg és 
lelkedet hevítse föl bizalommal és bátorsággal, hogy ne 
legyen egy szeretet se szentebb előtted, a haza iránt 
való szeretetnél és egy öröm sem édesebb a szabadság 
öröménél. (Arndt F. M.) 

Ezeken kívül még Strack, Rumé, Holl, Schmidt 
Károly, Stuldfaut és Gressmann tanárok, Midért, Soden 
János báró, Lüttge, Díbelius Márton, Scholz Henrik, 
Fabricius és Eissfeldt magántanárok írtak ünnepi üdvözlő 
sorokat. Csak sajnáljuk, hogy helyszűke miatt nem kö-
zölhetjük ezeket is. 

A tanárok és tanítványok hazafiúi és keresztyéni 
szeretetének nagyemlékű bizonysága ez az írás, ez a 
tett is ! V. J. 

A MI ÜGYÜNK. 

A pesti egyházmegyei Kálvin-Szövetség elnöke, 
Mátis Márton a következő körlevelet írta a Szövetség 
tagjaihoz : „Január 6-án mult egy éve, liogy megalakult 
egyházmegyénkben is a Kálvin-Szövetség. Az alakulásra, 
mely Gödöllőn volt, emlékezhetünk, hogy miként történt. 
Egy hétköznapból vasárnapot csináltunk. Kezdet jó volt, 
tovább is jó lesz, biztattuk egymást és azzal váltunk 
el, hogy csináljuk otthon tovább, Annak a dicsőségére, 

Kinek nevében megkezdtük. Úgy is történt! Rövid idő 
múlva következtek a levélben és szóval való megbeszé-
lések, hogy hol, mikor és hogyan történjenek a helyi 
megalakulások. Jöttek sorra: Őrszentmiklós, Ocsa, Péczel, 
Alsónémedi, Rákospalota, Rákoscsaba, Üllő Vecséssel 
együtt, Vácz, Fóth, Pócsmegyer stb. stb.; csinálták is 
nagy lelkesedéssel összejöveteleiket. Most azután lát-
hatják is sok helyen, hogy mi haszon van belőle. El-
mondhatjuk, hogy a Iegjobbkorra készítettük el a sán-
czot. Ma mindenki a védelemről beszél és a védelmi 
eszközöknek távol is, itthon is nagyban emelkedett az 
értékük. Vigyük is bele híveinket, a sáncz mindnyájunk 
védelmére készült; soha fel ne adjuk! Még küzdelmek 
árán is megtartjuk! — Itt volna az ideje az össze-
jövetelnek, a nagygyűlésnek, melynek épen az lenne a 
czélja, hogy beszámoljunk — egymás buzdítására — a 
haszonról s megbeszéljük a további teendőket. Az idő 
erre most nem alkalmas, hiszen sok lelkész még a falu 
határából se léphet ki. Azok pedig, a kiknek közre-
működésével történnék, nincsenek otthon, nincsenek itt-
hon. Várnunk kell békés időket, boldogabb napokat! 
A csendes munkálkodás azért ne akadjon meg, hiszen 
a végezni való eddig is sok volt, a háború most még 
többet hozott. A sok közül egyet: nagy gondot okoz a 
harcztéren lévő katonák vallásos könyvekkel való el-
látása. Végezze ezt mindenütt a helyi Kálvin-Szövetség. 
A hol megtették, bevált, mert mindenki előbb-utóbb 
megkapta a kis imakönyvét. Azt mondja az Esti levél, 
hogy most ne kívánjunk, hanem csináljunk boldogabb 
új évet. Csináljunk hát — mi tegyük hozzá — Istenünk 
nevében. Szövetségünk pénztáráról (Pócsmegyer) ne 
feledkezzünk el! Üdvözlet a sánczon beliil és kívül lévők-
nek is, a távolban harczolókra pedig különösképen nagy 
kegyelmét kérjük az Úr Istennek. 

A pesti ref. egyházmegye esperese felkérte az 
egyházmegye kötelékébe tartozó egyházközségeket, hogy 
ott, a hol az még nem szokásos, lapunkra az 1915. évtől 
kezdve az egyházpénztár terhére fizessenek elő a lel-
készi hivatalok részére. Köszönjük neki e helyen is a 
figyelmet. Ez valóban méltányos dolog. Lapunk nem 
kerületi „hivatalos" lap (soha sem is volt), de természetes, 
hogy elsősorban a mi kerületünket legközelebbről érdeklő 
hivatalos dolgokat közlünk, miután minden kerületnek 
megvan a maga lapja. Minden politikai község járat 
legalább egy lapot elöljárósága részére. De vannak egy-
házközségek, hol h. és s.-lelkészek vannak. Szerény 
fizetésükből nem igen járathatnak lapot, pedig ők is csak 
érdeklődnek az egyházi ügyek iránt! Ennek a kis teher-
nek a költségvetésbe való felvétele nem nagy dolog. 
Es azután lapunkban olyan közlemények is vannak, a 
melyeket a gondnok és presbiter urak is épüléssel ol-
vashatnak. Nagyon csudálatos, hogy vannak kerületünk-
ben olyan egyházközségek, hova lapunk nem jár és a 
hol talán egyetlen egyházi lapot sem olvasnak. Arról 
nem is szólunk, hogy világi uraink, tanácsbíráink, pres-
bitereink nagyon gyér számmal szerepelnek egyházi 
lapok előfizetőinek és olvasóinak sorában. Ez még talán 
nagyobb baj, mint az előbbi. Nem lenne egyházunk ár-
talmára, ha az esperes és lelkész urak őket is buzdí-
tanák erre. Mi nem kizárólag lelkésztársaink számára 
igyekszünk szerkeszteni az újságot. 

Távíratmegváltásí lapok üdvözlésekhez és 
részvét kifejezé-

sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker., Molnár-utcza 17. szám), j t j t ^t j t j t 
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Raffay Sándor búcsúzóját olvassuk. 12 éven át szer-
kesztette a lapot. Mint maga is monda, nem volt könnyű 
feladat. Hála és elismerés munkájáért! A lapot ezentúl 
dr. 8zelényi Ödön pozsonyi theol. tanár fagja szer-
keszteni. Jó siker kísérje vállalkozását! 

A Mustármag januári számában egy érdekes, meg-
ragadó levelet olvastunk. Horvát Lőrincz nevű felsőszelii 
ev. fiatal gazda írta a harcztérről lelkipásztorához, báró 
Podmaniczky Pálhoz és feleségéhez. Nagyszerű bizony-
ságtétel ez az evangélium hatalma mellett. A levelet a 
lelkész különlenyomatban 10,000 példányban kinyomatta. 
Ajánljuk ezt a kis alkalmi „röpiratot" mindazoknak, a 
kik a katonák, sebesültek között teljesítenek szolgálatot, 
sőt azoknak is, a kik gyülekezeteikben forgolódnak. 
A kik megrendelni óhajtják, forduljanak a Mustármag 
szerkesztőségéhez (Budapest, II., Tégla-u. 3. sz.). 

EGYHÁZ, 

Lelkészválasztás. A szeghalmi ref. egyház Csánky 
Benjámin debreczeni egyetemi tanár helyébe Papp Lajos 
lugosi lelkészt választotta meg. 

A (lunamelléki ref. egyházkerületben f. hó 27—29-ig 
lesznek az I. és II. lelkészképesítő vizsgák. 

A bányai ág. h. ev. egyházkerület f. hó 14. és 
15. naplain tartotta közgyűlését Budapesten. 

Kónya Gábor mezőtúri lelkész a 109. népf gyalog-
dandár körében teljesít szolgálatot. E hó elején a 313. 
sz. postával a következő levelet vettük tőle a Szerém-
ségből: „A lapot köszönettel megkaptam. Olvasása sok 
kellemes perczet szerez ebben a szellemileg szegény, 
háborús életben. Gyakorlatilag értékesíthető gondolatai 
is becsesebbek most. mikor a prédikáczióra való ké-
születnél nem áll mellettünk könyvtár, exegetiai és egyéb 
jó könyvekkel felszerelve, hanem források és segéd-
könyvek nélkül, tisztán elmélődés útján vagyunk kény-
telenek az igehirdetést végezni. Ezidő szerint — mint 
ismeretes — nagy pihenőnk van (már elmúlt ! Szerit.) 
fi ez jó alkalom a lelkiekben való restauráczióra is. Míg 
a mult hónap zivataraiban alig lehetett alkalmat találni 
vitéz gyülekezetem egy-egy kis csoportjával az Isten 
dicsőítésére, most rendszeresen cselekedhetjük ezt. A körül-
ményekhez képest szépen megünnepeltük pl. a Karácsonyt. 
Ünnep előestéjén szép karácsonyfa-ünnepélyek voltak 
a katonáinknak szóló ajándékok kiosztásával, a mikor 
alkalmi beszédet mondottam. Ünnep mindkét napján 
mély bensőséggel, nagy lelki épüléssel tudakoztuk a 
békesség Evangéliumát. Néhány úri asszony jelenléte 
(sógorod, Parragh Gyula is feleségestől volt ott) az ott-
honiasság hangulatát adta ünneplésünknek és isten-
tiszteleteinknek. Most készülődünk az új esztendőre. 
Adja Isten, hogy az jobb legyen, mint az ó. 

A szatmári ref. egyházban, mint az „Egyházi 
Híradó"-ból látjuk, az ottani „Női Bibliai Kör" szép 
munkát végez az ottani kórházakban fekvő sebesültek 
körében. Karácsonykor három kórház sebesültjeinek 
megajándékozását vállalta el a kör. Mind a három he-
lyen az egyesület tagjainak énekkara énekelt. íme, mi-
lyen jó, ha vannak gyülekezeteink körében ilyen egye-
sületek; mily nagy segítségére lehetnek a lelkésznek a 
ker. szeretet szolgálatában ? 

A magyarrétfalui ref. ós ág. ev. egyházak köz-
adakozásából szeretetvendégséget rendeztek karácsony 

első napján az Eszéken tartózkodó összes protestáns 
katonák számára. A szeretetvendégséget az ev. templom-
ban magyar- és németnyelvű istentisztelet előzte meg, 
melyen a katonai hatóság részéről az összes, körülbelül 
180 főnyi protestáns legénység élén dr. Kallós Pál ref. 
ezredorvos jelent meg. Hálás elismerés illeti a hívek 
áldozatkészségét, kik, a nagy városban sokfelé igénvbe-
véve is, nem feledkeztek meg a szeretet ünnepén a tá-
vol idegenbe szakadt véreikről, (vp.) 

Karácsonyi béke a harcztéren. Bizonyára mély 
meghatottsággal olvastuk napilapjainkban azokat a, tudó-
sításokat, a melyek beszámoltak arról a barátkozásról, 
a mely a nyugati harcztéren karácsony estéjén oly meg-
kapó jelenetekben nyilvánult meg. Megnyugtató és vi-
gasztaló, hogy az örök Szeretet ünnepe mégis csak 
éreztette, ha rövid időre is, a maga áldásos hatását! 

Hírek Skócziából. Dr. Kiss Károly, a budapesti 
ref. egyház ügyésze, értesít bennünket, hogy Webster 
James lelkésztől decz. 29-ről kelt levelet kapott, a mely-
ben úgy a maga, mint az edinburghi unió-comité nevé-
ben hálás köszönetet mond a támogatásért, a melyben 
egyháztanácsunk a kiváló skót missziói iskola ügyét ré-
szesítette. Azon reményének ad kifejezést, hogy a 70 
éves viszony, a mely az egyházak között fennáll, a mos-
tani nagy tűzpróbát kiállja. Közli Webster, hogy már 
eddig 24 előadást tartott egyházunk viszonyairól és még 
16-ra van felkérve. Mindenütt nagy rokonszenvvel és 
érdeklődéssel kísérik ezeket és mindenütt sajnálják, hogy 
a borzasztó világháború az általa és barátai által any-
nyira szeretett hazánkat, az ő második hazáját is szen-
vedésekkel tölti el. A megboldogult dr. Moody Andrásra, 
a mi feledhetlen jó barátunkra vonatkozólag közli Web-
ster, hogy augusztus elejétől szeptember hóban elkövet-
kezett haláláig majdnem élettelenül feküdt súlyos gyo-
morbajtól kínozva betegágyán. Campbell lelkész, a ki 
Webster mellett itt Budapesten szolgált, Skótország egyik 
északi városában nyert lelkészi állást. 

A torzsai árva- ós szeretetházban, a mely Fam-
ler G. A. ev. lelkész alkotása, szép ünnepély volt az 
ott elhelyezett 46 árvagyermek részére. A gyermekek 
karénekével kezdődött, melyet Wolf Artúr tanító veze-
tett. Az alkalmi beszédet Heinz Lajos s.-lelkész mon-
dotta. A gyermekek megkapó karácsonyi verseket sza 
valtak. A szép számban megjelent érdeklődőkre az ün-
nepély mély hatást gyakorolt. 

EGYESÜLET. 

Szeretetvendégség a Svábhegyen. A svábhegyi 
buzgó Ref. Leánykör már több szép, jólsikerült estélyt 
rendezett Varga Antal lelkész vezetésével. E hó 24-én 
újból kedves élvezetben lesz részük azoknak, a kik 
ezen résztvesznek. A debreczeni honvéd-theologusok 
lesznek az estély fő és bizonyára nagy szeretettel és 
érdeklődéssel fogadott szereplői, kar- és magánénekkel, 
szavalattal, zeneszámmal fognak közreműködni. Kiss F. 
rektor is eljön az ő kedves fiához és fiaihoz és ő tartja 
a bibliamagyarázatot. Barátosi Balogh Benedek keleti 
útjáról tart előadást. Az estély a svábhegyi Nagyszálloda 
fehér termében lesz d. u. 4 órakor. A svábhegyi fogas-
kerekű vasúton oda ós vissza alkalmas időben indul a vonat. 
A részvételi díj személyenként 1 K. Családjegy 2'40 K. 
A terem bizonyára ismét megtelik. A tiszta jövedelem 
jótékony czélra fordíttatik. Az estély lefolyásáról majd 
részletesebb tudósítást közlünk, 



A Budapesti Ref. Keresztyén Ifjúsági Egyesület 
január hó 17-én este 7 órakor a ref. theologia díszter-
mében családi estélyt rendez. Műsor: Közének. Ima. 
A keresztyén egyház szolgálata a háborúban : B. Pap 
István elnök. Grieg: Ballada; Chopin : Polonaise op. 53 ; 
Schulz-Evler: „Bei der schönen blauen Donáti": zongo-
rán játssza Komáromy Zoltán zongoraművész. Költemé-
nyeiből fölolvas: Lampérth Géza. Szólót énekel Tóth 
József zongorakísérettel. Az égig érő tűz: Kiss Meny-
hérttől. Szavalja: Tóth Rezső. Bibliát magyaráz: Gom-
bos Ferenez. Közének. 

A Budapesti Bethlen Gábor Kör békében a prot. 
egyetemi és főiskolai hallgatók összegyűjtő, lelkiekben 
és szellemiekben fejlesztő, anyagiakban segítő egyesülete. 
A háború az áldásos, derék munkából elszólította az 
ifjúságot, a kör helyiségei elhagyatottak, üresek lettek. 
Hogy az évek során egybegyűjtött tőke ezekben a nehéz 
napokban is a köz segítségére legyen, az egyesület 
vezetésével megbízott hetes bizottság három termet a 
Vörös-Kereszt Egyesületnek ajánlott fel, a mely 16 ágyas 
Lábadozó-Otthont rendezett ott be. Az ágyak alapít-
ványokból állíttattak fel, a Bethlen Gábor Kör a helyi-
ségek világítását és fűtését vállalta, a lábadozók egyéb 
szükségleteiről a Vörös-Kereszt gondoskodik. A lábadozók 

valamennyien sebesültek — jól érzik magukat a 
kényelmes helyiségben. Idejük, legnagyobb részét tár-
sasjátékokkal töltik s reménykednek, hogy előbb-utóbb 
övéik körébe jutnak. Szellemi tápláléknak — különösen 
a csehek — hiányát érzik. Nagy hálával veszik, ha oly-
kor-olykor ajándékban, különösen, ha valami elemózsiá-
ban részesülhetnek. Az egyesület többi részében a 
Bethlen-Otthont most is fenntartja és öt szegénysorsú 
tagjának ad ingyen lakást s ketten ingyen ebédet kap-
nak. A kik a kört létesítették és vezették, legnagyobb-
részt véráldozatot hoznak a haza javára, az itthonmara-
dottak pedig ilyen segítő szolgálattal igyekeznek a nagy 
közös terheket megosztani. Az érdeklődők a nap bár-
melyik órájában megtekinthetik az Otthont (VIII. kerv 
Vas-utcza 16-, I ). 

GYASZROVAT. 

Nagybányai dr. Horthy Szabolcs, Jásznagykun-
szolnok-megye főispánja, a hevesnagykunsági ref. egyház-
megye gondnoka, a szolnoki ref. egyházközség oszlopos 
tagja, az északi harcztéren elesett. Haláláról a „Vár-
megye" a következő szép gyászjelentést adta ki : „ Jász-
nagyknnszolnok vármegye közönsége és tisztikara mély 
fájdalommal tudatja, hogy a vármegye főispánja, nagy-
bányai dr. Horthy Szabolcs, az északi harcztéren, a hol 
mint császári és királyi huszárfőhadnagy, parancsőrtiszt 
harczolt, múlt évi novenber 22-én hősi halált halt és 
Orosz-Lengyelországban, Novoradomszk városában el-
temettetett. Eszménye volt az egyenes, meggyőződéséért 
vérét ontani kész, elmére és szívre egyaránt kiváló fér-
finak, a közügyek szolgálatában buzgó, önzetlen jóaka-
rattal, fáradhatlan odaadással ós eréllyel teljes vezérnek, 

a munkatársait megbecsülő, szerető hivatali elöljárónak. 
Halálát nagy fájdalmaink közepette is hazafias büszke-
séggel siratjuk, órdemteljes emlékét kegyeletes érzéssel 
megőrizzük." 

Ld. Szekeres Mihály takácsi lelkész, a pápai ref. 
egyházmegye 20 évig volt esperese, a dunántúli egy-
házkerület tanügyi bizottsági elnöke ós tanácsbírája, 
életének 82-ik, lelkészi szolgálatának 50-ik évében, hosz-
szas szenvedés után elhunyt. Benue igazi ároni család 
feje múlt ki. Elhunytát gyülekezete, 6 gyermeke (köztük 
Gerenday Endre áporkai lelkésztársunk neje és Szekeres 
László padányi lelkész), 17 unokája gyászolja. Temetése 
f. hó 16-án volt. 

Áldott legyen emlékezetük! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 

S. L. Ny—a. Küldött összeggel előfizetés 1915. június hó 
30-ig rendben.* — P . E. S—r. .1914. végéig. — Sz. R . B - d . 1914. 
végéig. — I). P . 7J—r. '1914. első negyedére szól. — T. (. 
Czegléd. Csikesz nevében is előre köszönöm a ti jóságos gondos-
kodástokat. Szép és mindnyájunkat mélyen megható czikkének 
bizonyára ez lesz legkedvesebb jutalma, ha a szegény Mező Já-
nos műlábára összegyfíl a kellő összeg. Czíme : A. Csikesz, Militar-
seelsorger, Wien, VIII., Florian-Gasse 8. HotelHammerand. 0 majd 
lapunkban köszönettel nyugtázza a kegyes adományokat. — A be-
küldött czikk megüti a mértéket, exegezise ügyes. Csak egy kis 
türelmet, rákerül a sor. Máskor is szívesen látjuk. Csak kissé rö-
videbben. Nem prédikácziókat adunk. Ajánlom neki is a szép köny-
vet, a melyről jövő számunkban szó lesz. Szives üdvözlet! 

Felelős szerkesztő : B. P a p Is tván. 

HIRDETESEK. 

ERZSÉBET K I R Á L Y N É SZÁLLÓ 
B u d a p e s t , I V . K e r . , E g y e t e m - u t c r a 5 . s z á m . 
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. 

RIEGER 0 T T 0 gőzüzemre berendezet t csász. 
és kir. udvari o rgonagyára . 

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

Budapest, X., Szigligeti u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferenez Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tarlós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2u00-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 ra j -
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 



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 

Budapes t , K á l v i n - t é r 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 dí jarányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 13 év alatt a tagok hétszer részesüllek az 
űzet 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 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 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 

„ G O N D V I S E L É S " 

O r s z á g o s Közp. Segé lyzö -Társu la 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 , 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 t agok: Láng József, lovag Ember Károly, Czobor 
László, Meskó Pál, Nérei Ödön és ügyvezető-igazg.: Paur Ödön. 

3 lelhész urak szíves f igyelmébe a jánl juk a k iadásunkban 
megje lenő 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 (>.— 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 <>.— 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 len 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 és theolósiai újdonságok. 
Egyházi beszédek az 1914. évi v i l á g h á b o r ú 

idején. Függelékül néhány közönséges egyházi 
beszéd és imádság. írta Kiss József. Ára . . K 3.40 

Karácsonyi és évfordulói beszédek és imád-
ságok h á b o r ú s időben. Templomi h asználatra. 
írta, Fülöp József. Ára K 1.60 

Hétköznapi templomi imádságok , tekintettel a 
háborúra és a téli évszakra. írta Harsányi Pál. 
Ára K —.50 

Krisztus minden mindenekben . V. kötet. Egy-
házi beszédek. írta Mindszenti imre. Ára K 2.— 

For tó ra egy-egy könyvre 10 — 10 fill, beküldésé t k é r j ü k . 

Háborús imádságos könyvecskék. 
írta Csiky Lajos, 

a Ferencz József-rend lovag ja , ny. theol. akad . t aná r . 

I. I s tenér t , hazáér t , k i r á l y é r t . Imádságok a hadba-
vonuló és már a harcztéren küzdő katonák számára. 

II. I s t enre bízom m a g a m a t . Sebesült és beteg katonák 
elmélkedése és imádságai. 

Ili. A sze re t e t Is tenének nevében. Elmélkedések és imád-
ságok hadrakelt atyánkfiaiért. Családi és magánhaszn. 

Petőfi legszebb harez i köl teményei . Összeállította Kar-
dos Alber t dr. — A fenti négy könvvecske bármelyiké-
nek bolti ára vegyesen is : 1 drb 20 fill., 1(30 drb 15 fill., 
500 drb vételénél 14 fill. 

K a p h a t ó k : 

H E G E D Ű S É S S Á N D O R 
prot. irodalmi könyvk iadóh iva ta lában 

DEBRECZENBEN. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és kitűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 millió korona 
évi árúforgalommal. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIII. ker., Máría-utcza II. szám. Telefon: József 34—10. 

Elvállalnak mínden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetések készítését, 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 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. .. .. 

IMÁDKOZZUNK SZERETTEINKÉRT. írta Lengyel Gyula ref. lelkész . . K —.20 
IMÁK a betegágyon, sebesült katonák részére. Irta Lengyel Gyula ref. lelkész K —.20 
AZ ÉN IMAKONYVEM, háborúságot szenvedők vigasztalására szerzette Raf-

fay Sándor K —.20 
AZ ISTEN A MI REMÉNYSÉGÜNK. Kis imakönyv harcztéren lévő keresz-

tyén katonák részére. írta Uray Sándor ref. lelkész . . . . . . . . K —.16 
KIÁLTÁSOM HALLD MEG ISTEN. Kis imakönyv családi és magánhasz-

nálatra. írta Uray Sándor ref. lelkész . . . . . . . . . . . . K —.20 

E G Y É B Ú J D O N S Á G O K : 

EGYHÁZI BESZÉDEK AZ 1914. ÉVI VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN. írta Kis 
József pápai ref. esp.-lelkész . . . . . . . . . . . . . . . . K 3.40 

HÉTKÖZNAPI TEMPLOMI IMÁDSÁGOK,TEKINTETTEL A HABORÚRA 
ÉS A TÉLI ÉVSZAKRA. írta Harsányí Pál gyomai lelkész . . . . K —.50 

KRISZTUS MINDEN MINDENEKBEN. Egyházi beszédek V. kötet. írta 
Mindszenti Imre ref. lelkész . . . . . . . . . . . . . . . . K 2.— 

Legczélszerűbb az összeget levélhez mellékelve bélyegekben beküldeni. Portóra 20 fillért kérek 

KAPHATÓK KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN 
B u d a p e s t , I V . , H a m e r m a y e r ftároly*utcza 3 . s z á m . 

H O R N Y Á N S Z K Y V I K T O R CS. ÉS KIR. ÜDV. K Ö N Y V N Y O M D Á J A B U D A P E S T E N . 6 1 1 7 4 . 



T A R T A L O M . Az Éle t Könyvébő l : Látások. Holló Geza. — Vezérczikk : A dunaraelléki ref. egyházkerület közönségéhez. — 
K r ó n i k a : A Vatikán kinyílt kapuja. — T á r c z a : Rövid levél. Sebestyén Jenő. A gráczi kórházban. E. Szabó Dezső. 
— B e l f ö l d : Levél a harcztérről. Okos Gyuta. — Kül fö ld : Francziaország. — I roda lom : Jézus önarczképei. m. k. 

— Egyház . — Iskola . — E g y e s ü l e t . — Gyászrovat . — Pá lyáza t . — H i r d e t é s e k . 

P R O T E S T Á N S 

Megje lenik m i n d e n vasá rnap . 
S z e r k e s z t ő s é g 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 lő f i ze t é s i és h i r d e t é s i 

d í j a k s th . 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 

Fe le lő s s z e r k e s z t ő : 
B I L K E I P A P ISTVÁN. 

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

Belső munka t á r s ak : 
B ö s z ö r m é n y i Jenő, Marjay Károly, S e b e s t y é n Jenő, 

Tar i Imre dr. é s V e r e s s Jenő 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 k o r . , félévre: 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 egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolezad oldal 5 K. 

Az Élet Könyvéből. 

Látások. 
Zakariás 6. i - s . 

Nehéz időknek nyomott légkörében csodás víziót 
lát Zakariás próféta. A fenyegető vér megüli a lelkét, 
nincsen nyugta tőle. Már hallani véli amaz északi hata-
lom lovainak patkóit végigdübörögni a szent város lapos 
kövekkel kirakott ufezáin, már megcsapja orrát a ki-
ömlő vérnek szaga, szemeit rettegve hunyja be az el-
következendő borzalmak elől — s a behunyt szemek 
előtt feltárul a szellem birodalma. Mintha azt a meg-
gyötört, népe bűnein jajongó, Isten ítéletét félő lelket 
angyalkezek ragadnák meg, angyalszárnyak röpítenék 
egy más, igazabb világba, hogy a fájó kérdésekre ottan 
kapjon választ Isten trónusánál, csodás látomásban, an-
gyalok ajkáról. 

És látja az eljövendőket. 
Látja az örök és változhatatlan isteni akaratot, 

mint megrendíthetetlen érezhegyeket tornyosulni maga 
előtt és látja ebből előjönni az eseményeknek rejtett 
képeit, mint a hogyan a szél elősiivit a hegyek szikla-
völgyeiből. 

Sebes vágtatva jő feléje egy szekér. A nehéz kere-
kek'csattogva gördülnek, . . . előtte a mének . . . vérvörös 
a színük . . . vad iramban zúgnak észak földje felé. 

A háború szele suhan el fölötte. 
Oh mennyi vadság ! A kiömlő vérnek milyen ára-

data ! Mint a hogy Mózes vesszejének nyomán forrás 
fakadt a kemény sziklából, e szörnyű lovak patkóinak 
nyomán maga a föld vérzik fájó sebeiből. 

Nem emberi erő, akarat, gonoszság, vagy számítás 
műve ez már: Isten büntetése, mely onnan tör elő az 
ő akaratának érczfalai közül. 

Aztán másik szekér. Éjfekete lovak ragadják sebesen 
az előbbi nyomába. Mint a hogyan a gyász, a fájdalom 
nyomon köve:i a pusztulást mindenütt. Oh, hány háznak 

lakói riadnak fel éjszakai szendergésükből ezeknek a 
fekete lovaknak patkócsattogására, hány ifjú férj, gyen-
géd édes apa. agg szülők támasza fekszik azon a nagy 
halottas kocsin ! Még egy utolsó istenhozzádot sem küld-
hettek távolhagyott kedveseik felé, már elszáguld velük 
a gyásznak szekere. Nyomában könnyzápor, özvegyi fá-
tyolok bús zászlólengése, elárvult gyermekek szívettépő 
jajjá. 

Fekete szekerét ítélettartásra küldötte ki az Úr! 
De ím! a veres lovak s a gyászkocsi után fehér lovaktól 
vont szekér robog elő. Arra megy az is, fel, észak föld-
jére. A gyász és pusztulás nyomában a békének szelíd 
hírnöke ez. És minthogyha rajta egy mély tekintetű, szelíd 
férfi ülne s míg elhalad a gyászolóknak hosszú sora 
mellett, száll feléjük a biztató, a vigasztaló szózat: 
„Békesség veletek". 

Nem, nem örök az IJr haragja büntetése, gyász, 
pusztulás nyomába jár a békesség követe. 

És végül jő a negyedik szekér. Tánczoló, kényes 
lépesben vonják tarka, erős lovak. Utjok délnek vezet, 
ugarrá vált szántók, gyomfelverte kertek, elhagyott kuny-
hóknak szomorú földjére. Amerre elhaladnak, élet kél 
nyomukban, tarka, gazdag élet. Elsenyvedt réteken tarka 
virágszőnyeg, letarolt földeken hullámzó dús vetés, el-
hagyott kunyhókban vidám munka zaja, csengő gyer-
mekkaczaj támad az ő áldott lépéseik nyomán. 

Megengesztelődött az ott északnak földjén s el-
küldötte délre az élet szekerét. 

Örök ige, embersors tüköré, mindnyájunk j a j jának, 
örömujjongásának érezbevésett szava, te szent könyv, 
biblia, óh mennyire a mi szívünkhöz szólsz az aggodal-
mak, a gyötrő kétségek e nehéz napjaiban ! Hát nem 
nekünk jövendölt-e a zsidóknak ez a komor prófétája 
véres háborúról, vagy fekete gyászról? Hát nem a mi 
fiaink mennek ott északra hosszú, zárt sorokban? Nem 
ott vágtat-e előttünk a veres lovaktól vont tüzes hadi-
szekér, a Kárpátoknak vadvizes hágóin, Oroszországnak 
hótakart mezőin? Nem a mi földjeink maradtak-e ugaron, 



nem a mi kunyhóink lettek elhagyatottá, nem a mi 
gyermekeinknek, a holnap árváinak jajszava sikong az 
ellenséges golyók baljóslatú sivitásában ? 

Ah, megrendíthetetlen érczhegy az Isten akarata 
s az ó szekerei arra járnak, amerre 0 mutat. 

De ha látjuk a vészt, halljuk a jajt, halljuk meg 
belőle a vigasztalás szavait is. Isten nem akarja a végső 
pusztulást, nem bocsátja le a szívekre a gyász örök éj-
szakáját. A vérözön, a könnytenger nyomába elküldi a 
béke szelíd fuvallatát Oh, mint áhítozik már rá a mi 
lelkünk, mint óhajtjuk már látni a béke követét fehér 
paripáján ! 

Meghajtjuk fejünket Isten örök végzése előtt, alá-
zattal hordjuk a ránk mért szenvedést, híven elvégezzük 
a haza védelmében ránk bízott feladatot, de szívünknek 
minden dobbanása, lelkünknek minden rezdülése arra 
felé száll, a honnan a békének hírnökét várjuk. És ennek 
a békének el kell jönni, hisz a veres lovakat, a gyász 
szekerét szükségképen követi a harmadik fehér-lovas 
szekér. A kitárt karoknak milyen erdeje emelkedik majd 
fel üdvözlésére, a hozsannának milyen orkánja viharzik 
majd feléje, ha egyszer megjelen. Oh, Isten békéje, jöjj> 
jöjj fehér lovaktól vont fényes szekereden, gyógyítsd 
be a sebet, mit a háború és a gyász okozott! És aztán 
jöjj te, tarka lovaktól, erős lovaktól vont életnek szekere. 
Az elpusztult földekre borítsd rá a virágos réteknek 
színpompás köntösét, a nyomortól és szenvedéstől sápadt 
arczokra az egészségnek, örömnek bibor árnyalatát. Mintha 
csak a modern természettudományi megismerésnek s 
egyben a jóságos Istennek biztató és bátorító szava csen-
dülne ki abból, hogy a próféta a tarka lovakat még 
különösképen erőseknek is nevezi, szinte halljuk a bá-
torító szókat: „Az élet erősebb, mint a minő a halál". 
Erezzük, hogy nekünk, egyenesen nekünk, a mi sokat 
szenvedett magyar népünknek szól az ígéret és a meg-
bízatás : Menjetek, menjetek erős, tarka lovak, életnek 
szekere délnek földje felé, járjátok el ezt az egész föl-
det, hadd derüljön már rá egy boldogabb korszak is. 

Csendesedjék meg Uram a te haragod ott észak-
nak földjén és hozz új életet, hozzál víg esztendőt a te 
magyar népedre. 

Czegléd. Holló Géza. 

A DUNAMELLÉKI REF. EGYHÁZKERÜLET 
KÖZÖNSÉGÉHEZ! 

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól 
és az Úr Jézus Krisztustól! (1 Kor. I. 3.) Meg vagyok 
győződve Atyámfiai ti felőletek, hogy teljesek vagytok 
minden jósággal (Róm. XV. 14.), azért azzal a kéréssel 
fordulok hozzátok, hogy e küzdelmes időkben, melyekben 
élünk, különösképen igyekezzetek felvenni azok gondját, 
a kik segítség és lelki vigasztalás nélkül szűkölködnek. 
Tudom, hogy ezt cselekszitek is. De még is kötelességem 
nekem, a kire Isten ezen egyházkerülethez tartozó hívek 
lelki javai fölötti őrködést bízta, hogy újból és újból 

rámutassak arra a nagy szeretetre, melyet Megváltónk, 
az Úr Jézus Krisztus hozott a világra, s melyből mindig 
meríthetünk s kell is merítenünk. Minden veszedelem, 
a mely embertársainkat éri, Jézus szeretetének fényében 
úgy tűnik fel, mint szent alkalom a nagy parancs tel-
jesítésére. A jótéteményben pedig ne restüljünk meg, 
inert a maga idejében aratunk, ha meg nem restülünk. 
Azért míg időnk vagyon, mindenekkel jót tegyünk, kivált-
képen pedig a mi hitünknek cselédivel. (Grál. VI. 9 10.) 
És van-e nemesebb alkalom, mint lelki vigasztalással, 
építő és hiterősítő olvasmánnyal ellátni azokat, a kik 
hazánk védelmében megsebesültek, azokat, a kik szeret-
teik miatt aggodalomban, vagy már gyászban járnak. 
— Gyülekezeteink, lelkészeink, buzgó híveink eddigi 
áldozatkészségét öregbítenünk kell. Arra kérem azért 
Lelkész Atyámfiait, hogy általuk meghatározandó vala-
melyik közeli vasárnapon szószékről a híveket hívják 
fel s a presbiterek útján az anyagi javakkal jobban 
megáldott egyháztagokat külön is szólítsák fel, hogy a 
sebesültek és a csatatéren elestek hátramaradottjai közt 
o>ztandó hiterősítő olvasmányokra buzgó szívvel ada-
kozzanak. Az adományokat minden lelkész küldje köz-
vetlenül B. Pap István egyházkerületi pénztárnokhoz 
(IX., Ráday-utcza 28.). 

Isten áldása legyen a buzgó adakozókon, egyhá-
zunkon és hazánkon! 

„A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket 
minden örömmel és békességgel a hit által, hogy remény-
séggel bővölködjetek a Szent Lélek ereje által." (Róni. 
XV. 13.) 

Kunszentmiklós, 1915. január hó. 

Atyafiságos üdvözlettel 
Dr. Baksay Sándor, 

püspök. 
* 

Ez a felhívás ment szét egyházkerületünkben. 
A mi püspökatyánk üzenete fiaihoz. 

Meg vagyunk győződve, hogy nem lesz pusztában 
elhangzó szózat. Tudjuk, hogy sokfelől igénybe van véve 
közönségünk. De ezt az igazán „szükséges dolgot" bizo-
nyára megszívleli mindenki. Harcztereken, kórházakban 
szolgáló lelkészeink részéről untalan hangzik felénk, 
mint ez a mai számunkban közölt levelekből is látható, 
a kérő, sürgető szózat: adjatok, küldjetek! Aranyat, ezüs-
töt ? Nem, ennek mi hasznát sem vesszük. Testi és lelki 
táplálékot. Az utóbbit tőlünk, az egyháztól, az édes 
anyától várják. A lelki éhség csillapításáról ennek kell 
gondoskodnia. Mióta az első panaszos szó itt a lapok 
hasábjain felhangzott, azóta sok minden történt, sok 
hiány nyert orvoslást. De a szükséglet nem fogyóban, 
növekedőben van és így lesz még . . . ki tudja meddig! 
Az adományokat e lap hasábjain nyilvánosan is nyug-
tázzuk. 



KRÓNIKA. 

A Vatikán kinyílt kapuja. 

A világot újból bejárta egy újabb rémes olasz-
országi földrengés híre. Minden eddigi földrengést fölül-
múl a mostani borzaimassága. Körülbelül 30,000 halott 
és 50,000 sebesült hirdeti rémes erejét. S még valami. 
Olyan nagy volt az ereje, hogy a Vatikánnak csaknem 
félszázad óta bezárt, kapuja is kinyílt tőle. S a keresztyén 
világ szemében ez talán még nagyobb esemény, mint a 
30,000 halott és az 50,000 sebesült. — Több szó esett a 
lapokban arról, vájjon a Santa Marta-kórház valóban 
kívül esik-e a Vatikán területén, vagy azon belül van? 
Ha kívül esik. ;ikkor valóban megtörtént január J 4-én a 
világraszóló esemény : XV. Benedek csakugyan kinyitotta 
azt a kaput, a melyet egyik elődje 45 évvel ezelőtt abban 
a reményben zárt be, hogy azok fogják azt kinyitni, 
a kik az egységes olasz királysággal rombadöntött régi 
pápai birodalmat újból ki fogják hasítani Olaszország 
testéből. A sírjába döntött pápai birodalom föltámasz-
tásába vetett remény azonban mindjobban halványulni 
kezdett. Rómát, magát nem hatotta meg a „szent fogoly" 
sorsa. Hú maradt középkori hagyományaihoz, a mikor 
századokon át viaskodott a pápákkal, a mikor — többek 
között — a IV. Henrikkel Kanossár, járató, vaskezű VII. 
Gergelyt is elűzte falai közül. Sőt, világ csúfjára, azt is 
megtette az örök város, hogy a pápa bosszantására nem 
régiben zsidó embert választott polgármesterévé. A római 
egyházzal szemben egyre közömbösebbé váló olaszoknak 
eszük ágába sem jutott, hogy országuk egységét, a szent 
fogoly kedvéért megbolygassák. Azokban a „katholikus", 
meg „legkatholikusabb" országokban is a melyekben leg-
inkább bizakodhatott a szentszék, mind jobban ós jobban 
elerőtlenedett a római egyház hatalma. — Mikor már 
nemcsak Francziaország, de még Spanyolország katho-
likusaitól sem volt mit várni, a szentszék minden bizal-
mát kettős monarchiánkba vetette. Néhány jezsuita be-
folyás alatt elsötétült agyvelőben itt csakugyan élt az a 
képtelen gondolat, hogy nékünk meg kell támadnunk 
Olaszországot és vissza K e l l állítanunk a pápai birodalmat. 
A viszonyok változása folytán azonban ezek a félre-
vezetett lelkek is kénytelenek lettek búcsútvenni szeren-
csétlen gondolatuktól. Ha maradtak volna még manapság 
is ilyenek, akkor kénytelenek volnánk ezeket is abba 
a kategóriába sorozni, a melyet a miniszterelnök sokat 
emlegetett újévi beszéde állapított meg. — A Benedekek 
nevét viselő új pápa sokkal ügyesebb diplomata, sem-
hogy folytatni akarhatná elődei strucczpolitikáját. Szem-
üvegén keresztül is tisztábban látja a világ folyását, 
mint azok. A megrázó katasztrófát ügyesen fölhasználta 
arra, hogy kinyissa a csakis belülről kinyitható kaput. 
S ha csakugyan nem kellett volna átlépnie a Vatikán 
bemohosodott küszöbét ahhoz, hogy a Santa Marta-kór-
házba belépjen, a „seinper idem" egyház mostani feje bizo-
nyára nem sokáig fogja váratni a világot erre a lépésre ! 

TÁRCZA. 

Rövid levél. 

Ez alkalommal én is csak annyit írhatnék, a meny-
nyit a harcztéri tudósítók olyan gyakran jelentenek: 
a helyzet az utóbbi napokban nem változott. Kórházból 
ki, kórházba be, ez a napi programm. Az epizódokat az 
egyik, vagy másik beteggel való érdekesebb beszélgeté-
sek alkotják. 

De lett volna egy nagyobbszabású dolog is, ha 
sikerül. A becsi ref. és ev. tábori lelkészekkel, Csikesz-
szel, Kraftával kihallgatást akartunk kérni gróf Tisza 
Istvántól a prot. tábori lelkészek kinevezése ügyében. 
De a külügyminiszteri válság épen akkor volt a leg-
erősebb s így a kihallgatásra nem volt idő. Egyébként 
újra voltunk a hadügyminisztériumban s egy kollegánkat 
melegen ajánlottuk Zorzi őrnagy figyelmébe. Megbeszé-
lést folytattunk a bécsi Magyar-Egylet vezetőségével is 
a magyar sebesültek rendszeres gondozása tárgyában. 
Egy magyar istentisztelet alkalmával pedig Balogh Eleméi-
pozsonyi lelkésszel is megismerkedtünk. 

Még Budapesten elhatároztam, hogy, hacsak lehet, 
Breslauba is elmegyek s mire ezek a sorok megjelennek, 
már Olmützöt is elhagyom, ha a környékbeli városokban 
nem lesz sok sebesült. 

Bécsen kívül Brünnben is voltam újra, azonkívül 
Königsfelden és Zunttauban. Ez utóbbi kis városban az 
egyik kórházban magyar apácza ápolja ref. íiainkat. 
Brünnben pedig az a szép dolog történt, hogy egy Tóth 
Lajos nevű magyar fiúnak, a ki mindkét szemére meg-
vakult, 9000 K-án felül gyűjtöttek maguk a brünniek, 
hogy valamennyire mégis könnyebbé tegyék az életét a 
szerencsétlen embernek. Erről, úgy tudom, a magyar 
lapok is megemlékeztek. Szép dolog is, mert az egye-
temes szeretet és részvét erejének felemelő bizonyítéka. 

E helyen is köszönetet mondok még S.iilassy Aladár 
ő nagymóltóságának, hogy a Németországba szóló út-
levelet részemre kieszközölni kegyes volt. Remélem, hogy 
nemsokára már fel is használhatom, miután Gráczban 
már kinevezték Szabó Dezső daruvári lelkészt s miután 
így ő azt a vidéket gondjaiba veszi, én több időt t,ölt-
hetek északon, a hol tudomásom szerint csak Bielitzban 
van még ref. tábori lelkész : Nádasdy Benjámin. 

Hiszen az is lenne az ideális állapot, hogy mire 
az én utam befejeződik, addigra minden vidéken lenné-
nek már tábori lelkészek és sokkal részletesebben foly-
tatnák tovább azt, a munkát, a melyet én csak futólag 
végezhettem. 

Es végül két dologra akarom ez alkalommal lel-
késztársaim figyelmét felhívni.* Mind a kettő a sebesült 
katonák érdekeit van hivatva előmozdítani. Az egyik 
azoknak Ausztriából való hazahozatalára vonatkozik. Már 

* Kérjük laptársainkat, hogy ezt a rövid részletet népünk 
érdekében átvenni szíveskedjenek. Szerk. 



eddigi körutam alatt is minden látogatásnak a legállan-
dóbb refrénje a katonák hazai kórházba való kíván-
kozása volt. Természetesen mind a falujához közel sze-
retne jutni. Miután pedig közülük soktól azt hallom, 
hogy néha a családjuk, vagy a papjuk is azt üzeni nekik, 
hogy kérezkedjenek csak maguk haza, szükségesnek lát-
tam erősen hangsúlyozni, hogy itt semmiféle magán-kérel-
mezés nem használ semmit. Volt eset, hogy a papja irt 
az illető katona érdekében, sőt a falubeli orvos. Minderre 
a katonai kórházakban nem adnak semmit. A magyar 
sebesültek haza szállítása csak akkor sikerül, ha egy 
hazai kórház vezetősége vagy orvosa hivatalosan átír az 
illető katona kórházának vezetőségéhez, átiratában kijelenti, 
hogy a vezetése alatt álló kórházban N. N. katona szá-
mára hely van s gyógykezeléséről gondoskodás történik. 
Lelkészeink tehát úgy segíthetnek legjobban híveiken, 
hogy összeköttetéseik révén a közellevő kórházak vala-
melyike által hivatalosan haza kéretik az illető katonát. 

A másik megjegyzés az Ausztriában levő magyar 
sebesültek meglátogatására vonatkozik. Igen sokszor elő-
fordul, hogy magyar családtagok meg szeretnék lá-
togatni idegenben szenvedő hozzátartozójukat, de az u;i-
költséget sokalják. Nagyon jó lenne tehát, ha esetleg 
egyházi lapjaink útján is tudomására jutna a papságnak 
s általa népünknek, hogy mindenki, a ki valami hozzá-
tartozóját meglátogatni megy Ausztriába, az osztrák tar-
tományok területén az illető városba és vissza feljeggyel 
utazhatik. A magyar határtól (pl. Marchegg vagy Király-
liida) pedig vissza — tehát csakis hazafelé — teljes 
ingyen-jegyet kap, a melyet a bécsi magyar minisztérium 
állít ki (Wien, Bankgasse 6. szám alatt). Oda kell tehát 
bemenni mindenkinek, a ki hazafelé indul s a magyar 
határtól a lakóhelyéig szóló teljesen ingyen vasúti 
jegyét meg akarja kapni. Ezeket az ügyeket főleg Medve 
Miklós miniszteri s.-titkár s a bécsi Magyar-Egylet in-
tézi. A jegyet rendesen rövid idő alatt kiállítják. 

Sebestyén Jenő. 

A gráczi kórházban. 

Deczember 29-e óta vagyok Grráczban, e jellegzetes 
katonavárosban. Még most is tele van katonával, lépten-
nyomon katonába ütközik az ember. Es mennyi a sebe-
sült, a beteg katona is! A/, összes kórházak zsúfolva 
vannak. Pedig de nagy a kórházak száma 1 Mindjárt 
első helyen említem meg a „Landes-Kranken-Haus"-t. 
Ilyet még nem láttam. Talán az egész monarchiának 
legmintaszerűbb kórháza. Egész városrész, óriási terü-
leten, számtalan osztállyal. Néhány éve épült, 16 millió 
koronába került. Katonáink, a kik idekerülnek, a körül-
ményekhez képest, szerencsések. Világos, tágas, nagy-
szerűen berendezett termekben feküsznek, kényelmes, 
mindig gyönyörűen tisztán tartott ágyakban. Az ellátás-
nak, ügyelmes bánásmódnak párja nincs. Általában véve 
ezek a stájerek nagyon előzékeny, finom emberek. A magyar-
országi kórházakból ideszállított magyar sebesültek is 

teljesen megelégedettek. S most különösen nagy becse 
van itt, a magyarnak. Érzik az osztrákok is, hogy a 
monarchiának legmegbízhatóbb népe, legerősebb támasza 
a magyar, ügy, hogy valósággal dédelgetik a jó stáje-
riak a mi sebesült magyar katonáinkat. De—sajnos—-
ez csak a testre vonatkozhatik, a beteg, az összeroncsolt 
testre, de a lélekre nem. Magyar katonáink lelki szük-
ségletét, más nem láthatja el, mint magyar, mert más 
nyélvén nem tudnak. És minden jó ellátás, minden figyel-
mes bánásmód mellett az esik legjobban ideszakadt vé-
reinknek, hogy az idegen világban is van, a ki a lelki 
vigaszt édes anyanyelvükön nyújtja nékik. 

Gráczban fekvő prot. katonáink idejövetelemig nem 
voltak teljesen elhanyagolva, mert ev. tábori lelkész 
(Meskó Károly) már november eleje óta működött itt, a ki 
— elismerés néki érette — a mi ref. katonáinkat is 
gondjaiba vette. De hogy egy ember számára mily óriási 
munkatér Grácz és környéke, mutatja az a körülmény, 
hogy vannak kórházak, a hova ev. kollegám két hónap 
alatt sem juthatott el. Most aztán együttműködünk, he-
lyes munkabeosztással, testvéri szeretettel. Tíznapi mű-
ködésem alatt már több száz ref. sebesültet látogattam 
meg. Igen sokan kívántak úrvacsorát, mert hiszen a 
karácsonyi ünnepek alatt nem lehetett benne részük. 
Újév napján az itteni ev. templomban a könnyel)!) sebe-
sültek részére istentiszteletet tartottam. Mily boldogok 
voltunk, hogy egy osztrák tartomány fővárosában zeng-
hette ajkunk az „Isten áldd meg a magyart". 

Látogatásaim közben nem kerültem el a ragályos 
betegek osztályát sem. Hisz azok, a kik itt feküsznek 
tífuszban, vérhasban, kolerában, azok az „elvettetett" 
állapotban lévő nyomorultak éhezik és szomjúhozzák 
legjobban az Igét. (Hallottam ifjú, nőtlen kollegákról, a 
kik semmiképen sem tennék be lábukat a ragályos be-
tegek közé.) Hogy felragyogott az öröm a kínban vo-
nngló arczokon, a mikor az evangélium vigasztaiásával 
szóltam hozzájuk 1 Még úrvacsorát is adtam többeknek, 
persze a kellő elővigyázati intézkedések megtétele mellett. 

Igen sok sebesült kér meg abbeli panaszának or-
voslására, hogy hozzátartozói — a törvény ellenére — 
nem kaptak még semmi hadisegélyt. Úgy látszik, mindig 
vannak lelkiismeretlen emberek. Ép ma sírta el a pa-
naszát egy szegény erdélyi napszámos ember, a kinek 
ballábát tőből levágták, hogy rettenetes fájdalmát még 
az is szaporítja, hogy felesége és négy gyermeke oda-
haza éhezik, mert még egy fillér segélyt sem kaptak. 
A mennyire tőlem telik, igyekszem orvosolni a bajt, 
megkeresvén az illetékes alispáni hivatalt. (Ha ugyan 
nem dobják papírkosárba levelemet.) Sok hívem helyett, 
a kik kezükön sebesülvén meg, nem tudnak írni, hozzá-
tartozóikkal is levelezek. Bár mindez rengeteg munkát 
ad, szívesen, örömmel végezem. 

Csak egy dolog hátráltatja munkásságomat: a val-
lásos iratok hiánya, idejövetelemkor a budapesti lelkészi 
hivatalban ajándékoztak meg néhány száz „ Harmatcsepp 
pel és újtestamentom-részlettel (hálás köszönet érte)> 



azután a Betliánia iratterjesztő irodájában vásároltam 
— a saját költségemen — mintegy 20 korona árú val-
lásos iratot, ,de már mindenből kifogytam. Sebesült-
jeink áhítozva várják a lelki táplálékot és ha mégannyi 
volna is, elfogyna közöttük. A „Téli Újság"ban meg-
jelent czikkemért járó tiszteletdíj fejében is „Koszorú"-
fiizeteket rendeltem, de még mindig ,nem érkeztek 
meg. Szégyenszemre az ev. kollégámhoz kellett for-
dulni vallásos iratokért, mert üres kézzel csak nem 
mehetek szegény katonáim közé. Nagyon kérem a nagyt. 
szerkesztőséget, a lelkészi hivatalt s mindazokat, a kik 
sebesültjeink lelki gondozásának ügyét szívükön viselik, 
kegyeskedjenek czímemre mielőbb minél több vallásos 
iratot küldeni („Harmatcseppek a-et, biblia-részeket is). 
(Megtörtént. Szerlc.) Minden mag, melyet most elvetünk, 
jó talajba kerül és teremni fog némelyik harminczannyit, 
némelyik hatvanannyit, némelyik százannyit. 

Grácz, II., Leonhardt-Strasse 30. 
E. Szabó Dezső 

tábori lelkész. 

BELFÖLD 

Levél a déli harcztérrol. 
Nagytiszt. Szerkesztő úr I 

Itt a déli harcztéren a jóslat szerint történt min-
den . . . „már karácsonyra otthon leszünk". Vissza is 
jöttünk édes hazánkba. Hogy milyen érzések között, ta-
lán jobb is, hogy erről őszintén írni most még tilos, 
háromszor is tilos. Valami észbontó, szívet-lelket össze-
tépő érzés volt az, látni a mi dicső kórunkat, a „kom-
binirtesz kórt", Krausz apánk kórját visszavonulni, át-
kelni a Száván. Hát még átélni. 

Soha még oly elkeseredést nem láttam az arczokra 
kiülni, mint mikor számunkra is megérkezett a vissza-
vonulási parancs a mi hadtestünk számára, mely soha-
sem állt egyenlő számú ellenféllel szemben, rendesen 
kétszer, liarmadfélszer annyi ellenséget kergetett maga 
előtt, mely soha az egész idő alatt egyetlen csatát sem 
vesztett el, sőt még a legaránytalanabb ütközetekben 
meg „taktikai okokból" sem hátrált meg soha. Ennek 
a hadtestnek, mely a többi csapatok nagy csatáiról úgy-
szólván mit sem tudva, még akkor is egyre-másra aratta 
legdicsőségesebb győzelmét, diadalait, mikor tanácsos 
volt minden foglalásunkról, győzelmünk drága zálogairól 
1—2 nap alatt lemondanunk. Miért ? Megmondta azt gróf 
Tisza István nyíltan, kálvinista őszinteséggel. 

Szóval, a jóslat bevált. Karácsonyra otthon lettünk 
édes hazánkban. Nem így gondoltuk . . . A karácsony 
megérkezett. A várva várt szent ünnep, mikor, azt gon-
doltuk, örömmámorban úszik a győzelem s az ezt követő 
béke örömmámorában az egész ország. Nem így tör-
tént ! Nekünk dicsőséges győzelem nélkül is ünnepelni 
kellett. Ünneplésünkről akarok néhány szót írni kedves 
Nagyt. úrnak. 

De nehéz volt ünnepelni . . . Új reményt önteni a 
lelkekbe. Új harczra hívni, új küzdelemre tüzelni a mi hős 
magyar katonáinkat „Krisztus Urunknak áldott születésén" 
új harczi riarlót fújni, mikor hangzott az angyali üzenet: 
„Békesség e földön s az emberekhez jóakarat." 

Sohase volt az egész hadjárat alatt nagyobb szük-
ség a lelkészi szolgálatra, mint ezekben a napokban. 

Hadvezetőségünk, de különösen a mi divíziónk 
derék parancsnoka, Letovszky generális ezt nagyon jól 
tudta. Ő volt az, ki deezember 23-tól január l-ig a min-
dennapi templomba járásra alkalmat adott a katonaság-
nak. Bármily hihetetlenül is hangzik, de úgy volt, hogy 
„harczi zajnak közepette" Letovszky generális úr jóvol-
tából volt rendes hétköznapi, bűnbánati, karácsonyesti 
könyörgéses istentisztelet is, tele templommal, pedig ha-
rang se hívott (e környéken augusztus óta semmi ha-
rangnak sem szabad szólni s még a toronyórának 
sem ütni, mert ezzel is jelzést, s nagyon pontos jelzést 
adtak a mi drága szerbjeink a szerbiaiaknak), külső 
szigorú parancs se kötelezett senkit, mégis jöttek mindig, 
valami belső parancs, valami belső szózat, mit eddig oly 
sokan nem hallottak, mintegy kényszeritett mindenkit, 
hogy készüljön annak befogadására, „a ki az ajtó 
előtt áll és zörget . . . " s ki tudja, nem utoijára-e? 

Karácsonykor két helyen volt úrvacsoraosztással 
egybekötött istentisztelet. Az egyiket O-P . . . n, a Szerém-
ség legnagyobb tót ev. gyülekezetének templomában 
tartottam. Mily megható, mily felejthetlen volt minden 
mozzanata. Valahogy nem akart jól elkezdődni az ének . . . 
el-elcsuklott a hangunk . . . Alig tudtuk kimondani, hogy 
„Krisztus Urunk áldott születésén". Valahova messze, a 
fodros Tisza partjára, a vadgalambos monostori zöld 
erdőre, Kis- és Nagykunság aczélkalászt rengető síkjaira 
szállt el gondolatunk, hol talán épen ebben a pillanatban 
hangzanék fel ugyanez az ének, de helyette „sír az apa, 
sír az anya, szerető" s bizony előkerült a zsebkendő, a 
köpeny ujja s bizony-bizony ezzel szárítgattuk a kemény-
szívű zordon katonák előtt ismeretlennek hitt vendéget 
ott a lélek tükrének szegletében. Aztán ment az ének. 
Soha oly szívből fakadóan nem, mint ekkor. Szinte ren-
gett a szép boltíves lutheránus templom, a mint a 3000-en 
felüli jó magyar kálvinista katona „zengett ekképen". 

Az úrvacsorával élők száma itt 3000-en felül volt. 
Utána egy másik szerémségi szerb faluba, G . . . ba 
mentem. Itt már nem nyílt meg előttünk a templom. 
Érmellék s a Hármas Kőrös kálvinista fiainak a szerb 
templom kertjében szóltam az angyali üzenetről s ennek 
végeztével ott volt az úrvacsoraosztás is. 

Jól eső érzés volt itt látni a brigadérostól kezdve 
a legfiatalabb kadétig minden tisztet. De kijutott itt a 
fájó érzésből is. Ide nem hoztam magammal hű tábori 
kántoromat, illetve orgonistámat, infanterist Faragó Jó-
zsef fülöpszállási tanító. Feleslegesnek tartottam. Hiszen 
2—3 héttel ezelőtt történt találkozásunkkor még 5—6 
ref. tanítóval találkoztam ez ezrednél. Felszólítom tehát 
az összegyűlt katonákat, hogy a ref. tanítók lépjenek 



elő — semmi mozgás! Még egyszer erősebben szólok. 
Ekkor már jött felelet egyszerre 6—7 ajakról is : „Tisz-
telendő Úr, egy sincs már közülök.u Mind elhulltak, 
mind hősök, mindig elsők voltak. Könnybe borult a 
szemem, a tiszteké is, a legénységé is. Hős magyar ref. 
tanítók, Krisztus Urunknak áldott születésén nem tudott 
zengeni ajkunkon ének, lelkünkből az ünnepi érzés imába 
öltözve felszállni az Úr színe elébe, míg könnyel nem 
adóztunk, míg nem gondoltunk reátok a kegyelet leg-
szentebb érzésével. 

Az ünnep hátralevő részén egész divíziónk terü-
letén levő kórházakat kerestem fel. Egybe nem szabad 
volt mennem, mert ott öt napig vesztegzár alatt kellett 
volna miiradnom. Hála Istennek, itt csak néhány beteg 
volt s a mieink mind megmaradtak. Itt is zengett azért 
az ének s szállt az imádság az Úr zsámolyához. Az 
alsónyéki tanító úr, S. T., ki itt járt napokig a halál 
árnyékának völgyében, végezte az istentiszteletet, úgy 
fekve még a betegágyon, de már a meggyógyulás biztos 
tudatában énekelhette, hogy „eljött már a szabadítás és 
erő !" 

Óév estéjén O-P . . . n, újév napján O-P . . . n és Gr.., n 
volt istentisztelet. Mindkét alkalommal prédikáltam; számot 
adtunk a sáfárkodásról s megesküdtünk az újévben, hogy 
hűek leszünk mindhalálig. Végtelen örömemre szolgál, hogy 
megemlékezhetem e helyen helyettesemről, ki karácsony 
s óév estéjén házi istentiszteletet tartott Gr.. . n. Nekem 
lehetetlen volt e két alkalommal átmennem, de helyt 
állt helyettem az én kedves, jó, régi barátom, dr. Torday 
Géza tart. hadnagy, bírósági jegyző. (Hiszen tudom, jól 
ismeri őt Nt. úr.) A két esti istentiszteleten ő imádko-
zott, ő beszélt a legénységhez, úgy, a hogy ezt otthon 
példás keresztyén életet élő családjukban s a mi ked-
ves „Bethlen Gábor-Körünkben" tanulta, melynek két 
ízben is elnöke volt. 

Elgondolom, ha ilyen ref. világi uraink lennének, 
a kik nem szégyenlik a Krisztus evangéliumát meg akkor 
se, ha csillogó aranybojttal fényes kard csörög oldalukon 
s ajkuk imádságra nyílik akkor is, mikor mások víg 
pezsgőzés közt nótázva vigadnak, bút, esztendőt temet-
nek, mert így előkelő viselkedni, mikor fejünk felett 
suhannak át az évek, akkor lenne ismét igazán nagy s 
legyőz íetlen a magyar ref. Sión, de talán a magyar 
haza is! 

Én legalább így gondolom! Majd máskor meg is 
írom, hogy miért. Most még sok mindent csak „tükör 
által ós homályos beszéd által" látunk, sok mindenről 
csak így írhatunk, de lehet, hiszem, nem sokára „szem-
től szembe is". 

Végül még csak annyit írok ünneplésünkről, hogy 
600 darabot kaptam a „Harmatcseppek"-bői — kiosz-
tottam köztük. Mindnyájunk hálás köszönetét tolmács-
lom ezért. Az Úr legyen és maradjon mindnyájunkkal. 

Déli harcztér. Okos Gyula. 

K Ü L F Ö L D . 

Früncziaorsság. 

Veszteségek Keveset hallunk a franczia protestán-
sokról, a kikkel most minden érintkezésünk megszakadt. 
A mit a Semain Religieuse-ből róluk tudunk, a szomorú 
ellenséges állapot daczára is mély fájdalommal tölt el 
bennünket. Mert hisszük, ottani barátaink is részvéttel 
értesülnek a mi veszteségeinkről. A nevezett gen<i lap 
már a háború kezdete óta közli a kiváló protestáns el-
esettek listáját. Mennyi drága élet és áldozat ott is! 
Mily nagy veszteségei a kicsinysége daczára is olyan kiváló 
egyháznak 1 A franczia protestánsok, bátran mondhatjuk. 

•A franczia nemzet virága. A S. K. legutóbbi száma töb-
bek között két kiváló protestáns lelkésznek elestét is 
jelenti. A mi kedves móntaubani tanítványunkról. Seig-
neur Emilről nem hallottunk semmit, ott áll-e még a 
csatasorban, v a g y ? . . . A móntaubani theologiai fakultás 
is katonai kórház lett, a melyben a franczia vörös-kereszt 
hölgyei az ápolók. Az oratóriumban, étteremben, a 
folyosókon betegágyak, a hálótermekben üdülő betegek 
vannak. A hét professzor közül Arnal Nizzában kórház-
felügyelő, Perrier a fronton van, mint egy ambulancziá-
nak parancsnoka. A diákok nagy része is „zászló alatt van", 
eddig még egy sem esett el közülök; egy fogságba esett 
ós néhányan megsebesültek. Az ottmaradt 14 diák a vá-
rosban családoknál nyert elhelyezést. Szeretettel gondo-
lunk reájuk s az Öreg Doumerguere. Könyvet írt rólunk, 
szeretettel, lelkesedéssel. A könyv kézirata, mint tudjuk, 
elégett a küldött klisékkel együtt, csak egy korrektura 
maradt meg. Most is sok minden elég, elhamvad, de egy 
az megmarad s kiállja a nagy tűzpróbát! p. 

IRODALOM. 

Jézus önarezképe i . Hat elmélkedés. írta ifj. Victor János. 
1915. A Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület kiadványa. Ára 2 K. 197 old. 
Megrendelhető a Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület Otthonában X., 
Család-u. 8. 

A Lorántffy Zs.-E. egy héten keresztül minden este 
háborús istentiszteletet rendezett a Kálvin-téri templom-
ban. Esténkint nagy és előkelő közönség hallgatta foko-
zott figyelemmel, igaz épüléssel az Igét. Sajnálta volna 
mindenki, ha a mondott szó gyors elmúlására ítéltetett 
volna a beszédsorozat. Többfelől felhangzott a kívánság, 
hogy önálló kötetben adja ki a szerző. így született 
meg a kötet. Karácsonyi ajándék az Isten igéjét szere-
tők számára. 

A nagy festők „önarczképeik"-ben engednek leg-
mélyebb belepillantást művészleikük világába, mert e 
képeken ott ül az egész lelkük. Az Evangélium lapjait 
olvasva, csodálatos képtárban járunk. Itt akadunk rá 
Jézus önarczképeire, melyeknél egyenesen az volt a 
czélja, hogy önmagát ábrázolja. Ezekben tárul fel előt-
tünk közvetlen egyenességgel Jézus öntudata. 



A király. (Ján. 18.37.) Egyik kedvencz önarczképe 
ez. Királyi székből hatalommal kormányozza országát, 
akarata törvény, ítélete végső döntés, intézkedése véde-
lem, jólét. Fejetlen anarchia, zűrzavar, rendetlenség 
uralkodik az emberiségben. Ország, melynek nincs kirá-
lya, birodalom fejedelem nélkül. A földi uralkodók nem 
tudnak minden szükségletről gondoskodni. Vannak ba-
jok, a miket semmiféle kormány nem orvosolhat. Nincs 
olyan hatalmi fórum, mely minden vitás ügyben kimond-
hatná a döntést. A leglelkiismeretesebb igazságszolgál-
tatást is kijátssza a bűn s a sötétben tovább garázdál-
kodik. „Küzdelem a kormányzatért" végigvonul e küzde-
lem az egész történelmen. Hiába. Nem talált az emberiség 
olyan módot, a mely kielégítene minden igényt: mert 
nincs olyan országié személyiség, kinek uralma betölt-
hetne minden vágyat. Úgy érezte Jézus, hogy mindezt a 
szükségletet ü van hivatva betölteni. Az igazi királyok 
ép úgy „születnek és nem lesznek", mint a költők. 
Jézus tudja, hogy nemcsak rászületett e hivatásra, ha-
nem győzni is fog, királyi igényeinek érvényt fog sze-
rezni. E végre az emberi lelket akarja meghódítani. Nem 
siet, azért a jövendő évezredek számára hagyja e biztos 
hódítás munkáját. A durva véres kereszt az 0 királyi 
trónja, 

A pásztor. (Ján. 10.jj). A pásztor is királya a nyá-
jának, de a pásztor akarata sohasem juthat ellentétbe 
a nyáj érdekével. Nem, mert jövőjének vágya, a jelen-
nek minden érdeke a nyájban van felhalmozva. Van hát 
egy hatalom, melynek törekvése egy az ember boldog-
ságával, érvényesülni akar, mert áldani akar. Ezért a 
pásztornak nem „mindegy", hogy miképen éljük életün-
ket. A király szeme nagy tömegeket lát, a pásztor el-
bánása egyéni, mert látja a nyáj minden egyes tagját. 
A pásztor nem erőlteti a maga uralmát, Jézus önkén-
tes odaadást vár, a nyáj élete, fentmaradása, védelme 
nála van. 

A magvető (Mát. 13.:S7.) A magvető munkája nem 
visz a talajba új anyagot. A magban is a talaj részecskéi 
vannak, csak magasabbrendű összetételben s benne 
megfoghatatlan hatalom van, a mely így szervezi az 
alkotó részeket. Ez a hatalom még kifelé is érvénye-
sülni igyekszik. Ertékemelő szervező hatását a magon 
kívül levő, rokon anyagi részecskékre is kiterjeszti Ezt 
életnek neVezzük. A magban levő élethatalom a föld holt 
rögeire kiterjesztve működését: megsokasítja önmagát, 
a mikor a holt anyagot magasrendű élő anyaggá változ-
tatja át. Jézus ezért mondta magát magvetőnek. Az élet-
nek a magvát hintette ő is az emberi szívekbe, hogy 
érintkezésbe jusson az emberiség holt talajával és nieg-
tennessze azon a maga életét, azt a magasabb rendűt, 
istenit. Ilyen magnak tekintette az Igét, máskor pedig 
azokat az egyéniségeket, a kikben az ige megtestesült. 
Ezért nevel tanítványokat. Ilyen megvetés a világmissz ó : 
Krisztusi egyéniségek szétszórása. A magvetés czélja az 
aratás. Jézus aratása: mindig több és több jelenik meg 
az ő életéből a mienkben. 

Az orvos. (Márk. 2.17.) Testnek ós léleknek or-
vosa akart lenni Jézus. Igazi orvosi személyiség 0 . Von-
zódott a sebekhez, hogy a betegséget egészséggé vál-
toztathassa, Mestere a diagnózisnak. Gyengéd tapintattal 
kezeli a betegeit. Van Benne kíméletlenség is, ha a 
szükség úgy kívánja, de van csodálatos türelem is és 
bizalomébresztő hatalom is. Előtte nincs gyógyíthatatlan 
beteg. 0 mindent tud, mindent megért, mindent megsegít. 

A gazda. (Mát. 20.x.) Ez az önarczkép továbbvezet. 
Olyan viszonyt fejez ki, melyben az ember Jézussal 
szemben nemcsak alattvalók tömege, gondoskodásának 
nyája, termékeny talaj, segítségre szoruló beteg, hanem 
vele együtt működő munkatárs. Itt adja megkapó, ele-
ven, színes rajzát egy modern gyártelepnek, a gyártelep 
igazgatójának, tulajdonosának alakjában „a gazda" Jé-
zus képének. Nagyon pompás a predesztinácziónak gya-
korlati belevonása. Látjuk, hogy a holtnak hitt betű 
hogy elevenedik meg. A gazda munkába állít. Jézus is, 
hogy a világon kevesbedjék a bűn, boldogtalanság és 
győzelemre jusson H tisztaság, békesség, öröm. 0 tehát 
nyerni is akar. 

A gazda jutalmaz is. Idegenszerű ez nekünk a re-
formáczió örököseinek. Az üdvösség abban áll, hogy Isten 
szolgálatába fogad bennünket. Nem érdemünk ez a hi-
vatás, de tőlünk függ mégis, milyen eredménnyel töltjük 
azt be. A hűség jutalma részben a többre bizatás. Jé-
zusnak örömöt szerzünk, közelebb jut nagy czéljának 
beteljesedéséhez a mi közreműködésünk által és ezt el 
is ismeri dicsérettel: ez a jutalmak jutalma. Ez a jutal-
mazás igazságos lesz, mindig arányban áll a hűséggel. 

A vőlegény. (Márk. 2.19.) Vőlegénynek érezte magát 
Jézus, a ki szívéért egész szívet kapott. Intimebb, mé-
lyebben járóbb gondolat az, a mit e kép kifejez. Az 
emberi élet neki birodalma, jószága, termékeny talaja, 
segítségének tárgya, munkásserege. De a „vőlegény" 
képében egyszerre felemeli az emberi életet maga mellé, 
mint szövetséges, hites társát — menyasszonyát látja 
benne. Itt ád legtöbbet: Önmagát adja kiáradó szere-
tetében. Ki a menyasszonya? Nem a megváltott egyéni 
lélek, mint a középkor gondolta, ez nem elégítheti ki 
Jézus lelkét. Az egyes léleknek vannak olyan lappangó 
képességei is, a melyek csak akkor lépnek működésbe, 
ha sok, magával rokon más lélekkel tömegbe verődik. 
Jézus ezért forrasztotta tanítványait benső közösséggé. 
Ki a menyasszony? A keresztyén egyház, az a testületi 
közönség, melybe a Lélek összeépítette a múltnak, jelen-
nek. jövőnek, valamennyi Őbenne hívő keresztyén egyé-
nét. Ezért a menyasszonyért hullt a vére, hogy háládatos 
viszontszeretetét kivívja, meghódítsa. Ebben a közös-
ségben bontakozik ki a keresztyén lélek igazán. Jézus 
menyasszonya mindaddig szépül, míg a föld minden né-
pét fel nem öleli. Belső tisztulás is szópiti, tökéletesíti. 
Készül a menyegző napja. Szemünk a menyasszony ké-
szülődésén legyen, hogy Teremtő és teremtmény egye-
sülhessen. 

E néhány gondolatot csak erőszakosan téptük ki a 



környezetéből, ügy tettünk, mint a mikor a pompázó 
illatos rózsát levelenként széttépjük s úgy adogatjuk 
valakinek. Vége a szépségnek is, az illatának is, az 
összhatásnak is. Egymást éri e könyvben a sok szép 
kép, hasonlat, építő alkalmazás. Élvezetessé teszi a szép 
és hibátlan magyar nyelv. Nagy lelkihaszonnal olvas-
hatja bárki. Olyan elmélkedések ezek, a melyeknek ol-
vasása közben nem unatkozik még a legjobban csiszolt, 
intelligens elme sem. A szentírás ismerőknek külön cse-
mege, mert azok új, meg új szépségeket találnak benne. 
Két utolsó részét annak idején magunk is hallottuk élő-
szóban. Leírva is semmit sem vesztettek szépségükből. 
Oly mohó élvezettel szívtuk magunkba a levegőjét, mint 
mikor nyíló rózsák közé temetjük az arczunkat. Hálásan 
köszönjük ezt a „nem mindennapi" örömet, lelki táplá-
lékot, épülést. Ha ez a munka angol nyelven jelent 
volna meg: egy csapásra ismertté tette volna írójának 
nevét a szűkebb hazán kívül is. Bárcsak megtalálná az 
útat a mi magyar közönségünkhöz-is. Külalakjára nézve: 
szép, tiszta nyomás, kedves fejrajzök az elmélkedések 
előtt. Megérte volna az értékes tartalom, ha még ékesebb 
ruhában jelenik meg, mégha drágább lett volna is! Vé-
gül még ezt: boldog lehet az az édes atya, a kit ilyen 
ajándékkal lep meg a fia. Nagy örömmel ajánljuk ol-
vasóink figyelmébe az idei magyar karácsonyi könyv-
piacz e legértékesebb újdonságát, melynek tiszta jöve-
delme a Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület kórháza javára 
fordít tátik. m. k 

Korszerű bibliamagyarázatok, írta Torró Miklós 
pókafálvi ref. lelkipásztor. A szerző nem ismeretlen e lap 
olvasói előtt. Több ízben méltattuk az őjó munkáját ebben 
a kicsiny gyülekezetben. Most egy csinosan kiállított 
kötetben 8 bibliamagyarázatát küldte el „szeretete jeléül". 
Ezzel fogadtuk és olvastuk el őket. Megtaláltuk benne 
a szerzőt gyermekies hitével, az Ige iránti nagy szere-
tetével, praktikus észjárásával és keresztyénségével. 
A szerző a kötetet gróf Festetics Gyulánénak, a pókafalvi 
egyház nemeslelkű pártfogójának ajánlta hálája jeléül. 
Ara fűzve 2, kötve 3 K. Ajánljuk e jó bizonyságtételt 
olvasóink figyelmébe. 

A Jó Pa j t á s cz. gyermeklapot melegen ajánljuk 
olvasóink íigzelmébe. 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. 

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, 
Lelkészválasztás. A jablonczai ref. egyházközség 

egyhangú meghívással Szeöke István s.-lelkészt válasz-
totta lelkészéül. 

Segédlelkészelhelyezés. Dr. Baksay Sándor duiia-
melléki püspök Kálmán Farkast Vecsésre, Gombos La-
jost Pécsre, Ruzsás Dezsőt Sepsére helyezte s.-lelké-
szektil. 

A máramaros-ugocsai ref. egyházmegye világi 
fő jegyzője, dr. Kun Béla debreczeni egyetemi tanár volt. 
Elfoglaltsága miatt erről a tisztéről lemondott. Erre az 
állásra most dr. Gergely Györgyöt, a máramarosi ref. 
jogakadémia tanárát és h. igazgatóját választották meg. 
Az egyházmegye buzgó és a szó igaz értelmében egy-
házias munkaerőt nyert a mi kedves barátunkban. 

Jótékony bazár Newyorkban. Mint az Amerikai 
Magyar Reformátusok Lapjából olvassuk, az amerikai 
magyarok, osztrákok és németek együttesen jótékony 
bazárt rendeznek az elesett harczosok özvegyeinek és 
árváinak felsegítésére. A lap lelkes felhívásban buzdítja 
a magyarokat az adakozásra. 

Diakonisszák hadikórháza Debreczenben. Makay 
Lajos diakonissza-lelkész előterjesztésére a diakonissza-
otthonnal kapcsolatban egy 50 ágyas kórházat rendez-
nek be. A kórház czéljaira dr. Baltazár püspök havi 100 
K-t ajánlott fel. 

A bányai ág. hitv. ev. egyházkerület f. hó 14. 
és 15-én tartotta mult évről elmaradt közgyűlését Scholtz 
Gusztáv püspök és Zsigmondy Jenő ker. felügyelő el-
nöklésével. Ev. testvéreink nem épen jól találták el a 
gyülekezési időt, mert épen most sok vonalon a hadi 
menetrend lépett életbe. Ennek daczára is elég szép 
számmal jelentek meg a képviselők. A közgyűlés templomi 
istentisztelettel vette kezdetét, a melyen Sárkány Béla 
pesti e. in. esperes imádkozott és olvasott bibliát. A köz-
gyűlést a felügyelő szép beszéddel nyitotta meg, a mely-
ben utalt arra, hogy a nehéz idők a belső egyházi élet-
ben fokozott tevékenységet igényelnek. Említette azt is, 
hogy egyházunk (érthette a miénket is !) most érzi iga-
zán fájdalmasan azt, hogy milyen szegény humanitárius 
intézményekben. A gyűlés azután megválasztotta az el-
hunyt Veress József helyére Sárkány Béla pesti espe-
rest, ker. aljegyzőt a főjegyzői tisztségre (ott is van 
„kuinuláczió" !), az ő helyére pedig Stehlo Gerőt. A köz-
gyűlés jegyzőkönyvileg örökítette meg a szerb betörés 
áldozatainak, Palkovics András lelkésznek és Kutsera 
György levita tanítónak emlékét. Szőnyegre került Raffay 
Sándor előadásában a felmondott nagygeresdi egyesség 
ügye, majd új tárgyalás, egyezkedés lesz. Megalakí-
tották, igen bölcsen, a belmissziói bizottságot úgy, hogy 
ebbe minden egyházmegyéből két tagot választottak. 
A közgyűlés egyébként a ker. belmissziói egyesületnek 
1000 K segélyt adott. Szó volt a Husz János emlék-
ünnepről is, a mely júniusban lesz ('?). A püspökök kon-
ferencziája fog határozni a részvétel módozatai felett. 
— A horvát-szia von külön szuperintendenczia ügye, mint 
most épen nem aktuális, lekerült a napirendről. — 
Raffay Sándor lelkész amerikai útjáról tett jelentést: 
külön esperesscg alakítása van tervbe véve. A gyű-
lés a püspök imájával ért véget. — A közgyűlést meg-
előző napon Scholtz Gusztáv püspök elnöklésével ker. 
lelkészi értekezlet volt. A püspök megnyitóbeszédében 
ezt a kérdést vetette fel: Honnan van az, hogy az egy-
ház világi tagjai — tisztelet a kivételeknek -— nem áll-
nak ott az egyházi építő, szellemi munkában a pap mel-
lett és hogy a milyen buzgóan, szeretettel vesznek részt 
a közigazgatásban, ép oly kevesen és ritkán tevékeny-
kednek az egyházi élet terén? Csak kivételesen látjuk 
azt, hogy a világiak melegebben érdeklődnek az egyházi 
hitélet iránt. — Hát bizony ez igaz. De az is igaz, hogy 
sok régi, avult, de még mindig közkeletű felfogásnak 



kell elmúlnia és majd csak akkor javul igazán a hely-
zet. Szóba került a vasárnapi iskola ügye, a melynek 
egyik legbuzgóbb szószólója, Földvári/ Elemér, a pesti 
egyházin. félügyelője és a ker. belmissziói bizottság vil. 
elnöke volt (óh ha százával lennénak e Földváry Ele-
mérek ott és minálunk !). Földváry E. előterjesztése alap-
ján egyébként báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő 
hozzájárult, ahhoz, hogy a külföldi kórházban fekvő se-
besült katonák látogatására az ág. hitv. ev. egyház is 
küldjön ki két lelkészt. Mint halljuk, báró Podmaniczky 
Pál felsőszelii és Korén lelkészek lesznek a küldöttek. 
— Az értekezleten ínég Raffay Sándor tartott előadást 
az amerikai lelkészek jogi és társadalmi helyzetéről. 

A debreezeni ref. egyház népmozgalmi adatai: 
1914-ben élve született törvényes fi 876, törvényes nő 
914; törvénytelen fi 123, törvénytelen nő 108. Halva 
születettek összes száma: 109. Ezek szerint az összes 
születettek száma íinemen : 1062, nőnemen: 1068. Vég-
összeg : 2130. Házasságra lépett tiszta ref. pár 324, 
vegyes vallású 128. Összesen 452. A 224 vegyes vallású 
pár közül egyezséget kötött javunkra 113 pár, kárunkra 
45 pár. Nem kötött egyezséget 66 pár. Meghaltak a 
finemből 870-en, a nőnemen 742; összesen 1612-en. Át-
tért más egyházból: 13 férfi, 4 nő; összesen 17 egyén. 
Kitért 4 férfi, 6 nő; összesen 10 egyén. Szaporodás: 
525. A lelkek száma a városi hatóságok szerint a be-
költözőitekkel együtt meghaladja a hatvanezret. Egyházi 
adókivetés 168,730 K. Iskolai kiadás mintegy 300,000 K. 
Az egyház segélyezésekre 24,000 K-n felül adott, Hagyo-
mány és perselypény czímén mindössze 927 K folyt be. 

Nagykörös ref. egyházközségének népmozgalmi 
adatai a mult, 1914-ik évről. Született: 280 fi. 260 nő 

540. Meghalt: 236 fi, 231 nő = 467. Szaporodás 73. 
Házasságra lépett 124 pár. Hozzánk tért 7 férfi, 4 nő 
11. Tőlünk áttért 6 férfi, 1 nő — 7. Urvacsorával élt 
1337 férfi, 1386 nő - 2723. (Nagyon kevés ! !) Konfir-
máltatok 154 fiú, 144 leány = 298. A gyülekezet népes-
sége az anyakönyvi adatok szerint: 19,091 lélek. — 
Az egyházi aranykönyvbe a mult évről sok jelentős 
adomány, hagyomány van bevezetve. Ezekről annak idején 
e lapok hasábjain megemlékeztünk. Most csak össze-
gezzük, hogy I. az egyház számára részint sírgondozási 
alapítványul, részint szabadrendelkezési joggal összesen 
4310 K folyt be, az özv. Cziriák Jánosné, Papp Mária 
tekintélyes hagyományán kívül, a ki tiszta vagyona fele-
részét hagyta az egyházra részint új templomépítésre, 
részint gazdasági leányiskola czéljaira. II. A szegény 
gyermekek ruházatára 130 K adomány folyt be. III. 
A főgimnázium és tanítóképezde internátusára 14,200 K 
alapítványt tettek egyes nemes lelkek, a melyet nagy-
szerűen növel V. Faragó Ambrus igazán fejedelmi — 
milliós — alapítványa, melynek hivatalosan megállapított 
czíme ez lesz : „V. Faragó Ambrus alapítványa a ref. 
főgimnázium mellett, felállítandó internátusra". IV. A fő-
gimnázium javára tétetett, 10.000 K alapítvány, V. a 
tanítóképezde részére pedig 5000 K. E szerint a mult 
évben tett készpénzbeli hagyományok, alapítványok ösz-
szege:. 33,640 K. 

•Örvendetes hír. Nagy Zoltán, a veszprémi 31. honv. 
gyalogezred főhadnagya, Nagy Imre felső baranyai ref. 
esperes fia a kraszniki csatában kapott sebeiből felépülve, 
ismét a galicziai harcztérre ment. November 12-ike óta 
róla semmi hír nem jővén, hozzátartozói már mint el-
esettet siratták, midőn január 14-én levél jött tőle, hogy 
orosz hadifogságba került. Kievben deczember 3-án kelt 
levelében azt írja, hogy nov. 20-án esett foglyul, jól 
bánnak velük, egészséges, aggodalomra nincsen ok, Isten 

óvjon bennünket. Kievben csak egyelőre, átmenetileg 
tartózkodik. 

A dunamelléki ref. egyházkerületben az első és 
második lelkészképesítő írás- és szóbeli vizsgák f. hó 
27. és 29-én lesznek. 

Iniakőnyvek a foglyok számára. Nemcsak harczoló 
és sebesült katonáinkról, a szegény foglyokról sem szabad 
megfeledkeznünk. Ezekre nézve jövő számunkban köz-
lünk egy felhívást. Már most megemlítjük, hogy ezek-
nek lelki szükségleteiről is kell gondoskodnunk. Ima-
könyveket, bibliákat, bibliarészeket lehet nekik küldeni. 
Lelkésztársaink bizonyára nem feledkeznek meg ezekről. 
Az illető füzeteket erős keresztkötés alatt kell küldeni. 
Minden küldeményt „Prisonnier de guerre" felírással és 
az illető fogoly czímével kell ellátni. A küldemény portó-
mentes. A keresztkötésű küldeményeket a bécsi hadi-
fogolyiroda közvetíti az illető országok vörös kereszt 
egyesülete útján. Csak istentiszteleti könyvek küldhetők 
1000 grammig. 

Uj egyházalakulás. Nagyszombatban, mint a Du-
nántúli Prot. Lapban Sedivy László nyitrai missziói lel-
kész írja, karácsony ünnepén az ott lakó reformátusok 
fiókegyházzá tömörültek. Süteő István egyházkerületi 
tanácsbíró egy kézi harmóniumot ajándékozott a gyer-
mekek énektanításának czéljára. 

Észrevételek némely háborúval kapcsolatos fon-
tos és országos jelentőségű kérdesek köréből. Össze-
állította dr. Jókay-Iliász Miklós tb. devecseri szolgabíró. 
Három fontos kérdést tárgyal a szerző e kézirat, gyanánt 
kiadott füzetben, úgymint a veszteséglajstromoknak, a 
sebesült katonák elhelyezésének és a katonai lelkigon-
dozásnak ügyét. A harmadikra vonatkozólag reámutat, 
azokra a hiányokra, a melyekről már többször megem-
lékeztünk. Ezen a terén is már történt javulás. De azért 
a hiányokon még mindig nincs segítve. Hogy csak egy 
közelfekvő tényre mutassunk rá : itt Budapesten is csak 
egy tábori lelkész van. Az itteni lelkészek és s.-lelké-
szek természetesen minden lehetőt megtesznek a sebe-
sültek gondozása körül, de sokszor bizony már alig bír-
ják. Debreczenből is nemrég azt, az értesítést kaptuk, 
hogy ott három róm. kath. lelkész van és nincs egy 
ref. sem. Felhozza a szerző azt is, hogy bizony a mi 
katonáink is résztvesznek tábori misében. Szóval volna 
még sok korrigálni való. Jó lenne, ha dr. Jókay-Ihász 
felszólalása megszívlelésre találna az illetékes körök előtt. 

ISKOLA. 

Új vallástanár. A szászvárosi Kun-kollégium elöl-
járósága Székely János mokafalvi lelkészt választotta meg 
a dr. Tankó Béla egyetemi tanárrá történt kinevezésével 
megüresült vallástanári állásra. 

A budapesti ref. theol. akadémián az első félévi 
kollokviumok f. hó 26-án zárulnak, 30-án lesz az alap-
vizsga. Febr. 1—2-án félévi szünet. A második félévi 
előadások február hó 4^én kezdődnek. 

Váczy Ferencz nagykőrösi tanítóképző-intézeti igaz-
gató részére — az egyházkerületi elnökség felterjesztése 
folytán — a vallás- és közoktatásügyi miniszter a fizetés 
kiegészítési államsegélyt (1650 K-t) kiutalványozta. Erről 
e helyen csak azért teszünk említést, mert, a mint azt 
az egyházkerület Őszi közgyűlésén tárgyaltakból tudjuk, 
a közoktatásügyi miniszter a fizetés-kiegészítési állam-
segélyt megtagadta azon okból, mert a képezdei igazgatói 
állás betöltésekor a fenntartótestület mellőzte a hármas 



kijelölés felterjesztését. Az egyházkerületi közgyűlés e 
tárgyban tett kérelmező irata azonban meggyőzte a 
minisztert arról, hogy a hármas kijelölés elmulasztása nem 
szándékosan történt s jövendőre a fenntartótestület erre 
figyelemmel lesz. 

A háború és a tanítók. A Nemzeti Iskola czimű 
újság eddig 129 hősi halált halt tanító nevét közölte 
olvasóival. Legutóbbi számában ismét 13 halott, 176 
sebesült, 18 hadifogoly tanító nevét közli. Érdekes az 
az adatgyűjtés, a melyet a Nemzeti Iskola eddig vég-
zett arról, hogy miként foglalkoztatja a háború a taní-
tókat. Az adatgyűjtés eddigi eredménye a következő: 
Hadbavonult 6172 tanító, meghalt 129, megsebesült 279, 
hadikölcsönt jegyeztek 2.105,860 K értékben, a tanítás 
1228^helyen szünetel a háború miatt, a katonák karácsony-
fájára 300,000 K-t gyűjtöttek, a hadbavonultak s azok 
családjai támogatása az iskolák részéről meghaladja az 
egy millió K értéket. 

A sárospataki ref. jogakadémián a beiratások a 
II. félévre jan. 25-től jan. 30-ig bezárólag lesznek. E 
határidőn túl febr. 20 ig csak rektori engedellyel lehet 
beiratkozni. Az előadások febr. 1-én kezdődnek. A félévi 
tandíj jótétemónyes hallgatóknak 45, nem jótéteménye-
seknek 56 K. Indokolt esetekben írásbeli jelentkezést 
is elfogad a dékáni hivatal. 

EGYESÜLET. 
A Skót Ref. Misszió Nöszövetsége január 20-án, 

szerdán este 6 órakor tartotta évi közgyűlését a VI. ker., 
Vörösmarty-u. 51. sz. alatti díszteremben. Ez alkalommal 
szeretetvendégséget rendezett a következő műsorral: 
Közének. Ima, bibliaolvasás. Teafelszolgálás. Titkári és 
pénztári jelentés : Benke Ilona. Mendelsohn : „Az Úrnak 
napja ez . . ." Énekelték dr. Hittrich Ödönné és Reidner 
Hermin ; zongorán kisérte: Reidner Ágosta. Bibliamagya-
rázatot tartott Tóth József vallástanár. Beethoven: „Sonata 
op. 13." Zongorán előadta Petróczyné, Egyenessy Etelka. 
„A háború és a vallásos újjáéledés."-ről Veress Jenő 
theol. m. tanár tartott előadást. Ének, ima. 

GYÁSZROVAT. 

Özv. Teleki Sándor grófné, szül. Teleki Jozeíin 
grófnő folyó hó 24-én Gyomron, életének 77-ik évében 
elhunyt. Valódi nagyasszonyt vesztettünk el benne, kinek 
tartalmas élete áldást árasztott közeli és távolabbi kör-
nyezetére. Közel 40 évi özvegységében bölcs nevelő anyja 
és irányító szelleme volt egy derék főúri családnak. 
Hazai közművelődésünknek és ref. egyházunknak egyik 
oszlopa és erőssége. Minden ízében magyar honleány és 
kálvinista nagyasszony. Az Országos Nőképző Egyesü-
letnek egyik alapítója és kormányzó elnöke. A Protestáns 
Országos Árvaegyletnek közel félszázad óta védőasszonya. 
A Lorántffy Zsuzsánna-Egyesiiletnek alapító tagja és 
buzgó pártfogója. Budapesti theol. akadémiánknak áldozat-
kész jóltevője. Teleki Gyula, József, László és Tibor 

grófok, Khuen Héderváry grófné, Prónay Gábor báróné, 
Eszterházy László grófné édesanyjukat gyászolják az 
elhunytban. Áldás volt élete, áldásban marad emlékezete! 

Laborfalvi Benke István, a sepsiszentgyörgyi ref. 
főgimn. nyug. tanára, a rákosszentmihályi ref. missziói 
egyház volt lelkésze, lapunknak hosszú időn át volt 
munkatársa, f. hó 17-én, rövid szenvedés után, életének 
66 ik, boldog házasságának 40-ik évében csendesen el-
hunyt. A rákosszentmihályi temetőben helyezték örök 
nyugalomra. 

Özv. Vinczy Ferenczné, szül. Rátz Krisztina, né-
hai Vinczy Ferencz volt bellyei ref. lelkész és felső-
baranyai esperes özvegye, 90 éves korában 1915. évi 
január 16-án az Úrban csendesen elhunyt, Kisharsányban 
helyezték nyugalomra. 

Áldott legyen emlékezetük! 

Felelős szerkesztő : B. P a p I s tván 

PÁLYÁZAT. 

Pályázat. 
A tolnai egyházmegye kötelékébe tartozó nyugdíja-

zás folytán megürült faddi lelkészi állásra ezennel pá-
lyázatot hirdetek. 

Javadalma az 1896- évi egyházker. közgy. értéke-
lése szerint 1578 K és 439'76 K lelkészi kongnia. 

A megválasztandó lelkész állását a törvényes ha-
táridők után esetleg mindjárt, de június l-ig köteles 
elfoglalni. 

Pályázni szándékozók pályázataikat f. é. február hó 
15-ig, a törvényszabta módon felszerelve, Kátai Endre 
espereshez (Dunaszentgyörgy, Tolna vm.) küldjék be. 

Kunszentmiklós, 1915 január 14. 
Dr. Baksay Sándor, 

püspök. 

H1RDETESEK. 

Otp/iETO O T T Á gőzüzemre berendezett csász. 
I \ lL-vlLl \ " I 1 Vf és kir. udvari orgonagyára. 
Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 

(Koronázási templom) alkotója. 

I Budapest, X., Szigligeti u. 29. sz. 
O c Ö i . csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 

lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi slb. kiállításokon killin-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszia légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít 
40 év óta 2u00-nél több orgonát szállítóit, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villányerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tar tását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál : 



A l e g j o b b 

kályhákat és kanda l lóka t 
H E I M H . 

i u i d a p e « t , T l i o n e t - u c l v a r . 
Külön leges ségek: t e m p l o m o k , c s a l á d i hó-
zak, i skolák, i rodák stb. rósaére. Több 

van be lő le h a s z n á l a t b a n 

caássftjrl éa irix-ályl 
udvari szállító 

mint 100,000 
Valódi 

osak ezze 
a Tódő-

*egygyel. 

MEID1NCER-0FEN 

& H. H E I M ^ 
Prospektusok és költségvetések Ingyen és bermentva. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

Etudapesten Thonet-udvsrban. 
M á r i a V a l é r i a u t o a i a i O . <>z. 

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 

Budapasí, VII., Thököly-út 52, 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

3 lelkész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltsegnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoitároKat 
16° alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és félbőrkötésben . . 1.— kor.-tói 3 50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben.. . . 3.— kor.-tói in — kor.-ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 3.(50 kor.-túl 4 80 kor.-ig 
Fehér csontkötéshen . . . . 3.20 kor.-tói 7.50 kor.-i^ 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 kor- tói 0 —kor.- ig 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tó! 7.50 kor.-ig 

8" alakban \Vui cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tói 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 -tői 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hívek között a zsol-
tárokat és imakönyveket terjeszteni óhaitja, 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 177-ánk juttatni szíveskedjenek. 

Épen mos t 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 Vihtor könyvkiadóhi-
vatala Budapest, V., Akadémia-u. 4. 

Háborús és Mágiái újdonságok. 
Egyházi beszédek az 1914. évi v i l á g h á b o r ú 

idején. Függelékül néhány közönséges, egyházi 
beszéd és imádság. írta Kiss József . Ára . . K 3 40 

Karác sony i és év fo rdu ló i beszédek és imád-
ságok h á b o r ú s időben. Templomi használatra. 
írta Fülöp József . Ára K 1.60 

Hétköznap i templomi imádságok , tekintettel a 
háborúra és a téli évszakra. írta H a r s á n y i Fái. 
Ára . K —.50 

Krisztus m i n d e n m i n d e n e k b e n . V. kötet. Egy-
házi beszédek. írta Mindszenti imre . Ára K 2.— 

P o r t ó r a e g y - e g y k ö n y v r e 10 — 10 flll. b ekü ldésé t k é r j ü k . 

Háborús imádságos könyvecskék. 
írta Csiky Lajos, 

a Ferencz József-rend lovagja, ny. theol akad. tanár . 

I. I s t e n é r t , h a z á é r t , k i r á l y é r t . Imádságok a liadba-
vonuló és már a harcztéren küzdő katonák számára. 

II. I s t e n r e bízom m a g a m a t . Sebesült és beteg katonák 
elmélkedése és imádságai. 

1ÍL A s z e r e t e t I s t enének nevében . Elmélkedések és imád-
ságok hadrakelt atyánkfiaiért. Családi és magánhaszn. 

Petőfi l egszebb h a r e z i kö l t eménye i . Összeállította Ka r -
dos A lbe r t dr. — A fenti négy könvveeske bármelyiké-
nek bolti ára vegyesen is : 1 drb 20 fill., 100 drb 15 fill., 
500 drb vételénél 14 fill. 

Kaphatók: 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
prot. irodalmi könyvkiadóhivata lában 

DEBRECZENBEN. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és k i t ű n ő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

" H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „ H A N G Y A " kötelékébe jelenleg 1276 
s z ö v e t k e z e t tartozik 60 m i l l i ó korona 
évi áruforgalommal. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapestent VIIL kei\t Máría-utcza 11. s zám. Telefon; József 34—ICh 

Elvállalnak minden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetések készítését, 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 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. .. .. .. .. .. 
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H Á B O R Ú S Ú J D O N S Á G O K ! ! 
AZ ÉN IMAKÖNYVEM. Háborúságot szenvedők vigasztalására szerzette 

Raffay Sándor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K —.20 

IMÁDSÁGOK HADBASZÁLLT KEDVESEINKÉRT. írta Gyökössy József 

ref. lelkész K —,20 

„NE SÍRJ." Útmutató a vigasztalás örök forrásához K —•20 

HÉTKÖZNAPI TEMPLOMI IMÁDSÁGOK,TEKINTETTEL A HABORÚRA ÉS A TÉLI ÉVSZAKRA. írta Harsányí Pál K —.50 

EGYHÁZI BESZÉDEK AZ 1914. ÉVI VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN. írta Kis 
József K 3.40 

Legczélszerűbb az összeget postautalványon vagy levélhez mellékelve bélyegekben beküldeni. 
Portóra 20 fillért kérek. 

KAPHATOK KOKAI LAJOS KONYVKERESKEDESEBEN 
B u d a p e s t , 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 . 

LÁAÁÁIJLIÍ.ÁJLÁÁÁAJLÁIÁÁÁÁÍ.ÁÁÍ.ÁÍLÁÁÁÁÁÁÁÁÁÍ.ÁÍ.ÁÍ.ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÍ.J 
HOKNYÁNSZKV VIKTOR CS. É S KIK. UJJV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 6 1 2 5 3 . 



Megje lenik 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 t c z a 28., a h o v á 
a k ézirn tok, előfizetési és h i rde tés i 

d i 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 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 , M a r j a y Károly , S e b e s t y é n Jenő, 

T a r i Imre d r . e s V e r e s s J e n ő 

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

negyedévre : 4 kor . 50 f i l l é r . 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 k o r o n a . 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos esész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolezad oldal 5 K. 

T A R T A L O M . Az Éle t Könyvébő l : Hitvallók bátorsága, p. — V e z é r c z i k k : A háború után. Bernát Jsíván.Vlvórházi tapasztalatok. 
Marjay Károly. •— T á r c z a : Olmiitzi levél. Sebestyén Jenő. — Belfö ld : Eperjes és a világháború. Dr. Szlávik Má-
tyás. — Nekro log . Széki Teleki Sándor grófné. Dr. Szöts Farkas. — Kü l fö ld : Ausztria. Nagybritánnia. — Egyház . 
— Iskola . — E g y e s ü l e t . — Gyászrovat . — Szerkesz tő i üzene tek . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből. 

Hitvallók bátorsága. 
Ap. Csel. 4. 

Elkövetkezett hát a tanítványokra a megpróbáltatás, 
a szenvedés ideje. Valóra vált a Jézus jóslata: a tanít-
vány nem feljebbvaló mesterénél, a szolga az ő uránál. 
Most már igazán átérezhették azoknak a szavaknak jelen-
tését: íme elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok 
közé . . . törvényszékre adnak titeket . . . helytartók, 
királyok elé visznek titeket én érettem. 

Ott áll a két tanítvány, Péter és János a főpapok, 
vének, írástudók előtt és mi aggódó lélekkel, szorongva 
nézzük, vigyázzuk, hogyan viselik magukat, mit szólnak, 
cselekesznek, lesz-e erejük, bátorságuk megállani az 
első próba tüzében, tudnak-e bizonyságot tenni úgy, 
mint egy nappal előbb a nép előtt?! Istennek hála, hogy 
volt erejük, bátorságuk ! 

Mi is lett volna, ha elesnek, ha hűtlenül meghát-
rálnak, ha megtagadják az igazságot, ha nem tudják 
mondani a nagy bizonyságtételt: Ez ama kő, a melyet 
ti építők megvetettetek és a mely lett szegeletnek fejévé ? 
Mi lett volna, ha nem tudnak, nem mernek számot adni 
a kérdezősködésre a bennük élő reménységről ? De 
akartak, tudtak, mertek. Megmondták az ellenséges ér^ 
zűletű bíróság előtt, hogy ők a Jézus Krisztus hatalmá-
val cselekedtek, az ő neve által gyógyítottak. Bizonyságot 
tettek róla, hogy ez a név, a Jézus Krisztus neve feljebb 
való mindennél, hogy nincsen senkiben másban üdvösség 
és nem is adatott más név, mely által kellene megtar-
tatnunk. 

Oh milyen nagy szükség volt a tanítványok bátor-
ságára, a hitvallók erős lelkére, bizonyságtételére. Mi is 
lett volna, ha nem lettek volna olyanok, a kik tudtak 
bátrak, erősek lenni és mondani: Itt állunk, nem tehe-
tünk másként . . . Istennek inkább, mint embernek. Milyen 
jó nekünk, hogy voltak ilyenek, voltak egyszerű embe-

rek, közönségesek, írástudatlanok, a kik készebbek vol-
tak elhagyni otthonukat, hajlékukat, kedveseiket inkább, 
mint megtagadni hitüket. Voltak hitvallók, martírok, hő-
sök fent és lent, a kiknek életük is nem volt drága, 
csak hogy elvégezhessék a futást, a szent. Istentől kimért 
nagy kötelességet. 

Csodálkoznak vala. Igen csodálkoztak a két tanít-
vány bátorságán. A Péterén, a ki oly bátran tett bizony-
ságot. Csodálatos is, hiszen nemrég még a Mesterét 
megtagadó Simon voit, az esküdöző, hogy nem ismerem 
azt az embert . . . és most: a hitvalló Péter, tegnap 
még puha agyag, ma a kőszikla apostol. Miért, hogyan ? 
A felelet: a szent lélekkel megtelve monda nékik (8. v.). 
Péter önmagában véve semmi, de Péter és a Szentlélek, 
Péter és az Istennek lelke, ereje, kegyelme, íme itt a 
bátor, a félelmet nem ismerő tanítvány. 

Szükség van ma is bátor hitvallókra, kőszikla ta-
nítványokra. Eddig nagyon gyávák, -puhák voltunk. Meg-
alkudtunk, sokszor félrevonultunk, bocsánatot kértünk, 
hogy mertünk hinni, Isten törvénye szerint élni. Es óh 
hányan elestek, fordítottak hátat hitünknek, egyházunk-
nak, nem a megpróbáltatás, szenvedések viharában, ha-
nem a kényelemben, világi előnyökért, hitetők beszé-
dére. Szükség van erős gerinezű hitvalló ref. keresztyé-
nekre, a kik nem közönyösök, lágymelegek, puhányok, 
talán-talán hitűek és nem nézik gyáva türelemmel, hogy 
a hitetlenség viszi a szót és üti a nagy dobot úton-
útfélen. Elég régen hallgattunk és álltunk félre, most 
már nem tehetjük, hogy ne szóljunk a bizonyosság, az 
akarat, a cselekedetek bátorságával. 

De hogy így legyen, kell, hogy mi is kitárjuk 
lelkünket az Isten lelke felé, hogy az járja át, érintse 
a mi lankadó, csüggedő lelkünket, bizalmunkat, hogy az 
melegítse, világosítsa életünket. Kell, hogy kellő táplálékot 
vegyünk magunkhoz, olyant, a miben van erő, kell, hogy 
ne poshadt vizű kutakra járjunk, hanem vegyünk a ke-
gyelem vizéből, Isten igéjéből. 

Mi is, mint amaz első gyülekezet, az apostolok 



bátor hitvallásának hallásakor odafordulunk Istenhez és 
kérjük, hogy történjenek jelek, csodák az ő szent Fiá-
nak, a Jézus Krisztusnak általa, hogy megmozduljanak 
a házak, a helyek és beteljenek a keresztyének ezreinek 
lelkei a Lélekkel, hogy bátorsággal szólhassák az Isten 
beszédét és cselekedjék az ő akaratát. p 

A HÁBORÚ UTÁN. 

A protestantizmus valaha, születésének idejében, 
azzal az igénnyel és ígérettel lepte meg a világot, hogy 
elkarolja és helyesebb irányba tereli a nemzetek és 

társadalmak életét. Új felelősséget rak ugyan a hívők 
vállaira, de ezért cserében az egyenességet fejlesztve, 
kifogástalanabb jellemeket szül. Nem volt elég a meg-
győződés szabadságának kimondása, arról is gondoskodni 
kellett, hogy az kifogástalanul használtassák fel. A rosz-
szul kezelt szabadság kevesebbet ér a járomnál, ha 
emez a gyümölcsöző munkát biztosítja, míg amaz csak 
a jellemek elzülléséhez vezet. A reformátorok az egy-
szerűbb élet reményét olták az emberi lelkekbe és azt 
az ígéretet, hogy lemondva a hiábavalóságokról, annál 
több komolysággal és odaadással vezetnek bennünket 
nemes és nagy czélok felé. Sokáig ígv is volt. De a 
megszűnő nyomás, a világi dolgokban való elmélyedés, 
a másféle nézetek iránt való türelem, melynek gyökere 
az, hogy megszűntünk saját meggyőződésűnkhöz igazán 
ragaszkodni, más világot teremtett. Kényelmetlennek 
kezdtük találni a komoly feladatok súlyát, a puritán 
egyszerűség száraznak és ridegnek kezdett feltűnni. 

A nagy egyetemes érdekekért -való áldozatos lel-
kesedés kezdett kihalni. Siettünk a felvilágosult önzés 
parancsainak hódolva, csak is azzal törődni, a mi ennek 
körét nem lépi túl. A szűkülő munkakörhöz szűkült 
kötelességérzetünk is. Kibocsátva az emberi tevékeny-
ségnek igen számba vehető részeit az egyház fennható-
sága alól, szükségkép zsugorodott össze a régi erő és 
befolyás, melyet valaha a protestantizmus a lelkekre 
gyakorolni képes volt. 

Engedtük, hogy a gazdasági élet, a mely fokoza-
tosan hódítá el a legjobb erőket, fejlődjék az önzés, a 
marxszismus parancsa szerint. Pedig tudhattuk, hogy ez 
a régi nemesebb hagyományok elpusztítását jelenti. 
Mikor eljutottunk idáig, akkor sem lenne más fegyver 
kezünkben a siránkozó, asszonyos lemondásnál? Nem 
lennénk képesek még a tetteket szülő felháborodásra 
sem, mikor a tagadás és hitetlenség ördögei elég meré-
szek ahhoz, hogy már a kapukat betörve, az utolsó 
erősségeket ostromolják ? Hiszen ez a teljes vallási és 
erkölcsi elzüllést jelentené. 

A gazdasági élet irányítása nem szükségképen 
jelenti azt, hogy ez úton lemondjunk az ideálisabb törek-
vésekről. Épen ellenkezőleg, feladatunk az, hogy a gaz-
dasági élet rendjét szabjuk meg, hogy az eszköze legyen 
az eszményi törekvések és erkölcsi megújulásnak. 

Vájjon megértenek-e engem azok, a kiknek szán-
tam e szózatot? Sikerül-e felmelegíteni, munkára bírni 
őket, ha látják, hogy az igazság mellettünk s mi az 
igazság mellett vagyunk? Talán akad közöttük ilyen. 
Talán az a remény, hogy a becsületesen végzett munka 
nyomában okvetlen értékes eredmények fakadnak, biztató 
hatással lesz reájuk. 

A Prot. E. és 1. Lap többször utalt arra, hogy 
legalább a reformátusoknál a hívek túlnyomó része falusi, 
vagy földművelő. Lutheránus atyánkfiainál is úgy tudom, 
a városi lakosság körében visszafejlődéssel találkozunk. 
Mind inkább égető kérdéssé lesz tehát az, mily állás-
pontot foglalnak el vezető egyéneink a gazdasági és 
szocziális politika tekintetében. Szerintem nem lehet 
kérdés tárgya, hogy valamilyet el kell foglalniok, ha nem 
akarják, hogy az idők árja félretolja őket s velük ben-
nünket is. Az sem lehet hosszú fontolgatás gyümölcse, 
hogy olyan politika szolgálatába kell állanunk, mely 
míg egy részt megfelel a protestantizmus szellemének, 
a szabadság és egyéni fejlődésnek, másrészt alkalmas 
arra, hogy a jelen viszonyok között az emelés és emel-
kedés eszköze legyen. 

Elsősorban a falusi nép ügyét, baját kell gond-
jainkba venni. Megbarátkozunk azzal a gondolattal, hogy 
boldogulása sok tekintetben a falusi vezetőktől függ. 
Vannak intézmények, melyeknek meghonosítása, okos 
vezetést feltételezve, okvetlenül eredményekkel jár. A szö-
vetkezetek, gazdakörök, olvasó és egyéb vallásos és 
társadalmi czélú egyletekre gondolok. Ezeken a helyi 
jelentőségű alkotáson túl vannak azonban olyanok, me-
lyek a nemzet egészére terjednek ki s az érdekeltek 
együttes támogatását igénylik. Ezekért munkára bírni a 
falu népét nem könnyű, mert az eredmények nem szok-
tak azonnal éredni, sőt sokszor huzamos munka nélkül 
el sem érhetők. 

Politikai érzék, szervezett szívós munka s a veze-
tőkbe vetett bizalom feltétele a sikernek, tehát politikai 
iskolázottság. Ehhez a papok és világi vezetők sokban 
hozzájárulhatnak, főleg ha a néppel élénk összekötte-
tésben maradnak. A politikai sajtó magatartása itt nem 
volt kielégítő. Sokszor tudatlanságból, nem egyszer azon-
ban szándékosan mellőzte falusi nép érdekét és vele 
szemben a nagy ingó tőkének, a plutokrácziának szekerét 
tólta. Bajainknak és nyomorú.-águnknak nem kis része 
ered ebből. Hogyan boldoguljon egy földművelő ország, 
lia benne a földművelők érdekei háttérbe szorulnak? 

Egyházainkra ebből nagy és közvetlen károk eredtek. 
A földek értéke és jövedelme leszállván, egyházaink, 

főiskoláink alapítványaink bevétele erősen csökkent. 
Nehezebbén folytak be az egyéb szolgáltatások. A falu 
népe Amerikába, vagy a nagy városok felé tódult s ott 
reánk nézve elveszett, mert megszűnt egyházának igazi 
tagja lenni. A hanyatló mezőgazdasággal szemben oly 
kereseti források lendültek fel, melyekben híveink nem 
tudtak igazi sikerre szert tenni. Súlyunk, tekintélyünk 
leszállóban volt. Mulasztásaink erősen megbosszulták 



magukat. Mindezen változtatnunk kell, mihelyt a háború 
borzalmai szűnnek. 

A háború eredményeire támaszkodva, ezt meg is 
tehetjük. Kitűnt, mily erősségünk van a föld népében 
a háborúban, milyen a békében. Ezt honorálni s a mutat-
kozó érdemeket jutalmazni kell. Sohasem lesz belőle 
semmi, ha népünk vezetői azzal a közönbösséggel nézik 
küzdelmünket a mammon szolgáinak táborával, mint tet-
ték eddig. Ha nem szilárdul meg náluk az a meggyőző-
dés, hogy itt nemcsak földeik dúsabb terméséről, híveik 
bővebb jövedelmeiről van szó, hanem arról is, hogy az 
egyszerűbb, tisztább és vallásosabb meggyőződések és 
életfelfogásnak biztosítsuk a túlsúlyt, majdan a győzelmet. 
Azok, kik ezért küzdeni nem akarnak, tétlenségükkel 
a túlsó tábor sikerét mozdítják elő. Ez pedig vallásunk, 
egyházunk igazainak aláásását jelentené. 

Bernát István. 

KÓRHÁZI TAPASZTALATOK. 

Nem a panaszkodás, még kevésbbé a tehetetlenség 
érzése az, a mi kezünkbe adja a tollat. Egyedül a köte-
lesség. Sebesült és beteg katonáink látogatásakor leg-
többször a beteg személyes viszonyai, családja, sebesü-
lésének körülményei felől való kérdezősködéssel indul 
meg a lelkipásztor beszélgetése. Innen próbálunk azután 
a beteg lelki állapotára következtetni s hacsak lehetsé-
ges: áttereljük a beszélgetést a lelki életre. Van-e ol-
vasni valója? Mik azok? Van-e bibliája? Érez-e hálát 
a jó Isten iránt, hogy megtartotta életét? Hálát adott-e 
már érette Istennek? Volna-e kedve most velünk együtt 
imádkozni ? Mindez természetesen ezerféleképen módosul 
a körülmények, az illető sebesült természete, lelkiálla-
pota szerint. A törekvésünk azonban mindig arra irányul, 
hogy az „odafelvalók"-ból adjunk néki valamit. 

Nem nyílik meg minden szív. Nem őszinték az 
emberek még a betegágyon sem. Egy katona rokonom 
a minapában valamire felhívta a figyelmemet. Azóta ez 
a valami egyik legszomorúbb kórházi tapasztalatommá lett. 

Eddig is hallottuk már, hogy a róm. kath. egyház 
női szerzetrendjeinek tagjai, buzgó világi hölgyei érmeket, 
Mária-pénzeket, egyéb „talizmán"-okat, megszentelt kis 
könyvecskéket zacskókba varrva akasztottak prot. kato-
náink nyakába. Hamarosan elfeledtük a dolgot, mert azt 
hittük, hogy ebben a rendkívüli időben csak szórványosan 
fordulhatott elő. Azután arra gondoltunk, hogy a mi 
kálvinista katonáink nyakába akaszthatnak akármiféle 
szent talizmánt, azok ugyan még ezt is elbírják. A kik 
a muszkával, rácczal úgy tudtak verekedni, ne tudnának 
ilyesmikkel megküzdeni? Pedig nem egészen igv van 
a dolog. 

A sokféle amulettnek nagyobbik része nem is a 
kórházban került katonáink nyakába, hanem előbb, a 
hadbavonuláskor. A női szerzeteseken kívül egész sereg 
előkelő úrhölgy buzgólkodott a szétosztásban. Csakugyan 
Önmagukban véve mit árthatnának e kis csüngők? De 

ártott és ártani fog a hozzájuk fűzött magyarázat. Azt 
mondták ugyanis e hölgyek, hogy „a ki eldobja : azt 
nagy szerencsétlenség éri, míg a viselőjét minden bajtól, 
ellenség golyójától megvédi" stb . . . A babona a XX. 
században is babona marad. Voltak, a kik nevettek az 
egész histórián. Voltak, a kik azt gondolták, hogy ki 
tudhatja, hátha . . . ? Ártani nem árt, hátha használ. Hány 
százan és százan a nyakukba akasztották, eh! én is 
elbírom. Szólt is rögtön a biztatás: „próbálja csak meg!" 
És sokan megpróbálták. 

A kik Galiczia mezőin pihennek apró s nagyobb 
halmok alatt, nem mondhatják el a bajtársaknak : engem 
ugyan nem mentett meg. De a nagy veszedelemből meg-
szabadult betegek és sebesültek szava hangzik, hogy 
„én megmaradtam, ki tudja, hátha . . . Lehet, hogy 
enélkül is itt volnék, de mégis itt volt a nyakamban. 
Mégis . . . " 

Szörnyű elgondolni is, hogy mennyi babona bur-
jánzott fel a felzaklatott lelkekben. Ha ez így tart tovább 
is, a róm. kath. egyháznak nagy aratása lesz a háború 
nyomán. Utána néztem a dolognak. Fiatal kálvinista 
legény nyakán is. Kérdem, hogyan került oda? „Ulyan 
szép kisasszony kínálta, hogy itta1 csak azért is elfogad-
tam . . . Aztán gyütt a golyóbis, mint a záporeső . . . 
Jobbra is, balra is, elől, hátul hullottak az embörök, 
mint a légy." Magát talán ez a kisasszony adta valami 
mentette meg? „Nem mondom, de abban igazat mondott, 
hogy a veszedelemből kikerültem . . . " 

Fiatal gazdaember. Se a falujában, se a környékén 
hírmondónak sincs róm. kath. ember. Kath. templomban 
soha se volt még. Hogy került a nyakába ? Pesten lakik 
egy atyjafia, annak van egy kedves szomszédasszonya. 
Ez is meglátogatta, mikor fölfelé indultak. „Nem akar-
tam elfogadni. De váltig csak azt hajtotta, hogy az ő 
kedvéért. A maga kezével varrta hozzá a zacskót is." 
(Ez valami nyomtatott írás volt.) 

Lehetne még — fájdalom — sok esetet felsorolni. 
Ezek a róm. kath. nők jórészben teljes jóhiszeműséggel 
erőltették fiainkra talizmánjukat, mert ők maguk szentül 
hisznek csodás erejében. Említsük-e a sok vegyes házas-
ságot? A másvallású fél csupa szeretetből ellátta szerettét 
ilyesmivel, csakhogy valamivel segítse életét oltalmazni. 
A gyöngédség, az a gondolat, hogy szerető szív, a hit-
vestárs adta szeretetből, mégha nem is hitt henne; 
nem engedte, hogy eldobja. Most azután, mikor vissza-
jött, hangzik az emlékeztetés: „no látod, ugy-e meg-
mondtam ?" 

A világért sem állítjuk, hogy most már ez mind 
róm. kath. lesz. Nem. De, hogy ez a babonás hit az 
Élet Fejedelme tiszta evangéliumának nem a dicsőségére 
szolgál, az nyilvánvaló. Sötétség ez. A világosság fiai-
nak pedig mi közösségük lehet a sötétséggel? 

Nagyon restellik ezt az illető katonák is. Hallgat-
nak róla mélyen. A világért sem beszélnének erről, ki-
vált a lelkipásztoruk előtt. 

Kórházlátogatásaink alkalmával ép ezért nagyobb 



gondot fordítsunk e dologra, mint eddig. Nagy szere-
tettel, de őszintén intézzünk betegeinkhez kérdéseket. 
A nyílt, egyenes kérdés sokszor elvágja a tagadás útját. 
Másfelől ezzel kapcsolatban nagyszerű alkalom nyílik a 
Gondviselő, megtartó, édes Atyáról s egyszülött Fiáról, 
az Úr Jézusról való bizonyságtételre. 

Marjay Károly. 

TÁRCZA. 

Olmützi levél. 
Olmütz, jan. 23. 

Nem hiába igyekeztem erre felé, de itt már csak-
ugyan sok a kórház s a sebesült magyar katona. Pedig 
most már nincs is annyi, mint azelőtt. Sternbergben pl. 
azt mondták, hogy náluk szeptemberben a sebesültek 
80—90 százaléka magyar volt. Persze akkor az én utam-
nak a terve talán még gondolatban sem volt meg sehol. 
Hasonló volt a helyzet november első felében is. Most 
újra apály van. De azért még így is lenne dolga egy 
külön tábori lelkésznek is ezen a vidéken. De lássuk az 
egyes helyeket sorba. 

Olmütz. 

Épen ma egy hete értem ide Brünnből s mindjárt 
másnap a térparancsnokságot s a prot. lelkészeket keres-
tem fel. Az előbbinél nagy óvatosságot tanúsítottak velem 
szemben, mert a kémek és cseh lázító iratokat osztogató 
agitátorok miatt óvatosabbak az engedélyek kiállításánál. 
Végül azonban, ha nem is annyira irataim, mint magyar 
voltomnak hatása alatt s miután tréfásan biztosítottam 
is őket, hogy a magyarokat nem fogom árulásra biztatni, 
megadták az engedélyt. De itt is a nagyszerű magyar 
föld éreztette legjobban a hatását. Mert az egyik őrnagy 
Magyarországon is szolgált s ezen kedves emlékének 
hatása alatt még magyarul is beszélt néhány szót s a 
„magyar ember derék ember" közmondás idézésével 
minden további önigazolástól fölmentett. 

A lelkészek is nagyon szívesen fogadtak. Ottó 
Kieser, a német evangélikusok és Frant. Proudky, a 
cseh reformátusok lelkésze. Az előbbi két segédlelkész-
szel dolgozik, de az egyik állandóan egy filiában lakik. 
Igazán nagy elismerés illeti meg Őket azért, hogy a 
kórházlátogatást tábori lelkész hiányában nagy lelkiis-
meretességgel és állandóan végzik s az olmützi és környék-
beli nagyszámú kórházakat egyenlő arányban felosztották 
maguk között. 

Sok mindent hallottam a „Los von Roma moz-
galomról újra s a cseh reformátusok helyzetéről. De mind 
a kettőről hosszú lenne szólani. Inkább az utóbbiakról 
néhány szót, hiszen ez annál inkább érdekelhet bennün-
ket, mert a cseh reformátusok is elismerik, hogy az ő 
egyházuk tulajdonképen a mi egyházunknak volt sokáig 
nevelt leánya s az elmúlt években halt meg az utolsó 
öreg cseh ref. lelkész, a ki még jól tudott magyarul. 

Az olmützi Proudky pedig most kezd tanulni a sebe-
sültek kedvéért. 

A múltkor már írtam a Husz-ünnepély előkészüle-
teiről. Már a cseh könyvkereskedők kirakataiban láthatók 
a Husz megégetését ábrázoló festmény-reprodukcziók és 
képes-lapok. Az ünnepély nagyarányúnak ígérkezett. 
Nem is tudtam, hogy milyen czéltudatos agitáczióval 
akarták ezt a cseh ref. papok előkészíteni. Nem csupán 
valami egyszerű emlékünnepélyről volt itt szó, hanem 
egyenesen arról, hogy a Husz-ünnepély után tömeges 
kitérések legyenek a róm. kath. egyházból s a cseh 
reformátusság renaissance-sza kezdődjék. E végből már 
két év előtt nagyszabású agitácziós körutakat, felolvasá-
sokat, előadásokat, népgyűléseket rendeztek és a mi fő : 
óriási közönség és érdeklődő tömeg jelenlétében. E moz-
galmakban erős részt vett az olmützi lelkész, Proudky is, 
a kit egy alkalommal 10 K pénzbüntetésre is ítéltek, 
mert egy röpíven felvetette a cseh nép előtt a kérdést: 
vagy azokkal tart továbbra is, a kik Huszt megégették 
s a cseh népet mindenféle képen tönkre tették, vagy 
visszatér a reformáczió szelleméhez! De pörbe fogtak egy 
másik cseh ref. papot is, a ki magyar származású, mert 
Nagy-nak hívják, Wanoviceben lelkész s közismert, 
nagyhatású népszónok. (Úgy látszik, a magyar faj szó-
noklási készsége még az idegenbe szakadt utódokból is 
kitör.) Ez meg II. Ferdinándról szavalt egy keményhangú 
költeményt, de mivel nem ő írta, felmentették. 

A klerikális sajtó persze állandóan támadta Őket. 
Az egyik olmützi róm. kath. lap meséje szerint 230,000 K-t 
kaptak a cseh agitátorok a prot. propaganda czéljaira 
Németországból. Persze egy szó sem igaz belőle. 

Azonban az egész mozgalmat, mint említettük, meg-
bénította s valószínű, hogy tönkre is tette a háború, 
illetve a csehek szerencsétlen viselkedése a monarchiá-
val szemben. S akármilyen intervjukat közöl is Pásztor 
Árpád „Az Est"-ben, azok, a kik hosszabb ideig itt él-
nek s érintkeznek a németekkel és csehekkel egyaránt, 
azok tudják csak, hogy hogyan állanak itt a dolgok! 
Annyi bizonyos, hogy ref. szempontból mi csak sainál-
hatjuk a cseh kálvinizmus újjáéledésének ilyen módon 
való letörését s főleg azt, hogy nemzetileg is ellenünk 
vannak, a mikor pedig reánk is lennének utalva sok 
tekintetben. Ezt meg is mondtam sok helyen, de ezen 
most változtatni nem lehet. 

Néhány nap alatt különben bejártam az olmützi 
kórházakat is. Legérdekesebb volt a híres Jezsuita-
kaszárnyában tett látogatásom, a melynek sötét bolt-
hajtásai alatt az egész jezsuitizmus történelmi szellemét, 
átérzi és megérti az ember, mint a hogy a felséges hatású 
debreczeni kollégium szép komoly homlokzata előtt s ud-
varában egyszerre megérezzük a régi, a történelmi Deb-
reczen hitét, szellemét és erejét is. 

A Jezsuita-kaszárnyában aztán, mely hajdan kolos-
tor volt, részben azért, mert voltak benne protestánsok, 
de meg a történelmi dacz kedvéért is istentiszteletet tar-
tottam úrvacsoraosztással, egy érdekes, kicsiny bolt-



hajtásos, minden ízében ódonságot lehelő sarokszobában. 
Vagy 24 ember gyűlt össze, köztük 8, vagy 9-en róm-
katholikusok is ostiariusoknak. Volt öröm is ebben az 
órában, de volt szomorúság is, a mikor egy fiatal bereg-
rákosi katonát teljesen megvakulva elém vezettek. Ref. 
egyházfi volt a falujában. A papja, Joó Miklós tábori 
lelkésznek ment, a pap menyasszonya önkéntes ápoló-
nőnek a harcztérre. 0 maga, a szerencsétlen öt hónapja 
nem hallott hírt hazulról. Csak a hite tartja benne az 
életet és a reménységet, mert még várja, folyton várja, 
hogy az egyik szemével legalább látni fog. Szegény 
Doktor Sándor, testben már nem fogsz látni többé soha 
semmit! Sem a feleségedet, sem a kis lányodat, de még 
egyetlen egy hold kis földecskédet sem, a mely miatt 
az elöljárók bölcsessége folytán még segélyt sem kap, 
mint hallottam, a feleséged! Brünnben egy magyar meg-
vakult katona felsegítésére 9500 K gyűlt össze, mint 
írtam a múltkor. Bodnár Pál, Gráczban feküdt magyar 
legénynek 5200 K kerül egy műlábra; Doktor Sándor 
beregrákosi harangozónak 100 K Olmützben, kárpótlásul 
azért, hogy srapnellgolyók tépték össze az arczát, száját 
és földi szemekkel nem fogja többé látni a világot. 

És mi, a kik az Isten soha eléggé nem dicsőíthető 
kegyelméből még mindig látunk, vájjon gondolunk-e s 
különösen fogunk-e gondolni majd a háború után az 
ilyenekre, a kik bár életben maradnak, szinte az életüket 
áldozták miérettünk? 

Oh, a szegény vak ember könnyei ott a Jezsuita-
kaszárnya irtózatosan elhagyatott, sötét, hideg folyosóján 
borzasztóan hatottak a lelkemre 1 . . . De felséges volt 
ugyanennek az embernek hite, a megnyugvása, megaláz-
kodása. Itt már nincs lázongás, nincs zúgolódás az isteni 
végzések ellen . . . S ez a legfelső, tökéletes győzelem 
— az élet, a világ felett! 

Sebestyén Jenő, 

BELFÖLD. 

Eperjes és a világháború. 
A minap megírtam, hogy milyen rémület volt Eper-

jesen deczember első napjaiban az orosz bártfai betö-
rése alkalmából. Ennek az inváziónak félelmetes hatása 
még ma is érezhető a mi lakosságunkon. 

Közvetlenül a karácsonyi ünnepek után az orosz 
megint nyugtalanította vármegyénk határait s át kel-
lett élnünk katonáink harmadik vissza- illetőleg a trén-
kocsik ezreinek és a galicziai menekülteknek Eperjesen 
való átvonulását. Intelligencziájában különben is mai 
napig meggyérült Eperjes újból pakkolt és menekült. 
F. hó közepén pedig a debreczeni huszároknak több 
napon át való elhelyezése, elszállásolása s a német ka-
tonák felvonulása ismét csak növelte az immár elvisel-
hetlenné lett nagy drágaságot, okozott vonattorlódást s 
késleltette a vasúti, postai és távirdai anyagi és szellemi 
forgalmat. Van is kelendősége ma a laczikonyháknak 

a főtéren s a bártfai keresztúton. Valóságos kínszenve-
dés a sok katonaság miatt itt a mi felvidékünkön a 
vasúton való utazás s hetek múlva kerülnek még Buda-
pestről is a levelek vagy csomagok kezeinkbe. S azután 
a nagy katonai elszállásolás sem valami kellemes dolog, 
főleg, ha csehekről van szó, kik úgy Eperjesen, mint 
különösen a vidéken úgy garázdálkodtak, mint akár csak 
a muszkák Homonnán. 

Az ünnepek is elmultak. Nagyon szomorúan ünne-
peltünk itt Sárosban. Találóan mondja Geduly H. tisza-
ker. ev. püspök a maga újévi szózatában : „Kinek is volna 
kedve ünnepelni ma, a mikor mindenkinek van kit fél-
tenie vagy siratnia, a mikor a nemzet színe, virága, deli 
ifjúsága, virágzó férfikara, a sok százezer férj, apa, gyer-
mek, testvér pusztul, szenved, vagy kínosan nélkülöz, a 
mikor messze idegenben, északon és délen, egyre dom-
borulnak az új sírhalmok, idehaza meg ránk köszönt az 
inség, a nyomor, a gond, a mikor (mint Eperjesen már 
hetek óta) rettegve gondolunk a holnapi napra, nem 
hoz-e újabb gyászt, újabb betörést, újabb megpróbálta-
tást, s a mikor vonagló fájdalommal érezzük, hogy a 
karácsonyi ünnepek békeszózatát mily irtózatos gúny-
kaczajként harsogja túl a vér és a vas, a. test és a 
nyers erő csatakiáltása, a közelben lévő ellenséges ha-
dak ágyúinak viharos bömbölése és véreink gyászos 
pusztulása." 

Ilyen viszonyok között igazán szomorú karácsonyunk 
volt Eperjesen. S mindaddig, míg a muszka határainkat 
nyugtalanítja, újév küszöbén is „borús háttér van mö-
göttünk és borús szemhatár előttünk". 

De egyénileg sem ünnepelhettem, sőt a mi velem 
és nagy családommal a béke és szeretet ünnepén soha-
sem történt —- még templomban sem voltunk. Ugyanis 
közvetlenül az ünnep előtti napon mentem Rosztoka sze-
pesi bányatelepre menekült családomért. Márkusfalván 
egy alezredes szívességéből felszállhattunk egy csapat-
szállító katonavonatra, a melynek egyik fűtetlen, szénás, 
szalmás teherkocsijában pislogó mécs mellett töltöttük 
el 9 órán át Korompáig, majd Abosig a szent éjszakát, 
míg végül egy külön municziós katonavonaton beérkez-
tünk karácsony első ünnepnapja délelőttjén Eperjesre. 
Ilyenen is át kellett esnünk a háborús napokban. Ebben 
is uramat, a Krisztust kellett követnem! Az alezredesnek 
kis karácsonyfaajándéka kedves és emlékezetes cseleke-
det volt e didergő helyzetünkben ! 

Hát ma hogyan állunk ? Erősen felkészülve várják 
csapataink a muszkát Sárosban és a többi északkeleti 
megyékben. Ilyen biztató kilátások mellett a katonai 
hatósággal, a főispánnal és a polgármesterrel egyetértő-
leg arra is gondoltunk, hogy vegyük fel ismét a szept. 
26-ika óta szünetelt előadás és tanítás fonalát Eperjes 
nagyszámú fő-, közép- és elemi iskoláiban. Meg is kez-
dődött két főgimnáziumunkban és a nép- és polgári is-
kolákban az ifjúság felének jelenlétében. A nagy csapat-
szállítások miatt rendkívül hosszadalmas és nehézkes 
ma Eperjesről vagy Eperjesre vasúton az utazás. Kü-



lönben is a mozgósítás óta csak egyetlenegy vonat áll föl-
vagy lefelé rendelkezésünkre. Mihelyt az ezret is meg-
haladó diák- és tanulóifjúságunk megérkezik, a theologián 
is folytatjuk az előadásokat. Érdekes, hogy időközileg 
szó volt theólogiánknak Nyíregyházára, Budapestre vagy 
Szarvasra való ideiglenes elhelyezéséről is. A jószándékú 
gondolattal kissé elkéstek. Szept. havában lehetett volna 
szó róla. De ki gondolt akkor a szomorú valóra vált 
gyakori orosz betörés eshetőségeire ? Ha már nyugodtak 
lehetnénk, a hátralévő hónapok alatt, még leküzdhetjük 
a nagy mulasztás nehézségeit. Ehhez azonban nyugalom, 
béke és biztonság szükséges. Szomorú való, hogy egy 
horvát theol. diákom csak négyszer menekült és pedig 
kétszer Eperjesről és kétszer Zimonyból. Csak egy döntő 
győzelmes csata északkeleti határainkon változtatna tar-
tósan az állapotokon. Reméljük, várjuk, kérjük a Min-
denhatótól a legjobbat! Tán csak elkerüljük a vándor-
botot! 

Sok szó esett magánkörökben és a sajtóban a 
menekülésről, a mely deczember első napjaiban Eper-
jesről is nagy rémülettel, sok költséggel és nagy fáradt-
sággal járt. Vannak, a kik azt a helyzet kényszerűsé-
gével igazolják s a veszélyeztetett helyeken való mara-
dást legfeljebb „elszántságnak" minősítik. Azt tartom, 
hogy papnak, tanárnak, pláne igazgatónak s állami, me-
gyei, vagy városi köztisztviselőnek csak katonai kiürítés 
esetén lehet és szabad elmenekülnie. Ha katonáink a 
harcztéren mi érettünk vérüket ontják és életüket fel-
áldozzák, úgy mi legalább védjük meg még ellenséges 
betöréskor is személyes jelenlétünkkel a reánk bízott 
anyagi és szellemi javakat. S bár elhiszem, hogy sokat 
harácsoltak, fosztogattak és raboltak a muszkák és még 
inkább a csehek a mi megyéinkben, s a békés polgárok 
— a nagy drágaság alatt is nyögve — hetek óta állan-
dóan zaklattattak, mégis — mint M.-Sziget és Bártfa 
példája igazolja — a személyes jelenlét sok bajtól és 
még több kártól óvhatja meg tulajdonunkat. Még az 
ellenségtől is kíméletet kérhetünk. Nők és gyermekek 
természetesen kivételt képeznek. 

Végül elismerés illesse kiváló főispánunkat: Szinyei 
Istvánt és agilis fiatal polgármesterünket: Faragó Jó-
zsefet azért az előrelátó, bölcs gondoskodásért, a mellyel 
a megyei és városi közös étkező létesítésével s nagy 
mennyiségű élelmiszer megszerzésével a nagy drágaság 
enyhítésén fáradozott. S mint örvendetes jelenséget meg-
említem, hogy a debreczeni huszárokkal Galicziából be-
jött keresztyén katonapapok között ritka szép bajtársi 
és testvéri egyetértést tapasztaltam. Megtörtént, hogy 
egy fenyőgallyakból rögtönzött kápolnában ugyanazon 
katonák előtt prédikált a mi ref. somogyi Keresztes-\mk 
és misét czelebrált az ő kath. pap barátja. Talán át-
megy ebből valami az életbe is ! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

NEKROLOG. 

SZÉKI TELEKI SÁNDOR G R Ó F N É 

1838—1915. 

Eltemettük, eláldottuk, elsirattuk e hó 23-án a 
gyömrői nagyasszonyt. Most emlékezzünk róla. 

Erdélyben, Gernyeszeg ősi kastélyában született 
1838 október 20-án. A fényesmultú Teleki- és Bánffy-
családnak volt sarja, kiben a két főúri család kiváló 
tulajdonságai szerencsés összhangban egyesültek. Erős 
értelmi tehetség, páratlan szívjóság ós bámulatos energia 
voltak jellemének öröklött sajátságai, melyekhez a Te-
lekiek hagyományos vallásos buzgósága társult s melyet 
főleg édes atyjától, Teleki Domokos gróftól, a marosi 
egyházmegye ós a marosvásárhelyi kollégium hírneves 
főgondnokától örökölt. Kiváló tehetségeit szép harmóniá-
ban fejlesztette házi nevelője, a később országoshírű író 
és tanár, Gyulai Pál. 

Ám a gernyeszegi ódon kastély és festői parkja 
nem sokáig látta virulni a szép Jozefín konteszt. Már 
1856-ban a Maros mellől a Duna mellé röpítette a kis 
grófnőt a derék Teleki Sándor gróf, Gyömrő földesura, 
a pesti egyházmegye későbbi gondnoka. Szép és boldog, 
de minden ízében egyszerű, szinte puritán családi életet 
élt itt a fiatal házaspár, melynek vidám házát és barát-
ságos asztalát az évek során hét gyönyörű gyermek, 
négy fiú és három leány tette még élénkebbé. Ám a 
boldog főúri családra 1875-ben váratlan gyász borult, 
meghalt a családfő, megözvegyült az édesanya, árván 
maradt a hét kiskorú gyermek. De a gyömrői grófnénak 
e súlyos megpróbáltatások között is helyén maradt az 
esze és szíve s csak fokozódott a családgondozó ener-
giája. Gyermekei gyámot, gazdaságai gondnokot nyertek 
Tisza Lajos és Szapáry István grófok személyében, de 
a családi ügyek intézése és a nevelés irányítása az édes-
anyánál maradt, a ki ezt a nehéz feladatot ritka böl-
csességgel és példás tapintattal oldotta meg. 

Nevelői irányító munkáját valódi virtuozitással vé-
gezte. A nevelőnők, a nyelvmesterek, a nevelők és a 
tanárok munkájának ellenőrzésében soha ki nem fáradt, 
sőt ezt a tisztét valóságos szent kötelességnek tartotta, 
a melyet oly lelkiismeretes gondossággal teljesített, mint 
a mily buzgósággal nevelte, szoktatta gyermekeit az 
Isten félelmére és a kálvinista hithűségre. Leányait mind 
otthon taníttatta, alsó fokon házi nevelőnőkkel, a maga-
sabb iskolákban a budapesti ref. főgimnázium tanáraival. 
Fiaival azt a nevelési rendszert követte, hogy a közép-
iskola négy alsó osztályát házi tanítók vezetésével magán-
úton végezték, de a négy felső osztályban mindeniket 
nyilvános iskolába, a ref. főgimnáziumba járatta, a hol 
azok minden tekintetben derekasan megállták helyüket. 



Gyula, József, László és Tibor grófok mindannyian sorban 
látogatták és végezték a Kálvin-téri szegényes külsejű 
főgimnáziumot. Hogy a felügyeletet közvetlenül gyakorol-
hassa és a fiúk a családias otthont ne nélkülözzék, a 
grófné egész háztartásával Budapestre költözött a szer-
vita-téri Teleki-házba. 

A fővárosba költözésével Teleki grófné még jobban 
belekerült annak a lázas közművelődési és közjótékony-
sági tevékenységnek sodrába, mely a kiegyezés után az 
abszolutizmus idejéből való mulasztások pótlása végett 
nagyobb arányokat öltött. Kiváló egyénisége és magas 
összeköttetése minden társadalmi tevékenységében vezető 
állásba juttatta, noha puritán gondolkozásmódja mindig 
kerülte a nyilvános szereplést és ünnepeltetést. Nagy 
tekintélyét főleg azzal a lelkiismeretes hűséggel vívta 
ki, a melyet minden elvállalt munkájában tanúsított. 

Veress Pálnéval együttesen a hatvanas években a 
hazai nőnevelés föllendítése végett megalapítja az Or-
szágos Nőképzö-Egylet-et, mely a maga különféle nő-
nevelő intézeteivel először karolja fel hazánkban a közép-
és felsőfokú nőnevelést, a mi annál nagyobb érdeme a 
derék egyesületnek, mert a polgári és felsőbb leány-
iskolák akkor még államilag nem voltak szervezve. 
A nőnevelés ügye nagyon a szívón feküdt, a nőképzésre 
nagyon sokat áldozott, még többet gyűjtött és az alatt 
a félszázad alatt, míg elnöke volt, a Nőképző-Egyletet 
a fejlődés magas fokára emelte. 

Az Országos Vöröskereszt-Egyesület is egyik ala-
pítóját, 30 éven át tevékeny női alelnökét tisztelte Teleki 
grófnéban. Ez az áldásos emberbaráti intézmény, mely-
nek üdvös voltát ma mindenki jól ismeri, alakulása kez-
detén nehezen tudott meggyökeresedni hazánkban. Ide-
gen plántának, népszerűtlen intézménynek tartották, mely 
nem a magyar nemzet talajából sarjadzott ki. A gyömrői 
grófné nagy energiája sok előítéletet eloszlatott, lanka-
datlan buzgósága sok közönyt felolvasztott, példás ál-
dozatkészsége sok önzést legyőzött, nemes altruizmusa 
sok szívet megnyert az egészségügyi védelem e szent 
ügyének. Úttörő munkáját király ő felsége is előbb az 
I. oszt. Erzsébetrend adományozásával, azután 30 éves 
tevékenysége idején az asszonyoknál ritka ama kitün-
tetéssel honorálta, hogy valóságos belső titkos tanácsosai 
sorába emelte. 

De Telekiné nemcsak nagy magyar asszony, hanem 
nagy kálvinista asszony is volt. Buzgó ref. asszony, 
valódi Tabitha, a ki az ő erős hitét jó cselekedetekben 
gyümölcsöztette, a kinek buzgó hite szeretetben munkás 
hit volt. Az általa magánúton, csaknem titokban fel-
segített árvák és özvegyek, szegények és nyomorultak 
százai és ezrei áldják a jótékonyságban is fáradhatatlan 
grófné emlékét, a ki nemcsak anyagi segítséget, hanem 
hatályos pártfogást is tudott és mindig kész volt nyúj-
tani a segélykeresőknek. E mellett minden helyi és köz-
érdekű egyházi és iskolai ügy bőkezű pártfogóját találta 
és tisztelte benne. A gyömrői egyház évkönyvei tele 
vannak a gyömrői nagyasszony áldozataival, melyeket 

igaz kálvinista módon Isten dicsőségére adott. Budapesti 
theologiai akadémiánk is egyik jóltevőjét áldja a gyöm-
rői grófnéban, a ki a konviktus szervezése óta egész 
haláláig minden esztendőben bekiildötte azt az évjára-
dékát, melyből egy szegény theológus egész ellátási 
költségének felerészét fedezte az intézet pénztára. 

Magán jótékonysága mellett a szervezett szeretet-
intézményeknek is hathatós gyámolítója volt. Alig ala-
kul meg 1859 ben a Protestáns Országos Arvaegylet, a 
gyömrői nagyasszony a nála szokásos szívós buzgósággal 
és meleg szeretettel felkarolja az árvanevelés ügyét és 
40 esztendőn át igazi patronája, védőasszonya volt ár-
váinknak. Minden karácsony alkalmával tekintélyes sze-
retetadományt juttat és gyűjt az árváknak, a míg egész-
sége engedte, tevékeny részt vesz az Árvaegylet kor-
mányzásában és erőteljes kapocs az árvaház és a prot. 
arisztokráczia között. Mikor húsz évvel ezelőtt Budapest 
buzgó ref. asszonyai megalapítják a Lorántffy Zsuzsánna-
Egyesületet, a gyömrői grófné mindjárt az alapító tagok 
sorába lép, azóta minden esztendőben tekintélyes ado-
mányt juttat az egyesületnek, maga és lányunokái egész 
éven át a Lorántffy szegényeinek és árváinak horgolnak, 
kötnek, varrnak s az így elkészített meleg ruhákat, 
évenként több száz darabot, minden karácsony előtt be-
küldte Gyömrőről az egyesületnek. S mikor a mult ősz-
szel a Lorántffy-Egyesület a maga tisztviselőtelepi ima-
termét hadikórházzá alakítja át, Teleki grófné mindjárt 
tekintélyes bőkezű adományt küld a kórház felszere-
lésére és télvíz idején, nem törődve törékeny egészsége 
koczkáztatásával, meglátogatja a kórház sebesültjeit, 
hogy személyesen ajándékozhassa meg a hazáért vérző 
hősöket. 

így élt, így működött a gyömrői nagyasszony. Ál-
dást árasztott családjára, melynek összetartó középpontja 
és éltető lelke volt; áldást terjesztett környezetére, egy-
házára és hazájára, melyeket igaz hűséggel szolgált. 
Áldás volt élete, áldott az emléke! 

Dr. Szöts Farkas. 

K Ü L F Ö L D . 

Ausztria. 

Az osztrák evangélikusok terve. Olmützben értesülök 
arról, hogy az osztrák evangélikusok is akarnak egy 
evang. lelkészt kiküldeni a Magyarországban fekvő oszt-
rák evangélikusok látogatására. Ezt a tervet dr. Theo-
dor Zöckler veti fel az Evangelisches Gemeindeblatt für 
Galizien und Bukovina czímű, kóthetenkint megjelenő 
lapjának legújabb számában. (Eddig havi lap volt, de 
a sok buzdítás s még katonáktól is jött pénzbeli ado-
mányok hatása alatt most már kéthetenkint jelenik meg! 
Nem kis dolog ez!) Ő az, a ki mint staniszlaui lelkész, 
az oroszok elől menekülni kényszerült s a hogy a múlt-
kor is írtam, egész árvaházát magával hozta és most 
Gallneukirchenben Linz mellett várja be a háború végét. 



A terv fölvetésére az indító okot Zöckler feleségé-
nek utazása adta meg. Ez az agilis papné egymagában 
elutazott Magyarországra, hogy a nálunk dolgozó gallneu-
kircheni és staniszlaui diakonisszák munkáját megtekintse. 
Most jött meg útjáról s a férje lapjának jövő számában 
kezdi meg magyarországi tapasztalatainak leírását, a 
melyre ezennel felhívom egyházi lapjaink figyelmét is. 
Bizonyára érdekes megjegyzések lesznek benne rólunk 
is. Egyik észrevétele például az, hogy az osztrák evan-
gélikusokkal nálunk senki sem törődik. De hadd beszéljen 
a lap maga : „Különösen fájdalmas jelenség Zöckler lel-
kész feleségének azon tapasztala és ez a krakói, kassai, 
miskolczi diakonisszáink tapasztalataival is megegyezik, 
hogy az osztrák evang. sebesültek és betegek lelkigondo-
zása a kórházakban teljesen el van hanyagolva. Hetek 
és hónapok múlnak el a nélkül, hogy evang. lelkész 
jelentkeznék és ha jön is egy, az rendesen magyar, a 
ki a más nemzetiségű katonákkal nem sokat törődik." 
És itt jön aztán a lap indítványa, a mikor így folytatja: 
„Itt tehát segíteni kell! A staniszlaui „Sarepta" diako-
nissza-intézet elhatározta, hogy a Magyarországban lévő 
osztrák evang. sebesültek és betegek részére beállítandó 
utazó lelkészség czéljaira jelentékeny összeget fog ösz-
szehozni. Egész bizonnyal reméljük, hogy a belmissziói 
központi egyesület is kezébe veszi ezt és egy utazó lel-
kész azonnal való beállításának az útját előkészíti. 
Mert ez föltétlenül szükséges, már csak evang. egyhá-
zunk becsületének, de még inkább szegény evang. kato-
náinknak és diakonisszáinknak érdekében föltétlenül 
szükséges dolog." Bővebb megjegyzéseket ehhez nem 
fűzök. Csak annyit, hogy mi a magunk részéről csak 
nagy örömmel üdvözölhetjük ezt a tervet. Bár, és ezt 
be kell vallanunk, egy kissé mégis csak megszégyenítő 
reánk nézve ez a helyzet. — Remélem azonban, hogy 
osztrák evang. kollegám nálunk is mindenütt ugyanolyan 
szíves fogadtatásban fog részesülni, mint én itt az ő 
részükről. Azonban azt is el kell ismernem föltétlenül, 
hogy ők itt, a mennyire nyelvismeretük engedi, még a 
mi tiszta magyar katonáinkkal is nagyon sokat törődnek, 
sőt a kedvükért magyar mondatokat és imádságokat is 
megtanulnak. De az én utam is befejeződik már négy-öt 
hét múlva, felvetem már most a kérdést: nem lenne-e 
helyes, ha most a magyar evang. egyház küldene ki 
valakit a folyton megújuló, de a háború végéig be nem 
fejeződő munkára ? (Küld. Szerk.) S. J. 

Nagybritdnnia. 

Az angol egyházak is élénk tevékenységet fejtenek 
ki a németellenes hangulatkeltésben. A szószékek való-
sággal a toborzó irodák szolgálatában állanak. Hirdetik 
a „szent háborút". Az edinburghi Szent-György-templom 
lelkésze, Kelman, mint közkatona vonult be, hogy gyü-
lekezete ifjúságát magával vigye. Az egyes felekezetek 
evidencziában tartják, hogy soraikból hány újoncz ajánl-
kozott és a szószékről is hirdetik. Különösen élénk a 

toborzás a londoni City Temple-ben, a melynek Camp-
bell, az „új theologia" hirdetője a lelkésze. George Lloyd, 
a pénzügyminiszter is fulmináns beszédet tartott itt a 
„belgák gyilkosai" ellen. A szerb királygyilkosokról per-
sze megfeledkezett ez alkalommal. — A „Semain Keli-
gieuse" vezetőhelyen közli Campbell lelkésznek egy no-
vember hó végén a City Temple-ben mondott beszédét. 
Ebben is természetesen egyik lényeges részlet a belga 
semlegesség megsértése. Van a prédikácziónak olyan 
részlete is, a mely hevesen támadja az angol önzést. 
„Egy sebesült angol tiszt mondotta, így szólt, hogy a 
midőn hazájába visszatért, megbotránkozott a nagy kö-
zöny felett, a melyet otthon észlelt. Az emberek itt tu-
domást sem vesznek azokról a borzalmasságokról, a 
melyek a kontinensen történnek, itt mindenki olyan nagy 
biztonságban érzi magát." — Valóban ez az oka az an-
gol „szívósságnak, kitartásnak". 

Közeledés. Nem is volt meglepő, a midőn olvastuk, 
hogy a brit kormány rendes követet küldött a Vatikánba 
Sir Howard Henrik személyében. Először csak a háború 
tartamára tervezte a kormány a követküldést, de a Vati-
kán ebbe nem ment bele. Törvény tiltja ezt a diplomá-
cziai képviseltetést. De hát a szükség törvényt ront. 
Szükség van most az ír katonákra. A háború után ? 
Majd talál valami „formulát" a külügyminiszter. -— 
A franczia kormánynak is szüksége van most a pápára. 
Innén is történt közeledés. De a pápa a tárgyalások 
felvételének feltételéül a szeparáczió-törvény visszavoná-
sát jelölte meg. A Vatikánban ügyes diplomaták vannak. 
XV. Benedek Rampolla tanítványa volt. 

EGYHÁZ, 

Lelkészválasztás. A nagykorpádi ref. egyházközség 
meghívás útján Horváth Gábor galambodi lelkészt válasz-
totta meg lelkészéül. 

Uj tanácsbíró. A pápai ref. egyházmegyében a 
lelkészi tanácsbírói állásra Györgydeák Dániel páz-
mándújfalui lelkészt választották meg. 

A tábori lelkészek ügye. Balogh Elemér pozsonyi 
lelkésztársunk a tábori lelkészség kérdésével régebben 
foglalkozik. Már 1913-ban indítványt terjesztett elő ez 
ügyben, a melyet a konvent is elfogadott. Ujabban a 
Dunántúli Protestáns Lap 1914. évi 49. és 50. számában 
fejtette ki és számokkal igazolta azokat az elveket, a 
melyekre támaszkodva kell követelnünk a tábori lelkész-
ség ügyének méltányos rendezését. E czikkeket a had-
ügyminisztérium IX. osztályának előadója bekérte Balogh 
Elemértől, a ki a hadügyminisztériumból 1915 január 
19. keltezett értesítést kapott, a mely szerint „jedenfalls 
wird die Zalil der reformierten Seelsorger der Verhaltnis-
zahl der anderen christlichen Konfessionen voll entspre-
chen". Most már, a mint erre már több ízben reámutat-
tunk, a mi egyházunkon, ennek elöljáróságán van a sor, 
hogy az ígéret teljesülését szorgalmazza és az eddigi 
mulasztásokat pótolva rajta legyen, hogy mindenüvé, a 
hol erre szükség van, menjen alkalmas tábori lelkész. 

A hadifoglyokért. Mindnyájunkat mélyen érdeklő 
hazafias és emberbaráti numka színhelye a Hadifoglyokat 



Gyámolító és Tudósító Hivatala, a mely a Gazdák Biz-
tosító-Intézetének díszes palotájában (Üllői-út 1.) kapott 
ingyen szállást. Milyen óriási forgalom van ott naphosz-
szat! Nemcsak a tudakozó és közvetítésre szánt levelek, 
pénzküldemények ezrei érkeznek, hány aggódó szülő, 
hitves fordul ott meg nemcsak Budapestről, ennek kör-
nyékéről, hanem az ország távolabbi vidékeiről is. A „sze-
gények háza" ez a díszes palota most, mondotta találóan 
főgondnokunk, az intézmény nagylelkű elnöke. Mert 
van-e, így szólt a bemutatás alkalmával, szegényebb, 
mint az az aggódó szív, a mely legdrágábbjairól nem 
tud egyebet, csak azt, hogy ott él az ellenség között és 
van-e szegényebb, mint az övéitől, hazájától elszakított 
hadifogoly?! A szó teljes értelmében szeretetmunka ez 
az áldásosán működő intézmény. Százötven nő végzi a 
terhes munkát Földi János nyug. min. tanácsos vezeté-
sével. Végig mentünk a nagy termen. Mindenütt a leg-
odaadóbb figyelem és türelem. Bizony nem egyszer ákóm-
bákomszerű írások is érkeznek. A hivatal egy felhívást 
is bocsátott ki dr. Darányi Ignácz elnök és dr. Farkas 
László biz. előadó aláírásával, a melyben adakozásra 
szólítja fel a magyar társadalmat. Hiszen olyan szegény 
foglyok is sínylődnek a távolban (Szibériában 30—40 
fokos hidegben), a kiknek nincsenek is hozzátartozóik 
vagy ezek oly szegények, hogy semmit sem küldhetnek 
nekik. Pedig ezek is értünk szenvednek ! Lapunk is fogad 
el 14,995. sz. gyűjtőívén adományokat. — A hivatal 
egyébként tájékoztató-füzeteket is bocsátott ki, ezeket 
szívesen elküldi. Lelkésztársaink s tanítóink ezen a téren 
is kedves szolgálatokat teljesíthetnek híveiknek. 

Köszönet. A tolnai ref. egyházmegye szeptember 
hó 3-án tartott közgyűléséből hálás tiszteletét fejezte ki 
Vilmos császár iránt. Gróf Fürstenberg főkonzul értesí-
tette Kátai Endrét, az egyházmegye esperesét, hogy a 
császár az előterjesztett hódolatot kegyesen tudomásul 
vette és érte köszönetet küldött az e. m. közönségének. 

Orgona-avatás. Az apáczaszakálasi ref. egyház e 
hó elején tartotta új orgona-avatásának ünnepélyét. A fel-
avató beszédet Tóth Kálmán esperes mondotta. Az or-
gonát a Rieger czég építette. 

Érendréden decz. 27-én és január 3-án este a 
háború alkalmából tartott felolvasás és előadás műsora: 
1. Himnusz. 2. Heti harczi események, Szaleczki Miklós-
tól. 3. Hadi biztosító pénztár, Csutoros Alberttől. 4. Ho-
gyan lesz a bakából vakondok, Nagy Jolántól. 5. A gyer-
mekek egészsége télen, Szaleczki Miklóstól. 6. A háború 
mérlege újévig, Csutoros Alberttől, 7. Katonai epizódok, 
Szaleczki Miklóstól. 8. Az erkölcsi erő, vallásosság és 
a háború, Csutoros Alberttől. 

Adományok. A hadbavonuló és sebesült katonák 
között kiosztandó vallásos iratok, építő olvasmányok 
költségeinek fedezésére püspökünk a mult számunkban 
közölt felhívást bocsátotta ki. Nem volt pusztában el-
hangzó szózat. Az egyházkerületi pénztárba már eddig 
is tekintélyes összeg folyt be a következő kimutatás 
szerint: Budapest (Zugló) 5'20, Veresegyház 130, Sziget-
szentmiklós 130'40, Bölcske 88, Szentendre 85'94, Sze-
remle 82'50, Osivácz 50, Hettesheimer lelkész 20, Tahitót-
falu 77, Decs 73, Kiskunlaczháza 7126, Nagyváty 71, 
Izsák 64"60, Ókécske 60, Dab 34, Péczel 30, Kórós 
29-18, Szabadka 25, Rónádfa 21-84, Nagydorog 20"33, 
Érsekcsanád 20, Rákospalota 20, Kovácshida 20, Nagy-
szokoly 20, Foktő 15, Cservenka 10, Geyer Henrik cser-
venkai gondnok 100, Keck Zsigmond cservenkai lelkész 
5, Dunaszentbenedek 13, Felcsút 12*60, Szolád 12-17, 
Kerekegyháza 12, Nyugotszenterzsébet 11, Miszla 11, 
Vardarócz 11, Vörösmart 10, Nagyharsány 10, Büssii 

8'63, Budafok 8'20, Dnnabogdány 7*50, Herczegszőllős 
7-14, Czún 7, Csák vár 7, Csúza 6"86, Ordas 6 47, 
Som 6'30, Drávacsehi 5, Terehegy '5'04, Gárdony 5, 
Bodmér 5, Kispest 4, Sukoró 4, Tabajcl 3*28, egy 
kerekegyházi özvegy 3, összesen 1581 K 44 f. Ezen-
kívül a budapesti ref. egyház Kálvin-téri lelkészi hi-
vatalánál eddig begyült 958 K 01 f. — Ezzel kap-
csolatban említjük meg, hogy az erdélyi ref. egyház-
kerület igazgatótanácsa 1500 K-t küldött ugyanerre a 
czélra. Az erdélyi egyházkerület területén felmerülő 
szükségletet tehát a jövőben is innen fogjuk fedezni. 
A kiknek imakönyvekre és vallásos építő olvasmányokra 
van szükségük kiosztás, elküldés czéljából, forduljanak 
a budapesti Kálvin-téri ref. hivatalhoz (8. sz.). A szét-
küldés egyelőre még onnan történik. 

Előfizetési felhívás. F. évi február hó első felé-
ben „Elet és halál" czímű, három vallásos elmélkedésemet 
tartalmazó füzet fog megjelenni. Az elmélkedések tár-
gya az élet és halál nagy kérdéseinek — melyek oly 
szomorúan időszerűek lettek mostanában — keresztyén 
szempontból való megvilágítása; czélja egyrészt: elő-
segíteni — ha csak egy halvány sugárral is — a dia-
dalmas evangéliumi világnézet terjedését, vigasztalni a 
szomorúságot és erősíteni a hitet; másrészt pedig a 
füzetek tiszta jövedelmével hozzájárulni a sebesült katonák 
között kiosztandó vallásos iratok költségeihez. A füzet 
ára — melynek előfizetésére tisztelettel felkérem — 
80 fillér, mely beküldhető bélyegben is. Postaköltség tíz 
füzetig 20 fillér ; nagyobb, tíz füzeten felüli rendeléseknél 
postaköltséget nem számítok. A szíves előfizetéseket az 
alábbi czímre kérem február 5-ig beküldeni. Muraközy 
Gyula ref. s.-lelkész, Budapest, Kálvin-tér 8. sz. 

ISKOLA. 

A debreczeni egyetem megkapta a tanárvizsgálati 
jogot. A miniszter kinevezte a vizsgáló-bizottságot. El-
nöke Láng Sándor, a classica philologia tanára. 

Királyi kegyelem. A hősi halált halt tanítók öz-
vegyei és árvái arra az esetre is állandó ellátást kapnak 
királyi kegyelemből, ha a törvény által megkívánt 10 évi 
nyugdíjba beszámítható szolgálata nem is volt az elhalt-
nak. Mindazoknak az özvegyei és árvái, kiknek nyug-
díjba beszámítható szolgálati ideje meghaladja az öt évet, 
de még nincs tíz év, úgy bíráltatnak el, mintha a nyug-
díjra jogosító legkisebb szolgálati évet, a 10 esztendőt, 
már eltöltötték volna. Ezek tehát annyit kapnak, mint 
azok, a kik a 10 évet betöltötték a tanítói pályán. Azok 
után, a kiknek még öt, nyugdíjba beszámítható szolgá-
lati éveik sincs, szintén remélhet a család állandó évi 
ellátást. Az ilyenek évi ellátásánák nagyságát esetről 
esetre állapítják meg, mérlegelve mindenkor a támasz 
nélkül maradt család helyzetét. Az ilyenek évi ellátása 
azonban sohasem éri el az 5—10 év között szolgálók 
családja részére biztosított minimális összeget. Az özve-
gyeknek úgy a maguk, mint árváik érdekében kifejezet-
ten kegyelmi kérvényt kell benyújtani. 

EGYESÜLET. 

Meghívó. A felsőbaranyai Kálvinszövetség .1915 
febiuár 10-én d. e, fél 12 órakor tartja ez évi első 
közgyűlését, Vajszlóban. Sorrend a következő : 1. CXXV. 
Zsolt. 2. Ima. 3. A gyűlés megnyitása. 4. Felolvasást 
tart dr. Fejes János alelnök. 5. Titkári jelentés. 6. Jelen-



tés a pénztárról és az 1915. évi költségelőirányzat meg-
állapítása. 7. Bibliát magyaráz és imádkozik: S. Szabó 
József piskói lelkész. 8. Himnusz. A közgyűlést megelő-
zőleg fél 10 órakor választmányi ülés lesz. Bocsor László 
lelkész, alelnök. 

A Budapesti Ref. Keresztyén Ifjúsági Egyesület 
munkaprogrammja: Január 24 én, vasárnap esie fél 8 
órakor előadást tart dr. Koczogh András: Oroszország 
nagyhatalmi kialakulása czímen. Bibliamagyarázat. Január 
28-án, csütörtökön este 8 órakor bibliai eszmecsere. 
A keresztyén katona. (Luk. 3, 4—17.) Vezeti Záborszky 
Iván bölcsész. Január 31-én, vasárnap este 7 órakor a 
Lónyay-utczai főgimn. dísztermében nagy ifjúsági össze-
jövetel. Előadást tart Benkő István : A háború hatása a 
modern ifjú életére czímen. Ezenkívül beszélni fog 
Megyercsy Béla országos titkár és egy egyesületi tag 
ismerteti az egyesületet. Február 4-én, csütörtökön este 
fél 8 órakor teaestély az egyesületben. Február 7-én, 
vasárnap este szeretetvendégség a Lónyay-utczai főgimn. 
dísztermében. Február 11-én, csütörtök este 8 órakor 
bibliai eszmecsere: A szellemi haladás módja. (Ján. III. 
22. végig.) Február 14-én vetitettképes előadás az egye-
sületben (hadi aktualitások) és bibliamagyarázat. Feb-
ruár 18-án bibliai eszmecsere. A katona legfőbb erénye. 
Február 21-én családi estély (Ráday-utcza 28. sz. alatt). 

Szeretetvendégség a Svábhegyen. A svábhegyi ev. 
Leánykör f. hó 24-én jól sikerült szeretetvendégséget 
rendezett. A nagy szálloda fehérterme színültig megtelt, 
sokaknak hely sem jutott a szépen megterített, virágok-
kal, babérral díszített asztalok mellett. Varga Antal hit-
oktató lelkész valóban gazdag, vonzó és nagy érdeklődést 
keltett programmot állított össze. Varga Antal imája és 
bevezető beszéde után Losonczy Lajos és Gyula hitok-
tató lelkészek és nejeik művészi játékukkal, Tihanyi Kiss 
Sándor debreczeni honvédtheologus megragadó szavalatá-
val, a honvédtheologusok preczizen előadott szép énekükkel, 
Barátosi Balog Benedek oroszországi élményeinek köz-
vetlen érdekes, előadásával nem mindennapi kedves él-
vezetet nyújtottak. Az estély végén Kiss Ferenez, a 
debreczeni egyetem rektora tartott erőteljes, lelkes, az 
alkalomhoz méltó bibliamagyarázatot a Debora éneke 
(Bírák 5.) alapján. A kedves összejövetelt dr. Kováts 
István imája és ének zárta be. Az estélyen részt vett a 
honvéd-theologusok iskolaparancsnoka, Nagy Béla száza-
dos is nejével. 

GYÁSZROVAT. 

Teleki Sándorné grófné temetése megható egy-
szerűséggel, de fényes közönség impozáns részvétével 
ment végbe Gyömrőn, január 23-án. A részvét nagysá-
gát mutatja az, hogy a családhoz 800 részvétnyilatkozat 
érkezett, közöttük a király és több királyi herczeguő 
távirata. A fővárosi közönséget különvonat szállította 
Gyömrőre és vissza. A Teleki-kastélyba érkezett rész-
vevőket Teleki Tibor gróf és neje,% Széchenyi Alice 
grófnő fogadta és látta el főúri villásreggelivel. Ott vol-
tak : Tisza István gróf miniszterelnök a feleségével, 

Sándor János a nejével, Harkányi J. báró és Jankovics B. 
dr. miniszterek, Prónay Dezső báró, továbbá többen a Szé-
chenyi, Károlyi, Eszterházy, Edelsheim grófok és a Rad-
vánszky bárók közül, Rádai Gedeon gróf, Darányi Gyula 
dr. és a környékbeli földesurak. A pesti e. m. papságát 
Nagy Ferenez esperes, a Vörös-Kereszt nagy küldött-
ségét Csekonics Endre gróf, a Lorántffy Zs.-Egyesületét 
Radvánszky Gézáné grófné, a Nő képző Egylet küldött-
ségét Csiky Kálmánné, a Protestáns Árvaegyletét Brocskó 
Lajos igazgató vezette, a budapesti theologiai akadémiát 
Szőts Farkas dr. képviselte. A holttest a kiskastélyban, 
az elhunyt egyszerű lakásán volt felravatalozva, az el-
hunytnak végakaratához képest, minden gyászpompa 
nélkül, a ravatalnál Tóth József gyömrői lelkész mon-
dott imádságot és áldást, a közönség pedig elénekelte 
a XC. zsoltár első versét. Hat-hat ember felváltva vá-
lón vitte s a gyászoló család és a közönség levett 
kalappal gyalog kísérte ki a bálványozásig szeretett 
nagyasszonyt a köztemetőben lévő családi sírboltba. 
A helybeli lelkész búcsúbeszéde és a közönség éneke 
után (Nincs már szívem félelmére) férje és annak ősei 
mellé helyezték el az Isten áldotta nagy lélek porhüvelyét. 
Molliter ossa cubent, sitqu'ei terra levis! 

I)r. Szeberényi János Mihály ny. katonai szuper-
intendens és bécsi egyetemi tanár, 90 éves korában 
Bécsben meghalt. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
S. F. J—ny. Vettem a 15 K-t, elküldtem Csikesz Sándor 

czímére (Wien, VIII., Floriangasse 8.) — F. V. L. Megkaptam, 
elküldtem az előbbivel együtt. — 1). Gy. Köszönet, jönni fog. — 
K—ny. Gr- r . Az 1 K-t vettem, átadtam. — I. A. J—(1. Jövő számban. 

HIRDETÉSEK. 

ERZSÉBET K I R Á L Y N É SZÁLLÓ 
Budapest. IV. Ker., Egyetem-utcza 5. szám. 
Regi jó b í r evü családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központjában. A mult évben űjonan épült minden modern 
kényelemmel felszerelt hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

D I F Í I I H D A T T Ó gőzüzemre berendezett csász. 
l y l E U E l 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 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 száUit. 
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 legmérsókeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és ra j -
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

Summwarok 
ategjjobb 



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 

Biztosí tásokat elfogad tűz- és j égká r ellen, úgyszintén 
az e m b e r életére a legkülönbözőbb módoza tok szerint elő-
nyös fel té telek mellett. 

A/, üz le te redményben a biztosított lagök d i jn rányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 13 év alatt a tagok hétszer részesüllek az 
üzet feleslegéből közgyűlési ha tá roza t é r t e l m é b e n díjvissza-
tér í tésben. 

Biztosítási a jánlatok benyú j t andók közvet lenül az igaz-
gatósághoz, vagy vz ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetí tésével . Nyomta tványokka l és felvilágosí-
tással m i n d e n i r ányban készséggel szolgál az igazgatóság. 

Alapí tványok k o r m á n y hozzájáru lásával 2,527.960 Ií 
Tar t a l ékok 3,84(3.903 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett tűzkárokban 12,385X00 K 
Bizlosítolt tagjainak fennál lása óta kifi-

zetett j égká rokban 0,000.000 K 
Biztosí tot t é r ték tűzben 1913. évben . . ÍK*),000.000 K 

„ jégben „ „ . . 02.5C0.000 K 
Életüzlel á l lománya 17,370.144 K 

A Gazdák Biztosító Szöve tkeze te alapí tása cs fiók-
in tézménye a 

„ G O N D V I S E L É S " 

O r s z á g o s Közp . S e g é l y z ö T á r s u l a t Budapest , IX., 
Kálvin-tér 10., mely társula t tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig t e r j e d ő temetési segélybiztosílást nyúj t , népbizos í tás i 
osztálya ke re tében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai- és 
vegyes-biz tos í tásokat közvetí t minden 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, Mcskó Pál, Nérói Ödön és ügyvezeíö-igazg.: l ' aur Ödön. 

Háborús és M á g i á i újdonságok. 
Egyház i beszédek az 1914. évi v i l á g h á b o r ú 

idején. Függelékül néhány közönséges egyházi 
beszéd és imádság. írta Kiss Józse f . Ára" . . K 3.40 

K a r á c s o n y i és évfordu ló i beszédek és i m á d -
s á g o k h á b o r ú s időben. Templomi használatra. 
írta Fülöp József . Ára K 1.60 

Hé tköznap i t emplomi imádságok , tekintettel a 
háborúra és a téli évszakra. írta H a r s á n y i Pál . 
Ára K —.50 

Krisz tus minden mindenekben . V. kötet. Egy-
házi beszédek. írta Mindszenti mire . Ára . K 2.— 

F o r t ó r a e g y - e g y k ö n y v r e 1 0 - 1 0 fill. b e k ü l d é s é t k é r j ü k . 

Háborús imádságos könyvecskék. 
írta Csiky Lajos, 

a Feruncz József-rend lovagja, n j . tlieol akad. tanár. 

I. I s t e n é r t , h a z á é r t , k i r á l y é r t . Imádságok a hadba-
vonuló és már a harcztéren küzdő katonák számára. 

II. I s t e n r e bízom m a g a m a t . Sebesült és beteg katonák 
elmélkedése és imád-ágai. 

III. A s z e r e t e t I s t enének nevében . Elmélkedések és imád-
ságok hadrakelt atyánkfiaiért. Családi és magánhaszn. 

Petőfi l egszebb h a r e z i kö l t eménye i . Összeállította Kar -
dos Alber t dr. — A fenti négy könvvecske bármelyiké-
nek bolti ára v eeryesc-n is : 1 drb 20 fill., 100 drb 15* fill., 
500 drb vételénél 14 fill. 

K a p h a t ó k : 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
prot. irodalmi könyvk iadóh iva ta lában 

DEBRECZENBEN. 

a lelhész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkeúveltsegnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16° alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és félbőrkötésben . . 1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bör- és borjúbőrkötésben. . . 3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 3.60 kor.-tól 4S0 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 kor -tói 0.— 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 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 mos t 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. F ináczy Ernő egyetemi tanár. Ára f űzve 8 kor. 

ÉórnyánszKy ViKtor Könyvkiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és kitűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 
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Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 millió korona 
évi áruforgalommal. 

em 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL ker*t Máría-utcza Ih 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 templomok, 
valamint lelkészí- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívána t ra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. 

V Mo: st j e l e n t m e g ! 
Jézus 

önnrczKépei 
( h a t e l m é l K e d é s ) 

í r t a : 

E g y é b háborús ú j d o n s á g o k ! Jézus 
önnrczKépei 

( h a t e l m é l K e d é s ) 

í r t a : 

EGYHÁZI BESZÉDEK AZ 1914. ÉVI VILÁGHÁ-
BORÚ IDEJÉN. írta Kis József pápai esperes 
lelkész* Ára 3.40 K 

ifj. Victor János. HÉTKÖZNAPI TEMPLOMI IMÁDSÁGOK különös 
tekintettel a háborúra és téli évszakra. Irta Har-
sányt Pál gyomai ref. lelkész* Ára . . • . . —.50 K 

Ara 2 korona* 
KRISZTUS MINDEN MINDENEKBEN. Egyházi be-

széd. V. kötet. írta Mindszenti Imre. Ára . . . 2.— K 

Kapható: KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN 
B u d a p e s t , I V . , K a m e r m a y e r K á r o l y - u t c z a 3 . 

HORKYÁN-SFCFTY VlMOft CS. ÉS KÍR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA fiUbAHMKft. 61291. 



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., R á d a y - u t c z a 28,, a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptu la jdonos és k i adó : 
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, Mar jay Károly, Sebestyén Jenő, 

Tar i Imre dr. és Veress Jenő. 

E lő f i z e t é s i á r a : 
Egész évre: 18 kor., félévre: ?) 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. 

T A R T A L O M . Az É l e t K ö n y v é b ő l : A hadiállapot iskolája, r. s. — V e z é r c z i k k : Kórházi tapasztalatok. Marjay Károly. — T á r -
e z a : Katonaimádság. Ford. Kiss Géza. A morva városokban. Sebestyén Jenő. — B e l f ö l d : A Biblia a tomplomban, p. 
— N e k r o l o g : Benke István. V. 1. — I r o d a l o m : Kis József : Egyházi beszédek. Izsák Aladár. — E g y h á z . — Is-
ko l a . — 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 . 

P R O T E S T Á N S 

Az Élet Könyvéből. 

A hadiállapot iskolája. 
„ . . . mert a napok gono-

szok." Ef. 5.1(i. 

Pál apostol nem panaszképen mondja ezt. Nem a 
tétlenségnek íiriigye, nem a nyomorult tehetetlenség 
mentsége számára az. hogy vészterhes, ellenséges körül-
mények szorongatják. Ellenkezőleg: a fokozott, meg-
feszített munkára merít belőle parancsoló indíttatást 
mind a maga, mind hívei számára. „Áron is megvegyétek 
az alkalmat, mert a napok gonoszok." 

Máskor csodáltuk ezt a lelkületet, de most meg-
értjük. Megismétlődni látjuk harczosainkban. Nincs közöt-
tük egy sem, a ki panaszkodnék a „túlerő" miatt. Nem 
jut eszükbe a szorongató ellenséges veszedelemből azt 
a következtetést levonni, hogy „nem lehet semmit se 
csinálni úgyse, maradjunk veszteg". Ellenkezőleg: men-
nél reménytelenebbnek látszik az ellenség aránytalan 
túlsúlya, annál feszültebb éberséggel, annál lázasabb 
tevékenységgel és annál elszántabb hősiességgel igyek-
szik mindenki helyét megállani. 

Es valami átszármazik ebből a lelkületből mind-
nyájunkra, az egész nemzetre. Ki hitte volna? A kik 
nehézségek miatt annyit nyögtünk, rossz viszonyok, ba-
jok, csapások miatt annyit zúgolódtunk, zsörtölődtünk, 
egyébként pedig csendesen melegedtünk tovább hitvány 
önzésünk meleg kandalójánál: most, a mikor minden 
eddig ismertnél végzetesebb csapás függ a fejünk felett, 
a mikor sokkal több okunk volna jajveszékelni, mint 
valaha, tétlen nyöszörgés helyett serény, bízó munkához 
fogtunk. Az igazi veszedelem nem bénította meg erőinket, 
hanem megsokszorozódott életre serkentette azokat. 

„Mert a napok gonoszok", azért nincs most vesz-
tegetni való időnk, azért drága most minden alkalom, 
azért mozdul meg minden kéz. 

Honnan e változás ? Egyszerű a magyarázat. Az-

előtt, ha beszéltünk a „gonosz napokról", ha emlegettük 
népünk bajait, életén rágódó veszedelmeit, átokként reá-
nehezedő visszás állapotait: csak beszéltünk. Nem érez-
tük igazában, hogy „gonoszok a napok". Hiszen a fel-
panaszolt bajok, ha megvoltak is, a magunk exiszten-
cziáját, a mi nemzedékünk boldogulását nem fenyegették 
még. Igaz, hogy majd az egy-két emberöltővel később 
jövők letarolt, kopár helyét fogják találni az egykor 
termő földeknek. De aztán már úgy sem érjük meg. 
„Utánunk akár vízözön." 

Most a „gonosz napok" a jelenben élők torkát 
szorongatják. A mi magunk házait perzseli, a mi magunk 
fiait pusztítja, a mi magunk életét is fenyegetheti a 
veszedelem. Most igazi és nem nagyképű az idézet: „Meg-
nehezült az idők járása felettünk". S azért most nem 
elszenderítő altatódal, hanem ébresztő, ösztönző riadó 
számunkra a veszedelmek morajló zúgása. 

Az ilyen idők termik a nagy embereket. A kicsinyek is 
megnőnek. A kicsinyeskedések, elfogultságok, nyomorult 
előítéletek csirái nem igen élnek meg ebben a levegőben. 
Ha maradt is itt-ott léhaság és hitványság, az most 
bántó, tűrhetetlen, míg máskor magától értődő hatalom-
mal terpeszkedett körülöttünk. Most mindenki érzi az 
élet komoly szentségét, ünnepélyes felelősségét a nagy 
nemzeti válságban való közreműködéséért. És azért 
igyekszünk „áron is megvenni minden alkalmat", egy órát 
sem üresen elszalajtani, a mikor évszázadok sorsa dől el. 

Ez így van ma. De holnap? Ha ezek a „gonosz 
napok" elmúltak ? Ha a nemzet torkáról sikerült legyűrni 
a fojtogató vasmarkokat? 

Nem és ezerszer nem! Ha egyszer megízleltük a 
veszedelemnek a növelő erejét, ha egyszer átéltük az 
élet-halálhareznak e csodás „gonosz napjait", nem aka-
runk visszasülyedni a veszélymentes biztonság elpuhító 
párnáira. Sőt! Nemcsak, hogy meg akarjuk őrizni azt az 
aczélerőt, a mit belénk oltottak e napok: még tovább 
akarunk nőni! 

De hogyan ? Csak egy mód van. Ha eltakarodott 



a fegyveres ellenség a határunk alól, ki fogjuk ugratni 
bokraiból a határon belül lappangó ellenséget és azzal 
vesszük fel a még sokkal nehezebb harczot. Ha a külső 
politikai élet terén nem fenyeget más nemzetünket el-
nyomó hatalom, fel fogunk ébredni és fel fogunk éb-
reszteni mindenkit azoknak a veszedelmeknek a bor-
zasztó meglátására, a melyek belül őrlik meg a nemzet 
életét és folytatjuk ezekkel szemben a „nagy háborút". 
Meg fogjuk tanulni, hogy annyira egyeknek érezzük 
magunkat a késő jövővel, hogy a magunk pusztulását 
rettegjük azokban a bajokban is, melyektől utóvégre 
még békén lemorzsolhatnék kicsiny életünket, njert hiszen 
átkos aratásuk csak utánunk fog megérni. Vallani fogjuk 
Pállal együtt: „Nem vér és test ellen van nékünk tusa-
kodásunk, hanem . . . az élet sötétségének világbírói 
ellen, a gonoszság lelkei ellen . . . " Ha mások pihenni 
térnek a győzelmi ünnnep verőfényes napjain, mi akkor 
is felhőket fogunk látni az égen. „gonosz napokat" 
fogunk sejtem aggódó félelemmel, veszedelmeknek fogunk 
a szemébe nézni, harczrakészek leszünk és így meg-
maradunk a hadiállapot szorongattatásainak serkentő, 
növesztő, gazdagító iskolájában egész életünkön át. 

Tanuljuk meg most a jövő számára „áron is meg-
venni az alkalmat, mert a napok gonoszok". 

r. s. 

KÓRHÁZI TAPASZTALATOK. 
A különböző kórházakban fekvő sebesült és beteg 

katonáinknak általános az a panasza, hogy hitükbéli 
lelkésszel nem találkozhattak. Hányszor szerették volna 
felvenni az úri szent vacsorát, de hiába, nem volt pap. 
Még jobban fájt ez a szivüknek, mikor látták, hogy a 
rom. kath. bajtársak mindenhol lelkigondozásban része-
sültek. Akárhányan ref. egyházunkat, ref. papságunkat 
vádolták meg tudatlanságukban. Nehogy azt gondoljuk, 
hogy ez csak a rezervspitálokban van így. A nagy ka-
tonai kórházakban sincs prot. lelkész. A múlt napokban 
egyik theol. tanárunk szóvá tette ezt abban a katonai 
lelkészi hivatalban, a hol a magyarországi tartalékos 
tábori lelkészek dolgát intézik. Nyíltan kimondotta az 
illető hivatal r. kath. papvezetője: „Önöknél nincs is 
szükség arra, hogy a kórházakba tábori lelkészeket ren-
deljünk : „Hiszen önöknél nem sákramentuin az utolsó 
kenet1'. Igaz, nem sákramentum. De talán megérdemle-
nék azok a sebesült vagy beteg ref. és ág. ev. katonák is, 
hogy legyen közöttük állandóan valaki, a ki a lelküket 
gyógyítsa, erősítse, kötözgesse. 

így történhetett meg egyik hadikórházban az az 
eset, a melyet egyik nagy napilap is szóvá tett. 
Haldoklik egy róni. kath. katona. A lelki üdvéért ag-
gódó róni. kath. ápolóhölgyek hívják a papjukat. Mire 
megérkezett: a katona meghalt. Nem messze, másik 
ágyban szintén az utolsó harczokat vívta a legnagyobb 
ellenséggel egy katona. Semmit sem kérdeztek. A róni. 
kath. pap odalépett ágyához s kezdte feladni néki az 

utolsó kenetet: Mikor már szájába tolta az ostyadarabot, 
tudta nagynehezen kinyögni a súlyos beteg: „De hiszen 
én református vagyok". Az ostyát kivették a szájából s 
ott Hagyták a legnagyobb vergődésében. Persze. Refor-
mátus? Nem sákramentum az utolsó kenet. Nincs szük-
sége reá. Nem is gondoltak rá az előbb még oly jószívű, 
lelkiüdvösségéért aggódó úrihölgyek, hogy talán jól esne 
néki a saját papjának vigasztaló szava. 

Azt is mondhatja valaki, hogy a különböző kór-
házak hívhatják az illető város vagy község ref. lelké-
szét. Erre két rövid feleletet adunk. Mind a kettőt beteg 
vagy már felgyógyult katonák mondták el. 

Sok kórház vau Magyarországon és Ausztriában, a 
hol se helyben, se a vidékén nincs ref. lelkész. Azután 
meg, a hol van is, hiába. Kétszer, háromszor is hiába 
kérték az ápolónőket: nem hívták el a ref. lelkészt, a 
ki minden nap — egyéb dolga miatt — nem kereshette 
fel betegeit. 

Ilyen körülmények között biztatják a r. kath. lel-
készek a r. kath. betegeiket -— ez is kórházi tapasztalat 
—- hogy beszéljék rá prot. bajtársaikat a szent gyóriásra, 
mivel úrvacsorát úgy sem vehetnek. Kérjék csak meg 
szépen a r. kath. főtisztelendő urat, ő készséggel elvégzi 
velük is a gyóntatást, szívességből. „Vér, nem vér az 
Isten, jól esett a lelkemnek, ha másként nem lehetett, 
így úrvacsorázni." Mondotta, saját magát bíztatva, egyik 
meggyógyult. „De hiszen mink is ugyanazt az Istent 
imádjuk", tette hozzá. De azt elhallgatja, a mit a róni. 
kath. lelkész a szívére kötött. A hála is sokszor ferde 
irányban nyilvánul. 

A különböző kórházakban meghalt katonák teme-
tésénél is tömérdek gondatlanság, rendetlenség történt. 
Természetesen itt is a prot. katonák voltak azok, a kik 
még végső tiszteségtételüketis idegen paptól nyerték. Nincs 
otr, rokon, nincs jóbarát, hozzátartozó, a kijelentse, hogy 
milyen vallású volt szerette, milyen pap temesse. Néha 
azonban ezredebeli feküdt vele, s ez, vagy ha több ideig 
ott volt már: a szomszéd ágyban szenvedő jelentette, 
hogy a „koma" kálomista volt. Legtöbbször nem is hall-
gatták meg. Ha meghallgatták is, nem volt kéznél prot. 
lelkész, hát eltemette a róm. kath. pap. 

Ilyen irányú kérdezősködésre felhívta figyelmemet 
egy ág. h. ev. fiatal úriasszony, a ki siránkozva beszélte 
el, hogy kedves, főhadnagy fivérét róm. kath. pap te-
mette el. Tiszttársai megírták. „Oh pedig mennyire sze-
rette egyházát és egyházának papjait !" Különös, hogy 
ennél az esetnél egészen jóhiszeműen járt el a katona-
ság, mert azóta kittint, hogy a főhadnagy nyakában egy 
„Máriaérem" csüngött. A halott öltöztetésénél megtalál-
ták nála s ebből azt következtették, hogy katholikus. 

A katonatemetéseknél való összevisszaságot azon-
ban legjobban mutatja a hadügyminisztérium legújabb 
rendelete, a mely szigorúan kimondja az elvet, hogy 
minden katonát a saját vallásának papja temesse el. Ha 
az illető csapatnál, kórháznál nincs olyan pap, a legköze-
lebbi czivil-pap kérendő fel. Ha a közelben az sincs'? Erre 



nézve nem intézkedik a rendelet. így mikorra az elv meg-
valósul : szépen el is maradhat. Itthon minderre könnyen 
rámondjuk, hogy még ez is baj ? Ezért is érdemes szólni ? 
Csak ez legyen a legnagyobb bajunk ! Én is elfogadom az 
utóbbit. Csak ez legyen a legnagyobb bajunk 1 De miért 
legyen ez így, ha segíthetünk valamennyire is rajta. Ma-
gától még semmi sem intéződött el. No meg a külön-
böző kórházakban fekvő, vagy belőlük már kikerült 
katonák, a kik tudói, látói, résztvevői voltak az ilyes-
miknek : mást mondanak. Tele van a szájuk panasszal. 
Van, a ki ott volt a falujabeli Mészáros Józsi temeté-
sénél. Valami „dedérumot" mondtak fölötte, pedig ő 
maga, egész atyafisága mindig a helvét hitvallástételt 
követte. Van, a ki Budapesten feküdt kórházban s hiába 
kórt papot, nem telefonáltak a lelkészi hivatalba, mert 
ref. volt, vagy, mert elfelejtették. Másik meg azt mondja : 
„Csak feküdtél volna ott te, válladon fájdalmas nagy 
sebbel, eszedbe jutott volna neked is, hogy hátha az 
utolsó raportra kell menni. Akkor pedig de jó is, ha 
van valaki, a ki vezetget a jó Istenhez. De rosszul esik, 
ha napokon át nem jön a tisztelendő úr, hiába várjuk. 
Nem esett jól az étel sem. Sírni szerettem volna, ha 
nem szégyenlem." 

Magunkra is vigyáznunk kell, nehogy az első fel-
buzdulás tüze, melege elhamvadjon, kihűljön. Hajlandók 
vagyunk sokszor a jövendőre gondolni, hogy majd ezután 
így lesz, meg úgy lesz. Most pusztít a szörnyű világ-
háború, most kell mindent elkövetnünk, a mi csak erőnk-
től telik. 

Magyarország fiainak egy része fegyverben küzd, 
másik része kórházakban szenved. Ez utóbbiak lelki-
gondozása nagy felelőséggel nyomja a vállunkat, mert 
hozzájuk odavihetjük most a tiszta evangéliumot. Az aka-
dályokat hárítsuk el. 

Marjay Károly. 

TÁRCZA. 

Katonaimádság. 
(A noyoni mezőn.) 

írta: Egy német katonatiszt. Fordította: Kiss Géza. 

Fázós, éjjeli hűvösön át 
Őrzöm a vad, komor éjszakát 
S hol sátra sötétlőn int felém, 
Kezeim hozzá kitárom én: 

Könyörülj rajtunk, Jézus ! 

Hajnali pír, íme, földerül, 
Győzelem-é vagy síri jelül? 
Gond réme kísért: kicsiny családom . . . 
Fönt, úgy-e, Tenálad, újra látom? 

Könyörülj rajtunk, Jézus 1 

Golyó süvít — a hős kapitány 
Lehull a többi hős után. 
Utánnam! Föltekintve Rád, 
Megyünk halálon, tűzön á t ! 

Könyörülj rajtunk, Jézus! 

Ha seb, ha vér — mit bánjuk azt 1 
A tűz, a kín itt nem maraszt; 
Jajszón, gyönyörön, kínon át 
Ajkunk győzelmi hangot ád : 

Könyörülj rajtunk, Jézus! 

Holttesten át, borzadva bár, 
— Mezők göröngyén száz halál — 
S hol száz tavasz hörgésbe fúl, 
Kiáltok hozzád örök Úr: 

Könyörülj rajtunk, Jézus! 

Leszáll az éj. Domb domborul. 
Hetven vitéz egymásra hull, 
S ezred-temetőnk álminál 
Halk sóhajom suhanva száll: 

Könyörülj rajtam, Jézus! 

Fölöttük majd füvecske leng 
S pihennek hosszan odalent. 
Jutalmul egy-két „szalve" még, 
Ég trónusához sírva lép : 

„Könyörülj rajtunk, Jézus!" 

A morva városokban. 
Olmütz, mint nagy katonaváros, látszott a legalkal-

masabbnak arra, hogy középpontnak válasszam. Innen 
mentem ki naponkint a kisebb-nagyobb távolságban levő 
morva városok kórházainak meglátogatására. Közben 
azért egy-egy napon még Olmützben is felkerestem újra 
a súlyosabban sebesült magyar katonákat. 

Január 24-én és 25-én a város határában levő 
óriási járvány-barakTcoJcat látogattam meg. Sajnos, a tí-
fusz-, vérhas- és egyéb betegek óriási százalékát a magyar 
katonák teszik ki. Itt Salzergut-ban is pl. csak egy ba-
rakk egy termében 13 magyar ref. és ev.-nak osztottam 
úrvacsorát. Hatalmas látvány az ilyen barakk-város. A mély, 
agyagos sárban mesterségesen, fatörzsekből összerótt 
katonai utakon, deszkapallókon lehet járni csupán. Víz-, 
villany-, gázvezeték van persze mindenütt. És ezek a 
barakkok folyton épülnek ; majd minden nagyobb város 
határában láthatni őket . . . És sietni kell, mert eljő az 
idő, a mikor ez a sok ezer ágy mind megtelik, sőt kevés 
is lesz. Legalább így sejtetik velünk az orvosok. 

Van még egy érdekes épület Olmütz határában, 
a Kloster Hradisch, a premontreiek hatalmas, imponálóan 
óriási arányokban megépített kolostora, a melyet, miután 
II. József a rendet feloszlatta, jó sokáig üresen állt és 
újabban helyőrségi kórháznak rendeztek be. Impozáns 



látvány ez az épület belülről is. A római katholikus 
egyház óriási vagyonának szimbolikus kifejezője. Itt is 
sok súlyosan sebesült katona várja megalázkodott és 
hinni akaró lélekkel az Úr döntését, a mely nem késik 
soká . . . 

Sternberg. 

Olmützben hallottam, hogy Sternbergben, ebben a 
szép, tiszta kis morva nyaralóvároskában sok magyar 
katona van elhelyezve. Felkerestem őket és annyit talál-
tam, hogy kétszer is ki kellett mennem a látogatásukra. 
Itt történt, hogy egy tornateremben az ott levő 60 ágy 
közül 35-ben magyarok feküdtek. Elképzelhető, hogy 
ezek a kiéhezett lelkek, a kiknek olyan kevés magyar 
olvasnivalójuk volt, milyen erővel ostromoltak komoly 
olvasmányokért felekezet-különbség nélkül. Es én az Úr 
Jézus Krisztus csodatévő hatalmát kértem az Istentől, 
hogy a kezemben levő, erősen megfogyott néhány kis 
füzettel elégítsem ki az imádságos könyvek, vallásos 
elbeszélések után vágyakozók szomjúhozó lelkét. Ez a 
jelenet azonban azóta is sokszor megismétlődik, mert a 
rendelkezésemre álló iratmennyiség sohasem elég. Pedig 
épen ezért és egyéb tekintetből is a más felekezetűek 
kérését nem is tudom mindig teljesíteni. Hát még ha az 
ő kérésüknek is szabadon tehetnék eleget! Ezen a vidé-
ken most különben a pozsonyi hadtest sebesültjei voltak 
jórészt elhelyezve, igen sok katona Zala és Vas megyék-
ből s így aránylag kevés volt a prot. közöttük. 

Egész eddigi útamnak legszomorúbb képe is Stern-
bergben tárult elém. Öt magyar katona feküdt egymás 
mellett. Mind az ötnek mind a két lába le volt vágva 
térden alól, mert elfagyott. Es ezek az emberek még 
sem voltak elkeseredve s ha igen, úgy az erősebb vigasz-
talta a gyengébbet. Eszükbe jutott, hogy vakok is lehet-
tek, sőt el is pusztulhattak volna a csatatéren. Az élet 
pedig mindig erősebb a halálnál s csak a lélek egészséges-
ségét bizonyítja, ha amazt minden körülmények között 
elébe helyezzük emennek . . . Es Sternbergben a beteg-
ágyaktól ki lehet látni a völgyben levő városba. A kör-
nyező hegyek fenyveseinek zöldje, a szokatlanul meleg 
tavaszi napsugár pedig az életről, a természetnek és az 
emberiségnek elkövetkezendő új életéről beszél. . . Es 
a mikor vasárnap délelőttönkint felhallatszik a völgyből 
a harangszó s csendes délutánokon pedig a hegyi patak 
zúgása és a lemenő nap még egyszer melegségben fü-
röszti meg a vakmerő kis százszorszépeket, a melyek 
nem számolva a kalendáriommal, valami titokzatos hívó 
szóra, a kerti fűben tavaszi ünneplőbe öltözködve már 
megjelentek: oh, akkor hogyne ébredne fel újra az 
életkedv a beteg emberben is a természet s az Isten 
gyógyító simogatásának hatása alatt?! 

Mahrisch- IVeisskirchen. 

Morvafehértemplom néven ismerjük ezt a nagy kór-
házi központot. A vonatról már látszik az óriási barakk-
város, a melynek hatalmas arányairól fogalmat alkot az, 

hogy külön vonatja is van. Benn a szürke, de kedves 
fekvésű kis városban pedig egymás mellett a sok kór-
ház. A legnagyobb a katonai főreáliskolában 2600 ágy-
gyal. Itt is azzal fogadtak, miért nem jöttem november 
elején ? Akkor csak ebien az egy épületben vagy 7—800 ma-
gyar beteg volt elhelyezve! Most sokkal kevesebb és 
mégis fájó szívvel láttam, hogy még mindig elég 1 Meny-
nyi magyar vér folyhatott el eddig is és mennyi fog 
még elfolyni ezután ? ! 

Végigjártam a ragályos betegek épületszárnyát is. 
Ismét szokatlan arányban fekszenek a magyarok min-
denfelé. Sok az alföldi protestáns ember is közöttük. 
Debreczetividékiek is vannak. Egyik jobban, másik 
rosszabbul. A tífusz hangtalan, néma szenvedése látszik 
a nagybetegek arczán . . . Láztól égő szemek . . . Kö-
dös öntudat . . . S néha a sírásban kitörő öröm, hogy 
magyar ember áll meg az ágyuk mellett, gyógyulással 
biztatja, Isten erejével bátorítja őket, még hozzá pap is 
és a mi a legfőbb : hazulról jött! . . . 

De ott van a temető is, nem messze onnan . . . 
Es az olmützi cseh ref. egyház anyakönyvében már hú-
szon felül vannak a magyar ref. nevek, viselőik pedig 
ott pihennek idegen hant alatt . . . 

A többi máhr.-weisskircheni kórházakban is, sajnos, 
mindenütt otthon vannak a magyarok. Es jó, hogy egy 
nagy csoportnak az élén egy magyar ezredorvos áll, dr. 
Staniek, a ki mégis különösebben is gondjukat viseli. 
Persze olvasnivalójuk, ép úgy, mint Sternbergben. alig 
van, vallásos irat meg csak annyi, a mennyit az olmützi 
buzgó ev. és ref. papok kiosztottak közöttük. Én is vit-
tem ki nekik füzeteket, de kevesebbet, mint kellett 
volna, mert nem is mertem gondolni, hogy ennyi ma-
gyarra találok. Azonban gondoskodtam, hogy távozásom 
után is jusson ide mindenféle. Az olmützi prot. papok igazán 
nagy munkát végeznek ebben a tekintetben is. Azért 
pedig, hogy mint említettem, magyar imádságokat tanul-
nak meg s egy-két rövid kérdést-feleletet is magyarul, 
külön elismerés és köszönet illeti meg őket. 

A többi városról majd a következő levélben szá-
molok be. Talán akkorra már Krakóból is sikerül visz-
szajutnom, ha t. i. — egyáltalában bejuthatok most ebbe 
a városba. 

Sebestyén Jenő. 

BELFÖLD 

A Biblia a templomban. 
Az erdélyi Református Szemlében egy lelkész (Vá-

sárhelyi János, Besztercze) a szerkesztőhöz intézett nyílt 
levélben szóvá teszi a bibliaolvasást az istentisztelet kö-
rében. Felhozza, hogy Ő már régen érzi annak szüksé-
gét, hogy valamiképen minden istentiszteletnek elmarad-
hatlan alkotó részévé tegye a bibliaolvasást. De különösen 
most, mondja, a háborús időben, a mikor hívei szorgal-
masabban járnak templomba, keresni kellene a módot arra, 



hogy Isten igéjéből minél több drága kincset adjunk a 
hívek épülésére. Elmondja, hogy a textus kiválasztásánál 
mennyire érzi szükségét annak, hogy épen a prédikáczió 
kellő megvilágítására, milyen jó lenne még a textus 
mellett egy-egy alkalmas bibliai rész felolvasása. De 
hívei is örömmel fogadnák, ha az istentiszteleten egy-
egy jól megválasztott részt hallanának. Kérdi te iát ezek-
nek előrebocsátása után, hogy beilleszthető-e és hogyan 
a bibliaolvasás az istentisztelet rendjébe. 

A szerkesztő erre a kérdésre bizonyos tekintetben 
kitérő választ adott, de ennek lényege az, hogy a biblia-
olvasásra, illetőleg ennek helyes értékelésére először elő 
kell készíteni a gyülekezetet és e czélből bibliaórákat 
kell tartani, mert e nélkül félő, hogy mélyebb tájéko-
zottság nélkül a bibliaolvasás pusztán csak czeremóniális 
alkatrésszé válna. 

Ha mihozzánk fordult volna az illető lelkész, más 
véleményt adtunk volna. Legelső sorban is azt, hogy ha 
az ő hívei vágynak bibliaolvasás után és ha Ő is érzi 
ennek hiányát, hát csak olvasson nekik minél hamarabb, 
és pedig ne csak most a háborús időben, hanem ezután 
is ! De általában véve, elvi szempontból tekintve a dolgot, 
csodálatos is, hogy mi magyar kálvinisták milyen külö-
nösen s mostohán bánunk a bibliával. Váltig hirdetjük, 
prédikáljuk: olvassátok, tudakozzátok az írásokat és 
mondjuk, hogy nincsen semmi más alapunk, mint Isten 
igéje (minthogy nincs is) és mégis kilöktük a biblia-
olvasást mindenféle istentiszteletünk köréből. Felolvasunk 
többnyire egy piczike kis textust, néha csak pár szóból 
állót, összefüggéséből kiragadottat (hogy annál frappán-
sabb legyen) és ezzel punktum. Temetési, esketési stb. 
szertartásainknál még ezt sem tesszük. Es azután, cso-
dálatos, panaszkodunk, hogy híveink nem olvassák és 
nem is tudják olvasni a bibliát. Hiszen ott lenn a II. és 
III. osztályban volt bibliatörténet és ezzel vége. Konfir-
máczió alkalmával adunk bibliát, ez azután „emlékkönyv" 
s ott van a belső szobában dísz gyanánt az asztalon. 

Hát bizony igaza van az erdélyi lelkésznek. Itt az 
ideje, hogy mindnyájan érezzük a helyzet fonákságát, a 
biblia hiányát ott a templomban és ne álljunk elő „cze-
remóniális, gépiesség" kifogásokkal, mikor erről szó van. 
Nem kusza, rendszertelen, találomra előhúzott részletről 
van itt szó. Mert talán mégis csak lehetséges és van 
terv- és észszerű, igehirdetésünkkel, textusunkkal, imád-
ságunkkal, egész liturgiánkkal összhangban álló irás-
olvasás, úgy, hogy egyik a másikat kiegészíti, megvilágítja. 

Hogy a régiek sem olvastak és most nem szoká-
sos. Hát először is a „régiek" nem úgy prédikáltak mint 
mi. Kálvin, hogy mást ne említsünk, elővett egy bibliai 
könyvet és végigprédikálta. A régi kálvinista prédiká-
cziók a biblia expozicziói voltak, miért lett volna külön 
bibliaolvasás. 

A mi istentiszteleteinknek, ezek nagy részének ma 
is inkább „bibliai óráknak" kellene lenni. T. i. nem kel-
lene mindig „szónokolni", a textust csak mottóul hasz-
nálni és prédikácziónkban nagyobb helyet kellene elfog-

lalnia a bibliának, a textusnak, a vele kapcsolatban 
felolvasott bibliai résznek, mint a „hervadó rózsaszirom-
nak, hajnali álomnak, lágyan susogó szellőnek" és más 
körmönfont szónoki czafrangoknak. 

Ezzel természetesen nem azt akarjuk mondani, hogy 
ne legyenek külön bibliai órák, ne kövessünk el minden 
lehetőt arra nézve, hogy a bibliát megértő, torkoskodás 
nélkül használni tudó gyülekezetet neveljük. Igenis le-
gyenek bibliai órák és kezdjük a dolgot az ifjúságon, 
vasárnapi bibliai iskolában, gyermek- és ifjúsági isten-
tiszteleten, alkalmas és alkalmatlan időben. De azt bát-
ran és jó lelkiismerettel mondjuk ebből az alkalomból 
kifolyólag, hogy addig is, míg ez meglesz (felfújni nem 
lehet a dolgot), egy-egy szép, alkalmas, egész istentisz-
teleti szolgálatunkra fényt vető bibliai résznek felolvasása a 
teljes istentiszteleten az előírna után az úrasztalánál vagy a 
szószéken, az imaistentisztelen az elő- és utóima között 
nagyon is helyén való és építő lenne. Az előbbi esetben az 
olvasás után, a textus felvétele előtt a gyülekezet, egy alkal-
mas ének verset mondana. Sok helyen van szokásban. Sehol 
nincs panasz ellene. Miért is lenne ? A mi a sokszor 
hangoztatott „czeremóniális, üres külsőség" kifogást illeti, 
hát bizony ez sok másra jobban ráillene. Hát nincs ná-
lunk itt-ott nagyon is bántó, fárasztó beszédczeremó-
nia? Nem illik-e reánk is sokszor az apostoli intés az 
öt szóról? Hát nem adunk-e a legtöbb esetben túlsók 
előnyt az „emberi" beszédnek Isten beszédei, kijelen-
tései fölött?! Hál nem jött el még az ideje annak, hogy 
jobb ízlésre, egészségesebb, bevehetőbb táplálék mél-
tánylására neveljük gyülekezeteinket és különösen arra, 
hogy a biblia ne csak olyan szent „talizmán" emlék- és 
díszkönyv legyen előtte ?! Erre egy hatalmas eszköz az, 
ha igazán bevisszük az istentisztelet körébe a bibliát. 
Hatalmas eszköz ez arra is, hogy minket homilétákat is 
jobban odautasítson a bibliához, ennek helyes haszná-
latához, tárgyi és helyi megismeréséhez Még csak egyet. 
Itt Budapesten minden imaistentiszteleten van bibliaolva-
sás, sokan elhozzák bibliájukat és együtt olvassák ezt. 
Soha semmiféle panaszt, czeremóniák stb. emlegetését 
ezzel kapcsolatban nem hallottunk. És azok, a kik ha-
sonlóképen cselekesznek, nem is hallanak. De annál 
több a panasz a bölcselkedő „epikus" Istent és gyüleke-
zetet leprédikáló imádságok ellen és az olyan beszéd 
ellen, a melynél a hallgatók legfeljebb csak a „hangot", 
a szép „szavalatot" érthetik és méltányolhatják. Nem 
lényegtelen, adiaphoron ez a kérdés, érdemes vele ko-
molyan foglalkozni most ezekben a komoly időkben. 

p. 

j \ ^ bronzból vert, igen 
I Y 4 sikerült plakettje öt 

| \ / I y I I I korona árban meg-
rendelhető a Kálvin-

Szövetség titkári irodájában (IV, ker., Molnár-
utcza 17* szám). 



NEKROLOG. 

BENKE ISTVÁN. 
1849—1915. 

Platón: „Szép a küzdelem s uagy a reménység." 
Hensel: „A jövőre irányított tekintet képezi ki 

és alakítja a személyiséget." 
Jézus: „A ki mindvégig kitart, üdvözül." 

A küzdelem szeretete, a jövőbe vetett reménység 
és a czélra néző állhatatos kitartás jellemezte, mert al-
kotta Benke István életét. Nem tartozott a békés, csen-
destermészetű emberek nyájas társaságába, hanem az 
egész életen át küzdő harczosok tüzes seregébe. És 
pedig nemcsak vérmérséklete vitte ezek közé, hanem 
világnézete és életfelfogása is. Szigorú bírálója volt a 
valóságnak és rajongó híve az eszménynek. Nem azért 
bírált azonban, hogy fölényes magaslatáról lenézhesse 
az életet s nem azért rajongott az eszményért, hogy a 
valóságtól való undorát fénybe temesse, vagy hogy meg-
alkuvó életéért röpke lángú engesztelő áldozatnak tűzi-
játékával ámítsa a világot s — magát. Azért küzdött, mert 
nemes eszményeknek köteles ós boldogító megvalósítá-
sában akarta leróni élete szent napszámát. A magyar 
nemzeti közművelődésnek és a prot. keresztyénségnek 
eszménye eleven egészbe forrott lelkében s egy majd-
nem félszázadra nyúló élet nemes harczában áldozott 
eszményeinek. Áldozott pedig a legegyszerűbb s leg-
nehezebb életpályán, a ref. lelkészi és tanári munka-
körben, a hol 40 évig dolgozni sem könnyű, de esz-
ményeinkért 40 évig kiábrándulás nélkül, hűségesen 
küzdeni: egyenesen hősiesség. És ő végig hű maradt 
eszményéhez, mert mindvégig a jövőre irányította tekin-
tetét s mert ezáltal mindvégig ifjú maradt. Mindhalálig 
lelkesedett és küzdött, ezért maradt fiatal lelkű és ezért 
jutott osztályrészéül a jézusi eszmény szolgálatának ön-
magában rejlő üdve. 

Élete külső menetét e néhány életrajzi adat állítja 
elénk. Laborfalvi Benke István 1849 deczember 7-én 
született Brassóban. A középiskolát s az egy , évi jogot 
a székelyudvarhelyi ref. kollégiumban végezte (1860—70). 
Azután a budapesti ref. theol. akadémiát végezte. 1873/4-ben 
a Bernard-ösztöndíjjal az utrechti egyetem hallgatója 
volt. Hollandiai, nagybritánniai és németországi utazása 
után hazatérve, a kunszentmiklósi ref. gimnáziumban 
segéd-, majd (1876) rendes tanár lett a latin-magyar 
szakon. 1881-ben a sepsiszentgyörgyi ref. kollégiumhoz 
hívták meg tanárnak s 23 éven át itt működött egészen 
1904-ben való nyugalombavonulásáig. Közben egy czik-
luson át az intézetnek igazgatója is volt. Nyugalomba 
vonulása után a rákosszentmihályi gyülekezet missziói 
lelkésze lett s ebben a munkakörben fáradozott közel 
10 éven át, 1913 novemberéig. Második nyugalomba-
vonulása után is Rákosszentmihályon maradt s ott hunyt 

el ez év január 17-én, a 12-én kapott agyszélhűdés 
következtében. 

Ez a keret azonban tele van a ref. egyházért, a 
magyar prot. közművelődésért és ezzel a magyar nem-
zeti és az emberi élet fejlődéséért való szakadatlan 
munkássággal. A sepsiszentgyörgyi kollégium kiépítésé-
ben és megizmosodásában jelentős munkát végzett. Mint 
tanár, kemény kézzel és meleg lélekkel nemzedékeket 
képezett ós nevelt fel a magyar és a ref. közművelődés 
szolgálatára. Mi is hálás lélekkel gondulunk az ő szigo-
rúságot jósággal párosító szeretetére, lelkes munkájára 
és nemes alakjára. A férfiúi tekintet előtt lehullanak a 
mindnyájunkhoz tapadó apró fogyatkozások s tiszta fény-
ben ragyog előttünk az embernek, a közéleti munkásnak 
megtisztult alakja és elmúlhatatlan értéke. A rákos-
szentmihályi missziói gyülekezet szervezése és meg-
szilárdítása körül kifejtett becses munkásságát szintén 
föl kell íegyezni, mint élete napszámának igen tiszteletre-
méltó alkotórészét. Egész életén át végzett társadalmi 
tevékenységével mindig jó szolgálatot tett közéletünknek. 

Irodalmi munkásságot is fejtett ki a ref. lelkészek 
és tanárok nemes hagyománya szerint s igaz egyéni 
hivatásérzettel. Zwingli születésének 400-ik évfordulójára 
becses egyháztörténelmi monográfiát írt a reformátorról 
(Z. U. élete és a helvét reformáczió megalapítása, 1884). 
„Isten országa" czím alatt három kötet ifjúsági beszédet 
adott ki, melyeket brit ós holland szónokok (Vaughan, 
Molenkamp, Stanley és Buxton) után dolgozott át (I—II. 
k. 1888, III. k. 1895). Ezzel úttörő munkát végzett az 
ifjúsági beszéd-mondás és írás terén. Nagyobb pedagógiai 
tanulmányt irt „Comenius Ámos János, a klasszikus peda-
gógus és iskolareformátor" czímen. Ezenkívül főként prot. 
egyházi és iskolai lapokba és theológiai tudományos 
folyóiratokba hosszú éveken keresztül számos tanulmányt 
és számtalan czikket írt. A Prot. Tudományos Szemle, 
Egyházi Szemle, Egyházi Reform, Prot. Egyh. és Isk. 
Lap, Keresztyén Család, Erdélyi Protestáns Közlöny s 
több más tanügyi, családi, ifjúsági, szépirodalmi és helyi 
lap hasábjain jelentek meg írásai. A mi lapunknak is 
több évtizeden át három szerkesztő (Ballagi, Szőts, Hamar) 
alatt volt kiváló, önzéstelen munkatársa. A magyar pro-
testántizmus szellemi átalakulásának közel félszázados 
történetében a legderekabb munkások között foglal helyet 
a Benke István neve. 

Családi életével is szolgálatot tett nemzetének és 
egyházának. Páratlanul finom- és nemeslelkű feleségével, 
Fogarassy Terézzel való házasságából négy gyermeke 
volt. Mind a négyet teljesen felnevelhette és kibocsát-
hatta az élet munkamezejére. István fia mérnök, Lili 
leánya hivatalnoknő, Andor fia és Ilonka leánya ref. 
egyházunkat szolgálják, az előbbi mint buzásbesenyői 
lelkész, az utóbbi pedig mint a budapesti skót misszió 
polgári leányiskolájának tanárnője. 

Temetésén, január 19-én, rokonai, tanítványai és 
tisztelői közül szépszámmal voltunk jelen, bár nem mind-
azok, a kik kegyeletes lélekkel gondoltak az elköltözöttre. 



Székely István rákosszentmihályi missziói lelkész halotti 
beszédjében és személyes munkatársa, Samú János buda-
pesti áll. főgimnáziumi tanár, rákosszentmihályi egyház-
tanácsos a presbitérium nevében megkapóan, meghatóan 
és igazán jellemezték és méltatták a nyugovóra tért 
munkás férfiút. Mányoky Sándor rákospalotai s.-lelkész-
nek a sírnál mondott imádsága stílszerű záradéka volt 
a nemes egyszerűségű temetésnek. A koporsón a legbe-
csesebb koszorú kiengesztelődött ellenfeleinek megér-
téssel és elismeréssel teljes tisztességtétele volt. A küzdés 
igaz voltának és a harczos nemességének, az eszményt 
és elvet szolgáló embernek elégtétele és diadala volt 
ez, a mely akkor lesz teljes, ha minden nemes ellenfél 
beáll az igaz tisztességtevők seregébe. Akkor ez a sereg 
nem fogy, hanem folyton gyarapodik, mint Jézusnak s 
minden hű Jézus-követőnek gyász- és diadalmenete. 

Áldott legyen a nemes harczos emlékezete s ma-
gasan lobogjon köztünk a jézusi harcznak diadalmas 
szelleme! 

V. J. 

IRODALOM. 

Kis József : Egyházi beszédek. (126 oldal. Ára 3 korona. 
Megrendelhető a szerzőnél Pápán). 

E prédikácziós kötet szerzője nem új ember az 
egyházi irodalomban. Tankönyvén, konfirmácziói kátéján 
kívül nemcsak mint lapszerkesztő forgatja szorgalmasan 
és hivatottsággal a tollat, de mint predikáczió-író is 
gyakran le-leadogatta már névjegyét. Prédikátori egyéni-
ségének teljes és tiszta képe azonban ezzel a könyvével 
rajzolódik. 

A kötet három részre oszlik. Az elsőben 10 hábo-
rús prédikácziót, a másodikban imákat és szertartási 
beszédeket, a harmadikban függelékül négy közönséges 
templomi tanítást olvashatunk. A 10 — nagyrészt elő-
és utóimádsággal is ellátott — háborús beszéd adja meg 
az egész kötet karakterét s színezi elénk a szerző írói 
arczképét. Természetes tehát, hogy ismertetésünk is in-
kább ezekre terjed ki. 

Kis József prédikáló methódusa a következő: meg-
állapodik egy bibliai résznél, teljes odaadással merül 
bele abba s mikor így az a bibliai rész mintegy átitatta 
az ő egész érzés- és gondolatvilágát, akkor kezd írni; 
textusának levegője, hangulata el is kíséri mindenüvé, 
bárhova kalandozzék. De épen innen ered fogyatkozása 
is: többször megelégszik csak a hangulattal, letér a tex-
tus talapzatáról, kalandoz a helyett, hogy textusa tar-
talmi mélységeibe szállana újból és újból s onnan- merí-
tene. Vannak tehát beszédei, melyeknél a textus — a 
hogy mondani szokták — csak mottó, csak jelige s nem 
fundamentom. Ilyenek az 1., 4., 6., 8. és 10. számú beszéd. 
Menteni lehet azzal, hogy e nagy háború rettenetes kata-
klizmája önkénytelenül viszi, ragadja a lelket a maga 
eseménydús forgatagával. 

Sietünk azonban kijelenteni, hogy e fogyatkozásért 
bőséges kárpótlást nyerünk. Hirdetett igazságait a világ-
háború eseményeivel illusztrálja, világosító példákért a 
háború történelmi jeleneteihez vezet, tehát mindig ak-
tuális s épen ez időszerűségével lesz érdekessé, lebilin-
cselővé, szemléltetővé előadása. Bőségesen kárpótol köz-
vetlen, keresetlen, egyben fordulatos, színes; emelkedett, 
szárnyaló nyelve is s e kifogásolt beszédeknek sok más 
kiválósága. — Hogy csak egyet említsek, a 4, számúban 
meghatott érdeklődést vált ki a saját gyermekeit is oda-
áldozott édesapa szubjektív megnyilatkozása s valóban 
felemelő, a mint az atyai szív gyötrő kétségei belecsi-
tulnak a prédikátor hitének nagy bizonyosságába: „Az 
Isten gondot visel". 

Vannak azután egészen textusszerű s kifogástalan 
beszédei is. így pl. a 2. sz. egészen sikerült alkotás; 
találó textus, annak világos átértése, pompás alkalma-
zása és teljes kimerítése. Mélyen szántó s egyben meg-
kapó bevezetéssel; eszmegazdag, világos csoportosítású, 
érdekes tárgyalással és frappáns befejezéssel. — Hasonló 
ehhez a 3. számú, melynek világosító és meggyőző pél-
dáit zseniális találékonysággal és elbájoló közvetlenség-
gel tárja olvasói elé. Vagy ott van az 5. sz. erőtől duz-
zadó, megrázó, szívbeli megkeseredésre, töredelmes bűn-
bánatra, alázatos megtérésre vezető beszéd. Végül ne 
hagyjuk említés nélkül a 7. sz. érdekesen tanító, erő-
teljesen építő, időszerű beszédet sem, mely a nemzetközi 
helyzet világos megismertetése és helyes értelmezése 
után könnyed fordulattal tér át Istenországának ügyére s 
ragadja az Ur mellé hallgatóit. 

Imái inkább gondolkodó eszének, mint áhítatos 
szivének termékei; inkább logikus gondolatcsoportok — 
találnak is pompásan a prédikácziókhoz — mint a ki-
ömlő érzelmek szárnyalásai; inkább okosak, mint ben-
sőségesek. Tagadhatatlanul jobb tanító, mint imádkozó. 

A függelék négy beszéde osztozik a háborús be-
szédek hibáiban, de jelességeiben is. 

Mindent összevéve, e beszédek után is ítélve, Kis 
József helyesen értékelő és bölcsen tanító, melegen érző 
prédikátor. A rideg és skatulyázni szerető homileta bi-
zonyára kifogást kifogás után támaszt kötete ellen, de 
a ki feljebb tud emelkedni s mélyebbre tud szállani, a 
ki az abszolút irodalmi értéket keresi s az építeni tudás 
kvalitásait tartja legfontosabbnak, e könyvet teljes meleg-
séggel ajánlja. S mert a legelső beszéd (a trónörökös-
pár halála alkalmából tartott) kivételével a többi mind 
felhasználható a háború egész folyamán, reméljük, hogy 
— irodalmi becse mellett — ez a körülmény is biztosítja 
a kötet kelendőségét. 

Izsák Aladár. 

80,000 példány! Örömmel jelentjük, hogy a Har-
matcseppekből már 80,000 példányt nyomattunk és innen-
onnan már ez is fogyatékán van. A nyolczadik tízezret 
már abból a pénzből fizettük ki, a mely püspökünk fel-
hívására érkezett hozzánk gyülekezeteinkből. Az előbbi 
kiadások költségei az egyházkerületi missziói pénztár, a 



budapesti egyház és a Kálvin-Szövetség és egyesek ado-
mányaiból fedeztük. A következő kiadást egynéhány 
szükségesnek mutatkozó részlettel megbővítjük. 

Ne s í r j ! Útmutató a vigasztalás örök forrásához. 
Ez az aktuális, tartalmas kis füzet most már második 
kiadásában jelenik meg a pécsi Bethánia-Egyesület 
kiadványaként. Vargha Gyuláné szép költeménye, dr. 
Szabó Aladár, Nyári Pál, dr. Kováts Lajos, Takaró Géza 
lelkészek felemelő, vigasztaló elmélkedései képezik a 
24 lapra terjedő füzet tartalmát, a mely neki gyors 
kelendőséget biztosított. Hisszük, hogy még több kiadása 
is lesz és sok bánatos szívhez viszi el az evangélium 
vigasztaló erejét, balzsamát. Megrendelhető Nyáry Pál 
lelkésznél Pécsett és a Bethánia iratterjesztésénél Buda-
pest, VIII., Főherczeg Sándor-u. 23. sz. Ára 20 fill. 

líeszédek és Homiliák franczia szerzőknek mű-
veiből. Átdolgozta Somogyi József fülöpszállási lelkész. 
Köszönete jeléül dr. Baksay Sándor püspöknek ajánlja 
ezt a 12 beszédet, „a tanítvány hálás szeretetével" a 
szerző, a ki püspökünknek első és kedves káplánja volt. 
Az Úr zörget. A gazdag és Lázár. Lázár és a gazdag. 
Négy apró állat. Örüljetek mindenkor. Viharban. A re-
ménység. A betegség. A szent haza felé. A fecskék. 
A könnyek. A hűtlenség czímeket hordják a Guillott, 
Coulin, Dhombres szerzőktől átvett beszédek, a melyeket 
Somogyi nagy gonddal, élvezhetően dolgozott át szép, 
magyaros nyelven. Ajánljuk olvasóink figyelmébe. Ára 
nincs jelezve. 

A Mester jelleme. írta Foselick E. Vezérfonal 
bibliatanulmányozó körök és magánosok számára. For-
dította ifj. Victor János. Kiadja a Magyar Evangéliumi 
Ker. Diákszövetség. Örömmel üdvözöljük ennek a pom-
pás könyvnek megjelenését, a melyről bővebben is meg-
emlékezünk. A szép kiállítású kötött könyv ára 3 K. 
Ezer meg ezer péklányban kellene elterjeszteni. 

Az ú j élet igéje. Egyházi beszéd Pröhle Károlytól. 
Ára 16 f, 50 drb.^ ára 7 K, 100 drb. ára 12 K. A füzet 
tiszta jövedelme a harcztéren elesettek özvegyei és ár-
vái javára fordíttatik. Alkalmas a tömeges terjesztésre. 

Német alkalmi theol. újdonságok. Kremer, Past. 
D. Ernst: Dein Reich kornme! 94 oldal 2 K. Wiesbade-
ner: Kriegspredigten. 139 oldal 1 K. Mayer, Past. Lic. 
Dr. Gottlob : Vor der Herrlichkeit des geistlichen Amtes, 
148 oldal 4"60 K. Müller, Konsist. R. K. Th. : Trost-
gedanken f. Trauernde, 95 oldal 2'60 K. Saathoff, Past. 
Albr.: Glaube und Vaterland, 95 oldal 80 f. Hunzinger: 
Hauptpast. D.: Kriegspredigten 1914. 1—19. 2'60. Rit-
telmeyer, Pfr. Fr. und Hauptpred. D. Geyer Drs.: Aus 
der grossen Gegenwart, 35 oldal 90 f. Megrendelhetők 
Kókai Lajos könyvkereskedésében (Budapest, IV., Kam-
mermayer-utcza 1.). 

EGYHÁZ, 

Áldozatkészség. Felhívjuk olvasóink figyelmét e 
rovat végén olvasható nyilvános nyugtázásra. Felséges 
megnyilatkozása lelkészeink ügyszeretetének és gyüle-
kezeteik áldozatkészségének az a válasz, melyet püspö-
künk felhívására adtak. Immár több, mint 2000 korona 
érkezett katonáink épülésére és vigasztalására szolgáló 
vallásos iratok terjesztésére. Mondanunk sem kell, hogy 
a begyűlt adományokat a lehető legjobban használjuk 
fel. Más kerületekben is szép összegek gyűltek be erre 
a czélra. Hogy semmi pazarlás ne történjék, megegyezés 
jön létre a szükséglet kielégítésére. Erről majd hírt 
adunk, valamint arról is részletesen, hogy milyen füze-

teket küldhetünk. Most erről csak annyit, hogy ima- és 
„Koszorú" -, Isteni parancsok-, „Ne sírj "-füzeteket, bibliai 
részleteket expediálunk (Ref. Lelkészi Hivatal, Budapest, 
IX., Kálvin-tér 8.) portómentesen. A kórházak részére 
küldünk értékesebb, intelligensebbeknek szóló építő köny-
veket is (Házikincstárkötetek, Énekes könyvek stb.) nein 
kiosztás, hanem megőrzés és használatra való kiadás 
czéljából. (Több kórházban rendes könyvtár van.) A kül-
dött példányok száma a kórházban lévő sebesült, beteg 
katonák számától függ. Kérjük a gondozó lelkészeket 
ennek bejelentésére. 

Lelkészválasztás. A magyaregresi ref. egyházközség 
(Somogy m.) Réthy Lászlót, a pazonyi ref. egyházköz-
ség Hajdú Gyula debreczeni s.-lelkészt, az alsóittebei 
ref. egyházközség Hodossy Orbán hódmezővásárhelyi 
s.-lelkészt választotta lelkészéül. 

Lelkószképesítö vizsgák. A dunamelléki ref. egy-
házkerület lelkészképesítő-bizottsága előtt a második 
képesítő vizsgát Gömöry Lajos kunszentmiklósi és Stieb 
János tordinczei s.-lelkészek tették le sikerrel. Külön-
bözeti vizsgát tettek: Juhász Vincze volt kegyesrendi 
tanár és Szathmáry József volt róm. kath. s.-lelkész. 
Első képesítő vizsgát tettek: Báthory Dániel, Batta Ár-
pád, Melegh Dezső, Pápai István, Simon Lajos végzett 
theologusok, a kik már eddig is, mint kisegítő s.-lel-
készek szolgáltak. A vizsgáló-bizottság tagjai közül jelen 
voltak: Szilassy Aladár főgondnok-helyettes, Petri Elek, 
Lévay Lajos, Mészáros János, Takács József és a theol. 
tanári kar. 

Hatalmas szövetségesünk, a német birodalom csá-
szárja, II. Vilmos, ötvenhatodik születésnapja alkalmából 
szerdán délelőtt ünnepélyes hálaadó és könyörgő isten-
tiszteletet tartottak a Hold-utczai ref. templomban. A kis 
templom falai, a szószék, a padok magyar és német 
színekkel és czímerekkel voltak borítva. A templomot 
már jóval 11 óra előtt megtöltötték a Budapesten tar-
tózkodó német kolónia tagjai. Az érkező vendégeket gróf 
Fürstenberg Stamheim németországi, budapesti főkonzul 
fogadta. Megjelent a kormány képviseletében: Jankovich 
Béla vallás- és közoktatásügyi miniszter és báró Ghillány 
Imre földmívelésügyi miniszter; a honvédelmi minisz-
térium részétől Kárász altábornagy, a fővárost grófFes-
tetich Géza alpolgármester, a magyar királyi államrendőr-
séget dr. Boda Dezső főkapitány képviselte. Pontban 
11 órakor vette kezdetét az ünnepélyes istentisztelet a 
„Lobé den Herrn, den máchtigen König der EhrenB 

kezdetű zsoltárral. Utána Dégel Frigyes orgonaművész 
adott elő néhány zsoltárt, majd Callies János lelkész 
prédikácziója és könyörgő imája következett. A lelkész 
imájába foglalta H. Vilmos császár és Ferencz József 
király és császár életét. A prédikáczió és áldás után 
az istentisztelet a „Gib uns Mut in den Gefahren, wenn 
der Feind uns ernst bedroht" kezdetű zsoltár elének-
lésével véget ért. 

Vallásos estélyek. Mind több meg több helyről 
vesszük örömmel a hírt, hogy a vallásos estélyek ott is, 
hol eddigmég nem voltak szokásban, mostmegindultak. Ter-
mészetes, hiszen sohasem volt nagyobb szükség arra, 
hogy híveinket felvilágosítsuk, tanítsuk, vigasztaljuk, mint 
most és sohasem voltak még fogékonyabbak a szívek 
az egy szükséges dolog keresésére, befogadására, mint 
ezekben a napokban. Lelkészek, tanítók, jegyzők, szóval 
népünk hivatott vezérei munkakörükben most igazi hon-
védelmi munkát végezhetnek. 

Kiváló német szónokok beszédei nálunk. A Pesti 
Lloyd-Társulat a magyar-német barátság szilárdítására 
és a két kultúrának egymáshoz közelebb hozására elő-



adássorozatot rendez, a melyen kiváló német gondolkozók 
és szónokok működnek közre. A meghívott szónokok 
közül az első dr. (theol.) Traub Gottfried volt dortmundi 
lelkész, porosz országgyűlési képviselő, a kiváló társa-
dalmi erkölcstani író volt. A neves vendég január 29-én, 
pénteken este a P. L.-Társulat nagytermében előkelő, 
nagy közönség előtt tartotta meg előadását a háború 
nevelő hatásáról. A formában, színben és tartalomban 
egyaránt gazdag előadásban azt fejtegette Traub Gott-
fried, hogy a mostani háború miként nevel a földrajznak, 
a nemzetgazdaságnak és a történelemnek igazabb meg-
ismerésére, hogyan neveli az akaratot, miképen nevel 
szenvedélyre, világnézetben és vallásban és -— emberré. 
Különösen a pénzről, az államról, az akaratról és az 
emberségről mondott súlyos és fényes gondolatokat. 
Egész terjedelmében kellene közölnünk a nagyszabású 
előadást, ha megközelítően teljes képet akarnánk nyúj-
tani arról s annak nagy és mély hatásáról. „Az Újság" 
január 30-iki számában szép jellemzést és hézagos ki-
vonatot adott. A Pester Lloyd ugyanakkor a kitűnő 
méltatáson kívül teljesen közölte a tartalmas elnöki meg-
nyitót és az előadásnak gondos, arányos kivonatát. 
Melegen ajánljuk, különösen az utóbbit, olvasóink figyel-
mébe mind értékes tartalmáért, mind azért a tanulságért, 
a mely ebből egyházi embereinknek közéleti beszédmód-
jára vonatkozóan vonható és vonandó. Reméljük, hogy 
egész terjedelmében is megjelenik a széles körben való 
elterjedésre hivatott előadás. — Felhívjuk olvasóink 
figyelmét az előadássorozat további menetére is. E hó 
9-én dr. Eucken Rudolf jénai egyetemi tanár, a messze 
kimagasló világhírű bölcselő, 15-én pedig dr. Naumann 
Frigyes volt lelkész, német birodalmi képviselő, a nagy-
stílű politikus tartanak előadást. Mind a három előadó-
nak nemes protestáns keresztyén szelleme és jelleme 
csak fokozhatja a nemzeti és közművelődési szempontból 
élénk érdeklődést. (i>.) 

Megbízatás. Az ev. egyház a külföldi kórházakban 
fekvő ev. sebesült katonák látogatására Pröhle Károly 
soproni theol. tanárt és br Podmaniczky Pál felsőszelii lel 
készt küldte ki. A mult héten keltek útra. Az előbbi 
a Dunától északra, utóbbi az ettől délre eső részekben 
teljesít szolgálatot. 

Sebestyén Jenő a mult héten halasztliatlan hivata-
los dolgainak végzése czéljából néhány napra itthon volt. 
Mult kedden indult ismét útjára. 

Henyélés a hadisegély árnyékában. Lelkésztár-
sainktól is több ízben hallottunk panaszokat arra nézve, 
hogy nem egy esetben a hadbavonultak otthonmaradt 
családtagjai ezzel az áldásos intézménnyel visszaélnek. 
Most a Magyar Gazda-Szövetség hivatalos lapja is szóvá 
teszi ezt a sajnálatos dolgot. Sokan úgy vélekedve, 
hogy a hadisegélyből munka nélkül is mégélhetnek, nem 
dolgoznak. A közérdek szempontjából bizony mindenáron 
elejét kell venni ennek a szomorú következményekkel járó 
visszaélésnek. Hiszen tavasszal minden munkaerőre szük-
ség lesz. A henyélés inost hazaárulás számba menő bűn. 

Adományok. A hadbavonuló és sebesült katonák 
részére szóló vallásos iratok, imafüzetek és építő olvas-
mányok költségeinek fedezésére újabban a következő 
adományok érkeztek a dunamelléki egyházkerületi pénz-
tári hivatalhoz : Alsónémedi 100, Majosháza 65"50, Solt 
20, Kápoluásnyék 663. Beczefa 9'42, Kémes 8'20. Bia 
4-40, Peterd 19*10, Somogytúr 8 70, Fót 32, Torzsa 
4 60, Magyarrétfalu 14, Újsóvé 10, Aszód 73'20, Gerjen 
5, Bácsfeketehegy 162, Gordisa 10, Tinnye 15 22, Nyár-
egyháza 5 K. Összesen 467'97 K. A mult számban ki-

mutatott összeg 1581-44. Eddig befolyt 2049 K 41 f. 
Hisszük, hogy a többi gyülekezetek is követni fogják 
az eddigi szép példákat! 

ISKOLA. 
* 

A népfölkelési szolgálatra bevonulók tanulmányi 
kedvezményei czímen a napilapokban közölt terjedelmes 
miniszteri rendelet jelent meg. A középiskolákra vonatkozó 
rendelet lényege az, hogy az egyes tantárgyak anyagának 
lényeges részei lehetőleg márczius végére befejeztessenek, 
hogy így az alknlmasaknak talált és szolgálatra bevo-
nuló tanulóknak érvényes bizonyítvány lehessen kiadható. 
A VIII. osztálybeliek, ha bevonulnak, külön érettségi 
vizsgát nem tesznek. Ezeknek érettségi bizonyítványa 
addigi előmenetelük alapján állapíttatik meg. Az egy-
házi hatóságok alatt álló közép- és főiskolákra nézve is 
irányadó ez a miniszteri rendelkezés. Ez a dolog is 
megérdemli, hogy mielőbb összeüljön a konvent. 

Egyetemes államosítás,jöjjön el a te országod! 
Ezt a feliratot látjuk hétről-hétre a „Tanítók Lapja" 
czímlapján, a mely a Magyar Ref. Tanítók Orsz. Egye-
sületének hivatalos közlönye és mely, mint erről már 
egy alkalommal megemlékeztünk, Zigány Zoltánnak azt 
a czikkét is vezérczikk gyanánt közölte, a melyben ez 
a vallástanításnak az iskolából való kiutasítása mellett 
agitált. Hát hogy a nevezett lap szerkesztőjének mi a 
véleménye az államosítás kérdésében, mellékes dolog, 
de hogy ezt az ő meggyőződését ebben a formában, a 
legszentebb imádságot ilyen módon profanizálva, mások 
meggyőződését, érzékenységét sértőleg fejezi ki, ehhez 
talán mégis csak fér szó. Egyáltalán időszerű-e most 
özeknek a kérdéseknek, különösen ilyen bántó modorban 
való feszegetése? Most minden újságot megczenzuráznak. 
Úgy hisszük, senki sem búsulna azon, ha ezt a sértő 
jelszót valaki onnan letöröltetné. 

Karpaszomány. A Budapesti Tanító-Egyesület felírt 
a honvédelmi miniszterhez, hogy adjon engedélyt az A) 
osztályú népfölkelőknek (tanítóknak) a karpaszomány 
viselésére. A miniszter erre nem adott engedélyt, válasz-
leiratában jelzi, hogy a karpaszomány nem katonai rang-
fokozat, hanem csak az első kiképzés alkalmával az egy-
évi önkéntesi kedvezményben megkívánt elméleti kép-
zettség jelvénye. Tanítókon esett sérelemről, mondja, 
nem lehet szó, mert más tudományos képzettséggel bíró, 
egyévi önkéntesi szolgálatot is teljesített póttartalékos és 
tartalékos katonák, valamint A) osztályú népfölkelők sem 
viselhetik a paszományt. A kik arravalóságukat kimu-
tatják, azok altisztek lettek. Az egyévi tényleges szol-
gálat kedvezményében is csak azok a póttartalékosok 
részesülhetnek, a kiknek bemutatásuk alkalmával meg-
van a megfelelő tudományos képzettségük és a póttar-
talékosi kedvezményről lemondanak. 

EGYESÜLET. 

A Deák-téri Konfirmált Ifjúság 1915. évi febr. 
hó 7-én, vasárnap este, a 6 órai istentisztelet befejezése 
után, a Deák-téri iskolák nagytermében nyilvános ülést 
tart. Műsor: Közének. Elnöki megnyitót mond Ratfay 
Sánclor lelkész. Schytte : Souvenir. Trio, előadják: hege-
dűn Nonnenmacher Lajos, gordonkán Torkos Ferencz, 
zongorán Tóth Miklós. Jókai Mór: A munkácsi rab. 
Szavalja : Zsedényi Gábor. Liszt: II. Rapszódia. Zongorán 



előadják: Raffay Márta és Szemere Georgine. A vasár-
napi iskoláról előadást tart Varsányi Mátyás budai lel-
kész. Farkas Imre: Czinka Panna. Melodráma, szavalja 
Szlávik Janka, hegedűn kíséri Nonnenmacher Lajos, 
zongorán kíséri Holczman Irén. Közének. 

Az Evangéliumi Leánydiákszövetség IV. téli kon-
ferencziája január hó 30—31-én és február 1—2-án folyt 
le szépen és eredményesen. A konferencziáról jövő szá-
munkban adunk részletes tudósítást és méltatást. 

Katona-otthon. A Budapesti Ref. Ifjúsági Egye-
sület helyiségében (IX., Ferencz-körút 12.) létesített 
Katona-Otthon nagyszerűen bevált, áldásos intézménynek 
bizonyult. Naponkint 30—50 katona (közülök nagyon 
sok fentjáró sebesült), vasárnapokon 70—80 jár el oda 
vallás és nemzetiségi különbség nélkül. Lapok, folyóira-
tok, jó olvasnivalók, társasjátékok állanak rendelkezé-
sükre, ott végzik el levelezéseiket, itt-ott egy csésze 
teával is szolgál nekik az egyesület gazdájának gondos 
felesége. Érdekes és fölemelő látvány korcsma és alpári 
kávéházak, vasárnapi napokon most is nyitva tartott pá-
linkás butikok, testi és lelki egészséget aláásó lebújok 
helyett ott látni nagy feladatok előtt álló katonáinkat. 
A kik odajönnek, köszönnettel és hálával méltányolják 
a meleg, otthonias légkört, szívélyességet, a mely rájuk 
vár. — De a mily nagy a mi örömünk a fölött, hogy 
ezzel az intézménnyel némi szolgálatot tehetünk, ép oly 
fájdalmasan érezzük annak hiányát, hogy ifjúsági egye-
sületünknek csak néhány szobából álló helyisége és nem 
egy egész háza van itt Budapesten. Mikor is ébred fel 
a mi közönségünk annak tudatára, hogy ilyen intézmé-
nyekre is épen olyan égető szükségünk van, mint akár 
az iskolákra?! Mikor látjuk be, hogy az ilyen, valóban 
ker. szocziális nevelő-intézményekre is érdemes és szük-
séges adakozni, hagyományozni és áldozni egyeséknek 
és hivatalos egyházi testületeknek ? ! — Mint értesülünk, 
Debreczenben is létesül dr. Baltazár Dezső püspök ve-
zetése mellett ilyen Katona-Otthon. Másutt is valahol 
csak katonák, sebesültek vannak, követni kellene a pél-
dát. És majd ha elmúlik a nagy háború, akkor is tör-
ténjék ilyen gondoskodás a mi katonafiainkról és ne 
elégedjünk meg akkor sem azzal, hogy egynéhány tábori 
pappal többet nevezhetünk ki. Ez szép lesz, de bizo-
nyára csak fél munka. A most megkezdett munka meg-
gyökerezése nagyjelentőségű nemzeti és egyházi életünk 
jövőjére nézve. 

GYÁSZROVAT. 

Theologiánknak gyásza van. Egyik kiváló IV. éves 
hallgatónk, Pál Gyula hunyt el f. hó I-én Kecskeméten. 
A mult tanévi Értesítőben akadémiánk igazgatója a „kö-
telességtudás hőse" szép jelzőjével illette e kedves ta-
nítványunkat. Hervadó testtel, gyilkos betegsége daczára 
is a tanáv végén minden tanulmányi kötelezettségének a 
legpontosabban, jó sikerrel eleget tett. Most nemrég is 
levelet kaptunk tőle, a melyben elnézést kér, hogy nem 
jöhet kollokviumra, de ígéri, hogy mihelyst felépül, jön 

és beszámol, hogy súlyos betegsége alatt sem henyélt. 
Sajnos, már nem jöhet. Jellemes, mélyhitű, komoly tö-
rekvésű, legszebb reményekre jogosító ifjút vesztettünk 
benne. Isten akaratán megnyugodva, nagy reménységgel 
hajtotta fejét Megváltója ölére, a kit annyira szeretett. 
Még csak kevesen, de hű volt . . . Édesanyja néhai Pál 
József bácsfeketehegyi ref. tanító özvegye, testvérei gyá-
szolják kora elhunytát. Temetése f. hó 3-án volt Kecs-
keméten. A háznál Mészáros János lelkész mondott imát 
és áldást, a sírnál Újhelyi Jenő IV. é. theol. tolmácsolta 
a temetésen résztvevő társai és mindnyájunk nevében a 
gyászoló szeretet búcsúját. 

Madarász József, a sárkeresztúri kerület 67 éven 
át volt országgy. képviselője, nagy idők tanuja, f. hó 
1-én Kispesten 101 éves korában csendesen elhunyt. 
A kerepesi-úti temető halottasházából temették nagy 
részvét mellett. Haypdl Benő lelkész mondott ravatalánál 
gyászbeszédet. 

A kolozsvári ref. kollégium elöljárósága és tanári 
kara mélv szomorúsággal tudatja, hogy Balogh Károly 
nyug. főgimn. igazgató nyugdíjazásának negyedik esz-
tendejében 57 éves korában 1915- jan. 29-ón este 8 
órakor Kolozsvárt elhunyt. A megboldogult 29 éven át 
szolgálta a legnemesebb odaadással ref. magyar neve-
lésügyünket. Temetése január 31 én volt. 

Áldott legyen emlékezetük! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
D. B. Gy—a. Köszönöm a szíves megemlékezést és szá-

mítok az ígéret beváltására. A kedves, hangulatos kii)demény jönni 
fog. A szép munkára Isten áldását! — Ny. P. P—cs. Köszönöm 
a kedves küldeményt. A jövő számban. Az évkönyvről is bőveb-
ben megemlékezem. — Ií. L. T—d. Megérkezett. Egy kissé bizony 
már idejét multa. Köszönet. Tartós jobbulást! — O—th. E—r. 
Bp. Köszönet, szíves üdvözlet! — P. D. N—s. Későn érkezett, 
jövő számban ! — E. Sz. D. Mint fent. Eljártunk. 

b'elelős szerkesztő : B. Pap István. 

HIRDETESEK. 

A X T O gőzüzemre berendezett csász. 
1\1JLVJI1IY U 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. :: 



Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

Etnd magyar óragyAr gőzerő-
berendezéssel. 

! L L E í? 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, köl tség-
jegyzékek ingyen. 

A l e g j o b b 

k á l y h á k a t és k a n d a l l ó k a t 

H E I M H . 
t s u d a p e a t , 

caászárl éa lsrLrá.l-yi 
u d v a r i sz-állltó 

T l i o i i e t - u d v o r . 
Külön legességek: t e m p l o m o k , családi há-
zak, i sko lák , i rodák stb. részére. Több 
m i n t 100 .000 van be lő le haszná la tban 

V a l ó d i 
osak ezza 

a TédŐ-
^egygyei. 

MEIDINGER-ŰFEN 

& H. H E I M ^ 
Prospektusok ét 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 r a í e r l a u t o « a Í O . 

í\ lelkész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltsegnek 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 borjúbörkötésben. . . 3.— kor.-tó] 10.— kor.-ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 3.ÍJ0 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésb^n . . . . 3.80 kor.-tól <>.— kor.-ig 
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 borjúbörkötésben. . . 4.60 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 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. Ara fűzve 8 kor. 

Hornyánszhy Viktor könyvkiadóhi-
vatala Budapest, V., Akadémia-u. 4. 

HÁBORÚS IMÁDSÁGOS KÖNYVECSKÉK. 
írta: Csiky Lajos. 

SÓHAJOK A SZABADULÁS UTÁN. 
Elmélkedések és imádságok hadifoglyok számára. Ára 20 fillér. 

ISTENÉRT, HAZÁÉRT, KIRÁLYÉRT. 
Imádságok hadbavonuló és _már harcztéren küzdő katonák 

számára. Ára 20 fillér. 

ISTENRE BÍZOM MAGAMAT. 
Sebesült és beteg katonák elmélkedése és imádságai. 

Ára 20 fillér. 

A SZERETET ISTENÉNEK NEVÉBEN. 
Elmélkedések és imádságok hadrakelt atyánkfiaiért, családi és 

magánhasználatra. Ára 20 fillér. 

PETŐFI LEGSZEBB HARCZI KÖLTEMÉNYEI. 
Összeállította: dr. Kardos Albert. Ára 20 fillér. 
A fenti 5 könyvet, ha vegyesen rendeltetnek is 

1 10 100 500 1000 darab vételnél 
20 fill , 18 fill., 15 fill., 14 fill., 12 fillérért szállítjuk. 

Egyéb újdonságok: 

KORSZERŰ BIBLIAI MAGYARÁZATOK. 
í r ta : Torró Miklós. Ára 2 korona. 

EMLÉK A VIHAROS IDŐKBŐL. 
Egyházi beszédek, melyeket az 1914. évi világháború idején 

tartott Paulik János. Ára 40 fi l lér. 
Portóra 1—1 könyvre 20 f i l lér beküldését kérjük. 

A fenti könyvek megjelentek és kaphatók: 

HEGEDŰS ES SÁNDOR kön̂ Wadó̂ vatalában 
DEBRECZENBEN. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és kitűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 millió korona 
évi árúforgalommal. 



^ Most jelent meg! ^ 
Jézus 

önnrczRépei 
(hat elmélKedés) 

í r t a : 
ifj. Victor János. 

E g y é b háborús újdonságok! 

EGYHÁZI BESZÉDEK AZ 1914. ÉVI VILÁGHÁ-
BORÚ IDEJÉN. írta Kis József pápai esperes 
lelkész. Ára 3.40 K 

HÉTKÖZNAPI TEMPLOMI IMÁDSÁGOK különös 
tekintettel a háborúra és téli évszakra. írta Har-
sány! Pál gyomai ref. lelkész. Ára . . . . . —.50 K 

Ára 2 korona. 
KRISZTUS MINDEN MINDENEKBEN. Egyházi be-

széd. V. kötet. írta Mindszenti Imre. Ára . . . 2.-

Kapható: KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN 
B u d a p e s t , I V . , K a m e r m a y e r K á r o l y - u t c z a 3 . 

Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
B u d a p e s t e n , V I I L k e r . t M á r í a - u t c z a I L s z á m . T e l e f o n ; J ó z s e f 3 4 — ! ( ) • 

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. -jí Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. .. .. .. .. 

FÍORNYÁNSZKY VLKTOR CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 61328. 



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 k i adóh iva t a l 
IX., R á d a y - u t c z a 28., a hová 
a kézira tok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. kü ldendők . 
Lap tu l a jdonos 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, Mar juy Károly, Sebes tyén Jenő , 

T a r i Imre dr . es 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 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 É l e t K ö n y v é b ő l : Mozdíthatatlan ország. Nyáry Pál. — V e z e r c z i k k : Katonáink ós az egyház. Dr. Szabó 
Aladár. — T á r c z a : A postamadárról Bodnár István. Salzburgi levél. Sebestyén Jenő. Stájerban, Karinthiában. E. Szabó 
Dezső. — B e l f ö l d : Megjegyzések. Patonay Dezső. Az E. L. Dsz. negyedik konferencziája. Thildy Jolán. — A m i 
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 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 . 

Az Élet Könyvéből. 

Mozdíthatatlan ország. 
„Annakokáért mozdíthatat-

lan országot nyervén, legyünk 
háládatosak — melynél fogva 
szolgáljunk az Istennek tetsző 
módon kegyességgel és féle-
lemmel!" Zsid'. 12.S8. 

Hogy ez a mozdíthatatlan ország nem ez a földi 
haza, azt igazán megdöbbentő komolysággal igazolják a 
jelen idók eseményei. 

Az ellenség pusztító hatalma itt is, ott is hány 
embert tett földönfutóvá! Nemcsak arról hallunk, hogy 
dúsgazdag emberek jutottak koldusbotra, miután elveszí-
tették földjeiket, kastélyaikat, hanem még hontalanná 
lett királyról is tudunk, a ki országát vesztette el. Moz-
díthatatlannak véli erődök, bevehetetlennek tartott várak 
dőltek romba a győzelmes ellenség rettenetes lövegeinek 
hatása alatt . . . 

Óh, hacsak e földi haza lenne osztályrészünk ! . . . 
Óh, ha nem várna reánk egy maradandó, örökkévaló \ 

De hála a kegyelem Istenének, hogy gondoskodott 
halhatatlan lelkünk számára egy másik, egy mozdíthatatlan 
országról, mit nem kell féltenünk semmiféle ellenségtől-

Az a győzelem, mely ott a Golgotán ez országot 
számunkra megszerezte, örökérvényű. A hős, ki a győ-
zelmet kivívta, tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. 

Óh, ez az ország olyan messze van ! — mondod 
talán te is. Olyan elérhetetlenül messze I . . . Szívem 
borúját nem tudja felderíteni, lelkem sajgó fájdalmát 
nem képes megenyhíteni . . . Mégis, ha már most az 
enyém lehetne ! . . . 

Mennyország, miért vagy olyan messze? Miért vagy 
olyan elérhetetlenül távol tőlem ? . . . 

De hát igazán olyan messze van ? Ki mondta né-
ked, hogy legfeljebb csak halálod után érheted el? . . . 

Isten igéje nem olyan üdvösségről beszél, a mely 
csak a halál után lehet az enyém. Sőt! Az Úr Jézus ezt 

mondja : „A ki én bennem hisz, annak örök élete van11. 
Ugy-e még énekeskönyvünk egyik szép dicsérete is erről 
szól: Érzem, hogy az örökélet már e földön az enyém 
lett . . . " És a zsidókhoz írott levél szerzője is ezt bizo-
nyítja : „Mozdíthatatlan országot nyervén...11 Tehát 
miután a mozdíthatatlan országot megnyertük — legyünk 
háládatosak ! Isten országa tehát már itt tulajdonom lehet. 
„A ki hisz a Fiúban, annak örök élete vana. A Fiúban 
való hit, a vele való közösség juttat ez ország birtokába. 
A mennyeknek országa az Úr Jézusban közelített el 
hozzánk . . . Ha az Úr az enyém és ér. 17. c*ré vagyok, 
akkor Vele egvütt, a Benne való élet által enyém már 
idelenn az 0 országa is ! 

De hát a tied-e valóban ? Ismered-e az Urat, ki e 
mozdíthatatlan országot számodra megszerezte? Kere-
sed-e Ot? Szereted-e Őt? Befolyásolja-e életedet? Há-
lás tanítványa vagy-e, ki megérti, hogy „mozdíthatatlan 
országot nyervén", élete nem lehet más, mint szolgálat 
„az Istennek tetsző módon: kegyességgel és félelemmel". 
Van kegyeskedés is! Ennek meg van a maga ünneplő 
ruhája, mit felölt magára bizonyos alkalmakkor, de a 
mindennapi életben nem látod benne. Az igazi kegyesség 
a mindennapi életet megszentelő keresztyénség, az Úr 
bevitele mindennapi életünkbe. 

Isten jelenlétében való élet tölti meg a keresztyént 
azzal a szent félelemmel, mely annak eredménye, hogy 
állandóan érzi Urának tekintetét 1 

Kell-e nekünk e mozdíthatatlan ország? 
Pécs szomszédságában van egy község. Egyik csinos 

ház udvarán láthatunk egy közönséges czigánysátort. 
E sátor a házi gazda lakása. A tehetős czigány szép házat 
építtetett magának és ő nem költözött belé. Ott van a 
szél és hideg ellen enyhet, védelmet nyújtó háza és ő ott 
lakik szélben, esőben, hóban sátrában az udvar közepén. 

Atyámfia ! Mozdíthatatlan országot nyertél! A tied I 
Fogadd el Attól, Ki számodra megszerezte! Vagy jobb 
neked nyomorúságban gazdag életed sátrában maradnod 
továbbra is? . . . Nyáry Pál. 



KATONÁINK ÉS AZ EGYHÁZ. 
Hermán Ottó, a nemrég elhunyt jeles tudós vala-

mikor képviselő volt és nagyon nagy erővel követelte 
a közoktatásügyi kormánytól, hogy a magyar géniuszra 
tekintettel legyen és azt ápolgassa. 

Kérdezték aztán tőle, hogy mi is hát az a magyar 
géniusz? Mit ért ő azalatt? Hermán Ottó így felelt: 
Hát, kérem, a magyar géniusz az, hogy mikor én egy 
öreg tiszaparti halásztól azt kérdeztem, hány esztendős, 
ezt a választ adta : Bizony, nagy jó uram, már beeste-
ledett, de még nem harangoztak. Nem tudom, hogy a 
magyar géniusz nyilatkozik-e abban, ha azt mondom, 
hogy a katonák lelki életének ápolását illetőleg hajna-
lodik már, de még nem virradt meg. Annyit azonban 
bizonyosan tudok, hogy súlyos igazság foglaltatik ez 
állításomban. Hajnalodik már! Mindjárt a háború ki-
törése után, a mikor a nagy sötétség reánk borult, 
mindjárt megjelent egy két fényes sugár. Szerény füzetek 
láttak napvilágot itt is. ott is, a reformátusok körében 
is, az evangélikus egyházban is. Egyik szerző a kato-
náknak szánta a lelki táplálékot, a másik az itthon-
maradtakat igyekezett vigasztalni, edzeni és erősíteni. 
Ha jól tudjuk, először a dunamelléki ref. egyházkerület 
foglalkozott hivatalosan e fontos kérdéssel s ennek a 
kerületnek az elnöksége a budapesti ref. egyház s az 
evangéliumi egyletek vezérférfi aival egyetértve, meg-
lehetős eréllyel látott hozzá, hogy a formalitások félre-
tételével a sebesült, vagy megbetegedett katonák közül 
minél többen és minél több helyen megkapják a lelki 
vigasztalást és megtapasztalják az egyház által az Isten 
kegyelmét és a Jézus Krisztus mentő szeretetét. Las-
sanként a többi kerületek is szervezni kezdték ezt a 
munkát s nemcsak a dunamelléki, hanem a tiszántúli 
erdélyi ref. püspökök is adakozásra szólították fel a 
gyülekezeteket és a tehetősebb egyháztagokat s remél-
hető, hogy buzgólkodásuk folytán a vigasztalásnak mind 
hatalmasabb áradatai jutnak el szegény, szenvedő sebe-
sült katonáinkhoz. Egészen bizonyosak vagyunk a felől, 
hogy más püspökök is tettek intézkedést a nemes czél 
megvalósítására úgy a ref., mint az ev. egyházban. Nagy 
örömmel említjük fel, hogy most már nemcsak a ref., 
hanem az ev. egyház is gondoskodott arról, hogy kül-
döttei az ausztriai kórházakban fekvő sebesülteket lá-
togassák, vigasztalják s számukra építő könyvecskéket 
vigyenek, vagy juttassanak. A hadügyi vezetőség is mind 
több prot. lelkészt állít be sebesültek és betegek vigasz-
talására és lelki építésére. 

Könnyű volna kesergő czikket írni arról, hogy mi 
mindenféle hézag van még s itt is, ott is mily sok közö-
nyösség mutatkozik még. Azonban bűnnek tartanám, ha 
most rekriminálásokkal töltenénk az időt és keserű vitákat 
indítanánk meg. Sokkal jobb, azt hiszem, ha ehelyett 
biztatunk, bátorítunk, élesztünk mindenkit, a ki még 
munkára nem indult. Mondjuk el azért minél több al-
kalommal, hogy ünnepélyes időket él nemcsak a nemzet, 

hanem az egyház is és súlyos krízisen megy át nem-
csak a nemzet, hanem az egyház is. Mondjuk el, hogy 
ebből nem az következik, hogy az egyháznak háború 
idején kevesebbet, hanem hogy többet kell dolgoznia, 
mint máskor; mondjuk el, hogy mivel rendkívüli idők 
vannak, nem kevesbíteni kell a lelki munkások számát, 
hanem még inkább, ha lehet, gyarapítani és hogy végre 
igazán meg kell becsüluünk és alkalmaznunk is kell 
azokat a nagy és'dicső evangéliumi igazságokat, melyek-
nek elhanyagolása, sőt a háború kitörése után sokszor 
kigúnyolása miatt egyházunk bizony jó ideig tétovázott 
és nagyon nehezen fogott hozzá ama rendkívüli intéz-
kedések megtételéhez, a melyekre pedig okvetlenül szük-
ség van, ha azt akarjuk, hogy végre valahára megvir-
radjon. Vajha igazán megvirradna már! Vajha minden 
ref. ós ev. lelkész ós egyháztag világosan látná, hogy 
elvész az evangéliumi egyház a magyar nemzet nagy 
kárára, ha a sebesültek és a csapásokkal sújtott család-
tagok százezrei a háborúra nem tekinthetnek vissza az 
egyházról való hálás emlékezéssel. Arra kellene igye-
keznünk, hogy egyházunk gyötrődő, kínlódó, szenvedő 
tagjai a háború után mindnyájan elmondhassák, hogy 
sokan adtak pénzt, ruhát, eleséget, gyógyszert, de az 
egyház vigasztalt, az egyház imádkozott velünk, az egy-
ház erősítette hitünket, az egyház óvott meg a kétségbe-
eséstől, az egyház élesztette bennünk a reménységet 
dúló harczok idején s általa megtapasztaltuk nemcsak 
azt, hogy van Isten, hanem azt is, hogy Isten a Jézus 
Krisztus által gyermekeivé és megváltottaivá tett ben-
nünket, ha hiszünk benne és ragaszkodunk hozzá. 

Úgy halljuk, hogy a ref. egyház vezérférfiai nem-
sokára összegyűlnek, hogy egyházunknak e súlyos idők-
ben való teendőiről komoly tanácskozást folytassanak. 

Imádkozzék mindenki, hogy az Isten lelke hassa 
át őket és vezesse tanácskozásaikat s hassa át a testvér 
ev. egyház vezetőit is, hogy teljes Isten előtti felelős-
séggel hányják-vessék meg a már megszerzett tapasz-
talatok alapján a teendőket s az legyen a legfőbb néző-
pontjuk, hogy az egyház a háború után aszerint lesz 
viruló, vagy pusztuló, a mint most áldást terjeszt, vagy 
— a mitől Isten óvjon — kötelességeit elhanyagolja! 
Pedig, hogy viruló legyen, az nemcsak egyházi, hanem 
elsőrendű magyar nemzeti érdek is. 

Dr. Szabó Aladár. 

TÁRCZA. 

A postamadárról. 

Kering az érczmadár 
Ott, Przemysl felett, 
Hordja ki, viszi be 
A sok-sok levelet. 
Még könnytől nedveset. . . 



Százezer puskacső 
Leselkedik rája, 
Ezer ágyúból száll 
A gyilkos tűz-láva, 
Csakhogy eltalálja. 

De egy vékony fátyol 
Eltakarja, védi: 
Milljó sóhajtásunk 
Mint felleg kíséri, 
Függönyként csipkézi . . . 

Oh, de van ennél is 
Még erősebb vértje: 
Pánczélolc pánczélja, 
Bástyák erőssége, 
Mi biztosan védje. 

Hogy anya, hitves-szív, 
Ne hiába várja: 
Isten maga vigyáz 
Az égi postára: 
A sok százezrünktől lesett gépmadárra... 

Szekszárd. Bodnár István. 

Salzburgi levél. 
Salzburg, február 7. 

Abban a reménységben voltam, hogy ez alkalommal 
majd lerakói levelet írhatok. Ez azonban nem sikerült. 
Az okát mindjárt megírom okulásul azoknak, a kik 
mostanában esetleg — Krakóba igyekeznek. 

A kisebb morva városok közül sokkal többet akar-
tam meglátogatni. Prossnitzban voltam is ; majd Prerau, 
LeipniJc, Schönberg lettek volna soron, azután Teschen, 
Troppau, Máhr.-Ostrau stb. Előbb azonban Krakóba igye-
keztem. Azt tudtam, hogy Krakóba most csak úgyneve-
zett Passierscliein-woX lehet bejutni, mert Krakó előtt, 
aztán a második állomásnál, Krzeszowieze-nél mindenkit 
megvizsgálnak s a kinek Passiersclieinja nincs vagy írá-
sai valahogy nincsenek rendben, azt irgalmatlanul leszál-
lítják. Miután azonban én — sajnos, tévesen — úgy ér-
tesültem, hogy Passierschein-t Krzeszowiczében is lehet 
kapni, egészen nyugodtan indultam el Krakó felé. Út-
közben azonban útitársaimtól megtudtam, hogy a Passier-
scheinért előzőleg írásban kell folyamodni a krakói vár-
parancsnoksághoz s ha az jónak látja, megadja az en-
gedélyt a városba való belépésre. A Passierschein mellé 
azonban fényképes igazolványt is kell szerezni az illetékes 
politikai hatóságtól s csak így felfegyverkezve lehet 
megközelíteni a megerősített várost. Miután azonban én, 
bár már egész kötetre való igazolványaim vannak, ezek-
kel még sem rendelkeztem, jobbnak láttam a szép és 
eleven Máhr.-Ostrauban leszállani, abban a reményben, 
hogy onnan majd néhány nap alatt elintézik a krakói 
várparancsnoksághoz benyújtandó kérvényemet. 

Mahr.- Ostrau. 

A Krakó felé vezető Nordbahn vonat most rend-
kívül érdekes. Itt látja az ember azokat az óriási ará-
nyokat, a melyekben a háború anyagi része lejátszódik. 
Majd minden öt és tíz perezben óriási hosszúságú teher-
vonatok mennek fel- vagy lefelé, telve mindennel, a mi 
a háborúhoz szükséges. Legfőképen persze élettel, szép, 
friss, víg, fiatal katonák ezreivel. — A pihenő állomá-
sokon iszonyú zsivaj, dalolás, lárma. A monarchia min-
denféle nyelve megszólal. A kocsik oldala tele rajzzal, 
fölírással. Sok helyen olajnyomatú Mária-képek vannak 
a kocsi oldalára szegezve s virágdísszel körülvéve. — 
Másutt a sapkákon háromszínű magyar pántlika . . . Ezek 
a mi fiaink. Czigaretta s egyéb ennivaló nekik is jut a 
jókívánságok mellé s boldogok, ha magyar szóval együtt 
kapják . . . Azután jönnek a csendes vonatok. A máltai 
lovagrend nagyszerűen berendezett szép tiszta mozgó-
kórházai, vagy a teherkocsiknak betegszállító kocsikká 
előléptett százai. Itt már csend van és némaság minde-
nütt ! . . . S milyen csodálatos az embereknek velükszületett 
optimizmusa ! Ezeknek a lefelé jövő kocsiknak látása nem 
némitja el a dalt az ajkakon, nem teszi gyengévé azokat, 
a kik még csak fölfelé indulnak erővel, élettel, dallal, 
reménységgel!... 

A krakói hadtestparancsnokság most Máhr.-Ostrau-
ban székel. Megpróbáltam tehát általa a krakói utat elő-
készíteni. De nem lehetett, mert kiderült, hogy a közös 
hadügyminisztérium számomra csak az ú. n. Hinterland-on 
való működést engedélyezte. Ezt a szót is a háború terem-
tette. Hinterland alatt értik a katonák azt a vidéket, a 
mely már a hadműveleti területek mögött van. Krakó 
pedig, sőt Mahr.-Ostrau és Máhr.-Weisskirchen is már 
beleesnek az operácziós teriiletek, katonai készülődések 
stb. körzetébe. 

így tehát tulajdonképen már Máhr.-Ostrauban sem 
volt szabad dolgoznom. De miután már aznap nem utaz-
hattam vissza, meglátogattam az ottani ev. papot, Johann 
Michalik-ot, a ki nagyon szívesen fogadott, mindjárt 
iratokat is kért tőlem s még estefelé el is kísért egy 
kórházba, a hol magyarok voltak. Este istentisztelet volt 
az ev. templomban s így alkalmam volt ezt is látni. 
A templom igazán gyönyörű belülről. Ennél szebbet, ízlé-
sesebbet, megvallom, még alig láttam. Igazi Predigt-
Kirche. Nem róm. kath. arányú és beosztású, hanem 
direkt predikácziók számára való. Gyönyörű a faburko-
latú lapos mennyezete, a mely épen azért, mert csupa 
fa s nem képtelen bazilika formájú kupolában van fel-
építve, a legjobb akusztikát teremti meg. Itt láttam az 
első lutheránus „oltár"-t is, a mely egy perezre sem volt 
r. kath. ízű és mint szimbólum gyönyörűen és puritánul 
hatott. A templom tervezője, mint hallottam, most esett 
el a harezmezőn. A ki templomot épít, jó lesz, ha ezt 
a gyönyörű alkotást akár képben, de még inkább a való-
ságban igyekszik egyszer megnézni. 

Másnap még egy kórházba mentem, a hol szintén 



nagy szükség volt reám. Általában azon a vidéken, 01-
mützöt és környékét is belevéve, nagyon elkelne egy 
tábori lelkész. Talán lesz is nemsokára. Legalább Krakó 
számára fognak valakit behívni, úgy hallottam. 

Visszatérve Olmützbe, már várt a távirat, a mely 
hazahívott Budapestre, hogy onnan egyenesen Sarajevoba 
menjek, mint katonai szolgálatra behívott tábori lelkész. 
A hadügyminisztérium azonban ez alól a szolgálat alól, 
épen missziói utamra való tekintettel, egyelőre felmentett 
s így mehettem vissza Bécsbe, a hol a hadügyminiszté-
riumban többször megfordultam s örömmel láttam, hogy 
tábori lelkészeink száma mostanában szinte napról-napra 
szaporodik. 

Baden. 

Bécsből kimentem Badenbe, a hol már két hónap 
előtt jártam, de természetesen mindenfelé új betegeket 
találtam, a kik között nagyon sok iratot s olvasnivalót 
osztottam ki. Régi sebesültekkel is találkoztam, a kik 
örömmel beszéltek Isten megtartó kegyelméről gyógyu-
lásukban. És olyat is találtam, a kivel valahol fönn Cseh-
országban már találkoztam. Az ilyen viszontlátás mindig 
különös öröm mindkettőnkre nézve. 

Salzburg. 

Bécs után Ciliibe készültem, de miután oda a gráczi 
tábori lelkész könnyen átmehet, inkább Salzburgba jöt-
tem, a hol és a környékén még eddig nem járt magyar 
prot. pap vagy tábori lelkész. És épen ma kapott a hely-
beli evang. lelkész táviratot, hogy Zell am £ee-ben egy 
magyar ref. katona úrvacsorát szeretne venni. Holnap 
odaindulok egy napra. Épen 4 óra hosszáig tart az út, 
most a háborús időben csak oda, személyvonattal. Salz-
burgban ís van vagy 14 kórház. Az egyikben egy ref. 
tanító is fekszik. Ugyanabban a kórházban találtam la-
punknak egy volt szedőjét a Hornyánszky-nyomdából, a 
ki nagyon boldog volt, hogy épen a Prot. Egyh. és Isk. 
Lap egyik munkatársa látogatta meg. Itt hallottam azt 
is, hogy Ischlben is sokan vannak magyarok, tehát oda 
is el kell mennem, nem is szólva Innsbruckról, a hová 
pedig a trieszti ref. magyar tábori lelkész is elmehetne. 

Olvasom, hogy az evangélikusok egyszerre két em-
bert is fognak kiküldeni Ausztriába. Csak jöjjenek. Hi-
szen a sebesültek is folyton jönnek-mennek s a mi 
munkánk is olyan, hogy sohasem fejeződhetik be, mert 
mindig elölről kell kezdeni ugyanazt. 

Sebestyén Jenő. 

Stájerban, Karinthiában. 
Beutaztam Stájerországnak, Karinthiának nagy ré-

szét. Voltam Bruck (am Mur)-ban, Leobenben, Knittel-
feldben, Klagenfurtban, Villachban. Mindenfelé sok kór-
ház, a kórházakban sok magyar szenvedő katona. Az 
utóbbi két helyen külön-külön 100-nál több ref. sebesültet 
találtam. Lelkileg mennyire magukra voltak hagyatva. 
A legtöbbnek egyedüli lelki táplálékát egy elnyűtt ima-

könyv képezte, melyet egy jezsuita atya irt! „Hisz ez 
nem a mi hitünk szerint való könyv, édes barátom!" 
világosítom fel. „Hát hiszen mi is furcsának találtuk 
először, de más hiányában sokat forgatván, megszoktuk", 
hangzott a csaknem stereotíp válasz. Nem csoda azután, 
hogy mikor egy súlyos beteg ifjút űrvacsoráztattam, 
alföldi, színkálvinista vidékről valót, keresztet vetett. 
Tény, hogy nagy kísértésnek vannak kitéve kórházakban 
ápolt híveink. Minden nagyobb kórháznak megvan a 
külön róm. kath. tábori lelkésze, a legtöbb helyen apá-
czák végzik az ápolást, naponként többször fennhangon 
imádkoztatnak a betegekkel, misékre viszik őket stb. 
Az idősebbek mégcsak ellene tudnak állani a sok kísér-
tésnek, de az ifjak lelkére sokszor — sajnosan tapasz-
taltam — mély benyomást gyakorolnak. Ezt ellensúlyozni 
csak lelki gondozással, ref. szellemű jó és sok olvasni-
valóval lehet. Ép ezért hálás köszönettel adózom a buda-
pesti lelkészi hivatalnak, Bús József sellyei, Tóth Kál-
mán gárdonyi, Nagy István kisújszállási lelkész uraknak, 
kik vallásos iratokkal ellátni szívesek voltak és lehetővé 
tették, hogy körutamon mindenütt kellő mennyiségű és 
minőségű lelki táplálékot hagyhattam szegény, messze 
idegenben, súlyos próbák alá vetett véreinknek. De mivel 
az aratni való sok, nagyon kérem lelkésztársaimat, 
továbbra is adakozzanak szegény katonáink számára, 
hisz itt esik igazán jó földbe a mag, a hol a sors az 
emberek lelkében az elevenig szántott. (Ezután már nem 
lesz panasz ! Szerk.) 

Villachban, Klagenfurtban istentiszteletet is tar-
tottam, előbbi helyen egy kórházi teremben, utóbbinál 
az ev. templomban. 0, ezek az idegenben tartott magyar 
istentiszteletek! Sose fogom őket elfelejteni. De azt 
hiszem, a jelenvolt szegény, szenvedő hívek sem. Már 
az is öröm volt nékik, hogy magyar szót hallottak, hát 
az micsoda boldogság, hogy rendes istentiszteleten lehet-
tek, úrvacsorával élhettek ! „Most látjuk, most érezzük, 
uram — mondá egy egyszerű ember —, mennyire a 
lelkűnkhöz van nőve a vallás; jobban éhezzük a lelki 
táplálékot, mint a mindennapi kenyeret." 

Villachban temettem is. Egy ott elhunyt hódmező-
vásárhelyi családos katonát. A katonai pompa daczára 
is de szomorú temetés volt! Csak a messze távolban 
könnyeit hullató fiatal özvegyre és hirtelen megárvult gyer-
mekekre kellett gondolni és elszorult az ember szíve. 
Micsoda gyász üthetett tanyát abban a vásárhelyi haj-
lékban, honnét még a sóhaj szárnyán sem ér el a gon-
dolat messze,'.az olasz határhoz közel domboruló magános 
sírhalomhoz ! De engem még ennél is jobban szomorított 
az a tudat, hogy ennek e szegény, idegenben elköltözött 
léleknek súlyos, sötét napjait nem derítette senki, semmi; 
bátorítás, vigasz nélkül kellett szembenézni a halállal. 
Pedig Villachban is, Klagenfurtban is 100-nál több ref. 
beteg és sebesült katonát találtam s mindezek csak akkor 
juthatnak egy kis lelki táplálékhoz, ha egyszer-másszor 
kiszakíthatom magam a gráczi kórházak tömkelegéből. 
S akkor is micsoda óriási inunkamező vár reám a III. 



hadtest területén, mely Póláig, Triesztig, majd az olasz 
határon lévő Tarvisig terjed ! 

Ujabban ugyan kaptunk két munkatársat, de nincs 
köszönet benne. Behívtak a III. hadtesthez két osztrák 
ev. lelkészt, a kik egy árva kukkot sem tudnak magyarul. 
Ennek érdekes históriája van, jó lesz megjegyezni. 
Eckhardt gráczi ev. főesperesnek sehogy sem tetszett, 
hogy a III. hadtestnél két magyar prot. tábori lelkész 
van (Meskó és én), német pedig csak egy (Pólában). 
Hol itt a paritás? töprengett és nem nyugodott, fűhöz-
fához járt, kérvényezett, míg végre elérte, hogy két 
német ev. lelkészt hívtak be, egyet Gráczba, egyet 
Klagenfurtba. Most a helyzet a következő : a III. had-
test területén lévő magyar prot. katonák (sebesültek) 
száma úgy aránylik a német protestánséhoz, mint 5 : 1, 
a magyar prot. tábori lelkészek száma pedig a néme-
tekéhez 2 : 3. Holott német ev. czivil-lelkész minden 
nagyobb városban van, a ki annak a néhány ev. német 
katonának a lelki gondozását elláthatná, szegény magyar-
jaink pedig szenvednek, meghalnak lelki táplálék, lelki 
vigasz nélkül ez idegen világban, a hol még beszélni 
sem tud velük senki. Maguk a villachi, a klagenfurthi 
ev. német lelkészek is különösnek találták, mert szerin-
tük is inkább magyar tábori lelkészekre lett volna szük-
ség. Ámde Eckhardt főesperes úr előtt fő a paritás és 
ő nem engedheti, hogy a magyaroknak több jusson. 

Grácz, Leonhardt-Str. 30. E. Szabó Dezső, 
cs. és kir ref. tábori lelkész. 

BELFÖLD. 

Megjegyzések. 
Országszerte folyik a gyűjtés az üdvös czélra, hogy 

református katonáinkat úgy a táborokban, mint a kór-
házakban helyzetüknek megfelelő, építő erejű vallásos ira-
tokkal láthassuk el. Ez közszükség s hisszük, hogy 
az adakozásokra nagy mértékben igénybe vett közönség 
ettől a czéltól sem vonja meg áldozatos kedvét és szí-
vét. Az anyagi eszköz hamarosan együtt fog lenni. Ha 
nem lenne vagy nem elegendő mértékben, csak sürges-
senek, erre a czélra kell elég erősnek lenni. Kell akkor 
is, ha más egyebeket kell érte mellőznünk vagy felál-
doznunk. 

Hogy melyek lesznek az elküldendő füzetek, az 
eddig forgalomban levők-e vagy újabbakat is fognak 
írni, szerkeszteni? Nem tudom. Mindenesetre azonban 
szükséges, hogy újak is írassanak már csak azért is, 
hogy a táborokban és kórházakban eddig szerzett tapasz-
talatok érvényesüljenek s az ezeken alapuló kívánalmak 
teljesüljenek. (Csikesz Sándor nemsokára elkészül azzal 
az imafüzettel, a melyet főleg sebesültek számára ír. 
SzerJc.) 

Itt akarok épen egy szükséges dologra rámutatni 
és a figyelmet erre felhívni. 

Köztudomású dolog, hogy úgy a táborban, mint a. 

kórházakban a református tábori lelkész kevés. Kevés 
is lesz mindig, mert református hitsorsosaink a külön-
böző ezredekben szét vannak szóródva. Ez a területi 
szétszóródás okozza, hogy egyik-másik katona még ma 
is azt panaszolja, hogy hat hónap óta nem hallotta az 
Isten igéjét, a mire pedig annyira áhítoznak. 

Ennek a tapasztalatnak arra kell bennünket vezetni, 
hogy a specziális czélnak megfelelőleg kidolgozott egy-
házi beszédeket is kell a táborokba küldeni. Nem mon-
dom, hogy csak az egyházi beszéd az Isten igéje, de 
református népünk általában szereti a prédikácziót, lelke 
össze van azzal nőve s ezt nélkülözi legnehezebben. 
Erre kellene fektetni a legfőbb súlyt. Minden vasárnapra 
szükséges lenne egy jól felépített prédikácziót a táborba 
küldeni, még pedig úgy, hogy az a nyomtatvány egy 
teljes istentiszteleti anyagot foglaljon magában előfohász-
szal és imával, textussal, beszéddel, utóiniával, Miatyánk-
kal és áldással, sőt felvenném az énekeket is épen úgy, 
mint a hogy itthon egy vasárnapi istentisztelet lefolyik. 
Mindennek együtt nyolcz nyomtatott oldalnál többre nem 
kellene terjedni. 

A berlini városi misszió, hol tudvalevően aránylag 
kevés a templom, már rég idő óta minden vasárnapra 
ad ki ily prédikáczió-lapot s ily módon pótolja a temp-
lom s a nyilvános istentisztelet hiányát. Mi pedig még 
inkább rá vagyunk most erre utalva, mert nemcsak a 
templomot, hanem az igehirdető lelkészt is kell pótolnunk. 

Ezeknek a predikáczióknak felolvasását pedig ott 
a táborban lelkész hiányában egész nyugodtan rá mer-
ném bízni egy világi intelligens református egyénre. Ki 
merné kétségbe vonni, hogy a budafoki főgondnok vagy 
a Huszár György, szóval tanáraink, tanítóink s presbite-
reink kezébe avatatlan helyre kerülnek ezek a beszédek ? 
Ellenkezőleg, még néhány temetési imát is küldenék 
számukra, nem azért, hogy a lelkész szolgálatát ne ke-
ressék, hanem hogy annak hiányában a vallás vigasz-
talását ne kelljen teljesen nélkülözniök s elesett bajtár-
suknak a végső tiszteletet megadhassák. 

Nehezebb feladatnak látszik az alkalmas egyének 
összeszedése, a kik ezt a megbízást elvállalnák s azt 
tényleg végre is hajtanák. A nehézség azonban csak 
látszólagos. A tábori lelkészek, kik az ezredek és szá-
zadok között forognak, úgyszólván minden században 
fognak erre alkalmas tiszteket találni, őket személyesen 
megnyerhetik, nevüket, postaszámukat a központnak be-
jelentik s ez hetenkint elküldi hozzájuk az egész isten-
tiszteleti anyagot. Azután mi itthon levők is igen sok 
alkalmas egyént tudnánk bejelenteni, a kiknek posta-
számát ismerjük s azt is tudjuk, hogy egyházunk nem 
méltatlanra pazarolná bizalmát. Ily módon rövid idő alatt 
egy egész szervezet állana egyházunk rendelkezésére, 
melyen mint megannyi csatornán folydogálna az élő 
víz azokhoz a lelkekhez, melyek most annyit tusakod-
nak, küzdenek s Isten után hozzánk fordulnak a lelki 
táplálékért. 

Mindezek sikeréhez azonban egy szükséges, hogy 



református katonáink lelki gondozása s a vallásos iratok, 
egyházi beszédek szétküldése egységesen legyen szer-
vezve, egy helyen legyen összpontosítva. E nélkül a si-
ker, az eredmény elmarad s ezért senki mást, csak ön-
magunkat okolhatnánk. Ily egyetemes kérdésben a kerületi 
tagoltságnak nincs helye, itt az összes református kato-
nák lelki szükségének kielégítéséről van szó az egész 
magyar református egyház közös munkájával, közös áldo-
zatával. Erre kérjük az iletékesek egyező akaratát. 

Sok oldalról lehetne ezt a kérdést tárgyalni. De 
erre most nincs idő. Én is csak azért foglalkoztam vele, 
hogy a vallásos iratok között a teljes istentiszteletet fel-
ölelő predikáczióra a figyelmet felhívjam. A rendkívüli 
idők rendkívüli eszközök és módok igénybevételét taná-
csolják. Fődolog, hogy mikorra az anyagi erő együtt 
lesz, mert együtt kell lennie, a vallásos iratok is készek 
legyenek s Isten segedelmével végezzék áldásos mun-
kájukat. 

Patonay Dezső. 
* 

A mi a fenti czikkben foglaltakat illeti, a kérdéses 
ügyet intézők bizonyára figyelembe veszik. Nem gondol-
nánk, hogy a harcztéren vagy táborokban rendszeresen 
felépített beszédekre volna szükség. Rövid, szívből fakadó, 
közvetlen allokucziónak nagyobb hatása van ott a tábo-
rokban vagy épen a harcztéren. — A meglévő imafüze-
tekbe fel lehet venni egy-két szép rövid imádságot 
megfelelő bibliai lokusokkal „az elesett bajtárs felett 
avagy sírjánál" (a „Harmatcseppek" új kiadásában van). 
— A mi az iratok szétküldésének egységes intézését 
mi már előzőleg, eleitől kezdve ezt ajánlottuk. Fájdalom, 
eddig sikertelenül. Talán még majd meglesz ez is. — 
A kórházakban ima- és bibliafüzetek mellett sok jó építő 
olvasmányra van szükség! 

Az E. L. Dsz. negyedik téli konferencziája. 
Míg Európa nemzetei harczolnak egymás ellen, 

míg Magyarország fiainak is nagy része a csatatereken 
vérzik és a háború még ünnepnapon sem szünetel, addig 
itthon, Budapestnek egy kis zugában hétköznapokból és 
ünnepnapokból vegyest egy négynapos nagy ünnepet 
készített nekünk a mi jó Istenünk. Nekünk mondom: 
egész Magyarországnak, nem vonom vissza ezt a szót, 
noha ezeren sem voltak talán, a kik tudtak a dologról 
és százötvenen lehettek, a kik igazán ünnepeltek. Az 
Evangéliumi Leány-Diákszövetség tartotta téli konferen-
cziáját január 30-tól február 2-ig. 

Hogy az előbbi merésznek látszó állítást igazoljam, 
a végén kell kezdenem a dolgot: azon az üdvözleten, 
a melyet a konferenczia végén a M. E. K. Dsz. nevében 
mondott el annak főtitkára. E szerint a Leány-Diák-
szövetségre úgy tekint ezen a konferenczián az egész 
magyar diákmozgalom, mint életrevalóságának egy újabb 
bizonyítékára. Ha a fiúdiákok között megszüntetné is a 
háború az evangéliumi munkát, ebből a mozgalomból, a 

Leánydiákszövetségből újra éledne az egész. És mi mást 
jelent ez, mint Isten országa diadalát? Majd ha azok 
leszuek a magyar nemzet szellemi vezetői, azok a papok, 
tanárok, orvosok, ügyvédek, a kiket az evangélium ereje 
nevel a hazának, akkor jön el az az idő, hogy földi 
viszonyok között mennyei állapotok fognak uralkodni 
Magyarországon. Istennek a terve ez, melynek végre-
hajtásával minket bízott meg: a mai ifjúságot. A fiú-
diákokat most háborúba kérte és így a leányok kon-
ferencziája képviselte a világ előtt is a munka foly-
tonosságát. 

Egy teadélutánnal vezettük be a konferencziát 
szombaton délután. A programm kiemelkedő pontjait 
megjelölni lehetetlen, mert minden pont kiemelkedő volt. 
A két énekszám : egy duett és egy karének, özv. dr. 
Misley Sándorné előadása a konferencziák sikerének 
titkáról, titkárunknak, Pók Margitnak rövid beszéde az 
E. L. Dsz. nagy missziójáról, Szabó Irma bibliamagya-
rázata két ifjú próféta elktildetéséről és a mi elküldeté-
sünkről, minden arra szolgált, hogy a kinek nyitva volt 
a lelke, így kiáltson fel: Itt nemcsak emberek munkál-
kodtak, hanem az Űr maga! Minden ponton többet kap-
tunk, mint a mennyit vártunk, sőt többet, mint amennyit 
kérni tudtunk; annyit kaptunk, amennyit kérni szeret-
tünk volna. A mi töredék imádságainkat Isten teljes 
mértékben meghallgatta. 

A tulajdonképeni konferenczia két részből állt: a 
délelőttökből és a délutánokból. Délelőtt volt a vezetők 
konferencziája a Csillag-utczai diákszobában. Következő 
részekből állott: Imaóra; utána bibliatanulmány e tárgy-
ról: Jellemképzés a Mester kezében. Aztán az E. L. Dsz. 
egy-egy tagja beszélt minden vezetőket érdeklő kérdé-
sekről : viselkedésünk a szövetségen kívül és a vezető 
felelőssége a köri tagokért. Az előadások után eszme-
csere. Vasárnap az istentiszteletet is beleszőttük pro-
grammunkba. A Kálvin-téri templomban Kiss Géza s.-lel-
kész is megemlékezett a mi munkánkról. Az utolsó 
nagyobb előadásokat a M. E. K. Dsz. egy-egy előadója 
tartotta: Victor János a Világszövetség jelentőségéről 
a mostani időkben; Gombos Ferencz a kísértésekről; 
Benkö István az örök életről. Ezek a délelőttök külö-
nösen építőek voltak. A M. -E. K. Dsz. előadóitól vártunk 
legtöbbet és meg is kaptuk, a mit vártunk. De Isten 
különös mértékben megáldotta a saját előadóinkat is, a 
kiktől kevesebbet vártunk, de a kikért épen ezért többet 
imádkoztunk. És így történt a délutánokon is, melyeket 
a nyilvánosság számára rendeztünk a Lónyai-utczai gim-
názium dísztermében. Ezúttal csak nők voltak az elő-
adók. Két-két előadás került ki minden délután a mi 
tagjaink közül. Pók Margit o. h., Hefty Mária, Mojsiso-
vich Margit, Kayser Margit, Victor Ella és Tildy Jolán 
b. hallgatók voltak az előadók. Bibliamagyarázatot Takaró 
Gézáné, Prém Margit és Vargha Gyuláné tartottak. Sok 
új barátot szerzett nekünk ez a három délután és új 
tagokat is, olyanokat is, a kikre már régóta várunk. 
Hiszem, hogy senki sem ment el üresen, tapasztalatok 



nélkül erről a konferencziáról. De a legtöbbet talán 
mégis azok láttak, legnagyobb tapasztalatokat azok szerez-
tek, a kik együttes imádkozásokkal és még több magá-
nos imádsággal készítették elő a konferencziát. Ez az a 
nagy tapasztalat, hogy minden munkának, de különösen 
minden keresztyén munkának a sikere arányban áll az 
érte felhangzott imádságoknak nem is a számával, ha-
nem őszinte szívből fakadó voltával. Az én tapasztalatom 
is ez volt: „Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én 
lelkemmel! azt mondja a seregeknek Ura". 

Tildy Jolán. 

A MI ÜGYÜNK. 

Kálvin-Szövetségünk f. hó 18-án este 6 órakor a 
Ráday-utczai díszteremben estélyt rendez a következő 
tárgysorozattal: 1. Ének, Ima. 2. Petri Elek egyházker. 
főjegyző megnyitóbeszédet mond. 3. Fröhlich Dóra éne-
kel, zongorán kíséri id. Victor János. 4. Bernát István 
dr. elnök előadást tart A háború tanulságai és népünk 
czímen. 5. Losonczi Lajos: Andante cantabile, Reissiger 
C. G.: Rondo (allegro motto), előadják : Losonczi Lajos 
hitoktató lelkész hegedűn, Losonczi Gyula hitoktató lel-
kész gordonkán, Losonczi Lajosné zongorán, Losonczi 
Gyuláné harmóniumon. 6. Költeményeiből felolvas Osváth 
Eszter főv. tanárnő. 7. Szövetségünkről: dr. P. Horváth 
Zoltáu titkár. 8. Szaval Fiers Elek theologus. 9. Ének. 
Belépő díj nincs. 

Előlépés. Örömmel jelentjük, hogy iigyv. titkárunk 
és lapunk társszerkesztője pálóczi Horváth Zoltán dr. fő-
hadnagy lett. Most a keleti pályaudvaron teljesít terhes 
szolgálatot. 

IRODALOM. 
100,000 példány. A Harmatcseppekből, mint mult 

számunkban jeleztük, a 8-ik tízezer példány már fogytán 
volt. Most újabban húszezer példányt nyomattunk. Ebben 
a kiadásban van egynéhány új részlet, úgymint: Ima ós 
beszéd elesett bajtárs temetésénél. Levél a hadbavonul-
takhoz és sebesültekhez. Ez a kis imafüzet különösen a 
hadba és harcztérre vonulók számára a legalkalmasabb. 
Napról napra mennek katonáink a harcztérre. Lelkésztár-
saink gondoskodjanak arról, hogy egy se menjen el e 
nélkül az útravaló nélkül. A mostani rossz postai viszo-
nyok mellett sürgősség esetén leghelyesebb távirati megren-
delést intézni a Ref. lelkészi hivatalhoz (IX., Kálvin-tér 8). 

Az „Igaz Gyöngyök" januári száma vonzó, építő 
tartalommal jelent meg. Ez is nagyon alkalmas sebesült 
katonáink közötti szétosztásra. A kik ez ügyet szívükön 
hordják, forduljanak megrendelésükel a szerkesztőhöz, 
Takaró Géza ref. lelkészhez Budapest, X., Ihász-u. 15. 

A Prot. Szemle 1-ső száma a következő tarta-
lommal jelent meg: I. Czikkek. Kiábrándulás. R. L 
Megjegyzések a vallás lélektanához. Ravasz László. H. 
Józseí és Szilágyi Sámuel tiszántúli superintendens. R. Kiss 
István. II. Szemle. Számadás. Aleph. III. Irodalmi szemle. 
A vallástörténeti kutatások legújabb iránya: jellemzése 
és irodalmi szemléje. Varga Zsigmond. A reformáczió 
és a kultúra viszonyának kérdéséhez. Révész Imre. IY. 
Apró kritikák. V. Jelek és magyarázatok. 

A Magyar Könyvtár sorozatában (750—753) két 
aktuális érdekű füzet jelent meg. A modern háború esz-

közei és Ausztria és Magyarország hadereje czímen. 
Ajánljuk őket olvasóink figyelmébe. 

Beköszöntő. Szelényi Ödön, a pozsonyi ev. theol. 
akadémia tanára vette át a Theol. Szaklap szerkesztését. 
Beköszöntőjéből néliány részletet adunk. „A „Theol. 
Szaklap" a folyó évvel új szerkesztőség vezetése alá 
került. E változás kötelességünkké teszi, hogy a theol. 
tudomány művelőit és barátait programmjáról röviden 
tájékoztassuk. Ha a theologiát igazán tudománynak tart-
juk, úgy e programúinak csak egyetlen egy gerincz-
goudolata lehet: a tudományos vizsgálat szabadságának 
feltétlen tisztelete. A vizsgálat szabadságának a theologia 
s egyházi élet minden ágában érvényesülnie kell az 
írástól fogva a gyakorlati munkásság problémáinak 
mezejéig. A történelmi jelenségek, nagy alakok sem 
élvezhetnek bírálatmentességet, hiszen valódi értékök 
és nagyságuk épen a vizsgálat es kritika tükrén át 
látszik igazán; még az előforduló foltok, fogyatkozások 
is a kiválóság kiemelésére szolgálnak. E tudományos 
elvből vas szigorúsággal folyik a vizsgálat elfogulatlan-
sága, tárgyszerűsége, a mit tudományos munkában fül-
csiklandozó stilformákért feláldozni nem szabad. A meg-
győzésnek, megértetésnek legegyszerűbb eszköze a vilá-
gosság, a féléreértést nem tűrő szabatosság, a mely a 
tudományos stílusnak, ha egyúttal kiérezzük belőle az 
író és kutató önzetlen szeretetét tárgya és az igazság 
iránt, oly szépséget ad, mely az olvasók lelkét önkén-
tejenül lebilincseli és mellékes szempontok követése alól 
felszabadítja, E komoly, tárgyias hangnak kell érvényre 
jutnia a tudományos polémiában is. A Theol. Szaklap 
egyéb egyetemes érdekű feladatok mellett különös gon-
dot fordít a magyar theologiai irodalomra, történetére, 
fejlődése irányaira s jelen állapotára is. Ez a munka a 
mi sajátlagos feladatunk; ezt helyettünk, magyar theo-
logusok helyett senki más el nem végzi. Nemcsak a 
mult mezején tarlózunk a magyar theol. irodalom em-
lékei után, hanem a jelenben is meg fogunk látni min-
kísérletet, a melyben komoly tudományos törekvés tük-
rözik. Nem szegődünk egyetlen párt szolgálatába sem, 
mert ez is gátolná a vizsgálat szabadságát. Tiszteljük 
mindenkinek tudományos meggyőződését, megbecsüljük 
munkája eredményét s a harezban álló argumentumok 
csatája felett ott kell lebegnie a tudományos igazság 
minden ellentétet kiegyenlítő szeretetének s a munkatárs 
megbecsülésének, még tévedésében is. Bizalommal, szere-
tettei hívjuk a reformáczió egyházaiból a theol. tudomány 
barátait a közös munkamezóre: nem egymást ítélni, ha-
nem egymást megérteni. Hisszük, hogy Isten kegyelme 
megáldja, gyümölcsözővé teszi ily szent feltétellel s aka-
rattal kezdett munkánkati Mi is mondjuk: Úgy legyen! 

A „Belmisszió" január—februári száma a követ-
kező tartalommal jeient meg: A „Belmisszió" jövő évi 
munkaprogranimja. A szerkesztő. Tábori és kórházi lelki-
gondozás s jelenlegi háborúban. B. M. A gyermekvéde-
lemről. Paulik János. A belmisszió tanítása a theologiai 
akadémiákon. Mayer Endre. Jelentés a Bányakerület 
területén levő fogházakban, börtönökben, fegyházakban 
letartóztatott és javítóintézetekben elhelyezett ág. hitv. 
evangélikusok lelkigondozásáról. Bodelschwingh. Wall-
rabenstein Jakab. Belmisszió munkásság Stuttgartban. 
Adorján Ferencz. Nehéz sebesült imája. Sírnál. (Költe-
mények.) Sántha Károly. Néhány szó a falun tartani 
szokott vallásos estélyekről. Hírek és irodalom. Előfizetés 
egész évre négy kor. Kiadja a Luther-Társaság (VIII., 
Szentkirályi-u 51.). 



EGYHÁZ, 

Lelkészválasztás. A hevesi ref. egyházközség Ké-
részy István tiszanánai s.-lelkészt, a pocsaji ref. egyház-
község Hajdú Gyula debreczeni s.-lelkészt választotta 
lelkészéül. 

Segédlelkész-elhelyezés. Dr. Baksay Sándor püs-
pök Simon Lajost Szolnokról Sepsére helyettes-, Szat-
máry Józsefet Nagyszékelyre segéd-, Szönyeghy Sándort 
Szolnokra ideiglenes segédlelkészül rendelte. 

Bevonulás. Göde Lajos szekszárdi és Tóth József 
budapesti hitoktató lelkész tényleges szolgálatra vonult 
be. Az előbbi az északi, az utóbbi a déli harcztérre ment. 
Áldást kívánunk nehéz munkájukra 1 

Egyházkerületi választások. A dunameÜéki ref. 
egyházkerületben Szabó Károly nagyharsányi lelkész, 
volt országgy. képviselő lelkészi és dr. Benedek Zsolt 
konventi titkár világi aljegyzőül választatott meg a be-
adott szavazatok nagy többségével. — Szász Károlyt, a 
képviselőház alelnökét, nagyemlékű püspökünk fiát, a 
dunántúli ref. egyházkerület egyházközségeinek presbi-
tériumai nagy szavazattöbbséggel világi tanácsbíróul vá-
lasztották. 

Orvoslás. Lapunk hasábjain is több ízben hang-
zottak fel panaszok jogos sérelmek miatt. Ezek külö-
nösen két dologra vonatkoznak. Az egyik a tábori lel-
készek ügye. A háború elején alig .néhány prot. lelkészt 
hívtak be szolgálatra. Jöttek azután a sebesültek ezrei. 
Ezek körében is alig néhány lelkész működött. Utalunk 
azokra a czikkekre, a melyek lapunkban megjelentek. 
Most már ezen a téren javul a helyzet. De még mindig 
sok a hiány. Igazán jó volna már, ha ebben az irányban 
gyökeres és minden jogosult panaszt végleg elhallgattató 
intézkedés történnék. Úgy hisszük, hogy az illetékes 
intézők nem zárkóznak el ez elől. Hiszen elsőrendű ér-
deke mindenkinek katonáink lelki erejének ápolása, fo-
kozása. — Volt és van más sérelem is. Épen lapunk 
legutóbbi két számában is vezetőhelyen megemlékezett 
erről munkatársunk. Ez a lélekhalászat ügye. Szabad e 
ilyennek most történnie?! Szabad-e visszaélni egy-egy 
szenvedőnek kínos helyzetével, vergődő lelkével? Nem 
kell-e most különösen tiszteletben tartani az érettünk 
szenvedők, haldoklók lelkiismeretét, vallásos meggyőző-
dését?! Bakó József nagykőrösi lelkész, országgyűlési 
képviselő a L. E.-ben felhívást tett közzé, hogy a kik 
bármilyen sérelmes konkrét esetről értesülnek, jelentsék 
ezt be nála; a honvédelmi miniszter szigorú vizsgálatot, 
orvoslást ígért. Helyes és köszönetet érdemlő fáradozás! 
De mi ezenfelül még sokat várunk egyházkerületünk 
elnökségeinek értekezletétől, a mely tudomásunk szerint 
nemsokára összeül, hogy egyöntetű, energikus intézke-
dések által adjon az egyházunkra még fokozottabb mér-
tékben váró nagy munkáknak kellő irányítást és minden 
akadályon győzelmeskedő lendületet. 

Eucken Rudolf előadása. Zsúfolásig megtelt a 
„Pester Lloyd" nagyterme. Jankovich miniszter és több 
előkelőség is csak nagy nehezen férkőzhetett oda a 
fenntartott helyekre. A kissé megkésett polgármesternek 
már csak a karzaton jutott hely. E sorok írója is, bár 
pontosan érkezett, csak a „kívül állók" sorában foglal-
hatott helyet. Mellette egy úr állt, a ki sok évvel ez-
előtt tanítványa volt a nagyhírű professzornak. Nagy 
tisztelettel, szinte áhítattal, lábujjhegyre ágaskodva nézte 
az érdekes, megkapó megjelenésű, lengő ősz hajú 
és szakállú, élénk temperantumú, 68 éves előadót és 
Jeste minden szavát. „Unsere gerechte Sache" volt az 

előadás czime. Lényegében nem mondott mást, mint 
azt, a mit előzőleg már a „Leipziger Illustrirte Zeitung"-
ban megírt és a mit fordításban mi is közöltünk. Nagy 
tapsvihar fogadta azt a kijelentését, hogy a németek 
tudják, hogy sok ellenségük és kevés igaz és Őszinte 
barátjuk van és tudják, hogy a magvarok igazi barátaik 
és ezt nem feledik el soha. 

Királyi elismerés a tábori lelkészeknek. Bjelik 
Imre püspöki és tábori vikárius körrendeletet intézett az 
összes tábori lelkészekhez, melyben tudomásukra hozza, 
hogy ő felsége a király kihallgatása alkalmával ismé-
telten a dicséret és legfelsőbb elismerés mellett emlé-
kezett meg a tábori és tengerészeti papság odaadó, hű-
séges szolgálatáról. A mi tábori lelkészeink is, mert 
hiszen nekik is szól ez, bizonyára hálásan fogadják ezt 
a legfelsőbb elismerést. De bizonyára mindnyájunk óhaja 
az, hogy valamikor majd a mi prot. lelkészeink külön 
katonai papi főhatóság útján vegyenek felülről jövő ér-
tesítéseket. 

Felhívás adakozásra. Az erdélyi Ref. Szemlében 
olvassuk dr. Kenessey Béla püspök meleghangú felhí-
vását, a melyben adományokat kér hiterősitő iratok ter-
jesztésére. Mint más helyen is megjegyezzük, az erdélyi 
egyházkerület adott 1500 K-t a kórházakban fekvő 
és már harcztéren levő katonák között kiosztandó val-
lásos iratokra. Ezt az összeget ide hozzánk küldötte és 
mi természetesen hűségesen sáfárkodunk a reánk bízott 
összeggel. A felhívás útján begyűlő adományok főleg a 
még, vagy már otthon levők (katonák és családtagjaik) 
erősítésére, vigasztalására szolgáló iratok beszerzésére 
fognak fordíttatni. Mint olvassuk, a kalotaszegi Kálvin-
Szövetség azonnal 200 K-t küldött a nemes czélra. 

Ne feledkezzünk meg a mi szegény hadifog-
lyainkról. Ezzel a meleg, szívhez szóló felhívással fejezte 
be főgondnokunk azt a szép beszédet, a melyet a Hadi-
foglyokat Gyámolító és Tudósító Hivatal helyiségeinek 
(IX., Üllői-út 1.) bemutatása alkalmával mondott és a 
melyről már megemlékeztünk. A beérkező adományokat 
a nálunk levő Gyüjtőívre vezetjük és beszolgáltatjuk. 
Ha valaha, ugy most kell hangoznia a nagy intelemnek : 
A jótéteményben meg ne restüljetek. Nekünk, a kik itt-
hon vagyunk, hálát kell adnunk, hogy eledelünk és ru-
házatunk vagyon, azoknak hősiessége folytán és szen-
vedései árán, a kik elmentek . . . Bele tudjuk-e magunkat 
képzelni igazán az ő helyzetükbe és azokéba is, a kik 
fogságban sínylődnek ?! 

Békenap, békeimádság. Elolvastuk egész terjedel-
mében azt az imádságot, a melyet a róm. kath. egyház 
feje, a pápa adott ki és a melyet a mult vasárnap 
(7-én) a pápai rendelkezés folytán Európa összes róm. 
kath. templomokban elmondottak. Szép és tiszteletre-
méltó rendelkezés. Az imának szép részletei vannak: 
„Oh tedd hajlandókká az embereket a béke csókjára, 
Te, a ki saját véred árán tetted őket testvérekké. És 
valamint egykoron Péter apostol esdő kiáltására: Tarts 
meg, Uram, mert elveszünk! Kegyelmes könyörülettel 
feleltél és lecsendesítetted a háborgó hullámok felett a 
vihart, azonképen most is mélységesen bízó könyörgé-
siinkre felelj kegyelmesen s adj a háborgó világnak 
békét és nyugalmat 1" Ezt minden keresztyén ember magáé-
vá teheti. Az utolsó kikezdést azonban nem. Mert hát 
a ^legszentségesebb Szüzet" tiszteljük ugyan, de nem 
feledkezhetünk meg arról a nagy alapdogmáról, a mely az 
1 Tini. II. 5-ben oly klasszikusan van kifejezve. 

Jelentós a pécsi ref. egyház 1914. évi munká-
járól. Nagy örömmel olvastuk el a pécsi ref. egyház 
ízlésesen kiállított évkönyvét. Hűséges sáfárkodás foly 



ott az Urnák dolgában úgy a szellemieket, mint az anyagi 
ügyeket illetőleg. Nyáry Pál lelkész az őrálló ott azon 
a fontos poziczión és Varga Nagy István kir. táblai 
tanácselnök az eklézsia főkurátora. A lelkész jelentésé-
ből legközelebb „Belföld" rovatunkban adunk egy köz-
érdekű részletet. 755 adófizető (XIV. osztályba sorozva) 
tagja van az egyháznak. Keresztelés volt 64, esketés 
25, temetés 94 (51 kórházban ápolt). A hitoktatásban 
részesülők száma 357 (73 a honvédhadapródiskolában 1). 
Közadakozásból 3249 K folyt be! 

Német lelkész látogatása Debreczenben. Mint a 
D. P. L. írja, Behr Richárd berlini lelkész nemrég Deb-
reczenbe érkezett a német vörös-kereszt sebesültszállító 
vonatával, a melynek ő a parancsnoka. Most majd gya-
kori vendégek lesznek a német lelkészek. Jönnek a ka-
tonák után. 

Adományok. Katonáink erősítésére és vigasztalá-
sára szóló iratokra újabban a következő adományok ér-
keztek az egyházkerületi pénztári hivatalhoz : Nagykőrös 
130T0, Baár-Madas ref. felső leányiskola 100 (hangver-
seny jövedelméből), Nagy tótfalu 51 52, Újvidék 30*07, 
Bicske 22, Dunaszentgyörgy 40, Luzsok 9'78, Tiszavár-
kony 15-90, Bonyhád 9*80," Újpest 6*60, Újvidék 6, Uj-
verbász 3, Sárbogárd 92*20, Piskó 20, Baranyahidvég 
25, Karancs 26'15, Hirics 5 40, Kiskunhalas 15 80, Va-
sad 5, Gyönk (német) 20, Dömsöd 38, Zengővárkony 
1011, Belvárd 11'52, Hamar István 5, Ócsény 8*34, 
Kopács 20'13, Bácsfeketehegy utólag 1. Lápafő 20 40, 
Budapest VI—VII. ker. 30, Királyháza 6, Velimirovacz 
10*80, Maradék 40, Ercsi 20, Fülöpszállás 7, Fiilöpszál-
lási Hitelszövetkezet 10, Mohács 40, Laskó 106, Rácz-
keve 9, Kölesd 59, Bácskossuthfalva 127*13, Kémes 5, 
Kecskemét 115*71, Kocsér 6, Huszár György nagykőrösi 
ref. főgimn. tanár, hadnagy (tábori posta 313) 10 K-t 
küldött meleghangú sorok kíséretében. Összesen befolyt 
1244*46 K. Mult számunkban kimutatott összeg 2049 41K. 
Eddig befolyt összesen 3293'87 K. Az erdélyi ref. egy-
házkerület beküldött erre a czélra 1500 K-t, úgy hogy 
a dunamelléki pénztárba erre a czélra beérkezett össze-
sen 4793*87 K. A legközelebbi számban tájékozás vé-
gett már jelezzük, hogy ebből az összegből már mit 
adtunk ki a folyó szükségletek fedezésére. További ke-
gyes adományokat is így nyilvánosan nyugtázzuk, az 
egyes egyházközségekből beérkezettekkel együttesen. 

Könyörület. Megemlékeztünk már arról, hogy Csi-
kesz Sándor szép czikkében említett Mező János műlá-
bára többen küldtek be adományokat. Felolvasták össze-
jövetelek alkalmával a megható történetet és így jöttek az 
adományok. Simon Ferenez Jászberényből 15, Göde Lajos 
Szekszárdról 14, Fövényesy Pál Ruttkáról 26 K-t, F. 
Varga Lajos nagyrábéi lelkész 2 K-t küldött. Ezt eljut-
tattuk Csikeszhez. Takács József czeglédi lelkész pedig 
100 K-t gyűjtött, a melyet közvetlenül küldök el. így 
hát összesen 157 K ment erre a czélra. 

ISKOLA. 

Betiltott tanügyi lap. A „Nemzeti Iskola" cz. 
politikai tanügyi lapot (fel. szerkesztője : Háda József) 
az igazságügyminiszter a hadviselés érdekeit sértő köz-
leményei miatt az ügyészség előterjesztésére betiltotta. 

Tanáraink a háborúban. Az Orsz. Középiskolai 
Tanáregyesület Közlönye a bekért adatok alapján közli, 
hogy 161 középiskolából 660 tanár hadbavonult és 8 
(nemzetiségi) internálva van. A behívottak közül a harcz-
téren küzd 396, belső területen teljesít szolgálatot 253. 

Elesett 29, megsebesült 52, hadifogságba esett 24, eltűnt 
7 középiskolai tanár. Ezzel kapcsolatban említjük a ne-
vezett tanügyi lap adatai nyomán, hogy a behívott német 
tanárok száma 4440. Ezek közül elesett a harcztéren 
20 igazgató (!), 28 professzor, 303 Oberlehrer (gimn. 
tanár), 103 helyettes- és 113 gyakorló-tanár, összésen 
567. Egy Cauer nevű tanár, a ki 60 éves, mint nép-
fölkelő-százados teljesít Belgiumban szolgálatot. 

Iskolamegnyitás. Eperjesen az ev. főgimnázium-
ban az I—VI. osztályban, valamint az ev. tanítóképző-
intézetben a tanítás a mult hó végén ismét megkezdődött. 
Adja Isten, hogy most már zavartalanul folyjon a meg-
kezdett munka! 

Levél a kórházból. Jóvér Antal zsolnai áll. főgimn. 
tanár, tartalékos zászlós, ref. egyházunk buzgó tagja, a 
ki a ruttkai missziói egyház részére is 1000 K-ás ala-
pítványt tett Fövényessy Pál ruttkai m.-lelkészhez a pan-
csovai kórházból írt levelet, a melyből egy részletet 
közlünk: „Négy és fél hónapi nehéz, sok fáradalommal 
járó menetelés, sokféle, addig nem is sejtett körülmény 
annyira megviselte testi erőimet, hogy végre teljesen 
elerőtlenedve, elgyengülve és lefogyva, deczember 12-én 
formálisan összerogytam. Erős láz és hideglelés gyötört, 
e mellett rheumatikus bajok is kínoztak ; 18 kilót fogy-
tam. — Nem írok sokat, ha közlöm, hogy minimálisan 
3000 km. utat tettem meg felszereléssel, gyalog; hóban, 
sárban, álmatlanul, sok nélkülözés közt töltöttem el sok 
napot! Röviden: olyan sok, szóval ki nem beszélhető 
dolgon, veszedelmen estem át, hogy véleményem szerint 
ember nem bírhatja ki! Legalább 50-szer voltam tűzben, 
nagyobb ütközetben 8-szor vettem részt, egyik 21 napig 
tartott; sokszor voltam olyan veszedelmes ágyú-, gép-
fegyver- és fegyvertűzben, hogy emberi fogalmak szerint 
onnau kiszabadulni lehetetlennek látszott! És mégis! 
Isten végtelen jósága, atyai gondviselése megmentett 
sértetlenül a legnagyobb bajokból is, de gyengének bizo-
nyult testi szervezetem ellenálló képessége! Istenben, 
az ő hathatós segedelmében bízva, életben maradtam s 
mondhatom, egyéni tapasztalatom alapján: az elbizakodott, 
vallástalan ember az ágyúdörgés, a gépfegyver és fegy-
verropogás^ közepette megtanul magába térni, imád-
kozni . . . Örök hálaadással borulok le ő s?ent Felsége 
előtt, hogy nem hagyott el soha. Hányszor zengtem leg-
szebb énekeinket a leghevesebb tűzben, hányszor rebeg-
tem forró imát halálos rettegések közepette: és soha 
nem csalatkoztam ! . . . 

EGYESÜLET. 

A háború és a kultúra. Munkácsi Süteő Istvántól, 
a dunántúli ref. egyházkerület világi tanácsbírájától vet-
tük a fenti czímen a következő megszívlelésre méltó 
sorokat: „Nagy lelki örömmel olvastam az „Ébresztő" 
januári számában, hogy az Ifj . Ker. Egyesület magyar 
nemzeti bizottsága megalakította a „Budapesti Katona-
Otthont", vagyis egy olyan intézményt, a hol a katonák 
üzletszerűség nélkül, jóravaló szórakozást találhatnánk s 
az önművelődésüket előmozdíthatják. Minket erre a há-
borús viszonyok vezettek s kívánatos lenne, ha ilyen 
intézmények a háborúnak elmultával nemcsak fenn-
maradnának, hanem tovább fejlődnének úgy, a miat az 
már régtől fogva megvan a világ első kultúrnépénél, 
a Skandináv országokban. Néhány évvel előbb Svéd- és 
Norvégországokban tett utazásom alkalmával véletlenül 
Trondjemben megtekinthettem egy szép házat, a hol 
tágas termek állanak a jóravaló szórakozást kereső 



közönség részére s ott láttam a katonát, a munkást és 
társadalmi osztályú férfit és nőt is vegyesen, a mint az 
ottani közkönyvtárból kivett könyveket és egyéb folyó-
iratokat olvasták s társas játékokkal szórakoztak. Az a 
társadalmi tevékenység és áldozatkészség, a mely most 
minden oldalról olyan nagy buzgósággal megindult és 
folyamatban van, nem fog kimerülni annyira, hogy ha 
tudatára ébred, mely szerint az állami egység, a tár-
sadalmi összeforrást, önművelődést s ez által a jövőre 
nézve az egységes magyar államisági önérzeten alapuló 
harczkészséget biztosítjuk, meg ne találja a módját 
annak és ne juttasson ennek a nagy czélnak megvaló-
síthatására szükséges anyagi áldozatot. Társadalom, egy-
ház és az állam kell, hogy összefogjanak ennek a czél-
nak a megvalósítására és ennek az intézménynek olyan-
nak kell lenni, hogy minden nemzetiségi, felekezeti és 
társadalmi különbség nélkül, az igazi keresztyéni szeretet 
hassa azt át, mely Jézus Krisztus Urunk szellemében 
ne ismerjen más különbséget, mint a mi az igazság 
követésére törekvő ember és a között van, a kí egyéni 
önös czéljainak elérésére törekszik. 

A budapest-köbányai ref. egyház február 7-én 
nagysikerű „háborús délutánt" rendezett a következő 
programmal: Közének. Haldokló hős története, írta Vargha 
Tamás, elmondta Hatolkai Kázmér theologus. Kettős ének. 
Nagy Irén és Korponai Jolán. Magyarország, írta Sántha 
Károly, előadták : Hungária: Janó Ida, Ellenség : Nagy 
Irén, Jóbarát: Janó Zsófia, Tudomány: Sipos Mihály, 
Vakhit: Rihász Vilma, Evangélium: Korponai Jolán. 
Karének. Janó Zoltán vezetésével. Tábori lelkészek leve-
leiből. Női kar. „Tudom az én megváltóm él . . . Jézus 
ölébe bizton hajtom fejem . . . " Bibliamagyarázat. Takaró 
Géza. Közének. 

A Budapesti Evangéliumi Ker. Diákegyesület és 
a Konfirmált Ifjak Egylete a ref, főgimn. dísztermé-
ben középiskolások számára sikerült szeretetvendégséget 
tartott a következő programmal: Ének. Ima. Teázás. „Ku-
nok", ábránd, Huber Károlytól. Előadták: Melczer Géza, 
Csapó Dezső és Makó Zoltán gimn. tanulók. „Harcztéri 
tapasztalataim" czímen Rénvi György orvostanhallgató tar-
tott előadást. Szóló-ének. Zongorán játszott dr. Kováts 
Lajos vallástanár. Bibliát magyarázott Vargha Tamás 
s.-lelkész. Ének. Ima. 

GYÁSZROVAT. 

Yámos Dezső kir. tanácsos, oki. mérnök, a buda-
pesti felső ipariskola ny. tanára, cz. igazgató, f. hó 
11-én 62 éves korában meghalt. Neje, szül. Baján Irma, 
2 leánya, 3 fia gyászolják váratlan elhunytát. Mind a 
három fia és veje (Nádasdi Dániel fogarasi áll. tanár) 
is a harcztéren vannak. Nehéz és fájó volt megválása 
a most oly árván maradt kedveseitől. A megboldogult 
néhai Vámos Dániel mórágyi lelkésznek, a szerkesztő 
hivatali elődjének volt fia. Temetése nagy részvét mellett 
13-án volt a kerepesi temető halottasházából, A vigasz-
talás igéit a szerkesztő mondotta. 

Idősb báró Dániel Gábor, volt országgy. képviselő, 
az unitárius egyház volt főgondnoka, oszlopos világi 
embere, a budapesti unitárius egyházközség egyik ala-
pítója, Budapesten 91 éves korában elhunyt. A gyász-
szertartást Józan Miklós budapesti esperes-lelkész végezte. 

Özv. Jó Dömötör Károlyné, szül. Zólyomi Ilona, 
néhai Zólyomi György dunaszentgyörgyi lelkész leánya, 
Duuaszentgyörgyön f. hó 3-án meghalt. Az elhunytban 
Dömötör Endre szóládi lelkész neje édesanyját és lapunk 
szerkesztője unokatestvérét gyászolja. 

Kissimonffy Gyula, az ókécskei községi iskola 
tanítója az északi harcztéren szerzett betegségében febr. 
2-án Munkácson elhunyt. A harcztéren tanúsított vitéz-
ségéért, különösen fontos felderítő szolgálataiért először 
tizedessé, majd szakaszvezetővé, végül őrmesterré lép-
tették elő s egyben kitüntetésre is felterjesztetett. Földi 
jutalmat ő már nem nyerhet. Nyerje el hűségéért a 
mennyei jutalmat. Emlékét kegyelettel őrizzük. 

Áldott legyen emlékezetük! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
Csomor. Vettük, némi czenzurával jön. Ügy látszik, érdekes 

dolgok vannak abban a lapban, máskor is szívesen látunk. Üd-
vözlet ! — P—th. J—f U—é. Gondoskodunk német füzetekről is, 
egy kis türelem. — Többeknek. Az Irodalom rovatba szánt czik-
kek most már beküldési sorrend szerint egymás után jönnek. — 
F. P . R a, Az ottani mozgalmas napokról is kérünk értesítést. 
Köszönet. — H. Gy—gy. Örülünk, hogy örömöt okozhatunk e 
csekély szívességgel. 

Felelős szerkesztő : B. P a p I s tván . 

HIRDETÉSEK. 

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 
központjában. A mult évben újonan épült minden modern 
kényelemmel felszerelt hatemeletes házzal bővült . — Szoba-
árak 3 koronától . Szabó Imre, szállodás. 

D f P / w | 7 D n X X A gőzüzemre berendezett csász. 
l y l C U C t v " I 1 " 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, csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 óv 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. :: 



GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1 900-ban 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosí tásokat elfogad tűz- és jégkár ellen, úgyszintén 
az e m b e r é le tére a legkülönbözőbb módoza tok szerint elő-
nyös fel tételek melleit . 

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 
tizet 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 közve t lenü l az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képvise lők közvetí tésével . Nyomta tványokka l és felvilágosí-
tással m inden i r á n y b a n készséggel szolgál az igazgatóság. 

Alapí tványok ko rmány hozzájáru lásával 2,527.960 K 
Tar ta lékok 3,846.903 K 
Biztosíiott tagja inak fennál lása óta kiű-

zetett tűzkárokban 12,385.000 K 
Biztosított tagja inak fennál lása óta kifi-

zetett j égká rokban 6,000.000 K 
Biztosított é r t ék 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 lap í tása és fiók-
in tézménye a 

„GONDVISELÉS" 
Országos Közp. Segélyző Társulat Budapest , IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tag ja i részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig t e r j e d ő temetési segélybiztosí tást nyú j t , népbizos í tás i 
osztálya ke re tében pedig 2000 kor.-ig hozomány- , katonai- és 
vegyes-biz tos í 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 iagolc: Láng József, lovag E m b e r Károly, Czobor 
László, Meskó Pál, Nérei Ödön és ügyvezető-igazg.: Pau r Ödön. 

n 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 félbőrkötésben . . 1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbörkötésben. . . 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 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. 

HÁBORÚS IMÁDSÁGOS KÖNYVECSKÉK. 
ír ta: Csiky Lajos. 

SÓHAJOK A SZABADULÁS UTÁN. 
Elmélkedések és imádságok hadifoglyok számára. Ára 20 fillér. 

ISTENÉRT, HAZÁÉRT, KIRÁLYÉRT. 
Imádságok hadbavonuló és ,már harcztéren küzdő katonák 

számára. Ára 20 fillér. 

ISTENRE BÍZOM MAGAMAT. 
Sebesült és beteg katonák elmélkedése és imádságai. 

Ára 20 fillér. 

A SZERETET ISTENÉNEK NEVÉBEN. 
Elmélkedések és imádságok hadrakelt atyánkfiaiért, családi és 

magánhasználatra. Ára 20 fillér. 

PETŐFI LEGSZEBB HARCZI KÖLTEMÉNYEI. 
Összeállította: dr. Kardos Albert. Ára 20 f i l lér . 
A fenti 5 könyvet, ha vegyesen rendeltetnek is 

1 10 100 500 1000 darab vételnél 
20 fill , 18 fill., 15 fill., 14 fill., 12 fillérért szállítjuk. 

Egyéb ú jdonságok: 

KORSZERŰ BIBLIAI MAGYARÁZATOK. 
írta: Torró Miklós. Ára 2 korona. 

EMLÉK A VIHAROS IDŐKBŐL. 
Egyházi beszédek, melyeket az 1914. évi világháború idején 

tartott Paulik János. Ára 40 fillér. 
Portóra 1—1 könyvre 20 f i l lér beküldését kérjük. 

A fenti könyvek megjelentek és kaphatók: 

HEGEDŰS ES SÁNDOR könyvkiadó^vatalában 
DEBRECZENBEN. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és kitűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

" H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 millió korona 
évi áruforgalommal. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL ker*, Máría-utcza IU szám• Telefon: József 34—lO* 

Elvállalnak minden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régí 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. S Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívána t ra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. . . .. . . . . 

V Most je lent meg! 
Jézus 
önurczképei 
(hat elmélKedés) 

Irta: 

Egyéb háborús újdonságok! Jézus 
önurczképei 
(hat elmélKedés) 

Irta: 

EGYHÁZI BESZÉDEK AZ 1914. ÉVI VILÁGHÁ-
BORÚ IDEJÉN. írta Kis József pápai esperes 
lelkész. Ára . . . . 3.40 K _ 

ifj. Victor János. HÉTKÖZNAPI TEMPLOMI IMÁDSÁGOK különös 
tekintettel a háborúra és téli évszakra. írta Har-
sányí Pál gyomai ref, lelkész. Ára . . . . . —.50 K 

Ara 2 korona. 
KRISZTUS MINDEN MINDENEKBEN. Egyházi be-

széd. V. kötet. írta Mindszenti Imre. Ára . . . 2.—- K 

Kapható: KÓKAÍ LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN 
B u d a p e s t , IV., R a m e r m a y e r K á r o l y - u t c z a 3 . 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. É S KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 6 1 3 8 4 . 



P R O T E S T Á N S 

EGYHAZksI SKOLAI LAP 
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 
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 kísértés tüzében. V. J. — V e z é r c z i k k : Harangjaink és a háború. Dr. Kováts István. — 
K r ó n i k a : Válasz egy levélre. — T á r c z a : Sursum corda! Lampértli Géza. Innsbrucki levél. Sebestyén Jenő. Boszniai 
kórházakban. Csomor. — B e l f ö l d : A pécsi ref. egyház 1914. évi munkájáról. Nyári Pál. — K ü l f ö l d : Svájcz. — A m i 
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 . — H i r d e t é s e k . 

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 k iadóhivata l 
IX., Ráday-utcza 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptu la jdonos és k i a d ó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B1LKEI P A P ISTVÁN. 

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

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Sebestyén Jenő, 

Tari Imre dr. és Veress Jenő. 

Az Élet Könyvéből. 

A kísértés tüzében. 
Boldog ember az, a ki a 

kísértésben kitart, mert miután 
megpróbáltatott, elveszi az élet-
nek koronáját, a mit ígért az 
Űr azoknak, a kik őt szeretik. 

Jakab. 1.1S. 

Boldogtalan ember, a ki még sohasem volt a kí-
sértés tüzében, mert nem is — ember. Rendkívül mélyen 
bepillantott az élet lényegébe az a gondolkodó, a ki azt 
mondta, hogy: „A kihez egyáltalában soha sem köze-
lített a kísértés, annak a szó szoros értelmében csak a 
jó és rossz világán innen van a helye" (Hensel). A ki 
még nem volt a kísértés tüzében, az még nem jutott el 
az erkölcs világába: az emberi élet talajára. Az sem 
nem jó, sem nem rossz, hanem — éretlen. Az nem halt 
meg lelkileg, mert még meg sem született. Az a termé-
szet világában kóvályog, a hol nincs jó és rossz, csak 
ezüstös verőfény és ólmos eső, kemény kő és süppedő 
sár, hókoronás bércztető és zöld lapály s a természeti 
erők szakadatlan folyamata. 

A ki még nem tapasztalt kísértést, nem talál-
kozott hivatásával sem. A ki még nem jutott kísértésbe, 
nem ébredt erői tudatára sem. A ki még nem nézett 
bele a kísértés tüzébe, önmagának a tudatára sem emel-
kedett. A. ki még nem küzdött kísértéssel, egyáltalában 
nem küzdött, sőt nem is tett semmit. A ki még nem 
élt kísértésben, nem is élt, csak létezett. Az élet ott 
kezdődik, a hol a kísértés. 

A kísértés az élet kezdete: erőink fölfedezése, 
önmagunk megtalálása, hivatásunk felhajnallása, esz-
ményünk megcsillanása a hajnali ködpárában. 

Nem tudjuk, mit tegyünk a fölfedezett erőkkel, 
vagy megfontolás nélkül akarjuk azokat használni, ille-
tően használtatni magunkat azok által. Az erők sodra 
ragad. Ez a sodró ár a kísértés. Az erő a nagy kísértő, 
nem a gyengeség. A gyengeség is kísért a — semmit-

tevésre, de az erő a rossz tevésére kísért. Ezért vesze-
delmes kísértő az erő. 

Megtaláljuk önmagunkat s teljesen érvényesíteni 
akarjuk önmagunkat úgy, a mint vagyunk, anélkül, hogy 
eszünkbe is jutna: olyanok vagyunk-e, mint a milyenek-
nek kell lennünk. A megtalált „én" ezért nagy kísértő. 

A felhajnalló hivatás, a megcsillanó eszmény lázba 
ejt s vagy elfeledteti a valóságot, vagy varázsfényével 
sugározza be azt. Az elfeledett, vagy a széppé álmodott 
valóság aztán vaskarmaival markol belénk s itt kezdődik 
a rettentő viaskodás a két nagyhatalom között. Ezért 
nagy kísértő a hivatás és az eszmény. 

De azért erőnknek, önmagunknak, hivatásunknak 
és eszményünknek fölfedezésével kezdődik az élet. Az 
élet alapvetése az első diadal, a mit az erő aratott, nem 
a semmittevésen, hanem a rosszon, a mit az egyéniség 
nyert, nem másokon, hanem önmagán, a mit a hivatás 
vívott ki a lét s az eszmény a valóság fölött. A kísértés 
kikerülése az élet megtagadása, a kísértés legyőzése az 
élet diadala. 

Az a boldog ember, a ki a kísértésben kitart, 
erősnek bizonyul, sőt erősebbé növekedik és így meg-
nyeri az erőben gyarapodott diadalmas élet koronáját. 
Minden valódi ember így lett naggyá s minden nagy 
ember így lett még nagyobbá. így lett a legnagyobb 
ember, a názáreti Jézus is. 

Minden siker, minden erőgyarapodás, minden új 
távlatnyílás újabb kísértés. De minden legyőzött kísértés 
is újabb siker, nagyobb erő és nagyobbá létei is. így 
megy végig az élet egész vonalán az erő, a kísértés s a 
küzdés. Az élet nem más, mint a kísértésbe jutó erő 
folytonos küzdelme s szakadatlan veresége, vagy diadala. 
A diadalmas élet nem egyéb, mint a megkísértett erőnek 
győzelmes küzdelme és küzdelmes győzelme. 

Nemzeti életünk világtörténelmi kísértés tüzében 
győzelmes küzdelmet folytat. Keresztyénségünk kísértés 
tüzében izzik most is, de legnagyobb kísértését a kato-
nai, gazdasági és politikai sikerek közeledő verőfényében 



kell kiállnia. Akkor dől el, hogy fáklyafény lesz-e az 
új korszak felavató ünnepén, vagy diadalmas belső nap 
a munka nappalának sorsdöntő küzdelmében. 

A nemzeti kísértés tüzében kell erősítenünk a 
magunk és nemzetünk lelkét a vallási megkísértés nagy 
tüzére. E nagy tűzeken túl ragyog felénk a diadalmas 
élet történelmi ós örök koronája. 

V. J. 

HARANGJAINK ÉS A HÁBORÚ.* 
Néhány hete Altneder Ferencz kir. főmérnök, kivel 

együtt őrizzük a hétfői napokon az alagútat, szóba hozta 
az őrségen a napról-napra mind érezhetőbbé váló réz-
hiány kérdését Megemlítette, hogy milyen utakon és 
módokon reméli a kormány és a hadvezetőség a föltét-
lenül szükséges rézkészletet előteremteni. Ezek az utak-
módok azonban, véleménye szerint, aligha vezetnek a 
kívánt sikerre. Elmondta, hogy néki jobb gondolata van. 
A harangokat kellene beolvasztani s így óriási mennyi-
ségű rézkészlethez lehetne jutni. Az értük adott magas 
összegek azután bőségesen elegendők lennének arra, 
hogy a háború elmultával újakat öntsenek helyettük. 
Hozzám fordult azzal a kérdéssel, vájjon nem találna-e 
nagy visszatetszésre az egyházak körében ez a gondolat ? 
Siettem megnyugtatni. A mi egyházaink közül többen a 
szabadságharcz idején is megtették ezt. Most is bizonyára 
készséggel megtennék és előljárnának az ajánlkozásban, 
A többiek is aligha tagadnák meg. Nem képzelhetünk 
olyan hazafiatlan egyházat, a mely nyíltan ellene merne 
mondani ennek a kívánságnak. 

Mindjárt csináltunk is egy kis hozzávetőleges szá-
mítást, hogy hány templom és hány harang lehet hazánk-
ban. Arra az eredményre jutottunk, hogy az összes 
harangok mintegy 100,000 métermázsa súlyt képviselnek 
s így a bennük lévő réz körülbelül 80,000 métermázsát. 
Olyan óriási mennyiségű réz ez, hogy az újonan öntendő 
ágyúk, a készítendő srapnell- és rendes töltényhüvelyek 
stb. nem várt ideig elhúzódó háború esetén is bőségesen 
kitelnének belőle. 

Buzdító szavaim után főmérnök barátom pontosabb 
számításokat végzett. „A réz kohászatáról és a réz rek-
virálásáról" részletes tanulmányt írt, melyet a napokban 
fog előadni a Magyar Elektrotechnikai Egyesületben. 
Ennek a tanulmánynak néhány főbb tételét kívánják ezek 
a sorok egyházaink őrállóinak, vezetőinek szívéhez, lel-
kéhez közelebb vinni és néhány gondolattal megtoldani. 

Hazánkban alig termelünk rezet. Rézszükségletün-
ket nagyobbára Amerikából födöztük, a mi a háborús 
idők beálltáig igen könnyen ment, azóta azonban teljes-
séggel szünetel. Rossz állapotban lévő rézbányáink rend-
behozatala rendkívül sokba kerülne és nagyon sok időt 
igényelne. Ha pénzünk lenne is hozzá, megfelelő munka-
erők, robbantó szerek már kevésbbé, időnk pedig leg-

* Nagyon Örvendenénk, ha a felvetett eszméhez többi lap-
jaink is hozzászólnának. 

kevésbbé. Hozzá még megfelelő rézolvasztó kemenczéink 
sincsenek. így tehát le kell mondanunk arról, hogy 
ezen az úton elégítsük ki a rendkívül nagy rézszükség-
letet. A még föl nem dolgozott fémek összeírását már a 
hónap elején elrendelte a kormány, de ezek aligha tud-
ják födözni huzamosabban a nagy rézhiányt. 

Ezért fölmerült az a gondolat, hogy a földolgozott 
rezet: a réztárgyakat és berendezéseket kell felhasználni. 
Fölmerült az az eszme, hogy a villany vezetékdrótokat 
kell leszedni és vasdrótokkal helyettesíteni. Ámde a vas 
rendkívül könnyen elég s óriási zavarok támadnának a 
villanyerőre berendezett járó- és világítóművek, gyárak 
körül. Fölmerült az az eszme is, hogy a rézüstöket, kor-
látokat, csillárokat, gyertyatartókat, mozsarakat s egyéb 
rézedényeket kellene beolvasztani. Ezen az úton valóban 
nyerhetnénk számottevő érczkészletet, ámde ez — ínég 
ha az állam közvetítők mellőzésével, saját megbízottai 
útján váltaná is be ezeket a tárgyakat, akkor is — igen 
drága beszerzési mód lenne, mert ezeknél az anyagon 
kívül az előállításukra fordított és az anyagnál néha 
sokkal nagyobb értéket képviselő munka árát is meg 
kellene téríteni. 

A rendkívül költséges beszerzés mellett ezenkívül 
nagyon kérdéses, hogy az önként felajánlott réztárgyakból 
kikerülne-e a szükséges mennyiségű réz, ezért alkalmasint 
kényszer-rekvirálásra lenne szükség, a mi sok huza-
vonával, kellemetlenséggel, visszaéléssel járna. Ezért alig 
marad más mód, mint a harangok beolvasztása. 

A harangokat 80% rézből és 20% ónból öntik. 
Mindkét fémnek a háború óta óriási arányokban fölment 
az ára. Míg ezelőtt körülbelül 160 K volt a réz méter-
mázsája, most 350 K-ban állapították meg egy méter-
mázsa árát, de 500-ért se lehet kapni. Az ón körülbelül 
400 K volt ezelőtt, most 1000—2000 K-jával is veszik. 
Az állam a mostani rendkívül magas árak mellett vál-
taná be a harangokat. Ebből a pénzből a háború elmul-
tával, a mikorra a rendes fémárak is visszatérnének, 
nemcsak az újabb harangok költségei kerülnének ki, de 
a kapott összegnek körülbelül a fele még meg is maradna. 
Különösen repedt harangjaikkal járnának jól egyes 
gyülekezetek, mert hisz azokat úgyis újra kellene ön-
tetniök. 

A statisztikai hivatal adatai szerint hazánkban 
3877 róm. kath., 2508 gör. kel., 2139 gör. kath., 2078 
ref., 905 ág. h. ev. és 115 unitárius, összesen 13,622 
egyházközség van. Mivel egyes egyházközségekhez több 
templom is tartozik, körülbelül 16,000-re becsülhetjük a 
magyarországi templomok számát. Ha egy-egy templom-
hoz két harangot és egy-egy harangot átlag 3 méter-
mázsásnak veszünk, 96,000 métermázsára becsülhetjük 
az összes harangok súlyát. Ennek pedig 80%"ai vagyis 
77,000 métermázsa tiszta réz. 

Mit tegyünk tehát? A legelső teendő az lenne, 
hogy egyházi hatóságaink íratnák össze, hogy a hozzá-
juk tartozó egyházközségekben hány harang van, mekkora 
ezeknek a súlya, hány harangot tudnának és hajlandóak 



ezekből, a hazafias czélra való tekintettel, a háború hátra-
lévő idejére nélkülözni? Az így nyert adatokat azután ter-
jesztenék keríiletenkint a kereskedelemügyi minisztérium 
elé, a mely a rézkészlet megszerzésével foglalkozik. 
A kerületek azután kimondhatnák azt is, hogy az új 
harangok öntetése után fönnmaradó összeget, mint érint-
hetlen gyülekezeti tartalék-tőkét, félre kell tenni és fel-
századnál hamarabb nem szabad a kamataihoz nyúlni. 

Gyülekezeteink bizonyára megelégesznek a háború 
tartamára egy haranggal is. Most egy harang templomba 
hívó szavát is jobban meghallják a hívek, mint azelőtt 
mind a háromét! A halottakat elsirathatja egy harang is. 
Hányan vannak ott fönn északon, és lenn délen,-a kiket 
egy harang se búcsúztatott el 1 A többi harangok hadd 
menjenek a csaták mezejére ágyúkká, ágyúgolyó- és 
töltényhüvelyekké formálódva! Míg idehaza életre hívták 
a híveket, küldjék ott halálra hazánk ellenségeit, hogy 
azok halálából élet, új élet támadjon idehaza hazánkra, 
egyházunkra egyaránt! 

Dr. Kovdts István. 

KRÓNIKA. 

Válasz egy levélre. 

Hall János edinburghi lelkésztől vettünk a napok-
ban levelet. Sokan emlékezünk az ő nevére és itteni 
szolgálatára Most e zivataros napokban emlékezett meg 
rólunk. Mondja, hogy ezekben a sötét órákban ő, neje 
és sokan szeretettel gondolnak reánk és azt a reményét 
fejezi ki, hogy e véres háború borzalmai sem téphetik 
szét azokat a kötelékeket, a melyek a Krisztus testéhez 
tartozókat egybefűzik. Jellemző levelének az a részlete, 
a melyben írja, hogy az ő nemzete ügyének igazságos-
ságába vetett hittel ment bele, bár vonakodva, ebbe a 
háborúba. — Ha válaszolhatnánk levelére, azt írnók 
neki, hogy köszönjük megemlékezését és nincs okunk 
kételkedni, hogy a levelében kifejezett jó kívánatok, 
barátság felőli biztosítások egyéni szempontból Őszinték. 
De figyelmeztetnék arra, hogy nemzete most hírhedt, 
párizsias gondolkodású, „peaeemaker" volt királya mes-
terkedései folytán olyan államokkal szövetkezett erre az 
„igazságos" háborúra, a melyek közül az egyik hivatalo-
san és bevallottan istentagadó (minden minisztere az !), 
a másik pedig a szibériai ólombányákkal, kancsukával 
operáló legsötétebb zsarnokság tipikus képviselője; or-
gyilkosok felbujtóival, japánokkal való szövetkezésről, 
gurkáknak, szenegáliaknak ideczipeléséről nem is szólva. 
Hát még a „kiéheztetés" politikája?! Mit szólnak ehhez 
Hall úr és barátai, mit szól az angol, skót keresztyénség 
ehhez az ördögi, churchilli agyban született tervhez? Ez 
is hozzátartozik az igazságos ügyért folytatott hősies 
küzdelemhez?! De mit szólnak ehhez az amerikai ke-
resztyének is? Hisz ők is segédkezet nyújtanak ennek 
kiviteléhez. — De talán jó is, hogy most nem válaszol-
hatunk az onnan' jövő levelekre . . . Egyéni barátság, 

egyéni érzések, most egyelőre háttérbe szorulnak. Ziva-
tar van, sötét van és ott a csatornán túl fojtó köd ül 
az emberi lelkeken . . . 

TÁRCZA. 

Sursum corda! 
A fojtott hő kirobbant, 
Fergeteges zivatarok zúdulnak . . . 

Igazak, jók — ne féljetek, 
Emeljétek fel szívetek, 

Szent lelke zúg e viharban az Úrnak ! 

E Lélek — az igazság, 
A jóság, hűség, a szeretet s béke. 

Igazak, jók — ne féljetek, 
Az Űr kegyelme véletek. 

Reszkessen a bűn szennyes söpredéke ! 

Föl a szent viadalra, 
Rendületlenül vészbe, zivatarba! 

Igazak, jók — ne féljetek, 
Az Úr hatalma véletek. 

Fegyveretek vezérli diadalra ! 

A mi bűn, a mi szenny itt: 
E szent vihar most mind egybe sodorja. 

S bár rém-kolosszussá dagad, 
Ráfú az Úr s egy , perez alatt 

Széjjelszóródik, mint hitvány pozdorja! 

Ég zendül, föld megrendül, 
Fehér tüzekben sötét bűnök égnek . . . 

Igazak, jók — ne féljetek, 
Zengjetek hála-éneket 

Az Igazság bűntorló Istenének. 

Lampérth Oéza. 

Innsbrucki levél. 
Innsbruck, február 14. 

Tegnap este érkeztem ide, egyik legtávolabbi állo-
másomra, Innsbruckba. Ezt a várost eredetileg nem is 
akartam meglátogatni; de miután úgy értesültem, hogy 
a Trientben levő magyar ref. tábori lelkész errefelé nem 
igen járt, át kellett jönnöm Salzburgból, hogy az Inns-
bruckban berendezett nagyszámú kórházakat is megláto-
gassam. 

Az elmúlt héten azonban nemcsak Salzburgban, 
hanem a környékén is akadt munkáin bőven. Zella/See-be, 
mint említettem, váratlanul kellett elutaznom, hogy egy 
súlyos betegnek ürvacsorát adjak. A rendelkezésemre 
álló idő rövidsége miatt nem is lehetett minden kórházat 
meglátogatnom, mert ugyanaz nap, visszafelé jövet, még 
Bisehofshofen-ben is ki kellett szállnom. Egy másik napon 
Hallein-he mentem, a hol most nagyon kevés sebesült 



van. Február 12-én pedig Ischl-t kerestem fel, miután 
egy salzburgi magyar katonától úgy értesültem, hogy 
Ischlben sok magyar, s köztük sok protestáns is van. Szeren-
csétlenségemre azonban épen odaérkezésem előtt való 
napon a magyarok legnagyobb részét hazavitték s így 
sokkal kevesebb embert találtam, mint hogy ha két nap-
pal előbb megyek. Az ilyet azonban nem lehet előre 
kiszámítani, még kevésbbé megtudni. Minden ilyen intéz-
kedés gyorsan történik. Egv felvidéki ref. tanító azonban 
még volt ott s miután már jól ismerte az összes kórhá-
zakat, vele együtt mentem el mindenfelé. 0 játszotta 
egy ünnepély alkalmával az ischli r. kath. templomban 
a magyar himnuszt. Ischlben, de általában mindenütt, a 
magyar betegeket nagyon szeretik. Egy főorvos maga 
mondta nekem, hogy a „magyar transzporténak nagyon 
örül s az ápolónők is a mieinket sokkal szívesebben 
ápolják, mint pl. a cseheket. 

Hogy milyenek lehetnek a cseh katonák, arra nézve 
egy nagyon jellemző levélrészletet kell itt, a czímzett 
szíves enyedélyóvel, közölnöm. Egy morvaországi evang. 
papnak a felesége jó barátságban van egy dúsgazdag 
csehországi német gyártulajdonos feleségével, a ki a 
maga villájában szép kis kórházat rendezett be sebe-
sültek számára. Ez az asszony, januárban, a többek közt 
ezeket írta barátnőjének: „. . . A mi embereink száma 
úgy 50—80 körül ingadozik és köztük mindenféle nem-
zetiség képviselve van. így aztán különféle tapasztala-
tokat is tesz az ember. A legderekabbak és leghálásabbak 
voltak mindig a magyarok. És ha elégedetlen és reni-
tens elemek is akadtak néha, ezek kivétel nélkül mindig 
a csehek közül kerültek ki . . ." 

Valóban, szebb bizonyítványt nem is lehetne a mi 
fiainkról kiállítani. És így lehet megérteni azokat az 
ápolónőket is, a kiknek mindig az az óhajtásuk, hogy 
csak cseh betegeket ne kapjanak. Ezért mondta nekem 
is egy ápolónő tréfásan: „Ha csehek jönnek, biztosítom, 
hogy hamar meg fognak gyógyulni!" Ez pedig azt je-
lenti, hogy a cseheket minél előbb gyógyultaknak fogják 
nyilvánítani, hogy csak vigyék őket minél előbb másfelé. 

Kedvesek azok a levelek is, a melyeket néha az 
általam meglátogatott városokból kapok. Egy prágai levél 
pl. a magyar ref. katonákról ezeket ír ja: „A debreczeni 
Vasárnap cz. lapnak nagyon jó hasznát veszem, a mikor 
látogatjuk a sebesülteket. Épen ma megint sok reformá-
tust találtam. Azonkívül a körútakon és egy katonaolvasó-
teremben, a hová hetenkint eljárok a magyarokkal be-
szélgetni, az „Igaz Gyöngyök" és a „Vasárnap" szívesen 
látott olvasmányok" . . . Egy ref. ápolónő az egyik leg-
nagyobb prágai kórházból ezeket írja a magyarokról: 
„Még mindig elég sok a református a mi osztályunkon. 
Két hét óta kapom a „Vasárnap"-ot is, minden héten 10 
számot, a melyet szintén önnek köszönök. így aztán 
minden szobába elmehetek osztogatni őket. Ezáltal pedig 
jobban meg is ismerhetem a magyar betegeket. Mindig 
nagy örömmel fogadnak és valahányszor jövök, mindig 
„Református Ujság"-ot akarnak" . . . Egy más alkalom-

mai ugyanaz az ápolónő így ír: „. . . A magyar füze-
teket, a melyeket az ön segítségével Budapestről kap-
tam, nagyon köszönöm. Wolf lelkész úr is adott egy 
nagy csomagot. Igazán szerettem volna, ha látta volna 
azt az örömöt, a mely honfitársait elfogta akkor, a mikor 
nekik ezeket a küldeményeket a szobákban szétosztot-
tam. Azokat a kis Koszorú-füzeteket, a melyeket még Ön 
adott nekem, Halász kérte kölcsön legelőször és mind 
a vánkosa alá rejtette. Igen gyakran szegény Eszenyi-
nek is olvas fel belőle s ha készen vannak, tovább ad-
ják a füzeteket másoknak. Este, ha nincs más dolgunk, 
odaülünk néha melléjük, s ők megpróbálnak bennünket, 
ápolónőket, magyarul tanítani; de persze az első kísér-
letnél már kinevetnek bennünket mindnyájan . . . " 

Ezeket az idézeteket pedig csak azért hoztam itt 
fel, hogy lássák, miszerint iratainknak nagyon is meg-
van a népszerűsége és jelentősége az idegen kórházak-
ban, csak legyen mindenütt valaki, a ki terjesztésükre 
vállalkozik. 

Innsbruckban a térparancsnokságon kívül, szoká-
som szerint, a prot. lelkészt kerestem fel legelőször. Ar-
nold Wehrenfennig-nek hívják. Nagyon örült jövetelem-
nek, mert január 1-je óta káplán nélkül van s a tömérdek 
vallásóra s filiák miatt nem ér rá kórházakat látogatni. 
Érdekes, hogy errefelé még a görögkeleti halottakat is 
a prot. lelkészeknek kell eltemetni, mert gör. keleti tá-
bori lelkész nincs, a róm. kath. papok pedig a görög-
keletiek gondozását és temetését nem vállalják. Különben 
az is nagyon érdekes, hogy Salzburgban az ó-katholiku-
solc az ev. templomban tartják az istentiszteleteiket, mert 
a templomokkal teli papi városbán róm. kath. templomot 
vagy kápolnát erre a czélra nem kapnak. Azonban a 
hatalmas r. kath. „papifejedelmek" kora is lejárt már. 
A „Fürstbischof"-ok már nem laknak a gyönyörű salz-
burgi várban. Leköltöztek a hegy lábához s ez a „le-
szállás" szimbolikusan jelképezi a salzburgi érseki hata-
lom lassú hanyatlását is. 

Az innsbrucki ev. templom, mint Ausztriában a 
legtöbb, egészen új s a külsejében nagyon ízléses. Belül 
is érdekes és a mi a fő, igazán praktikusan ós művészi 
érzékkel van felépítve és berendezve. A paróchiát gyö-
nyörű külön és fedett oszlopos folyosó köti össze a temp-
lommal, a mi az egész épületet még különösebbé és 
érdekesebbé teszi. 

A napokban kaptam a breslaui tábori főpaptól leve-
let, a melyben egy régebbi kérdésemre válaszolva közli, 
hogy Breslauban ezidő szerint nincsenek magyar prot. 
sebesültek. így tehát Breslauba tervezett utam felesle-
gessé vált. 

Itteni, ma megkezdett munkámról majd a jövő 
számban fogok megemlékezni. Sebestyén Jenö. 

Boszniai kórházakban. 
Jó darab ideig alig tudtunk itt valamit a közelben 

dúló háború borzalmairól. Már úgy tetszett, hogy ben-
nünket nem érint a háború iszonyata s a készülődés 



kárba vész. Pedig csakugyan jól hozzákészültünk. Min-
den harmadik fiatal ember, minden tiszta öltözetű leány 
vöröskeresztes karszalagot viselt, vagy vörös félholdast, 
ha az ifjú véletlenül török volt. De csakhamar rájöttünk, 
hogy ezzel a jelvénnyel bosszantó módon visszaélnek. 

Egy csomó fiatal ember — kiknek voltaképen az 
etappennél kellett volna szolgálni — a betegápoló jel-
vény segítségével kibújt a szolgálat alól. A kiknek meg 
magatartásuk politikai szempontból felette gyanúsnak 
látszott, karszalaggal fitogtatták a Habsburgokhoz való 
hűségüket. A foglyok udvarán láttam egy úgynevezett 
diákot idegesen fel s alá járkálni, kinek hosszú haja 
már az első pillantásra elárulta russofil érzelmeit, de 
már másnap ennek a karján is ott kevélykedet a vörös-
keresztes s/.alag. De nem sokáig tartott hivalkodása. 
Illetékes helyen utána jártam, hogy a jelvényt levegyék 
róla. Azután egy csomó, nem épen jóhírü hölgy is egy-
kettőre irgalmas nővérré szépült s a haza szolgálatába 
állott. Szóval nagytakarításra volt szükség, míg a vörös-
kereszt „sport" elmúlt. 

A sebesültek nem akarnak érkezni. Csak egy pár 
reumatikus beteg fekszik a magánkórházban. Nyeldesik 
az aszpirint, a salycilport, mikor kilábalnak, mennek a 
frontra, két hét múlva már megint csak itt vannak. 

No de végre megérkezik a sebesültszállító vonat. 
Este, úgy JO óra tájban. Várja a fél város. A vonat 
lépcsőjén állanak az elmaradhatatlan „hivatalosok". A gaz-
dag törökök odaadták hintóikat. Elegáns hintók előtt 
girhes gebék, mert az értékes lovak régen Szerbiába 
vándoroltak. Lámpa- meg fáklyafény mellett rakják ki a 
nehéz sebesülteket. Fent a katonakórháznál külön fel-
járót építettek könnyebbség okáért. Borzasztó piszkosak? 
szegényekről szinte lerí a nyomorúság. Valaki azon 
csodálkozik, hogy nem hallani egy jajszót, vagy sóhaj-
tást. De én tudom, miért nem. Ezek az emberek oly 
őrületes módon szenvedtek, éheztek, fáztak, hogy szinte 
megváltás volt, a golyó, mikor eltalálta őket. Most ágyba 
kerülnek, enni kapnak, bekötözik őket. Vágyuk teljesül. 

Néhány nap múlva haldoklóhoz hívnak. Egy magyar 
honvédkáplárt kellene úrvacsorázlatnom. Nagy súlyt 
helyeznek arra, hogy senki se haljon meg „feloldozás" 
nélkül. E czélra külön rovat szerepel a katonák halotti 
anyakönyvében. Nagy bajban vagyok. A haldokló nem 
tud egy árva szót németül, én meg egy kukkot se 
magyarul. A ki ezekben az országokban nem lakott, nem is 
sejti, mekkora csapás egy országra a tizenkétnyelvűség. 
No de épen jön egy magyar orvos. Ez aztán lefordítja 
szóról szóra a liturgiát, mit a beteg halkan ismétel. 
Olvasás közben rövidebbre fogom, változtatok a liturgián, 
mert a tolmács zsidó. 

Minden másnap jön a sebesültszállító katonavonat. 
Nem kíváncsi már senki. Este 11 óra tájban dobogást 
hallani a feljárón, csoszognak, kopognak. Mi történt? 
Mondják, megint sebesültek érkeztek. Vagy úgy! Az 
ágyban a másik oldalukra fordulnak az emberek. 

. Hozzáfogok a kórházak látogatásához. A zárda-

iskolában, trappista-kolostorban, szerb iskolában, min-
denütt sebesültek. Köztük száz prot., de valamennyi majd 
mind magyar. Érzem, hogy szíves szeretettel kellene 
hozzájuk férkőznöm, szóba kellene velők elegyedni, de 
sajnos, nem tudok. írtam már magyar könyvekért, bib-
liákért, ki akarom köztük osztani. De van itt elég német 
is, többnyire magyarországi svábok. Mikor valamelyik 
terembe belépek, rendesen meg szoktam kérdezni: van-
nak-e itt németek ? Hamarosan jelentkeznek s csakhamar 
összebarátkozunk. Nem nézem azt, ki a protestáns, ka-
tholikus, vagy zsidó. Majd hitsorsosaim után érdeklődöm, 
az evangélikusok, reformátusok után. Az előbbiek lu-
theránusok, s mindkettő élesen megkülönbözteti magát 
a másiktól. Én itt mindkét felekezetet képviselem, hiva-
talból is, érzelmi közösségből kifolyólag is. 

A katonakórházban külön épületet rendeztek be a 
tífuszos betegek részére. Tele van egészen. Az ajtóra 
ráírták: Tilos a bemenet. Nekem be szabad menni, a 
mikor csak akarok, el is járok gyakran. Ezren felül levő 
beteg közül idáig nem halt meg több tizenötnél. Tisz-
telettel kell meghajolnunk az orvosok gondossága előtt. 

A tífuszos osztályon fekszik egy német katholikus. 
Meg is sebesült, tifuszos is, tüdőgyulladása is vaií. 
A felesége ápolja. Sikerült kieszközölnöm, hogy az asz-
szony is a körház konyhájáról kapjon menázsit. Három 
napig éhezett, de azért nem volt szabad elhagyni a 
járvány kórházat. A szegény németet tegnap eltemettük. 
Hat héten keresztül ápolta felesége éjjel nappal. Hat 
hétig nem feküdt ágyban, összetett két széket, katona-
köpenyeget terített magára, úgy aludt. Bizonnyal mondom, 
igazi hős ez az asszony. Vaskereszt helyett fakeresztet 
állítottak feje fölé a mi katona-temetőnkben. 

Nemrégiben egy tótot kellett úrvacsoráztatnom. 
Az én védőszárnyam alá menekült, kilépett trappista 
barát volt a tolmács. Szegény nagyon örült egy tót imád-
ságos könyvnek. 0 is kint pihen már a katona-temető-
ben. Ez a szegény sebesült egész csontvázzá száradt 
össze. Hastífuszban pusztult el. A sírnál azt mondták, 
csak a csontja, bőre van meg, olyan sovány, mint Krisz-
tus Urunk. 

Azon vagyok, hogy a katonák unalmát elűzzem 
szellemi táplálékkal. Sok iratot osztok ld közöttük külön-
féle nyelven. Arra is törekszem, hogy a másvallásúak 
kezébe felekezeti szempontból közömbös olvasmányok 
kerüljenek. A trappisták mégis neheztelnek. Mostanában 
egy német katholikust találtam elmélyedve az újtesta-
mentom olvasásában. Budapesten szerezte húsz kraj-
czárért, Egészen boldoggá tette a könyv, a melyről az-
előtt sejtelme sem volt, a melyet olyan „csudálatos" 
szép olvasni, oda nem adná egy világért, pedig a töb-
biek azt mondták neki, de bizony rossz könyv az. 

Bajos is, bonyodalmas is a betegekkel való érint-
kezésem. Itt van egy evangélikus magyar, beszédbe 
ereszkedem vele. Egy német tolmácsolja a beszélgetést. 
Igen ám, de ennek meg a szája padlását lőtték keresztül, 
úa:v. hogy őt meg egy néniet-cseh pajtása érti meg, a 



ki engemet aztán csak a végső eredményről értesít. Még 
szerencse, ha a katonák legalább olvasni tudnak. A bos-
nyákok nem igen értenek hozzá. Sok mindenről észre 
lehetett itt venni, hogy a Balkánon élünk. Alig lehet 
találni finomabb érzületre. De amúgy is érzik már itt 
Ázsia közelsége. 

Annyit azonban el kell ismerni, hogy a hatóság 
komoly igyekezettel akarna rendet teremteni. Hej, milyen 
jó dolog is, a hol hűséges hivatalnokok vannak ! A mo-
narchia máról holnapra meggyógyulna, ha olyan kvalitású 
hivatalnokai volnának, mint az északi (1) szomszéd tar-
tománynak. 

Fivérem mezei lakásán egyelőre tízágyas kórházat 
rendeztünk be. Csupa német került bele. 

A mi kórházunk a kiváltságosok kórháza. Azt mond-
ják a katonák, olyan jó itt lenni, mintha csak otthon 
volnánk. Este olvasok nekik. Az emberek alig várják 
már az estét, annyira szeretik hallgatni. Csupa öröm 
köztük lenni. Hát mégis csak van valami, a mi jobb a 
czigarettánál, süteménynél s más efféle ajándéknál. 

Megjelent a Basler Nachrichten 1915, január 29 iki 
szániában. Közli: Csomor. 

BELFÖLD. 

A pécsi ref. egyház 1914. évi munkájáról.* 
„Imé az ajtó előtt állok 

és zörgetek!"... Jelenések 3 -.20. 

Súlyos teherként nehezedik szívünkre a jelen idők 
rettenetessége. Szeretnők ezt a terhet levetni lelkűnkről, 
vágynók eloltani a tüzet, mely lángba borította e világot 
és útját állni az egyre növekvő borzalmaknak . . . 

De bármennyire is szeretnénk változtatni a körül-
ményeken, ez nem áll hatalmunkban. Sokkal jobb tehát 
magunkba szállnunk és csendben megvizsgálnunk: mit 
jelent a háború az Isten terveiben? Mi a czélja ezzel? 
Mert czéljai vannak! 

Ezek a rettenetes idők nem úgy esetlegesen, hanem 
határozott czéllal következtek reánk: ímé az ajtó előtt 
állok és zörgetek ! 

A háború Isten zörgetése szívünk ajtaján. Hatal-
mas zörgetés! A csendesebb kopogtatást nem értettük 
meg s az Úr azt akarja, hogy a magyar nép lelkének 
ajtaja is megnyíljék előtte . . . Újból zörget tehát és 
pedig ugyancsak hatalmas erővel . . . Embernek fia, ér-
ted-e az Isten zörgetését és kész vagy-e megnyitni szi-
vedet a menny és föld királya előtt? . . . 

Pécsi ref. egyházunk így fogadta a háborút és 
így igyekezett kihasználni az ebből folyó alkalmakat a 
lelkek javára. 

Az 1914-ik esztendő nagyjelentőségű esztendő egy-
házunk életében is. A nehéz idők igazolták, hogy meny-
nyire szükség van az evangéliumi egyház tevékeny inun-

* Az 1914. évi „Jelentés". 

k áj ár a. De igazolták azt is, hogy nem azé az irányzaté 
a jövő, mely a gyümölcstelen keresztyén élet s legfeljebb 
a hitvallásszerűség élettelen utain akarja megtartani 
a lelkeket, hanem azoké, a kik az egyháztagokat az 
egyéni megújulásra s a Krisztusban való élet igaz örö-
meire s ezzel együtt a munkás keresztyén élet szent 
jogaihoz akarják eljuttatni s mint ilyeneket fel akarják 
használni őket az egyház munkáiban. Nem lehetett volna 
egyházunknak annyi munkálkodásra jelentkező lelkes 
tagja, a kiknek ne tudtunk volna és ne tudnánk munkát 
adni azon a hatalmas munkamezőn, melynek határait 
ugyancsak kiszélesítette a háború. 

Mindjárt a mozgósítás után szereztünk engedélyt 
a katonai szállások és kaszárnyákba leendő belépésre s 
hadbavonuló katonáinkat elláttuk a legfontosabb útra-
valóval, a közöttük szétosztott keresztyén iratok és biblia-
részek által. Közadakozásból tízezer példányban nyomat-
tuk ki a „Fegyverezzed fel a szivedet is!" czímű trak-
tátust s egyéb iratok mellé mintegy ötezer bibliarészt 
rendeltünk kiosztás végett. 

Nemcsak a helyben felfegyverezett legénységet 
láttuk el ilyen lelki útravalóval, hanem bőven osztogat-
tuk azokat a pályaudvaron is, az itt átutazó katonák 
között. 

Hadbavonuló katonáink előtt meg nem számlált 
sok esetben tartottunk istentiszteleteket, úgy a temp-
lomban, mint szabad ég alatt is s a hadsereg pótlására 
állandóan útnak indított pótzászlóaljak legénysége azóta 
is rendszerint felkeresi templomunkat, hogy mielőtt a 
nagy tettek színterére lépne, az Úr igéjéből merítsen 
erőt és vigasztalást. Sajnos — gyakran olyan váratlan 
gyorsasággal indul egy-egy menetzászlóalj, hogy nincs 
idejük legényeinknek istentiszteleten megjelenésre. Több-
ször megtörtént ilyenkor, hogy a beszállás előtt a pálya-
udvaron láttuk el Őket kis imákat és elmélkedéseket 
tartalmazó könyvecskékkel. 

Egyházunk munkájának ugyancsak fontos része a 
sebesült és beteg katonák közötti szolgálat. Tíz kór-
házban látogatjuk katonáinkat, állandóan osztogatjuk 
közöttük az Isten szeretetét és vigasztaló kegyelmét hir-
dető olvasmányokat. A katonai kórházparancsnokság 
több ízben vezényeltette ki a fennjáró beteg katonákat 
istentiszteletre s karácsonykor igazán tömegesen jelentek 
meg egészséges és beteg katonáink az Úr asztalánál is. 

Hogy a nélkülözött családi otthon melegét kár-
pótoljuk s a családtól távol töltött karácsonyi ünnep 
szomorúságát eloszlassuk, beteg katonáinkat karácsony 
második ünnepének délutánján a Bethánia-egylet hely-
ségében felállított karácsonyfa és dúsan felterített asz-
talok köré szeretetvendégségre gyűjtöttük egybe s 44 
katonát láttunk el bőségesen testi ós lelki táplálókkal. 
Hisszük, hogy feledhetetlen marad e szeretetvendégség 
minden egyes résztvevő előtt. 

Bár a legnagyobb örömmel és készséggel végezzük 
dolgainkat katonáink körül, mégis nagyon szükségesnek 
látjuk, hogy gondozásukra külön prot. tábori lelkész 



neveztessék ki. Ha a róm. kath. egyháznak három tábori 
lelkésze lehet Pécsett (/), akkor a két prot. egyháznak is 
joga lenne legalább egy tábori lelkész kineveztetéséhez, 
melyért meg is tesszük a kellő lépéseket. 

De a háború által nyújtott munkatértől eltekintve 
is nevezetes esztendeje az 1914-ik év egyházunk életének. 
Egyháztagjaink adakozásának e füzet végén olvasható 
kimutatása tehet róla szép bizonyságot, hogy egyházunk-
ban sokan vágytak a jókedvű adakozók sorába lépni, a 
mi az evangélium hirdetésének egyik eredménye a lel-
kekben. A pécsi egyháztagok körében a budapesti Be-
thánia-Egylet által emelendő központi belmisszió-ház épí-
tésére eszközölt gyűjtés ezer koronán felüli összeget 
eredményezett. 

Az egyházi czélokra történt adakozás és persely-
pénz 847 koronára rúgott, szegényeink javára karácsony-
kor és a perselyek útján 894 korona folyt be. Missziói 
és katonai czélokra 228 koronát adtak egyháztagjaink. 
Evangéliumi iratterjesztésünk mintegy 644 korona értékű 
keresztyén könyvet és bibliát adott el a lefolyt évben. 

Ha mindehhez még hozzávesszük az egyházunk 
munkáit oly híven támogató pécsi Bethánia-Egylet s az 
ez által bérelt helység fenntartását, akkor lehetetlen, 
hogy nagy hálaadásra ne induljon szívünk a kegyelmes 
Isten iránt, a ki ímé sokak szívét megindítá immáron a 
könyörülő szeretet áldozataira! Köszönet a kedves ada-
kozóknak is! Csak tovább, előre bátran! 

Oh mit tudnánk elérni Isten kegyelme által, ha 
azok az egyháztagok is, kik közönnyel állanak távol 
munkáinktól, jönnének érdeklődésükkel és eddig még 
sajnosan nem tapasztalt munkás szeretetükkel. 

Belmissziói munkáink a háborús szolgálatoktól el-
tekintve is meggyarapodtak. A vasárnapi iskolai tanítást 
két osztályba osztott gyermeksereg előtt végeztük. Vasár-
napi iskolásaink számának megnövekedése tette szük-
ségessé, hogy a fiúk számára d. e. 9 órakor, a leányok 
részére pedig d. u. 3 órakor végezzük a tanítást. 

Vasárnapi iskolásainkat négy önkéntes tanítónő, 
illetve tanító oktatja nagy szeretettel. Gyermekeink ré-
szére igyekeztünk, a rendes vasárnapi iskolai tanítás 
örömei mellett, rendkívüli kedves, ünnepélyes alkalmakat 
szerezni. Tartottunk gyermekszeretetvendégséget, gyer-
mekkirándulást s karácsonyfaünnepélyt a számukra. Milyen 
áldott, kitörölhetetlen benyomásokat szerezhetnek itt a 
kedves gyermeki lelkek! Kedves egyháztag, a te kis 
fiad, vagy kis leányod ott van-e a vasárnapi iskolások 
között? S ha nincs, miért hiányzik onnét? 

Szerdán este 7 órakor a Bethánia-Egylet helyisé-
gében hirdettük az evangéliumot, az ádventben azonban 
négy estén a templomba gyűjtöttük az örök élet beszédét 
éhező lelkeket és így nagyobbszámú gyülekezetnek hir-
dethettük Isten megváltó szeretetét. 

Belmissziói munkánk új ága az ifjak számára tar-
tott vasárnap esti bibliaóra. Szereteltel meghívunk minden 
ifjút osztály- és rangkülönbség nélkül a Bethánia-Egylet 

helyiségében, minden vasárnap este 6 órakor tartott biblia-
tanulmányozó összejövetelre. 

Vallástanításunk a folyó tanévben sok nehézséggel 
küzdött. Egyik nehézségünk a gyakori hitoktató változás volt. 

Ej, ha most már állana az a gyülekezeti terem, 
minek megépítése kérdését szőnyegre hoztam újból! De 
sajnos, nem érett meg még erre az idő a mi egyházunk-
ban. Igen, ebben az egyházban, melynek fejlődését épen 
a belmissziói munka mozdítá elő nagy arányban. Még 
mindig vannak, kik nem barátai a gyülekezeti teremnek, 
mit hazánkban is több egyház építtetett meg már, belátva 
annak gyakorlati fontosságát. No de van Bethánia-Egy-
letünk és ez az egylet szeretettel fogadta hajléktalan 
vallástanulóinkat e czélra is alkalmas helyiségébe és 
most itt folyik a tanítás, melynek talán most már nem 
is lesz több akadálya, ha az Úr is úgy akarándja ! . . . 

Nagy feladatok várnak egyházunkra ez új eszten-
dőben is. Bármit adjon is Isten a jövendőben, annyi 
bizonyos, hogy a Krisztus evangéliumára nagy szükség lesz. 

Vajha hazánkban is megmutathatná a szeretetnek 
Istene, hogy az 0 hatalma az evangélium minden hívő-
nek üdvösségére! Vajha egyháztagjaink is minél széle-
sebb körben értenék meg ezt és hazánk fiai közül is 
minél többen hallgatnának Isten zörgetésére, mit e há-
ború által végez szivünk ajtaján. Oh, kedves lélek, lásd 
meg Azt, a Ki szeretetből a földre szállott érted — 
Istennek szent Fia várja válaszod — hallod-e szavát: 

— ímé, az ajtó előtt állok és zörgetek! 
Nyáry Pál, 

lelkész. 

KÜLFÖLD, 

Svájca. 

Svájcz és a háború. Svájcz semleges, ele azért 
mélyen érzi a háborúval járó súlyos helyzetet. A háború 
kezdetén a határok, a semlegesség védelmére, 300,000 
katonát hívtak be és még most is 100,000 ember van 
fegyverben és áll őrt a kemény hidegben. Sok millió 
frankra rúg ekkora seregnek eltartása. Ehhez járul 
természetesen sok más nagy anyagi veszteség, az ipari, 
kereskedelmi pangás, turisták kimaradása stb. révén. 
A lakosság élelmezése is természetesen sok nehézségbe 
ütközik. A svájeziak benső érzelme a háborúban álló 
felekkel szemben természetesen nem egységes, de ott 
sokat adnak arra, hogy külsőleg, hivatalosan mindenféle 
módon bizonyságát adják szigorú semlegességüknek. 
A nagyobb városokban többek között egyszerre három 
nyelven (német, franczia, olasz) tartottak istentiszteletet, 
a melyen ugyanazokat az énekeket énekelték és imád-
ságokat mondották. — A svájeziak természetesen minden 
tőlük telhetőt elkövetnek, hogy a határokon nehéz szol-
gálatot teljesítő fiaikat minden lehető jóval, szellemi 
táplálékkal ellássák. Legkiválóbb lelkészek, professzorok 
mennek el hozzájuk a „frontra" és tartanak tábori isten-
tiszteletet. A földrajzi viszonyokat figyelembe véve, ez 



bizony nem kis fáradságot jelent. 2—3000 méternyi 
magas helyeken is vannak ilyen tábori istentiszteletek ! 
Külön vallásos tartalmú lapot is írnak számukra, franczia 
nyelven a „Sons le drapeau", németül „Gute Wehr und 
Waffen" czímen. Nagy gonddal szerkesztik a közadako-
zásból fenntartott, újságokat.— A svájcziak eleitől kezdve 
értékes és eléggé meg nem hálálható szolgálatot teljesí-
tenek a keresztyén-emberies munkák terén. Különösen 
a szegény hadifoglyok emiégethetik áldva ennek az 
igazi semleges országnak nevét. Genfben van a közvetítő 
iroda, önkéntes munkások ezrei faradoznak ott levelek, 
pénzek, csomagok közvetítésével. Az internált hadifog-
lyok kicserélését a berni iroda eszközölte, a mely most 
ezt bevégezve, már e hó folyamán feloszlik. — Svájczra 
a háború befejeztével is nagy feladatok várnak. Amerika 
midinkább ellenszenves arczulattal jelenik meg előttünk 
rideg üzleti érdekeinek előtérbe tolásával. Most ott sok 
helyen a mi véreink is reá vannak utalva arra, hogy 
ellenünk kovácsoljanak irtó fegyvereket, de a kis Svájcz 
nemcsak védi semlegességét, hanem hűséges orgánuma 
most ezekben a nehéz napokban a fenséges keresztyéni 
és humánus szolgálatoknak. Megérdemli, hogy majd a 
világtörténetben forduló pontot képező béke is ott vala-
melyik városában köttessék meg. 

A M I ÜGYÜNK. 

Estólyiink. Most jövünk a Ráday-utczai díszterem-
ben tartott estélyről. A felemelő impressziók hatása alatt 
írjuk sebtében e néhány sort lefolyásáról. A jelen volt 
és a díszes nagytermet egészen megtöltő közönség 
véleményének tolmácsai vagyunk, midőn mondjuk, hogy 
minden mozzanatában jól sikerült és lélekemelő volt. 
A „Szívemet hozzád emelem" éneklése után Nagy Fe-
rencz esperes, a mi ügyünknek lelkes barátja vezetett 
bennünket ég felé imájával. Petri Elek, szövetségünk 
lelkész-alelnöke mondta a megnyitóbeszédet. „Mit féltek 
kicsinyhitűek" volt megragadó beszédének témája. Olaj 
volt a háborgó szívekre. Azután Fröhlich Dóra énekelt 
id. Viktor János zongorakíséretével. Az evangéliumot 
énekelte bele a szívekbe. Nem maradhatnak zárva a 
szívek ott, a hol az ő ajkain át hangzik a hívogató, 
kopogtató Ige. Dr. Bernát István elnökünk „A háború 
tanulságai és népünk" czímen tartott előadást, a melyet 
majd lapunkban is közlünk. Ébresztő szózat volt mind-
nyájunk számára. Lösonczi Lajos és Gyula hitoktató 
lelkészek nejeikkel két szép zeneszámot adtak elő hege-
dűn, gordonkán, zongorán és harmóniumon. Szívhez 
szóló, szép előadásukért lelkes elismerésben volt részük. 
Majd Osváth Eszter fővárosi tanárnő lépett az emelvényre 
és mondott el néhányat költeményeiből. Nem ismeretlen 
ő lapunk olvasói előtt sem. Itt, ennek a hasábjain is 
közölhettünk már az ő szívessége folytán egy pár szép 
meleghangú verset. Most is elvitte lelkünket értünk küzdő 
fiainkhoz ; együtt éreztünk az ő mélyérzésű lelkével, a 
midőn megszólalt s hangzott ajkairól a róluk szóló szép-
séges ének. — Mély érdeklődéssel fordult mindenki tit-
kárunk, P. Horváth Zoltán dr. felé. Az ő hüszárfőhad-
nagyi uniformisa is emlékeztetett bennünket az időkre, 
melyekben élünk. Mult esztendőben a békeegyesületről 
„krónikázott" és most íme ő is — a mire bizonyára már 

álmában sem gondolt —- uniformist öltött. Szövetségünkről, 
ennek dicsőbb jövőjéről, megnövekedő munkáiról szólt 
nemes, lelkes optimizmussal. — Fiers Elek theologus 
mélyen megindító szavalatával és a Himnusz éneklésé-
vel ért véget a sikerült összejövetel. Márczius közepe 
táján, ha Isten akarandja és élünk, még egyet rendezünk. 

IRODALOM, 

Irodalmi értesítés. Nagytiszteletű lelkipásztor tár-
saimnak szíves tudomására hozom, hogy „Legyetek jó-
zanok és a bor szó a Bibliában" cz., 250 lapra terjedő, 
több illusztráczióval ellátott mértékletességi művem, mely 
az amerikai egyet. ref. egyház áldozatkészségéből ki-
folyólag mininális árban (3 K) került otthon is könyv-
kereskedői forgalomba. Összevont kiadásban is meg-
jelent és abban a helyzetben vagyok, hogy ezen ki-
adványból is rendelkezésére bocsáthatok érdeklődő lel-
készt ársimiiak megfelelő példányokat és pedig szintén 
nyomdai kiállítási árban, példányonként 1 K-ért. Ezen 
100 lapra terjedő kiadvány, mely 3 terjedelmes mérték-
letességi tanítást, imát s énekeket tartalmaz: traktátusi 
czélt van hivatva szolgálni s alkalmas könyv arra, hogy 
a szeszes italokkal való visszaélés átkát és bűnét, vala-
mint ennek következményeit meggyőző olvasmány alak-
jában állítnak köznépünk szemei elé. Mindkét művem 
kapható összes kiadványaim bizományosánál, Kókai Lajos-
nál Budapesten. Harsányi Sándor, homesteadi és vid. 
ref. lelkész. 

EGYHÁZ, 
Fontos megállapodások. A mit már régóta vár-

tunk és reméltünk, most végre megvalósult. A mult, hét 
folyamán, f. hó 15-én fontos tanácskozásra gyűltek egybe, 
a konventi elnökség meghívása folytán, az Abonyi-utczai 
székházban az egyházkerületek elnökségei, a püspökök, 
főgondnokok, illetőleg helyetteseik a háborúval kapcso-
latos katonai missziói munkák megbeszélése és egységes 
irányítása czéljából. Különösen két dologra nézve folyt 
a megbeszélés és történt helyes megállapodás. Az első 
a katonai lelkészek szaporításának ügye. Erre nézve az 
értekezlet elhatározta, hogy minden kerület — püspök 
•— vegye számba a területén lévő tényleges szükségletet 
és jelölje ki azokat a helyeket, a hol tábori lelkészekre 
van szükség és ezekre a helyekre a legalkalmasabbak 
kinevezését szorgalmazza. Az ausztriai szükségletre nézve, 
főleg a konvent által kiküldött utazó lelkész előterjesz-
tései alapján, a konvent tesz javaslatot. Az értekezlet 
továbbra is fenntartandónak mondotta kí a külföldön 
lévő sebesült katonák fölkeresése és lelkigondozása czél-
jából az utazó lelkészi állást és pedig nemcsak Ausztriára, 
Boszniára, hanem Németországra és lehetőleg az általa 
meghódított területekre nézve is. — A másik fontos tárgy 
katonáknak (hadbavonulók, sebesültek) szóló vallásos 
iratok tárgya volt. Erre nézve az elnöki értekezlet ki-
mondotta most azt, a mit már eleitől fogva kértünk, a 
központosítás és egyöntetű kezelés szükségességét. Az 
expediálást ugyanis ezentúl a konventi központi iroda 
fogja eszközölni. Hiszen ez természetes is, mert csak így 
kerülhető el az erőfecsérlés. De meg ott a konventi 
tágas palotában elegendő hely és egyéb szükséges esz-
köz is rendelkezésre áll ezen fontos munka intézésére. 
Az meg csak természetes, hogy katonáink lelkigondozása 
a szó legszorosabb értelmében igazi egyetemes ügy, a 
magyar ref. egyháznak ezidő szerint legszentebb, leg-



elengedhetlenebb közös missziói munkája, ott van hát 
helye a központi házban. íme megvan tehát, ha egy kissé 
késve is, ebben a fontos dologban a „viribus unitis", le-
omlott a kerületi válaszfal (bárcsak sok egyéb dologban is 
leomlana !); katonáink lelkigondozása most már a magyar 
ref. egyház egyetemes egységes, ennek teljes "energiá-
jával folyó és minden igényt kielégíteni tudó dicső szol-
gálat leend. A munka szervezése az értekezlet által meg-
állapított elvek értelmében a lehető legrövidebb idő alatt 
megtörténik. Megjegyezzük még, hogy az értekezlet fel-
kérte Szilassy Aladárt, hogy a katonai lelkészek kineve-
zése ügyében az illetékes köröknél személyesen járjon 
el, a mire ő teljes készséggel vállalkozott. Neki semmi 
fáradság nem sok ós minden munka gyönyörűséges, a 
mely által egyházának valami szolgálatot teljesíthet. 

Lelkészválasztás. A csomaközi ref. egyházközség 
Tárczy Géza kállósemjéni s.-lelkészt, a bereczkii ref. 
egyházközség Molnár László czigándi s.-lelkészt válasz-
totta lelkészéül. 

Új tábori lelkész. Fazekas Mi»fe'4|felsőőrsi lelkészt 
tábori lelkészi szolgálatra hívták be. I 

Beteg tábori lelkész. Sajnálattal értesültünk arról, 
hogy Nagy Dénes budapesti hitoktató lelkész, a ki 
eleitől kezdve az északi harcztéren szolgált, a kassai 
kórházban fekszik tífuszban. Mielőbbi felgyógyulást ki-
vánunk neki! 

Ajándék. A Vasárnapi Iskolák Világszövetségének 
amerikai szervezete s illetve e szervezetnek központi 
elnöksége közli velünk, hogy az összes amerikai prot. 
vasárnapi iskolák elegendő alapot hoztak össze ahhoz, 
hogy ez alap felhasználásával egy millió példány ingyen 
Uj-Testamentom osztattasék szét a háborúban álló külön-
böző nemzetek katonái között Ezen Bibliákat az amerikai 
Biblia-Társulat osztja szét az egyes nemzeti prot. egyhá-
zak által az odajuttatott kérelmeknek figyelembe vételével. 
Az ottani központi bizottság a legnagyobb előzékeny-
séggel tett ígéretet arra nézva, hogy bármily mennyi-
ségű Új Testamentom példányt elexpediálnak Budapestre, 
sőt az egyes magyar, vagy külföldi katonai táborokba, 
hol magyar szenvedő katonák pihennek, vagy katonáink 
harczolnak. A szállítás összes költségeit két hitbuzgó, 
lelkes, áldozatkész amerikai presbiterián egyháztag viseli. 
Közegyházunk örömmel veszi annak hírét is, hogy e 
derék férfiak egyike nemeslelkűen ajánlatot tett arra 
nézve, hogy 1000 korona összeggel kész járulni egy 
magyar nyelvű vasárnapi iskolai módszertannak a ki-
nyomatásához abban a reményben, hogy egy ilyen könyv 
megírása és kinyomattatása a vasárnapi iskola ügyének 
lendületet adna a hazai ref. egyház kebelében. Az illető 
derék presbiteriánus hittestvérünk ez ügyben a tárgyalá-
sokat kész minden pillanatban felvenni a konventtel, vagy 
valamelyik egyházkerülettel. 

Uj őrhely. A délvidéki ref. egyházak száma ismét 
szaporodott eggyel. A békésbánáti egyházmegye alkotó 
munkájának következménye az újabban megalakult karán-
sebesi anyaegyház, melynek megteremtése az evangélium 
és a magyarság egy újabb bástyájának megépítése ott 
lenn a végekben. 

A Kálvin-Szövetség Nagykőrösön legutóbb tartott 
vallásos estélye is igen látogatott volt. Egész lelki szük-
séggé vált már ezeknek építő vallásos összejöveteleknek 
a látogatása. Ezt bizonyítja az a körülmény, hogy a fő-
gimnázium tágas tornacsarnoka most is egészen megtelt. 
A megnyitó ének után Molnár István s -lelkész imádkozott 
s olvasott a bibliából. Fénypontja volt az estélynek Szijj 
József és Darabos Balázs főgimnáziumi tanulók előadása. 
Devrient „Luther" cz, drámája után írta meg ez erő-

teljes, szép nyelvezetű párbeszédet „A wormsi kihallgatás" 
czime alatt iíj. Porkoláb Gyula. A két derék ifjú mély, 
lelkes átérzéssel elevenítette meg előadása által a wormsi 
nagy jelenetet. A mélységes hatást teljessé tette a képezdei 
énekkar, a mely Luther és dr. Eck párbeszéde befejez-
tével — a szférák távoli szózata gyanánt — dicséretül 
gyöngéd karban elénekelte Luther fenséges énekét: 
„Erős várunk nekünk az Isten". Bakó József lelkész 
tartott aztán figyelemmel hallgatott, tartalmas előadást a 
Vallásos Estélyek czéljáról, hatásáról. Király Erzsike 
köztetszést aratott szavalata után a Kálvin-Szövetség 
egyházi elnöke, Patonay Dezső lelkész intézett a közön-
séghez záró beszédet, melyben a perselyes adakozásra, 
a munkás áldozatkészségre buzdított. Ez estély 41'80 K-nyi 
önkéntes perselyes adományát a havbavonult harczosok 
vallásos iratokkal ellátása czéljára fordítja a Kálvin-
Szövetség elnöksége. Ugyancsak erre a czélra a nagy-
kőrösi ref. egyháztanács 50 K-t szavazott meg. 

Theologusok kórházi szolgálata. Február hó 1-én 
12 sárospataki theologus vonult be egyik miskolczi hadi 
kórházba szolgálatra. Dr. Tüdős István püspök és a 
miskolczi ref. vezéremberek gonddal és szeretettel tá-
mogatják őket szép hivatásuk betöliésében. 

Egyházmegyei Lapok. Kerületünkben négy jelent 
meg a mult esztendőben. Most már csak három van. 
A „Kiilsősomogy" a mostoha viszonyok miatt egyelőre 
megszűnt. A Tolnamegyei Reformátusok Lapjának most 
már a háromból csak egy szerkesztője maradt, Okos 
Gyula és Göcle Lajos a harcztérre mennek, de Szappa-
nos Gyula folytatja a munkát. A Baranyai Kálvinista 
Lobogó szerkesztője, Csikesz Sándor Bécsben van ugyan, 
de a munkatársak lelkesen tartják a zászlót. A Vértes-
alja is megjelen. Legutóbbi számában a szerkesztő, Va-
sadi Balogh Lajos fia, V. Balog György tanár, tart. had-
nagy szép karácsonyi levelét olvassuk, a melyet a Drina 
mellől küldött. Meghatóan írja le ebben a karácsonyi 
szent estét, a melyen papfiúhoz méltóan, lelkész hiányá-
ban Ő tartott istenliszteletet és együtt imádkozott kato-
náival. 

Adományok. Katonáink vigasztalására szóló iratokra 
a mult héten a következő adományokat vette a duna-
melléki kerületi pénztári hivatal. Bács-Feketehegy újab-
ban 76'20, Diósviszló 13, Pacsér 20, Kisoroszi 9'42, 
Dunavecse 10, Páty 10, Aba 15, Lajosmizse 5, Ócsa 
30, Kőröshegy 20, Piros 113 30, Kő 5'70, Csarnóta 12'50, 
Gvömrő 10, Felsőireg 40 (vallásos estélyeken gyűlt össze), 
Czecze 150-10, Paks 9*60, Újszivácz 70, Ságvár 14, 
Old 8'45, Alsónémedi (újból) 100, Iváncsa 18'60, Jász-
berény 100, Kosd 8, Pákozd 8*42, Kajdacs 15-68, dr. 
Szászy Béla min. tanácsos 12 K. Összesen 883'35 K. 
Mult számunkban közölt összeg 3293'87. Eddig bejött 
egyházkerületünkből 4177'22. Az erdélyi egyházksrület 
által küldött összeggel, 1500 K-val összesen 5677'22 K. 
Eddigi kiadás 1408-08 K. 

ISKOLA. 

Elintézés. Dr. Ferenczy Árpád sárospatai jogakadé-
miai tanárt, a főiskola főgondnokai (püspök és főgondnok) 
szolgálatra hívták be. A behívott tanár ügye sok port 
vert fel és most szolgálatra való bevonulásával nyert 
elintézést. 

A liadbavonult tanárok ós az új nyugdíjtörvény. 
A nem állami tanárok új nyugdíjtörvénye (az 1914. évi 
XXXVI. t.-cz.) az 1913. január elseje előtt szolgálatba 
lépett tanárokra csak az esetben terjed ki, ha az ér-



dekelt tanárok f. évi február végéig a vallás- és köz-
oktatásügyi miniszterhez intézett írásbeli nyilatkozatban 
kijelentik, hogy ennek a törvénynek határozmányai alá 
óhajtanak tartozni. A ref. egyetemes konventi elnökség 
felterjesztésére a kultuszminiszter 16,030. sz. rendeleté-
ben kimondotta, hogy ezt a határidőt a katonai szolgá-
latot teljesítő tanárok nyilatkozatainak beküldésére a 
felmerült tényleges szükségletnek megfelelően meghosz-
szabbítottnak tekinti. 

EGYESÜLET. 

A szatmári Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület el-
múlt szerdán a sebesült katonák családtagjainak felse-
gélésére szépen sikerült hangversenyt tartott. 200 személy-
ből álló vegyeskar nyitotta meg a Himnusszal, közbül 
és végül pedig ugyanez a vegyeskar énekelte a „Wacht 
am Rhein"-t és „Heil dir im Siegerkranz"-ot magyar 
szöveggel. Az ünnepély központjában a dr. Baltazár 
Dezső püspök beszédje állott, ki Márk Endre debreczeni 
polgármester társaságában utazott az ünnepélyre. A ven-
dégeket mindenütt kitüntető szívességgel fogadták. Az 
estélyen még nagy sikert ért el Mátray Etelka zongora-
játékával, szép volt a „Kurucz jelenet" festői díszleteivel, 
tárogatójátékával stb. A szép estély erkölcsi és anyagi 
tekintetben nagy haszonnal záródott. 

A Budapesti Ref. Ifjúsági Egyesület jól sikerült 
szeretetvendégséget tartott, a melyen az elnök imája és 
megnyitó beszéde után B. Pap Lajos IV. é. theol. tartott 
érdekes előadást a „Sebesült katonák között" czímen 
arról a nehéz munkáról, a melyet theologusaink a Fehér-
vári-úti hadi kórházban végeznek. Vinczy Károlyné és 
Komáromy Zoltán tanár szép zongora játékukkal, Fiers 
Elek theol. megragadó szavalatával (A király imádkozik) 
gyönyörködtették a közönséget, a mely a Lónyay-u. 
termet zsúfolásig megtöltötte. Volt egy vetített képes 
előadás is az északi harcztér -eseményeiről. Ifj. Vidor 
János bibliamagyarázata, imája és közének fejezte be 
a jól sikerült összejövetelt. 

A Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület mnlt évi mun-
kájáról és a mult héten lefolyt gyűléséről és ünnepélyéről 
csak a jövő számban emlékezhetünk meg. 

GYÁSZROVAT. 

Weber Rudolf, a budapesti ág. h. ev. főgimnázium 
40 éven át volt tanára, a Ferencz József-rend lovagja, 
életének 72-ik, lelkes munkával jól megérdemelt nyugal-
mának 5-ik évében, f. hó 10-én elhunyt. Temetése f. 
hó 12-én nagy részvét mellett volt a Kerepesi-úti temető 
halottasházából. 

Szombaty Kálmán, a kolozsvári felső leányiskola 
és leánygimnázium tanára, a ki több éven át a miskolczi 
ref. felső-leányiskolának volt kedvelt tanára, a kirli-
babai ütközetben életének 36-ik évében hősi halált halt. 

Dr. Elekes Viktor, a gyulafehérvári egyházköz-
ségnek 30 éven át volt lelkésze s a gyulafehérvári 
egyházmegyének esperese f. évi jan. 28-án hosszas 
szenvedés után elhunyt. 

Áldott legyen emlékezetük! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A biztosítóintézetek mérlegei, hír szerint, meg-

fognak felelni a hozzájuk fűzött várakozásoknak. Ennek 
jórészben az is oka, hogy az angol, belga és franczia. 
biztosítótársaságok, különösen azok, a melyek magyar-
országi üzleteikben nem rendelkeztek a törvény által 
megkívánt elegendő anyagi biztosítékkal, a felek kárára 
szinte észrevétlenül felhagytak működésükkel, holott eddig 
a reklám minden eszközét felhasználták arra, hogy a 
hazai biztosítóintézményeknek érezhető versenyt támasz-
szanak. Ily körülmények közt szinte természetes, hogy 
a háború kitörése óta a biztosítóközönség fokozottabb 
bizalommal fordult a hazai, főleg altruísztikus alapon 
álló biztositószervezetek felé. A Gazdák Biztosító Szövet-
kezete is ez évben normális, sőt kedvező iizletévről fog 
beszámolni és ügyfelei kétségen kívül tapasztalhatják, 
hogy a szövetkezeti forma, az altruísztikus szellem, mely 
ezt az intézményt jellemzi, nemcsak a kártérítések ki-
fizetésénél biztosit előnyöket, de egyúttal nagy mértékben 
van mérséklő hatással a biztosítási díjakra is. A saját 
jól felfogott érdekében cselekszik tehát mindenki, a ki 
a szövetkezetnél köt akár élet, akár tűz, vagy jégkár 
elleni biztosítást, vagy pedig lejárt biztosítását mielőbb 
megújítja. A biztosítási díj ma sem emelkedett, a múlthoz 
képest a változás a háború tartalma alatt annyi, hogy 
az egész évi biztosítási díjat egy összegben kell befizetni. 

Felelős szerkesztő : B. P a p Is tván. 

HIRDETÉSEK. 

DIFÍiFD ffcTTÁ gőzüzemre berendezett csász. 
t v l L - v l L t V " I 1 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 slb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2ü00-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. :: 
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k á l y h á k a t és u á ^ k a n d a l l ó k a t 
— szállít jggalffe caéjagéud 6a ^IxéLlyl 
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i ^ u d a p e a t , T l i o n e t - u t i 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 , családi h á -
zak, i sko lák , irodák stb. részérő. T ö b b 

van b e l ő l e használatban m i n t 100 ,000 
Valódi 

oaak ezzé 
a Tódő-

^egygyel. 

MEIDINGER-QFEN 
H. H E I M ^ 

Prospektusokköltségvetések Ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n Thonet-udvarban. 
M á r i a V a l é r i a u t o « a l O . 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

HíiÜLLER J Á N O S 
utóda MAJER KÁROLY 

Budapest, VII., Thököly-út 52, 
(Saját ház.) 

QoA magyar óragytr gözerö- Képes árjegyzékek, költség-
berendezétsei. jegyzékek ingyen. 

M E G J E L E N T ! M E G J E L E N T ! 

A háború díplomáczíaí okmánytárának ma-
gyar kiadása az 

Osztrák-magyar VörösKönyv 
Díplomáczíaí akták a háború előzményeinek történetéhez. 

Ara \ korona. Portó 20 fillér előre beküldve. 

A VILÁGHÁBORÚ OKIRATAI 
Összeállította Eduárd Bernsteín. 

ANÉMETFEHÉRKÖNYV 
Ára 40 fillér. Portó 10 fillér előre beküldve. 

AZ ANGOLKÉKKÖNYV 
Ara 40 fillér, portóval előre beküldve 50 fill. 

KAPHATÓK: 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN D E B R E C Z E N B E N . 

9 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 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° alahban 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 jelent meg. Épen most je lent meg. 

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. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és kitűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

"HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 millió korona 
évi árúforgalommal. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapestent VIIL kei\t Máría-utcza 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 egyfiázgyülekezetek-
nek iskolák és templomok, 
valamint lelkészí- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. j t Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívána t ra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. . . . . .. .. .. 

^ Most jelent meg! * 
Jézus 

önarczképei 
(hat elmélKedés) 

Ir ta: 

Egyéb háborús újdonságok! Jézus 
önarczképei 

(hat elmélKedés) 

Ir ta: 

EGYHÁZI BESZÉDEK AZ 1914. ÉVI VILÁGHÁ-
BORÚ IDEJÉN. írta Kis József pápai esperes 
lelkész* Ára 3.40 K 

ifj. Victor János. HÉTKÖZNAPI TEMPLOMI IMÁDSÁGOK különös 
tekintettel a háborúra és téli évszakra. Irta Har-
sányt Pál gyomai ref. lelkész. Ára • . • • • —.50 K 

Ára 2 korona* 
KRISZTUS MINDEN MINDENEKBEN. Egyházi be-

széd. V. kötet. írta Mindszenti Imre. Ára • . . 2.— K 

Kapható: KOKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN 
B u d a p e s t , I V . f R a m e r m a y e r K á r o l y - u t c z a 3 . 

FÍORNYÁNSZKY VLKTOB CB. ÉS KIK. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BÜDAPESTEN. 6 1 4 2 4 . 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZIESISKOLAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és k iadóhivata l 
IX., Ráday-utcza 28., a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptu la jdonos és k i adó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő: 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

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

Belsó munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, 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. Versek. Osváth Eszter. — Vezérezikk : Győznünk kell! (phz.) A Mária-érmekről. Révész Kálmán. — Tárcza : Utolsó 
levél. Sebestyén J. — Be l fö ld : Nyilvános köszönet. Sebestyén Jenő. Falusi levél. Balatoni. A Lorántffy Zsuzsánna-
Egyesület közgyűlése. Referens. — Irodalom. — Egyház. — Egyesület . — Gyászrovat. — Pályázat. — Hir-
detések. 

Versek• 
Irta Osváth Eszter. 

URAM! 

Már olyan rég nem láttuk a napod . • . 
Arany világa rég ragyogta be arczunk. 
Árnyékban élünk, nem virul öröm • . . 
Dal sem terem , . . hallgatag ajkunk. 
Uram, félek, megdermed az életl 
Küldd el hozzánk felhőtlen tavaszod\ 
Hogy dalolva dicsőítsünk Téged. • , 
Uram, gyújtsd fel fölöttünk a napod. 

A BÉKE.. . 

Béke! Oly könnyed\ lebbenő e szó, 
Mint lenge selyemkendő a vállon, 
Elringató és hűsen nyugtató, 
Mint mély, tiszta, hajnali álom. 
Oly súlytalan volt mikor átölelt, 
Mint simogatása friss, zöld ágnak. 
Oly láthatatlan s észrevétlen, 
Mint szárnyai aluvó vágynak, 
S most gyötrően érezzük terhét: 
Az első új, béke-olajágnak 
Mert szörnyű vér- s könny tengeréből: 
Virul ki újra, meg újra a világnak• 

GYŐZNÜNK KELL! 
Az események mindig előre vetik árnyékukat; az 

1914/15. évi nagy háború is előrelátható volt. A nem-
zetiségi államok eszméje a népek új elhelyezkedését 
nagy lépésekkel vitte előre, a feszült gazdasági helyzet 
az államok új érdekeit tolta előtérbe, a tőke és munka 
harcza is új társadalmi rend érvényesítésére törekedett. 
Mindez emberi szempontokból okszerűleg vonta maga 
után a mai válságos helyzetet s azt, hogy alig van nép 
Európában, mely csatasorba ne állította volna fiait, 

A népek nagy harcza azonban kidomborítja az 
isteni, a lelki, a vallási szempontokat is. Látnunk kell, 
ha a múltba visszatekintünk, hogy a lelkek bizonytalan-
ságba, ködbe, homályba tétovázása — biztos vezérfonál 
nélkül — sok társadalmi bajt, új Babylont teremtett s 
el kellett következnie a tisztítótűznek. A legutóbbi év-
tizedek az emberi lélek minden nyomorúságát felszínre 
hozták, mint a háborgó tenger felszínre hozza minden 
mocsokját. Az egyedül biztos iránytűt, az isteni akaratot 
kijelentő bibliát félretettük és a nyugtalan, de mégis 
valami újat, jobbat kereső elmék az irányzatok egész 
raját bocsátották a lelkek közé tévutakon járva. Eldobva 
az istenségi fogalmat, új életelveket és visszatérő bál-
ványokat állítottak fel és csábították igéző érvekkel a 
révedező lelkeket — a központba az embert, az ént 
állítva a maga egész egoizmusával. 

A babiloni zűrzavar hihetetlen mérveket öltött s 
az ember bálványai már az eget ostromolták. Krisztus 
és a keresztyénség fenséges ideáljai elhomályosodván, 
a raczionálizmus minden ferdeségével utat tört magának 
s az ész-nek újra trónust emeltünk, a mint azt a babiloni 
kortól a franczia forradalomig minden század gyermekei 
megkísérelték újra és újra; de a rombolás nyomán min-
dig új élet fakadt s az emberiség egy lépéssel mégis 
minden alkalommal előre haladt a tökéletesedés felé. 

Szövetségünk hétesztendei megalakulása óta kap-
csolatban más ev. alapon álló egyesületekkel igyekezett 



az önvesztébe rohanó társadalmat felvilágosítani mind-
azokról a társadalmi bajokról, a melyek már a magyar-
ság legkiválóbb rétegeit is behálózták s a túlkapott 
szocziálizmus, a raczionálizmus, hedonizmus és okkul-
tizmus és az ú. n. természettudományos, materiális fel-
fogások közepette rámutatott az emberi boldogulás ós 
boldogság egyedül biztos alapkövére, az evangéliumra. 
Láttuk a bajokat — úgy a gazdaságiakat, mint a lel-
kieket -— egész valóságukban. De melyik népét szerető 
s gondolkozó ember ne látta volna s ne kiáltotta volna 
oda fennszóval: álljatok meg. Álljatok meg a hitben, 
ne tétovázzatok, mint a nádszál s ne habozzatok megfogni 
a Krisztus erős kezét. Láttuk a rettenetes forrongást, 
a nagy csapásokat, a melyek évről évre sújtják az em-
beriséget s a melyek meg vannak írvra abban a könyv-
ben, a mely az örök életnek beszéde. „Lesznek föld-
rengések, háborúságok, csapások, úgymond, de még 
ezzel nem lesz vége", még nem következik el a próféták, 
az igazak, a látók által óhajtott Istenországa. A jele-
nések könyvének borzalmai szemünk előtt folynak le s 
épen szövetségünk püspök-elnöke mutatott rá hitének 
és mély vallásos érzésének egész erejével, hogy már a 
negyedik pecsét is feltöretett. És még mindig nincs vége, 
még újabb borzalmakra és csapásokra kell elkészülnünk ! 

Az isteni szempontból azonban minden egy nagy, 
felséges czél: az Isten országa előkészítése felé halad. 
Ez a nagy háború máris felséges érzéseket fakasztott. 
Míg a csatasorban egymásra rohannak az ellenfelek, a 
megsebzett ellenséggel szemben is felkél a testvéri, sza-
maritánus érzés ; a lövészárokban fekvő katonák lelkében 
a lélek legszebb rózsái íakadnak: a hazaszeretet, a 
családi érzés; az Istenben bízás, a megbocsátás, az ön-
feláldozás. Az ideálok újra elfoglalják helyüket s ott 
jár az élő és elhaló lelkekben az Isten lelkének szárny-
suhogása. És itthon? Mikor volt nemzetünk egységesebb, 
mikor volt az állam gondosabb, mikor volt a társadalom 
áldozatkészebb, mikor voltak a lelkek vallásosabbak, 
mikor kerestük az Istent jobban, mint ma?! 

A zsoltáríró hite kezd minden lélekben meggyöke-
rezni : Istenre bízom magamat, magamban nem bízhatom. 
Tanúságot tehetek róla, hogy a katonának is ez a leg-
erősebb fegyvere. 

És ha így magasabb, isteni szempontokból vizs-
gáljuk a letteket, ne szálljon meg senkit a kicsinyhitű-
ség, mert el fog jönni és el kell jönni annak a szebb 
és jobb jövőnek, a mit az evangélium s ennek alapján 
szövetségünk is annyiszor hirdetett. 

Kétségtelen, hogy munkásságunk ennek a jobb jövő-
nek előkészítésében megbénult, legjobbjaink közül sokan 
szolgálnak a haza szent ügyének s mi, a kik itthon lehe-
tünk, egy gondolattal vagyunk elfoglalva, hogy győzzünk, 
hogy elkövetkezzék a béke s lássuk szeretteinket, bará-
tainkat ép erőben és egészségben visszatérni. De eddigi 
munkásságunk nem volt czóltalan s hogy helyes úton 
jártunk: azt a jelen váltotta ki teljes bizonyossággal. 
Népünk lelki és anyagi megerősítése nagyszerű gondolat. . . 

Nem maradhatunk tétlenül e nagy időkben és a bekö-
vetkezendő béke még nagyobbszerűnek ígérkező nap-
jaiban sem. Ha eszközeink ma elégtelenek, hisszük, hogy 
majd elégségesek lesznek s a mi erőtlenségünk meg fog 
erősíttetni Az által, a Ki minket munkára hívott. A ké-
telkedők, a kicsinyeskedŐk, a gáncsoskodók, az ellenesek 
szava elnémul, mert egész bizonyossággal látja majd 
mindenki a nagy czólt: „a népért és egyházért karöltve 
működni". 

A társadalmat bontó erők egyházunkat is megvisel-
ték s lehetetlen, hogy a mikor a társadalom mindjobban 
meg jobban kezd egységes lenni s a nagy tisztító tűz 
mind erőteljesebben érezteti a maga hatását, lehetetlen 
— mondom —, hogy ez a nagyra hivatott kálvinista 
egyház ne álljon egységesen talpra, hogy érvényesítse 
a krisztusi ideálokat s kálvini erővel ne ragadjon zászlót 
azokért az ideálokért, melyek nemzetünket igazán naggyá 
tehetik. 

Elnökünk, Bernát István, egyik előadásában rámuta-
tott arra, hogy ki is tartana velünk, a rajongókkal, a 
mikor mi a mi ideálizmusunkkal, altruizmusunkkal még 
kisebbségben vagyunk. De bizonyos, hogy már a háború 
után nem leszünk kisebbség. íme látom, hogy máris mind 
erőteljesebben gyülekeznek a kétkedők is zászlaink alás 
én bizonyos vagyok benne, hogy elkövetkezik az a jobb 
jövő, a mikor a Kálvin-Szövetségre már nem lesz szük-
ség, a mikor minden egyházközségünk a legideálisabb 
Kálvin-Szövetség lesz. 

Addig is egyet kell szem előtt tartanunk, azt a mi 
e vészterhes idők légíenyesebb eredménye : hogy a győ-
zelem azoké, a kik erkölcsi erőkkel vannak felfegyverezve, 
a győzelem azoké, a kik hittel és hazaszeretettel tudnak 
áldozni vagyont, vért és életet. A számbeli túlsúlyt ellen-
súlyozza s legyőzi a hazaszeretettől áthatott és Istenben 
bízó katona. Dávid is legyőzé Góliátot, mert a seregek 
Urának nevével szállott síkra! A történelem megismétli 
magát. Jól mondta a német császár: a ki az Istennel 
tart, ott van a többség s az győzni fog! Igen! Győzni 
fogunk nemcsak ellenségeinkkel szemben a háborúban, 
hanem itthon is nemes, szent ideáljainkkal! 

(phz.) 

A MÁRIA-ÉRMEKRŐL. 
(Et de quibusdam aliis.) 

Mikor e Lap 6. számában olvastam, hogy egy evan-
gélikus főhadnagyot róm. kath. pap temetett el és pedig 
egészen jóhiszeműen, mert a főhadnagy nyakában egy 
Mária-érem csüngött, önkéntelenül is ez az idézet jutott 
eszembe: „régi történet, mely mindig új marad", 

A római katholikus egyház mesterien és követke-
zetesen űzi a maga propagandáját, hogy mindent, a mit 
csak lehet, a maga részére sajátítson ki. 

I. István királyunk — állítólag — a boldogságos 
Szűznek ajánlotta fel országunkat, azért is hazánk „Mária 
országa", Szűz Mária „Magyarország patronája és nagy-



asszonya" s bárha aranypénzeinken nincs is többé rajta 
a Mária-kép, azért a kálvinista, luteránus és zsidó hon-
véd is a szűz Máriás lobogó alatt ontja vérét a királyért 
és hazáért. Legközelebb pedig azt olvasom, hogy a gróf 
Tisza István védnöksége alatt álló hadsególyző-bizottság 
egyik feladatául a „magyar talizmánok" elterjesztését 
tűzte maga elé. (Evangélikus Lap, 1915. 6. sz.) E „ma-
gyar talizmán" egy kis emlékérem, e körirattal: „Ma-
gyarok nagyasszonya — hazánk reménye" ; a kép ter-
mészetesen Máriát, „Isten anyját"' ábrázolja a gyermek 
Jézussal. A körirat, sőt talán az egész érem eszméje 
Csernoch bibornok-herczegprimástól származik. 

Helyben vagyunk. A kinek a nyakában ez a taliz-
mán csüng, azt egész joggal magáénak, hívének tartja 
a róm. kath. egyház. 

Csodálatos dolog! Ha egyszer-másszor a Máriás-
zászlók ellen, protestáns szempontból tiltakoztunk, azzal 
torkoltak le r. kath. atyánkfiai, hogy a Mária-kép nem 
felekezeti, hanem országos, nemzeti jelvény és palladium 
s megtörtént, hogy mikor egy zászlószentelésnél meg-
tagadtam a közreműködésemet, mert a lobogón Szűz 
Mária képe volt, majdnem rossz hazafinak kiáltottak ki, 
— de ugyanez a Mária-kép, ha egy érmen a katona 
nyakában csüng, már nem nemzeti, hanem tisztán róm. 
kath. jelvény, melynek alapján teljes jóhiszeműséggel 
könyveli el magának az illetőt a róm. kath. egyház. 

Régi történet, mely mindig új marad. Valami 20 
esztendővel ezelőtt történt, hogy egy Kassával szomszé-
dos község ref. lelkésze, szomorú családi viszonyai miatt, 
kétségbeesésében golyót röpített a fejébe. A lövés nem 
volt halálos, azért szerencsétlen lelkésztársamat a kassai 
közkórházba hozattam, a hol meg is mentették az élet-
nek, bár egyik szeme áldozatul esett. (Azt csak melléke-
sen jegyzem meg, hogy az illető a szomorú eset után pár 
nappal önként lemondott a papságról és más pályán keresett 
boldogúlást.) Betegen fekvő lelkésztársamat naponként 
meglátogattam. Első napokban igen nagy fájdalmai vol-
tak, később azonban, a műtét után, állapota mindjobban 
javult. De még fájdalmai közt is mosolyogva beszélte 
nekem egyik napon, hogy az ápoló apácza minden mó-
don egy Mária-érmet ajánlgatott neki, — „tegye a nya-
kába, úgymond, a nagyságos úr, majd meglátja, hogy 
fájdalmai azonnal könnyebbülni fognak". A szegény be-
teg református pap, hogy nyueta legyen, végre is elfo-
gadta a talizmánt, de persze nem tette a nyakába, hanem 
ideadta nekem. De ha a nyakába teszi az érmet és 
meghal, úgy-e bár, őt is „teljes jóhiszeműséggel" magá-
nak iktatja a róm. kath. egyház?! Ex uno disce omnes! 
Ugyan hány ilyen lelket mentettek meg ilyen módon a 
kegyes apáczák a haláloságyon'' az örök kárhozattól?! 

De nemcsak a Mária-érmekkel, hanem minden le-
hető eszközzel és módon folyik a bámulatos tervszerű-
séggel folytatott róm. kath. propaganda. Kizárólagosan 
és kifejezetten róni. kath. jellegű jótékony intézetek 
élére, védnökül vagy díszelnökül előszeretettel választják 
meg az előkelő ref. urakat és úrnőket, a kik közül a 

többség örömmel és köszönettel veszi és viseli ezt a 
„megtiszteltetést" és csak a kisebbségnek van annyi 
protestáns öntudata és önérzete, hogy ezt a kitüntetést 
köszönettel visszautasítsa. Szentképekkel, propagáló róm. 
kath. művekkel előszeretettel ajándékozzák meg róm. 
kath. részről a protestánsokat. Különösen a nők igen 
könnyen elfogadják ezeket s ha megnéznénk a prot. 
úrinők és leányok ima- és énekeskönyveit, nagyon sok-
nál találnánk Mária-, páduai szent Antal- és más egyéb 
képeket. Hát ezen a téren már egészen más az atyafiak 
felfogása és morálja, mint a mienk. Én legalább átalla-
nék egy róm. kath. rokonomnak vagy barátomnak Kál-
vin-képet vagy egy, róm. katholikusokat csépelő füzetet 
ajándékozni vagy ajánlani, — ők minden szégyenkezés 
és vonakodás nélkül, sőt valóságos előszeretettel és hi-
vatásból űzik az ilyeneket. Az sem példátlan dolog, hogy 
az egyik előkelő ref. úrinő, a ki különben vasárnapról 
vasárnapra teljes buzgósággal van a templomban, régi 
reminiszczencziák jogán minden húsvétkor elküldi a 
sonkát és kalácsot szentelni a róm. kath. templomba; a 
másik pedig, ha valami nagyobb dolog előtt áll, eljön 
ugyan imádkozni a saját templomába is, de nagyobb 
bizonyosság okáért szent Antalnál is meggyújtja a gyer-
tyát és beadja a perselybe a maga obulusait. Ilyen példát 
sokat láthatnak azok a lelkósztársaim, a kik erős kath. 
környezetben, nagyszámú vegyesházasságban élő hívek 
körében szolgálnak és — nyitott szemekkel járnak. 

Végül még valamit arról, a mivel kezdtem, a beteg 
katonák lelkigondozásáról. A hivatalos és nem hivatalos 
felszólalások — ha késve is — jó eredménnyel jár-
tak, annyira, hogy p. o. Kassán, a hova, három hónap-
pal ezelőtt, hosszú bajlódással tudtam kieszközölni egy 
ref. katonapapot, ma már néha 5—6 ref. és ev. katona-
lelkészt. is lehet egyszerre látni, ha nem is állomáson, 
de átutazóban. Megindult a sebesülteknek vallásos ira-
tokkal való ellátása is. Mi itt Kassán e tekintetben ma-
gunk intézkedtünk még szeptember hónapban ; egyesek 
és az egyházközség áldozatkészségéből nagyszámú új-
testamentumot, Harmatcseppeket és saját kiadású ima-
fiizetet adtunk a sebesülteknek. De szélesebb körökben, 
annyival inkább országosan, nagyon elkésett a hivatalos 
intézkedés. Én, e lapok mult évi 47-ik számában (nov. 22.) 
kértem a hivatalos intézkedést; e felszólalásomtól füg-
getlenül, három ref. püspök úr november 26-án tartott 
ez ügyben értekezletet (Lelkészegyesület, 1914. évf. 51. 
szám), melyből az egyet, konvent elnökségét felkérték, 
hogy a kellő számú tábori lelkészek kinevezése czéljából 
írjon fel a kormányhoz. így indult meg a dolog, mely 
ma már egészen megfelelő irányban halad. Négy hónapot 
ugyan elveszítettünk, de hát, mindig igaz: jobb későn* 
mint soha. A rettenetes világháborúnak e tekintetben is 
van tehát nevezetes tanulsága, de azért azt kívánom, 
hogy nem nekünk, de még unokáinknak se legyen al-
kalmuk ezt a tanulságot értékesíteni. 

Révész Kálmán. 



TÁRCZA. 

Utolsó levél. 
Innsbruckban való tartózkodásom utolsóelőtti nap-

ján, majd háromhónapi utazás után kaptam meg a 
budapesti hadkiegészítő parancsnokság értesítését, a mely 
szerint engem a hadügyminisztérium tábori lelkészi szol-
gálatra Budapestre hívott be. Ez a körülmény, természe-
tesen, arra kényszerített, hogy azonnal hazautazzam s 
néhány nappal korábban fejezzem be azt az utat, a 
mely az eredeti terv szerint sem tarthatott volna márcz. 
3-ikánál tovább. S miután Karinthiát és Stájerországot 
csak nemrégen utazta be Szabó Dezső grázi tábori lel-
kész, előttem még csak Csehország legészakibb része 
állott Reichenberggel a középpontban, a hová szintén 
el szerettem volna menni, bár a sebesültek ottani szá-
máról semmi bizonyos adatom nem volt. Ajánlom azonban 
ezt a területet annak a figyelmébe, a ki nemsokára új 
útra indul. 

Innsbruckban a kórházak túlnyomó részét sikerült 
meglátogatnom. Csak az utolsó napra kitözötteket (mind 
kisebb, lábbadozó betegek számára berendezettek) kellett 
váratlan elutazásom miatt elhagyni. 

Külön ki kell emelnem itt azt, hogy Innsbruckban 
a róm. kath. lelkigondozás kitűnően van megszervezve. 
A híres jezsuita-kollégiumban s egyéb theol. intézetekben 
tanuló nagyszámú magyar róm. kath, theologusok állan-
dóan járják a kórházakat és élőszóval, olvasnivalóval 
gazdagon ellátják a sebesülteket. A jezsuiták híres fész-
keiben magam is megfordultam. Ezek is tartanak fenn 
kórházakat, a melyekben papok az ápolók. Néhány tipi-
kusan jezsuita arczot láttam közöttük. Egyébként nagyon 
szívélyesek és udvariasak voltak velem szemben. Híres 
könytárukat azonban, közbejött akadályok miatt, nem 
sikerült megnéznem, a mit eléggé sajnálok is. — Egyik 
nagyon fontos epizódja volt innsbrucki tartózkodásomnak 
az is, hogy itt volt először alkalmam harcztérre induló 
magyar katonáknak prédikálni. A tiroli első vadászezred 
hetedik menetzászlóalját ugyanis jó részben soproni és 
pozsonyi magyar és német katonákból egészítették ki. 
Ezek között pedig sok volt a protestáns. És lapunk 
buzgó munkatársával, Mauchs Jenővel, a ki megsebe-
sülése után mint kadett-aspiráns újra Innsbruckban van, 
elhatároztuk, hogy a teljesen útra készen álló és indu-
lásra váró csapat magyar nemzetiségű s főleg protestáns 
katonáinak magyar istentiszteletet tartunk. A térparancs-
nokság a legnagyobb készséggel állott szolgálatunkra. 
Külön parancsban rendelte el a legénység kivezényelését 
és 17-én szerdán reggel tíz órakor Berger Sándor deb-
reczeni bankhivatalnok mint zászlós vezetése alatt, a ki 
szintén nagy szeretettel segítette elő az istentisztelet 
megtartásának ügyét, meg is jelent a sereg és teljesen 
megtöltötte a gyönyörű kis innsbrucki ev. templomot. 
Az Ef. levél 6 . 1 1 - 1 8 . versei alapján a katonák lelki fegy-
verzetéről prédikáltam nekik, Isten áldását és őrző ke-

gyelmét kívánva egész útjukra. Az istentisztelet végez-
tével a templom orgonistája eljátszotta a Gotterhaltet, 
azután pedig orgonakíséret nélkül, de nem kisebb erővel 
elénekeltük mindnyájan a magyar himnuszt. 

A gyönyörűen sikerült búcsúistentiszteletet csak 
egy szomorú körülmény zavarta meg: és pedig az, hogy 
ekkor már egyetlen egy imádságos füzetem, vagy új-
testamentumom, a mit a katonák között kioszthattam 
volna, nem volt. Bibliai részem is csak néhány, a mely 
a legénység egynegyedrészének sem lett volna elég. 

Két nap múlva, szombaton este, el is indult a 
csapat az északi harcztérre. Búcsút vettünk a magyar 
fiúktól, legénységtől, önkéntesektől és tisztektől. S miután 
mást nem tehettem, egész csomó koszorú-füzetet és néhány 
bibliai részt adtam át a magyar önkénteseknek és tiszt-
helyetteseknek a legénység között való kiosztás végett. 
Bizonyára lesz' még talán idejük ezeknek az elolvasására 
is, annál is inkább, mert az idő is engedett és még a lövész-
árkok világában is kellemesebb lesz az élet napró-lnapra. 

Február 19-én mégegyszer ki kellett mennem Zell 
am $ee-be, hogy azokat az elég nagyszámmal levő protes-
tánsokat is meglátogassam, a kiket a mult alkalommal 
az idő rövidsége miatt föl nem kereshettem. Ezen a 
gyönyörű vidéken s ebben a kedves kis tóparti nyaraló-
városkában igazán pompás dolguk van a sebesülteknek. 
Egy igen komoly vallásos orvos is gondjukat viseli a 
parancsnokkal együtt s a lelkes buzgó ápolónők (a kik 
közül az egyik, miután Magyarországon is élt, magyarul 
is tud beszélni) különös szeretettel és rokonszenvvel 
ápolják a mi fiainkat. A hozzájuk juttatott vallásos 
iratokat pedig állandóan és lelkiismeretesen osztogatják 
közöttük. — Innen mégegyszer visszatértem Innsbruckba s 
ekkor már ott várt reám a katonai behívó. Indulnom 
kellett. Búcsút vettem a tiroli hegyektől, hogy új munka-
körömet elfoglaljam. 

* 

Ezzel azonban be is fejeztem utazásaimnak egy-
szerűen, minden színezés nélkül megírt tudósítását. Lapunk 
szűkebb terjedelme, a rendelkezésemre álló idő rövidsége 
s az anyag bősége nem engedte meg azt, hogy egyes 
epizódokat önállóan is feldolgozzak. Ezeket vagy külön 
felolvasás, vagy külön tárczaszerű leírások keretében 
szándékozom majd megtenni. S így azoknak a kívánsága 
is be fog teljesedni, a kik épen az érdekesebb epizódok 
leírását nélkülözték eddig czikkeimben. 

Mielőtt azonban útjára bocsátanám ez utolsó czikket 
is, alázatos szívvel adok hálát az Istennek azért, hogy 
ezt az Ő dicsőségére kezdett munkát az 0 segítségével 
befejezhettem . . . Hogy nyugodt lelkiismerettel engedi 
éreznem azt, hogy munkám nem volt hiábavaló . . . 
Hogy megőrzött minden testi és lelki bajtól és megáldott 
annyiféle gazdag és sokféleképen értékesíthető tapasz-
talatokkal. 

Legyen Övé a dicséret azért a mi munkámban 
eredményes volt és áldja meg azokat, a kik ugyanerre 
a mezőre most indulnak el! Sebestyén J. 



9. szám. 

BELFÖLD. 

Nyilvános köszönet. 
Abból az alkalomból, hogy tábori lelkésszé történt 

kineveztetésem folytán ausztriai körutam végleges befe-
jezést nyert, kedves kötelességemnek tartom azt, hogy 
még egyszer, itt a nyilvánosság előtt is, őszinte köszö-
netet mondjak mindazoknak, a kik velem szemben vala-
milyen formában szívességet tanúsítottak. 

Elsősorban megköszönöm tehát a lconvent elnök-
ségének azt, hogy engem erre az útra kiküldeni és ezáltal 
bizalmával kitüntetni méltóztatott. Minden erőm és tehet-
ségem szerint igyekeztem is arra, hogy e bizalomra méltó 
is lehessek. 

Hálás szívvel emlékszem meg továbbá azokról is, 
a kik munkámban valamilyen formában segítettek. így 
dr. Darányi Ignácz főgondnokunkról, a ki 1000 drb új-
testamentumot volt szíves a sebesült katonák részére 
ajándékozni. S hogy ez a gondolat milyen szerencsés 
volt, bizonyítja az az általános tapasztalatom, a mely 
szerint a katonák mindenféle vallásos irat között ennek 
a kis bibliának örültek a legjobban s gyakori kijelen-
tésük szerint, ezt fogják a legszebb háborús-emlék gya-
nánt megőrizni szeretettel még a késő unokák számára 
is. — Jelentőségben nem volt kisebb azoknak a gyö-
nyörű úrvacsorai edényeknek a feladata sem, a melyek 
Szilassy Aladárné kegyelmes asszony jószívűsége folytán 
lettek annyi idegen kórházban a bűnbánat könnyeinek 
tartói és a bűnbocsánat igazi edényei. Az a szíves 
közbenjárás és azok a szeretetteljes tanácsok pedig, a 
melyekkel Szilassy Aladár buzgó lelke látott el állandóan, 
sok tekintetben megkönnyítették számomra azt a teljesen 
új és töretlen utat, a melyen eleinte annyira bizonyta-
lanul kellett elindulnom. De nagy volt a szerencsém, 
hogy a határon túl, már Bécsben is, szeretetteljes, figyel-
mes és rendkívül tevékeny református lélek fogadott: 
Medve Miklós, a bécsi magyar minisztérium s.-titkára, a 
kit, ha lehetne, az érdekünkben végzett igazán sokoldalú 
és fáradhatlan munkásságáért, a legnagyobb örömmel egy-
házunk tiszteletbeli bécsi konzulának, sőt nagykövetének 
szeretnék kineveztetni. Azok a kedves órák pedig, a melye-
ket családja körében tölthettem, csak a fokozódó elisme-
rés, tisztelet és szeretet fejlesztői voltak számomra mind-
nyájuk irányában. 

Elismerés és köszönet adassék továbbá azoknak a 
névtelenül adakozó úrinőknek is, a kik kisebb-nagyobb 
összegeket bocsátottak rendelkezésemre abból a czélból, 
hogy nehéz anyagi, vagy szorult helyzetben levő derék 
katonákat készpénzben is segélyezhessek. Ezeknek a 
segítségeknek nyomán sok áldás fakadt, bizonyára nemes 
örömére azoknak, a kik a lelki értékeket keresik. 

Megragadom az alkalmat arra is, hogy az osztrák 
vasiitügyi miniszternek is köszönetet mondjak azért az 
igazán nagy szívességért, hogy egész utam tartamára 
Ausztriának összes általam kívánt területeire szabadjegyet 

bocsátott rendelkezésemre. Különösen hálával emlékezem 
meg Sigmund Byk miniszteri tanácsosra, a ki annyi 
szívélyességgel és olyan gyorsan intézte ügyemet, továbbá 
Vehn-re, a jegykiállítóhivatal főnökére, a ki a hírhedt 
osztrák bürokratizmust teljesen megczáfoló egyszerű-
séggel, rövidséggel és gyorsasággal intézte el minden 
ügyemet. Hiszem, hogy ha a Zöckler gallneukircheni 
lelkész által proponált terv alapján egy osztrák ev. lel-
kész is eljön hozzánk az itteni osztrák sebesülteket 
látogatni, a magyar kereskedelemügyi minisztérium épen 
olyan szívélyességgel lesz irányában, mint a milyet én 
Bécsben állandóan tapasztaltam. 

De mondjam-e, hogy milyen értékes és fontos dolog 
volt rám nézve az osztrák nagyobb városokban levő ev-
és ref. lelkészekkel való megismerkedés ? Mindenütt a 
kollegiális szeretet igaz megnyilvánulását éreztem eleitől 
fogva s volt hely, a hol ez a nagyrabecsülés a komoly 
személyes barátság nemes melegségévé is olvadt át. El-
ismeréssel emlékszem meg osztrák kollegáim pásztori 
munkájáról, mert nemcsak a maguk híveit, hanem a 
mieinket is gondozni igyekeznek, sőt közülök néhányan 
még a nyelvünket is próbálják tanulni, csakhogy a mi 
sebesültjeinknek is nyújthassanak valamit. 

Őszinte köszönet illeti továbbá azokat az ausztriai 
magyarokat (és főleg nőket) —továbbá azokat az osztrák 
ápolónőket is, a kik kérésemre vallásos irataink terjesz-
tésére önként vállalkoztak. De nemcsak ezeket, hanem 
azokat is, a kik ezeket az iratokat nekem adták, küldték, 
vagy rendelkezésemre bocsátották. Isten bizonyára meg-
áldja munkájukat. S a betegek szeretete és lelkük fel-
emelő öntudata lesz az elismerés számukra, a melyet 
egyébként földi formában nem is keresnek. 

És, last but not least, a legnagyobb elismeréssel, 
tisztelettel és köszönettel kell megemlékeznem az összes 
osztrák katonai parancsnokságok, különösen pedig a bécsi 
cs. és kir. hadügyminisztérium 9-ik ügyosztályának szí-
vélyességéről. De itt is mindenekfölött Zorzi Ede őrnagy 
igazán lekötelező és jóindulatú szívességéről, a melyet 
velem és ügyünkkel szemben mindenkor tanúsított. 
Ezeknek az érintkezéseknek a hatása alatt tökéletesen 
megváltozott bennem az a felfogás, a mely az osztrák 
katonák és pláne a közös hadügyminisztérium embereiről, 
az általános magyar közfelfogás hatása alatt, az én lel-
kemben is régóta élt. Most már tapasztalatból tudom, 
hogy ebben a tekintetben másként kell gondolkoznom. 
Zorzi Ede őrnagy neve pedig legyen ismert és elisme-
réssel emlegetett mindenfelé a mi egyházi köreinkben 
is ! En mindenkor szeretettel és tisztelettel fogok gon-
dolni reá, mint olyanra, a kinek pártatlan és igazságos 
munkájától még sokat várhatunk a prot. tábori lelkészek 
ügyének további intézésénél is. Adjon Isten neki erőt 
arra, hogy a katonai lelki gondozás ügyét még sokáig 
vezethesse, azzal a tapintattal és méltányossággal, a mely 
nagyjelentőségű munkáját eddig is jellemezte. 

Budapest, 1915 február 25. 
Sebestyén Jenö. 
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Falusi levél. 
Nagyt. Szerkesztő Úr! 

Lapja minden czikkének most háborús vonatkozású 
dolga mellett engedje meg, hogy egyik kis falunk dol-
gáról írjak — megtörvén a csendet és fogadást, t.. i. nem 
zaklatom többé haszontalan betűvetéssel —, de olyan 
specziális dologról kell tudósítással szolgálnom, a minő 
még kevés falun esett meg. Ez pedig: szeretetvendégség 
falun. Ez is volt: Balatonendréden, február J6-án. Ará-
nyaiban és eredményében — meglepő. 

Az Evang. Ifjúsági Egyesület kilencz éves meg-
alakulásának fordulóját ily kedves dologgal teszi az 
ifjúság emlékezetessé. Szeretetvendégséget rendezett, erre 
vidékről is hívott vendégeket, a kik közül meg is jelen-
tek többen. 

Február 16-án a pompásan renovált (sajnos, még 
bútorozatlan) balatonendrédi lelkészlak termeiben két 
hatalmas szoba gazdagon megterített asztalai azt a be-
nyomást keltették, mintha békés idők gazdag napjait 
élnők, oly bőséggel hordták össze a presbiterek és 
családok otthon sütött fánkjait, sonkaszeletjeit. Hatalmas 
fazekakban főzték, Szabó L. gondnok feleségének vezetése 
mellett, az ügyes asszonyok a reii'geteg teát és szolgálták 
fel a fehérruhás leányok a 150 főnyi vendégseregnek. 

Kezdetét a 37. dics. 1. verse éneklésével és Kájel 
Endre lelkész imájával vette. Szüts Lajos bábonyi lel-
kész ismertette a szeretetvendégséget az őskeresztyén 
korban és annak testi és lelki áldásairól emlékezett 
meg. Ürögi Zsófika Kozma kedves versét szavalta a 
Szegény ember vacsorájáról, utána jött a gazdag asz-
talok fogyasztása. Közben Kovács Mariska, Gecsei Károly, 
Torma István, Csizmadia Gyula, Balázs Lajos szavala-
taikkal, a háború termette buzdító versekkel biztatták 
a tán csüggedő magyar szíveket! 

Az Erős várunk éneklése után egy felsőiregi ven-
dégfiú : Kiss Lajos Ifj. Egyesületi tag szavalta Kozma 
„Az ötödik hadtest" cz. költeményét, Kájel István pedig 
ez alkalomra irt elbeszélését olvasta fel. Molnár Margit 
és Szabó Anna szavaltak ezután. Erről a Szabó Annáról 
meg kell említenem, hogy a lelkész egy legelőkelőbb 
pesti czégtől eredeti brüsszeli csipkemintát hozott, a 
mely arasznyi széles, de három részben van eredetileg 
csinálva és részei czérnával összevarrva a szélén és a 
közepén s ez a kis leány egvbefolyású veréssel olyan 
klasszikus szépséggel csinálja, hogy az eredeti brüsszeli 
csipkét messze felülmúlja! Úgy, hogy bebizonyosodott, 
a mit a balatonendrédi lelkész álmodott: a magyar nép-
lélek a legklasszikusabb művészetekre képes, ha fejlesz-
tik lelki képességeit! Bátran merem hinni, hogy a 
balatonendrédi csipke a világpiacz gyöngye lesz rövid 
idő alatt! De így dolgoznak a többi szavaló leányok is! 

A lelkész felolvasott egy harc/téri levelet, Tiitős 
L. írta, a ki 9 év óta tagja az Ifj. Egyesületnek. Meg-
lepett mindenkit az a meleg keresztyén hang és ön-
tudatos, tiszta keresztyén felfogás az élet és halál kér-

déseiről , . . Ajánlom az Ébresztőnek. Fitos Zsófi, a 
bábonyi vendégül jött Szőke Imre szavalatát, a bábonyi 
lelkész, Szüts L. bibliamagyarázata, ének, ima és áldás 
követte és fejezte is be a kedves programmot. A nagy-
számú vendégsereg nem tudta elfogyasztani az asztal 
gazdagságát, de egy kedves humorú megjegyzést a gond-
nok az asztalfőn megkoczkáztatott: 

— Most voltam először násznagy olyan lakodalomban, 
a hol nem volt menyasszony. 

Igen megtelt a szívünk örömmel, hogy mit tud 
produkálni — a falu ; a perselyszerű adakozás 28 K-t 
jövedelmezett vallásos iratokra hadbavonultak számára. 

Balatoni. 

A Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület közgyűlése. 
Február hó első vasárnapján szokta évenként meg-

tartani a Lorántffy Zsuzsánna-Egyesiilet rendes közgyű-
léseit. A jelen munkaév rendkívüli körülményei ebből a 
megszokott kerékvágásból kizökkentették most az egye-
sületet; február 14-én folyt le a közgyűlés és a vele 
kapcsolatos hálaadó istentisztelet és tea-estély. 

Az istentisztelet, melyen a Kálvin-téri templomban 
Petri Elek prédikált, méltán viselhette a „hálaadó" nevet. 
Összehasonlítva a most lezáródott esztendő eredményeit 
és zárlatát az előző esztendőéivel, lehetetlen volt meg-
nem állapítani, hogy a háborús válságok — egyes rész-
letektől eltekintve — nem hogy visszavetették volna az 
egyesület életét, hanem határozottan élénkítették és 
előbbre vitték azt. 

Az istentisztelet után a theol. akadémia épületében, 
a Ráday-könyvtár olvasótermében összegyűlt szépszámú 
közönség ezzel az egységes benyomással távozhatott. 
Már Szilassy Aludárné elnöki megnyitója rámutatott 
különösen arra, hogy a kórház, melynek felállítását meg-
követelte a háborús idő, milyen fontos mozzanat az 
egyesület fejlődésében. Egyfelől nagyban emelte az egye-
sület súlyát és ezzel öntudatát, nagy hivatásának érzését 
az, hogy e kórház által oly szép részt vehet a háború 
sebesültjeinek és betegeinek gondozásából és széles 
köröknek is oly elismerő érdeklődését ébreszti fel ez 
állal. Másfelől az egyesületnek az a régi hő óhaja, hogy 
diakonisszái egyesületi kórházban nyerjenek tért mű-
ködésük számára, ha ideiglenes formában, mégis meg-
valósult valahára és bizonnyal tetemes lépéssel közelebb 
jutott a végleges beteljesüléshez. 

Talán még örvendetesebb volt azonban Szalag Teréz 
alapos és kedves titkári jelentéséből arrról értesülni, 
hogy bár a hadikórház felállítása érthető módon egy 
időre lekötötte az egyesület egész figyelmét és erejét, 
azért egészében véve szép fejlődés mutatkozott az egye-
sület egyéb ágaiban is. Feltárult előttünk a titkári jelentés 
folyamán az a sokoldalú munkásság, mellyel az egye-
sület sok tekintetben kipótolja az egyes egyházak mulasz-
tásait. Az egyháznak nincsenek szervei, melyek által 
szükséget szenvedő és beteg tagjaihoz elvinné a kívánt 



segítséget annak bizonyítékául, hogy a Krisztus nagy 
parancsolata nemcsak szóbeszéd az ajkain, hanem élő 
hatalom a lelkében. A Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület 
tagjai, alkalmazottai, különösen diakonisszái által a mult 
évben is sok egyénhez és sok családhoz elvitte a szol-
gáló ós orvosló keresztyén szeretetet. Vasárnapi iskolái 
által több száz gyermeknek, az egyház jövendő nem-
zedékének, lelkében építgette egyéni munkával — az 
iskolai osztály —, sőt többosztályú tanítás nélkülöz-
hetetlen kiegészítéseként a keresztyén élet alapjait. 
Leájiyok részére alakított bibliaköreiben, melyek az 
egyesület egyik legörvendetesebben fejlődő ágát képezik, 
újabb női munkások nevelődnek a jövendő még nagyobb 
evangélizáló- és szeretet-munkája számára. Penziója barát-
ságos, keresztyén szellemtől áthatott otthont nyújt a fő-
városban egyedül álló, tanulmányaikat folytató, vagy 
más pályán levő nőknek. Ezek mellett és a többi szépen 
fejlődő munkaág mellett csak két ponton volt a háború-
nak hátráltató hatása. A mult esztendőben nagy remény-
ségekkel és szép sikerrel megkezdett pályaudvari misz-
sziót és cselédvédelmi munkát egyelőre fel kellett füg-
geszteni. A család-utczai nagyteremben folytatott különböző 
evangéliumi munkákat, a terem kórházzá alakíttatván 
at, csak a hetenkinti egy istentiszteletre leolvasztva lehet 
folytatni más, ideiglenes helyiségben. 

Szöts Farkasné pénztári jelentéséből örömmel ér-
tesültünk, hogy a hadikórház anyagi berendezése és 
fenntartása nem okozott eddigelé gondot az egyesületnek. 
Mikor a vezetőség a háború kitörésekor szemben állott 
e nagy feladattal és kötelességet látott benne, bízott 
abban a segítségben, melyet Isten a nagyközönség ada-
kozó szívén és kezén át adhat és vállalta a koczkázatot. 
Eddig nem csalódott. És bizonyára továbbra sem fog. 
Egészen természetes, hogy rendes anyagi szükségleteit a 
meglehetős pénzforgalommal dolgozó egyesület ez évben 
nem fedezhette úgy, mint máskor. A háború elmultával 
bizton bekövetkező még nagyobb fejlődés azonban helyre 
fogja hozni ennek a nehéz évnek az anyagi hiányait. 

Este a Lónyai-utczai gimnázium dísztermében tartott 
tea-estély zárta le a napot. A termet egészen betöltötte 
a közönség. Kiss Géza mélyenjáró bibliai beszéde, Kayser 
Margit szavalata, Pataky Lászlóné magánénekszámai, a 
L. Zs. E. énekkarának éneklése (különösen id. Victor 
János „A naini özvegy" cz. művéből elénekelt kara) és 
ifj. Victor Jánosnak „Boszniai emlékek" cz. előadása 
voltak a programm főpontjai. 

A háborús idő próbáját oly sikerrel állotta meg 
az egyesület, hogy nagy várakozással nézhetünk jövője 
elé. Van benne sok Istentől nyert erő, melynek a nehéz 
idők nem akadályok, hanem alkalmak a maga kifejtésére. 
És ezért van előtte Istentől nyert megbízatás és hivatás 
Isten országának építésében és általa egyházunknak és 
hazánknak megújításában. 

Referens. 

IRODALOM. 

Beszédek és imák háborús alkalmakra. Összeállította dr. 
Lencz Géza ref. theol. tanár a debreczeni egyetemen. 

A háborús idők egyik irodalmi emlékéül jelent 
meg a fenti beszédgyűjtemény. Az előszó szerint azt 
aknrja bemutatni, hogy a magyar református lelkészi kar 
mint hirdeti az örök isteni igét a megpróbáló nehéz idő-
ben és hogy ez igehirdetésben mint nyilvánul meg ma-
gyar református egyházunknak a nagy eseményekkel 
szemben kialakult nézete, igazi hazafisága megfelelő 
fényben, tanulságul a jövőre nézve is. 

Együttvéve 42 beszédet és 32 imádságot foglal 
magában a beszédgyűjtemény. Van benne 27 közönséges 
vasárnapi istentiszteletre szánt beszéd, melyek közül 
nyolczhoz megfelelő elő- és utóima is van csatolva. 
A beszédek alapigéi nagy részben (17) az ótestamentumi, 
kisebb részben (10) az újtestamentumi Szentírásból vé-
tettek. Az alapigék más és más, de azért megfelelő s 
alkalomszerű gondolatokat, tárgyakat foglalnak maguk-
ban. Az alapigék szerint a beszédek egy részében annak 
igazolását halljuk, hogy a mostani háború nemzetünk 
igazi békessége, hazánk épsége s jobb jövője érdekében 
elkerülhetetlen volt, mert gonosz, hitegető ellenségeink-
nek nemzetünk élete és hazánk épsége elleni aknamun-
káját másképen megállítani nem lehetett. „Hiába vártuk 
a békességet, semmi jó nem volt," azért hát a seregek 
Urának, Istenének szent segítségében bízva, igazságban 
levő ősi szabadságunk megvédése s valódi békességünk 
megszerzése érdekében fel kellett emelni védőfegyve 
rünket. E fegyverfogásunk nem ellenkezik Krisztusunk 
parancsolatával sem, mert hiszen ő arra is tanított, hogy 
szeressük földi hazánkat is, annak boldogsága érdekében 
minden lehetőt megtegyünk és semmi áldozattól se riad-
junk vissza. 

A beszédek másik része a nagy áldozatban való 
keresztyéni részvételünkről, magaviseletünkről beszél kü-
lönösebben ós arra tanít, hogy a világrengető háborúban 
a különböző munkamezőkön miként teljesítsük keresz-
tyéni kötelességeinket, hogyan gyámolítsuk a gyengéket 
s mint végezzük a szűkölködők iránti segítő, könyörülő 
szeretet munkáit. 

Másik beszédben ismét hazánk jobb jövőjéért 
vívott harczainkban „látásokat látunk", melyekben elénk 
tűnik, hogy Istenünk egyebek mellett ítél s mérlegre 
helyezett bennünket is, van-e erőnk és képességünk az 
igazság szent harczát megharczolni ? Hogy azután mind-
halálig híven megtéve a mi kötelességeinket, az igazság 
és gonoszság háborújában kivívhassuk az igazság teljes 
győzedelmét, az életnek a nehéz küzdelmeken és halálon 
át való végdiadalát. 

Ezen nagyjában elősorolt s ezekhez hasonló gondo-
latok, tárgyak vannak a beszédekben. De bár a beszédek 
különböznek is egymástól abban, hogy az egyik egy, a 
másik a másféle gondolatot igyekszik kifejteni, abban 



valamennyi megegyezik, hogy a megpróbáló nehéz idők-
ben s Istenünk gondviselő oltalmában létünket hirdeti s 
azt, hogy egyedül az 0 kegyelméből tartatunk meg hit által. 

A rendes vasárnapi istentiszteleti beszédeken kívül 
egyéb, részint külön istentiszteleteken, részint máshol 
tartott alkalmi beszédeket is találunk a beszédgyűjte-
ményben. Itt vannak a kiváltképen háborús beszédek, milye-
nek : a hadbavonuló katonákhoz intézett három beszéd 
(egyhez ima is), sebesült katonák előtt tartott két beszéd 
(egyikhez elő- és utóima is), csatában elesett feletti gyász-
beszéd és a győzelmes harczok idején mondott beszéd. 
A többi — bűnbánati, úrvacsoraosztási, lelkészszentelési, 
reformáczióünnepi és vallásos estélyen mondott (4) al-
kalmi beszéd a tárgya és alkalomszerűsége szerinti fő-
gondolatot fejti ugyan ki, de a háborús eseményekre 
való vonatkozásban. 

A gyűjteményben külön csoportban levő imák egy 
része a háborús időbeli rendes istentiszteleti czélra, úgy-
mint vasárnap délelőttre (4), vasárnap délutánra (1) s 
hétköznapra (6) való. A többi, t. i. harczba menő honvé-
dek zászlója felszentelésekor (1) s a harczban megsebesült 
s itthon elhaltak feletti,(3) imádság egészen a háborús 
idő kívánta külön alkalmi. • 

A mi most már a gyűjteményben levő beszédek és 
imák milyenségét és értékét illeti, erre vonatkozólag 
röviden és általánosságban mondhatom: úgy a beszédek, 
mint az imák között van néhány igazán szép, kiváló, 
valóban klasszikus példája az értékes, maradandó egy-
házi beszédnek és Istenhez emelő, szívet, lelket mennyei 
érzésekkel megtöltő imádságnak. A beszédek többi része 
csak efemer értékkel bíró. Néhány beszéd ellen még azt 
a kifogást is lehet emelni, hogy bár ügyesen adják elő 
tárgyukat, de nem textusszerűek. Néhány pedig inkább 
értekezés, mint egyházi beszéd. 

Az imák között vannak nehézkesek, szószaporitók. 
A jóakarat és igyekezet a gyűjtemény minden da-

rabján meglátszik, de az igyekezet eredménye a külön-
böző egyéniségek más-más tudása és egyéb képessége 
szerint különböző. Általában azért az egész beszédgyűj-
temény elérte az előszavában kijelölt czélját. 

Megszerzésre már — mivel ez ismertetés második 
megírása közben (az első a postai nagy torlódás okozta 
zavarok között valahol eltévedt) a beszédkötet már el-
fogyott — nem szükséges ajánlanom. A beszédek a mel-
lett, hogy a nehéz, megpróbáló időnek emlékéül szol-
gálnak s példáit képezik az ezidőbeli igehirdetésnek, 
mindenkiben ébreszthetnek még újabb gondolatokat és 
érzéseket is arra nézve, hogy mint tekintsük a reánk 
mért nehéz időket is Istenünk akaratának a világ s a 
mi életünk megjavítására. Erősödhetik s erősödjék is 
bizalmunk ós hitünk abban, hogy ha Istenünkkel leszünk 
és ő mi velünk, akkor még e megpróbáltatások is 
javunkra szolgálnak. A mi igaz ügyért s örök igazságért 
való áldozatunk pedig teremje meg a maga gyümölcsét: 
az áldásos békességet s ennek birtokában a mi boldog-
ságunk által szolgáljon Istenünk dicsőségére is ! —r. —s. 

Osváth Eszter versei. Osvátli Eszter fővárosi 
tanárnő neve nem ismeretlen lapunk olvasói előtt. Mai 
számunkban is alkalmunk van szívességéből két szép 
verset közölni. Most fenti czím alatt jelent meg verseiből 
egy kötet Singer ós Wolfner kiadásában. Bizonyára sokan 
fogadják és olvassák meleg érdeklődéssel. Hitből, lá-
tásból, magasratörő lélekből és mély érzésből fakadt 
mindannyi. 

Előfizetési felhívás. Márczius hó első felében hét 
elmélkedésem jelenik meg „Új Magyarország és — ke-
resztyénség" czím alatt. Négyet közülük a budapesti 
Kálvin-téri templomban mondtam el beszéd alakjában. 
A többit különböző alkalmakon. Kettős a czélja köny-
vecskémnek. Megkeresni egyrészt és leírni az evangélium 
világossága mellett azokat a gondolatokat, a mik hivatva 
volnának irányítani a háború zajlása közben és az azt 
követő béke napjaiban a ma prot. magyar emberét. Te-
hát elsősorban prot. családok és nem prot. szószék szá-
mára írtam. S hozzájárulni másrészt a budapesti ref. 
egyház képviseletében dolgozó „Lorántffy Zsuzsánna-
Egyesület" pénzszűke miatt alig-alig fenntartható szegény-
munkájához. Pedig a háború nyomán megnövekedő szük-
ség tizszeres támogatásért kiált. A könyv előfizetési ára 
1 K. Postaköltséggel együtt 1 20 K. 10 példányon felüli 
megrendelés szállítása díjmentes. Megrendelhető a buda-
pesti ref. egyház lelkészi hivatalában (IX., Kálvin-tér 8). 
Az esetleges tiszta jövedelem egészben a budapesti 
„Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület"-é. Kiss Géza ref. segéd-
lelkész. 

Az Tgaz Gyöngyök februári füzetét is a mostani 
szükségletekre való tekintettel szerkesztette Takaró Géza 
budapest-kőbányai lelkész, a ki sok ezer példányt küld 
szét minden egyes számból. Egyik legjobb evangélizáló 
eszköz ez a havi lap a mostani nagy időkben. A hozzá 
fordulóknak a szerkesztő készséggel küldi el a szüksé-
gelt példányokat (Budapest, X , Ihász-u. 15). 

Az igazi ifjúság. Ezen a czímen jelent meg Bara-
bás S. kolozsvári ref. esp. ismert vállalatának, az „Egyházi 
Újság Könyvtáráénak immár 4-ik füzete. Ez a füzet, 
melynek 80 fillér az ára, 8 ifjúsági istentiszteleti beszé-
det tartalmaz, melyeket a kolozsvári áll. középiskolák 
ref. növendékeinek tartottak hitoktatóik: Deák Sándor, 
Dósa Dániel, Kovács Benedek, dr. Malikai Sándor és a 
nagyenyedi ref. tanítóképző vallástanára: Juhász Albert. 
A 8 beszéd egy cziklust képez, mely megkapó ötletes-
séggel állítja egybe az igazi ifjúság lelki képét. A beszé-
dek a következők : Isten izenete az ifjúságnak; Az ifjú-
ság válasza; Az ifjúság legdrágább kincse ; Az ifjúság 
leggonoszabb ellenségei; Az ifjúság legerősebb fegyverei; 
Az ifjúság legfőbb kötelessége; Az ifjúság legfényesebb 
győzelme; Az ifjúság legszentebb reménysége. A beszé-
dek elevenek, színesek és építőek. A ki a füzetet meg-
veszi, nemcsak igen olcsón jut jó könyvhöz, hanem jó-
téteményt is gyakorol ezzel, mert a szerkesztőnek lehetővé 
teszi azt, hogy úgy ezt a füzetet, mint virágzó „Egyházi 
Ujság"-jának számait, továbbá egyéb kiadványokat, bib-
liákat és építőiratokat ingyen, nagyobb számban oszt-
hasson szét a sebesültek közt. „Az igazi ifjúság" az 
Egyli. Újság Könyvtárának többi füzeteivel együtt a 
szerkesztőnél kapható. Kolozsvárt, Magyar-u. 3. Hisszük, 
hogy a vállalat megérdemelt sikere nem marad el. 

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



EGYHÁZ, 
Kitüntetés. A Philologiai Társaság püspökünket, 

dr. BaJcsay Sándort tiszteleti tagjává választotta. 
Lelkészválasztás. A gyönki ref. egyházközség Rázsó 

János hajdúnánási s. lelkészt, a lajta-újfalui ev. egyház-
község Kór Ferencz kecskeméti s.-lelkészt, a pelsőczi 
ev. egyházközség StarJce Sámuel s.-lelkészt, a póniki ev. 
egyházközség Lángos János s.-lelkészt, a nagysimonyi 
ev. egyházközség Mód Aladár lelkészt választotta meg 
lelkészévé. 

Egyházmegyei választások. A felsöbaranyai ref. 
egyházmegyében a szűkebbkörű szavazáson a szavazatok 
többségével Szabó Károly nagyharsányi lelkészt tanács-
bíróvá választották. A lelkészi és világi főjegyzői állásra 
kitűzött szűkebbkörű szavazás most sem vezetett ered-
ményre. — A tolnai ref. egyházmegyében a világi al-
jegyzői állásra csaknem valamennyi szavazattal Takács 
Gyula dunaszentgyörgyi főjegyző, — a tanítóképviselői 
állásra szavazattöbbséggel György János kántortanító 
választatott meg. 

U j tábori lelkész. Sebestyén Jenő theol. m. tanárt, 
a ki a mult hónapokban mint a konvent kiküldöttje láto-
gatta az ausztriai kórházakban fekvő sebesülteket, a had-
ügyminisztérium Budapestre nevezte ki tábori lelkésznek. 

Az erdélyi ref. egyházkerület mult évről elhalasz-
tott közgyűlését f. é. márcziushó 17-étől kezdődőleg fogja 
megtartani. A lelkészszentelés ez alkalommal elmarad. 

Bírósági ülés. A dunamelléki ref. egyházkerület 
időszaki bírósága f. hó 24-ón ülést tartott dr. Baksay 
Sándor püspök és dr. Bárányi Ignácz főgondnok elnök-
lésével. Öt tárgy volt kitűzve, de csak kettőt intézett cl 
a bíróság, a dr. Móricz Károly kecskeméti és a sepsei 
lelkészválasztás ügyét. Előbbit a bíróság feddésre ítélte, 
Arany Dénesnek sepsei lelkésszé történt megválasztását, 
megerősítette. Az első ügyet dr. Bernát István tanács-
bíró, a másodikat Simon Ferencz aljegyző referálta. 

A nagygeresdi egyesség. Most már csak a múlté. 
Lejárt az 1914-ik év végén. Most tehát beállt az „ex 
lex"-állapot. De mindenki érzi, hogy szükség van valami-
lyen újabb egyezségre. Hiszen ha valamikor, úgy most 
kell majd megerősödni a lelkekben a vágynak, hogy 
ne csak papiroson, §-ban, hanem a valóságban is legyen 
egyesség. Az ev. egyetemes gyűlés az egyetemes jog-
ügyi bizottságot bízta meg a tárgyalások felvételével, a 
ref. konvent is kijelöli majd azt az orgánumot, a mely ezt 
az ügyet előkészíti. Sajnos, hogy leginkább anyagi okok 
miatt volt az egyenetlenkedés. Tisztázni kell a helyzetet 
és addig is, míg új modus vivendi lesz, a már meglévő 
dolgokat most nem szabad megháborítani. Van úgyis elég 
háborúskodás. Egy konkrét esetről kaptunk értesítést 
(a ref. növendékek vallásoktatása az aszódi ev. leány-
intézetben). Hisszük, hogy méltányos elintézést nyer; a 
status quot egyelőre legalább mindenütt fenn kell tar-
tani és a tényleges vagy képzelt sérelmeket együttesen 
kell az evangélium szellemében megszüntetni. Raffay 
Sándor is ezt sürgeti az Ev. Őrállóban. 

Az egyházmegyei lapokról szóló közleményünkbe 
tévedés csúszott be. Nem esett szó a még meglévő ne-
gyedik egyházmegyei lapról, a melyről több ízben meg-
emlékeztünk, a dr. Hetessy Kálmán és Illyés Kálmán 
által szerkesztett „Kecskeméti Egyházmegyei Reformá-
tusok Lapjáról, a mely a hitélet ébresztése körül előbb 
és most, ezekben a háborús időkben is olyan kiváló 
szolgálatot teljesít. Tévedésből maradta referenstollában. 

„Amerikai hóhérok" czimen megdöbbentő hírt ol-
vastunk az amerikai Református Híradóban, a melyet a 

két amerikai esperes, dr. Kufchy Zoltán és Kalocsay Sán-
dor szerkeszt. New-Jersey állam Carteret nevű városában 
egy nagy, 1000 munkással dolgozó gyárban, bérredu-
kálás miatt sztrájk tört ki, a mely alkalommal a gyár 
fegyveres őrei, többek között, kilencz magyar munkást 
lőttek meg. Egy közülök meghalt. Csépke István ref. 
lelkész temette, a többiek is súlyosan sebesültek. A ne-
vezett lap ebből kifolyólag vehemens támadást intéz az 
amerikai gyár-molochok ellen. Egy ilyen gyár- és pénz-
király előtt a bevándorolt munkás nem megy ember-
számba, írja. Bizony úgy van, de hát a mi népünk közül 
is sokat a telhetetlenség és pénzvágy vitt ki Amerikába. 
Künnlevő lelkészeink bizonyára rajta lesznek, hogy minél 
többen hazajöjjenek és kiszabadítsák magukat a moloch 
karjaiból. Itthon sok lesz az „üres hely" ! 

Adományok. A katonák lelkigondozását szolgáló 
vallásos iratokra újabban a követkoző adományok érkez-
tek az egyházkerületi pénztárba: Pócsmegyer 30, Abony 
1317, Dunakisvarsány (fiókegyház) 10, Szentmártonkáta 
47 40, Bácsfeketehegy (Pál Lajos) 4, Tolnanémedi 4"50, 
Orszentmiklós 40, Újsóvé újból 30, Szada 15, Mány 6, 
Garé 3, Ádánd 28'26, Kis-Tótfalu 7/50, Hatvan 3, Üllő 
10, Yajszló 5, Iváncsa újból 1 K. Összesen 257'86 K. 
A mult számban kimutatott összeggel együtt 4435 08 K. 

A hadifoglyok segélyezésére a dunaszentgyörgyi 
ref. egyház Kátai Endre esperes útján 10 K t küldött, 
a melyet gyűjtőívünkre jegyeztünk. 

EGYESÜLET. 

A Budapesti Ref. Keresztyén Ifjúsági Egyesület 
1915. február 28-án este 7 órakor családi estélyt rendez 
a következő műsorral : Közének. (Régi magyar biblia-
kiadó" czimen előadást tart dr. Pruzsinszky Pál theol. 
tanár, a) Mozart: Figaro házassága, b) Gábler V.: 
Törpék táncza. Zongorán előadják négy kézre: Csapó 
Boriska és Szabó Árpád joghallgató. Képek a franczia-
német harczokból. Vetített képes előadás. Részlet a „Hu-
genottákból" Meyerbeer-től. Előadják: hegedűn Házy 
Árpád, zongorán Házy Gyula. Bibliát magyaráz Muraközy 
Gyula ref. s.-lelkész. Közének. 

A Magyar Ev. Ker. Diákszövetség szokásos fél-
évi nyilvános estélyét február 21-én tartotta a Ref. Theol. 
dísztermében nagyszámú közönség előtt. Oda tárta a 
maga fontos ügyét, a melyet a nehéz viszonyok között 
fokozott erőmegfeszítéssel végez, legtermészetesebb szö-
vetségese, a magyar apák és anyák elé. Igazi öröm volt 
látni azt, a megértést, a mellyel a nagyközönség ezt, a 
társas élet minden szervezetére nagyjelentőséggel bíró 
munkát fogadta. Egy nagy lépéssel jutott előbbre a 
szövetség a maga czélja felé azáltal, hogy a diákság 
hátvédjeit sikerül ezen estély révén is jobban magához 
kapcsolni. Elnöki megnyitó után a Losonczon tartott 
nyári gyűlés képeit mutatta be és kommentálta Gombos 
Ferencz ; Victor János „Háborúnk, kultúránk, diákságunk" 
czimen tartott előadást; Deme László pedig bibliát 
magyarázott és végül Varsányi Mátyás ev. lelkész imád-
kozott. Az estély zenei részét a Lónyay-utczai ref. fő-
gimnázium zenekara és Gábler Vilmos, a „Nemzeti Zenede" 
tanára szolgáltatták preczíz és nagyon élvezetes játé-
kukkal. A szövetség, kihasználva a mostani nagyszerű 
alkalmakat, ingyen osztogatja diákoknak „Az itthon maradt 
diákság feladata" czímű kis ^füzetét, melyet postaköltség 
fejében szívesen küld meg erre a czélra bárkinek. Köz-
pontja: Budapest, Üllői út 16/b. I- 5. 



GYÁSZROVAT. 

Özv. Petri Ferenczné, szül. Sombory Juliánná, Petri 
Elek budapesti lelkész és egyházkerületi főjegyző édes-
anyja Marosvásárhelyen áldásos életének 87-ik évében 
elhunyt. 

Tóth Pál, az ősrégi, híres ráczkevei ref. gyüleke-
zetnek 22 éven át volt lelkipásztora, életének 56-ik évében 
hirtelen elhunyt. A megboldogált temetése f. hó 26-án 
folyt le nagy részvét mellett. 

Tomka Gusztáv, györkönyi (Tolnám.) ev. lelkész, 
a tolna-baranya-somogyi ev. egyházmegye alesperese, 
életének 61-ik, lelkészi szolgálatának 37-ik évében, hir-
telen elhunyt. 

Dr. Stiegelmár Róbert budapesti középiskolai 
tanár, Stiegelmár János cservenkai ev. lelkész fia, az 
északi harcztéren hősi halált halt. 

Sipos Pál ref. lelkész és neje Vargha Róza és gyer-
mekeik Sipos Jolán és Margit, az összes rokonság nevé-
ben is megtört szivvel jelentik: felejthetetlen leányuk, 
illetve testvérük Sipos Viliké II. polgári iskolai növen-
déknek, f. hó 20-án agyhártyagyuladásban, viruló életé-
nek 13 ik évében történt elhunytát Temetése f. hó 24-én 
volt. A mélyen lesújtottak gyászában Őszinte részvéttel 
osztozunk. 

Áldott legyen emlékezetük! 

PÁLYÁZATOK. 

Pályázat. 
A külsősomogyi ref. egyházmegye kötelékébe tar-

tozó s eltávozás folytán megüresiilt felsőmocsoládi lelkészi 
állásra ezennel pályázatot hirdetek. 

Javadalma: az 1896. évi egyházkerületi közgyűlés 
értékelése szerint 1800 K; az adócsökkentési segély 
életbelépte óta a lakáson és mintegy 20 magyar hold 
használatán feliil 1596'38 K az anyaegyháztól s 300 K 
a bonnyai németajkú leányegyháztól. 

A törvényszabta módon felszerelt pályázati kérvé-
nyek f. év márczius hó 24-ig Kálmán Gyula espereshez, 
Ságvár, Somogym., küldendők be. 

Az állás a választás jogerőre emelkedése után 
azonnal elfoglalandó. 

Kunszentmiklós, 1915 február 21. 
Dr. Baksay Sándor, 

püspök. 

Pályázat 
a perthamboyi káplántanítói állásra. 

A református egyetemes konvent elnöksége pályá-
zatot hirdet a New-Jersey állam (Amerikai Egyesült Ál-
lamok) egyházközségében szervezett káplántanítói állásra 
melyet a konvent elnöksége kinevezés útján tölt be. 

A perthamboyi káplántanító kötelességei: a j A lel-
kész akadályoztatása esetén minden lelkészi teendő vég-
zése a lelkész utasításza szerint; b) a szombat-vasárnapi 
és a mindennapos iskolában tanítás konventi tanterv 
szerint. Énekkar vezetésére való képesség kívánatos. 

Javadalma: a) Az egy szobából álló bebútorozott 
lakás; b) az egyetemes konvent elnökségétől negyedévi 
előleges részletekben esedékes évi 600 (hatszáz) dollár 
fizetés. 

A kinevezendő káplántanító a kinevezés elfogadása 
által két évi megszakítás nélküli szolgálatra kötelezi 
magát, de a konvent elnökségének jogában áll őt előbb 
is bármikor hazarendelni. A ki- és hazautazásra a kon-
venti elnökség 600—600 K útisegélyt ad. 

Pályázhatnak legalább első lelkészképesítő vizsgát 
tett nőtlen s.-lelkészek. A sajátkezűleg írt, bélyegtelen 
pályázati kérvényeket, melyekhez keresztlevél, érettségi 
bizonyítván}-, leczkekönyv, az első, esetleg a második 
lelkészképesítő bizonyítvány és szolgálati bizonyítvány 
csatolandó, f. évi márczius végéig a konventi elnökség-
nél (Budapest, VII., Abonyi-u. 21 sz.) kell beadni. Családi 
állapot, zene- és nyelvismeret a kérvényben felemlítendő. 

A kinevezés áprilisban fog megtörténni s az állás 
kinevezés után lehetőleg azonnal, legkésőbben azonban 
július l-ig elfoglalandó. 

Budapest, 1915 február 15. 
A református egyetemes konvent elnöksége : 

Dr. Baksay Sándor, Gróf Degenféld József, 
püspök, lelkész-elnök. főgondnok, világi elnök. 

Felelős szerkesztő: B. Pap István. 

HIRDETESEK. 

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. 

F ) I P / " 1 P Q A T T O gőzüzemre berendezett csász. 
ly l l - 'vJJLtV " 1 1 v 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. :: 



GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1 900-ban 

Budapest, Kálvin-tér ÍO., saját székházában 

Biztosí tásokat elfogad tűz- és jégkár ellen, úgyszintén 
az e m b e r éleiére a legkülönbözőbb módozatok 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 részesül lek az 
űzet feleslegéből közgyűlési ha t á 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 
képvise lők közvetí tésével. Nyomta tványokka l 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 hozzá já ru lásáva l 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 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 t e a lapí tása és fiók-
intézménye a 

„GONDVISELÉS" 
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 segélybiztosí tást nyúj t , népbizos í tás i 
osztálya kere tében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai- és 
vegyes-biztosí tásokat közvetí t m i n d e n orvosi 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, Nérei Ödön és ügyvezető-igazg.: Pau r Ödön. 

MEGJELENT! MEGJELENT! 

A háború díplomáczíaí okmánytárának ma-
gyar kiadása az 

Osztrák - magyar VörösRöny v 
Diplomáczíaí akták a háború előzményeinek történetéhez. 

Ara \ korona. Portó 20 fillér előre beküldve. 

A VILÁGHÁBORÚ OKIRATAI 
Összeállította Eduárd Bernsteín. 

ANÉMETFEHÉRKÖNYV 
Ára 40 fillér. Portó 10 fillér előre beküldve. 

AZ ANGOL KÉKKÖNYV 
Ara 40 fillér, portóval előre beküldve 50 fílL 

KAPHATÓK: 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN D E B R E C Z E N B E N 

a leihész 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 (í.— 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 b o r j ú b ő r k ö t é s b e n . . . 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. 

Épen most j e l en t meg. Épen most j e l e n t m e g . 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

Hornyánszhy ViKtor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és kitűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

"HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mill ió korona 
évi árúforgalommal. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL kern Máría-utcza U. szám• Telefon; József 34—lO* 
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M Á R C Z I U S Í5. Beszéd. 
írta:-Lombos Alfréd K —.30 

M Á R C Z I U S Í5-IKI BESZÉD. 
írta: Fülöp József K — .40 

EGYHÁZI BESZÉD. Márczius 15-re. 
írta: Ferenez Gyula dr K —.40 

E G Y H Á Z I BESZÉD. 
írta: Mészáros János K —.30 

EGYHÁZI BESZÉD. 
írta : Kovács Ferenez K —.30 

H A Z A S Z E R E T E T . Tizenegy hazafias al-
kalmi beszéd ünnepélyekre. 
írta: Danóczy Antal ; K 1.— 

MÁRCZIUSI DALOK. 
írta: Ábrányi Emil K —.30 

S Z A B A D S Á G . HAZA. Újabb márcz. dalok. 
írta: Ábrányi Emil K —.30 

Í848. MÁRCZIUS Í5. (Története.) 
írta: Gracza György K —.30 

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. ^ Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen ís 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. 

TÖRTÉNELMI ÉS ISKOLAI JÁTÉKOK: 
M Á R C Z I U S Í5. Alkalmi színjáték. 

írta: Pásztor József K —.80 
S Z A B A D S Á G Ü N N E P E . Ifjús. színjáték. 

Irta : 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. 

írta: Erdélyi Zoltán K —.80 
T A L P R A M A G Y A R ! Ifjúsági színjáték. 
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P R O T E S T Á N S 

Az Élet Könyvéből. 

A szép élet. 
íft? 

Jézus pedig felele nékik : 
Az én Atyám mindezideig mun-
kálkodik, én is munkálkodom. 

János 5.i7. 

A homályba vesző hajdankortól el napjainkig meny-
nyien keresték. Vessünk egy pillantást arra az ösvényre, 
a hol föl is található. 

A szeretetnek néha virágos, sokszor tövises s a 
munkának rögös birodalmán át visz ez az ösvény. Vala-
melyes szeretet van mindenkinek szívében : kiki szereti 
szeretteit. De, hogy a „profanum vulgus"-szal ki törődik, 
a „pásztor nélküli juhok" gondját ki veszi föl — ez már 
a lelkiismeret dolga. A munkával is így vagyunk. Dolog 
van, ha lelkiismerettel vesszük, ha kisebb lelkiismerettel, 
akkor kevesebb. A munka sok emberre nézve tisztán a 
lelkiismeret dolga. Mindenesetre így van ez a nem keresz-
tyéneknél s a keresztyének között is azoknál, kiket nem 
soroz Isten a „láthatatlan egyház" tagjai közé. El tudjuk 
képzelni, hogy a nem keresztyén ember is jó munkás 
és dolgozik sokat nemcsak kényszerből, de azon fölül 
is egész a nyughatatlanságig, de az ilyennél is a ter-
mészetet amaz, Istentől a szívükbe rejtett törvények, 
Krisztussal való eredeti rokonságnak tartjuk: — ám a 
keresztyénnek nem a szeretet a lényeges ismertetője, ha-
nem a szeretet és munka. „Jöjjetek és megnyugosztok." 
„Az én Atyám mindeddig munkálódik s én is." Ez a 
kettő. E kettő következésén a reménység, mely húsvétot 
követel, húsvétot, melynek jelszava, hogy: „nemhiába!" 
E követelés megnyugtatása a hit, mely Krisztus életének 
gazdagságánál fogva válogat a fontosakban. Nem sorol-
juk föl itt a fontosakat, csak épen kettőt említünk. Né-
melyeknél elvont, égies tartalma domborul ki a hitnek, 
másoknál a kézzelfogható valóságok. A szép élet kere-
sőjét a hitnek esztétikai oldala ragadja meg a maga 
emberi vonatkozásaiban s elfogulatlan értelemmel hamar 

megállapítja, hogy a legszebb élet, mely emberfia által 
elképzelhető, meg sem közelíti szépségében a hasonlít-
hatatlan Krisztusnak életét. 

A szép élet tehát szeretettel és munkával érhető 
el. De mily gyarló a szeretet, ha nem követel halhatatlan 
reményt s ha nem találja föl ezt a Krisztusban. A re-
ménnyel és hittel koszorúzott szeretet mennyi tisztátalan-
ságtól megment! Hasonlóan a munka. Sőt — sokszor 
gondolkozóba esünk, hogy a munkának ne tulajdonít-
sunk-é a földi életre való gyógyító hatás tekintetében 
még a szeretet fölött is elsőbbséget. Természetesen annak 
a munkának, a mely a természetünknek megfelelő. (Mert 
rendelt doktorokat, apostolokat stb.) A szeretete miatt, 
vagy bármi egyébtől megsebzett szívnek balzsam a munka 
s a ki egy egész életre tud magának alkotni munka-
tervet, szépet, az egész lelkét betöltőt, az nem panasz-
kodik az ifjúság éveinek elmultán, az észre sem veszi, 
hogy megöregült, csak siet használni minden idejét, 
míg a tünő fényen át nem hangzik felé: „Szolgám! 
elég . . . " Azt ki sem lehet mondani, hogy a munka 
mennyi hitványságot elfojt csirájában. Ki mondhatná el 
az élet alkonyán, hogy hitványság nem környékezé szívét 
soha ? De hány van, a ki ott a földi élet szélén hálával 
borul le Isten előtt, hogy adott szívébe czélt, irányt, 
melynek eszköze, a munka magával ragadta s annyi 
rossztól megóvta. 

Ha ilyen gondolkodással nézünk szét, lelkünk 
gyönyörrel nyugszik meg a Krisztus alakján, jellemén. 
Ő benne mindezt megtaláltuk, Vele elmehetünk a pusz-
taságba, fölszállhatunk a megdicsőülés hegyére és oda, 
hol lázas munka foly a megsegítő, felemelő szeretet 
jegyében. 

Krisztusban az égi és földi csodás harmóniában 
olvad össze. 0 mindazt, ami onnan „felülről való", itt 
a földön értékesíti az emberek megtartására. Olyan a 
föld, mint a siralom völgye? Mennyek országává kell 
lennie! Vágyódol Isten után? Itt lehet veled a földön! 
Ne csak sóhajtozzunk innen a föld rögeiről Isten or-



szágának tiszta légköre után, hozzuk le azt erőszakkal 
is ide alá a föld rögeire, hogy szent legyen ennek min-
den részecskéje. Mily fölülmulhatatlanul dicső czél, mily 
hatalmas indító ok a meg nem szűnő munkára, a szép 
életre. 

Közben egy szemrehányó tekintet azokra, a kik 
csak ünneplök. Egy szánakozás hétköznapjaik miatt 1 És 
egy sóhaj: Krisztus, szánd meg e sokaságot, dolgozz 
hétköznapjaikért, sugároztass fenséget homlokukra, tele-
píts mennyországot jobb- és balkezükhöz ! Szeresd és: 
dolgozz értük ! Szeretet ós munka. Ez a Krisztus. A fiú, 
a kivel együtt jár széjjel az Atya. A fiú, a ki testvérjóvé 
tesz. A megváltó, a ki tiszta, mint az ég ós mégis em-
ber, mint az ember. A minden szépség forrása. Jertek, 
kövessük Őt! 

Kiss Zoltán. 

A HÁBORÚ UTÁN. 
A mult század utolsó éveiben bőségesen ünnepeltük 

a felvilágosultság századának kiváló eredményeit. A köz-
vélemény csaknem ellentmondás nélkül hangoztatta, hogy 
a letűnő század az elért eredmények és sikerek dolgában 
messze túlhaladja az előzőket. Kezdetén óriási harczok 
riasztották Európa nyugalmát és a nemzetek békéjét. 
Napoleon leverése után azonban ezek a harczok meg-
ritkultak és habár a század közepén az érvényesülésre 
törekvő uralkodó eszmék felkeléseket és forradalmakat 
idéztek is elő Európának csaknem minden részében, ezek 
elmultával mind tágasabb tér nyílott a békés polgári 
munka részére. Ennek köszönhető, hogy e téren valóban 
nagy eredményekre mutathatunk rá. Terjedt a műveltség, 
szilárdultak az erkölcsök, a fokozódó vagyonosság áldá-
sában a nemzetek fiainak mind nagyobb száma részesült. 
A kiépülő vasúti és távíró-hálózat szorosabb kapcsolatba 
juttatta az egymástól távol fekvő és semmi érintkezésben 
nem levő nemzeteket is. A közlekedés tökéletesülése 
emelte a forgalmat, ily módon megadta az ipar és ál-
talában a termelés emelkedésének lehetőségét. Óriási 
arányokban lendült fel a nemzetek közti forgalom és 
ennek kapcsán bensőbbé lett az érintkezés. Az évről-évre 
szaporodó nemzetközi kongresszusok erkölcsi, politikai és 
társadalmi téren az érdekeknek oly közösségét terem-
tették meg, a mely azzal biztatott, hogy a nagy és 
művelt nemzetek között a háborús összeütközések lehe-
tősége jövőre ki lesz zárva. A természeti tudományok 
művelése számos áldásos találmánnyal jutalmazta a 
kutatók és vállalkozók törekvéseit. A gépek tökéletese-
dése folytán a termelésre szükséges munka mindinkább 
ezekre a gépekre hárult át. Az ember magának inkább 
csak az irányítást és a gépek karbantartását tekinté 
feladatául. Ezeknek a találmányoknak hatása nem csupán 
a béke műveiben nyilvánult meg. Átterjedt a háború 
eszközeinek tökéletesítésére is. 

Azok az elöltöltő fegyverek, a melyeket mi még gyer-
mekkorunkban ismertünk és a tökéletesség netovábbjai-
nak tartottunk, kiszorultak a hátultölő fegyverek elől. 

Ezek később olyanoknak adtak helyet, a melyek auto-
matikus módon látják el magukat újabb és újabb töl-
tényekkel. Hasonló fejlődésen mentek keresztül az ágyúk. 
Az összelánczolt, vagy kétfejű golyók, a kartács, a pléh-
dobozba töltött golyók, melyek valaha 300 méternyire 
jutottak el, idejüket múlták. Shrapnell találmánya olyan 
golyókkal töltött lövedék, a mely a czélhoz vágódva, 
vagy már előbb is, szétrobban s e robbanásával hihetetlen 
pusztulást képes előidézni. Hord 4500 méter távolságra, 
sőt azon túl is. A 15 fontos shrapnell közel 200 golyót 
tartalmaz és felrobbanva több száz négyzetméter terü-
leten okoz halált és pusztulást. Azután következett a 
füst nélküli lőpor, majd a gépfegyverek, a melyek talán 
a legpusztítóbbak az újabb találmányok között, a robbanó 
anyagok különböző fajtái, a melyek egész mezőket szán-
tanak fel, végül a torpedók és egyéb hadieszközök. 
Ezeknek köszönhető (?) az, a mi szemünk előtt kifejlődik, 
a mi hajdanában tisztára képtelenség volt. 

Mindez nem volna lehetséges, ha az elősorolt talál-
mányokhoz nem csatlakoznék egy másik körülmény, t. i. 
a nemzeteknek a múlthoz képest szinte csodálatosan 
megszaporodott gazdagsága. E nélkül nem lehetne harczba 
hívni, eltartani a fiatalságnak millióit. Milliárdokat for-
dítanak erre a nemzetek havonként, telemarokkal szórva 
a békés években félretett forintokat és koronákat. 

Mindezek a körülmények valóban alkalmasak arra, 
hogy a sokat dicsért XIX. század haladása tekintetében 
bennünk bizonyos kételyeket ébresszenek. Azt nem tagad-
hatja senki sem, hogy a pusztulás arányai valóban meg-
döbbentőek. Nem túlzó tekintélyek már idáig 4—5 millióra 
teszik azoknak a számát, a kik e harczban vagy életüket 
vesztették, vagy megsebesültek, vagy a háború által fel-
idézett ragályos betegségek áldozataivá lettek. Pedig 
legalább az utóbbiaknak, sajnos, úgy látszik még csak 
a kezdetén vagyunk. A mi a vagyoni pusztulást illeti, 
az egyes tételekből nem nehéz kiszámítani, hogy ezidáig 
legalább is 60—70 milliárd koronára rúg. Pedig a háború 
befejezése még csak jámbor óhajtás, a melynek meg-
valósulása a távol jövő ködébe vész. 

Az észnek és érzelemnek emberei egyaránt fel-
teszik a nagy kérdést, hova fog mindez vezetni ? Váj jon 
ennek a háborúnak befejezése után nem leszünk-e ki-
téve annak a lehetőségnek, hogy a megújuló hadi ké-
szülődések folytatják a nemzeti erő fölemésztését és le 
fognak újból kötni meg nem számlált milliárdokat? De 
hát egyáltalában a mi haladásunk, czivilizácziónk vég-
elemezésben nem szolgálhatna-e egyébre, minthogy növelje 
a pusztulás arányait s az állam napról-napra terjedő 
hatalma csak arra volna-e jó, hogy minden kunyhóból ki-
szedje a harczra képes fiakat és a legtávolabbi völgyek-
ben is elhintse majd a gyásznak, pusztulásnak csiráit? 
Vájjon, ha mindezeket a fenyegető veszedelmeket figye-
lembe vesszük, nem leszünk-e kénytelenek arra a gon-
dolatra térni, hogy ebben a sokat dicsért haladásban 
valami hibának kell lenni, mert a míg az fokozza egyrészt 
a vezetők kezébe letett hatalmat és megsemmisíti az 



egyén (mállását, az állami érdekkel szemben, az alatt 
a másik oldalról elmulaszt biztozítékokat szerezni arra 
nézve, hogy ez a nagy hatalom csakis okosan, becsü-
letesen és a nagy nemzeti, vagy általános emberi ér-
dekeknek megfelelően használtassék fel. 

Megesik ennek ellenkezője. A nagy hatalom nagy 
bűnök szolgálatában áll ós azokat törekszik mentesíteni. 
Az egyoldalú anyagi haladás ösvényére tért, a Krisztus 
tanításától elpártolt társadalmak és nemzetek bőven 
lakolnak botlásaikért. Ha igazán keresztyének lennénk, 
nem folynék előttünk az a véres színjáték, a melynek 
részleteivel jóformán mindnyájunk szíve és lelke tele 
van. Az a haladás, a mit elősoroltunk, nagyon is egy-
oldalú és épen ezért tele van veszedelmekkel és nem 
elégítheti ki azokat, a kik igazán szívükön viselik az 
emberiségnek legszentebb érdekeit. 

E mellett a protestánsoknak nem szabad feledni, 
hogy ez a nagy harcz protestáns nemzetek vezetése 
mellett indult és áll ma is. Egyik oldalon látjuk Német-
országot, Luthernek és a reformácziónak hazáját. Szem-
ben áll vele az az Anglia, a mely az utóbbi időkig a 
legkeresztyénibb nemzetnek tartotta magát és legtöbb 
súlyt helyezett arra, hogy Krisztus ideáljai és a nemzeti 
élet között minél kevesebb legyen a távolság. A kath. 
nemzetek vagy félre állanak, vagy csak, mint másod-
rangú tényezők vesznek részt a küzdelemben, a melynek 
az ortodox Oroszország nem is volna részese, ha a nyugati 
nemzetek segítségére nem támaszkodhatnék. De vannak 
még más körülmények is, a melyek a prot. nemzeteket 
teszik felelőssé a háborúért. Az érintett találmányok 
nagyrésze az ő érdemük és dicsőségük. A pénzbeli erő 
is, a melyre szükség van, legnagyobb részben prot. népek 
köréből keriil ki. 

A protestáns népek nem háríthatják el magukról 
a felelősség súlyát a háború előidézésében. Ebből folyik 
aztán a kétszeres kötelesség a háború borzalmainak 
enyhítésére, a belőle fakadó tanulságok levonására. Ez 
utóbbihoz csatlakozni kell a keresztyéni érzület által 
sugalmazott tevékenységnek, mert a tudás csak úgy ér 
valamit, ha a szeretet kormányozza. 

Mi lesz azonban a teendő? A protestantizmus va-
laha, születésének idejében azzal az igénnyel és ígérettel 
lepte meg a világot, hogy felkarolja és helyesebb irányba 
tereli a nemzetek és társadalmak életét. Új felelősséget 
rak ugyan a hívők vállaira, de ezért cserében az egye-
nességet fejlesztve, kifogástalanabb jellemeket szül. Nem 
volt elég a meggyőződés szabadságának kimondása, arra 
is kellett gondolni, hogy az kifogástalanul használtassék 
fel. A rosszul kezelt szabadság kevesebbet ér a járomnál, 
ha emez a gyümölcsöző munkát biztosítja, míg amaz 
csak a jellemek elzülléséhez vezet. A reformátorok az 
egyszerűbb élet reményét olták az emberi lelkekbe és azt 
az Ígéretet, hogy lemondva a hiábavalóságokról, annál 
több komolysággal és odaadással vezetnek bennünket 
nemes és nagy czélok felé. Sokáig így is volt. De a 
megszűnő nyomás, a világi dolgokban való elmélyedés 

a másféle nézetek iránt való türelem, melynek gyökere 
az, hogy megszűntünk saját meggyőződésünkhöz igazán 
ragaszkodni, más világot teremtett. Kényelmetlennek 
kezdtük találni a komoly feladatok súlyát, a puritán egy-
szerűség száraznak és ridegnek kezdett feltűnni. 

Pedig erre a puritán egyszerűségre a háború be-
fejezése után alighanem nagy szükségünk lesz. Nem igen 
fogjuk elkerülhetni igényeinknek korlátozását ós az emel-
kedés igazi tényezőinek bővebb, lelkiismeretesebb gondo-
zása nélkül nem remélhetjük nemzetünk talpraállását. 
A magyar református egyház híveinek és vezetőinek 
egyaránt össze kell fogni azért, hogy a bajokon segít-
sen. Híveinek túlnyomó többsége a falu lakóiból kerül 
ki. Fel kell tehát karolnunk ezek érdekeit és érvénye-
síteni őket. Népünk önfeláldozó harcza után, melyről 
a csatamezők krónikásai annyi elragadó és váratlan pél-
dát tudnak idézni, meg kell találni a módját annak, hogy 
miképen tegyük a békés polgári munkát is gyümölcsö-
zőbbé. Az önzés egy bizonyos fokig az egyén fenntar-
tásához és emeléséhez kétségtelenül szükséges. De ezt 
korlátolni kell magasabb tekintélyeknek : a közérdeknek, 
így megjelenik előttünk az altruizmus, a keresztyénség 
e modern hajtása, a mely arra tanít bennünket, hogy 
tudjunk áldozatokat hozni másokért, már csak azért is, 
mert embertársaink emelkedése érdekünk. Bennünket 
ezernyi szál köt hozzájuk. Egyikünkre nézve sem közöm-
bös, hogy a tömeget felvilágosult, okos nézetek, vagy 
babonás elfogultság vezeti-e; vagy például, hogy azon fogoly-
táborokban, a melyekben Szibériának lakói is össze van-
nak zsúfolva, kielégítő egészségi állapotok uralkodnak-e ? 
Különben koczkára lesz téve saját létünk is. 

A magyar nemzet íiai harczos bátorságukban gon-
dolkodás és habozás nélkül áldozzák fel még életüket 
is a nemzetért. Példái, igazi vértanúi a kötelessógtudás-
nak és hazaszeretetnek. Ha sikerül ennek a nagy érzés-
nek, mely ma katonáinkat vezeti, csak egy kicsiny részét 
is átvinni a polgári életbe, az meg lesz termékenyítve. Uj 
haladásnak, ki nem számítható lehetőségeknek perspek-
tívája nyílik meg előttünk. Nem hallgathatom el, hogy 
lelkészeink, egyházi vezető férfiaink vannak hivatva a 
munka élére állni. Egyházunk erre nem fektetett elegendő 
súlyt Mindnyájunkat kell, hogy lelkesítsen az a sok, 
kicsinynek látszó, de végeredményében mégis fontos fel-
adat, a melyet a falu lelki életének kormányzása, irá-
nyítása, magába zár. A homokszemeket a legbüszkébb 
palota épülete sem nélkülözheti. Ezeknek összehordása 
valóban a türelmet ós szívósságot próbára tevő feladat. 
De feltétlenül szükséges, különben azok a büszke épít-
mények, melyeket annyira bámulunk, nem jöhetnének 
soha létre. így van az az emberi társadalmakban, a 
nemzetek történetében is. Azok, a kik megtanítják a 
nemzet fiait ós leányait a kötelességtudásra, vágyaik 
mérséklésére, a kik odahatnak, hogy az egyénekben a 
nemes, becsületes, tisztességes törekvések túlsúlyra jus-
sanak. a bűnök, feslettség kicsapongásaival szemben, készí-
tik elő igazában a nemzetek haladását és emelkedését. 



Minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy az eddigi 
egyoldalúság helyébe a vallásos és erkölcsi törekvések 
buzgóbb felkarolása lépjen. A lélek felette áll a testnek, 
mely kell. hogy amazt uralja, az anyagi eredmények 
ideális vezetés nélkül vesztünket okozhatják. 

A pusztítás eszközei gonosz kezekben megsemmi-
síthetik a legtisztább szívek munkáját is. Rombolni ezer-
szer könnyebb, mint építeni. Az emberek egy része in-
kább a bűn, mint erény felé hajlik. Munkánknak azonban 
szárnyakat adhatnak a háború tanúságai és az, hogy 
ennek befejezése után akarva, nem akarva, új irányokba 
kell lépnünk. 

Be fogjuk látni, hogy sem a lukszus, sem a puha 
semmittevés nem nevel jellemeket és olyan férfiakat, a 
kiknek öröm és boldogság a becsületes munka. A nagy 
városok levegője csökkenti a szervezet ellentálló erejét 
és könnyen vezet helytelen irányba a bűnös alkalom. 

Az előttünk álló feladat igazán nem csekély. Ki 
kell szabadítanunk a modern ember lelkét az anyagias 
egyoldalúságból. Megértetni vele, hogy létünknek czélja 
szebb, nemesebb annál, mint a mit alacsonyan járó lelkek, a 
napi sajtónak névtelen és felelősséget nem vállaló mun-
kásai elébe tűznek. Fel kell emelni oda, a hol valaha 
a jobbak állottak, hogy utálja a bűnt és vágyódjék az 
után a tiszta boldogság után, a mely a nemes vallásos 
törekvések kielégítésében áll. 

Egyszerű életre, kötelességtudásra nevelve az ifjú 
nemzedéket, arra az útra térítjük, mely, a mint a porosz 
példa mutatja, az igazi nagyság útja. 

Vilmos császár nemzete büszkén utal reá, hogy 
koplalva és sanyarogva szerezte meg a nagyság feltételeit 
s a nemzeti jellemnek ma annyira dicsért erényeit. Több 
száz óv munkája ez. Mielőtt a győzelmekhez szükséges 
erőt megszerezték, hosszú, szívós, önzetlen és lelkiisme-
retes munkára volt szükség, a melynek nagy részét sze-
rény falusi papok, tanítók és földbirtokosok végezték. 
Anyákra, a kik örömmel szültek és neveltek oly fiakat 
a hazának, a kik megállják helyüket a béke műveiben 
ós ajkukon Luther énekével vonulnak a legvéresebb 
háborúba, melyet a világ átélt. Meg kell tanulnunk dol-
gozni távol és nemes czólokért, önzetlenül ós lemon-
dással. Meg kell tanítani erre másokat is. Ha ez sikerül, 
miénk a jövő és nem vívtuk meg hiába a XX. század 
véres, kiábrándító háborúját. 

Bernát István. 

TÁRCZA. 

Ma. 
Kályhám ajakán dalt dúdol a tűz. 
É csodás zenét csendben hallgatom. 
Vihar csatáz, künn felhő felhőt űz. 
Téli szól veri havas ablakom. 

Szítom a lángot, rakom a kályhát. 
Szikrázva lobog teste a fának. 
Lelkemen lángok melege száll át, 
Varázsát érzem sugaras nyárnak. 

Fiaim arczán tűzrózsa virul. 
Mesékre várnak boldog szobában. 
„Lássátok, hogy ránk áldó meleg hull, 
Mennyi fa ég el lobogó lángban!" . . . 

„Hány élet ég el harczok tüzében . . . 
Meleg szobánkért, hómezők f e l e t t ? ! . . . 
„„Apikám édes, könny van szemében? . . . 
Ma imádkozzunk a mesék helyett! . . ."" 

Domby Béla 

Boszniai levél. 
Tuzla, 1915 február 22. 

Nagytiszteletű Uram ! 

Csöndes tavaszi este van. A hodsák éneke behal-
latszik a szobámba, a mint esti imájukat bekiáltják a 
halandó világba. Kettő, egymástól nem messzi levő mina-
retből összhangban énekel. A milyen kellemetlen az egye-
dül éneklőt hallani, így kettesben mégis tudnak valami 
zeneit produkálni. Tuzla nem olyan erős keveréke kelet-
és nyugatnak, mint Sarajevo. Itt a török városrész egé-
szen külön áll, még ott a török részen is vannak nyn-
goti stílű házak ós viszont. így a tuzlai utczákon ritkább 
a török lefátyolozott nő, mint a sarajevoiakon. Az itteni 
lakosság vezetői és leggazdagabbjai szerbek. Azonban 
számbeli túlsúlya a horvát-bosnyák elemnek van. Tulaj-
donképen az úgynevezett török lakosság sem egyéb leg-
nagyobb részben, mint mohamedán bosnyák-horvát nép, 
a mint ezt Hangi: „Die Moslim's in Bosnien und Her-
cegovina" cz. munkájában erősíti. 

Magáról Tuzláról még sokat fognak irni a háború 
után. Mint egyik tiszt ismerősöm mondja: ez volt a szíve 
annak az áldatlan izgatásnak, a melynek eredménye az 
a gyilkosság lett, a mely közvetlen oka volt a háború-
nak. Tuzla volt az értelmi szerzők egyik góczpontja. 
Hogy a bombákat hol kellett a bíróknak keresniök, olyan 
helyeken, a melyeken még álmodni se merték volna, azt 
majd meg fogják írni később. Annyi bizonyos, hogy sok 
tekintetben fontos szerep jutott neki a déli harczok egész 
tartama alatt. Ez volt a csapatok átvonuló és megszálló 
helye, ez volt azoknak a sebesülteknek a gyűjtőhelye, 
a kik a fővonaltól (bosznabrod-sarajevoi vonaltól) mesz-
szebb sérültek meg. Volt sokszor az itteni orvosok állí-
tása szerint 15—20,000 sebesült is itt, a kiket ideigle-
nes ápolásban részesítve, továbbítottak a fővonal felé, 
hogy aztán magyar földre szállíttassanak. Borzasztó idők 
voltak azok nemcsak Tuzlára, hanem még inkább sze-
gény sebesültekre nézve. Hogy miért, miért nem, az 
orvosok legnagyobb része cseh vagy más szláv nemzeti-
ségű volt, a kivel a mieink nem tudtak beszélni. Nem 



tudták megmondani, mi a bajuk, mire van szükségük. 
Elképzelem, milyen elhagyatottak voltak. Néhány róm. 
kath. papon kívül, a kik az itteni ferenczrendi barátok 
közül kerültek ki, papjuk se volt. Ezek is horvátok leg-
nagyobb részben. Ki voltak téve Robinson szigetére, de 
a Péntekjük csak nem akart megjönni. 

Istennek hála, ez az idő sok keserűség, sok nehéz 
leczke után ma megváltozott. Ma mindössze 500 beteg 
van Tuzlán ós ezekhez van hat pap rendelve. Ha össze-
jövünk, elég vegyes dolgokat képviselünk. Három róm. 
kath. pap egyúttal a cseh, horvát és szlovén népnek fia 
is. A görögkeleti egyúttal szerb is. A lutheránus nem-
zetiségre tót, vasárnapi predikácziói németek. Egyedül 
a kálvinista pap magyar. (Majd azt írtam, hogy nemze-
tiségére és vallására nézve magyar, de el akarok kerülni 
egynémely félreértést). És a betegeim száma = 2. Egy 
tiszt (Balla Árpád esperes íia) és egy szakaszvezető, új-
vidéki polgár. Az ápolók közt vau két cseh református 
és egy mórágyi népfölkelő. A táborban többen is van-
nak. a kik azonban csak vasárnaponkint jönnek be együt-
tesen az istentiszteletre. 

Megbízatásom elsősorban a tuzlai kórházhoz szól. 
S aztán a Tuzlán átvonuló vagy ott levő református ka-
tonák részére istentisztelettari ás. Ebben a perczben azon-
ban alig van több magyar református a legénység és 
altisztek közt 25—30-nál. Mert az itteni ezredek leg-
nagyobb részben erdélyi szász, dalmát és horvát, tót 
nemzetiségűek. De ez máról szól csak. Hogy holnap 
hogyan lesz, a mikor az újonnan folytatott (vagy nem 
folytatott) háborúban ismét Tuzla lesz a betegek és csa-
patok gyűjtőhelye, azt még előre tudni nem lehet. Ma 
még úgy van, hogy a környék néhány maródi kórházából 
a súlyosabb betegeket idehozzák, úgy hogy itt a szám 
sokszor napról napra változik. De a legnagyobb szám, 
a mióta itt vagyok, 540 volt. 

Vasárnap közösen tartottunk Hurbán ev. kollegával 
istentiszteletet a gimnázium nagytermében. Neki sok híve 
van. Az úrvacsorát nála 150-en feliil vették fel. Az én 
kálvinistáim közül mindössze 2. Azok köziíi is az egyik 
unitárius. Azonban a borzasztó sárban nehéz nekik be-
jönniük s nem tudták, hogy magyar ember tartja az 
istentiszteletet. (Hurbán nagyon meg volt akadva, a mi-
kor több ízben kérték, hogy. legalább egy imádságot 
mondjon magyarul. Szegények különben egy szót sem 
értettek a német vagy tót prédikáczióból. 0 aztán fel-
olvasta a Miatyánkot előttük.) De a végén jól össze-
barátkoztunk. Biztattam Őket, hogy az utczán csak szó-
lítsanak meg. Nekem kellemetlen, mikor egymás után 
szólítok meg katonákat és szegények nem tudnak felelni, 
mert, az egyik a dalmát, tengerpartról jött, a másik Szla-
vóniát emlegeti. De ők inkább megismerhetnek engem 
Még, sajnálom, hogy nem kaptam iratokat. De ha a lel-
készi hivatalból is kapok, még könnyebben mozoghatok 
közöttük. 

így egyelőre csak röviden szólhatok most megin-
duló munkámról. Baj, hogy ide vagyok kötve, de meg-

próbálok a környéken is szétnézni, ha engedélyt kapok 
rá. Azonban a legtöbb beteg Sarajevoban van, azonkívül 
inkább lábbadozók vannak még néhány boszniai kórház-
ban. Sarajevoban, mint írtam, Antalft'y László rendes 
katonai lelkész végez szolgálatot, azonfelül, hogy az 
ottani evangelikus lelkésznek (Scháfer) is van katonai 
megbízatása, ha Antalffy másfelé jár. Még Mostarban 
volna szükség valakire, a mieink köziíi, mert ha meg-
indulna a háború ismét idelent, Mostar szintén gyűjtő-
hely volna. 

Csak tessék elképzelni ezeket a jó embereket, 
mikor magyarul szóltam hozzájuk. Az egyik mondta, 
hogy már öt hónap óta nem hallotta az Isten igéjét 
magyarul hirdetni. Másként meg hiába mondták neki, 
nem értette. Felcsillant a szeme valamennyinek, hogy 
végre ő hozzájuk is szólnak. De a németek is figyel-
mesen hallgatták a magyar beszédet is. Az erdélyi szá-
szok közül sokan értenek magyarul — ha akarnak. 

Másfelől az is bizonyos, hogy csakis katonai lel-
készekkel lehet egészen közéjük férkőzni. Budapesten, a 
hadikórházakban hányféleképen meg volt nehezítve a 
munkánk. Valósággal ki kellett vívnunk minden egyes 
lépést. Mert nem volt katonai megbízásunk. Itt közülök 
valók vagyunk. Ha bajuk van, tudják kihez forduljanak. 
Viszont a tisztek is úgy vesznek bennünket, mintha kö-
zéjük tartoznánk s könnyebben érhetünk el a legénység-
érdekében is bármit, mint katonai ruha nélkül. 

A továbbiakról legközelebb leszek bátor tudósítást 
írni, ha a Nagy tiszteletű úr lesz szíves helyet adni lap-
jában. 

Isten áldását kívánja Nagytiszteletű úrra, lapjára, 
annak olvasóira 

Tóth József 
tuzlai tábori lelkész. 

BELFÖLD. 

Sebesült katonák lelki gondozása a 
kórházakban. 

I. 

Volt Jeruzsálemben a Juli-kapunál egy tó, a melyet 
Bethesdának neveztek. A tó partján öt tornácz állott a 
gyógyulást kereső betegek számára. A mióta e tó vizének 
gyógyító ereje messzeföldön ismeretessé vált: nagyszám-
ban keresték föl a különböző betegek. Ezekben a tor-
náczokban, mintegy kirakatban, halmozódott föl a sok-
féle betegség. Voltak ott vakok, sánták, egyéb csonka-
bonkák, aszkórosok. Jajgatásuk fölverte a tájékot. Az 
egészséges, az épkézláb emberek nem szívesen keresték 
föl a fájdalmak e helyét, sőt inkább, ha tehették, messze 
elkerülték. Jeruzsálemnek, a szent városnak királyi pap-
sága sem kereste föl, hiszen az a sok szenny, mocsok, 
a mi ott éktelenkedett, megfertőztette volna vélt tiszta-
ságát. No meg az egészséges ember nem szereti a beteget, 
nem kívánja látni, hallani a sok gyötrelmet. Hányan 



lehettek már ott abban az Öt tornáczban ugyanazon 
helyzetben, mint az a 88 év óta beteg, a kinek a pana-
szos szava még 2000 év múlva is vádlólag hangzik: 
„Uram, nincs emberem, hogy . . . bevigyen engem a tóba". 

De mégis volt valaki, a ki a nagy ünnep ujjon-
gása, hullámzó tömegek ünnepi éneke között is meg-
emlékezett a Juli-kapu mellett levő tornáczokról, az ott 
várakozó szenvedőkről, pedig hozzátartozója sem feküdt 
bennök ! Nem, nem jól mondtuk. Minden ott fekvőben 
hozzátartozóját látta. Őt nem taszította vissza a szen-
vedés látása. Őt vonzotta a szenvedés. A szenvedőket 
nem tudta elkerülni. Miért? Mert az egészséget nagyon 
szerette. Annyira szerette, hogy idejének nagy részét a 
beteg test s a beteg lélek gyógyításával töltötte. Nem 
a szenvedéshez hozzáfásult érdeklődés színlelő kérdése 
ez: „Akarsz-e meggyógyulni?", hanem a segíteni, gyó-
gyítani mindenkor kész szereteté, a lélek végtelen ér-
tékét látó orvosé. 

* 

Fájdalom, most a mi földünkön számát sem tud-
nánk megmondani, annyi a betegek számára készült tor-
nácz. A világháború ijesztő mértékben megnövelte a 
betegek számát. S csodálatos, a nemzetnek testileg leg-
épebb, legerősebb, izmosabb férfiait fektette le, a kiknek 
nem sokkal ezelőtt még, látszólag, minden okuk meg 
volt „bizakodni testüknek erejében, egészségében". A sok 
megsebzett, golyó-fúrta, bajonett-szúrta, srapnell-zúzta 
testben megsebesült a lélek is. A testi sebeknek sok 
gondos kötözője van, annál kiáltóbb az ellentét, hogy 
a halhatatlan, igaz gyógyulást sóvárgó léleknek nincs 
bekötözője, gyógyítója. A 2000 éves panasz mintha 
sokszor felhangzott volna már a különböző tornáczokban : 
„Nincs emberem !" Nem mintha a szenvedés látása vissza-
riasztaná ma is az emberi szíveket. Inkább nagyon is 
látjuk a mérhetetlen kínt, gyötrelmet! Hanem a test 
szenvedésének látása annyira leköti szerető szívünk 
résztvevő, segíteni kész érdeklődését, hogy a lélek bajáról, 
betegségéről, gyógyításáról sok helyütt meg is feled-
kezünk. Hangzik a segítő szeretet szava: „Akarsz-e meg-
gyógyulni?", de a testre vonatkoztatva csupán a gyó-
gyulást. A lélek baját meglátni, betegségét megállapítani, 
orvosságát odanyújtani sokszor nehezebb, mint a testét. 
Szántszándékkal nem mondtuk: „a lélek orvosságát meg-
találni nehéz". Mert itt van a nagy előnyünk, hogy ezt 
megtalálni nem nehéz. Sőt készen van mindenki számára. 
Elkészítette Az, a ki nem kíván „ösmeretlen Isten" lenni. 
A lélek gyógyulását, erősödését, szépülését nyújtó „Be-
thesda" tava életadó „vize" : ingyen elérhető. Csakhogy 
szeretetben gazdag, szolgálatra kész „emberek" kellenek, 
a kik bevigyék a sokszor mozdulni sem tudó betegeket 
a „tóba". Hasztalan a szeretet, hasztalan a szolgálat-
készség, ha nem annak a képében és nevében járunk e 
nehéz, áldott munkában, a ki régen „többé ne vétkezzél" 
szóval bocsátotta el a lelkileg meggyógyultat. Nagy üröm, 
hogy ezt az örömteljes szolgálatot nemcsak a lelkipász-
torok, hanem a „szent nép és királyi papság" többi 

tagjai is végzik nagy buzgalommal. Férfiak és nők, a 
kik a maguk számára már előbb gyógyulást találtak a 
Názáretinél s hallották leikök mélyén megcsendülni a 
munkára küldő nagy parancsszót is. Ez a kis beszél-
getésünk is ezt szolgálja. Mától fogva még nagyobb 
buzgósággal járjunk szót, mindenekkel jót tévén, kivált-
képen a mi hitünknek cselédeivel. Hordozzuk szét a legör-
vendetesebb üzenetet sebesült s beteg katonáink között. 

* 

A társadalom a maga közgondolkozásának bélyegét 
intézményeire is ráüti. A karácsonyi nagy ünnepek al-
kalmával, a mikor minden kórház karácsonyfa-ünnepé-
lyekkel kedveskedett beteg katonáinak : ez ünnepélyekre 
meghívtak bennünket, lelkipásztorokat is. Természetesnek 
találták, hogy ekkor mi hirdessük a karácsonyi örömhírt. 
Előtte is, utána is megfeledkeztek rólunk. Vádaskodás 
és panaszkodás nélkül megállapíthatjuk a tényt: a külön-
böző kórházak vezetői nem fordítottak elég gondot, elég 
figyelmet a sebesült katonák lelki gondozására. Sőt, fáj-
dalom, akárhány helyen szívesen ki is utasítottak volna 
bennünket — mert természetesen hívás nélkül is men-
tünk —, ha módjukban állott volna. így lettünk itt-ott 
„nieetürt", „alkalmatlan" munkások. Volt hely, a hol 
ki is fejezték ebbeli véleményüket nyíltan és őszintén, 
hogy „ha valamelyik katona meg találna halni, a teme-
tésre majd ide telefonáljuk a főtisztelendő urat. Kár 
volna ilyen gyakran ide fáradni. Nem kívánjuk mi azt. 
A mint méltóztatik is látni: mi gondját viseljük kato-
náinknak." stb. Hiába volt azonban a kedves, udvarias 
szó, a nyájas mosolygás, a lóláb nagyon is kilátszott. 
Volt hely, a honnét ki is tiltottak volna bennünket, ha 
belépésünket állami törvény nem biztosítaná. Mondjuk 
ki őszintén : hitetlen orvosaink nem becsülik, nem mél-
tányolják a mi lélekgondozó munkánkat, ezért nem is 
veszik igénybe, amennyire rajtuk áll. 

Nem sok idő múlva kezdték belátni a kórházi 
vezetőségek, hogy a test ápolása és táplálása nem elég, 
a lélek is megkívánja a magáét. Még sem fordultak a 
lélek igazi gondozóihoz. Rendkívüli ügyességgel egyéb 
módokat találtak ki. Ekkor indultak meg a kisebb, nagyobb 
„művésztársaságok", a kik minden jóval traktálták a 
betegágyon szenvedő harczosokat. Az operától és a 
kamarazenétől lefelé a . legutolsó kabaréig és orfeum-
dalig minden volt és van ebben a lelki (mondjuk: szel-
lemi) táplálékban. Tessék elgondolni, hogy jóllaktak a 
magyar alföld egyszerű tiai a ba-llerinák legszebb mutat-
ványaival, a kabaré-dívák repertoárjával, a leghíresebb 
komikusok vastag (nem akarom mondani : trágár) humo-
rával. Hogy jóllaktak! Jól is eshetik az ember lelkének 
ilyeneket látni, hallgatni, mikor minden porczikája fáj, 
mikor kénytelen rágondolni, hogy hátha az utolsó rapportra 
kell jelentkeznie, vagy legjobb esetben is gyógyulása 
után vissza a lövészárokba. Ezek meg ilyesmikkel mula-
toznak, a mikor őneki a drága, meleg, piros vére hullik. 
Nem esett volna-e jobban a leikének elbeszélgetni a 
messzi levő falunak fehérre meszelt Isten-házáról, a benne 



hallott sok szép tanításról, a melyek most más jelentő-
séggel bírnak, mint akkor, a mikor gondtalan ifjúi lé-
lekkel hallgatta őket? Hasonló a hasonlónak örül!! 

* 

Ez -akadályok nélkül is felkeresnénk a hadikór-
házakat. Ezeknek a tudatában sokkal inkább. Legalább 
betegeink maguk megvonják a különbséget a „világ 
szerint való" öröm és az Isten szerint való öröm között. 

Be kell vallanunk, hogy a szolgálatnak ezen a 
mezején magunk is jórészben járatlanok voltunk, külö-
nösen eleinte. Sokszor a könnyebb végéről fogtuk a 
dolgot. Megelégedtünk azokkal a dolgokkal is, a melyek 
csak kiindulási pontjai lehettek volna a további munkál-
kodásnak. Azt hittük, hogy a jó munkát befejeztük, a 
mikor hitünk cselédeit ágyanként végig látogaitulc, liosz-
szabb, vagy rövidebb, de még mindig a felszínen szántó 
beszélgetésre itt-ott megállottunk. Közben pedig buzgó-
sággal osztogattuk a kórházba vitt imakönyveket, építő 
iratokat, szentírásrészeket. A kik vágyakoztak az Űr 
szent testének és vérének pecsétei után: azoknak az 
úri szent vacsorát kiszolgáltattuk. Ha lehetséges volt, 
nagyobb csoportnak, vagy az egész beteg seregnek 
istentiszteletet tartottunk. Mind jó és szükséges munka 
ez, de csak a kezdet. Az ezek után következőt sem bíz-
hatjuk rá magára a betegre, ha akkora igénnyel állunk 
a gyógyítandó beteg elé, mint az Úr Jézus. Ez mind 
legfeljebb tüneti gyógykezelés. A gyökeres gyógyulást 
pedig nem ez, hanem a betegség igazi okának az el-
távolítása szülheti csupán. A gyógyításnak ezt a mér-
tékét mi sem fokozhatjuk le. Még ezután is olyan in-
gadozó a lelkiélet útján a gyógyuló, mint a járni tanuló 
gyermek. Volna szívünk magára hagyni — ha az ellen-
kezőjét cselekedhetjiik ? A kezét kell fogni s úgy vezet-
getni. Lelki szemei most nyílnak meg valójában. Sok 
mindent meg kell mutogatni, hogy tisztán lásson, hogy 
meglássa Idvezítőjét s az ő kezét ragadja meg úgy, 
hogy soha többet el ne eressze!! 

Marjay Károly. 

IRODALOM. 

Fosdick F. H . : A Mester jelleme. Vezérfonal bibliatanul-
mányozó körök ós magánosok számára. Ford. ifj. Victor János. 
Kiadja : a Magy. Evangéliumi Ker. Diákszövetség (Budapest, VIII., 
Üllői-út 16/B. sz.). 201 oldal. Ára fűzve 2 50 K, kötve 3*50 K. 

Néhány lapban már olvastuk e könyv ismertetését. 
Ezekből azt a meggyőződést merítettük, hogy az illető 
ismertetők nem értették meg igazán e munka czélját s 
ezért nem is tudták kellőleg méltányolni. Nem csodál-
kozunk rajta. A ki naponkint nem tart csendes órát a 
maga számára, a ki életében még sohasem vezetett biblia-
tanulmányozó kört: hogyan is tudhatná, tapasztalhatná 
az ilyen vezérfonal áldását. Hiába, nem elég az íróasztal 
mellé leülni s átlapozgatni, még csak elolvasni se ! A mire 
szánták: arra tessék használni! Különben még így sem 
érezhetjük becsét. Szükséges, hogy előzőleg már meg-

nyíljék magának a szent írásnak lelke élvezője előtt s 
ne a kritikus, hanem az imádságos keresztyén : éhező, 
szomjúhozó, megelégíttetést, kereső lelkével üljünk a 
Mester lábaihoz. így tapasztalni fogjuk a „kalauz" tájé-
kozottságát. Mi ezt a „kalauzt" így használjuk nap-nap 
után megjelenésétől kezdve. Nem a mindenáron dicsérni 
akarás, hanem az eddig nyert drága áldások mondatják 
ki velünk azt az igazságot, hogy elsőrangú, megbecsül-
hetetlen eszköz azok számára, a kik szeretik az U r a t . . . 
S épen mert szeretik, még mélyebben óhajtanak betekin-
teni a Mester csodálatos jellemébe, hogy varázsos sze-
mélyisége egészen hatalmába kerítse hívő lelküket. Sőt, 
magunkévá tesszük azt a véleményt is, a mely szerint 
Jézus Krisztus egyéniségéről magyar nyelven ilyen mély, 
értékes, mindamellett használható munka még alig je-
lent meg. 

Ne vezessen bennünket félre az a körülmény, hogy 
a Diákszövetség adta ki. Ez inkább a „patent" rajta. 
Ezeknek az ifjaknak éles a szeme, nagyon is ki tudják 
választani, mi a jó. Ehhez a munkához is úgy jutottak, 
hogy a fordító amerikai egyetemen töltött egy évet s 
látta, hogy az amerikai keresztyének milyen széles kör-
ben használják e híres vezérfonalat. Legalább úgy mél-
tányoljuk fáradságukat, áldozatkészségüket, a mellyel 
nekünk és fiainknak önzetlen szeretettel szolgálnak, hogy 
minél nagyobb mennyiségben elterjesszük e könyvet. 
Hogy elsősorban főiskolai diákoknak van szánva? Igen, 
mert ez a mező a specziális munkaköre a szövetség-
nek. Nagy öröme az a mi szívünknek, hogy a magyar 
diákság részére anyagi veszteség nélkül kiadható ilyen 
könyv! Már pedig kiadható. Bizonyság rá az is; hogy 
most készül a II. kiadás belőle. Ajánlólevélnek is jó e 
kelendőség! 

Lelkipásztorok számára is drága kincs ez, hogy 
Isten Igéjét mélyebben s merőben új szempontokból 
megérthessék. Igehirdetésükhöz rengeteg új, eszméitető 
gondolatot meríthetnek belőle. Ebben a válságos, nehéz 
időben van szükségünk ilyen munkára, a mely segít 
bennünket, hogy mélyebbre vethessük a hálót. 

Fosdick 12 tanulmányban vezet bennünket Jézus 
jellemének igazabb megértésre és minél teljesebb elsa-
játítására. E tanulmányok : A Mester öröme, nagylelkű-
sége, felháborodása, odaadása ügye iránt, tűrő ereje, 
őszintesége, önuralma, rettenthetetlensége, szeretete, érték-
fogalmai, alaplelkülete, teljessége. E főjellemvonásokban 
az ember Jézust látjuk, úgy a mint előttünk él az evan-
géliumok lapjain. 

Minden tanulmány két részre oszlik: Napi jegyze-
tekre és Heti jegyzetekre. A könyvnek ez a beosztása 
egyfelől a mindennapi építő olvasás („csendes óra"), a 
beható egyéni tanulmányozás, másfelől a bibliatanulmá-
nyozó körök eszmecseréje számára nyújt alkalmas segít-
séget. A napi jegyzetek egyéni czélzatúak s inkább esz-
méltetők és építők, mint oktatók. A heti jegyzetek bő 
alkalmat nyújtanak gondos, beható tanulmányozásra. 
Teljes értéküket — újból hangsúlyozzuk — csak azok 



fogják éhezni, a kik maguk is elolvassák és komoly 
vizsgálat tárgyává teszik az illető bibliai helyeket és 
nem üres szívvel, nem unott lélekkel iilnek le a Mester 
lábaihoz. 

Ennek a könyvnek van lelke3 s ezt szerettük meg 
benne. Tiszta, friss, életadó a levegője. A fordítás jósá-
gát és szépségét biztosítja a fordító személye, a ki an-
golul is, magyarul is jól tud. Kiállítása kedves, praktikus. 
Ára is méltányos. m. k. 

Estharangszó. Ilyen czímen jelent meg egy kis 
lap. Szerkeszti Orth Ambrusné, Szegedy-Maszák Viola, a 
budapesti evangélizáló és szeretetmunkák egyik buzgó, 
úttörő hordozója, a ki annak idején már a „ Hajnal"-ban 
is hallatta ébresztgető szózatát. Á lap czélját elmondja 
mindennél ékesebben a Beköszöntő és ennek során a 
szerkesztő „Sugarak" cz. remek költeménye, a mely 
így végződik : 

Ti asszonyok, legyünk mi sugarak 
S hogy ha az élet alkonyán mi sem marad, 
Mi munkásságunk fönnen hirdeti, 
Csak egy nevünk legyen, ez el nem hagyhat már: 
„Jézus szeretetéből egy sugár!" 

Ez a lap is az. Most különösen nagy szükség van 
reá. Legyen alkalma világolni, melegíteni sokfelé! Elő-
fizetési ára egész évre 2 K. Szerkesztőseg és kiadó-
hivatal : Budapest, II., Fő-utcza 23. 

Az Igehirdető márcziusi számának (ára T30 K) 
tartalma: Mészáros János: A szent olajfák alatt. (I. 
A virágsátor.) Mészáros János: A szent olajfák alatt. 
(II. Az erett gyümölcsök.) Bédei Károly: A kananeai 
asszony nagy hite. (Böjti.) F. Varga Lajos : Rendkívüli 
csapások. (Világháború s földrengés idején. Smid István : 
Mikor az Úr fölemeli kezét. (Márczius tizenötödik], háború 
idején.) Kiss Samu: Legyen meg a te akaratod. (Böjti, 
háború idején.) Lulcácsy Imre : Nosza szálljunk alá . . . 
(Háború idején.) Görög Ernő : Jézus bűntelensége. (Böjti.) 
Kiadóhivatal Nagybánya, Hid-u. 19. sz. Előfizetés egész 
évre 12 K. 

Értesítés. Támaszkodva arra a meleg fogadtatásra, 
melyben „Karácsonyi és évfordulói beszédeim és imád-
ságaim" czírnű kiadványom részesült, szándékom kiadni 
a közelgő márczis 15-re és az utána nemsokára követ-
kező nagypéntek és husvótünnepekre is a mostani óriási 
méretű, izgalmas világháborúval vonatkozásban levő al-
kalmi beszédeket és imádságokat templomi használatra 
kiilön-külon füzetben. A márczius 15-iki beszéd 50 f, az 
utóbbi 1"50 K beküldésével együtt és külön is meg-
rendelhető nálam Körmend (Vas na.), Fülöp József ref. 
lelkész. 

Egy újabb háborús imádságos könyvecske. Most 
jelent meg Csiky Lajos debreczeni nyűg. theol. akad. 
tanárnak egy újabb imádságos könyvecskéje, melyet a hadi 
foglyok számára írt. Ez már 4-ik imádságos könyvecskéje, 
melyekre neki a háború adta az inspiráczót. A füzet czíme : 
„Sóhajok a szabadulás után". Magában foglal először a 
hadi foglyok vigasztalására szánt alkalmas bibliai mon-
dásokat, azután foglyok számára való énekeket (szám 
szerint 3), majd elmélkedéseket, imádságokat, végül az 
úri imádságot. Mindezekben a tartalom is, a hang is az 
alkalomnak és a czélnak megfelelő. E kis könyvecske 
bizonyára kedves lesz azoknak, a kiknek számára van. 
Csak el is juthatna hozzájuk! A tiszta betűkkel, jó, tartós 
papírra nyomatott és kemény, erős külső borítékkal el-

látott könyvecske ára 20 fillér (20 lapból áll a könyv). 
A boríték belső lapján alkalmas és emlékezetes följegy-
zésekre is vannak megfelelő rovatok. A füzet kapható 
Debreczenben, a Hegedűs és Sándor könyvkiadó hiva-
talában. —f. 

A „Vasárnap" képes heti néplap újabban erős-
biilést nyert azáltal, hogy a Szalag József nagybecskereki 
lelkész „Ker. Evangélista" cz. lapja vele egybeolvadt. 
Uray Sándor szerkeszti gonddal és szeretettel. Százával 
kellene ezt is küldeni kórházainkba sebesült katonáink 
részére a Téli Újsággal együtt, a mely utóbbi ugyan a 
mult hó végén befejezte ezévi pályafutását, de azért 
van benne sok alkalmas, nem időhöz kötött olvasmány. 

EGYHÁZ, 
Fontos értesítés. A hadbavonult ref. katonák lelki 

gondozására szánt vallásos iratok egységes kezelésére 
és rendszeres kiosztására a február 15-én tartott egy-
házkerületi elnökségi értekezlet a református egyetemes 
konvent elnökségét kérvén fel: az egyetemes konvent 
központi irodája közhírré teszi, hogy a vallásos iratok 
szétküldését megkezdette. A konvent az egyházkerületek 
által rendelkezésére bocsátott készlet erejéig katonai 
hatóságok, parancsnokságok, katonai és hadi kórházak, 
lelkészek, sőt egyesek kérésére ís teljesen ingyen és 
díjtalanul küldi meg a kórt vallásos iratokat Ausztriába, 
Bosznia-Herczegovinába és egyéb külföldre is, valamint 
Magyarországon bárhová a tiszáninneni református egy-
házkerület kivételével, mely maga gondoskodik saját 
területén vallásos iratok kiosztásáról. Egyelőre a követ-
kező vallásos iratok állanak a konvent rendelkezésére: 
Máté, Márk, Lukács és János evangeliuma, Harmatcsep-
pek, Isteni napiparancsok és Koszorú-füzetek (különböző 
apró elbeszélések. A kérelmeket legczélszerübb levelező-
lapon (sürgősség esetén táviratban) a református egye-
temes konventnek, Budapest, VII., Abonyi-u. 21. sz. alá 
czímezni. 

Lel kész választás. A nagysallói ref. egyházközség 
Czeglédy Sándor utódjául Juhász Pál tassi lelkészt, néhai 
Juhász Pál nagysallói lelkész és esperes fiát, a takácsii 
ref. egyházközség pedig a nemrég elhunyt Szekeres Mi-
hály helyére Györy János nyárádi lelkészt, a pápai egy-
házmegye tanácsbíráját, a nagylévárdi ev. egyházközség 
Zsarnoviczky Milán lázi lelkészt hívta meg lelkészéül. 

Egyházi gyűlések. A dunanielléki ref. egyházkerü-
let május hó első hetében, az egyet, konvent május 
27— 29-én tartja gyűléseit. — A tiszántúli ref. egyház-
kerület tavaszi közgyűlése április 21-én kezdődik. A köz-
gyűlést megelőzőleg április hó folyamán lesznek a külön-
böző bizottsági gyűlések. 

Jóleső gyorsaság. Az adósegélyek kiutalványozása 
és szétküldése már jórészt megtörtént. Kellemes „meg-
lepetés" volt az érdekeltekre. Most igazán adósegélyek, 
hiszen a legtöbb egyházközségben kevés egyházi adó 
foly be és általában véve is exisztencziánk most már 
ezekre a segélyekre van alapítva. 

A kenyér. A háború tanított meg bennünket, hogy 
igazán megbecsüljük a „mindennapit". Mit is ér most a 
pénz e mellett?! Az ádáz, lelKetlen ellen ki akar éhez-
tetni bennünket. Nekünk, a kik itthon vagyunk, minden 
erőnkkel rajta kell lennünk, hogy ez ne sikerüljön. Nagy 
erővel kell küzdenünk minden pazarlás, léha tékozlás 
ellen. Fájdalom, most e nehéz viszonyok között is sok vét-
ség történt a takarékosság ellen. Az önmegtagadás, igazi 



heroizmus hiánya úton-útfélen a legszembetűnőbb s ki-
hívóbb módon nyilvánul meg sok mindenben. Sokan még 
homokba dugják fejüket és nem akarják meglátni, hogy 
. . . ardet! Hányan nem számoltak a helyzet nagy ko-
molyságával. A felülről jövő sok mindenféle rendelet 
közül is nem egy az „eső után köpenyeg" jellegét hordja 
magán. Az ilyen dolgokban is bizony együtt kellene tar-
tani a mi szövetségesünkkel; ott nemcsak tengeralatt-
járókkal védekeznek a kiéheztetési törekvések ellen, 
hanem hatalmas társadalmi akcziókkal is elkövetnek arra 
nézve is mindent, hogy egyetlen talpalatnyi föld se ma-
radjon műveletlen. — Ebből a nagy védekező munkából 
a mi egyházunk minden szolgájának ki kell vennie a 
részét. Bizonyára senki sem vonja ki magát közülünk a 
honmentő nagy munka alól. 

A törökszentmiklósi hitelszövetkezeti ünnep. Az 
Országos Központi Hitelszövetkezetnek Törökszentmikló-
son is van fiókja. Ennek Kutas Bálint lelkész az elnöke. 
Ez a fiók áldásos munkát végzett ott abban a városban, 
főleg a lelkész nejének buzgólkodása folytán. Közel 
4000 drb ruházati czikket és 30,000 K-t gyűjtött a há-
borúval kapcsolatos jótékony czélokra. Mult hó végén 
a hazafias áldozatkészség ébrentartása czéljából népünne-
pély volt, a melyen Budapestről Rákosi Jenő és báró 
Korányi Frigyes is részt vettek. Az ünnepélyen Kutas 
Bálintné megnyitóbeszédet és Rákosi Jenő előadást tar-
tott. Szóky Géza tanító, Kutas Irénke, özv. Nagy Kál-
mánné és többeknek zene- és énekszámai tették von-
zóvá a jól sikerült estélyt, a mely a Wacht am Rhein 
és Himnusz éneklésével záródott. — Az Országos Köz-
ponti Hitelszövetkezet fiókjai, mint ezt a majd későbben 
összeállítandó statisztika is igazolni fogja, mindenütt 
derekasan kivették részüket a hadsegélyezés munkájá-
ból. Hogy egyebet ne említsünk, a kórházakban szen-
vedő vitézek ezrei pihennek azokon a vánkosokon, a 
melyeket ezek gyűjtöttek és küldtek. 

A tábori lelkészek számának elégtelenségére mái-
több ízben reámutattunk. Egyik számunkban megemlé-
keztünk a kerületek elnökségeinek értekezletéről és egy-
házunk közös, együttes akcziójáról ezen a téren. Mindez 
újabb jó eredményekkel bíztat. Hogy mily szükséges ez, 
erre nézve egy kis részletet közlünk abból a levélből, 
a melyet Boda Péter tábori lelkésztől vettünk Trientböl: 
„ . . . Linzbe és környékére ellátogatnom csaknem lehe-
tetlenség. A távolság miatt is, minthogy Linz Trientől 
körülbelül 400 km-nyire fekszik, de főként a Trientben 
és környékén (Riva, Maié, Preclazzo, Levico, Tione) állomá-
sozó magyar, legnagyobbrészt ref. katonák lelki gon-
dozása annyira igénybe veszi minden időmet, hogy a 
távolabbi helyeken fekvő betegeknek csak morzsalékok 
jutnak belőle. Trientben van 800 kálvinista katona, 
Rivában 368, Predazzóban 171, Maiéban 202, Levicoban 
108. Ha mind egy helyen, mondjuk Trientben volnának, 
könnyű volna, de utasításaimhoz képest a felsorolt helye-
ken havonta legalább egyszer istentiszteletet kell tartanom 
s egy-egy ilyen istentisztelet az utazással együtt rendesen 
3 napba kerül. A karácsonyi ünnepekben mind e helyeken 
prédikáltam és úrvacsorát osztottam. Nekem nem három-, 
hanem hétnapos karácsonyom volt. Innsbruckban voltam 
januárban, de még akkor nem volt a kezeim között az 
imafüzetekből egy sem. így betegeinknek csak élőszóval 
adhattam vigaszt. Most már, köszönet a közbenjárásért, 
ezen segítve van. Mind a két ízbeni küldemény meg-
érkezett s jó nagy része ki van osztva, Meg kell em-
lítenem még azt is, hogy mi sem mehetünk mindenhová, 
a hová akarunk, hanem csak oda, a hová az illetékes 
katonai parancsnokság jogosítványt (legitimation) ad. 

Természetesen mihelyt értesülök róla, hogy valahová 
magyar sebesültek, vagy betegek érkeztek, mindjárt 
jelentem a parancsnokságnak s kérek jogosítványt, de 
nem is ritkán megtörténik az, hogy mire az engedély 
megérkezik, betegeimnek a hűlt helyét találom. Ekkora 
területre kevés egy ember. Nekem még evangélikus 
kollégám sincs, hacsak magamat annak nem tartom, 
minthogy a parancsnokság a szükséghez képest egyszer 
reformátusnak, máskor evangélikusnak nevez meg utasí-
tásaiban. Nagyon jó volna azért, ha Linz vidékére is 
kineveznének egy magyar papot, a ki a felsőausztriai 
kórházakat elláthatná s nekem csak Tirol maradna, a 
mely maga is elég szép teriilet. Még egyet: a nagyobb 
városokban nagyobb tömegben elhelyezett betegek meg-
látogatására adott jogosítványok mind úgy szólnak, hogy 
havonta csak egyszer mehetek hozzájuk. Fájdalom, az 
egyhónapi időközben sok beteg végigjárja és fekszi a 
kórházakat a nélkül, hogy saját papjával valahol is 
találkozhatott volna . . . " Ebből a levélből az is kitűnik, 
hogy bizony még most is szükség van a tábori lelkészek 
mellett továbbra is egy tisztán a kórházakat látogató 
kiküldött lelkészre. 

l)ebreczen sz. kir. város a temetőben külön dísz-
sírhelyet ajánlott fel a városban elhunyt katonák szá-
mára. Mult hó 23-án három német katona halt meg Deb-
reczenben, mely alkalommal dr. Márk Endre polgármester 
is megható szavakban mondott búcsút a hazánk védel-
mében elesett német hősök sírjánál. Sajnos, hogy előre-
láthatólag még sok lakója lesz a debreczeni katonai 
temetőnek. 

Adományok. Nap-nap után érkeznek újabb ado-
mányok, ha most már kisebb számmal is a katonák 
lelkigondozását szolgáló iratok czéljára. Hálát adva és 
dicsekedve mutatunk reá az eredményekre. Közel 5000 K 
gyűlt immár össze ! Perselypénz, házról házra való gyűj-
tés, vallásos estélyek jövedelme, gyengéd női kezek 
készítette tárgyak kisorsolásából (Felsőireg) befolyó jö-
vedelem, lelkészek, tanítók, egyes buzgó egyháztagok 
külön adományai vannak benn ebben a kimutatott ösz-
szegben. Most tehát e tekintetben némuljon el minden 
panasz ! Híveink áldozatkészsége elhallgattatta azt. Lel-
késztársaink kedves, Istennek tetsző szolgálatot teljesí-
tettek ezen a téren. Mint a rovat elején olvasható köz-
lemény jelzi, a vidéki szükséglet szétküldését ezután a 
konvent eszközli. Kérjük a fenti közlemény figyelembe 
vételét. A budapesti ref. lelkészi hivatalnak, a mely ed-
dig kerületünkben a munkát végezte is marad még elég 
dolga. Hiszen itt Budapesten katonák ezrei mennek 
harcztérre és fekiisznek kórházakban. — De ne feled-
kezzünk meg azokról, a kik otthon ülnek gyászban, ag-
godalomban. Ezeknek vigasztalására legalkalmasabb iratok 
Istenigóje mellett a Kecskeméti Lelkészegyesület által 
kiadott imafüzet, a Betliánia által közrebocsátott „Ne 
sírj" és a Takaró Géza által szerkesztett Igaz gyöngyök. 
Szegényebb híveink között való szétosztás czéljából ezek-
nek elküldéséről gondoskodunk (nem a konvent!) Ezek-
ért kell fordulni a dunamelléki pénztári hivatalhoz (IX., 
Ráday-u. 28). — Olyan központokba, hol nagyobb kór-
házak vannak, a kórházi könyvtárak részére értékesebb 
könyveket (Házikincstárból stb.) és énekes-könyveket is 
küldünk, nem szétosztás, de használat, lehető megőrzés 
czéljából. Ilyenek ügyében is a pénztári hivatal intéz-
kedik. Szóval csak egy levelezőlap vagy távirat bekül-
déséről van szó és az elintézés nem késik. — Ujabb 
adományok: kecskeméti ref. egyházmegye 150, Jászkisér 
97, Alsónyék 20, Kákics 8'20, Babarez 6, Vecsés 50, 
Drávaszerdahely 12 92, 80'40, Jut 5, Mórágy 20, Nágocs 



10, Sellye 22'60, Tolnanémedi (újabban) 1, Matty 10 K. 
Összesen 492'12 K. Mult számunkban kimutatott összeg-
gel együtt eddig befolyt 4927'20 K! 

ISKOLA. 

Kérelem. A theol. igazgatóság felkéri a legátust 
fogadó egyházak lelkészeit, hogy a mennyiben a húsvéti 
ünnepekre legátust nem kívánnak, elhatározásukat a 
theol. igazgatónál márczius 13-ig bejelenteni szívesked-
jenek. Későbbi bejelentések nem vehetők figyelembe. 

A máramarosszigeti ref. jogakadémia igazgató-
tanácsa az elhunyt dr. Pap Tibor helyére dr. Haendel 
Vilmos volt debreczeni jogakadémiai tanárt hívta meg. 
Haendelt az egyetemi kinevezéseknél dr. Mitrovics Gyu-
lával együtt mellőzték, most ez némi kárpótlás ezért. 
A megválasztott tanár egyébként most a harcztéren van. 
Felmentésben csak egyetemi tanárok részesülnek. 

EGYESÜLET. 

A Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület Leányköre f. 
évi márczius 7-én d. u. fél 5 órakor a ref. főgimn. dísz-
termében tea-délutánt rendez a következő programmal: 
Közének, ima. Megnyitó, tartja Szilassy Aladárné. Tea. 
„Az én eszményképem." Előadják a Lorántffy Zsuzsánna-
Egyesület Leánykörének tagjai. Szólót énekel Fröhlich 
Dóra. Költeményeiből felolvas Baja Mihály ref. lelkész 
Turkevéről. Hubay : a) Szerenád, b) Unter ihrem Fenster. 
Hegedűn játssza Kálmán Farkas h.-lelkész, zongorán kí-
séri Árokháty Béla theologus. „Gyermekimádság." El-
mondja Kohlener Éviké. „Bár veszély jő rád". Énekli 
a L. Zs. E. vegyes kara. Bibliamagyarázatot tart Sebes-
tyén Jenő theol. m. tanar. Közének, ima. 

A Budapesti Ev. Ker. Diákegyesület 1915. évi 
márczius hó 7-én 7 órakor a Ref. Theol. Akad. dísz-
termében a debreczeni honvéd-theologusok közremű-
ködésével nyilvános estélyt rendez. Programm : 1. Köz-
ének. 2. Imádkozik B. Pap István theol. tanár. 3. Megnyitó, 
tartja Deme László. 4. Szép Lengyelország . . . Finn 
dalok . . . Énekli a debreczeni honvéd-theologusok kara. 
5. Raffay Sándor Deák-téri ev. lelkész előadása: Mit 
várjunk a háborútól? 6. Égbenyúló hegyek között. . . 
Anyám koporsójáról egy virág . . . Vargha Ferenez deb-
reczeni honvéd-theologus szóló éneke. Zongorán kíséri 
szádeczki Kardos István. 7. Siklós : Csinom Palkó ; Er-
kel: Hunyady-induio. Előd Marczel vezetésével játssza a 
fasori ev. főgimn. zenekara. 8. Pillanatfelvételek a nagy 
háborúból. Rényi György feljegyzései. 9. Győzelmi dal. 
Énekli a debreczeni honvéd-theologusok kara. 10. Biblia-
magyarázatot tart ífj. Benkő István rákospalotai ref. 
lelkész. 11. Ima. Közének. 

A debreczeni Testvér-Egyesület a mult hó végén 
tartotta évi beszámoló közgyűlését, a melyen dr. Balta-
zár püspök is részt vett. Áz ügyvezető igazgató, Uray 
Sándor debreczeni lelkész, csendben végzett áldásos sze-

retetmunkáról számolhatott be. 9 alapító, 280 rendes és 
15 segítő tagja van az egyesületnek, a mely több mint 
3000 koronát adott jótékony czélra. Erre az egyesületre 
is szebb jövő vár majd, ha lesznek Debreczenben dia-
konisszák, elviszik házankint is a szeretetadományokat 
és látogathatják a betegeket és szegényeket. 

GYÁSZROVAT. 

Dl*. Jászi Viktor, a debreczeni kir. tud. egyetem 
tanára február 25-én 47 éves korában elhunyt. A deb-
reczeni egyetem kiváló tudóst és tanárt veszített első 
halottjában, a kit nagy részvét mellett itt Budapesten 
temettek el a farkasréti temetőben, a hol az egyházi 
szertartást Haypál Benő budai lelkész végezte. A rava-
talnál még dr. Kun Béla dékán, az egyetem és dr. 
Pikler Gyula, a Társadalomtudományi Társaság elnöke 
mondottak búcsúztatót. 

Hnmmel Alajos nyűg. kétyí (Tolna m.) ág. h. ev. 
lelkész 1915. évi február 26-án, életének 67-ik évében 
Bonyhádon elhunyt. 

Bábacsanaki Molnár Béla ügyvéd, a Ferencz-
József rend lovagja, a dunántúli ref. egyházkerület 
világi főjegyzője és tanácsbírája, az orsz. zsinat és 
az egyetemes konvent volt rendes tagja, a pápai ref. 
főiskola volt világi gondnoka, a székesfehérvári ref. egy-
ház legrégibb elöljárója, életének 68-ik, boldog házas-
ságának 41 ik évében, hosszú szenvedés után mult hó 
23-án meghalt. Székesfehérváron helyezték nyugalomra. 
Özvegye, szül. Kenesei Kenessey Sarolta és nagy rokon-
ság gyászolja elhunytát. 

Áldott legyen emlékezetük! 

Felelős szerkesztő : B. P a p Is tván. 

HIRDETÉSEK. 

f k T T f l gőzüzemre berendezett csász. 
K I C U C K " I 1 Vf 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 Ferenez Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszla légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 óv 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. :: 



csá.8BáLxl és l s ± r á . l y l 

udvari szállító 

A legjobb 

k á l y h á k a t és A . k a n d a l l ó k a t 

HEIM H. 
H u d a p e a t , T h o n e t - u d v a r , 

Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák Btb. rósaére. Több 
mint 100,000 van belőle használatban. 

Valódi 
os&k ezze 

a Tédő-fo«ygyei. 
Prospektusokét költségvetések Ingyen és bérmentva. 
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 Í O . mos* 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

n n Ü L L E R J Á N O S 
utóda MAJER KAROLY 

Budapest, VII,, Thököly-úf 52, 
(Saját ház.) 

Ho« magyar óragyér gőzerő- Képes árjegyzékek, költség-
borendezétsei. jegyzékek Ingyen. 

MEGJELENT! MEGJELENT! 

A háború díplomáczíaí okmánytárának ma-
gyar kiadása az 

Osztrák - magyar VörösRöny v 
Díplomáczíaí akták a háború előzményeinek történetéhez. 

Ara \ korona. Portó 20 fillér előre beküldve. 

A VILÁGHÁBORÚ OKIRATAI 
Összeállította Eduárd Bernsteín. 

ANÉMETFEHÉRKÖNYV 
Ara 40 fillér. Portó 10 fillér előre beküldve. 

AZ ANGOL'KÉKKÖNYV 
Ara 40 fillér, portóval előre beküldve 50 fill. 

KAPHATÓK: HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN DEBRECZENBEN. 

B 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 . 3.G0 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° alahban 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 meg1. Épen most jelent meg. 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetetm tanár. Ára fűzve 8 kor. 

HornyánszKy ViKtor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és kitűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

"HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 millió korona 
évi árúforgalommal. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL ker*t Máría-utcza U. szám• Telefon; József 34—lO* 

p 

MÁRCZIUS Í5. Beszéd. 
írta: Lombos Alfréd K —.30 

MÁRCZIUS Í5-IKI BESZÉD. 
írta: Fülöp József K —.40 

EGYHÁZI BESZÉD. Márczius 15-re. 
írta: Ferencz Gyula dr. K —.40 

EGYHÁZI BESZÉD. 
írta: Mészáros János K —.30 

EGYHÁZI BESZÉD, 
írta : Kovács Ferencz . . . . . . . K —.30 

HAZASZERETET. Tizenegy hazafias al-
kalmi beszéd ünnepélyekre. 
ír ta: Danóczy Antal . . . . . . . K 1.— 

MÁRCZIUSI DALOK. 
írta: Ábrányi Emil K —-30 

SZABADSÁG. HAZA. Újabb márcz. dalok. 
írta: Ábrányi Emil K —.30 

1848. MÁRCZIUS 15. (Története.) 
ír ta: Gracza György K —.30 

Elvállalnak minden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 
Na gy gyakorlattaíb 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. & A d n a k szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánat ra személyesen is 
megjelennek, va lamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. . . .. 

TÖRTÉNELMI ÉS ISKOLAI JÁTÉKOK: 
MÁRCZIUS Í5. Alkalmi színjáték. 

írta: Pásztor József K —.80 
SZABADSÁG Ü N N E P E . Ifjús. színjáték. 

írta : Pásztor József K —.80 
ÖREG 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 HAZAÁRULÓ. Színjáték. 

írta: Erdélyi Zoltán K —.80 
TALPRA M A G Y A R ! Ifjúsági színjáték. 

írta: Majthényí György K —.80 
RÁKÓCZI. Színmű. 

ír ta: Eötvös K. L K 2 — 

Kaphatók: Kókaí Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza l. szám. 

Legczélszerűbb az összeget postabélyegekben vagy postautalványon előre beküldeni. Portóra 20 fillért kérek. 

FLORNYÁNSZKY VLKTOR CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 1 4 9 0 . 



Megjelenik minden vasárnap. 
Szerkesztőség cs k i a d ó h i v a t a l 
IX., R á c k i y - u t c z a 28., a h o v á 
a kéz i ra tok , előfizetési és hirdetési 

dí jak stb. k ü l d e n d ő k . 
I . ap tu l a jdonos 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 : 
Böszörmény i Jenő, M a r j a y Károly, Sebes tyén Jenő , 

T a r i l inre d r . es Veress J e n ő 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor. , félévre: 9 korona , 

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, nogyed oldal 10 K, nyolezad oldal 5 K. 

TARTALOM. Az Éle t Könyvéből : Egy régi ének. — p. — Vezerczikk : Jelentés. Sebestyén Jenő. — Tárcza : Levél nyugatra. 
Gyóni {Áchim) Géza. Emlékezés Misztótfalusi Kis Miklósra I. Dr. Pruzsinszky Pál. — Be l fö ld : Sebesült katonák 
lelki gondozása a kórházakban. II. Marjay Károly. Falusi levél. Balatoni. A csipkeverés. Kájel Endre. — A m i 
ügyünk . — Irodalom. — Egyház . — Egyesü le t . — Gyászrovat. — Hi rde tesek . 

Az Élet Könyvéből. 

Egy régi ének. 
20. Zsoltár. 

Hadizsoltár ez a hnszadik is, mint annyi sok más 
társa. Czínie: „Aldáskivánások". Hadba indulókhoz, zász-
lót lobogtatókhoz intézett szózat csendül fel minden so-
rából. Látjuk, a mint ott áll a talpraállott, hadba induló 
sereg élén a vezérrel, oldalán a zászlótarlóval az Úr 
templomának csarnokaiban és halljuk, a mint az Úr 
szolgáinak, énekeseinek ajkairól felhangzik az áldásért 
könyörgő, dicsőitő ének és figyelmeztető szózat és reá vá-
laszul megcsendül a küzdelembe menők hűséget esküvő 
fogadalma. 

Sokszor volt szükség Izraelben is ilyen énekekre, 
sokszor indultak ajkaikon a seregek Istenének nevével, 
lelkükben az ő oltalmazó kegyelmébe vetett hittel Izrael 
fegyverhordozó ifjai, férfiai az őt körülözönlő ellenség ellen. 

A mi nemzetünk életében is így volt. Hány bősz 
ellen tört reánk, hányszor volt szükség Árpád magzat-
jainak csodás hősiességére, minden energiájára, hogy 
megtarthassuk a drágán szerzett örökséget. Ki tudja 
vagy ki akarja képzeletében is elgondolni a vérnek és 
könnynek árjait, az áldozatoknak és szenvedéseknek szinte 
égig érő halmazát, a mibe e haza megszentelt földjének 
megtartása és nemzetünk életének annyi vész és vihar 
között való fennmaradása került. 

Atyáink Istene oltalmazott meg bennünket. Hinnünk 
kell ebben és mondanunk, fennen hirdetnünk az ellen-
séges világgal szemben. 0 az erős, a legyőzhetlen harczolt, 
küzdött velünk, járt előttünk tűzoszlop és oltalmazó fel-
legként a letűnt évszázadokon át el egészen eddig. 

Voltunk aléltak, kifosztottak, nemzeti életünk volt 
„rút vázhoz" is hasonló, olyan árnyékszerű életet éltünk 
és voltunk mint az álmodozók. Téptük, marczangoltuk 
önmagunkat, elszalasztottunk sok drága alkalmat és té-
kozló fiúként szórtuk szét és pazaroltuk meddő, pártos 

tusákban erőinket. És mégis-mégis „él magyar", jött 
mindig segítség a szent helyről és támogatás Sionból. 

Emlékezés ideje van. Itt van Márczius Idusa, a 
nemzeti élet újjászületésének emléknapja. Zászlóbonto-
gatás és lobogtatás, talprahívás és állás napjai voltak 
azok. Sok minden elmúlt, megváltozott, a mi akkor volt 
és sok minden megvan, a mi akkor a lelkeket keserí-
tette és felemelte. Kevés már a nagy idők, dicsőséges 
ébredések, küzdelmek, csodás áldozatkészség éló tanúi-
nak száma. Mennyit tudtak regélni nekünk azokról 
az időkről. Es talán mégsem értettük meg igazán őket. 
Most értjük, most tudjuk igazán átélni, megérteni mind-
azt. a mi azokat a napokat dicsőségessé, örökéletűvé 
tette. Sokáig, éveken át. csak szavaltuk díszkardban és 
díszmagyarban a halhatatlan költő ihletes -ajkairól el-
hangzott, a nemzeti lelkesülést fellobbantó, nagy talpra-
hivó szózatot; gyönyörködtünk benne és képzeletben 
felbuzdultunk a nagy múlt. e lángszavú örökségén. De 
az igazi talpra állást, ennek szent kötelességét, a vele 
járó kimondhatlan áldozatokat csak most értjük meg és 
éljük át igazán. 

Most újból elkövetkezett az idő, hogy ne csak 
kényszerből, hanem tűzhelyeink, legdrágább javaink ineg-
oltalmazása czéljából lelkesedéssel és minden áldozatra 
készen igazán talpraálÍjunk. Volt-e valaha nagyobb erő-
kifejtésre és áldozatkészségre szükség, mint most? Nem 
kell-e minden erővel rajta lennünk, hogy elhárítsuk a 
mindenünnen fenyegető csapásokat, a melyek nemzetünk 
életének kiirtását s a ránk maradt szent örökségnek meg-
rablását czólozzák 9! 

De nemcsak magunkban és a mi áldozataink „kö-
vérségében" bízunk. Odalépünk, mint az Isten Lelke 
által felébresztett, összeszerkesztett nagy sereg az Úrnak 
tornáczaiba. Kezünkben a zászló. Isten nevében ragadtuk 
meg és emeltük fel. Odavisszük most is az Úr elé azzal 
a kéréssel, hogy ő maga szentelje meg ezt és vele 
együtt mindazt az erőt, szolgálatot, áldozatot, a mely 
bennünket arra segít, hogy ki ne essék kezünkből ós 



az igazi, az Úrban való szabadság- örömével lobogtas-
suk. 0 segítsen bennünket arra, hogy soha meg ne 
feledkezzünk a nagy igéről, hogy csak az igazság az, 
a mi igazán szabadokká tesz népeket és egyeseket. 

Talpraállásnak, indulásnak ideje van. És mi me-
gyünk ajkainkon a régi énekkel: ezek szekerekben bíz-
nak, amazok lovakban; mi pedig — az Úrnak, a mi, 
Istenünknek nevéről emlékezünk. Azok meghanyatlanak, 
mi pedig felkelünk és megállunk. Úgy legyen! 

— V-

JELENTÉS.* 
Az az út, melyre a főtiszteletü és méltóságos Elnök-

ségtől megbízatást nyertem, befejezést nyert. Isten segít-
ségével sikerült bejárnom az osztrák tartományok leg-
nagyobb részének ama főbb városait és kórházait, a 
melyeket e három hónapra tervezett út keretében csak 
felkereshettem. Miután azonban a cs. és kir. hadügy-
minisztérium engem februárban Budapestre hívott be 
tábori lelkészi szolgálatra, maradtak városok, a hová 
még nem jutottam el és voltak olyanok is, a melyeket 
a már ott tartózkodó ref. tábori lelkész miatt felkeresnem 
nem volt szükséges. 

Missziói utam első részletéről, tekintettel az akkori 
tapasztalatok fontos voltára, már volt alkalmam a fő-
tiszteletű és méltóságos Elnökségnek jelentésemet be-
terjeszteni. Méltóztassék tehát megengedni, hogy az első 
út figyelmen kívül hagyásával csak második körutamról 
nyújthassam be a dolog lényegét teljesen összefoglaló 
jelentésemet. Utam részletesebb, krónikaszerü leírását a 
a „Protestáns Egyházi és Iskolai Lap" czímü egyházi 
lapban hétfői hétre közöltem és ezeket a példányokat a 
jelentéshez tisztelettel csatolni bátorkodom. 

Második körutam január 4-től február 23-ig tartott 
egyfolytában. S miután a magyar prot. sebesültek hol-
létére vonatkozólag semmiféle értesítést Ausztriában 
katonai úton szerezni nem lehet, mert elosztódásukról 
központi statisztikát sehol sem vezetnek, úgy akartam 
segíteni magamon, hogy az osztrák ev. egyházi lapokban 
nyilvánosan felkértem az ausztriai ev. lelkészeket, hogy 
amennyiben magyar prot. sebesültekről városukban, vagy 
vidékükön tudomásuk van, arról engem egy levelező-
lapon értesíteni szíveskedjenek. A válaszok azonban oly 
későn és oly hiányosan érkeztek s annyira az ellenkező 
sarkaiból a különböző tartományoknak, hogy ez a terv 
sem látszott czélravezetőnek, annál is inkább, mert igen 
gyakran egy egész napra terjedő utat kellett volna meg-
tennem egy-egy egészen kicsiny kórház meglátogatására. 
Kénytelen voltam tehát megelégedni azzal, hogy továbbra 
is elsősorban az olyan városokat keressem fel, a melyek 
már kórházaik nagy számánál fogva is biztosítani lát-
szottak arról, hogy azokban sok magyar s így való-
színűleg sok prot. sebesültet is találhatok. 

* Ezt a jelentést Sebestyén Jenő tbeol. m. tanár terjesz-
tette a konvent elnöksége elé missziói útjának második részéről. 

Második körutam alkalmával tehát a következő 
városokat kerestem fel: Wien — Brilnn—Königsfeld— 
Zwittau— Olmütz— Olmütz-Salzergul— Prossnitz — Mah-
risc/i- Weisskirc/ien — Sternberg— Mahrisch-Oslrau— Wit-
kovitz — Wien — Hadén— Salzburg—Bad-Isehl—Hallein— 
Bischofshofen- Zell am See—Innsbruck. 

Ezekben a városokban a kórházak és sebesültek 
száma szerint különböző ideig tartózkodtam. Némelyeket 
központnak is használtam fel arra, hogy a környékbeli 
kisebb helyeket meglátogassam. Munkám kiterjedt a 
lelki gondozás minden ágára. A sebesültekkel való beszél-
getésen kívül nem egyszer úrvacsorát osztottam, nagy-
számban juttattam vallásos iratokat kezeik közé, család-
jukat értesítettem, apró ügyes-bajos dolgukat, panaszai-
kat elintéztem és igen sokszor hasonló dolgokban rófti. 
katli. magyar katonákon is segítettem. Sőt adakozó lel-
kek ajándékából az arra rászorult katonáknak pénzbeli 
segélyeket is osztogattam. Külön felemlírésre méltónak 
tartom azt, hogy Innsbruckban egy harcztérre induló 
század magyar legénységének katonai isteni tiszteletet 
is tartottam. 

Elismeréssel kell felemlítenem itt újra az osztrák 
vasútügyi minisztérium szívességét, a mellyel még a múlt 
évre kiállított vasúti szabadjegyemet minden külön kér-
vényezés nélkül január elején azonnal megújította. Továbbá 
az osztrák ev. lelkészek szívességét is, a kik minden-
nemű munkámban állandóan segítségemre voltak. 

Tisztelettel jelentem azt is, hogy mindezeken felül 
még tervbe vettem egyes német városok s különösebben 
Breslau meglátogatását is, azonban az ausztriai kórházak 
hátralevő nagy száma és a breslaui német ev. katonai 
főpapi hivatal azon értesítése, hogy tudomása szerint 
azokban a napokban Breslauban csak egy „osztrák" 
prot. sebesült feküdt, arra indítottak, hogy elsősorban 
az ausztriai munkát igyekezzem elvégezni. 

Első jelentésemben már volt alkalmam a főtiszteletü 
és méltóságos Elnökség figyelmét felhívni azokra a 
városokra, a melyekben szerintem magyar ref. tábori 
lelkészeknek tág munkaköre akadhatna. Örömmel érte-
sültem arról, hogy a cs. és kir. hadügyminisztérium azóta 
már több helyre nevezett is ki magyar ref. tábori lel-
készt. Legyen szabad azonban a mult jelentésemben 
említettekhez még két olyan várost megjelölnöm, a mely-
ben és környékén magyar ref. tábori lelkészre szükség 
volna. Az egyik Innsbruck, a másik pedig, mint külö-
nösen exponált hely, Olmütz és vidéke. 

Méltóztassék megengedni, hogy ezzel kapcsolatban 
egy másik fontos körülményre is felhívjam a méltóságos 
és főtiszteletü Elnökség figyelmét. Az ausztriai magyar 
ref. sebesültek látogatása ugyanis rögtön meg lenne 
oldva, ha keresztül lehetne vinni a cs. és kir. hadügy-
minisztériumnál azt, hogy minden egyes tábori lelkész 
a maga körzetében, vagy egy bizonyos körzetben sűrűn 
utazhatnék. Hogy csak egy példát említsek, felhozom az 
innsbrucki magyar ref. tábori lelkészség kérdését. Inns-
bruck városa önmagában kevés munkát adna egy lel-



késznek. De ha hozzávesszük az ugyanazon hadtest-
parancsnokság területén fekvő Salzburgot és Linzet s a 
közbeeső apró városkák kórházait, akkor már nagyon is 
lefoglaltuk egy ember munkaerejét. Nagyon előnyös lenne 
tehát az, ha a főtiszteletű és méltóságos Elnökség lépé-
seket tenne az iránt, hogy a kinevezett tábori lelkészek, 
ott, a hol munkakörük megengedi, többet utazzanak és 
szövetkezve a körzetükbe tartozó prot. lelkészekkel, a 
lelki gondozás és iratterjesztés minden munkáját nagy 
körültekintéssel szervezzék meg. 

Mert a vallásos iratok a mi igazi erős fegyvereink 
ezekben a kórházakban ! S a mit az illető tábori lel-
kész a környezet, a kórházi élet mozgalmassága, lármája 
miatt nem tud mindig elvégezni, azt elvégzik csendben 
azok a kis füzetek, a melyeknek korlátlan bőségben 
való osztogattatását, egyházunk is felvette programmjába. 

* 

Tiszteletteljes jelentésem végéhez érkezvén, nem 
mulaszthatom el ez alkalommal azt, hogy a főtiszteletű 
és méltóságos Elnökség iránt legmélyebb hálámat és 
köszönetemet ki ne fejezzem azért a kitüntető bizalomért, 
a mellyel engem erre a fontos és nagyjelentőségű útra 
kiküldeni méltóztatott. Legjobb hitem és meggyőződésem 
szerint munkám nem volt hiábavaló s egész lélekkel 
meg vagyok győződve a felől, hogy az a gondoskodás, 
a melyet a magyar ref. egyház idegenben fekvő fiaira 
fordított, bőven és gazdagon meg fogja teremni gyü-
mölcseit azoknak életében, a kiket Isten kegyelme meg-
tartott és megíart s a kik az egyház szeretetének melegét, 

, távol a hazától, csak egy pillanatra is érezhették. 

Sebestyén Jenö. 

TÁRCZA, 

Levél nyugatra. 
Hol vagytok most, kis intellektüellek, 
Kiket bús század baljós vége ellett? 
Szent nyugat előtt rajongva térdeplők, 
Kik lehánytatok minden józan gyeplőt; 
Gúnyos mosolygók : ideálra, honra, 
Kiknek a „Newyork" volt a Pantheonja; 
Kik Ígértétek a szent holnapot, 
S a kik tegnap is hátra voltatok ?! 

Hol vagytok mostan, fránya francziások, 
Kis erotikák, tuczat-óriások ; 
Csörög- e még a sok kis szél-kereplő, 
A melynek szép volt minden, a mi szeplő? 
Magyart és multat szánva nézdelők. 
Nyugati szesztől kótyagos velők, 
Koraszült bölcsek, véznák, betegek, 
Mit érez mostan horpadt melletek? 

Hol vagytok mostan, holdas plánétások, 
A vihar földjén egyet is hadd lássak: 
Hol vagytok mostan ? . . . Merre csak szemem lát, 
Yasizmú hősök verik a gyehennát, 
Mely odvaiból zúgva tör elő. 
Csönd, kis fiúk, csönd, beszél az erő, 
Nevetek mától: csiba, korcs javas, 
Halljátok, beszél az Erő s a Vas I 

Halljátok : sorsunk egy marad a földön, 
Míg csak Krisztusra kereszt vár és börtön ; 
E földet s mit rajt ' teremt a zseni, 
Paraszterőnek kell megvédeni, 
Mert elsodorja véres áradat, 
Ki versenyzők közt védtelen marad. 
Es hova kéne, hogy elbújjatok, 
Ha idevárnánk — azt a nyugatot? 

Az a nyugat, melyet majmoltatok, 
S melytől vártátok a szent holnapot, 
Es a vad észak, melyet épülésül 
Rajzoltatok, már rothadt a penésztül; 
S a kik megtartják nektek a világot: 
Erkölcsben tiszták, harczban óriások, 
S azoknak marad magtárjuk egész, 
Kiket ki nem kezd a világpenész. 

Halljátok íme s megtartsátok észbe, 
Koraszült korszak sok kis csenevésze: 
Korhadt fatörzs, min harkály kopácsol, 
Földre zuhan már vihartámadáskor. 
Csak szálas fenyves, melyben sasok hálnak, 
Állhat ellen szél forgatagának; 
És jöhet vihar világkeverő : 
Mosolyogva állja szűz magyar erő! 

Oyóni (Áchim) Géza. 

Emlékezés Misztótfalusi Kis Miklósra. 
I. 

A minap szóba került a Biblia kiadásának ügye. 
Hosszú évtizedek után talán először, mert sok időn át 
potom áron kaptuk a szépen kiállított könyveket a Brit 
és külföldi Biblia-Társaság jóvoltából. Az utóbbi idők 
azonban nagyot változtattak a világ során : irgalmatlan 
háború választja szét a nemzeteket s a nép, mely ne-
künk Bibliát adott, ott van az ellenséges táborban. Szóba 
került, hogy önállóan kell berendezkednünk, azután szóba 
kerültek a nehézségek. Méltán. A mi szép és üdvös, 
az nehéz is: Quae pulchra eadem difficilia. Épen az, a 
kinek nevét e sorok elejére irtuk, épen a Biblia kiadá-
sának ügyében ezelőtt idestova 250 esztendővel mondja : 
„Tsuda is lenne, ha olly nagy jóságos tselekedet sok és 
nagy akadályok nélkül menne véghez". 

A szép terv, hogy az egyetemes magyar protestáns 
egyház maga adja az írást híveinek a kezébe, nemkülön-



ben a méltán szóba hozott akadályok, nehézségek ön-
kénytelenül azoknak a kemény küzdelmeknek az emlékét 
idézik fel, a melyek e hazában századokon át folytak a 
Bibliáért. Jókora könyvet írna tele az, a ki e küzdel-
mekkel beszámolna, de benne lenne a tanúság is: a 
küzdelem nem folyt hiába, az erőtlenek gyengeségét 
diadalra vitte az, a ki erős. 

A Bibliáért való küzdelem annak a nyelvünkre 
való fordításával kezdődött. Kemény munka volt. Érde-
kesek például Luther nyilatkozatai. Látjuk, hogy neki is 
milyen nehéz feladattal kellett megbirkóznia. Leveleinek 
egyik-másik sora rámutat e küzdelemre. „Most (1528) a 
prófétákat fordítom, írja a többi között. Istenem, milyen 
kőtörő munka a héber írókat arra kényszeríteni, hogy 
németül be zéljenek! Ellenkeznek, héber jellegükhöz 
ragaszkodnak, a darabos német nyelvnek ellenszegülnek. 
Akárcsak a fülemülét akarnám arra kényszeríteni, hogy 
gyönyörűséges énekét a kakukmadár kiabálásával fel-
cserélje . . . 14 napig, néha 3—4 hétig keresek egy-egy 
alkalmas szót, kifejezést." Elgondolhatjuk, hogy a mi jó 
magyar protestánsaink is mennyit fáradtak, hiszen az a 
Könyv életszükséglet volt. „Sok jámbor kívánná, írja 
Heltay Gáspár, ha a Szt. Bibliát Magyar Nyelven lát-
hatnája és olvashatnája." A prédikátorok (Heltay, Melius, 
Félegyházi) részenkint fordították nehéz viszonyok és 
nélkülözések között. Bizony nemcsak egyikükre, jóformán 
valamennyiükre vonatkozik, a mit Heltay mond magáról: 
„Mennyi gondolkodásban, fáradságban, költségben is áljon 
énnekem, azt az egy Isten tudja és én, kiváltképen az 
én halálos betegségemben és nagy erőtlenségemben." 

A Biblia lefordításával persze a küzdelem nem ért 
véget. A kinyomatott példányok igen hamar elfogytak. 
Minduntalan beállott az az állapot, a méhről Bod így 
szól: „az Eksemplárok megszűkültek, hogy Pénzel sem 
lehetne találni." E küzdelem egy fázisának emlékét kap-
csolatban Misztótfalusi emlékével óhajtják ez igénytelen 
sorok megújítani * 

A XVII. század hetvenes, nyolczvanas éveiben Er-
délyben az a Biblia volt a hívek kezében, melyet Janson 
János adott ki. A Hollandiában tanuló magyar theologu-
sok addig zaklatták ugyanis Janson amsterdami nyom-
dászt, míg végre rászánta magát a magyar Biblia kiadá-
sára „a Molnár Albert Editziója szerint". De ez is 
fogyatékán volt. 

Idők folyamán Tófeus Mihálynak, a híres erdélyi 
püspöknek lelkét nyomta a gond, honnan ad majd hívei-
nek Bibliát? A dolog megoldása Tófeus szerint egy-
szerű : typographiát kell állítani s aztán belé kell állítani 
valami értelmes magyar typografust. Csak a kettő együtt 
ér valamit. A mi a külföldön nyomott példányokat illeti, 
azokban sok a hiba. Tófeus jól elgondolta a dolgot, 
csak egy volt a baj : hiányzott a hozzávaló pénz, már 

* L. önéletrajzát „M. Tótfalusi K. Miklósnak a maga sze-
mélyének, életének és különös tselekedetinek Mentsége Kolozs-
várott 1698". 104. számzatl. lap a Ráday-könyvtárban-. 

pedig, mint akkoriban mondották : „a pénz a feje a do-
lognak". 

Ilyen körülmények között vette hírét a püspök a 
fogarasi fiatal tanítónak, M. Kiss Miklósnak. A fiatal 
embert papja, Horthy István már régebben ismerte. 0 
volt rajta, hogy tanuljon és az ő pártfogásával végezte 
el iskoláit Nagyenyeden. Magasabb vágyak éltek az ifjú 
emberben : Hollandiában szeretett volna tanulni theolo-
giát. Tófeus megismervén Misztótfalusi szorgalmát és 
egyéb jeles tulajdonságait, jószerével útját egyengette 
annak, hogy Hollandiába menjen, ámde ott ne tanuljon 
theologiát, hanem igenis tanuljon typographiát, ha majd 
felállítják kedvezőbb körülmények között valamikor a ter-
vezett könyvnyomtató műhelyt Kolozsváron, „legyen kor-
rektor benne". Egy lépéssel így is megközelíti a czélt: a 
Bibliának kiadását. „Tófeus Mihály Püspök ezzel intimálja 
vala nekem, mondja maga Misztótfalusi, hogy a Biblia 
nyomtatását, azaz annak correctióját és a körül való 
gondot felvállaljam, mert (úgymond) azzal több hasznot 
tehetek nemzetemnek, mint egész életemben való Pré-
dikátorságom mai." 

Dr. Pruzsinszky Pál. 

B E L F Ö L D . 

Sebesült katonák lelki gondozása a 
kórházakban. 

II. 

Az eddig említetteken kívül még sok külső és belső 
körülmény van, a mi hol gátolja, hol meg előresegiti 
gyógyító, lelki sebeket kötöző munkánkat. 

Ilyen a hely. Oly sokféle épület lett kórházzá, hogy 
el sem tudnánk sorolni. Különösen a kisegítő — olykor 
csak spekuláczióra berendezett — kórházakban annyira 
zsúfoltan vannak elhelyezve a katonák, hogy maga a 
hely .sem alkalmas mélységes, komoly beszélgetésre.. 
Eljárok egy ol}an hadikórházba, mely egy nagy vendég-
lőnek a táncztermében van elhelyezve. Ép a napokban 
is egy marosvásárhelyi székely fiúval sikerült igazán 
komoly beszélgetést kezdenem, a mikor váratlanul a 
szomszéd helyiségben a legdivatosabb kupiéra gyújtott 
rá a czigánybanda. Vártam-vártam, de csak nem akart 
végeszakadni a nemes zenének. Bizony ez sem irányí-
totta a beteg gondolatait az „odafelvalók"-ra. 

Az idö is befolyással van. Akárhány helyütt a 
lelkipásztori látogatást is szeretnék a rendes látogatási 
időpontra szorítani. Ez az idő kiváltképen nem alkalmas. 
Majdnem valamennyi beteg az ajtó nyílását lesi s várja 
a látogatóit. A szomszéd ágyakban fekvőknél lévő láto-
gatók beszélgetése, néha hangos társalgása is szakadozottá 
teszi a figyelmet. Ekkor pedig Isten igéjének sincs a 
lélekre hatása. 

Ki sem mondhatjuk, hogy az ápolók egyénisége, 
viselkedése, társalgása mennyire előre segítheti a lélek-
gondozó munkát, ha az az egyéniség, élet az evangéliumi 



keresztyen élethez illusztráczióul szolgál s erősiti, táp-
lálja a kitörő kis palántát a lélekben. De mennyire 
meg is béníthatja! Nem egy, se két esetben tapasztaltam 
magam is. 

Több ízben történt meg már velem, hogy, a mikor 
pácziensemmel kezdtem megértetni Istennek vele szem-
ben táplált akaratát s már-már ott voltunk, hogy rá-
mutathatok az „egy szükséges dolog"-ra: ekkor s más-
kor is pont ekkor jött oda a kedves ápolónővér, hogy 
a beteg ágyán, ruházatán, sebkötésén igazítson valamit. 
Czélzatos ajtócsapkodásokról és egyéb mesterséges zaj-
csapásról nem is szólva. 

Más alkalommal. Örültem, hogy jó irányba terel-
hettem a beteg gondolatait — a mi intelligens betegeknél 
jóval nehezebb! —, a mikor nyílik az ajtó s hófehér 
egyenruhájában megjelent egy nagyon szép ápolónő. Az 
ón katonám szeme rögtön ott volt. Hangzott is hama-
rosan a kérdése: „Szép? Mit tetszik hozzá szólni? Ne-
kem nagyon tetszik — folytatta —, feleletre se várva." 
Úgy látszik, ez esetben őnagysága nemcsak szép volt, 
hanem egy kicsinyt kaczér is. 

Nagy baj, hogy sok helyen megengedik a bete-
geknek a kártyajátékot. A napnak legnagyobb részét 
kártyázással töltik, főleg a könnyebb betegek. Van olyan 
kórház, a hol e miatt alig lehet a lelkiekre terelni a 
beszédet. Pénzre nem szabad játszani, de azért mindig 
pénzre játszanak, csak kellő elővigyázattal történik a 
fizettség. 

Volt egy huszárzugsfiilirerünk, mokány magyar 
gyerek, a ki kórházi ruházatában is következetesen, 
éjjel-nappal fején hordta piros huszár-sapkáját. Hiába 
volt kérés, tiltás. 0 maradt a győztes. Éjjel ágyban 
fekve is fején volt a piros sapka. Református volt. 
Beszélgetés közben az is kitűnt, hogy ugyanabba a 
a faluba való, a hol én születtem. Ettől fogva leghűsé-
gesebb hallgatóm és segítőm lett. Állandóan segítségemre 
volt az iratok kiosztásánál. Minden vele való fáradozá-
somat megsemmisítette a kártya. Épen őt kapták rajta, 
hogy éjjel 12 órakor is ütötték még, persze pénzre ment 
a játék. 

Máshol a főorvos összeszedette a kártyát s vala-
mennyit elégették. Az ápoló kisasszonyok azonban muff-
jokban csempésztek be új tuczatot. No, mert szegények 
oly szépen kérték és az ő szivük meg nem kőből van. 

Van olyan hely, a hol a terem közepén levő 
hosszúasztalnál megy a kártyázás s az ápolónők a kibi-
czek. Tessék itt az evangéliumot ezeknek a betegeknek 
eredményesen hirdetni. 

* 

Ebben a munkában mégis csak legfontosabb maga 
a beteg. Ahány ágy, annyiféle ember, annyi nehézség. 
A többség látszólag köszönettel fogadja a lelkipásztor 
érdeklődését. Hánynak igazi öröm ez! Különösen, ha 
távoli vidékről való. Ritkán, vagy épen soha sincs lá-
togatója. Örömét hangos szóval ki is fejezi, kivált ha 
nem téli kabátban, kezében kalappal áll meg ágya mellett 

az ember, hanem mindezeket letéve, odaül az ágya 
mellé. Ezekkel az apró dolgokkal is jelezvén, hogy nem 
futólagos, pár pillanatig tartó az érdeklődése. Tudnak 
is olvasni az ilyen külső jelekből is. Csaknem vala-
mennyinél — ha hosszabb időt mellettük töltünk — 
végig kell hallgatnunk a harcztéri élményeket. Nincs 
talán egyetlen új, vagy érdekes vonás ez elbeszélések-
ben. Sokszor hallott, ismert történetek. Mégis végig kell 
hallgatnunk, mert épen itt találhatunk fogódzó pontot a 
komoly, Istenre irányuló beszélgetésre. Azután meg drága 
áron szerezték ők ezeket a tapasztalatokat. A legtöbb-
ször akadunk olyan részletre, a hol rámutathatunk Isten 
megtartó kegyelmére. 

Egyik vadászkatonával beszélgettünk. Már ott tar-
tunk, hogy úgy-e maga is érezte, mennyire Isten 
kezében van az életünk. Ha Ö nem vigyáz, mi hiába 
vigyázunk magunkra stb. Elhallgatok, mert látom, hogy 
szólni akar. Várom, hogy most mondott szavaimat erő-
síti meg . . . De, fájdalom, az ő gondolatai egészen 
másra irányultak. Azt vallotta meg, hogy spórolt pénze 
van, ott van a feje alatt, a vánkos alatt. Belátta, hogy 
bizonytalan a földi élet, nem is tartja ő tovább magánál 
azt a pénzt. Bennem megbízik, vegyem csak ki s a 
mondott czímre küldjem el. 

Nem mindig történik ez így. Máskor máskép halad. 
Egy alföldi jómódú parasztlegénynek, a ki valamikor 
korcsmai verekedésért egy esztendőt hűvösön töltött, az 
volt a legfontosabb harcztéri tapasztalata, hogy az ő 
századánál mindig azokat találta halálosan a golyó, a 
kik istenkáromlók voltak. Egyik alkalommal is lövész-
árokban feküdtek. Hullott a golyó, a srapnel, de nagyon. 
Csúnyán káromkodott egy katona. A káromkodó mellett 
fekvő legény rögtön panaszra ment a századoshoz s 
kérte, hogy vagy őt, vagy a káromkodót, de az egyi-
küket tegye el a helyéről, mert egy pillanatig sem fek-
szik mellette, mert ő nem akarja magát agyonlövetni. 
Sturm alkalmával meg is halt az a káromkodó. A szá-
zados pedig kiadta a szigorú parancsot, a ki még egy-
szer káromkodni mer: kikötteti. Ilyen esetben hálás fel-
adata van a lelkipásztornak. Csak rá kell mutatni a 
tényekre. S továbbvezetni pár lépéssel. A nem károm-
kodásnál talán jobban szereti a jó Isten az igaz bűn-
bánatot s hozzáforduló alázatos imádságot? Magát nagy 
veszedelemben tartotta meg az Isten. Nem volna kedve 
most mindjárt együtt imádkozni? 

Sokszor az otthon lévő család a kiinduló pont. Az 
érettük aggódó szivet könnyű általvezetni a gondviselő 
Istenhez. E pontnál is járhatunk rosszul. Családja után 
kérdezősködtem. S nagy haraggal szidni kezdte a fele-
ségét, a ki nem törődik vele. Míg ő nyomorultul szenved, 
az éli világát. Meg is kért rögtön, hogy "legyek segít-
ségére a válópör beadásánál. 

. . . Nem szabály, de nagy általánosságban igaz. 
A súlyosabb sebesültek lelke fogékonyabb az Ige iránt. 
Talán közelebb érzik magukat a halálhoz. 

Egy czeglédi fiatal ref. tanítónak a jobb vállát 



roncsolta szét egy srapnel-löveg. Operáczió előtt állott, 
a mikor ágyához léptem. Szeretetteljes érdeklődésemre 
rendkívül ingerült hangon válaszolt. Valósággal dühösen 
nézett rám. Később kitűnt, hogy miért. Állandóan azzal 
a gondolattal küzdött, hogy ő operáczió közben meg fog 
halni. Még inkább megerősödött ez a gondolat benne, 
a mikor engem meglátott, mert azt gondolta felőlem, 
hogy az orvosok hivattak ő hozzá: a halálos beteghez. 
Erről azonban nem szólt nekem. Annál jobban örült, 
mikor hallotta szavaim, hogy abban a kórházban fekvő 
valamennyi ref. katonát felkerestem már. Most ő rá 
került a sor, a ki külön egy kis szobában feküdt. Senki 
se hívott, de szívem indíttatását követve, szolgálni kí-
vánok néki. Felvilágosító szavait ép ott ragadtam meg, 
a hol legkevésbbé várta. De ha mennie kellene csak-
ugyan az örök Bíró elé: ilyen ingerült lélekkel kívánna 
menni ? Ref. tanító létére tudja Kihez kell segítségért 
fordulnia. Tudom, hogy irtóztató fájdalmai vannak. De 
épen ezek a szörnyű fájdalmak megértethetik most vele, 
hogy az Úr Jézusnak szenvedése nem gyerekjáték volt. 
Még nagyobb kínokat tűrt el értünk. Menjen hozzá most 
a fájdalomban. Azt hiszi, hogy 0 nem segíthet az ope-
rácziós asztalon is ? Erősebb, nyugodtabb volt, mikor 
elbűcsűztam tőle. 

Marjay Károly. 

Falusi levél. 
Tisztelt Szerkesztő uram ! 

Lapja legutóbbi vezérczikke élesszemű szerkesztő-
társa tollából egy eredeti gondolatot vetett felszínre: 
„Harangjaink és a háború" czímmel. Engem most is, 
mint gyakran, cselekedetre hajt valami szó, vagy életre 
való gondolat. Szörnyen kíváncsi voltam, hogy magyar 
kálvinista népünk miként fogadná e gondolatot, presbi-
teri gyűlést hirdettem. Tisztán ezért. A meghívóban vilá-
gosan körvonalazott tárgy meglehetősen vonzotta a már 
megkezdett tavaszi munka daczára is a lelkeket és szép 
számmal jöttek össze. 

Felolvastam nékik a lap czikkét bő szemelvények-
ben és megmagyaráztam, miről van szó. Hadvezetősé-
günk a felszerelés dolgában egy hosszúra nyúló háború 
esetén szűkében lesz az ágyú- és töltényfelszerelésnek, 
megtörténhetik, hogy harangjaink rekvirálására kerül a 
sor. E magyarázó bevezetés után a következő határozati 
javaslatot terjesztettem elő : 

„Egyháztanácsunk, áthatva ama hazafias érzéstől, 
a mellyel hazánk iránt tartozunk és ama komoly aggo-
dalomtól hajtva, hogy hadseregünk számára a behozatal 
megszűnése miatt, a hadvezetőség a felszerelést pótolni 
nem tudja, ha szükségeltetnék, a harangjainkat felaján-
lani készek legyünk és erre nézve tegyen a gyülekezet-
nek előterjesztést, hogy hasonló szellemben határozatot 
hozzon." 

Soha nagyobb érdeklődéssel nem néztem tárgyalás 
elé, mint ennek 1 Miként nyilvánul meg igazán a kálvi-

nista magyar?! Mi lesz erősebb benne, a kálvinista-e, a 
magyar-e? Azt erondoltam, hogy ők megállapodhattak 
már valamiben, mert jó fél óráig a téren együtt voltak 
a gyűlés előtt. A gyűlésen egyik kifejezésre juttatta, 
hogy mi az ő véleményük. 

Előre bocsátom, hogy oly mesésen egybehangzó 
hangú harangok, mint nálunk, 1000 lelkes gyülekezetek-
ben, nincsenek. Még a régi — kartell-féle modus vivendit 
nem ismerő.— becsületes ipari világ termette harangok ! 
Zsidó, intelligens ember mondotta, hogy a református 
templom harangjait nem adjuk I Közszeretet tárgyai ezek ! 

Megindult eszmecsere határozatként ezeket mon-
dotta tollba: 

„Az egyháztanács teljesen mellőzi és nem fogadja 
el ezt a határozati javaslatot. Át van hatva teljesen 
annak a tudatától, hogy a haza mindenekelőtt van, 
azután a vallás 1 De mindegyik felett van az Isten, a 
kinek imádására a harangok jelül vannak és szüksége-
sek ; azokat önként fel nem ajánlja. Hanem igenis, ha a 
törvény kényszerít, hogy a rekvirálás folytán át kell adni, 
a törvény kötelező ereje előtt meghajol és a gyüleke-
zetben is igyekezni fog a békességet és megnyugvást 
erősíteni." 

íme! Ez a tanúsága a lelkek érzésének. Termé-
szetes, hogy megfordult többféle beszéd! Elsőknek adni 
nem hajlandók, mert azt mondták a r. kath.-ok, hogy 
az ő harangjukat nem vihetik el, mert azok fel vannak 
szentelve, a kálvinistáké nem szent harang, azokat el-
vihetik ! Azokét el is viszik! . . . Ez a túlfelekezetieskedő 
hang a mi embereinkben kipréselte a teljes viszonosság 
gondolatát, t. i. majd ha egyszerre viszik mind, az ellen 
nem lesz szavunk. 

Erre jó is lesz a kivitelnél — t. i. ha lesz belőle 
valami — vigyázni. Egyenlő mértékkel mérve, a haran-
gok is küldhetők a csatatérre. 

Isten áldja Szerkesztő uram ! 
Balatoni. 

A csipkeverés. 
Evek óta tartó munka után sikerült a csipkeverést 

annyira fejleszteni, hogy az 1913/14 telén 2396 K-t 
fizethettünk ki a munkásnőknek munkabérül. 

A háború teljes megsemmisítéssel fenyegette ezt 
a szépen fejlődő háziipart, a mely pedig hivatva van 
arra, hogy megoldja a téli munkaidő értékesítésének 
kérdését ép úgy, mint a gyülekezeti diakonia ügyét. 
Tisztában lévén az ügy óriási fontosságával, az elmúlt 
télen elvesztve minden eddigi támogatást, magam vettem 
kezembe az egész telepet. 

A háború daczára annyi megrendelést kaptam, hogy 
többet már nem is fogadhatok el. A megrendelések kö-
zött legfontosabb egy legelőkelőbb kelengyeczég meg-
rendelése, a kinek évente 15—20,000 K ára a csipke-
szükséglete. Ez a czég a legnagyobb készséggel, sőt 
örömmel hajlandó az összes csipkesziikségletét itthon 
szerezni be, a mit annyival inkább megtesz, mert a ma-



gyar csipke szépség dolgában hasonlíthatatlanul felül-
múlja a külföldi csipkéket, a franczia és a brüsszeli 
csipkét sem véve ki. Ennek az egyesületnek szüksége 
volna 5—6 telepre. Azonban több czég is szívesen venné, 
ha csipke állana a rendelkezésére, miután a háború 
Francziaors/.ágnak épen azon a részén dúl legheve-
sebben, a hol a legtöbb franczia csipke készült. Az bizo-
nyos, hogy a csipkekereskedőknek nagyon meg lesz 
nehezítve a szükséges árú beszerzése hosszú időre. Ez 
az idő épen elég arra, hogy a magyar csipkeipart meg-
teremtsük. Ez a távolabbi czél, a legelső teendő azonban 
a szóban forgó üzlet ellátása, a mi azért rendkívül fon-
tos, mert olyan árakat fizet a munkáért, hogy egy mun-
kásnő egv téli nap 150 K-t, sőt többet is kereshet vele. 
Ezt a munkát legegyszerűbben a lelkész vezetheti be a 
gyülekezetébe. 

Felkérem azért azon lelkésztársaimat, a kik készek 
ennek az új iparágnak az érdekében munkálkodni, hogy 
ebbeli szándékukról értesítsenek. 

Felkérem azon hölgyeket is, a kik a csipkekészítés 
megtanulására kedvet és képességet éreznek magukban 
és hajlandók egy telep vezetését vállalni, hogy ezen 
szándékukról értesítsenek és akkor a jövő hónap köze-
pétől kezdődőleg egy tanfolyamot rendezek be a szá-
ntukra, a hol teljes kiképzést fognak nyerni egy csipke-
telep vezetésére. A tanfolyam alatt az ellátás díját 
maguknak kell viselni, azonban a munkájukat megtart-
hatják. 

Egy új keresetforrás nyílik itt a hölgyek számára 
s egy új hivatás, mert ha a jelentkezők hajlandók meg-
barátkozni azzal a gondolattal is, hogy a gyülekezeti 
diakoniára kiképeztessék magukat, akkor arról is gon-
doskodunk a későbbi időben. 

Ugy a lelkipásztorokat, mint a hölgyeket kérem, 
hogy szándékukat márczius 30-ig jelentsék nálam, hogy 
a további lépéseket megtehessem.* 

Balatonendréd. 
Kájel Endre, 

ref. lelkész. 

A MI Ü G Y Ü N K . 

Kálvin-Szövetségünk idei második estélyét f. hó 
21-én, vasárnap d. u. ti órakor tartja a ref. theol. akad. dísz-
termében (IX., Ráday-u 28. sz.) a következő programmal: 
1 Enek, ima. 2. Elnöki megnyitó. 3. Komáromy Zoltán 
zongorajátéka 4. I)r. Ravasz László kolozsvári ref. theo-
logiai tanár előadást tart „A halál életformáié ereje" 
czímen. 5. Énekel Gergely Dezsőné. 6. Költeményeiből 
felolvas dr. Miklós Elemér. 7. Némethy Ferencz tanár 
hegedűjátéka, zongorán kíséri Antony Károly. 8. Sebes-
tyén Jenő,: Magyar katonáink között osztrák kórházakban. 
9. Fiers Elek szaval. 10. Himnusz 

* Kérjük J laptársainkat, hogy buzgó lelkósztársunk fenti 
sorait a jó ügy érdekében átvenni szíveskedjenek. Szerk. 

I R O D A L O M 

Szüntelen imádkozzatok! czímen Murányi János 
mezőtúri ref. lelkész egy kis füzetet bocsátott közre, a 
melynek czímlapján „A király imádkozik" képet látjuk. 
Idő- és alkalomszerű e kis füzetben foglalt tanítás. Imád-
kozásra felhívó szózatok hangzanak fel most minde-
nünnen. Hadakozásnak, de imádságnak is ideje vagyon. 
A szerző a „Mi Atyánk" expozicziója alapján ad tanítást 
arra nézve, hogy mit, hogyan és milyen váradalmakkal 
imádkozzunk. Nagy épüléssel olvashatja mindenki ezt a 
világos, jó és lendületes stílussal megirt elmélkedést, a 
mely alkalmas arra, hogy a „szüntelen imádkozásra" 
buzdítson, tanítson sokakaT. Megrendelhető a szerzőnél. 
Ára 20 fillér. 

Előfizetési felhívás. Néhány nap múlva elhagyja 
a sajtót első művem. Czíme: „A boldogság feltételei." 
Nyolcz beszédemet teszem közzé benne, melyben Jézus 
Krisztusnak a boldogságra vonatko/ó kijelentéseit tettem 
elmélkedés tárgyává. A háborús viszonyok indítottak a 
mű kiadására. Á jelen sok szenvedése közepette jobban 
érezzük az igazi boldogság hiányát s készségesebben 
elfogadjuk ennek megkeresésében Jézus Krisztus út-
mutatását, mint valaha. De nemcsak a lelki sebek orvos-
lásához óhajtok hozzájárulni kiadásával, hanem a testi 
sebek orvoslásához is (a tiszta jövedelmet a Bethánia-
Egyesiilet hadikórháza javára ajánlom fel). A könyv 
ára 1 K, postaköltséggel együtt 1'20 K. Megrendelhető 
a szerzőnél. (Czitn : ifj. Szabó Aladár Budapest, I., Fehér-
vári-út 51. I. em.) 

Protestáns Egyházközségi Lapok czímen új lap 
indult meg id. Hegedűs János szerkesztésében. Főleg az 
adminisztráczionális ügyekben akar segítségére lenni a 
lelkipásztoroknak és egyházi vezetőknek. Közli egész 
terjedelmükben az egyházi és iskolai életet illető törvé-
nyeket, rendelkezéseket. Előfizetési ára egész évre 20 K, 
egyházi személyeknek, nem egyháziaknak 10 K. 

A világháború és Isten igéje. írta Raffay Sándor 
budapesti ev. lelkész. Ára 1'50 K. Kókai bizománya. 
Maradandóbecsű az a 8 egyházi beszéd, melyet Raffay fenti 
czim alatt kiadott. Mintául szolgálnak arra nézve, hogyan 
kell az evangéliumot hirdetni ezekben a nehéz időkben, 
hogyan kell a hívekhez hozzáférkőzni nemcsak azért, hogy 
könyeket sajtoljunk szemeikből, hanem odavezessük őket 
a vigasztalás forrásaihoz és buzdítsuk a jelen tanulságai 
által a jobb jövő előkészítésére. A 8 beszéd külön füze-
tekben is megjelent a katonák, sebesültek közötti ter-
jesztés czéljából. Egy-egy füzet ára 20 fillér, 50 drb. 
8 és 100 drb. 14 K.' 

Viharvirágok. Háborús színdarab 3 képben. Irta 
Német Ákos. A Baár-Madas felsőbb leányiskola, mit 
annak idején említettünk, még deczember hónapban 
nagysikerű estélyt rendezett a budai vigadóban. Ennek 
legkiemelkedőbb részlete volt a fentjelzett színdarab 
pompás előadása. Azóta talán már másutt is előadták 
ezt a mindvégig eleven, szépen megirt, hazafias hangu-
latú, aktuális művet. Olvasása is nemes élvezetet adó. 
Eláruljuk azt is, hogy az írói álnév az intézet jeles 
tanárának, dr. Weber Artúrnak nevét takargatja. 

E G Y H Á Z . 

Húsvéti üzenet katonáinknak. Katonáink lelki-
gondozása czéljából gondoskodtunk arról, hogy a húsvéti 
üzenet és örömhír ő hozzájuk is lehetőleg mindenhova 



eljuthasson. 20,000 példányban nyomattunk ki egy szép, 
meleghangú húsvéti áhítatot, énekkel, imával, rövid el-
mélkedéssel. Marjay Károly ifjú lelkésztársunk írta és 
szerkesztette. 0 eleitől fogva nagy buzgalommal forgolódik 
a katonák lelkigondozása munkájában és őket megértő 
lélekkel írta meg ezt az üzenetet. 10,000 darabot tettünk 
át e négy oldalra terjedő szép, tiszta nyomású iratból a 
konventhez, a kik szétosztani óhajtják, forduljanak oda. 
A mennyire csak lehet, azokhoz is juttatunk, a kik a 
harcztéren vannak, a tábori lelkészek és mások útján 
Lelkésztársaink a húsvéti csomagokhoz mellékeljenek 
ebből is egy-egy példányt. Szóval mindenképen rajta 
kell lennünk, hogy lehetőleg minden katonánkhoz el-
jusson. 

Lel kész választások. A faddi (Tolna m.) ref. egy-
házközség a nyugalomba ment id. Megyercsy Béla helyére 
Répás Pál volt faddi, jelenleg kölesdi s.-lelkészt, — 
a kenézlői (alsózempléni egyházmegye) ref. egyházközség 
Molnár Ferencz s.-lelkészt, — az aszalói ref. egyházközség 
Felméri Albert kassai segédlelkészt választotta lelké-
széül. 

Segédlelkészelhelyezés. Dr. B&ksay Sándor Boty-
kára Simon Zsigmondot, Bölcskére Huszár Sándort, Ká-
polnásnyékre Molnár Istvánt, Nagy-Kőrösre Joó Imrét, 
Törteire Jánosi Györgyöt, Vajszlóra Poór Mihályt ren-
delte s.-lelkészül. 

Háború és béke evangéliumi világításban czím 
alatt, nők számára tartott előadás-sorozatot a ref. főgimn. 
dísztermében márczius 9-től 13-ig, minden d. u. 5 órakor 
Vargha Gyuláné. Az előadások sorrendje ez volt: Isten 
akarata-ó a háború? Milyen az a béke, a melyet Isten 
akar? A békesség fejedelme. Győzedelmes harcz. Meg-
gyógyult sebek. Az előadásokról most csak annyit, hogy 
ezeket a nagyszámú, a termet egészen megtöltő közönség 
fokozódó figyelemmel hallgatta és hogy ezek a jelen-
levőkre mély benyomást keltők voltak. 

A dunavecsei ref. egyház évkönyve az 1914. év-
ről. Összeállította Lukácsy Imre ref. lelkész. Most elő-
ször jelent meg évkönyv ennek a népes (4757 lakos 
közül 3415 a ref. vallású) egyházközségnek sáfárkodá-
sáról. Elején a lelkipásztor az V. Mózes 31.(i. alapján szól 
vígasztalólag, bátorítólag a gyülekezethez. A vagyoni 
viszonyokról szóló rovatban örvendetes a jelentésnek az 
a részlete, a mely a perselypénz évről évre való növe-
kedéséről ad számot. Azt mondja a jelentés, hogy a per-
selypénz egyik fokmérője a gyülekezet buzgalmának. 
Erről mi is már megemlékeztünk. Csak jelöljünk ki itt 
ott bizonyos nagy, üdvös czélokat és prédikáljunk a 
perselyről, annak jelentőségéről és az eredmény nem 
maradhat el. A valláserkölcsi viszonyokról szóló jelentés 
egy kissé szűkszavú. Látjuk, hogy az úrvacsorával élők 
száma egész időben mindössze 772 (jórészt nő) volt és 
hogy a templomot elég szorgalmasan látogatták. Itt sze-
rettünk volna valamit hallani arról, hogy áll ebben a 
gyülekezetben a nazarenizmus, a mely ott már régen be-
fészkelődött. A népesedési mozgalmakról szóló értesítés elég 
örvendetes adatokat tartalmaz, 122 volt a keresztelések 
(8 felnőtt), 78 a temetések, 25 az esketések, 57 a kon-
firmáltak száma. A 7 vegyes pár közül 5 javukra kötött 
egyezséget. — Dunavecsén állami iskola van, a melybe 
396 ref. és 135 más vallású gyerek járt. A 9 tanító 
közül 7 református. A ref. gyermekeknek rendes hitok-
tató lelkész (Jávor János) tanítja a vallást. — Az év-
könyv második érdekes részlete „Községünk és a há-
ború" czím alatt megfelelő előbeszéd után közli a duna-
vecsei hadbavonultak, sebesültek, foglyok, eltűntek, meg-
haltak lehető pontos névsorát és beszámol a község 

háborús jótékonyságáról az ott is megalakult Vörös 
Kereszt fióke-vlet munkájáról és adja emlékezet okáért 
a községi elöljáróság névsorát is. — Bizonyára nem volt 
hiábavaló Dunavecse lelkészének fáradságos munkája, a 
melyet ennek az évkönyvnek szerkesztésére fordított. 
O maga mondja, „szépítgetés" nélkül adott számot egy 
év munkájáról. Ügy is kell minden jelentést szerkesz-
teni. Minden nagyobb egyházközségben, a hol nincs gyü-
lekezeti laj), kellene megjelennie ilyen jelentésnek. Bő-
ségesen meghozná a kamatokat anyagiakban és szelle-
miekben egyaránt! 

Fontos értesítés. Ismételten felkérjük lelkésztár-
sainkat és általában az érdekelteket, hogy katonáinknak 
(hadba- és bevonult vagy sebesült) szóló vallásos iratokat 
az egyetemes konventtől (VII., Abonyi-u. 21.) kérjenek 
a szükséglet mértéke szerint. Az otthon levő szegény-
sorsú érdekelt gyászolók részére szóló füzeteket a pénz-
tári hivatal (IX., Ráday u. 28.) expediáltatja a kiadói 
útján. 

Katona-otthon alakult Nyíregyházán is, Gedulvi 
Henrik püspök védnöksége mellett. — Mondanunk sem kell, 
hogy a katholikusok sem maradtak hátra ezen a téren. 
Itt Budapesten van a H<>ránszky utczai kongregácziós 
palotában „Katonák Társas-köre". Ok nincsenek zsellér-
ségen, mint mi. 

Egyházmegyei és egyházközségi lapokból. A Ba-
ranyai Kálvinista Lobogó-h'Aw Bocsor László ii. v. alel-
nök jelzi, hogy a Va jszlóra hirdetett szövetségi közgyűlés, 
a rossz közlekedési viszonyok miatt elmaradt, részletes 
jelentést tesz közzé a lapban, a melyből megértjük, hogy 
a bénító viszonyok daczára sem szünetel a Szövetség 
működése. A lapot, a mely 65 egyházközségbe 1163 
példányban (!) jár, most Csikesz távolléte alatt Borsos Ist-
ván dunaszerdahelvi lelkésszel együtt szerkeszti. A lap 
most különösen jó szolgálatot teljesít. A tárczában egv 
papleánynak Munkácsg Idának szép verse van „A hős 
halála" czímen. — A Kecskeméti Egyházmegyei Refor-
mátusok Lapja szokott terjedelemben jelen meg dr. He-
tessy Kálmán és Illyés Kálmán szerkesztésében. Van 
benne egy szép tárczaczikk az utóbbi tollából a heidel-
bergi derűs diákéletről. Az angolokról Pálfy István h. 
lelkész ír elesen és talán túlelhamarkodottan. — A Tolnai 
Reformátusok Lapjá-nak is, mint már említettük, két 
társszerkesztője Okos Gyula és Oöde Lajos vonult be 
hadi szolgálatra. Előbbi érdekes levelet küldött a lapnak 
a belgrádi, fájdalom, rövid ideig tartó szép napokról, a 
hova ő is bevonult a vitéz 38-asokkal. A lap közli a 
havi népmozgalmi adatokat. Bárcsak jó politikának bizo-
nyulna ! — A Vértesaljában ismét van a szerkesztő fiá-
nak, V. Balogh György dr. tanár, tart. hadnagynak egy 
szép közleménye, a mely bizonyságot tesz a mellett, hogy 
milyen hatalmas erő ott a harcztéren az isteni kegyelembe 
vetett hit és milyen nemes missziót is teljesít nevezett az ő 
katonái között Ha ilven tiszt jeink lennének, jobban állna 
katonáink lelkigondozásának dolga. — Az erzsébetfalvai 
Egyházi Híradó-ból látjuk, hogy ott a mostoha viszonyok 
kitolták a templom építésének megkezdését, de azért az ada-
kozás e nemes czélra sem szünetel. Nemrég hunyt el az 
egyházközség egy áldozatkész tagja, Nothnagel Ferenczné, 
a ki egymaga 2000 K-t adott a templomra. Bizony égető 
szükség lenne ott abban a vagy 3000 lelket számláló 
gyülekezetben templomra; most is az történt, hogy előbbi 
imaterméből, egy polgári iskolai tornateremből kiszorult 
és egy más hasonló helyiségbe vándorolt a szószék. 
Most egy. tanácsterem építését tervezik, a mely egy 
ideig szent sátorul is szolgálhatna. A gyülekezetben 
virágzó vasárnapi iskola is van. — Megjelent a Oyer-



tyafény is szokott rubrikáival, a melyek között egyik 
legérdekesebb közlemény az, hogy egy románul is tudó 
úrleány vasárnapi iskolai tanítónőnek ajánlkozott. Póka-
falván román gyermekek is járnak ugyanis a Torró M. 
lelkész által vezetett vasárnapi iskolába. 

Szolgálatra eddig behívott ref. tábori lelkészek. 
A dunamelléki ref. egyházkerületből: Fekete Antal Tisza-
kálmánfalva Újvidéken, Hideg János Biissii és Sebes-
tyén Jenő Budapesten, Boda Péter Nagyberénv Trientben, 
Okos Gyula Ocsény, Darányi Mihály Halas és Göde Lajos 
Szekszárd az északi harcztóren, Tóth Kálmán Ipacsfa 
Debreczenben, Nagy Dénes (beteg), Tóth József Tuzlán 
van alkalmazva. — A tiszáninneni ref. egyházkerületből: 
ifj. Nóvák Lajos Taktaharkány Kassán, Szarka Gyula 
Diósgyőr Losonczon teljesít szolgálatot. — A tiszántúli 
ref. egyházkerületből szolgálnak (szolgálati helyükről 
nem kaptunk értesítést): Vass Antal temesvári, Nagy 
Sándor hajdúhadházi, Kún Zoltán aradi, Böszörményi 
Jenő szentesi, Gy. Kovács József ombodi, Batta Miklós 
szamosszegi, Bereczki László makói, Joó Miklós bereg-
rákosi, Vass Jenő vadászi, Dávid Pál tornyospálczai, 
Kónya Gábor mezőtúri, M. Szabó Miklós királydaróczi, 
Cs. Tóth Lajos kőrösladányi, Marjay Géza békésszent-
andrási, Laczák Dezső éradonyi, Balogh Miklós nagy-
varsányi lelkészek. — A dunántúli ref. egyházkerületből 
Lányi Árpád, Czakó Gyula, Tancsa Pál, Kelemen Béla, 
E. Szabó Dezső, Keresztes Gyula, Nádasdy Benő, Hor-
váth Lajos, Benedek József, Fazekas Mihály lelkészek 
szolgálnak. Erdélyből nem kaptunk még értesítést. Ez a 
szám természetesen most folytonosan növekedőben van. 
Majd lehetőleg igyekszünk emlékezet okáért is teljes 
kimutatást közölni. 

Zászlóavatás. Sok szalagokkal és virágokkal fel-
díszített zászló lobogott a közelmúlt napokban itt Buda-
pesten és más nagyobb katonai központokban. Magyar 
katonák indultak a harcztérre Minden menetszázadnak 
van legalább egy zászlója. Most már nincs idő s alka-
lom, hogy valami különösebb, nagyobb ünnepéllyel avas-
sák fel ezeket. A mult hét folyamán egy egyszerűségében 
is nagyon megható, rögtönzött zászlóavatás volt a Kál-
vin-téri templomban. A rendes 6 órai istentisztelet folyama 
alatt két magyar (38-as gy -e.) katona lépett be a temp-
lomba, az egyik egy feldíszített zászlóval. Senki sem 
küldte, hívta őket; ott mentek el a templom előtt és 
ós szívük sugalta nekik, hogy odalépjenek zászlójukkal. 
Isten színe elé. A midőn a lelkész (Izsák Ferencz) lejött 
a szószékről, az egyházfi útján felkérték őt, hogy áldja 
meg az ő zászlajukat. Kérésük teljesítve lőn. A lelkész 
a résztvevő és a könnyekig meghatott közönséggel együtt 
kért áldást a zászlóra és a szent ügyre, a melyet kép-
visel . . . 

A kőbányai ref. egyház nagytermében (Ihász-u. 
15.) márczius hó' 14-én, vasárnap d. u. 5 órakor hazafias 
ünnepély lesz, melynek sorrendje a következő: Közének. 
Mi az igazi hazaszeretet? czímen beszédet mond Deme 
László. I. A német himnuszt (Heil dir im Siegeskranz) 
és II. a magyar himnuszt énekli a kisebb női kar Janó 
Zoltán vezetésével. Szaval Hatolkay Kázmér. Kettős ének, 
szövegét írta Lévay Mihály, zenéjét Janó Zoltán. Énekli 
Janó Zsófia és Ida. Harcztéri tapasztalatairól beszól Ré-
nyi György. Szárítsd fel könnyűdet, énekli a vegyeskar. 
Szaval Janó Ida. Hívásodra Uram, Énekli a női kar. 
Bibliamagyarázatot tart Takaró Géza. Közének. 

Az Egyetemes Tanügyi Bizottság április hó 9-én 
tartja ülését az. Abonyi utczai székházban dr. Kenessey 
Béla püspök elnöklésével. 

Adományok. A katonák lelki gondozására szolgáló 
vallásos iratok czéljaira a következő újabb adományok 
érkeztek: Adorjás 10, Jászkisér újabban 5, Dunapataj 
74, Drávaiványi 3'20, Névtelen Téglásról 10, dr. Jókay-
Ihász Miklós Devecser 30, Sepse 12*45, Váczhartyán 10, 
Rákospalota (újból) 20, Seregélyes 15, Pátka 11, Czeg-
léd 181-65 K. Összesen 382 K 30 f. A mult számban 
kimutatott összeg 4927"20 K. Eddig befolyt összesen: 
5309-50 K. Eddigi kiadás: 3274"21 K. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Budapesti Ev. Ker. Diákegyesület mult vasár-
nap, f. hó 7-én jól sikerült estélyt rendezett a ref. theol. 
akad. dísztermében. Enek, B. Pap István theol. tanár 
imája és Deme László titkár megnyitó beszéde után a 
nagy szeretettel fogadott debreczeni honvéd-theologusok 
karának pompás éneke gyönyörködtette a nagy termet 
egészen megtöltő közönséget. Nagy figyelemmel és ér-
deklődéssel hallgatták Raffay Sándor ev. lelkész aktuális, 
Mit várjunk a háborútól ? cz. előadását. Lelki megúj-
hodást, hitben, szeretetben való erősbülést, volt a válasz 
a feltett kérdésre. Különösen megragadó volt, a midőn 
ennek a követelménynek valóra válását egy csodálatos 
változáson átment egyéni élet példájában is bemutatta. 
Gyóni (Áchim) Géza, a volt gyóni ev lelkész fia, pozsonyi 
theologus (Raffay tanítványa) volt, de búcsút vett a 
theológiától és elfordult atyái hitétől és tékozló fiúként 
a „nyugatosok" táborába tévelyedett. Ott, Przemyslben 
történt az ő „megtérése". Ennek bizonysága az a vers-
kötet, a melyet ott szerzett és a melynek egyetlen írott 
példánya repülőpostán jutott el ide egy budapesti ev. 
tanárhoz. Fbből a kötetből olvasott fel Raffay néhány 
mélyen megragadó költeményt. Egyik legjellegzetesebbet, 
a mely a költőnek a nvugatosokhoz intézett hatalmas 
szózata, mai számunkban a felolvasó szívességéből kö-
zöljük. Még két szép ének és egy zeneszám volt. Vargha 
Ferencz debreczeni honvéd-theologus az ő bűbájosán 
szép tenor hangján énekelt egynéhány mélyen megin-
dító szép dalt és a kar egy pompásan előadott győzelmi 
éneket. Rászolgáltak szíves és mindenkit elragadó közre-
működésükkel a tapsra és virágra, a melyben bőséges 
részük volt. A fasori ev. főgirun. zenekara is kedves 
szolgálatot teljesített preczizen és szintén nagy méltány-
lásban részesült játékával. Rényi György, a Diákegye-
sület elnöke, a ki mint önként bevonult és betegen 
visszatért orvos, az északi harcztéren egy tüzérütegnél 
teljesített szolgálatot, szép „pillanat-felvételeket" adott 
ottani élményeiről. Ifj. Benkö István rákospalotai lel-
késznek, a Diákszövetség volt utazó-titkárának biblia-
magyarázata, ének és Haypál Benő budai lelkész imája 
után zárult a szép estély, a melyen résztvett a debreczeni 
theologusok rokonszenves, ref. vallású kiképző tisztje, 
Nagy Béla százados is. A nagyszámú közönség soraiban 
szerettünk volna látni még sok sok presbiteri és világi 
férfiút. Ez az estély is volt olyan magas színvonalú, 
mint a milyent másutt rendeznek és előttünk annál 
jelentősebb és kedvesebb, mert a mi még itthon lévő 
ós nagy feladatokra készülő főiskolai ifjaink rendezték. 
Majd ha ezek lesznek a „világi urak", bizonyára majd 
jobban érdeklődnek az ilyenek iránt. — Még csak azt 
jegyezzük meg, hogy a debreczeni theologusok tisztképző 
tanfolyama e héten zárult, ők most Debreczenbe térnek 
vissza és az ottani háziezredben teljesítenek majd szol-
gálatot. 



A Deák-téri Konfirmált Ifjúság; Budapesten, 1915. 
évT márczius hó 14-én, vasárnap este fél 7 órakor a 
Deák-téri iskolák dísztermében hazafias ünnepélyt rendez. 
Műsor: Nemzeti himnusz. Énekli a Konfirmáltak ének-
kara Reinhart István vezetésével. Raftay Sándor lelkész 
imája és elnöki megnyitója. Goltermann : Konzertstück. 
Gordonkán előadja Torkos Ferencz, zongorán kiséri Tóth 
Miklós. Kozma Andor : A karthagói harangok. Szavalja 
Holczmann Annus. Mendelssohn: D-moll trio. Op. 49. 
Molto allegro ed agitato. Előadják : Raft'ay Béla (hegedű), 
Rajner Dezső (gordonka), Bindt r Vilmos (zongora). Pözel 
Miklós ünnepi beszéde. Beethoven : Isten dicsérete. Énekli 
Holczmann Irén, zongorán kíséri Reinhardt István. Váradi 
Antal: Mennyország. Szavalja Szlávik Janka. Grieg: 
Solvejg's Lied. Hegedűn előadja Göllner Lajos, zongorán 
kíséri Göllner Aladár. Tóth-Allöldi: Kik voltak a hon-
védek? Melodráma. Szavalja Cs. Csathó Antal, zongorán 
kiséri Cs. Csathó Gitta Édith, hegedűn Raffay Béla. 
Gyóni (Áchim) Géza: Csak egy éjszakára . . . Szavalja 
Kovács Sándor. Himnusz. Énekli a Konfirmáltak ének-
kara, Reinhardt István vezetésével. 

A Budapesti Ref. Ker. Ifj. Egyesület márczius 
14-én, vasárnap este fél 7 órakor a ref. theol. akad. 
dísztermében (IX., Ráday-u, 28.) értékes kézimunka-
sorsolással egybekötött hazafias családi estélyt rendez. 
Műsor: Szózat: énekli a közönség. Ima és elnöki meg-
nyitó : B. Pap István theol. tanár. Petőfi : Talpra magyar. 
Szavalja Tóth Rezső. Liszt F.: a) Heroide Elégieque, 
b) Mádchens Wunsch, c) Dei Frühling. Zongorán előadja 
Konkoly Thege Gizella. Bibliát magyaráz: dr. Kováts 
István theol. tanár, a) Mascagni: „ Parasztbecsület" -
bői Santnzza ária, b) Káldi Gyula: Csalogány dal, c) 
Kun László: Soli' sem n y í l t . . . Énekli Kishalmágyi 
Halmágyi Annus, zongorán kíséri Konkoly Thege Gizella. 
a) Hubay: Cremonai hegedűs, b) Kreisler: Schöne Ros-
marin, c) Wieniawsky: Kuyawiak. Hegedűn előadja: 
Schimkó Renée. A tombolatárgyak kisorsolása. Himnusz: 
énekli a közönség. A tombola tiszta jövedelmét Munkás 
Otthonunk czéljaira fordítjuk. Felülfizetéseket és ado-
mányokat a katonák és ifjak közötti szocziális és evan-
gélizáló munkára köszönettel fogadunk. 

A Budapesti Ev. Ker. Diákegyesület márczius 
hó 15-én, hétfőn d. u. 5 órakor a IX. ker., Ráday u. 
28. szám alatti Ref. Theol. Akad. dísztermében hazafias 
ünnepélyt rendez. Programm: Hazádnak rendületlenül. 
Imádkozik dr. Koczogh András. Elnöki megnyitó. Dr. 
Szabó Aladár előadása: Mit kíván a magyar nemzet a 
maga ifjúságától? Kayser Margit bölcsészethallgató sza-
valja dr. Thaly Lórántnak „Az ifjúsághoz" czímű köl-
teményét. Mozart: Pathetic Sonata. Zongorán előadja 
Ádám Jenő. Nemzetiségi kérdéseink és mozgalmunk. 
Victor János előadása. Kálmán Imre: Tüzet rak a muszka 
tábor; Fráter Lóránt: Krasznahorka büszke vára. Waw-
rinecz Márta zongorakísérete mellett énekli Martin Anna. 
Takaró Géza bibliamagyarázata. Isten áldd meg a magyart. 
Imádkozik Varsányi Mátyás. Belépőjegyek ára : számozott 
hely 2 K, számozatlan hely 1 K. Családjegyek ára 5 
és 2 50 K. Diákoknak a belépés ingyenes. 

A líethánia-Egylet évi ünnepélyének sorrendje: 
1. Közgyűlés márczius 24-én, szerdán d. u. 4 órakor a 
Berhánia-Egyesület helyiségében (VIII., Sándor-u. 23/a). 
2. Szeretetvendégség márcz. 24-én este 7 órakor a Skót 
misszió dísztermében (VI., Vörösmarty-u. 49.). Bibliát 
magyaráz dr. Kováts Lajos. 3. Előadó-gyűlések márczius 
25-én a ref. theol. akad. dísztermében (IX., Ráday-u. 28.). 
Délelőtt 10 órakor dr. Szabó Aladár: Az isteni alap. 
Takaró Géza: Az isteni élet az emberben. Délután 3 
órakor ifj. Szabó Aladár: A keresztyén ember gyarló-
ságai. Vargha Gyuláné: A keresztyén megbízatása. 4. 
Istentisztelet márczius 25-én este 6 órakor a Kálvin-téri 
ref. templomban. Prédikál Vargha Tamás. 

GYÁSZROVAT. 

Szabó Imre, a kolozsvári ref. kollégium kiváló 
tanára, néhai Szabó Samu kolozsvári professzor fia, 
Nagy Péter erdélyi ref. püspök unokája, tart. népfel-
kelő hadnagy Kolomeánál egy szuronyroham alkal-
mával február hó 16-án 38 éves korában hősi halált 
halt. Neje: Schilling Mariska, Schilling Lajos kolozsvári 
egyetemi tanár leánya, 4 kis árvája, nagy rokonság 
gyászolják elestét. Hány drága élet, mennyi áldozat!. . . 

Leel-Ossy István kismarjai nyug. ref. lelkész éle-
tének 56 ik évében elhunyt. 

felelős szerkesztő : B. P a p Is tván. 

HIRDETESEK. 

E R Z S É B E T K I R A L Y N E S Z A L L O 
Budapest, IV. Ker., Egyetem-utcza 5- szám. 
Régi jó h í r evü 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. 

R I E G E R 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 hzetési feltételek mellett ki-
váló, tiszla 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 legmérsekeltebb 
árban tfljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál :: 



GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott I 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. 

A lefolyt 13 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
űzet feleslegéből közgyűlési határozat ér te lmében díjvissza-
térítésben. 

Biztosítási ajánlatok benyújtandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden í r á n y b m készséggel szolgál az igazgatóság. 

Alapítványok kormány hozzájárulásával 2,527.960 K 
Tartalékok 3,846.903 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kiű-

zetett tűzkárokban 12,380.000 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kiű-

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. Segélyzö-Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tói 1000 
kor.-ig ter jedő 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: Eniödy József, igaz-
gatósági tagok: Láng József, lovag Ember Károly, Czobor 
László, Meskó Pál, Nérei Ödön és ügyvezető-igazg.: l Jaur Ödön. 

MEGJELENT! MEGJELENT! 

A háború díplomáczíaí okmánytárának ma-
gyar kiadása az 

Osztrák - magyar VörösKöny v 
Díplomáczíaí akták a háború előzményeinek történetéhez. 

Ara \ korona. Portó 20 fillér előre beküldve. 

A VILÁGHÁBORÚ OKIRATAI 
Összeállította Eduárd Bernsteín. 

ANÉMETFEHÉRKÖNYV 
Ára 40 fillér. Portó 10 fillér előre beküldve. 

AZ ANGOL KÉKKÖNYV 
Ara 40 fillér, portóval előre beküldve 50 fílL 

KAPHATÓK: 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN D E B R E C Z E N B E N . 

a leikész 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.G0 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. . . 4.00 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°/o 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 jelent meg. Épen most jelent meg. 

A középköri 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. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és ki tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

"HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mil l ió korona 
évi áruforgalommal. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
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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 lelkészi- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással 

MÁRCZIUS Í5. Beszéd. 
Irta: Lombos Alfréd 

MÁRCZIUS Í5-IKI BESZÉD. 
Irta Fülöp József 

EGYHÁZI BESZÉD. Márczius 15-re. 
Irta : Ferencz Gyula dr 

EGYHÁZI BESZÉD. 
Irta: Mészáros János 

EGYHÁZI BESZÉD. 
Irta: Kovács Ferencz 

HAZASZERETET. Tizenegy hazafias al-
kalmi beszéd ünnepélyekre. 
Irta: Danóczy Antal 

MÁRCZIUSI DALOK. 
Irta : Ábrányi Emil 

SZABADSÁG. HAZA. Újabb márcz. dalok. 
Irta : Ábrányi Emil 

Í848. MÁRCZIUS 15. (Története.) 
Irta: Gracza György 

K —.30 

K - . 4 0 

K —.40 

K —.30 

K —.30 

K 1.— 

K —.30 

K —.30 

K —.30 

TÖRTÉNELMI ÉS ISKOLAI JÁTÉKOK: 
MÁRCZIUS 15. Alkalmi színjáték. 

Irta: Pásztor József K —.80 
SZABADSÁG Ü N N E P E . Ifjús. színjáték. 

írta : Pásztor József K —.80 
ÖREG H O N V É D . Jelenet. 

írta: Baíla Miklós K —.80 
A H O N V É D . Színjáték. 

Irta : Balogh Kálmán K —.80 
A HAZAÁRULÓ. Színjáték. 

Írta: Erdélyi Zoltán K —.80 
TALPRA M A G Y A R ! Ifjúsági színjáték. 

Irta: Majthényi György K —.80 
RÁKÓCZI. Színmű. 

írta : Eötvös K. L K 2.— 

Kaphatók: Kókaí Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 1. szám. 

Legczélszerűbb az összeget postabélyegekben vagy postautalványon előre beküldeni. Portóra 20 fillért kérek. 

i lORNYÁNSZKY VlKTOR CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA BcDAPESTEN. 61546. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHAZhsISKOLAI 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 . 

S z e r k e s z t ő s é g és k iadóh iva ta 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 lő f i ze té s i és h i rde té s i 

d í j a k s tb . 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 . 

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

Belső munka tá r sak : 
B ö s z ö r m é n y i Jenő, Marjay Károly, S e b e s t y é n Jenő, 

Tar i Imre dr. é s Veres s J e n ő 

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

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

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél o ldal 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 : Végzetes csere. Ford. Dr. T. I. — Vezé rez ikk : Márcziusi napok. —p. — T á r c z a : Csak 
egy éjszakára, dyóni {Áchim) Géza. Emlékezés Misztótfalusi Kis Miklósra II. Dr. Pruzsinszky Pál. — Bel fö ld . : Sebe-
sült katonák lelki gondozása a kórházakban. III. Marjay Károly. Német istentisztelet a tekeházai magyar templomban. 
Benkő Viktor. Isztriában, Krajnában. E. Szabó Dezső. — K ü l f ö l d : Németország. — I r o d a l o m . — Egyház . — Egye -
sü le t . — Gyász rova t . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből. 

Végzetes csere. 
„De felkiálta az egész soka-

ság, mondván : Vidd el ezt és 
bocsásd el nékünk Barabbást!" 

( L u k . 23 . J 8 . ) 

Valahányszor ezt a helyet olvassuk, mindig hihe-
tetlennek találjuk azt, hogy hogyan követhette el Izrael 
népe azt a végzetes cserét, hogy Isten helyett Barabbást 
kérte. Pilátus szándékosan kínálta oda a népnek Barab-
bást, mert azt hitte, hogy inkább Jézust választja, mint 
azt az elvetemült gonosztevőt. A különben éleseszű ró-
mai még akkor nem ismerte a zsidó fanatizmus kiolt-
hatatlan tüzét. Csak most látta azt a kimondhatatlan 
gyűlöletet és vak bosszúállást, mely őt magát is meg-
rendítette. A feldühödött tömeg feláldozza az ártatlan 
embert, a szívek, a lelkiismeret nagy tisztogatóját és 
követeli a gyilkos elbocsátását, a ki az állam és a tár-
sadalom felfordulására tört. 

Persze nem tudta, mit cselekedett. Az ártatlan ná-
zárethi Jézussal együtt minden kincsét feláldozta. El-
dobta magától az üdvösség biztosítékát, az irgalmas Isten 
helyett újra a bosszúállót kereste, saját hazáját a rom-
lásba taszította, külsőleg és belsőleg hatalmasan meg-
gyengítette. Ezzel a végzetes kiáltással: „Vidd el ezt!" 
Izrael politikai és nemzeti életének megadta az utolsó 
döfést. Es a mi még végzetesebb, ellenállt Isten hivogató 
szavának, hogy végre már bűnbánatra szelídüljön. A mai 
időben folytatott zsidótérítésnek is az a legnagyobb 
akadálya, hogy egykoron ez a nép ezt az elképzelhetet-
len cserét elkövette. 

De az a következményeiben gyászos végződésű csere 
a keresztyénség történetében is többször megismétlődött 
és megismétlődik manapság is. Ez a kiáltás: „Vidd el 
ezt!" a keresztyén egyház első éveiben is elhangzott 
és azóta folyton hangzik sokaknak ajakán, hol erősebben, 
hol gyengébben. Nemcsak a kimondott gyűlölet, nem-

csak a tudatos bosszúállás kiáltja ezt, hanem sokszor 
egyes vallásos áramlatok és mozgalmak közepette is 
meghalljuk azt a riasztó hangot, mely a tömeget elakarja 
idegeníteni Krisztustól, a ki a bűnök eltörléséért a 
kereszthalált szenvedi, a ki az emberiség bűnnel terhes 
életét megszüntetni törekszik lelkének egész szerelmével. 
Sokan, korunkban is, nagyon lelkesednek Jlézusért, mint 
emberért. Az erkölcsi, tiszta élet mintaképének tekintik 
és mint ilyent, az egekig emelik, tömjénezik, más tekin-
tetben azonban tudni se akarnak róla. Ma is megvan az 
efajta Jézus-kultusz, a szocziáldemokraták nagyon szere-
tik hangoztatni, hogy Jézus volt a világ első, hatalmas 
szocziáldemokratája. Jézus azonban nem akarja az ilyen 
kultuszt, az ilyen dicsőítést. Nem akarja, hogy érte így 
rajongjanak a tömegek. 0 azért jött, hogy az elveszett 
embereket megmentse, a bűnösöket újra boldoggá tegye. 
Ő azért jött, hogy a fáradt, eltikkadt lelkeket megváltó 
kegyelmével visszavezesse az üdvösség felfrissítő kút-
forrásához. A hol Jézust, mint a lelkek Megváltóját hir-
detik az örvendetes híradás kiáltásaival, ott nyomban 
felhangzik ez a végzetes, régi hang: „Vidd el ezt!" 

Vigyázzunk, hogy soha el ne kövessük azt a szo-
morú emlékű cserét, metynek Izrael népe áldozatul esett. 
Mit nyert az Barabbással?! Semmit! Csak újabb vesze-
delmet zúdított magára. Intsük a mai kor gyermekeit, 
kik megint Jézus felé tolongnak, hogy az igazi Jézus-
kultuszt karolják fel, melynek drága gyümölcse a hal-
hatatlan lelkek megmentése, a feldúlt lelkiismeret le-
csendesítése, a boldogító béke és csendesség erős 
biztosítéka. A mai embereknek is olyan Istenre van 
szükségük, a ki irgalmas és nem bosszúálló, a ki bosz-
szútűréssel várja a bűnös megtérését, a ki eltörli a rom-
boló bűnnek minden átkát. Azért jött közénk Jézus, hogy 
bennünket ahhoz az igaz Istenhez vezéreljen, a kinek 
házában igazi lelki boldogságban élhetünk, nemcsak 
ideig-óráig, hanem tartósan, örökké. 

Ford. Dr. T. 1. 



MÁRCZIUSI NAPOK. 
Várjuk a tavaszt. Tudjuk, hogy el kell jönnie. 

A mult héten, a dermesztő hidegben, hóförgeteg láttára 
sem kételkedünk benne . . . Most a passzió heteit, nap-
jait éljük, de tudjuk, hogy lesz husvétunk, lesz feltá-
madás és élet ünnepe. Szenvedések, megpróbáltatások 
özöne vesz körül bennünket. Lesz majd, a ki feljegyzi: 
„és erőt vevének a vizek a földön". Most is erőt vettek 
a vérnek, könnynek és a siralom vizeinek ár ja i ! Hány 
sebzett lélek hasonlatos ahhoz az első galambhoz, a mely 
lábainak nyugvóhelyet itt a földön nem talált. Várva 
várjuk annyi millió lélekkel együtt a vizeknek fogyását, 
elmúlását, szeretnénk már látni azt a másik galambot, 
a mely nem üresen tér vissza, hanem hozza annak a 
drága kincsnek, a békességnek olajágát. De ki tudja 
mikor jön, meddig késlekedik ? ! Most még csak jó álmaink-
ban látjuk. A míg a valóságban is eljön, még sok drága 
élet elmultát kell megsiratnunk, addig még sok lélek 
veszi fel a siralmak gyászruháját. 

Most még várnunk kell, várnunk hittel, türelemmel, 
bizalommal és nem összetett kézzel. Ezek a márcziusi 
napok munkára hívnak bennünket. És volt-e már olyan 
tavasz, a mely nagyobb, energikusabb munkára ösztön-
zött, mint ez, a melyet most várunk?! Ha száz kezünk 
lenne is, még akkor is kevés lenne. Ott fenn a reánk 
zúduló, és ott lenn a leselkedő ellen. Ertünk-e valaha 
olyan mozgosítást, talpraállítást, mint a minőre most 
van szükségünk?! Elment és megy majd nemcsak a 
legények, de a férfiak, nemcsak a fiak, hanem az apák 
legeleje is, hogy vívja a nagy élet-halálharczot, hogy 
megóvja vészben, viharban a mi tűzhelyeinket, ezeknek 
békességét. 

De van itthon, határainkon belül is fenyegető ellen. 
Ez ellen az itthon maradottaknak kell védekezniük. Sza-
bad-e most azoknak, a kik itthon vannak, tétlenkedni, 
kezeiket ölbe tenni?! Ha valaha, úgy most kell igazán 
megszívlelni azt az igét, a mit a bölcs Példabeszédíró 
olyan metsző gúnnyal mond a rest ember mezejéről: 
„. . . Egy kis álom, egy kis szunnyadás, egy kis kézössze-
tevés az alvásra és így jön el a te szegénységed, a te 
szükséged, mint a pajzsos férfiú" ; és azt, a mit az 
apostol olyan szókimondóan, minden kertelés nélkül han-
goztat : a ki nem dolgozik, ne is egyék. Dologkerülés, 
léháskodás, pazarlás, dorbézolás most valósággal haza-
árulásszámba menő bűnök. 

Hazamentő munkát végez most mindenki, a ki a 
lelkek lankadó energiáját éleszti, a „megfáradott kezeket 
megerősíti és a tántorgót fenntartja". Egyházunk sem 
maradhat tétlen, oroszlánrészt kell kérnie és vennie 
minden ébresztő, dicsőséges, fényeskedő példaadó mun-
kából. Szolgái közül most már sokan vannak ott a mi 
küzdő ázó-fázó fiaink körében, kórházakban sebesül-
tek, betegek között. Isten a megmondhatója, milyen 
nagyszerű, jó munkát végeznek, nyugalmuk feláldozásá-
val, egészségük, életük koczkáztatásával. Ott „erősítik a 

reszkető térdeket". Egyházunkra itthon is ezekhez a 
nagy, súlyos időkhöz mórt nagy feladatok várnak. A mély 
szántások és a gazdag vetések tavaszi munkája. Hogyan 
áhítozunk, vágyunk már régen dicsőséges és jobb ara-
tásra. Vessünk számot, vizsgáljuk a dolgokat: felhasznál-
tuk-e eleddig eléggé a tavaszt, a kínálkozó alkalmakat, 
nem kotoráztunk e sokszorosak a felszínen, lenyultunk-e 
oda a mélyre, a hol az igazi, súlyos, értékes, termést 
biztosító isteni szent mag van. 

És azután a márcziusi napok most is eszünkbe 
juttatják az ifjúságot. Ha valaha, úgy most igazán mond-
hatjuk minden frázis nélkül, hogy ez a haza jövője, ez, a 
mely itthon és most még kezünkben, közelünkben van. 
Még sohasem volt nagyobb alkalom, mint a mostani, 
hogy ezt az ifjúságot is elérhessük, megragadhassuk, 
a legnehezebben kezelhető elemet: a serdülőket. Most 
lehet igazán megértetni ezekkel, mi a hűség, a szövetség, 
a hitben, becsületben, erőben való növekedés jelentő-
sége. Most kell és lehet igazán konfirmálni, nemcsak 
azokat, a kik most „agendáznak", hanem azokat is, a 
kik tőlünk már búcsút vettek azzal a kézfogással és 
azután eddig sokszor csak azért jelentek meg a temp-
lomban, hogy izetlenséget okozzanak vagy a troászi ifjú-
ként (Csel. XX.) közönyösen, érdeklődés nélkül elszuny-
nyadjanak. Most ők is megértik a nagy passzióról szóló 
tudományt és a földbe hulló vérről, gabonamagról, meg-
váltásról, új, győzelmes életről szóló dicsőséges evan-
géliumot. 

Mennyi munka, mennyi parlagon heverő mező, le-
het-e feledni a márcziusi napok nagy jelszavait és azt, 
a mely ezeknek rövid foglalata: És valamit cselekesztek, 
lélekből cselekedjétek?! —p. 

TÁRCZA. 
Csak egy éjszakára . . . * 

Csak egy éjszakára küldjétek el őket: 
A pártoskodókat, a vitézkedőket. 

Csak egy éjszakára : 
A kik fent hirdetik, — hogy mi nem felejtünk, 
Mikor a halálgép muzsikál felettünk : 
Mikor láthatatlan magja kél a ködnek 
S gyilkos ólomfecskék szanaszét röpködnek. 

Csak egy éjszakára küldjétek el őket : 
Gerendatöréskor szálka-keresőket. 

Csak egy éjszakára: 
Mikor siketítőn bőgni kezd a gránát 
S űgy nyög a véres föld, mintha gyomrát vágnák: 
Robbanó golyónak mikor fénye támad 
S véres vize kicsap a vén Visztulának. 

* Ez a hatalmas vers már több lapban is megjelent, de még 
ezt az egyet közöljük mi is. Talán vannak olvasóink közül többen, 
a kik még nem látták. Hadd legyen itt ez is, mint a nagy há-
ború egyik szép emléke. Mostani vallásos estélyeinkre ím egy 
alkalmas szavalatdarab. 



Csak egy éjszakára küldjétek el őket: 
Az uzsoragarast fogukhoz verőket. 

Csak egy éjszakára: 
Mikor gránát-vulkán izzó közepében 
Úgy forog a férfi, mint falevél szélben 
S mire földre omlik, ó iszonyú omlás — 
Szép piros vitézből csak fekete csontváz. 

Csak ,egy éjszakára küldjétek el őket: 
A hitetleneket s az üzérkedőket. 

Csak egy éjszakára: 
Mikor a pokolnak égő torka tárul, 
S vér csurog a földön, vér csurog a fárul. 
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben 
S haló honvéd sóhajt: fiam . . . feleségem. 

Csak egy éjszakára küldjétek el őket: 
Hosszú, csahos nyelvvel hazaszeretőket. 

Csak egy éjszakára: 
Vakító csillagnak mikor támad fénye, 
Lássák meg arczuk a San-folyó tükrébe. 
A mikor magyar vért gőzölve hömpölyget, 
Hogy sírvá sikoltsák: Istenem, ne többet! 

Küldjétek el őket csak egy éjszakára, 
Hogy emlékezzenek az anyjuk kínjára. 

Csak egy éjszakára: 
Hogy bújnának össze megrémülve, fázva; 
Hogy fetrengne mind-mind, hogy mea-kulpázna ; 
Hogy tépné az ingót, hogy verné a mellét, 
Hogy kiáltna bőgve : Krisztusom, mi kell még ?! 

Krisztusom, mi kell még! Véreim, mit adjak 
Arjáért a vérnek, csak én megmaradjak ! 

Hogy esküdne mind, mind! 
S hitetlen gőgjében, a kit sosem ismert, 
Hogy hívná a Krisztust, hogy hívná az Istent: 
Magyar vérem ellen soha, soha többet! 
— — Csak egy éjszakára küldjétek el őket. 

(Przemysl.) Gyóni (Áchim) Géza. 

Emlékezés Misztótfalusi Kis Miklósra. 
II. 

Amsterdamba ment, itt igen gyorsan eltanulta a 
könyvnyomtatás minden csinját-binját. „Belgiumban ki 
stempelyt, az az atzél Betűt metsz, csak abban gyako-
rolja magát, más az, ki mátrixot, az az réz betűt csinál; 
harmadik az, aki önti a Betűt, negyedszer asztán ugy 
következik a Typographia". Misztótfalusi kiemeli, hogy 
ugyancsak hamarjában mindenben otthonos lett: „minden 
eszközöket . . . magam csinálom". Híre ment különösen 
szép betűinek. Svédországból, Olaszországból (a pápa 
nyomdájából) stb., sőt még a könyvnyomtatás művészeté-
nek hazájából, Belgiumból és Francziaországból is egyre-

másra kapta a megrendeléseket. „Nemtsak a szomszéd 
országoknak — írja Misztótfalusi idevonatkozólag—Len-
gyelországnak, Sveciának, Angliának, Olaszországnak (a 
pápának) szolgáltam sokat, hanem messze való országok 
is rekviráltanak engemet, szolgálatom iránt. Hol vagyon 
Amsterdamhoz . . . Arménia? Azoknak sokat szolgáltam. 
Hol vagyon Georgia ad radices Caucasi? Azoknak soha 
nem lévén nyomdájok . . . rávette magát királyuk és 
maga leírván az alfabetumöt ós valami contextust, ugy 
küldötte nékem Amsterdamba! Én pedig nem approbál-
ván azt a formát; más módosabb Betűket tsináltam né-
kiek, mellyen igen örültenek." „A florentiai Nagyherczegg 
egész hónapnál tovább jártatott én utánam gazdag con-
ditio igéréssel, hogy ott discipulusokat tartanék és Fu-
soria Officinát erigalván, megmutogatnám, niiképen kell 
élni az eszközökkel, melyeket tőlem szereztetlek volt." 

Híre-neve eljutott hazájába is. Ismeretes Páriz 
Pápai verse, melyben honfitársának ügyességét dicséri: 

„Mindenféle nyelvben és minden formában 
Betűt metszliet vala nagyobban s apróbban; 
Ugy jár vala tudós keze az aczólban 
Mint másnak a könnyen engedő viaszban." 

Azóta, hogy Misztótfalusi a fentebb idézett sorokat 
papírra vetette, azóta, hogy Páriz Pápai ilyenformán ver-
selt, sok idő múlt el, több, mint kétszáz esztendő s ez 
a két század csak növelte az egykori magyar könyv-
nyomtatónak dicsőségét. Bod Péter „Erdélyi Feniksznek" 
(Phoenix Daciae), Jankovics Miklós „Magyar Elzevirnek", 
Toldy Ferencz „régibb nyomdászatunk nagymesterének", 
egy épen a napokban megjelent könyv („A könyv tör-
ténete") a XVII. század leghíresebb könyvnyomtatójának 
nevezi. 

Szívesen olvassuk, hogy íme a könyvnyomtatás 
művészetének kifejtői között tisztes helyet foglal egy 
kálvinista magyar is, de bennünket Misztótfalusi minden 
hírességen túl azért érdekel különösen, mert a hűségnek, 
a hazaszeretetnek példáját tárja elénk. 

Misztótfalusi soha, egy pillanatra se felejtette el, 
miért ment Amsterdamba. Előhaladása, képzettsége, sőt 
összegyűjtögetett pénze is csak eszköz volt arra nézve, 
hogy a kálvinista magyarságnak Bibliát adjon a kezébe. 
Legyőzött minden nehézséget, letört minden akadályt, 
azután szenvedett érette. Ebben foglalható össze jóformán 
egész élettörténete. 

„Mikor pénzesedni kezdett", alig várta, hogy haza 
jöhessen, hogy hozzá foghasson a munkához. Mikor 
éreznie kellett, hogy lelkesedése visszhangra nem talál, 
nem tett le tervéről; bántotta, hogy odaát a hazában 
„könnyen hagyták a dolgát", hogy a válasz minduntalan 
oda megy ki: Jó volna, ha volna. „Jó volna, ha mód 
volna benne." Misztótfalusi a vonakodás láttára gondolt 
merészet és nagyot, elhatározta, hogy egészen a maga 
erejéből fogja kinyomatni a Bibliát. „Látván, hogy mind 
csak puszta velleitás, így tudósít, elhatároztam, hogy 



hozzáfogok én és megmutatom, hogy egy szegény legény-
nek szíves devotiója többet tészen, mint egy Országnak 
immel-ámmal való igyekezeti." 

Dr. Pruzsinszky Pál. 

BELFÖLD. 
Sebesült katonák lelki gondozása a 

kórházakban. 
III. 

A könnyebben sebesülteknél nehezebb dolga van 
a lelkipásztornak. Ezek csak a harcztérre való vissza-
menetelre gondolva hajlandók meghallgatni bennünket. 

Kisebb, nagyobb iratokat osztunk szét közöttük. 
Csaknem mindnyájan igaz örömmel fogadják, köszönik. 
Hiszen unalmukban is elolvashatják. Sőt a másvallásúak 
is rimánkodnak érte. Egyik-másik nagyritkán különös 
kifogással utasítja vissza. így tudtam meg a biblia meg-
becsülésének még soha nem hallott módját. Nagyon 
becsiili Isten igéjét, de ép ezért nem fogadhatja el. Nem 
tudná jó helyre eltenni s fél, hogy ellopja valaki. Abban 
a családi hajlékban, a hol felnőtt, nem sokat forgathatták 
a bibliát. Úgy látszik, jól „eltették". Volt, a ki azért 
nem fogadta el, mert nincs „ideje" elolvasni. Zárjelben 
megjegyzem, hogy nem volt ideje, mert valami „Bogár 
Imre" czímü ponyvának a nem tudom hányadik füzetét 
falta. 

Boldogan emlegetik, ha valahol prot. istentiszteleten 
vettek részt. Úgy emlegeti valamennyi, mint legdrágább 
emlékét a harcztérről. Fájdalom, csak elvétve akad ilyen. 
Sokkalta több a panaszkodó, hogy a mióta hazulról el-
jöttek, nem éltek Isten igéjével. Különösen karácsonykor 
érezték nagyon a hiányát. A karácsonyfa, az ajándék 
stb. felnőttnél nem pótolja, inkább eszébe juttatja az 
igazi karácsonyi örömhír: az evangélium hirdetését. 

* 

Az Isten akaratán megnyugovó, Benne törhetetlen 
hittel bízó lelkeknek csodálatos példáival is találkozunk. 
Oh, milyen öröm, ha szeretetteljes szolgálatunkkal mi is 
segíthettük a megpróbált lelket Istenének megtalálásában 
és megragadásában. 

20 éves fiatal hadnagy. Bal szemét fúrta át a golyó. 
Életben maradt. Most örvendező, bízó lélek. Isten út-
mutatását látja egyik szemének elvesztésében. „Most már 
látom, hogy Isten nem akarta, hogy a katonai pályán 
maradjak végleg. Engedek az intésnek. S másutt pró-
bálok exisztencziát teremteni. Nincs későn. Fiatal vagyok." 

Egyszerű jparossegéd. Valami csudálatos módon 
megragadta szívét az a tény, hogy ő abból a borzalmas 
pusztulásból élve hazakerült. Öröm hallgatni. Csillogó 
szemeit látni. Elete fogytáig tartó hűséges, Istenfélő 
életével hálájának ezredrészét se tudja kimutatni, mert 
őtet igen-igen nagy veszélyből mentette ki az Isten. 
Hányszor hallott egy belső hangot a szívében, a melyik 
arra figyelmeztette, hogy most kelj föl, előre, vagy jobbra 

menj s néhány másodpercz múlva épen arra a helyre 
esett irtózatos dörrenés közt a löveg, hacsak egy pil-
lanatot késik : ott tépi széjjel. Nem teheti, hogy elhall-
gassa Istennek iránta való nagy jóságát. 

Úrvacsorát vittem sebesült katonának. Szép, szabá-
lyos arczú, fekete férfi. 30 tájon járhat. Arczára sok 
szenvedés írta rá a névjegyét. 0 maga hívott. Szemei 
tiszták, értelemtől sugároznak. Látom, hogy beszéd köz-
ben folyvást az ajkamat vigyázza. Már az ige hangzik: 
„Ez az én testem . . , mely tiérettetek megtöretik." „Ez 
az én vérem . . , a mely sokakért kiontatik." Milyen 
más most e sokszor hallott, régi igének is az értelme. 
Vér ontatik most is . . . sok . . . sok . . . mérhetetlen sok 
vér . . . most is sokakért: értünk, mindnyájunkért. Míg 
ezek a gondolatok átczikkáznak agyamon: szemem a 
beteg szemét keresi. Mélységesen megilletődve látom, 
hogy két kövér könnycsepp barázdázza épen végig or-
czáját. Már nyújtom is neki a „megtört" test jegyét. 
Felőlem lévő balkezét nyújtja a kenyérért, Gyöngéden, 
halkan, szerető szóval figyelmeztetem, hogy a jobb-al 
vegye el. Csak egy pillanatra szalad le a két szemhéj. 
Inkább az is csak rebbenés. Nem is mondja, inkább 
talán súgja: „Az . . Szerbiában maradt . . ." Istenem, 
de sok is maradt abban a Szerbiában . . . ! Míg a szent 
jegyekkel él: elnézem arczát, szemét. Mind a kettő 
Istennel való igaz, tökéletes megbékélésről beszél. Később 
is, szelid mosollyal csak annyit mond: „Csak azt sajná-
lom, hogy Juliska lányomat eztán nem dorgálhatom. 
Annyi baj volt vele. Mindent balkézzel csinált. Most már 
magam is suta lettem. No de gondoskodott rólam előre 
a jó Isten. Adott kedves, jó feleséget. Eddig is meg-
becsültem. Hát eztán ?! . . . Azután meg egy pár esz-
tendő úgy elszalad, hogy észre se vesszük. Térülünk, for-
dulunk s már legény lesz a Jani fiam. Ah, kedves Tisz-
telendő Uram! Édes Atyánk van n e k ü n k . . . „Kinyől" 
még az én jobb kezem . . . " Jobban meg tudta maga-
magát vigasztalni, mint talán én tudtam volna. 

De nem is tudjuk, hogy mekkora kincs az a jó 
Istenben való bizodalom ! 

Marjay Károly. 

Német istentisztelet a tekeházai magyar 
templomban. 

Ugocsamegye úgynevezett „Hinterland" a háború-
ban a harcztér szempontjából. Egyházközségeinknek is 
kijutott a háborús mozgalmakból, főleg a fiók-egyháznak : 
Királyházának. Ez nemcsak mozgalmat, drágaságot jelent 
reánk nézve, de épen e kis egyházközségre s annnak 
missziói feladatai számára jelent sok alkalmat is a szere-
tetből való szolgálatra. Úgy fogtuk fel a dolgot, hogy 
nekünk jogunk és kötelességünk lelki táplálékot nyújtani 
azoknak, kik itt elmennek s tapasztalataink alapján ál-
lítjuk, hogy ezt is ép oly szívesen veszik a katonák, mint. 
a párolgó meleg ételt. Királyháza betegnyugvó állomás 
is s e betegeknek is jól esik a lélek jó orvossága: az 



evangélium s fáradt lelkűknek az üdítő „Harmatcseppek" 
s más iratok. 

Láthatunk itt sok mindenféle népet s volt alkal-
munk megfigyelni a különféle nácziók erkölcsi karakterét. 
A galicziai zsidó menekült erkölcsiségéről a pesti rendőri 
liirek, razziák révén is értesülünk. Látjuk, hogy milyen 
az evangélium nélküli élet a lengyelek, ruthének között. 
De itt volt elszállásolva falunkban hét napig egy német 
huszárezred egyik svadronja, 120 emberrel és 4 tiszttel. 
A tiszti szállás s étkező ismét a ref. parókhia lévén, 
módunk volt megbeszélni s felajánlani ref. templomunkat 
egy német istentisztelet számára. Február 21-én, vasár-
nap von Schiersstedt huszárkapitány parancsban adta 
ki, hogy az összes katonaság délután 3 órakor temp-
lomba jöjjön. 

Díszbe öltözötten megjelent a svadron s a kis 
magyar gyülekezet is. Egy német szolgabíró („a ki Kriegs-
freiwilliger", egy a több millióból), ki közhuszár, német 
lelkész fia, volt előbb az énekvezér. A katonák kezében 
ott volt a hadvezetőség által (1) adott „Gesangsbucli", 
melynek 8-ik énekét, a Luther-éneket énekeltük előbb: 
„Ein feste Burg ist unser Gott", a magyarok közül 
többnek a kezében ott volt a Hozsánna, benne az ének : 
„Erős várunk az Úr Isten". Ének után alólírott imád-
kozott, bibliát olvasott (23. zsolt.) és olvasott fel egy 
részt Modersohn Ernő német lelkész bibliamagyarázatából: 
„Der Herr mein Hirte", majd rövid adhortácziót intézett 
a német s háromnegyed részben prot. katonákhoz, kiemelvén, 
hogy mi igen értékesnek tartjuk a német nemzettel való 
szövetséget, de az igazi szövetséges s az igazi harczos és 
győző vezér: Jézus Krisztus, Öt fogadjuk mindnyájan, 
magyarok és németek a mi 'pásztorunkká s akkor lesz 
valóság. 

Wir kampfen nicht für die Güter der Erde 
Das heiligste schützen wir mit dem Schwerte. 

Ezután az „Unser Vater", majd az ároni áldás 
hangzott el: „Der Herr segne dich . . s azután ismét 
énekeltünk György Sándor gödényházai áll. tanító har-
mónium-játéka mellett magyarul és németül: „Ki csak 
Istenre dolgát hagyja . . . " (Hozsánna 134. ének) s az-
után magyyr imában kértünk lelki áldásokat a távozókra, 
kik ott feküdtek már Lille mellett a lövészárokban, lát-
ták Lüttick füstölgő romjait, laktak az orosz czár spalai 
kastélyában s Eszakmagyarországon át menőben voltak 
Galiczia szomorú tájaira avval az erős elhatározással, 
hogy négy hét múlva Galicziát megtisztítják az ellen-
ségtől. Végül elhangzott az „Isten áldd meg a magyart" 
s áhítattal távoztunk az Úr sátrából, melynek csendjét 
most huszár-sarkantyúk pengése verte fel s a „Waclit 
am Khein" hangjai, mit az áll. tanító játszott. 

Tekeháza. Benkö Viktor, 
ref. lelkész, 

Isztriában, Krajnában. 
A sok sebesült és beteg katona után egészségesek-

nek is nyújthattam lelki táplálékot. Megtudtam ugyanis, 
hogy Pólában nincs magyar prot. lelkész, pedig a ten-
gerészek között bizonyára vannak magyarok, ha ez a 
fegyvernem nem a legnépszerűbb is a mi fiaink körében. 
A megbízatás kieszközlése nem volt nehéz, ámbár oda 
bejutni nem könnyű dolog. Szigorú vizsgálat után, a 
melynek a katonai személyek s tisztek is alá vannak 
vetve, lehet csak elhagyni a pályaudvart. A városon 
belül is sokszor igazolni kell magát az embernek. Ámde 
az eredmény megérte a hosszú, lelketölő utazást (Graztól 
Póláig 18 óra) és a sok molesztálási. Haditengerészeink 
között ugyanis — az ottani lelkész adatai szerint — 
több, mint 2000 magyar prot. (2/3 részben ref.) katona 
van. S ezeknek állandó lelki gondozását nem látja el 
senki. A pólai ev. lelkész ugyan (Hollerung Richárd), 
a ki magyarországi származású és iskoláit is idehaza 
végezte perfektül beszél- magyarul, ámde ő a háború 
elején egy osztrák landwehrdivizióval az északi harcz-
térre ment és Pólába a bruck (am Mur)-i ev. lelkészt 
nevezték ki tábori lelkészül, a ki egy árva szót sem tud 
magyarul. (Itt megjegyzem, hogy ev. testvéreink a katona-
leikészet terén hozzánk képest nagy előnyben vannak; 
tudomásom szerint legalább annyi ev., mint ref. tábori 
lelkész van, holott a ref. katonák száma csaknem két-
annyi, mint az evangélikusoké! Katonáinknál „ev." a 
legtöbbször annyit jelent, hogy „prot."; a két felekezet 
közötti különbséggel — különösen itt Ausztriában — 
egyáltalán nincsenek tisztában. Nehogy félreértessünk : mi 
nem sokaljuk az ev. tábori lelkészek számát, csak szeret-
nők, ha az arányt minálunk is megtartanák) 

Szokatlan nagyszámú tengerész-fiainkkal tehát — 
lelki tekintetben — nem törődik senki. Pedig ha eddig 
aránylag elég nyugodtan telt el idejük, ki tudja, nem 
állíttatnak-e már a közel jövőben a legsúlyosabb próbák 
elé ? ! A tengeri csaták borzalmai messze fölülmúlják a 
szárazföldi háború megpróbáltatásait s hogyan nézzenek 
bátran szembe velük a mi fiaink, ha a lelkük nincs fel-
vértezve ? ! 

Mikor én Pólába érkeztem, sajnos, csak kevés hajó 
volt a kikötőben. Azt hittem tehát, hogy nem sokan 
lesznek a február 28-iki istentiszteleten, a melyet az ev. 
imaházban tartottam. S örömtől — egyúttal bizony fáj-
dalomtól — dobbant meg a szívem, mikor a 400 ember 
befogadására készült nagy imatermet derék tengerészekkel 
zsúfolásig megtömve találtam. Az ajtókat is nyitva kellett 
hagyni részint a nagy hőség csökkentése okából, részint 
mert a bejáratoknál is sokan szorongottak. Micsoda hatal-
mas zengéssel szárnyalt ég felé a „Te benned bíztunk 
eleitől fogva" ! Micsoda áhítattal figyeltek az igére, mely 
arról szólott, mikép nézhetnek nyugodtan a rettentő 
bizonytalanságokat magában rejtő jövendő elé! S mint 
hullott a könny a szemekből, mikor a távollevő ked-
veseikért, a boldog viszontlátásért imádkoztunk! Úr-



vacsorával 200 ref. testvér élt; szinte zavarba jöttem a 
nagy szám hallatára, mert a rendelkezésemre álló szent 
kenyér bizony csak félannyi ember részére készült. 
Ugyancsak takarékoskodni kellett vele; szegény ten-
gerészeink (s csekélyebbszámú más fegyvernemhez tar-
tozó katonáink) ily apró morzsalékot — tudom — még 
soha sem kaptak, de hogy ennek daczára a lelki táp-
lálók nem volt hiábavaló, a meghatott arczok mutatták. 
Istentisztelet után imakönyveket s egyéb vallásos ira-
tokat osztottam szét köztük, de bizony ha legfeljebb 
mindeniknek egy jutott! Pedig micsoda mohósággal nyúl-
tak érte, látszott, hogy mennyire hiányzik nekik a lelki 
eledel! 

A jól végzett — azaz, dehogy is végzett, csak kez-
dett — munka tudatával hagytam el szép hadikikötőnket. 
Feltettem magamban, hogy nem nyugszom, a míg ten-
gerészeink lelki gondozásának ügyét rendbe hozni nem 
segítem. Megfelelő jelentésein már elment katonai parancs-
nokságomhoz. Most e helyen egyházi főhatóságainkat 
kérem fel, vegyék kezükbe ez ügyet és sürgessék, hogy 
Pólába magyar ref. tábori lelkészt nevezzenek ki, vagy 
legalább a mostani ev. német lelkészt Hollerung Richárd-
dal cseréljék ki. 

Pólából visszajövet Krajna fővárosában Laibachb&n 
szállottam ki. A háború elején sok betegünk volt a lai-
bachi kórházakban. S akkor senki sem törődött a mi 
szenvedő véreinkkel! Magukra voltak hagyatva idegen 
városban, minden lelki vigasz nélkül. Most, mikor mái-
gyérebb számmal vannak, szinte egymást kergetjük, prot. 
papok. Még az én ottlétemben megérkezett az egyik 
német ev. tábori lelkész, pár nappal utánam pedig ment 
Pröhle professzor, az ev. egyház kiküldöttje. De bizony 
azt a mulasztást, a mit eddig elkövettünk, most már 
jóvá nem tehetjük. 

Laibachban különben még az ottani német ref! pap 
lett épen a legjobb barátunk s így kimondhatatlanul jól-
esett az én 60 lábbadozó magyar katonámnak, hogy a 
messze idegenben édes anyjuk nyelvén szólta nekik 
lelkipásztoruk a vallás vigasztalását. Istentisztelet után 

-a templom előtti téren német tábori lelkész kollegám le 
is fényképezett katona-híveim körében. E fénykép egyik 
legszebb emlékem lesz mindenkor. 

Graz, II., Leonhardt-Str. 30. 
E. Szabó Dezső, 

os. és kir. ref. tábori lelkész. 

KÜLFÖLD. 
Németország. 

Emlékezés. Most a nagy csatazaj közepette is nagy 
kegyelettel emlékeztek meg a német prot. keresztyének 
Gerok Károlyról születésének 100-ik évfordulója alkal-
mából. Méltó volt reá. Egyike volt a német lutheránus 
egyház legrokonszenvesebb alakjainak. A szó igaz értel-
mében költő és pap volt egy személyben. Kötetekre 

menő vallásos költemények és prédikácziók szereztek 
neki hírt, elismerést. Különösen az ifjú igehirdetők for-
dultak nagy előszeretettel költői nyelvezetű, könnyen 
megtanulható és foglyul ejtő szép diszpozicziójú (gyak-
ran foglalta versbe ezeket), de nem nagyon mélyjáratú 
beszédeihez. Nálunk is népszerű volt a nagy wiirttem-
bergi sváb költőpap és sok utánzója, fordítója volt. Mint 
wiirttembergi udvari prédikátor halt meg 1890-ben. 

Diakonisszák és dialconusok a háborúban. Sok szó 
esik most nálunk is a diakonisszákról. Nem sok magyar 
diakonisszánk van még. De a már meglévők híven és 
nagy önfeláldozással veszik ki részüket a szeretetszol-
gálatból, mint erről már megemlékeztünk. Német protes-
táns testvéreink körében a diakonisszáknak egész serege 
vesz részt a sebesült katonák ápolásában. Ötvenhárom 
diakonissza-„anyaházban" több mint 8000 ágy van és 
az ápoló diakonisszák száma 3800. A közölt kimuta-
tásból látjuk, hogy a legtöbb ágy (2200) van Bethel-
Bielef'eldben, a Bodelschwing-alapította nagyszerű szere-
tettelepen és Kaiserswertben (362). A berni diakonisszaház 
is 400 testvért küldött Németországba. A diakonisszák 
közül több százan a tábori kórházakban is teljesítenek 
megbecsülhetetlen szolgálatot. Szomorú eset érte a kö-
nigsbergi Otthon 60 tagját. Ezek ugyanis egy kelet-
poroszországi hadtesttel együtt a nyugati hareztérre men-
tek és ott a visszavonulás alkalmával a sebesültekkel 
együtt franczia fogságba estek. Nem engedték meg nekik 
az udvarias francziák, hogy továbbra is ápolják a német 
betegeket. Páiisba czipelték őket. Útközben a legdur-
vább szidalmakban és bántalmazásokban volt résziik. 
Két napig nem adtak más ennivalót nekik, mint fekete 
kávénak csúfolt lőrét, ezt is egy rozoga lóitató vödörben 
szervírozták. Végre 14 napi vizsgálat és sok szekatúra 
után 52-őt közülök Lyonon át elbocsátottak, 8-at fogva 
tartottak, ezeket lopással vádolták, mert táskáikban fran-
czia eredetű kötözőszereket és egyiknek csomagjában 
egy belga katonasipkát találtak, a mit ez Liittichben 
tett el. Azzal vádolták, hogy halott belga katonát rabolt 
ki. Szóval a franczia udvariasság ismét a mostanában 
annyiszor kiemelt fényében tündökölt ezekkel a szegény 
diakonisszákkal szemben is. Csak az általuk ápolt se-
besült franczia katonák voltak hálásak velük szemben 
és keltek védelmükre. — Németországban 16 diakonus-
(Bruder-) képzőintézet van és több mint 500 diakónus 
teljesít szolgálatot a betegápolás terén. Ott tehát az egy-
ház e szervei útján is éreztetheti a maga anyai szere-
tetét fiaival szemben. 

A Gusztáv Adolf-Egyesület évi közgyűlése a mult 
ősszel elmaradt. A badeni Freiburgba tervezték. Most 
egész csendben Lipcsében tartották meg mintegy 70 kül-
dött részvételével. Az adományok természetesen meg-
csökkentek. Pedig a háború után majd fokozott mérték-
ben lesz szükség a segélyezésre. Elhatározta a közgyűlés, 
hogy havi folyóiratot ad ki a háború után. A walden-
sektől egyelőre legalább megvonták a segítséget, mert 
ezek hivatalos lapjukban méltatlan vádakkal illették a 



német császárt és általában a németeket és ezért nem 
szolgáltattak teljes elégtételt. Segélyezik továbbra is a 
belga missziói egyházat. A magyar ev. egyházat Haen-
del esperes képviselte. —p. 

IRODALOM. 

Akarsz-e diadalmaskodni? ír ta; C. Skovgaard Petersen. 
Dánból fordította báró Podmaniczky Pál. Kiadta a Magy. Prot. 
írod. Társaság „Házi kincstár" czímíí sorozatának XV. kötete 
gyanánt. 316 oldal. Ára 3 K. 

Koppenhágának híres papja 17 évvel ezelőtt írta 
ezt az immár világhírűvé vált munkáját. E mű 10-ik 
fordítása a magyar. Készül a többi is. Nagy érdeklődéssel 
és figyelemmel vettük mi is kezünkbe. 

A Jézus Krisztusban való hit segítség-e az ember 
számára, vagy akadály ? Erre a kérdésre óhajt gyakor-
lati, minden kételyt kizáró, világos feleletet adni, mert 
hallja a világ fiainak véleményét, mely azt tartja, hogy 
a hit az embert olyan szegénnyé teszi, mint a templom 
egere, olyan ügyefogyottá, mint a hosszúkörmű man-
darin, olyan világmegvetővé, mint valami aszkéta, olyan 
tehetetlenné, mint a szárnyaszegett daru. Elismeri, hogy 
a Krisztusban való hit folyton fékezi — de közben tisz-
títja — az ember szivében az előbbrejutni akarás tör-
tető vágyát. Vallja, hogy a hit sohasem kezeskedik arról, 
hogy az ember boldogulni fog a világban. Tudja, látja, 
hogy a hit olykor akadály is a világban forgolódó ember 
számára. 

Ezeknek előrebocsátása után a biblia bizonyság-
tételét szólaltatja meg, ennek igazságát a mindennapi 
élet tapasztalatának tüzében mutatja be. A hugenották, 
a haugianizmus, a quákkerek, a herrnhutiak, Franczia-
ország, Anglia történetével, ezekben változatos, megragadó 
példákkal illusztrálja, hogy „kifizeti magát" a keresztyén 
élet földi javak tekintetében is. Igen, mert a hívő keresz-
tyén emberben hite kifejleszti azokat a tulajdonságokat, 
a melyek egyéniségét, testét, lelkét, egész életét meg-
oltalmazzák s így alkalmatossá teszik arra is, hogy győ-
zedelmesen harczolja meg a létért való küzdelmet itt 
lent a földön. 

Melyek azok a tulajdonságok? Hogy válnak be a 
földi élet harczában ? 

1. A becsületességet Krisztus adhatja a szívbe. Be-
válik a becsületesség a mindennapi élet harczában? 
Sokan tagadják. A látszat is mintha mellettük szólna. 
Ezután bemutatja, hogy a Mediciek, a Fuggerek, a Rot-
schildok világtörténeti jelentőségű vagyonának alapját a 
becsületesség liire és ereje vetette meg. Ugyanezt a 
tényt igazolja egy manchesteri csomagoló-vállalatnak, a 
világhírű Wanamaker-czégnek, Mason aczélirótollgyáros-
nak, Brown vasgyárosnak, a „Times" világlapnak, Glad-
stonnak, az államférfiúnak, a politikusnak története, hogy 
t. i. „a becsületesség legjobban kamatozik". 

2. Az irgalmasság is összeegyeztethető a józan 

üzleti szempontokkal, sőt dús jutalmat hoz cselekvőinek. 
Ezt bizonyítják Crosley János és fia szőnyeggyáros czóg 
története, Francke Á. élete, Miíller Gy. bristoli árvaházai, 
a legkülönbözőbb gyárak, hol a munkaidőt irgalmasságból 
leszállították, Salt T. „Saltaire" nevű mintagyárának 
felépítése, az esseni Krupp-féle gyár, Paterson gyáros 
„paradicsoma". 

3. Az önmegtartóztatás a legjobb fegyver az élet 
harczában. Önmegtartóztató férfiak voltak: Gould J., 
Wanderbilt, Newton, Locke, Linné, Edison, Helmholtz, 
XII. Károly, Webb kapitány. A koldusok 50%-^ a z 

öngyilkosok 12°/<ra s a férfiak megtébolyodásának 25 %~a ' 
az erőszakos bűntények 50%_a> sőt az összes bűntények 
80 7 0-a az ital számlájára írható. Wood E., a katona, 
Nansen, az utazó, legnagyobb ellenségüknek tartották 
az alkoholt. A „keresztyén" népek legkevesebbet köl-
tenek a közoktatásra, sokkal többet a hadseregre, még 
ennél is többet a paráznaságra, legtöbbet azonban az 
iszákosságra. Megdöbbentő statisztikai adatokat sorakoztat 
ezeknek illusztrálására. Egyet ide írunk. Dr. Ogle ki-
mutatta, hogy a korcsmai szolgaszemélyzet halálozási 
arányszáma négyszer akkora, a korcsmárosoké háromszor 
akkora, mint a lelkészeké. (Vájjon milyen lelkészekről 
van szó ?) 

4. Bebizonyítja, hogy a szó nemes értelmében vett 
lankadatlan szorgalom csak a hit gyümölcse lehet. New-
ton, Lister, Wanderbilt, Archimedes, Caesar életének ez 
az egyik titka. A szorgalomnak feltételei is vannak: 
egészség, akaraterő, az idő kellő értékelése, a képes-
ségek szabad érvényesülésének lehetősége, életöröm, 
munkakedv. A Krisztusban való hit ép ezeket erősíti 
folytonosan. A földi munka a hívő számára alkalom arra, 
hogy keresztyénségét gyakorolja, edze. Minden munka 
belekapcsolódik Isten munkásságába. A hitetlen ember-
nek erről sejtelme sincs, a hívő tudja s ez fokozza 
munkáját, lelkesedését, kitartását s az örökkévalóság 
fényével ez ragyogja be. így változik meg a munkajel-
lege, az Úr iránt való kötelességgé lesz, melyre a hit 
kötelez. 

5. A hit vet határt a földi szorgalomnak is. Isten 
akarata, hogy a hétnek egy napját, a vasárnapot munka-
szünetté tegyük. Ennek is volna jelentősége ? A vasárnap 
végzett munka: veszteség. Ezt bizonyítja a zsidó nép 
életéből vett példával. Ezt vallja saját tapasztalata árán 
egy brüsszeli czukorfmomító-, lyoni selyem-, elszászi 
papir-, több belga üveggyáros is. A vasárnapi munka-
szünet kérdésében nem a technikai nehézségek döntenek, 
hanem — a szív. Kipróbálták vasúttársaságok, a „Sutton 
és fiai" gabonakereskedő czég — holott 1300 levelet 
kap, 2000-t ad föl naponként, de vasárnap egyhez se 
nyúlnak —, különböző tartományok postaintézményei, a 
kanadai hívő indiánusok, építőmesterek, földművesek, 
tejesgazdák, bérkocsisok, tengeri halászok s mindenütt 
bevált, sőt többet produkáltak, mint a vasárnapmegrontók. 
Fokozza a munkaképességet, csökkenti a szerencsétlen-
ségek számát, meghosszabbítja az ember életét, meg-



javítja az erkölcsöket. Mindez nagy anyagi előnyt 
jelent. 

6. A lelkiismeret békességének és az isteni gond-
viselésben vetett hitnek jelentőségét mutatja be, mint a 
melyek elsőrangú hatalmasságok a gyakorlati életben is. 
A befejezésben még egyszer hangsúlyozza, hogy a hitet-
len ember is boldogulhat a világban s a hívő sem ok-
vetlenül üti meg a főnyereményt. Csak azt akarta mon-
dani, hogy istennek gazdag áldásai vannak hűséges 
gyermekei számára e földi életben is. 

Összecsukjuk a könyvet és bizonyságot teszünk 
róla mi is, hogy Skovgaard által az Úr Lelke szólt. Örü-
lünk, hogy ennek a nagy, Isten áldotta üzenethordó 
követnek magyar nyelven is hallgatói lehettünk. Ezt az 
összefoglalást is azért írtuk, hogy minden olvasónkban 
kedvet ébresszünk az elolvasására. A lelkipásztorok és 
belmissziói munkások sok felhasználható adatot találnak 
benne gyakorlati keresztyén munkájukhoz. Világiak is 
bizonyára nagy élvezettel fogják olvasni már csak ritka 
gyakorlati irányánál fogva is. Jó munkát végzett a Prot, 
írod. Társaság kiadásával. Podmaniczky szépen, élvez-
hető magyar nyelven fordította le. Kiállítása: a „Házi 
kincstár" régebbi köteteinél megszokott szép, díszes 
kötés, tiszta nyomás. m. k. 

Felhívás. Dr. Baltazár Dezső püspök az Orle. el-
nöke, az egyesület képes heti néplapjának, a Vasár-
nap-naik példányaiból, egy fél évre 2500 ingyenes pél-
dányt engedélyezett, katonai kórházak részére. Szeretettel 
kérem azokat a lelkésztársakat, a kiknek gyülekezete 
körében ilyen katonai kórház van : méltóztassanak en-
gem értesíteni arról, hogy hány ingyenes lappéldányra 
volna szükség? (Természetesen nem minden katona ré-
szére 1—1 példányt, hanem minden kórterem részére 
csupán 2—3 példányt számítva.) Az ingyenes példányok 
javarésze ugyan már le van foglalva, de egy pár száz 
példány még mindig áll rendelkezésre. Tisztelettel Uray 
Sándor, ref. lelkész, a „Vasárnap" szerkesztője Debre-
czen, Kossuth u. 75. szám. 

Előfizetési felhívás. Négy sorozat bibliai elmél-
kedést bocsátok sajtó alá, Krisztus szeretete, Bélyegek, 
Háború és Az evangélium középpontja czímek alatt. Az 
első füzet hatot, a többi hármat—hármat tartalmaz azok-
ból az egyházi beszédekből, melyeket az utóbbi hóna-
pokban mondtam el Budapesten a Kálván-téri s a Szilágyi 
Dezső-téri ref. templomokban. Hogy szerény igehirdeté-
semmel kilépjek az elé a szélesebbkörű nyilvánosság 
elé, melyet a nyomtatott betű van hivatva biztosítani, 
arra, több oldalról felhangzott buzdításon kívül, az a 
meggyőződésem bátorít, hogy beszédeim, ha igénytelenek 
is, az örök evangéliumból tartalmaznak egy-egy sugarkát. 
S hogy a szeretet és vigasztalás evangéliuma minél több 
lélekhez s minél többféle úton eljusson, arra hazánkban 
nagy szükség van. A négy füzet előfizetési ára 2 K, 
postai küldéssel 2*20 K. Előfizetési pénzek küldését 
czimemre kérem (Budapest, II., Tégla-u. 3.). Ugyanide 
forduljanak, kik oly szívesek lennének előfizető-gyűjtő-
ívet vállalni. Megjegyzem, hogy a harmadik és negyedik 
füzet az első kettő után néhány héttel jelenik meg s 
küldetik szét. A füzetek tiszta jövedelme a Bethánia-
Egylet sebesült-otthonáé. Vargha Tamás ref. s.-lelkész. 

Az Igaz Gyöngyök márcziusi száma is Takaró 
Géza szerkesztésében szép, építő, vigasztaló tartalommal 
jelent meg. Alkalmas sebesült katonáink és otthon gyá-
szoló híveink közötti tömeges szétosztásra. Intézkedés 
történt, hogy a konventhez is menjen megfelelő számú 
példány. Katonák között leendő szétosztás czéljából 
onnan is expediálják. — Felhívjuk már most lelkésztár-
saink figyelmét a rövid időn belül megjelenő húsvéti 
számra is, a mely ép úgy, mint a karácsonyi a nagy 
időket és mostani viszonyokat tekintetbe vevő tartalom-
mal fog 10,000 példányban megjelenni. Szerkesztőség 
és kiadóhivatal Budapest, X., Ihász-u. 10. (Ref. lelkészi 
hivatal.) 

Az Igehirdető április számának (ára 1"40 K) tar-
talma : Takács Sándor: A hazaszeretet alapjai. (Virág-
vasárnapi.) Dómján Elek: A Megváltó halála példa-
képünk. (Nagypénteki.) Jancsó Sándor: Mit adjunk a 
szeretetért, mely tűrt a keresztfán ? (Nagypénteki.) Jancsó 
Sándor: A Föltámadottnak békessége. (Húsvéti.) Smid 
István : Kell húsvétnak lennie magyar földön. (Húsvéti.) 
D. Szeberényi Lajos Zs.: A reménység. (Vasárnapi.) 
Csermák Béla: Az Isten gondviseléséből. (Háború idején.) 
Paulik János: Mi nyugtathatja meg aggódó szívünket 
a most folyó háborúban? (Vasárnapi.) Mészáros János: 
Só a napfényen. (Háború idején.) Melléklet. Takács Sán-
dor : Elvégeztetett. (Nagypénteken délután.) Békesség 
néktek. (Húsvéti úrvacsora után.) Kiadóhivatal Nagy-
bánya, Híd-utcza 19. sz. Egész évre 12 K, félévre 6 K, 
negyedévre 3 K. 

Abonyi Lajos pályája czímen jelent meg dr. Győré 
Lajos máramarosi ref. főgimnáziumi tanár tollából egy 
rendkívüli meleghangú, élvezetes olvasmányul szolgáló 
méltatás Márton Ferenczről, az abonyi kálvinista ma-
gyaros íróról. Nemcsak a kiváló és még mindig nép-
szerű írót, hanem jó embert is eleven vonásokban állítja 
elénk a szerző, a ki érdemes munkát végzett. A füzetet 
sikerült illusztrácziók élénkítik. 

A madarak és fák napjára való színjáték. Takács 
Emiiné újpesti állami tanítónő „A négy évszak" czímen 
kedves színjátékot írt a madarak és fák napjára. A mű-
vecske alkalmas keretbe foglalja neves jelenkori köl-
tőinknek és magának a szerzőnek hangulatos költeményeit 
és megszólaltatja a négy évszakot és kedves madarainkat 
is. 38 gyermek kap a kis előadásban szerepet, szava-
latot, vagy rövidke mondókát. Minthogy a színjáték 
előmozdíthatja a természet szeretetére és védelmére való 
nevelést és emelheti e szép nap ünneplését, melegen 
ajánljuk. Kiadja Weisz Berthold könyvkereskedő, Új-
pesten. Ára 1 K. 

EGYHÁZ, 

Háborús előadások. Vargha Gyuláné, mint már 
mult számunkban említettük, a ref. főgimnázium díszter-
mében márcz. 9—13-ig öt előadást tartott különösen 
nők számára, a melyen mindvégig nagy közönség vett 
részt. Az előadások rövid tartalmát közöljük. Isten aka-
rata-e a háború ? Isten a békét akarja s a háború tulaj-
donképen az Istentől elszakadt, bűnbe esett ember bű-
neinek a következménye. De Isten a világuralmat a maga 
kezeiben tartja s belevette kormányzásának tervébe a 
rosszat is s azt is fel tudja használni felséges czéljainak 
a kivitelére. Akarata ellenére még a rossznak is s így 
a háborúnak is Isten czéljait kell szolgálni. Isten első 
sorban is mint vesszőt használja a háborút, hogy ben-



nőnket bűneinkre figyelmeztessen, azokért megdorgáljon 
s bűnbánatra indítson. De Isten fel tudja a háborút arra 
is használni, hogy nemes és igazságos földi ügyek szol-
gálatába állítsa s épen azért hihetjük, hogy az igazságos 
ügy mellé áll s azt diadalra segíti. — Milyen a béke, 
a melyet Isten akar? Az ember csak külső, politikai, 
nemzeti, társadalmi békére gondol, de ez sem lehet igazi, 
mint a hogy nem volt igazi Magyarországon a nagy 
világháború kezdete előtt sem, ha a lelkekben Isten 
békéje nem uralkodik. Isten szándéka az, hogy az em-
beriség szemellátható világtörténetébe elejétől fogva bele-
szövődött, de az evangelium világossága nélkül meg nem 
érthető másik történetet, az Isten országának történetét 
fejlessze, kiterjessze, abba minél több lelket belevonjon. 
Mert mennél többen lesznek az Isten országának tagjai 
itt a földön annál inkább terjed az igazi békesség. — 
A békesség fejedelme. Az emberi lélek békéjét Istennel 
a bűn zavarta meg. De Isten nem vetette el egészen a 
bűnös embert, hanem eleitől fogva utat készített szá-
mára, hogy ha elszakadt is tőle, visszatérhessen. Jézus 
a béke helyreállítója Isten és ember között. Jézus, a 
kinek élete és működése nem szorítkozik arra a rövid 
időre, melyet testben töltött a földön, élt, hatolt, mun-
kálkodott kezdettől fogva s él, hat, munkálkodik ma is. 
Munkája azonban, a földre jövetele előtt, inkább csak 
előkészítő munka volt az emberiség történetében. Az 
embernek először meg kellett ismerkednie a bűn hatal-
mával s Istennek bűntgyűlölő szentségével, hogy vágya-
kozzék a szabadulás utáu, s fogékonnyá legyen a sza-
badító befogadására. így jött el az idők teljességében 
Jézus, nemcsak mint tanító, mint példánykép, hanem 
mint Isten önfeláldozó, megváltó szeretetének megteste-
sülése. Számunkra az út az Isten országába a Golgo-
thán át vezet. — Győzedelmes harcz. Mikor Jézus az 
emberi lelket be akarja vonni Isten országába, ellen-
állásra talál. Az embert megkötözi a hitetlenség, a bűn, 
az emberektől való félelem. A lélekben harcz indul meg. 
Ez a harcz úgy lesz győzedelmes harcz, ha hitünkkel 
megragadjuk Jézust, a ki már megvívta a harczot s győ-
zött a kísértés és bűn felett. Ha vele hit által egyesü-
lünk, úgy bennünket is győzelemre segít. — Meggyógyult 
sebek. Az emberi lélek sok sebből vérzik. A földi élet 
gondjai, a betegség, a bűn, a halál, mindmegannyi ellen-
ség, a mely kifosztotta, megsebezte. De jön Jézus, a 
nagy irgalmas szamaritánus s megtisztító bort és gyó-
gy ó gyí tó olajat önt sebeinkbe. Ha az övéi lettünk, akkor 
is lesznek még szenvedéseink, sőt ő érette újabb szen-
vedésekben is lesz részünk. De ezeknek a szenvedések-
nek már nincs keserűsége. A Jézus által meg nem gyó-
gyított sebek az örökkévalóságban még jobban fognak 
bennünket égetni, de a Jézus követésében nyert sebek 
mind meggyógyulnak s Isten eltöröl a szemünkről min-
den könnyet, ott, a hol nem lesz többé fájdalom, sem 
kiáltás, sem halál. — Az utolsó előadás végén a Bethá-
nia énekkara énekelt egy szép éneket dr. Kováts Lajos 
tanár vezetése mellett. Dr. Vargha Gyuláné kijelentette, 
hogy munkája folytatásaként minden pénteken délután 
tart nők számára bibliai előadásokat a főgimnáziumi dísz-
teremben. Áldás kísérje munkáját! 

Lelkészválasztás. A tassi ref. egyház Gerenday 
Endre budapest-zuglói s -lelkészt egyhangú meghívással, 
— a tiszabezdódi ref. egyházközség Porzsolt Lajos s. 
lelkészt választotta meg lelkészéül. 

Tanácsbíró választás. A solti ref. e. m. Baksay 
Árpád szabadszállási lelkészt választotta meg tanácsbíróvá 
a szűkebbkörű szavazásnál Lukácsy Imre dnnavecsei 
lelkészszel szemben. 

A (lunameliéki egyházkerület május 5-én tartja 
közgyűlését. 

Tábori lelkészek. Mult számunkban közölt név-
sorból a dunamelléki ref. egyházkerületből behívottak 
névsorából tévedésből Csikesz Sándor neve kimaradt. 
Olvasóink is tudják, hogy ő Bécsben teljesít szolgálatot. 
Kerületünkből még behívták Hettesheimer Henrik hartai 
és Hettesheimer Fülöp újbanovczei lelkészeket. Az erdélyi 
egyházkerületből, mint a ker. titkár bennünket értesít, S. 
Kovács István sombereki, Gálfi Sándor kiiküllőszéplaki 
és Arkossy Jenő J. lelkészt, ez utóbbi Kőrösmezőn van. 
A mult számunkban közöltekkel együtt eddig 43 lelkész, 
illetőleg s. lelkész teljesít szolgálatot. Örülünk, hogy már 
ennyien. A kinevezett tábori lelkészeken kívül vannak 
olyanok, mint erről már emlékeztünk, a kik megfigyelő-
állomásokon, sebesült-szállító vonatokon végeznek ápoló 
felügyelői ssolgálatot. Theologusaink is derekasan ki-
veszik részüket midenütt az égetően szükséges nagy 
munkákból. 

Lelkészbeiktatás. Kérészy István hevesi lelkészt 
az alsó-borsodi egyházmegye elnökségének megbízásából 
édesatyja Kérészy Barna tiszanánai lelkész és testvére ifj. 
dr. Kérészy Barna e. m. világi tanácsbíró iktatta be 
hivatalába. 

Érettségi vizsgálati elnökök. Azok a VIII. osz-
tályos diákok, a kik a legutóbbi népfölkelési szemlén 
katonai szolgálatra alkalmasaknak minősíttettek, április 
hó folyamán tesznek érettségi vizsgát. Dr. Baksay Sán-
dor püspök megbízásából Budapesten dr. Szabó Áladár, 
Nagykőrösön Ádám Kálmán, Kecskeméten Mészáros 
János, Kiskúnhalason Szilády Áron fog elnökölni. 

Húsvéti üzenet. Mint mult számunkban is jelez-
tük, hadbavonuló, harcztéren lévő és sebesült katonáink 
részére Marjay Károly budafoki ref. lelkész egy szép, 
teljes húsvéti áhítatot (ének, ima, beszéd) írt és szer-
kesztett. A konventhez 10,000 példányt utaltunk 
honnan díj- és portomentesen történik az expediczió, 
csak egy lev.-lapba kerül a megrendelés. Ne feledkez-
zünk meg katonáink lelki szükségleteiről. Minden hús-
véti küldeményhez mellékeljük ezt az üzenetet! 

Monoron jól sikerült vallásos estély volt a polgári 
iskola tornatermében. A vegyes kar által előadott régi 
egyházi ének után Molnár János lelkész tartott aktuális 
érdekű szép beszédet. Losonczi Lajos és Gyula hitok-
tató lelkészek és nejeik kvartettje után Molnár Jánosnak 
„Levél a harcztérről„ cz. háborús képét adta elő ügyesen 
öt kis leányka. A Rákóczi-induló előadása, szavalat és a 
himnusz zárta be az estélyt. 

Adomány. Bátori 'Sigray Pál budapesti presbiter 
újabban értékes, színezüst úrvacsorai boroskannát ado-
mányozott a zúgligeti ref. híveknek. 

Évkönyvek. Két újabban érkezett évkönyvről szá-
molunk. Az egyik a nagybányai ref. egyházközség „Jelen-
tése", a melyből örvendetes kép tárul elénk a Soltész 
Elemér lelkész vezérlete alatt ott folyó munkáról. A gyüle-
kezet 2044 lelket számlál s egy híján 500 adófizető 
tagja van. Az iskolák államiak. Ezekben a lelkész, 
s.-lelkész és egy vallástanító részesített közel 300 tanulót 
vallásoktatásban. Ezenfelül a polgári iskolai leányok 
részére a lelkész, a gimnázista fiúk részére a s.-lelkósz 
tartottak a tornateremben bibliai órát. Úrvacsorával 810 
egyháztag élt, a betegeknek a gyülekezeti úrvacsorázás 
alkalmával viszik el kívánatra a szent jegyeket. Ez a 
helyes kálvinista szokás ! A különben anyagilag is ren-
dezett viszonyok között levő egyház háztartása is meg-
érezte a nagy háborút. Több az adóhátralék. — A lovász-
patonai ev. egyházközség évkönyve immár XXXV. év-



folyamát járja. Bognár Endre lelkész, az egyetemes 
gyámintézet elnöke eleitől kezdve modern lelkipásztor 
volt. Gyülekezete 1130 tagból áll. Van az egyházközség-
ben, mint a fűzet elején közölt névtárból is mindjárt 
szemünkbe ötlik, takarókmagtár (a nagydémi filiában is), 
nő-, legény- és hajadonegylet. A lovászpatonai egyházban, 
mint az egymásután sorakozó adatokból látjuk, csodá-
latosan sok „adakozó" van. Volt adakozás az évkönyvre, 
gyámintézetre, torzsai árvaházra, Istenházára, „Áldott em-
lékre", új oltárra, csillárra, az egyletekre, takarékmagtárra, 
gyülekezeti szegények részére, temetőkerítésre, nem is 
említve a nagyháborúval kapcsolatos jótékony adomá-
nyokat. üreseit sub pondere . . . De a lelkipásztor maga 
járt elő jó példával. Mult évben elhunyt hű élettársának 
emlékére és nevére 1000 K-s alapítványt tett fenntartási 
alapul és 500 K-t adott a nő egyletnek. Az évkönyv vé-
gén látjuk a háborús kimutatásokat és az adakozásra 
való felhívást az elesettek emlékére megörökítő emlék-
tábla czéljára. 

Adományok. A katonák lelkigondozására szolgáló 
vallásos iratokra újabban a következő adományokat vette 
a dunamelléki ref. egyházkerület pénztári hivatala : Sza-
badszállás 178, Pócsmegyer 70, dr. Tóth Dezső ügyvéd 5, 
Sellye 12"39, Gyiícl 6, Baracska (házankénti gyűjtés és 
persely Martonvásáron is) 52'70, Gyöngyös 47'50, Bellye 
26'82. Összesen 398*32 K. A mult számunkban közölt 
összeggel (5309 50 K) együtt 5707'82 K. Az erdélyi 
egyházkerület részéről beküldött 1500 K-val 7207'82 K. 
Kiadás eddig: 3462"21 K. 

EGYESÜLET. 
A szabadság ünnepe. Ezer meg ezer helyen ünne-

peltük ebben az évben is márcziás 15-ét. És most külö-
nös jelentőséggel és erővel hangzik fel mindenütt a 
„Talpra magyar!-1 A Theol. Akadémia dísztermében szép 
ünnepély volt 14-én és 15-én. Az elsőt a Budapesti 
Ref. Ifjúsági-, a másodikat a Budapesti Evangéliumi Ker 
Diák-Egyesület rendezte. Mindkettőn nagy érdeklődő 
közönség volt együtt. Az előbbin B. Pap István és dr. 
Kováts István theol, tanárok, az utóbbin dr. Szabó Ala-
dár, Vidor János, Talcaró Géza mondtak beszédet, ille-
tőleg bibliamagyarázatot. Szavalatok, zeneszámok élén-
kítették mindkét ünnepséget. — A Lónyay-utczai ref. 
főgimnázium dísztermében 15-én délelőtt volt a ref. 
főgimnáziumi Arany János-Önképzőkör hazafias ünne-
pélye, a melyen az ünnepi beszédet Filep Géza ifjúsági 
elnök mondta. Az ünnepélyen Ravasz Árpád igazgató 
szép beszéd kíséretében adta át az intézeti zászlót a 
zászlóvédő legjobb osztálynak, a VIIL-nak. A Theol. 
Akadémia ifjúsága a Kálvin-téri templomba vonult a 
tanárokkal. Az ünnepi imát Kónya Gyula senior mon-
dotta. — Sikerült ünnepély volt a Baár-Madas intézet-
ben is. A növendékek ének-, zene- és szavalati előadásai-
nak keretében Haupt Margit VI. osztályú növendék 
mondott alkalmi beszédet. 

Pályázat. 

A debreczeni ref. főgimnáziumban három rendes 
tanári állásra pályázatot hirdetek, a melyek az 1915. év 
április havában tartandó egyházkerületi közgyűlésen vá-
lasztás által töltetnek be és pedig két állás magyar-
latin képesítésű és ref. vallású, egy állás pedig latin-
német képesítésű és — a tanszék alapítványi jellegére 
való tekintettel — ág. b. ev. tanárral. Évi javadalmazás 
2400 K törzsfizetés, 800 K lakáspénz és öt 200 K-ás 
ötödéves korpótlék. A korpótlék alapjául szolgáló időbe 
a másutt töltött rendes tanári évek beszámíttatnak. A törzs-
fizetés később 2800, 3200 és 3600 K-ra emelkedhetik. 
A megválasztott tanárnak emellett igénye van az ide-
vonatkozó feltételek szerint az állami fizetés kiegészítésre 
és a mennyiben még nem volna tagja, az országos tanári 
nyugdíjintézetbe való felvételre. Ha a törzsfizetós és a 
fizetéskiegészítés együttvéve a 3200 K-t meghaladja, a 
lakáspénz ez, együttes összegnek egynegyed részében 
folyósíttatik. A pályázati kérvényt a tiszántúli ref. egy-
házkerület közgyűléséhez kell intézni és fel kell szerelni 
a következő okmányokkal: keresztlevél, érettségi bizo-
nyítvány, tanári oklevél, az előbbi alkalmazásról szóló 
bizonyítványok, az esetleges irodalmi működés igazolása, 
a katonai kötelezettség irányában fennálló viszony iga-
zolása, közhatósági orvosi bizonyítvány a pályázónak a 
tanári pályára alkalmas voltáról. A kérvényt 1915. évi 
márczius 25-ig a ref. főgimnázium igazgatóságához Deb-
reczenbe kell beküldeni. A megválasztott tanár köteles 
lesz tanszékét az 1915—16. tanév kezdetével elfoglalni 
és a tanév folyamán székfoglaló értekezést tartani. 

Debreczen, 1915 márczius 3. 
Dr. Baltazár Dezső, 

püspök. 

Felelős szerkesztő : B. P a p Is tván . 

HIRDETÉSEK. 

Q i p r j p O A T T Á gőzüzemre berendezett csász. 
l y 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, tiszla 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. :: 



Böfl magyar óragyér gőzerő-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

N I Ü L . L E R J Á N O S 

utóda M A J E R K Á R O L Y 

Budapest, ¥11., Thököly-út 52, 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek Ingyen. 

A l e g j o b b 

k á l y h á k a t é s ^ÉLj, k a n d a l l ó k a t 
———— szállít " • " Í | Í | M Í c a á . « m & a d éa I r ig&ly l 
H £ / I M H l u d v a r i széLll l tá 

B u d a p e a t , T i 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 esze 

a Tédő-
^ •gygye i . 

M E I D I N G E R - O F E N 

^ H . H E I M ^ 

Prospektusok ét költségvetések Ingyen és bérmentvn 
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 a r i a V a l é r i a t t t o a a Í O . 

Ne menjünk üres kézzel sebesült és 
beteg katonáink látogatására! 

Hasznos és lelket építő olvasmányokat osztogathatunk kö-
zöttük, mely az ö szomorúságukra fényt derít. Ajánljuk e 
czélból az Uray Sándor debreczeni lelkész által szerkesztett 

B I B L I A I K É P C S A R N O K 
czímü 2 és 4 filléres traktátus-sorozatot. Rövid, világos és 
egyszerű elmélkedések ezek az Élet könyvéből, mindegyik-
hez művészi kivitelű kép van alkalmazva. Mindenik egy-

egy útjelző a Szentíráshoz. 
A Bibliai Képcsarnok a következő két sorozatból áll: 

I. sorozat: Ószövetségi képek. 
Jób. 4 oldal K —.02 
Arany borjú. 8 oldal „ —.04 
Sámson meséje. 4 oldal —.02 
A XXIV. zsoltár. 8 oldal „ —.04 
A babyloni vizeknél. 4 oldal „ — .02 

II. sorozat: Újszövetségi képek. 
Jézus születése. 8 oldal K — .04 
Jézus tanítványai 8 oldal —.04 
Jézus és a gyermekek. 4 oldal — 02 
Jézus és a samáriai nő. 8 oldal „ —.04 
Kánai menyegző. 4 oldal „ —.02 
Zakeus. 4 oldal „ — .02 
Tékozló fiú. 4 oldal „ —.02 
Irgalmas Samaritánus. 4 oldal „ —.02 
Jairus leánya. 4 oldal „ —.02 
Mária és Mártha. 4 oldal —.04 

Nagyobb rendelésnél megfelelő kedvezmény! 
25 koronás rendelésnél 25%; 50 K-ás rendelésnél 40%; 

100 K-ás rendelésnél 50" , árengedményt nyujtunk. 
Kiváló tisztelettel 

H E G E D Ű S É S S Á N D O R 
protestáns irodalmi könyvkiadóhivatala, 

Debreczen. 

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. 

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 0.— 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 <>.— 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 

tnzzánk juttatni szíveskedjenek. 

Épen most je lent meg. Épen most je len t 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. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és ki tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

" H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 
Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 

(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mi l l ió korona 
évi árúforgalommal. 
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^ ^ Ú J D O N S Á G O K ! ! & & 
SZÜNTELEN IMÁDKOZZATOK! írta Murányi János ref. lelkész • . • K —•20 

NE SÍRJ! Útmutató a vigasztalás örök forrásához. A pécsi Bethánía-egylet ki-
adása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K - • 2 0 

ÉLET ÉS HALÁL. Vallásos elmélkedések. írta Muraközy Gyula . . . . K —•80 

JÉZUS ÖNARCZKÉPEI. Hat elmélkedés. í r ta : ífj. Victor János K 2.— 

BESZÉDEK ÉS HOMILIÁK FRANCZIA S Z Ó N O K O K MÜVEIBŐL. Átdol-
gozta Somogyi József ref. lelkész K 2.— 

I S T E N ÉS A HÁBORÜ. írta Nagy Lajos K —.50 

EGYHÁZI BESZÉDEK A VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN. írta Kis József esperes 
K 3.40 

H É T K Ö Z N A P I TEMPLOMI IMÁDSÁGOK tekintettel a háborúra. írta Har-
K —.50 

KAPHATÓK RÓKÁI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN 
B u d a p e s t , 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 . 

Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL ker. t Máría-utcza lí* szám* Te le fon ; 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 gyakorlattalbíró 
speczíálisták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egytázgyülekezetek-
nek iskolák és templomok, 
valamint lelkészi- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. j t Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánat ra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR, ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 6 1 5 8 4 . 



P R O T E S T Á N S 

Megje len ik m i n d e n vasá rnap . 
S z e r k e s z t ő s é g cs 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 k é z i r a t o k , e lő f i ze t é s i és h i r d e t é s i 

d i j a k s tb . küldendők. 
L a p t u l a j d o n o s és k i a d ó : 
A KÁI.Vi N'-SZÖVETSÉG 

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

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

Belső munka tá r sak : 
B ö s z ö r m é n y i Jenő, Marj ay Károly, S e b e s t y é n Jenő, 

Tari Imre dr. é s V e r e s s J e n ő 

Előfizetési ára : 
Egész évre : 18 k o r . , félévre: S) k o r o n a , 

negyedévre : 4 ko r . 50 f i l l é r . 
Kálvinszövetségi t agoknak egy cvro 12 k o r o n a . 

Hirdetési díjak : 
Kéthasábos e g é s z oldal 40 K, fél oldal 2i> 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

T A R T A L O M . Az É le t Könyvéből : Nagypénteken. Nyáry Pál. — Vezéroz ikk : Fejsze a fák gyökerén. — p. — T á r e z a : Egy 
kis idő. Sántha Károly. Emlékezés Misztótfalusi Kis Miklósra III. Dr. Pruzsinszky Pál. Levél Boszniából. Tóth József. 
— B e l f ö l d : Ref. tábori lelkészek. — Kül fö ld : Nagybritánnia. p. — A mi ügyünk . — I r o d a l o m : Harnack Adolf 
két újabb könyve. Montanus. — Egyház . — Iskola . — E g y e s ü l e t . — Gyászrovat . — Szerkesz tő i ü z e n e t e k . 
— Különfé lék . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből. 

Nagypénteken. 
„Vedd a te fiadat, ama te 

egyetlenegyedet, akit szeretsz, 
Izsákot és menj el Mórijának 
földére és áldozd meg ott égő 
áldoz atnl a hegyek közül egyen, 
a melyet mondándok néked." 

1. Mózes 22.2. 

Szülői szívek, talán sohasem voltatok annyira fogé-
konyak az Ábrahámnak adott parancs súlyának meg-
értésére, mint a nehéz próbák ezen idejében, a midőn 
nap-nap után olyan sok édes apának és anyának kell 
odaadni nemcsak az ő egyetlenegyét, hanem sok család-
ban többet is az egynél. Ábrahám kész feláldozni az ő 
egyetlenét s ha apai szívében át-át viharzik is néha a 
gyászos aggódás meg-megkísértő gondolat-sorozata, lelke 
az Isten ígéretéből táplálkozik, hiszen megígértetett, hogy: 
„Izsákban neveztetik nékecl mag" s épen ezért „Isten a 
halálból is képes feltámasztani" az ő szerette gyermekét, 
ha látja az apának hű engedelmességét a legnehezebb 
parancsolattal szemben is. 

így jutnak el a Mórijah hegyére. Már megépül az 
oltár . . . már készen áll a meggyújtandó farakás . . . 
már Izsák is ott fekszik az oltáron megkötözve, már a 
kés is megvillan az apa kezében — a midőn hangzik 
az isteni szó, mely jelzi, hogy a parancs csak próba volt 
s egyben megmutatja a kost, a melynek Izsák helyett 
kell elvéreznie . . . 

Ugyanennek a hegycsoportnak egy másik dombján, 
a Golgotán is megépül egy áldozati oltár, de nem kövek-
ből, hanem durván ácsolt keresztalakú fából és rajta ki-
feszített kezekkel és lábakkal függ a Fiú . . . az ígéret 
Fia ! Fejét töviskorona vérzi, kezeit, lábait durva szegek 
járták át. A Bárány, kinek élőképe ott vérzett el a Mórijah 
hegyén az Ábrahám bárdja alatt. 

„Ábrahám, Ábrahám! Ne nyújtsd ki a te kezedet 
a gyermekre!" 

Az, a kit te adsz, engem meg nem engesztelhet, 
bármily engedelmes legyen is életed, elégtételt te nem 
adhatsz, hanem nézd, én adom az áldozati bárányt . . . 
Hadd prédikálja a világnak annak a Báránynak az el-
jövetelét, a ki az idők teljességében önként lépett a 
Golgota áldozati oltárára, hogy a mit meg nem szerez-
hetett az emberi áldozat, megszerezze ő a mi számunkra 
a bűnbocsánatot és üdvösséget. 

És ez az érettünk megöletett Bárány akar be-
vezetni bennünket is a meg nem váltott világ gondol-
kodásmódjából a megváltott világ gondolkodásmódjába. 

A meg nem váltott világ még mindig abban a 
gondolatban ól, hogy van valamije, a mit Istennek adhat 
és épen ezért úgy fogja fel Istennel való viszonyát, mint 
a melyben ő akar adni az Istennek. 

A Golgotán elvérzett áldozati Bárány pedig arra 
tanítja meg az ő nyomdokain haladókat, hogy Isten az, 
a ki adott nekünk s a mi teendőnk Istennel szemben 
nem lehet más, mint elfogadni, a mit Ő felajánlott. 

Az evangéliumon kívül minden vallás ezt kiáltja 
felénk: „Tégy!" Az evangélium az egyetlen, mely erre 
indítja a lelkeket: „Vegyetek/" 

Ember, alázd meg magad! Bármit helyezzél is az 
oltárra, Istent a magadéból meg nem engesztelheted. 
Bűneidért áldozatot nem hozhatsz. De nézd, Isten meg-
hozta tehelyetted azt az áldozatot, a mire képtelen voltál 
magad ! Jöjj, fogadd el a Bárányt, a ki kész volt helyet-
tünk menni a halálba, csakhogy nekünk életet szerez-
hessen. 

Vajha nagypénteki ünneplésünk ne puszta szána-
kozás lenne az Isten bárányának szenvedésein, hanem 
meglátása a magunk tehetetlenségének, a magunk mezí-
telenségének, koldus szegénységének és elfogadása Annak, 
a Kit az Isten küldött megváltásunkra ! 

Nyáry Pál. 



FEJSZE A FAK GYÖKÉRÉN. 
Itt a budai határban állítólag összeírták azokat a 

diófákat, a melyek hadiczélokra alkalmasak. Lehet, hogy 
innen-onnan ezekre is rákerül a sor . . . A fejsze immár 
a fák gyökerére vettetett, a szép, nedvdús és még sok 
gyümölcsöt ígérő fákra is. Itt vannak és jönnek még 
majd a nagy megpróbáltatások napjai. Még sok ezer élet 
elmúlása, tengernyi könny hullása árán remélhetjük csak 
jövetelét az áldott békének, a melyet, míg itt volt, nem 
becsültünk meg és nem használtunk ki eléggé. Ha gon-
dolunk arra, hogyan téptük és marczangoltuk egymást, 
hogyan fordultunk egymás ellen ádáz indulatokkal csak 
a közelmúltban is, akkor önkéntelenül is eszünkbe juthat 
a békesség áldott Fejedelmének fájdalmas szemrehányása, 
a mit virágvasárnapi bevonulása idején mondott Jeru-
zsálem felett: Vajha megismerted volna, a melyek bé-
kességedre valók! 

De még inkább lelkünkbe vágódik az a másik pró-
fétai szózat, a melyet a via dolorosán mondott Jeruzsá-
lemnek szenvedéseiben résztvevő asszonyaihoz : Jeruzsá-
lem leányai ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon . . . 
Mert ha a zöldelö fán ezt mívelik, mi esik a száraz fán! 

A fejsze felemeltetett és odavettetett sok rossz, kor-
hadt fának gyökerére. Ki ne gondolna most ezekben a 
napokban azokra az égbekiáltó gonoszságokra, a melyek-
ről a mult napokban oly nagy elszörnyedéssel hallottunk, 
olvastunk. Fiaink százezrei álltak ott fenn a Kárpátokban 
velőt fagylaló hidegben, hóviharban, ezernyi veszély kö-
zött és voltak közöttük, a kiknek ruházata hitvány, szét-
málló és csizmája papirostalpú volt. Eszünkbe juthatott 
az apostoli intés abból a sokak által oly lenézően kezelt 
régi könyvből: Minden rossznak, sokak romlásának és 
megrontásának gyökere a pénznek szerelme. De ha nem 
gondolunk is az ilyen égbekiáltó, vérlázító dolgokra, 
hány más gyökér is van, a mely hitvány, rossz gyümöl-
csöt termő fákat táplál. Felfogások, élet- és világnéze-
tek, rendszerek nagy erő- és tűzpróbája van most. Nem-
rég láttunk egy elterjedt napilapban ilyen kijelentést: 
„én imádom (sic!) az embert, a ki mulat, mert ebből 
árad minden erő és ez mutatja, hogy itt egy náczió él 
és készíti elő a katonákat, a kik a háborúba nem el-
pusztulni indulnak, hanem győzni." Hogy milyen erők 
áradtak ki az ilyen felfogásból, a melyet sajnos, sokan 
osztanak, ebből a minden áron való mulatni és testet, 
lelket megrészegíteni vágyásból, arról még majd sok szó 
esik a nagy háború elmultával . . . 

Most van a nagy emlékeztetések, számadások, tűz-
és erőmegpróbálások ideje. Nem csak a külső esemé-
nyekre gondolunk. Azokra is természetesen. Már ennek 
a borzalmas felfordulásnak kezdete óta váltig hangoz-
tatják, hogy a nagy élet-halál harcznak jobbra vagy 
balra eldőlte attól függ, hogy a küzdő felek milyen fel-
készültséggel mentek bele a nagy háborúba, milyen 
készletek felett rendelkeznek. A kiéheztetés rendszere 
nem új találmány. De nemcsak fizikai, anyagi dolgokban 

való készültségről és nemcsak épen arról a kiéheztetésről 
van szó, a mellyel ott künn a nagy mérkőzésben élnek 
egymás leküzdésére az ellenfelek, nemcsak ez ellen van 
szükségünk minden energiánkra, előrelátásunkra és még 
a morzsák megbecsülésére is. Szükségünk van nagy lelki, 
erkölcsi készletekre is. Különösen ezekre nézve kell zöl-
delö és nedvdús fáknak maradnunk. Bármit hozzon is 
a jövő, a nagy tarolás után magunkban kell hordoz-
nunk, a kisarjadzás, az újraéledés feltételeit és remény-
ségét minden téren. Jaj annak a fának: egyénnek, nem-
zetnek vagy bármi más intézménynek, a mely korhadt-
nak, száraznak találtatik! . . . —p. 

TÁRCZA. 
Egy kis idő. 

Egy kis idő s a rózsa elvirul, 
Csillag leesik, minden megavul; 
Mikor szerencsénk s szép napunk letűnt 
S bús alkonyatra hajol életünk: 
Csak egy marad meg a romok felett: 
Az édes-fájó szent emlékezet. 

Egy kis idő és szíved nem dobog; 
A kik szeretnek, azok boldogok. 
Szeress, szeress szívedből, a míg élsz, 
Késő szeretni már, ha sírba térsz. 
Elleneiddel békülj ki hamar, 
A míg sírodnak hantja nem takar. 

Egy kis idő és nem vagy elhagyott: 
A porbúi az igazság kiragyog, 
S melyért könny csillog annyiak szemén, 
Megkoszorúzva áll a szent erény 
S a mély síroknak titkos zárait 
Feltöri a szeretet és a hit. 

Egy kis idő — és mintha jó anyánk 
Bölcsődalát még most is hallanánk; 
Bölcsődal és gyászének összecseng 
És elnyeli a temetői csend. 
Egy kis idő — de mindörökre él 
A lélek, mely szeret, hisz és remél. 

Sántha Károly. 

Emlékezés Misztótfalusi Kis Miklósra. 
III 

Két dologról volt meggyőződve, arról nevezetesen, 
hogy lelkesedése az Isten előtt kedves s hogy feltett 
szándékának végrehajtására elegendő erőt ad neki az, 
a ki elég hatalmas az erőtlenség pótlására. „Ha az Isten 
ihlette belém azt az indulatot, bizony engem egészségben 
megtart, míg az véghez mégyen." Lelkesülten és remény-
séggel telve mondja: „Énnekem pedig tsak a kell, Egész-
ség, melly meglévén, mind reá érkezem lassan lassan. 



Ugy is lön, nekem a Fejem sem fájt, valamíg annak a 
Munkának végét értem : noha a dolgom éktelen sok volt; 
mind eleségem igen vékonyan volt. Néha egy hónapig 
is bizony Bort nem ittam és mennél alábbvaló és oltsóbb 
Eledellel lehetett, olyannal éltem. Olyan sziikön költő 
voltam, hogy véghez vihessem azokat, a mikhez kez-
dettem. Sokszor ugy kiadtam a Pénzemet, hogy kenyér 
vételre is egy Polturám sem maradott. Néha dolgozott 
én számomra húsz ember, kiknek fizetésekre az én két 
kezem keresményének mind elégnek kellett lenni." 

Az akadályokon kívül, a melyekről a könyvnyom-
tató a fentebbiek során értesít, voltak még mások is, a 
melyekről később így emlékezik meg: „Mikor a Bibliát 
ollyan nagy fervorral nyomtatni contuálnám, az Erdélyi 
Ref. Ekklesia, vagy Erdély Országa felküldött embere 
mindenképen azon lévén, hogy engemet ínterturbáljon 
munkámban. Conciliumot (az-az az Amsterdami Consis-
toriumot) egybe-gyüjtötte ellenem, hogy legalább dehor-
táljanak . . . hogy elő ne menyek a munkában : én azt 
feleltem: Si totus mundus se milii opponat, ego toti 
rnundo me opponam, nec desistam, dum spiritus hos 
reget ortus . . . a Corrector Társaim is el-tsüggedvén, kez-
dették javallani, hogy Cedendum praesenti necessitati." 
Misztótfalusi nem engedett „cum triumpho véghez vivém 
munkámat". 

A mily arányban közeledett a megkezdett munká-
nak végéhez, abban az arányban megnövekedett vágya-
kozása is, hogy régen, idestova 10 év óta nem látott 
hazájába visszatérhessen. Bizonyosan örömmel gondolt 
vissza a kiállott küzdelmekre s örömmel gondolt az 
időre, a mikor majd régen elhagyott hónát felkeresheti. 
Bod Péter e Bibliáról így emlékezik meg: „Ez a Biblia 
olly kitsiny hordozható formában, kedves betűkkel, tiszta, 
vékony papirosra, hiba nélkül vagyon nyomtatva, hogy 
akkor még az idegen nemzetek is igen tsudálták s a 
mi Nemzetünk is már ma minden Editziók felett becsülli". 

Az 1689. év őszén indult el Misztótfalusi Kis Miklós 
hazájába, Dézsi Lajos szerint a nyomdaszereken és mát-
rixokon kívül 3500 teljes Szentírást, 4700 Uj-testamen-
tumot s ugyanannyi zsoltárt indított útnak. 

A szállítmányt útközben veszedelem fenyegette, 
Lengyelországban a könyveket egy lengyel földesúr le-
foglalta és Misztótfalusinak ugyancsak sok fáradságába 
került, míg féltett kincsét kiszabadította. Még a lengyel 
király, III. (Sobieski) János közbenjárását is kikérte. 
Boldog volt, mikor könyveit megkapta, a melyekkel most 
már sietve igyekezett hazája felé. 

Dr. Pruzsinszky Pál. 

Levél Boszniából. 

Nagytiszteletű uram 1 

Vasárnap. Milyen nehezen várt nap. Újra együtt 
lenni egy csomó kereső, szomjúhozó lélekkel, a kik vár-
ják az örömhírt, keresnek összeköttetéseket az odafent 

valókkal, a kik érzik, hogy hétköznapon fáradt, gyakor-
latokkal tört, sárban taposó, alázatosan a legutolsó al-
tisztnek is hűségesen köszöngető katonák. De vasárnap: 
akkor emberek. Egy sorban állnak a zászlós úrral, az 
őrmester úrral, egy vágy, egy czél hozza őket össze, 
mind egynek szalutálnak, egy előtt hajolnak meg : az ő 
szerető mennyei Atyjuk előtt. Az ember ilyenkor tudja 
meg, milyen jó és szép együtt lenni az Örökkévalóval. 
Ilyenkor tudja meg, mit jelent az ő tornácza után kí-
vánkozni. Ma legalább 300 magyar és német katona állt 
előttünk evangelikus kollegámmal, hogy különböző nyel-
veken vegyék Isten Igéjét. A gimnázium udvarán gyü-
lekeztünk, s itt hangzott fel a hatalmas ének: Ein feste 
Burg ist unser Gott . . . (Csoportonkint jönnek, ma csak 
két németül nem tudó magyarom volt, a többi bácskai 
sváb vagy erdélyi szász.) Hogy nekünk, kálvinistáknak 
nincs legalább egy énekünk, a melyet minden nemzet 
kálvinistája, mint közös énekét ismerné el. Magyar, né-
met, tót lutheránus atyámfiai különböző nyelven, de egy 
szívvel, lélekkel fújták, hogy a nagy kaszárnya zaja a 
hátunk megett egyszerre elcsendesedett. Közelről is él-
vezet volt hallani, különösen az erdélyiek éneklését. 
Hiszem, hogy távolról még szebb lehetett. Jó, becsületes 
családapák álltak az első sorban. Némelyiknek könny 
csordult ki a szeméből. Bizonyosan hazagondolt, az ott-
honi templomra, a családra, tűzhelyre. Hazakei ül-e mos-
tanában vagy egyáltalán meglátja-e még valaha az övéit. 
Népfölkelők, a kik annyira kiérdemlik mindnyájunk be-
csülését. Szolgálatuk nehéz, fárasztó, odahaza nem hi-
szem, hogy annyi fizikai munkát végeznének naponkint: 
ott állnak lesütött szemekkel, lehajtott fejjel. Istennel 
beszélnek. Béke, nyugalom, csend van az arczukon. Miért 
nem lehet mindig így? Miért nem vihetik azt a csendet, 
békét a kapukon ki is magukkal? 

Rám nézve az tette a napot ünnepélyesebbé a szo-
kottnál, mert ma szenteltem fel azokat az úrvacsorai 
edényeket először, melyeket édesanyám küldött a ré-
szemre. Úgy éreztem, mintha ma több jogon hívogathat-
nám a szomjúhozó, éhező lelkeket Annak asztalához, a 
ki megalázta magát mindhalálig, még pedig a kereszt-
fának haláláig. 

Alapigémet és magyarázatomat a legnagyobb figye-
lemmel hallgatták. „A ki velem nincs, ellenem van és 
a ki velem nem takar, tékozol." Magyar beszédemben 
azt fejtegettem, hogv mit tesz Krisztussal lenni és mit 
tesz ellene lenni. Mit tesz elfogadni azt a nagy kegyel-
met, melyet Isten az Ő szent fia által adott meg nekünk. 
Mit tesz benne élni egy olyan világban, a melyik el tudja 
választani a szentléleknek megvilágító hatalma folytán 
a jót a rossztól, ezt a világot attól a világtól, a hol 
Krisztus az Úr s a hol egy olyan sereg veszi őt körül, 
melynek tagjai mind úgy juthattak oda, mert elfogadták 
a feléjük nyújtott kezet, magukra vették a menyekzői 
ruhát, melyet a szíves, szerető szívű házigazda minden 
vendégének odanyújt, a ki egyszer átlépte küszöbét. 

. . . Szegény jó emberek, hiszem, hogy szívesebben 



hallgatták volna otthon, valamelyik csíki vagy bácskai 
templomban. 

A német beszédemben az élet czéljaira igyekeztem 
rámutatni, Arra, a ki végczél is, forrás is. 

Egy jóravaló bácskai népfelkelő a végén azzal 
jutalmazott meg, hogy elkérte tőlem beszédein szövegét, 
mert a feleségének nagyon szeretné hazaktildeni. Ezáltal 
aztán kényszerített, hogy hazajövet le is írjam, a mit 
már élőszóval elmondtam nékik. 

180 vette fel köziilök az úrvacsorát. Jele az idő-
nek, a mikor a legegyszerűbb ember is igyekszik lelké-
ben nagyobb takarítást, nagyobb, tisztességesebb szám-
adást végezni. Adja az Úr, hogy a végén mindegyik hű 
sáfárnak találtassék. 

Örömmel fogadták a magyarok és magyarul értők 
a „ Harmatcseppek "-et. A németek közt pedig az „Ein 
feste Burg ist unser Gott" czímű ének, ima, elmélkedés 
és egy csomó bibliai helygyűjteményt osztogattuk, me-
lyet a héten Bécsből, Beck József lelkész jóvoltából 
kaptam. Ha látta volna az örömet, a mellyel mindegyik 
kapott a füzetek után, hiszem, hogy még egy csomó 
könyvecskében is részesítette volna őket. 

Örömmel látom, hogy mindenféle válaszfal leomlott 
a lelkekben, melyeket békés időben olyan gondosan ápol-
gatnak. Háborúnak kellett lenni, hogy egy görög katli. 
tanító, mint szanitécz-katona legyen egyik leghűségesebb 
Harmatcsepp-osztogatóm Békássy ref. tanítókollegájával 
együtt azok közt a beteg magyarok közt, a kik közé 
én nem mehetek el. Háborúnak kellett lenni, hogy arról 
beszélhessünk, hogyha a gimnázium díszterméből kiszo-
rítottak is bennünket az újonnan jött csapatok, de hát 
miért nem végezhetnénk istentiszteletünket a róni. kath. 
templomban, ha már azok befejezték Isten tisztelését az 
ő módjuk szerint. Hiszen ez eddig mindössze egy gon-
dolat, a mi a tiszteletreméltó francziskánus atyák atyafi-
ságos szeretetén, nemkülönben az itteni plébános hoz-
zánk való hajlandóságán hajótörést szenvedett, mielőtt 
konkrét formát vett volna magára. De az idők jele, hogy 
Boszniában ma ilyen dolgokról beszélnek is az emberek. 
(Szó köztünk maradjon vagy nagyon régen mondhatták, 
hogy : Ex oriente lux, vagy az az Oriens végtelen távol-
ságra van tőlünk, mert bár sok piszok, sok szenny az 
utczákon : a Keletre vallanak, de a luxból minél keve-
sebbet tapasztaltam úgy a bentlakók, mint köztük a 
világosság terjesztői között is.) 

Befejezem vasárnapomat. Boldog voltam, mert ma 
sokakat láttam boldogoknak, megbékélteknek annak 
kegyelméből, a ki engem is idehozott, s a ki általam 
akarja az 0 országát ezen a helyen terjeszteni. Áldassék 
az Ö szent neve 1 

Tuzla. 
Tóth József, 

ref. tábori lelkész. 

BELFÖLD. 

Ref. tábori lelkészek. 

Lapunk f. é. 8. számában „Fontos megállapodá-
sok" czímen közöltük, hogy az egyet, konvent elnöksége 
értekezletre hívta össze a ref. egyházkerületi elnöksé-
geket a magyar ref. tábori lelkészek szaporítása és a 
katonák (behívottak és sebesültek) közti iratterjesztés 
tárgyában. 

Az első pont tekintetében az értekezlet megállapo-
dása folytán a konventi elnökség felhívta a püspököket, 
hogy jelöljék meg azokat a helyeket, a melyekre kerü-
letükben tábori lelkész volna kinevezendő és azokat a 
lelkészeket is, a kiket a tábori lelkészi szolgálatra alkal-
masaknak tartanak. 

A püspök urak e felhívásnak megfeleltek s beter-
jesztették a konvent elnökségéhez mind a helyek, mind a 
javaslatba hozott lelkészek névjegyzékét. Ezeket a ki-
mutatásokat, a konvent elnöksége haladéktalanul a had-
ügyminiszterhez tette át, ismételten kérve a ref. magyar 
tábori lelkészek számának arányos felemelését. 

Örömmel értesülünk, hogy ennek a felterjesztésnek 
meglesz az eredménye. Kilátás van ugyanis arra, hogy 
a ref. tábori lelkészek száma arra az arányra fog emel-
tetni, a mely a róm. és gör. kath. katonák és tábori 
lelkészeik közt van. Ezidő szerint be van híva 750 róm. 
és gör. kath. lelkész. Ezt viszonyítva a legénységhez, a 
monarchia mindkét felének lakosságát ós a katonaságot 
tekintve, a ref. tábori lelkészek száma 60 lenne. Eddig 
ki van nevezve — túlnyomólag magyar — 40, kineve-
zés alatt áll 10 s kilátás van arra, hogy a hiányzó szám 
is rövid időn belül kineveztessék. Ujabban kinevezés 
történt vagy fog történni a következő helyekre: Kapos-
vár, Szabadka, Újvidék, Kecskemét, Kassa, Brassó, Sze-
ged, Szolnok. 

Nemcsak meg van engedve, de kötelességévé van 
téve minden tábori lelkésznek, hogy a részére meghatá-
rozott körzetben híveit felkeresse. 

A hadügyminisztérium, mint már egy idő óta teszi, 
a kinevezendő, illetőleg behívandó egyének iránt — a 
zsinati II. t.-cz. 60. §-ának megfelelőleg — mindig meg-
hallgatja a konvent püspökelnökét. 

Mindez igen megnyugtató s egyházunkat hálára 
kötelezi a konvent elnöksége iránt, a mely tábori lel-
készeink ügyének rendezését, a hadügyminisztérium elő-
zékenysége mellett, legalább egyelőre ily kielégítő módon 
eszközölte. 

KÜLFÖLD. 
Nagy b ri tá n n ia. 

KaczérTcodás. Közvetett úton és módon vettiik azt 
a hírt, hogy a pétervári akadémia ülésén egy orosz püs-
pök azt a kellemes hírt jelentette, hogy olyan anglikán 



püspököktől, a kik Oroszországot beutazták, leveleket 
kapott, a melyekben ezek azt a vágyukat fejezik ki, 
hogy az anglikán egyház az angol-orosz barátság inti-
mebbé tétele czéljából egyesüljön az orosz orthodox egy-
házzal. Hisszük, hogy ez az egész terv ilyen alakban és 
kifejezéssel csak a mostani Angliában általános német-
gyűlöletnek és ebből folyó orosz-angol természetellenes 
szerelmi ömlengésnek torz- és halvaszülött terméke, de 
azért azok előtt, a kik ismerik az anglikán egyház kö-
rében már előbb is meglévő felfogásokat, ez a hír és 
vágy nem túlságosan meglepő. Az anglikán egyház kö-
rében ugyanis eleitől kezdve volt olyan párt, a mely azt 
tanította és vallotta, hogy „Anglia egyháza" (Church of 
England) tulajdonképen nem a reformáczió szülötte és 
kézzel-lábbal tiltakozott a protestantizmus táborába való 
sorozás ellen. Súlyt helyezett a püspöki kormányformára, 
mint isteni instituczióra és az apostoli szukczesszió merev 
dogmatikai álláspontján maradt. Tudjuk, hogy ez az 
irányzat és párt különös nagy erősbiilést nyert a mult 
század közepén fellépett puseyismus által és melegágya 
lett a ritus terén is a romanizáló visszaéléseknek. Ennek 
a pártnak sorából kerültek ki a római egyházba „vissza-
térők" százai az angol főurak és papok közül. Az 
angol róm. kath. egyháznak kiváló főpapjai Newmann, 
Wiseman és Manning bíbornokok is az anglikán egy-
háznak ebből a pártjából léptek át a római egyházba 
és az Ő áttérésük valóban csak egy kis lépés volt, 
Hiszen Róma is közeledett feléjük. Elnéző volt a ben-
nük maradt „régi kovásszal" szemben. P]z a romanizáló 
párt volt az, a mely az angol püspökök apostoli szuk-
czessziójának elismeréséért is zörgetett a római kúria 
ajtaján, de ott kosarat kapott. Az utóbbi évtizedek-
ben ez a „magas egyházi" (high church) párt nagyon 
megerősödött, sorából sok püspök is került ki. Nem 
csoda, ha vérszemet kapott, Sok anglikán templomban 
megjelent a teljesen római mintára berendezett oltár, 
szentelt víz, tömjén, a szűzanya, szentek segítségül hí-
vása, a monstranczia az állandó szent ostyával, ennek 
imádásával, a körmenet stb. Az ilyen templomba belépő 
valóban semmi különbséget nem láthat a római és 
anglikán istentisztelet között. Az anglikán egyház „evan-
géliumi pártjához" (evangelical party) tartozó hívek és 
papok a legtöbb esetben hiába kértek orvoslást a püs-
pököktől és parlamenttől. Vizsgálatok indultak, de aztán 
abbamaradt minden. — Azt akarjuk tehát mondani, hogy 
az anglikán egyház egy és pedig tekintélyes része a 
fent röviden vázolt okoknál fogva nem tekinthető pro-
testánsnak és azoknak az angol püspököknek, a kikről 
a czikk elején szó van, egyáltalán nem esett túlságosan 
nehezükre azokat a szerelmi nyilatkozatokat az orosz püs-
pök előtt kifejezni, annyival kevésbé, mert most ezidő 
szerint, legalább nem fenyegeti őket kosár és most nem a 
csak szellemi fegyverek felett rendelkező római pápáról, 
hanem az orosz czárról, ennek egyházáról van szó, a 
kinek sok millió katonája van a gyűlölt német ellen. De 
hát ki tudja, mit hoz a jövő ?! . . . p. 

A MI ÜGYÜNK. 

Szövetségünk ezidei második estélye, mely márcz. 
'21-én volt, minden tekintetben fényesen sikerült. A theo-
logia dísztermét szorongásig megtöltötte az érdeklődő 
előkelő közönség. A 90. zsoltár eléneklése és dr. Kováts 
István imája után Petri Elek tartott rövid, lelkes elnöki 
megnyitót Komáromy Zoltán zenetanár adta elő ezután 
zongorán Schubert Impromtu-jét, Schultz-Edler Arabesk-
jét és Schlözer Koncert jét igazi művészettel. Majd dr. 
Miklós Elemér szék. főv. polgármesteri titkár olvasta föl 
két nagyhatású háborús költeményét. Az estély legki-
magaslóbb száma, dr. Ravasz László kolozsvári theol. 
tanár hatalmas előadása következett ezután. Ragyogó 
tollú egyházi írónkat, az erdélyiek ünnepelt szónokát 
külön is üdvözölte az elnök abból az alkalomból, hogy 
a budapesti közönség első alkalommal hallgathatja. 
A közönség meleg rokonszenvének kifejezésével kísért 
üdvözlő szavak után foghatott csak hozzá Ravasz „A halál 
életformáló erejé"-ről tartott, a hallgatóságot mindjobban 
és jobban lebilincselő, magával ragadó beszédéhez. Csak 
néhány főbb és szebb gondolatát jegyezhetjük ide tér-
szűke miatt. Mindenekelőtt azt a téves hitet igyekezett 
eloszlatni, mintha a halál és az élet külön jelenségek 
volnának. A kettő egyidejűleg munkálkodik. Az életben 
minden a halál csontkezének a munkája. Minél inkább 
pusztítja a halál a bennünk lévő értékek talaját, annál 
hatalmasabban domborodnak ki azok az értékek. Minél 
jobban kiemelkednek, az ember is annál magasabbra 
hág. A halál csak azért vesz minket körül a maga 
vasgyűrűjével, hogy kényszerítsen bennünket a magasba 
nőni. A mikor a legnagyobb diadalt aratja fölöttünk-, 
akkor veszíti el leginkább a csatát, mert csak azt pusz-
títja el belőlünk, a mi múló, a mi úgysem az övé, de 
megmarad bennünk mindaz, a mi örökkévaló. Egyéni 
tapasztalatunk is az, hogy a halál komollyá teszi éle-
tünket, a békétlenség ösztökét szúrja a lelkünkbe. Az 
idő siet, azért megtoldjuk a nappalt az éjszakával. Ebben 
a küzdelemben megnövekedünk, felmagasztosulunk. Gyö-
nyörű szavakkal alkalmazta a halott gyermek és ifjú 
életére Livingstone ama mondását, hogy senkisem hal 
meg addig, míg küldetését be nem végezte. A halál az 
Isten utolsó ecsetvonása a mi lelki ábrázatunkon, mellyel 
belekapcsol minket az ő örökkévalóságába. A halál meg-
érleli szívünket azoknak az igazságoknak a megértésére 
is, a melyekre csak a halál tud minket megtanítani. 
„Miért? miért?" lázonganak ezekben a napokban hit-
vesek, anyák, mátkák milliói, a mikor a fekete hirt hall-
ják a halál piros csókjáról. A halál azt feleli nekik: 
kiválasztottam szeretteiteket arra, hogy halálukból bol-
dogabb és szebb jövendő fakadjon. Azért lesz drága és 
szép a jövendő, mert az ő vérük és a mi könnyünk 
hullott érte. Azért kellett az Istennek emberré lennie 
és meghalnia, hogy ezáltal beleplántálódjék világunk 
középpontjába az isteni élet kútja. Az ő élete és halála 
tiszta és szent áldozat volt arra a czélra, hogy az örökké-
való Isten szivéhez kapcsolja a miénket s az ő Fia 
halálával ossza szét számunkra minden erejét és kegyel-
mét. Hosszan és lelkesen "ünnepelte a hallgatóság az 
előadót a feledhetetlen hatású beszédért, mely után Gergely 
Dezsőné énekelte el, dr. Kováts Lajos zongorakísérete 
mellett, az „Otthon, otthon, drága otthon . . kezdetű 
szép vallásos dalt, Lapunk munkatársa, Sebestyén Jenő 
tartott ezután igen érdekes felolvasást „Sebesült katonáink 
között Ausztriában" czímmel, melyet lapunkban is köz-
lünk majd. Programmon kívül Máthis Márton szadái 



lelkész, a pestmegyei Kálvin-Szövetség elnöke, üdvözölte 
még a közponii Kálvin-Szövetséget. Rendkívül kedves 
modorban ismertette a háborúnak a falusi nép lelki 
világára gyakorolt hatását s ezzel kapcsolatban azt, hogy 
a háború viharaiban is hogyan épül az Isten országa. 
Fiers Elek néhány háborús költeményt szavalt el nagy 
hatással, majd B Pap István zárószavai és a Himnusz 
eléneklése után véget ért a hallgatóság lelkében mara-
dandó nyomokat hagyó estély. Elénk bizonysága ennek 
az, hogy a ki jövetnél kirett perselyekbe 64 K 50 f gyűlt 
össze a katonák közt szétosztandó iratok költségeire is. 

I R O D A L O M . 

Harnack Adolf két újabb könyve. 
Olvasóink előtt nem ismeretlen nagyság már Har-

nack Adolf, a berlini egyetem híres theol. tanára. Nagy 
hírnevét nem utolsó sorban tudományos irodalmi mun-
kásságának, nagyszámmal megjelent tudományos, élve-
zetesen írt könyveinek köszöni. Harnack Adolf igen ter-
mékeny író és majdnem minden könyve, a mely meg-
jelenik, széleskörű érdeklődésre tarthat számot. Harnack 
egyháztörténész. Azért legtöbb műve a történeti theologia 
körébe vág. Itt főleg a dogmatörténetet és a régi keresz-
tyén irodalom történetét mívelte s ezen a téren sok 
könyvével úttörő munkát végzett. De kedves munkatere 
volt Harnacknak mindig az új-szövetséggel való foglal-
kozás is. Az utolsó évtizedben külön egy kis gyűjteményt 
állított össze és adott ki, mely az új-szövetségbe való 
bevezetés egyes kérdéseit, főleg Lukács evangélistát és 
műveit tárgyalta („Beiiráge zur Einleitung in das neue 
Testament" czím alatt; eddig megjelent 6 füzet). Eme 
gyűjtemény utolsó füzetje összefoglalja Harnack nézetét 
az új-szövetségi kánon (könyvek gyűjteményének) kelet-
kezésére nézve. Czíme: „Die Entstehung des neuen 
Testaments und die wichtigsten Folgen der neuen Schöp-
fung" (Az új-szövetség keletkezése és az új alkotás leg-
fontosabb következései. VIII és 152 1. 8°. Ára 4 mk., 
kötve 4"20 mk.). A könyv nem beszéli el az új-szövetség 
könyveinek keletkezését időbeli sorrendben. Ily köny-
vekkel már rendelkezünk, az utolsót Leipoldt münsteri 
theol. tanár írta. Harnack inkább rendszeres áttekintését 
adja az új szövetségi kánon történetében felmerülő prob-
lémáknak. Harnack öt ily problémát ismer, nevezetesen : 
1. Miképen jutottak az egyházban arra, hogy az ó-tes-
tamentom mellett még egy második tekintélyszerű írást, 
t. i. az új-szövetség könyvét összegyűjtsék? 2. Miért 
találhatók az új-testameniomban az evangéliomok mellett 
még más iratok is és oszlik fel ily módon az új-szövetség 
az „evangéliumű-ra ós az „í\postolus"-ra ? 3. Miért van 
négy evangélium az új-szövetségben és nem csak egy? 
4. Miért maradt csak egij prófétai irat reánk az új-szö-
vetségben, miért nem több, vagy egy sem ? 5. Tudatos 
alkotás-e az új-szövetség és mikép jutottak az egyházak 
egységes új-szövetséghez? Ezek a kérdések aztán persze 
megint más kérdéseket foglalnak magukban s Harnack 

feleletet keresve a kérdésekre, könyve első részét nyújtja 
nekünk, mely ama történeti motívumokat tárgyalja, me-
lyek az új-szövetség alkotásához vezettek. Azonban, mint 
már könyve czíme is jelzi, egy második részben tárgyalja 
aztán azokat a következéseket is, melyeket az új-tes-
tamentom megalkotása maga után vont. Harnack 11 ily 
következést sorol fel és fejt ki, melyeknek előszámlá-
lása azonban itt messzire vezetne. Csak kiemeljük pl. 
azt, hogy az új-szövetség létrejövetele megóvta az ős-
keresztyén irodalom legértékesebb részét az elveszéstől, 
de a többit aztán kitette az elmerülésnek. Aztán az új-
szövetség megadta a lehetőségét, hogy theol.-egy házi 
és profán keresztyén irodalom kifejlődjék. Az új-szövet-
ségben a kath. egyház alkalmas fegyvert talált, mellyel 
az eretnekség ellen, mint nemkeresztyén elem ellen 
védekezhetett, de oly ellenőrző tekintélyre is akadt, a 
mely előtt, mind kevésbbé tudott megállani. Az új-
szövetség megakadályozta, hogy a ker. vallás tartalmát 
rövid kifejezésre hozzák, de másrészt meg is óvta a 
keresztyén tant attól, hogy vallásfilozófiává váljék. Még 
más ily következményeket is állapít meg Harnack. De 
mi itt csak megemlítjük még, hogy könyvének egy külön 
függelékében még pár specziális kérdést tárgyal, mely 
tárgyával összefügg, pl. Marcion prológusait Pál levelei-
hez, az Üj-testamentom elődeit és vetálytársait stb. 

Mint már említettük, Harnack az új-szövetségbe 
való bevezetéshez írt adalékaiban eddig legnagyobbrészt 
Lukács evangélistával és műveivel foglalkozott. Ezekben 
a dolgozataiban szerzőnk azt vitatta pl., hogy az „Apos-
tolok cselekedetei" könyvének szerzője csakugyan Lukács 
és ezt a nézetét nyomós érvekkel védelmezte ama nagy-
számú tudósokkal szemben, a kik azt kétségbe vonják. 
Lukács evangélistának és műveinek eme méltatásával 
a szabadelvű vezető theologus sok tekintetben egészen 
azonos utakra jutott, mint a milyeneken a konzervatív 
theologusok közül sokan (pl. Zahn, Zöckler s mások) 
mindig jártak. 

Az utóbbi időben azonban fellépett egy filologus, 
egy görög nyelvész, Norden és egyik könyvében, mely-
nek czíme : „Agnosthos Theos. Untersuchungen zur 
Formengeschichte religiöser Rede", Pál apostolnak az 
athéni Areopágon tartott beszédjéből indult ki, melyet 
az Apóst. csel. könyve őrizett meg számunkra (17.16-34.) 
és erről a beszédről mindvégig azt tételezte fel, hogy az 
az Apóst. csel. könyvének nem eredeti alkotó része, 
hanem egy későbbi „redaktor"-nak a 2. század elejéről 
származó betoldása. Harnacknak eddigi az Apóst. csel. 
könyvére vonatkozó „apologetikai" munkásságával merő-
ben ellentétes ez a feltevés; azért nem csoda, hogy 
tudósunk tollat ragadott és könyvet írt ezen a czímen: 
„Ist die Rede des Paulus in Athén ein ursprünglicher 
Bestandteil der Apostelgeschichte?" (Vájjon eredeti ré-
sze-e az Apóst. csel. könyvének Pál athéni beszédje? 
98 1. Ára 3 mk.) Harnack Norden munkáját nagy el-
ismerésben részesíti, de a mi Pál beszéd jének az Apóst, 
csel. könyvéhez való tartozását illeti, abban ellentmond 



neki és állásfoglalását meg is indokolja. Harnack egye-
bek közt itt is az Apóst. csel. könyvének és a szóban 
forgó beszéd stílusa, nyelvezete alapján mutatja ki a 
maga igazát és aztán Norden egyetlen érvét, hogy t. i. 
a mi beszédünk tyanai Apollonius egyik iratától függ s 
ezért sem lehet az Apóst. csel. könyvének eredeti része, 
szintén megczáfolja. 

Ugyanebben a könyvben tárgyalja aztán még Har-
nack Justinusnak a zsidó Tryphoval való dialógusát s 
megállapítja, a mit ennek alapján a zsidóság történetéről, 
tanáról, szektáiról, de a zsidóságnak a keresztyénségre 
vonatkozó nézetéről stb.-ről is tudni lehet. 

Harnacknak ezt a két új könyvét is melegen ajánl-
juk az érdeklődők figyelmébe. Mint Harnack legtöbb 
műve, ez a két könyv is a J. C. Hinrichs-féle czég 
könyvkiadóhivatalában jelent meg Lipcsében, 

Montanus. 

Előfizetési felhívás. A háború kitörése óta írott 
és elmondott alkalmi egyházi beszédeimből mintegy 
25—30 beszédet „Istenre bízom magamat" czímmel sajtó 
alá rendeztem. A könyv április második felében fog meg-
jelenni. Ára az előre megrendelőknek 3 K lesz. Az 
esetleges tiszta jövedelem 50%-át a háborúval kapcso-
latos valamilyen jótékony czélra adom. Alsónyék, 1915. 
márczius 20. Szappanos Gyula ref. lelkész, a Tolnai 
Reformátusok Lapjá-nak felelős szerkesztője. 

EGYHÁZ. 

Értesítés. Mint már mult számunkban is említettük, 
a „Húsvéti üzenet11-bői 10,000 példányt küldtünk a kon-
venti irodába. Azok a tábori és gyülekezetben szolgáló 
lelkésztársaink, a kik a harcztéren lévő és sebesült 
katonákhoz óhajtanak ebből megfelelőszámú példányt 
eljuttatni, forduljanak oda egy levelező-lapon a kívánt 
példányszámok pontos megjelölése mellett. — Az „Igaz 
gyöngyök" húsvéti számából is tétettünk át a konventi 
irodába 2000 példányt a katonák között leendő szétosz-
tásra, ezek is expediálhatók lesznek a jövő héten. Az 
itthoniak részére a kőbányai lelkészi hivatalhoz (X., 
Ihász-u. 10) kell fordulni. Természetesen pazarlásról szó 
sem lehet, de a szükséglet kielégítéséről egyházunk a 
mi híveink buzgósága folytán gondoskodni fog. Ez nem 
is lehet másként. 

Új doktorok. Patay Pál budapesti ref. hitoktató 
s.-lelkészt, a Budapesti Ref. Ifjúsági Egyesület volt buzgó 
titkárát Székács Józsefről szóló elfogadott írásbeli dol-
gozata és eredményes szóbeli vizsgálata alapján (magyar 
irodalom, magyar történet, filozófia), doktorrá promoveál-
ták. — Bölcsészeti doktor lett a kolozsvári egyetemen 
Tavaszy Sándor, dr Kenessey Béla erdélyi püspök tit-
kára is. Örömmel üdvözöljük ez alkalomból az ifjú 
szolgatársakat! 

Csikesz Sándor tábori lelkésztől a mult héten 
kaptunk értesítést. Stockerauból írt. Ott tartott isten-
tiszteletet, a filiális ev. egyház templomában a sebesül-
teknek. írja, hogy imakönyve már nyomdában van, vala-
mint azt is, hogy az osztrák Ev. Obenkirchenrath most 
egy úrvacsorai agendát ad ki német, magyar, cseh, 
lengyel, tót, rutén és ó-szlovén nyelven. Ezenkívül 
ugyancsak az Oberkirchenrath kiadásában jelent meg 

egy tábori énekeskönyv (Kriegsgesangbuch) is közösen 
ismert melódiákra különböző nyelvű szövegekkel. í r j a : 
„sajnos, nekünk magyar reformátusoknak csak 3 meló-
diánk van, úgy mint Uram, a töredelmes szívet te szere-
ted, a XLII zs. és a 137. dics. Bizony nagy baj, hogy 
mi nem gondoskodtunk egy megfelelő énekeskönyvről. 
Énekeskönyvtink legolcsóbb kiadása 1 K, ezt nem lehet 
ezerszámra ajándékozni! 

Uj tábori lelkész. Tábori lelkészi szolgálatra újab-
ban behívták Pigall József őszödi ref. lelkészt. Szék-
helye : Vinkovci, szolgálati köre : a 13-ik zágrábi had-
test egész területe. 

Legácziók. A húsvéti ünnepek alkalmával mindössze 
32 theologusunk mehet legáczióba. Ezeken kívül két 
budapesti s.-lelkész és egy főiskolai hallgató (a Diák-
Szövetség tagja) megy ünnepi követségbe. 17 olyan egy-
házközségbe, a melyek legátust szoktak fogadni, nem 
jutott ünnepi követ. Majd jönnek jobb idők is ! 

Katona otthonok. Az Ébresztő legutóbbi számá-
ban részletes beszámolót találunk a katona-otthonokról. 
A budapesti, mint már erről több ízben megemlékeztünk, a 
Budapesti Ref. Ifjúsági Egyesület helyiségében. Decz. 
hó 19-én nyílt meg és azóta több ezer látogatója volt. 
Már egészen népszerű intézmény katonáink körében. 
Különösen a Mester-utcza egyik iskolájában tanyázó 
38-ások (kecskeméti ezred) közül látogatják sokan, de 
máshonnan is jönnek nemcsak magyarok, hanem más nem-
zetiségűek is. Több ezer mindenfele nyelvű vallásos iratot 
osztogattak ki a katonák között, a sok ezer csésze teán 
és czigarettán kívül és megnyílta óta több, mint ezer 
levelet írtak ott katonáink. Bibliaórák és más előadások 
is voltak. — Debreczenben is megnyílt az otthon dr. 
Ferenczy Gyula vezetése mellett. — Vannak még katona-
otthonok Brassóban, a hol Tőkés Ernő ref. lelkész áll 
a jó ügy élén. — Meleg támogatásra talál az intézmény 
Nyíregyházán is, a hol Oeduly H. püspök, Paulik János 
lelkész és az ev. főgirnn. tanárai karoíták fel szeretettel 
az intézményt. Alakulóban vannak az otthonok Komá-
máromban, Marosvásárhelyen is. Jó lenne, ha ezek az 
otthonok háború után is megmaradnának és szolgálnák 
a katonák lelkigondozásának eddig oly elhanyagolt ügyét. 

Hálaadó istentisztelek. Nem mi tartottuk. A min-
den oroszok czárja előtt mondották a mi egyik erős földi 
várunk minket mély szomorúsággal eltöltő eleste alkal-
mából. Vele együtt iinnepeluek és imádkoznak természe-
tesen a mi kedves angol barátaink is, a kik előtt mi, 
„középeurópaiak" most ezen megtisztelő jelzővelszerep-
liink, hogy „Wretched". Azt is olvastuk egyébként a 
többek között, hogy a szerb királyhoz és fiaihoz külön an-
gol küldöttség vitte a jól megérdemelt rendjeleket. Most 
ezek is „gentleman" számba mennek. 

Egyházmegyei közgyűlések. A belsösomogyi ref. 
egyházmegye f. hó 3-án tartotta tavaszi közgyűlését Ka-
posváron Nagy Lajos esperes ós Huszár Aladár gond-
nok elnöklése mellett. Az esperes imája után a gondnok 
mondott megnyitóbeszédet, a melyben elismerő méltány-
lással szólott arról az áldozatkészségről, a melyet népünk 
most, a nagy megpróbáltatás idején hoz és azokról a 
nagy szolgálatokról, a melyet lelkészek és tanítók oly 
önfeláldozóan teljesítenek. „Büszkén konstatálom, így 
szólt, hogy a nemesben és jóban is előljár a mi somogyi 
népünk (a „44-esek") és lelki vezetőik is hivatásuk 
magaslatán állanak." Kérte a lelkészeket és tanítókat, 
hogy „jó cselekedeteik koszorújába kössék bele a leg-
szebb virágot, a harczban elesett apák árva gyermekei-
nek lelki ós anyagi gondozását. Az e. m. üdvözölte a 
német császárt. (Mégis talán a mi királyunkat is kellene 



üdvözölni!) A gyűlés a kisebb közigazgatási ügyek vég-
zése után délre véget ért. — A debreczeni ref. egyház-
megye f. hó 19-én tartotta közgyűlését Debreczenben 
Dávidházy János esperes és Fráter Barnabás gondnok 
elnöklete mellett. A gyűlésen dr. Kesserü Lajos törvény-
széki elnök, néhai Kesserű Lajos bogyiszlói (Tolna m.) 
lelkész fia, tanácsbírói esküt tett. Meleg fogadtatásban 
volt része. Adminisztratív és bírói ügyek letárgyalása 
után a gyűlés aznap véget ért. 

A vörös félhold javára most több nagyobb város-
ban tartanak jötékonyczélú hangversenyeket. Dr. Ger-
manus Gyula keleti kereskedelmi akad. tanár, a ki a 
mi theologiánkon is már évek óta tart előadásokat, a 
ki a török nép egyik legalaposabb ismerője és lelkes 
barátja, agitál a jó ügy érdekében. Debreczenben f. hó 
18-án a színházban folyt le a hangverseny, a melyen 
dr. Baltazár Dezső püspök mondott megnyitóbeszédet. 
Dr. Germanus „Törökország újjászületéséről" tartott elő-
adást. Ének, zene és szavalati számok élénkítették a 
programmot. 

Kórelem. Az elzüllés veszélyének kitett árváknak 
nem, vallás és nemzetiségre való tekintet nélküli nevelő-
otthont, az Erzsébetházat alapított és már 20 év óta 
működő Nagypénteki Ref. Társaságnak alábbi kérel-
mét a legmelegebben ajánljuk a nagytiszteletű lelkész 
urak szíves pártfogásába. Nem lehet, hogy meg ne hall-
gassák ezt a kérő szózatot. Gyermeknevelésről van szó, 
és kitűnően, mintaszerűen vezetett szeretetintézményünk-
ről. Az össszes budapesti templomokban is ennek az 
intézménynek a javára történik az adakozás az értük meg-
halt szeretet nagyemlékű ünnepén. Hisszük, hogy egy-
házkerületünk hívei sem feledkeznek meg a mi kicsi-
nyeinkről, a kiket intézményünk gondjaikba ajánlott. 
„Testvéri szeretettel kérjük ref. egyházközségeink ntiszt. 
lelkész urait, hogy a mennyiben lehetséges, most nagy-
péntek ünnnepén, vagy a húsvéti ünnepek valamely 
napján, társaságunk javára templomi gyűjtést rendezni 
kegyeskedjenek. A begyűlt segély az intézetünkben bent-
lakó és a saját elemi és ismétlő iskoláinkban díjmen-
tesen nevelt, ruházott és gondozott 6 lelkész és 2 tanítói 
árvának s főleg a háborúban elvérzett, vagy kereset-
képtelenné lett tagjaink és pártfogóink már nálunk lévő 
és még fölveendő árváinak eltartására fordíttatik. A be-
gyűlt összeget, esetleg a perselypénzt, vagy annak egy 
részét kérjük a Nagypénteki Ref. Társaság gondnoki 
pénztárának (Budapest, II., Szilágyi Dezső-tér 3. I., 15) 
beküldeni. És kérjük a t. gyűjtők neveit ugyan e czímre 
közölni, hogy azokat évkönyvünkben felsorolhassuk. 
A mint az évkönyv megjelenik, azonnal küldünk a ntiszt. 
lelkész uraknak. Nagypénteki Ref. Társaság elnöksége. 

Hindenburg vallása. A németek nagynevű főhad-
vezéréről a róm. kath. „Egyházi Közlöny" f. évi 8-ik 
számában Hindenburg mindennapi áldozó cz. alatt szo-
rul szóra ezt írta: „A németek lángeszű fővezéréről azt 
mondják, hogy mindennapi áldozó. Berlinben mindennap 
elment a feleségével a Szent Lajos-templomba s a szent-
áldozáshoz járultak. A táborban is állandóan mellette 
van egy kath. lelkész." — E rövid közleményben nem 
azon akadtam fel, hogy a világhírű német főhadvezér 
buzgó katholikus ós „mindennapi áldozó", még azon 
sem, hogy „Berlinben mindennap elment feleségével a 
templomba", sőt még azon sem, hogy a „táborban is 
állandóan mellette van egy kath. tábori lelkész". Hisz 
ez személyes vallási kötelessége s a vallási buzgóság, 
ha nem kihívó és türelmetlen, bármely vallásfelekezet 
körében egyenesen dicséretes és elismerésre méltó. De 
igenis fennakadtunk azon, hogj7 a mi magyar róm. kath. 

orgánumunk sietett — igaz, hogy a felelőtlen „azt mond-
ják" alakjában — Hindenburgot lefoglalni a róm. kath. 
egyház számára. E mostan dúló világháborúban nem 
egyszer olvastunk prozelitáskodásról a harcztéren és a 
kórházakban. Ezt már megszoktuk. Ez alkalommal azon-
ban az „Egyházi Közlöny" alaposan tévedett s túlbuz-
góságában nevetségessé tette magát. Hindenburg nem 
kath., hanem jó evangélikus keresztyén. Igazolja ezt Lut-
hardt „Alig. Ev. Luth. Kirch. Ztg." cz. ismert lapja f. é. 
11. számának következő közlése: „Hindenburg főhad-
vezért Magyarország kath. köreiben katholikusnak tekin-
tik. Ez alapos tévedés. Hindenburg egész családjával jó 
evang. keresztyén. Már ősei is evang. hilhüségiikkel tűn-
tek ki. Szépapja az ezelőtt 100 évvel megalapított marien-
nosideri bibliai társulatnak volt legelső elnökeEhhez 
nem kell kommentár. Csak arra vagyunk most már iga-
zán kíváncsik, hogy az „Egyházi Közlöny" helyre fogja-e 
igazítani „azt mondják "-forrásából eredő alapos tévedését ? 
Dr. Szlávik Mátyás. 

Egyházközségi lapokból. Az „Egyházi Értesítő" 
a budapesti ref. egyházközség közlönye, Sebestyén Jenő 
szerkesztésében, jelzi a vezetőhelyen a nagypénteki és 
húsvéti istentiszteletek sorrendjét. Örömmel látjuk, hogy 
ezeken az ünnepeken Budapesten 14 helyen tartanak 
istentiszteletet. Hatot templomokban, hatot iskolákban, 
kettőt pedig gyárakban, t. i. egyet az angyalföldi Höcker-
féle gyárban, egyet a MÁV. főműhely telepén. A Kálvin-
téri templomban nagypénteken és húsvét első napján 
most is két istentisztelet lesz (d. e. 9 és V212 órakor), 
ugyanitt nagypénteken is van — nagyon helyesen — 
úrvacsoraosztás. „Ne féljetek, csak bízzatok" czímen 
Petri E. és dr. Szabó A. lelkészek meleghangú szózatot 
intéznek az egyház tagjaihoz. Móltánylólag emlékezik 
meg a lap a katonaotthonokról és sürgeti a cselédottho-
nok felállítását — Nagyon érdekes czikket olvasunk a 
lapban a Baár-Madas-mtézet most folyó munkájáról. 
Ebből legközelebb közlünk bővebb kivonatot. — A szat-
mári „Egyházi Híradó", Bélteky Lajos lelkész szerkesz-
tésében, élénk tevékenységről számol be. A női bibliai kör 
húsvétig minden kedden tart összejöveteleket. A persely-
pénzekből eddig 1000 K-t összerakott és annak kamat-
ját egy szegény tanítónőkópzői növendéknek juttatja. 
A vallásos-estélyeken az intézet növendékei is szerepelnek. 
Az ottani főgimnázium ifjúsága körében is van „Konfir-
mált Ifjak Egylete", a melyet Bogothay Sámuel vallás-
tanár vezet. A kültelki templomra a nehéz időkben sem 
szünetel a gyűjtés. Az egyház vezetői a mostani aktuális 
charitativ munkákból is kiveszik a részüket: a lelkészek 
buzgón végzik a sebesült katonák látogatását. — A po-
roszlói Egyházi Élet immár V. évfolyamát járja. Az ot-
tani buzgó lelkipásztor, Gaal Ferencz jó szolgálatot tel-
jesít odaadással és szeretettel szerkesztett lapjával az 
evangelizálás, felvilágosítás és az Úr háza iránti buzgól-
kodás fölkeltése ügyének. 

Ajándékok. A budafoki ref. egyház részére özv. 
Kunhardt Józsefné díszes, templomi számmutató-táblát 
készíttetett. Özv. Szokolay Dénesné pedig újból szép 
úrasztali és szószék-teritőt ajándékozott. Ugyanő gazdag, 
véséssel díszített, értékes úrvacsorai kelyhet ajándéko-
zott. Isten gazdag áldása legyen a jókedvű adakozókon, 
a kik ilyen súlyos időben is leányi szeretettel emlékez-
nek meg az anyaszentegyházról! 

Adományok. Katonáink lelki gondozását szolgáló 
vallásos iratok terjesztésére újabban a következő ado-
mányok érkeztek. Szövetségünk estélyén befolyt ado-
mányból : 64*50 K. Bácskossuthfalván újabban 22*87, 
Cservenkáról (újabban) egyház: 20, lelkész: 10, Pest-



újhelyi fiókegyház, Czanik B. s.-lelkész útján 8 21 K. 
102"71 K. Mult számban kimutatott összeggel együtt: 
5810-53 K. Kiadás eddig: 3748'81 K. Még sok igényt 
kell kielégítenünk; az adakozásban meg ne restüljünk ! 
— Keck Zsigmond cservenkai lelkész a budapesti Ka-
tona-otthon javára 10 K-t küldött be. 

ISKOLA. 
Dr. Ravasz László kolozsvári theol. tanár körünk-

ben való időzése alkalmával theologusaink és a diák-
szövetség néhány tagja előtt szép előadást tartott „A lelki-
pásztor személyes élete" czimen. Előadásának egyik leg-
kiemelkedőbb és legérdekesebb részlete volt az, a mely-
ben erről a kérdésről szólt: szükséges-e a lelkipásztornak 
megtért, újjászületett embernek lennie ? Reámutatott arra, 
hogy voltak korszakok, a melyek e kérdésre nehezen 
és olyanok is, a melyek nem mertek feleletet adni, vala-
mint arra is, hogy a megtérést és újjászületést a lelki-
pásztorra nézve sine qua non-ként különösen azok az 
irányzatok követelték, a melyek azt bizonyos methodus-
hoz kötötték. Ebből következett az az ellentét, mely vele 
szemben állott és a mely vita tárgyává tette ezen irányzat 
túlzásait. De, mondotta, ezekkel a túlzásokkal úgy 
vagyunk, hogy a túlzó követelések felállításában nem 
azok a hibásak, a kik túloznak, hanem, a kik miatt 
túlozni szükséges. Assisi Ferencz „túlzó" volt, de akkor 
III. Incze pápa képviselte a keresztyénséget és azok a 
reneszánsz kori herczegek, a kikben a klasszikus világ 
ragyogásában ott volt az antikrisztiánizmus minden vonása. 
A keresztyénségben nem lehetséges az arisztotelesi „to 
meso" hangoztatása, itt nem lehetséges a megalkuvás, 
mert az nem egyéb, mint lappangó árulás, a melynél 
jobb a nyílt tagadás és szembeszállás. Nem lehetséges a 
túlzás a kegyelem átérzésésében, a prófétai hév lobogá-
sában, legfeljebb csak a külső vonatkozásokban, eljárás-
ban, módszerben. Tehát erre a kérdesre szükséges-e a 
lelkipásztornak megtért, újjászületett embernek lennie, a 
keresztyénség megtagadása nélkül más feleletet nem ad-
hatunk, mint azt, hogy feltétlenül szükséges. Szólott az-
után az újjászületés titkáról, a melyet Isten magának 
tartott fenn és a mely nem lehet sablonos. Végül röviden 
megemlékezett a lelkipásztor személyiségének növelésé-
ről, táplálásáról, a tanulás, az Igével való társalkodás, 
az imádkozás által, mint a melyek megóvják ezt az 
összezsugorodástól, elszáradástól. A mindvégig feszült 
figyelemmel hallgatott előadásért, a melyen a tanárkar 
is részt vett, Marton Lajos igazgató mondott vendégünk-
nek szívélyes szavakban köszönetet. Ugyanaz nap este 
6 órakor a Kálvin-téri templomban prédikált. 

Iskolai hajókirándulások. A M. Kir. Folyam- és 
Tengerhajózási R.-Társaság hajóin nyilvános jelleggel 
felruházott tanintézetek tanulói és az azokat kísérő taná-
rok, illetve tanárnők (tanítók, tanítónők) a rendes menet-
dijakból 50% kedvezményben részesülnek abban az eset-
ben, ha a kirándulásban legalább tíz tanuló vesz részt. 
E rtiellett két tíz éven aluli tanuló egy féljeggyel utazhat. 
E kedvezmény igénybevételénél elegendő, ha a kirándulás 
vezetője a beszálló helyen a tanintézet igazgatóságának 
hivatalos pecsétjével ellátott igazolványát felmutatja, a 
melyben az utazás czélja (például tanulmányi kirándulás 
stb.), a beutazandó útszakasz s az útazó tanerők és tanu-
lók nevei bentfoglaltatnak. Minden tíz fizető tanuló után 
egy teljesen szegénysorsú tanulónak a társaság igaz-
gatósága egészen díjmentes utazást is engedélyez. A buda-
pest—visegrád—nagymaros—dömösi vonalon azonban e 

kedvezmény csakis köznapokon érvényes, vasár- és ünnep-
napokon nem. A zimony—orsova—galaczi vonalon köz-
lekedő személyszállító hajókon a tanulmánykirándulások 
résztvevőinek úgynevezett „diákebédet" rendszeresített a 
társaság, a mely a vendéglős választása szerint a követ-
kezőkből áll: a) leves, marhahús körítve, főzelék rátéttel 
és kenyér, vagy pedig: b) hamis leves, pecsenye kenyérrel 
és tészta. Az ebéd ára személyenként 1 K 50 f, de ezen 
az áron csak akkor igényelhető, ha legalább tíz részt-
vevő van. Az ebéd igénybevételét czélszerű az útazást 
megelőző 3—4 nappal a társaság orsovai révkapitány-
ságánál az utazás napjának és a résztvevők számának 
fölemlítése mellett bejelenteni. 

EGYESÜLET. 
A Betliánia-Egyesület f. hó 25—26-án tartotta évi 

konferencziáját. A kedvezőtlen közlekedési viszonyok 
daczára is sokan voltak. A hálaadó istentiszteleten a 
Kálvin-téri templom is egészen megtelt. A konferenczia 
lefolyásáról részletes tudósítást jövő számunkban adunk. 

A „Magyar Protestáns Irodalmi Társaság" pozso-
nyi köre ebben az évben is megtartotta a szokásos fel-
olvasásokat a következő programmal: Február 27-én: 
Megnyitó. Dr. Masznyik Endre theol. akad. igazgató-
tanár, a Kör ügyvivő alelnöke. A német nemzet harczra 
termettsége. Dr. Karafiáth Márius orvos, lévai egyház-
felügyelő. Márczius 6-án : Augustinus a pusztában. Kovács 
Sándor theol. akad. tanár. Márczius 13-án: Jóság és 
Jótékonyság. Dr. Králik Lajosné. Költemények. Kozma 
Andor országgyűlési képviselő, a Kisfaludy-Társaság s 
a Magyar Tud. Akadémia tagja. Márczius 20-án : Haza 
Francziaországból. Pazár Ilona. 

A pápai ref. nőegylet e hó 7-én d. u. tartotta 
szokásos évi közgyűlését Kis Józsefné elnöklete alatt a 
főiskola dísztermében. Faragó János titkár terjedelmes 
jelentésben számolt be az egylet 1914. évi működéséről. 
Az egylet tagjainak száma 121, vagyona 4500 K. Tevé-
kenységének súlypontja a szegény iskolás gyermekek 
fölruházása. A mult évben 47 gyermeket látott el egészben 
vagy részben ruhaneművel. Részt vett a harcztéren levő 
és sebesült katonák gondozásában is s erre a két czélra 
800 K-nál többet fordított a letűnt 1914. esztendőben. 
A rendelkezésére álló kevés anyagi erővel is sokat tesz, 
így a legnagyobb mértékben rászolgált az elismerésre. 

GYÁSZROVAT. 

Özv. Huss Károlyné. Egy Tabithával ismét keve-
sebb van Egész élete a Skót Ref. Misszióban telt el. 
1865 óta állott a Skót Misszió szolgálatában, mint az 
elemi iskola kézimunka tanítónője. Hűséggel, nagy tiíre-
lemmnl foglalkozott a kicsinyekkel, a kiket az Úr kicsi-
nyeinek tartani sohasem felejtett el. A Misszió Nőszövet-
ségének munkájában pedig szinte fáradhatatlan volt. 
A szegények sebeit és szükségeit szótalan örömmel és 
tevékenységgel félszázadon át kötözgette: „gazdag vala 
jó cselekedetekben és alamizsnákban''. 71 évet élt. 
Temetése f. hó 8-án ment végbe igazi egyszerűséggel 
a Skót Ref Misszió munkásainak és az elhunyt bará-
tainak részvétele mellett. [n. s.) 

Szőke Antal áll. tanítóképző intézeti nyug. tanár, 
a kiskunfélegyházi ref. egyház oszlopos tagja és tisztelet-
beli főgondnoka, f. évi márczius hó 17-én, d. e. 12 óra-



kor munkás életének 73-ik, boldog házasságának 45-ik 
évében, hosszas szenvedés után elhunyt Az elhunytban 
Lukácsy Imre dunavecsei lelkész apósát gyászolja. 

Áldott legyen emlékezetük! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
„Hangya" a Magyar Gazdaszövetség fogyasztási 

és értékesítő szövetkezete. Az országnak alaptőke, árú-
forgalom, működési hálózat és taglétszám tekintetében 
legnagyobb fogyasztási és értékesítő szövetkezete a 
„Hangya", most adta ki 1914. évi üzleti jelentését 
Á nyilvánosság elé terjesztett adatok után megállapít-
ható, hogy a háború folytán keletkezett közgazdasági 
zavarok a „Hangya" életműködését is befolyásolták 
ugyan, de az intézet fejlődését meg nem akasztották. 
A kimutatott 30.218,913"30 K árúforgalom néhány mil-
lióval nagyobb összeggel szerepelne a mérlegben, ha a 
polgári árúforgalom augusztustól deczember végéig sok-
szor heteken át nem lett volna felfüggesztve. Á szövet-
kezeti igazgatók és boltkezelők bevonulása szintén ked-
vezőtlen esemény volt a szövetkezetek életében. És 
mégis a „Hangya" boltok forgalma, a jelentés szerint, 
mindenütt emelkedett. A „Hangya" nagyarányú fejlődé-
sének illusztrálására egyébként két adat szolgáltat frap-
páns bizonyítékot. 1898 ban, az alapítási évben, volt az 
intézetnek két alkalmazottja, most már 520-nak van 
dolga a hatalmas gépezet körül. A „Hangya" boltok 
száma volt az első üzleti ében 65, a mult 16-iki üzleti 
évben 1276. Az alaptőke volt az alapításkor 60.000 K, 
1914-ben pedig 2.486,700 K. A tartalékalap jelenleg 
450,000 K. Emelkedés 1914-ben 80,000 K. A berende-
zési és értékcsökkenési alap 600,000 K-ról 850,000 K-ra 
emelkedett. A mérleg tiszta feleslege a mult évi 208,282 
K-val szemben 242,642'72 K. Tudva azt, hogy az áru-
hitel igen sokszor a könnyelmű költekezés forrása, a 
mult évben is iparkodtak úgy a központ, mint a szövet-
kezetek a háztartási czikkeknek hitelre való vásárlását 
beszüntetni. Az eredmény itt is kedvező, mert a szövet-
kezetek tartozása 300,000 K-val kevesbedett. A keres-
kedelmi ismeretek és a kereskedelmi árúisme fejleszté-
sére, valamint a szövetkezetek gondozására 440,227 K 
fordíttatott, lévén a Hangyának egyik főczélja, hogy a 
termelő földmívelők az üzleti élet útjain is megállják a 
hélyüket s hogy a gazdasági tudás mellett megfelelő 
kereskedelmi tudásuk is legyen. Hadbavonult katonáink 
érdekében megindított társadalmi munkában is minde-
nütt ott láttuk a Hangyát és szövetkezeteit. A háború 
kezdete óta 21 ágyas hadikórházat tart fenn a „Hangya" 
intézeti székházában. A fogyasztási szövetkezetek a hadba-
vonultak ós sebesültek érdekében minden hozzájuk in-
tézett hazafias felhívásra felbúzdultak és nemes hivatásuk-
hoz méltó áldozatkészséggel teljesítették kötelességüket. 
A szövetkezeteknek a háborúban tanúsított magatartásáról 
a jelentés a következőket mondja: a gazdasági téren elért 
sikerek mellett legnagyobb gyönyörűségünket ama lélek-
emelő cselekedetekben találjuk, melyek a szövetkezeti 
eszmének üdítő és felfrissítő erkölcsi forrásaiból fakad-

nak. A szövetkezeti társadalom áldozatkészsége a hadba-
vonultakkal, ezek hozzátartozóival s a sebesültekkel 
szemben, a legbeszédesebb bizonyítéka annak — az 
általunk mindig hangoztatott örvendetes jelenségnek —, 
hogy szövetkezeteinkbe azok tömörülnek, a kik a nagy 
nemzeti és eszményi czélok kultuszát közéleti munkás-
ságuk szövétnekónek tekintik. A szövetkezetek tagjairól, 
kik 9/i 0 részben földmívelők, a következő megemlékezés 
történik: tisztelettel, csodálattal, lelki gyönyörűséggel és 
hazafiúi büszkeséggel kell megemlékeznünk szövetkeze-
teink tagjairól, arról a több százezer földmívelőről, a 
kik világszerte híressé vált harczi erényeikkel a magyar 
nemzetnek már eddig is sok dicsőséget szereztek. A fel-
sorolt hivatalos adatok, tehát a legnehezebb hitel- és 
árúforgalmi viszonyok közt elért sikerek igazolják, hogy 
a szövetkezeti eszme nálunk is termékeny talajra talált 
s hogy földmívelőink a szövetkezeti eszmében rejlő erőt 
felismerték és ki is használják. Különösen most, e ne-
héz időkben tanulta meg földmívelő népünk a „Hangya" 
boltokat, mint közélelmezési intézményeket és árszabá-
lyozó tényezőket méltányolni, mikor a fogyasztási szö-
vetkezetekkel nem bíró községekben a háztartási czikkek 
hiánya sokszor okoz bosszúságot s mikor a fogyasztók 
szorult helyzetét a mindig lesben álló spekuláczió ipar-
kodik kizsákmányolni. A jelentésből megtudjuk azt is, 
hogy a „Hangya" elnökévé Dessewffy Emil gróf válasz-
tatott Elődei Károlyi Sándor gróf és Pallavicini Ede 
őrgróf voltak. Vezérigazgatója kezdettől fogva Balogh 
Elemér. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
E. Sz. ü . Nem a czenzor: egy bosszantó sajtóhiba; Jett" 

helyett „nem" olvasandó az utolsó kikezdés második sorában ! 

Felelős szerkesztő : B. P a p Is tván. 

HIRDETESEK. 

D I F f t F O ftTTÁ gőzüzemre berendezett csász. 
I V I C U C K vf I I U 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 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 tar tását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

SummWarok 

ategpobb 



A legjobb 

kályhákat és^yf^v kandallókat 
csáaEárl éa k i r á l y i 
U.CLTTRX'I s z á l l í t ó 

szállít 
H B I M H . 

t ^ i i c l a p e a t , T b o n e t - u d v o r , 
Különlegességek: t e m p l o m o k , családi há-
zak, iskolák, i rodák stb. résaére. Több 
m i n t 100,000 van belőle hp»znál»tban. 

Va lód i 
osak ezze 

& Tédő-
^gygysi . 

MEIDINGER-OFEN 

& H . H E I M ^ 
Prospektusokét 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 . 
M n r l a V a l é r i a u t o » a Í O . 

EKlff magyar <5ragyár gfizerő-berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-^ városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

H f l Ü L L E R J Á N O S 
utóda M A J E R K A R O L Y 

Budapast, VII., ThöRöfy-űf 52. 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

ff lelhész u r a k szíves f i g y e l m é b e ajánl juk a k i a d á s u n k b a n 
m e g j e l e n ő és KoiKeűvel tsegnek örvendő úgyneveze t t 

HornyánszKy-féie zsolíároRat 
16" alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és félbőrkötésben . . 1— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
.'}.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
3.60 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
íí.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
3.80 kor -tói 0.— kor.-ig 
4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

Bőr- és borjúbörkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben 

8" alahban i7Va cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól <1.50 kor.-ií£ 
Bőr- és borjúbörkötésben. . . 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. 

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. 

Legújabb theologiai ujdonsásoKü 
BESZÉDEK ÉS IMÁK HÁBORÚI ALKALMAKRA 

II. KÖTET 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. LENCZ GÉZA 
ÁRA 5 KORONA. PORTÓ 10 FILLÉR 

BIBLIAI ELMÉLKEDÉSEK VALLÁSOS ESTÉLYEKfiE 
ÍRTA: URAY ISTVÁN 

ÁRA 2 KORONA. PORTÓ 10 FILLÉR 

• 
KAP lATOK 

HEGEDŰS 
ÉS SÁNDOR 
P R O T E S T Á N S IRODALMI 
KÖNYVKÍ ADÓHIVATALÁBAN 

DEBRECZENBEN. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és k i tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

GYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mil l ió korona 
évi árúforgalommal . 



Budapesten, VIÍL ker*, Máría-utcza ÍL szám. Telefon: József 34—lO* 

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. S Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. .. 

Konfirmáczió alkalmából ajánljuk 
nagy rak tá runka t imakönyvekbő l , é n e k e s k ö n y v e k b ő l és e g y é b a j ándékművekbő l . 

Háborús időkre! 
Az én imakönyvem. Kor 

Irta: Raffay Sándor —.20 
Ne sírj. 

A Pécsi Bethánia-Egylet kiadása . . —.20 
Szüntelen imádkozzatok. 

Irta: Murányi János —.20 

Legújabb theologiai újdonságok. 
Beszédek és imák háborúi alkalmakra, !!. 

kötet . Irta: Lencz Géza. 
Ára kötve 6.50 
Fűzve 5.— 
Isten és a háború. 

Irta: Nagy Lajos —.50 

Hétköznapi templomi imádságok te-
kintettel a háborúra és tavaszi év-
szakra. Kor. 
Irta: Harsányi Pál ref. lelkész . . . —.50 

Élet és Halál. 
Irta: Muraközy Gyula —.80 

Egyházi beszédek a világháború 
idején. 
Irta: Kis József esp.-lelkész 3.40 

Jézus önarczképei. 
Irta: ifj. Vidor János 2.— 

A mester jelleme. 
Irta: Fosdick E. H. Fordította ifj. Victor 
János, Fűzve 2.50 
Kötve 3.50 

Kapható Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV. ker., Kamermayer Károly -utcza 3. szám. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 1 6 2 3 . 



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 : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

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

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Sebestyén Jenő, 

Tari Imre dr. é s Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre : 18 kor . , félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor . 50 fillér. 
Kálvinszötetségi tagoknak egy évre 12 korona. 

Hirdetési d í jak: 
Kéthasábcfc egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negygcf oldal 10 K, nyolczad oldal 5 Ií. 

T A R T A L O M . Az É l e t K ö n y v é b ő l : Keresők — bizonyságtevők. Marjay Károly. — Vezércz ik í^ : Húsvét ünnepén. Darányi 
Ignácz. — T á r e z a : Przemysl költője. Dr. Zsinka Ferenez. Emlékezés Misztótfalusi Kis Miklósra IV. Dr. Pruzsinszky 
Pál. — K ü l f ö l d : Anglia. Ausztria, —p. — I r o d a l o m : Ifjú református igehirdetők. (v.) — Egyház . — I s k o l a . — 
E g y e s ü l e t . — P á l y á z a t . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Körevéből. 

Keresők — bizonyságtevők. 

— Húsvét. —: 

„Ha pedig Krisztus fel nem 
támadott, akkor hiábavaló a 
mi prédikálásunk. Sőt az Is-
ten hamis bizonyságtevőinek is 
találtatunk." 

(I. Kor. 15.14-15,) 

Ez a világ mindig sóvárogva várta az igaz bizony-
ságtevőket. Csodálatos, eleitől fogva mégis az az egyik 
legnagyobb baja, hogy hamisakkal van tele. 

Megfoghatatlan következetességgel visszatérnek a 
világtörténelemnek nagy horderejű, sorsdöntő napjai, 
melyekben az emberiség lelki, anyagi, nemzeti életének 
megvihatatlannak hitt, erős várai összeomlanak. Érkeznek 
kimondhatatlan viharok, melyek pozdorjaként törik össze 
a hamis prófétákat s bizonyságtevőket tanításaikkal egye-
temben. 

A felületes szemlélő azt hinné, hogy a világok 
sarkait megremegtető eme fölindulások az igaz bizony-
ságtevők után való sóvárgást kiölik az emberi lélekből. 
Nem, nem igaz! A nagy idők még hangosabban kiál-
tanak nagy emberek után. A szemlélő tévedhet. De a 
ki átéli a rettenetes napokat, érzi, tudja, hogy ama szent 
sóvárgás tudatosan, vagy öntudatlanul bár: égő szomj ú-
sággá változik. Oh, jöjjetek ti, a kik nálunknál jobbak, 
tisztábbak, erősebbek vagytok ! Jöjjetek, a kik ennél a 
mostaninál különbet hirdettek, hoztok. Siessetek, a kik 
onnét felülről valók vagytok, a hová ködön, párán, füs-
tön át nem lát a mi könnyező szemünk . . . Jöjjetek, 
mert mi mindent sötétnek, feketének, pirosnak látunk ! 
Jaj, megöl bennünket ez az örökös fekete, . . . piros szín. 
Mi fehéret szeretnénk látni . . . 

A fénynek, a ragyogásnak, a fehérségnek, az élet 
halál fölötti nagy diadalmának sugárzó ünnepe, a húsvét, 

a feltámadás csak növeli gyötrő szomjúságunkat a földi 
ós sírontúli életet átölelő javak iránt. 

Oh, lássuk meg azt a sok síró édesanyát, hitvest, 
testvért, gyermeket, arát; vak, csonka-bonka, nyomorék, 
beteg katonát. Mennyi lehajtott fő, zokogó kebel, kisírt 
szem . . . Tekintetük már sokszor kereste a magasságokat, 
hiába, nem akadt hűséges, igaz bizonyságtevőjük, a ki-
nek a szava, élete beleragyogtatta volna életükbe, lel-
kükbe a bűntől Megváltót, a lélek sebeit meggyógyító 
nagy Orvost. Az imént még magasságot kereső tekintet, 
lélek visszahullt a porba. Újra feketeség : bánat; újra 
pirosság: vér ; keserűség : könny ; homály : elmúlás ; jaj-
gatás : sebek. 

A világban keresték az igaz bizony ságtevőket, 
abban, a melyik még nem érezte meg, hogy az Igazság 
nem elvont theoriák, nem filozófiák eredménye, hanem 
megtapasztalható, dicső, egy időre emberi testbe is 
öltözött, bűnt, romlást, halált legyőző, isteni élet. 

E nagy ünnepen konduló harangok hívó szava a 
lehajtott főket újra felemelkedésre készteti. A húsvéti 
tény, igazság új reménybimbókat fakaszt sok kopár lé-
lekben. Templomainkat felkeresik ezek az összetörött 
lelkek: a nagy keresők. Az égő szomjúság ott ül a ki-
sírt szemekben. A jajongó, hívó szó ott kiált a némán 
lezárt ajkak mögött: a sebbel átütött szívekben. Ha el 
nem jönnétek is, hívjuk őket a legjobb helyre : a fel-
támadás napján a Feltámadotthoz, a ki egyedül képes 
kiábrándult, összetörött egyént és nemzetet feltámasztani, 
újjáteremteni. Lelkipásztoroknak soha még ilyen nehéz 
helyzetük nem volt, mint ezen az ünnepen. Bizonyság-
tételnek ilyen hatalommal, igazsággal még soha sem 
kellett hangzania ! Jaj, ha most nem szól a szív teljes-
ségéből a száj ! . . . Jaj azoknak, a kik az Isten hamis 
bizonyságtevőinek találtatnak, mert 0 a szíve legmélyét 
kitárta a Megfeszítettben, a Feltámadottban . . . 

Marjay Károly. 
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HÚSVÉT ÜNNEPÉN. 
Világraszóló időkben, tengernyi szenvedés között 

érjük meg a húsvét szent ünnepét. Oly vérontás folyik 
— melyhez hasonlót nem ismer a világtörténelem — 
ezen reánk kényszeritett élet-halálharczban! A kultúra 
és czivilizáczió be nem látható időkre visszavetettnek 
látszik. Az az iszap és szenny, a mely békés időkben a 
vizek mélyén húzta meg magát, most mind felszínre 
került. Vadságot és kegyetlenséget látunk oly nemzetek 
részéről, melyekkel rokonszenveztünk s melyek a kul-
túra terén mindig az úttörők között szerepeltek. A jézus1 

törvény, a szeretet törvénye, mely fényével ós melegével 
besugározta az egész föld kerekségét, ma elhomályosodni 
látszik. 

Ámde jöjjenek bár a poklok kapui, mi ezen törvény 
mellett mindvégig megállunk. Minél inkább ingatja a 
vihar nemzeti létünk hajóját, annal inkább ragaszkodunk 
a delejtűhöz, mely megmutatja nekünk „az életet, az 
utat és az igazságot". Minél borúsabb a láthatár, annál 
inkább tündököljenek egyházaink, mint őrállomások és 
világítótornyok, hogy el ne vesszünk és irányt tévesztve 
kétség és csüggedés ne vegyen rajtunk erőt. 

A jézusi törvény nemzeteknek és egyeseknek a 
legerősebb horgonya. Ennek védelmével, ennek oltalmá-
val minden megpróbáltatást keresztyéni megadással és 
férfiasan tudunk elviselni. Vegyünk példát a Megváltóról, 
ki imigyen imádkozott: „Távoztasd el tőlem e keserű 
pohárt, mindazáltal ne az én akaratom, hanem a tied 
legyen!" 

Tábori lelkészeink a csatatéren bátorítják és lel-
kesítik vitéz katonáinkat. Hazafias szózatuknak nem 
kicsiny része van abban a legendaszerű magyar hősies-
ségben, mely az egész világ csodálatát kivívta. 

De lelkészeinkre itthon is nagy és nehéz feladat 
vár. Az ő hivatásuk lelket önteni az ingadozókba, meg-
vigasztalni a szomorkodókat, istápolni az özvegyeket és 
árvákat, bátorítani a sebesülteket és betegeket és a 
krisztusi törvényt fennen hirdetni mindenütt. 

De ez csak a feladat egyik része. A másik rész 
az, hogy tanítóinkkal, presbitereinkkel egyetemben foko-
zott munkára és fokozott takarékosságra serkentsék az 
itthon maradottakat és a nőket és a gyermekeket is. 
A mennyire emberileg lehet, pótoljuk ki azok hiányát, 
kik értünk küzdenek a csatamezőn. Küzdjünk és har-
czoljunk mi is a munka és önmegtagadás fegyvereivel 
azért, hogy derék katonáink szükséget ne szenvedjenek. 
Ha így cselekszünk, akkor jogunk lesz ajkunkra venni 
az Úr imádságát: „Add meg nekünk a mi mindennapi 
kenyerünket ma" és akkor jogunk lesz reményleni, hogy 
a mindenható Isten meg is hallgatja ezen nagy időkben 
kérésünket. 

De mielőtt letenném tollamat, egy cziprus-ágat 
teszek azok sírjára, kik a hazáért hősi halált szenvedtek. 
A thermopylaei szoroson az volt felírva: „Vándor, mondd 
meg Spártának, hogy láttál bennünket itt elterülve, midőn 

a haza szent törvényeinek engedelmeskedtünk". A mi 
vitézeink sem kisebbek, mint a spártaiak voltak. Ok 
önfeláldozásukkal Isten előtt is tetsző dolgot cselekedtek, 
mert valóra váltották az írás szavait: „Az én életem 
sem drága nekem, csakhogy elvégezzem futásomat és 
a szolgálatot". Ok a szolgálatot, a haza szolgálatát 
becsülettel elvégezték és halálukkal megpecsételték. Vér-
tanú-halálukból fakadjon győzelem és dicsőség a hazának! 

Darányi Ignácz. 

TÁRCZA. 

Przemysl költője. 
Rengeteg országban csüggedt katonák tiporják a 

végtelen utat. Szavuk nem sok van egymáshoz . . . Nem 
hazafelé tartanak. Nehéz nélkülözésektől gyengült karjuk 
nem sok nappal előbb még kardot szorongatott. Sokan 
vannak, de sokkal többen azok, a kiknek szomorúan 
büszke részvéte kiséri őket. A kísérők mindenike keres 
valakit a sorokban. Sokan itt akadnak rá a keresettre, 
de sokaknak kell visszamenniök a galicziai várba. Ott is 
sokan maradtak — örökre. A mi részvétünk is ott kém-
leli az elvonulókat sokakkal együtt s keresi a gyóni 
pap fiát. . . 

Gyóni (Áchim) Géza a többiekkel együtt ott küz-
dött az ostromlott várban és szenvedte a háború gyilkos 
nyomorúságát csak úgy, mint a többi névtelen ; de Gyóni 
lelkében kinyíltak a szenvedés rózsái és mindenek lelkét 
megragadó pompában szórták szét illatukat, enyhületet 
vagy lelkesedést öntve a szenvedő katonalelkekbe. Gyóni 
Géza verseket írt. Dalait már széltében ismerték, mikor 
egy lelkes hadnagy buzgólkodása lehetővé tette, hogy 
a szép versek még több küzdő harczos kezébe eljussa-
nak. A verskötet kiadását újra meg újra meg kellett 
ismételni, úgy hogy január 20-ika táján már a 11-ik 
kiadás volt sajtó alatt. Nincs okunk kétkedni abban, 
hogy az a 11-ik ezer példány is ép úgy elkelt, mint az 
előző tízezer. 

* 

Lapunknak volt már módjában e verskötetből né-
hány verset bemutatni, de mindazáltal nem tartjuk fölös-
legesnek, hogy olvasóinkat Gyóni Géza verseivel terünk-
höz mérten részletesebben is megismertessük. 

Mindössze huszonegy költeményt foglal magában 
a kis kötet, mely könyvészeti tekintetben két szempontból 
is érdekes. Emléke a Przemyslben hevenyészett magyar 
könyvnyomtatásnak. Az idegenszerűség annyiban vehető 
észre a nyomtatáson, hogy egyes betűket, nem lévén magyar 
betűk, lengyel betűkkel kellett helyettesíteni. Nem egyedüli 
terméke e kötet a przemysli magyar sajtónak: dr. Mol-
nár Kálmán egri jogtanár, tart. honvédhadnagy „Tá-
bori Újság"-ja erre! a bizonyság, mely naponta 2000 
példányban jelent meg. Még nagyobb könyvészeti érde-
kessége Gyóni verskötetének, hogy Magyarországon csak 
egyetlen egy példány van belőle, az, melyet a költő 



Rákosi Jenőnek küldött ki repülőgépen az ostromlott 
várból. 

• Változatos hangú költemények, telve lírai hangu-
lattal ! Ha csoportosítanunk kellene e verseket, első sor-
ban azokat említenők, melyeknek műfaját — nézetünk 
szerint — maga Gyóni teremtette meg : a háborús zsáner-
költeményeket. 

Felemlítenők e fajtából az Őrségen, Őrtűznél, Va-
sárnap a sánczon cz. költeményeket. Például álljon itt 
az elsőnek említett kültemény : 

Sötét felhők sűrűn gomolygnak — 
Idekéklik a lengyel határ. 
Patak hidján alkonyi csöndben 
Egy katona kaptákban áll. 

Patak hidján haptákban áll — 
S gondolata, mint ég felhője 
Sűrűn gomolyg és odaszáll 
A mesebeli drága nőre. 

A drága nő most merre van? 
És merre-merre minden szépség? 
Egy katona Őrt áll a hídon 
S számolja a szíve verését. 

A másik két költeményben a leíró hang helyét a drá-
mai foglalja el. Mindkettőben a harczoló katona életéből 
ragad ki egy képet a költő és vonja be nagyon finom 
hangulattal; a „Vasárnap a sánczon" czíműben két ka-
tona beszélgetését rögzíti le. Az egyik álmodozóan be-
szél otthon hagyott feleségéről és kis gyermekéről, a ki 
folyton édesapja után tudakozódik. 

Pajtás, húzódj csak erre közelebb! 
— szólítja meg erre a másik katona az álmodozót — 

A golyó már a földet mind kivájta. 
Jobb lesz nekem a te fekvőhelyed ; 
A kicsi fiad ne várjon hiába . . . 

Nekem nincs fiam, a ki haza várjon. 

Vannak versek a kötetben, melyek a török korszak 
végbeli katonadalaiként hatnak, oly könnyed a forma, 
oly játszi ós finom a hang. Olvassuk el csak a „Levél 
a Grániczról" czímű vers első strófáját: 

Kelt levelem már 
Polyák országba, 
íróasztalom 
Katonaláda. 
Irószerszámom 
Panganét vége — 
A ki olvassa, 
Békesség véle. 

A „Magyar katonák dalá"-ból is ugyanaz a hang-

szói, a mely a kuruczkori virágénekek legszebbjeit oly 
maradandó becsűvé tette : 

Lángoló vörösben 
Lengyel hegyek orma . . . 
Meglátlak-e még haj, 
Kedves falum tornya, 
Kinyílik-e még rám 
Egy kis ablak szárnya, 
Meglátom-e magam 
Egy szelíd szempárba? 

Vigye a levelem 
Búgó galamb szárnya 
Az én édesemnek 
Szép Magyarországba. 
Mondja el fenszóval: 
Semmi bajom sincsen. 
Mondja el halkabban : 
Megszakad a szívem . . . 

Mi a háború nekünk ? Szent leszámolás, adja meg 
a feleletet a „Ferencz Ferdinánd jár a hadak élén" cz. 
költemény. Úgy mutatja be e vers a tragikus végű trón-
örököst, mint az orgyilkos nemzet boszulóját, a ki fel-
pattantva az artstetteni kripta zárát, élére állt a hadse-
regnek, melynek fegyverei vezetése alatt „Útat a boldog, 
szebb jövőbe vágnak". Ez a négy sor fejezi be a ritka 
szép költeményt: 

Szent László óta aludt a legenda, 
S most egész világ újra ámul fényén. 
Szent dördüléssel mikor dörg az ágyú, 
Ferencz Ferdinánd jár a hadak élén. 

A halálos dáridóra koszorúzott fővel indul a költő. 
Megcsókolja az édesanyja arczát, a ki mosolyogva bo-
csátja el fiát, mintha vígadni menne. A vigalom áll is 
már! A költő meg is találja érzékeltetésére a kellő 
hangot: 

A dáridón már zeng, zeng: 
Sipít a halál aczélsípja ; 
A kartács vad czimbalma zúg, 
Nagy dob szavát ágyú gurítja. (A nagy dáridó.) 

Külön ki kell emelnünk, hogy költőnk a háború 
borzalmainak az emberre tett pszichikai hatásait nagy 
készséggel, erőteljes nyelven, új fordulatokban bővelkedő 
festői kifejezésekkel tudja rajzolni: 

. . . Minden nap új csodára ébredek, 
Hogy élek még, ó mesebeli jóság! 
Hallom, haraggal búgnak a hegyek, 
S látom : az erdőt lángok lobogozzák. 

Látom a réten a vakand-lyukat, 
Halálos ágyúk vaskölykei túrják; 
Fönt egy gépmadár csillagot rúgat, 
S harsogni hallok győzedelmi hurrát. (Csodák.) 



vagy: 
Hullott az ólom, mint a jégeső, 
Agyúk bömböltek, mint veszett bikák, 
Halált síkoltott tenger puskacső 
S szivárvány hídján a merre haladt, 
Gránátok fújták a fiist-glóriát. 

Az ágyú dörgött és az este jött. 
Komor október küldte már ködét, 
S aczélcsillagok csóvái előtt, 
Mint lángot fogott gyászdrapéria 
Hasadozott a végtelen sötét. (ítélet napjai.) 

Különösen bővelkedik a föntiekhez hasonló képek-
ben a „Csak egy éjszakára" cz. költemény, a mely e 
lapban megjelent. 

Végére ertiink ismertetésünknek, de nem mondani-
valónknak. Gyóni Géza verseiben a hősiességnek, a fér-
fias tűrésnek, a halált semmibe vevő bátorságnak, a baj-
társi érzésnek, az epedő szerelemnek, a gyöngéd családi 
érzésnek oly finom hangjait üti meg, hogy ily rövid 
keretű ismertetés nem elegendő mondanivalónk befoga-
dására. De azt tán sikerült e soroknak beigazolni, hogy 
az ismertetett kis kötet a maga huszonegy költeményé-
vel e nagy világfelfordulásnak egyik elsőrendű költőjévé 
avatja Gyóni Gézát. Dr. Zsinka Ferencz. 

Emlékezés Misztótfalusi Kis Miklósra. 
IV. 

A fentebbiek során tulajdonképeni czélunkat jó-
részt elértük, mert nem óhajtottunk mást, minthogy a 
magyar Bibliáért folytatott küzdelemnek egy fázisára 
rámutassunk, de ha már a diadalmas küzdelemről szó 
esett, hadd mondjunk még a híres könyvnyomtató ké-
sőbbi, egyébként épen nem ismeretlen sorsáról egyet-mást. 

Misztótfalusi itthon nagyot csalódott; csalódása ke-
mény volt és reá nézve halálos. Osztozott azoknak a 
sorsában, a kik erős akaratuk, tehetségük révén a köz-
napiasságból ki tudnak emelkedni, de a kik a kiemel-
kedés nyomában járó kellemetlenségek súlya alatt meg-
hajolnak, aztán megtörnek. A dolog úgy áll, hogy az 
erőmegfeszítés és siker, ha ez utóbbi még oly szerény 
is, bizony nem ritkán bizonyos ellenszenvet vált ki fele-
barátaink lelkében, a mint arra már Horatius is rámuta-
tott, mondván: „virtutem incolumem otlimus". Lehetett 
Misztótfalusi kisebb, mint azok, a kiket a kiváló emberek 
között emlegetnek, lehetett egyiknél-másiknál nagyobb, 
de annyi bizonyos, hogy megszenvedett érte. Ez már 
így van. Nem volt ez alól kivétel még az a nagy ma-
thematikus sem (Newton), a ki a félreismerés és gáncs 
kínjai közt igy kiáltott fel: „Nem okoskodom többé! 
Igazán merő ostobaság volt tőlem feláldozni nyugalmam 
kincseit, holmi csalékony árnykép miatt!" A közügyért 
verejtékezni nem elég. A ki a közjóért fárad, annak 
többet is kell tudnia. Tudnia kell az irigységet, bántal-

makat, tűszúrásokat elviselni megrendülés nélkül, ide-
genül és magára hagyatva haladván azon a bizonyos 
ösvényen, mely keskeny is, meredek is. 

Misztótfalusi tudott lelkesedni, tudott eszméiért 
dolgozni, de az elfogultak gyűlöletét csöndes szívvel el-
viselni gyöngéd és érzékeny szíve nem bírta. Szó sincs 
róla, voltak itthon anyagi bajai is bőven. Önéletrajzában, 
vagy, a mint ő maga mondja, „mentségében" elmondja 
ezeket töviről hegyire mind, de érezhető, hogy a mun-
kássága ellen irányult támadások minden anyagi siker-
telenségen túl, szinte elemi erővel markolnak a szívébe, 
azt annyira marczangolják, hogy kínos vergődésének 
csak a halál vet véget. Mikor szemtől szembe ócsárolják 
Bibliáját, szinte feljajdul: „Mi lehetett ellenem mérgesebb 
szó — igy szól mélységes fájdalommal. Mind a két 
hazára támasztom, hogy nem nagy, engem fojtogató 
méltatlanság volt e szememben ollyakat hallanom?" Tollat 
ragad, könyvét védi, ám az ellenségeskedés nő, az egy-
háztanács is ellene fordul a „hitván vasműves"-nek. Az 
ember sötét színben látja a világot. Arra gondol, hogy 
összetöri nyomdáját és elmegy „bujdosásra". Kínos ver-
gődése között szélülés éri, szenvedéseitől a halál váltja 
meg 52 éves korában. 

Halála után érdemeit elismerték ugyanazok is, a 
kiknek keménysége megtörte. Úgy járt, mint (a többi 
között) az az olasz zeneszerző (Pergolese János), a kinek 
előbb meg kellett halnia, hogy tehetségét észrevegyék. 

„Idegenségünket az Isten ne nézze 
Támasszon Hazánknak inkább mást helyette". 
(Sírfeliratának utolsó sorai.) 

Dr. Pruzsinszky Pál. 

KÜLFÖLD. 
Anglia. 

Adatok. Az angol „Life and Faith" cz. egyházi 
lapban a következő korrespondenc/.ia jelent meg: „He-
lyes-e, hogy az úgynevezett keresztyén Anglia segít 
abban, hogy félvad ázsiai-orosz hordák özönlik el Euró-
pát, helyes-e, hogy Anglia a pogány Japánnal szövet-
kezett egy ker. állam ellen?" A válasz: „Ha Európára 
az a sors vár, hogy hordák zúduljanak reá, jobb, ha ez 
az oroszok által történik, mint a német császár barbárjai 
által." Egy másik válasz: „Inkább akarok pogány né-
pekkel együtt küzdeni, mint azzal a néppel tartani (értsd 
a németet), a melynek gonoszságai az egész világot irtó-
zattal töltötték el" (czélzás Löwenre !) „Ez a háború a 
legigazságosabb, a melyet Anglia valaha viselt, így szólal 
meg egy másik olvasó a nevezett lapban, úgy, hogy azt 
lehet mondani, a mi ügyünk az Isten, a Krisztus ügye, 
Isten adta a kezünkbe a kardot, a népeknek, sőt magá-
nak Németországnak üdvére. — Mi nemcsak emberek 
ellen, hanem egy valóságos „Übermensch" (Vilmos csá-
szár) ellen küzdünk, a kit minden áron le kell tiporni." 
— íme, ezek a szemelvények is bizonyítják, hogy mily 
nagyarányú és eredményes volt az az akczió, melyet az 



angol politikusok Anglia népének felültetése és mozgó-
sítása érdekében végeztek és most is folytatnak. Köny-
vek, röpiratok, izgató mozgóképek, belga menekültek 
„háborús előadásai" stb. mind hathatós eszközöknek 
bizonyultak. Minden szószék a „szent és igazságos" há-
ború hirdetésének szolgálatában áll. Csoda-e hát, ha az 
angol közönség azon sem botránkozik meg, hogy a bá-
zeli és más német misszió tagjait fogságra vetik, inter-
nálják, kiűzik. S mindez miért is hát tulajdonképen ? 
A nagy jelszó: a kis államok megvédése. Ezek közé szá-
mít természetesen a mi kedves Szerbiánk is. Kis államok 
megvédése? Hát ki volt az, a ki a kis államoktól, Dá-
niától, Hollandiától stb. elrabolta a gyarmatait?! 

Ausztria. 

Változott idők. 1782-ben történt, hogy a salzburgi 
püspök, a kormányzása alatti tartományból az összes 
protestánsokat kiűzte. Keletporoszországban találtak me-
nedéket. Mult júliusban, még a háború kitörése előtt 
történt, hogy ezeknek a menekülteknek utódai, a keleti 
Poroszországban élő evangélikusok mintegy 250-en, meg-
látogatták az eleik által elhagyott régi hazát. Mindenütt 
a legmelegebb fogadtatásban részesültek. Salzburg városa 
is ünnepélyesen fogadta és megvendégelte Őket. — Rö-
vid idő múlva a keleti poroszok ismét „menekülők" let-
tek. Salzburg lakosai körében most meleg részvét ébredt 
a régi vérrokonok iránt és tekintélyes összeget gyűjtöt-
tek a sokat szenvedettek részére. p. 

IRODALOM. 
If jú református igehirdetők. 

Az igazi ifjúság. Ifjúsági istentiszteleti beszédek, 
írták Deák Sándor, Dósa Dániel, Juhász Albert, Kovács 
Benedek és dr. Makkai Sándor. Az Egyházi Újság-
Könyvtára (szerkeszti Barabás Samu kolozsvári ref. es-
peres) 4. füzete. Az Egyházi Újság kiadóhivatala, Kolozs-
vár, Magyar-u. 3., Gombos Ferencz Lyceum-könyvnyomda 
nyomása Kolozsvárt, Deák Ferencz-u. 12. 1914. 50 1. 
8°. Ára 80 fillér. 

Élet és halál. Vallásos elmélkedések. írta Muraközy 
Gyula. Budapest, Bíró és Schwarz könyvnyomdája, IX., 
Ráday-u. 26. 1915. 56 1. 12°. Ára 80 fillér. A füzet tiszta 
jövedelme a sebesült katonák között kiosztandó vallásos 
iratok költségeire fordittatik. 

Új Magyarország és keresztyénség. Prot. családok 
számára írta Kiss Géza. Budapest, évszám nélkül (1915), 
Biró és Schwarz. 112 1. 12°. Ára 1 korona. A tiszta 
jövedelem egészben a Lóránt fl'y Zsuzsánna-Egyesületó. 

Ez a három füzet ifjú magyar ref. igehirdetők 
alkalmi munkája, melyeket a szívrenditő nagy háború hí -
vott életre. Érdemesek az olvasó közönségnek, az alkalmi 
munka embereinek és a hivatásos bírálat munkásainak 
közös figyelmére. Nemcsak azt mutatják, hogy ifjú ige-
hirdetőinkre, az ő hitéletükre, vallásos világnézetükre 

és erkölcsi életfelfogásukra milyen hatást gyakorolt, 
hanem még inkább azt, hogy mindezekben hogyan tük-
röződik a háború s legfőként pedig azt, hogy az ifjabb 
nemzedék igehirdetése mind tartalom, mind műforma 
tekintetében minő átalakuláson ment és megy keresztül. 
Jellemző mindenikre a vallásos elmélyedés, a személyes 
vallásos élmény elevensége, annak egy kiépített világ-
nézetben való elhelyezésére való törekvés és a stílszerű 
írásművészetnek tudatos érvényesítése. Csak örülhetünk, 
hogy a személyes hit, az egységes világnézet és az írás 
művészete együttesen hódítja meg ifjú igehirdetőinket, 
s ők is mind a három tényezőnek meghódítására és 
összhangos egyesítésére törekednek. A régóta sürgetett 
fejlődésnek biztató útja és jele ez. Az ifjúság kiforrá-
sának folyamatában vannak mind, de a forrásban szépen 
halad már a tisztulás munkája. Legtisztultabb Makkai, 
legnyugodtabban alakuló Muraközy, leghevesebben hul-
lámzó Kiss Géza. A kolozsváriak jóformán mind Ravasz 
László szellemi iskolájának nemes bélyegét hordozzák 
magukon, a budapestiek a diákévangélizáczió szellemi 
hatását. 

A kolozsvári füzet ifjúsági istentiszteleti beszédeket 
foglal magában, melyeket az ottani középfokú fiú- és 
leányiskolák ref. növendékeinek számára tartott ifjúsági 
istentiszteleteken a theol. fakultás dísztermében a mult 
év novemberében és deczemberében mondottak el szer-
zőik: hitoktatóik és Juhász Albert, a nagyenyedi tanító-
képző-intézet tanára. Az egész beszédsorozat az igazi 
ifjúság életének eszményét megkapó ötletességgel és 
kitűnő műépítő erővel rajzolja meg. A nyolcz beszéd 
czimei és tárgyai: Isten izenete az ifjúságnak ; Az ifjú-
ság válasza, Az ifjúság legdrágább kincse, Az ifjúság 
leggonoszabb ellenségei, Az ifjúság legerősebb fegyverei, 
Az ifjúság legfőbb kötelessege, Az ifjúság legfényesebb 
győzelme. Az ifjúság legszentebb reménysége. Az elsőt 
és az utolsót Makkai, a másodikat Juhász, a harmadikat 
ós hatodikat Dósa, a negyediket Kovács, az ötödiket 
és hetediket (az utóbbit Kirmss berlini lelkész nyomán) 
Deák írta. A kitűnően választott alapigék alapján meleg, 
színes, megkapó és építő igehirdetést végeznek. Makkain 
kívül jó szerkesztő-erővel bír Juhász és Kovács. Talán 
csak a szemléletes ifjúi példák használatának a hiányát 
érezzük ezekben a fejlettebb ifjúság szükségletének 
mindenképen megfelelő beszédekben. Hivatva vannak 
értéküknél fogva általában az ifjúság s különösen a 
harczoló, vagy sebesült és beteg, művelt ifjúság körében 
való elterjedésre. 

Muraközy (budapesti segédlelkész) füzete három 
elmélkedést tartalmaz az élet és halál rettentően alkalom-
szerű kérdéséről: A halál az életben, Az élet a halálban 
és Jézus — életben és halálban. Ezek tehát nem ki-
dolgozott beszédek, nem is homiliák, vagy bibliamagya-
rázatok, hanem' szabadabb szerkezetű elmélkedések. Szer-
zőjük még ettől a nálunk is elterjedőben levő műfor-
mától is eltér novellisztikus tagoló szerkesztésével. Tárgy-
választásában ötletes és stílusos. Eszmemenetében komoly, 



elmélyedő és emelkedett. Dialektikája inkább költői, 
mint theológiai. Előadásmódja a szónoki és költői stílus 
vegyüléke. Képei és hasonlatai nagyszámmal vannak s 
művésziek és megkapok. A kimélyülés, kiépülés és át-
hevülós útjának ígéretes kezdete ez a kis t'üzet. 

Kiss Géza (szintén budapesti segédlelkész) füzete 
vegyes tartalmú, beszédeket, előadásokat és költeményeket 
foglal magában. Nem a czimben foglalt tárgy kifejtése, 
hanem abba a tárgykörbe vágó szellemi termékek gyűj-
teménye. Nem rajzolja meg az Új Magyarországnak 
nemcsak közművelődési, sőt vallási ós erkölcsi képét 
sem, hanem utal az Új-Magyarországra irányuló általá-
nos várakozásra és az abban való erőteljes ref. keresz-
tyén (ifjúi s imitt-amott társadalmi) életnek néhány kér-
dését fejtegeti. A czímmel leginkább összefüggő „Régi 
Magyarország — új Magyarország" (egy 1848/49-es 
honvédfőhadnagy koporsójánál) és az „Új Jeruzsálem" 
czímű beszédeiben is csak általános vonásokat vet oda 
a kérdés megvilágosítására. A keresztyén személyiségek 
nagy jelentőségéről, a nemzeti eszmény hű szolgálatáról 
s a keresztyén elvek társadalmi érvényesítéséről szól 
tüzes idealizmussal. A czimtől eltekintve és a füzet tar-
talmát nézve, egy magas eszményekért lelkesülő, forrongó 
ifjú lélek áradó beszédeit találjuk abban. Négy egyházi 
beszéd (Mit beszél ma a keresztfa?, Isten fiai, Új Jeru-
zsálem, [Az] özvegy asszony két fillére), két estélyi beszéd 
(1914. okt. 31., Legyen hitetek Istenben!), az említett 
temetési beszéd és három költemény (A király, A noyoni 
mezőn, [A] Kárpátokban) van a kis kötetben. A több 
oldalú tanultság, a lobogó hit, rajongó lelkesedés és 
költői hév hullámverésében égő szemmel forrong az ifjú 
szerző. A sokat mondani akaró szenvedély miatt imitt-
amott örvénylik a beszéd árja. Lankadatlan tudásvágya, 
tüzes hite és a művészi írásmódra való nem csekély 
képessége, ha kiforr és megtisztul, szép fejlődést ígér. 

Az ígéretek ifjú emberei öntudatos fejlesztő mun-
kával értékes irodalmi munkásokká fejlődhetnek az új 
magvar protestántizmus szolgálatára. 

(v.) 

Beszédek és imák háborúi alkalmakra. 2-ik kötet. 
Összeállította dr. Lencz Géza egyetemi tanár. A tiszta 
jövedelem a sebesültek számára beszerzendő vallásos 
iratokra fordíttatik. Beszédek, Imák és Halotti beszédek 
és imák czímű részekbe sorozta be a szerkesztő az 
újabban kiadott dolgozatokat. A vaskos kötet ára fűzve 
5 K. Kötve 6'50 K. Ismertetni fogjuk. 

D. Dr. Szókács József. írta Patay Pál. Doktori 
disszertáczió ez a 104 lapra terjedő, sűrű nyomású, 
igénytelen köntöst hordozó dolgozat, a melyben az ifjú 
szerző nagy szeretettel és megértéssel tárgyalja 8 feje-
zetben Székácsnak életét és két hosszú fejezetben írói 
munkásságát. Nagy szorgalommal gyűjtögette össze köny-
vekből, már megjelent emlékiratokból, lapok és folyó-
iratokból a nagyemlékű püspökre vonatkozó adatokat. 
Legközelebb lapunkra is vonatkozó mutatványt közlünk 
belőle és így frissítjük fel a volt nagynevű szerkesztő 
emlékét e helyen is. A dolgozatból mindössze 50 példány 
kerül eladásra. A szerző ezeket a Budapesti Ref. Ifjú-

sági Egyesület javára ajánlta fel. Ott rendelhető meg 
(IX , Ferencz-körút 12). Ára 1 K és 20 f a postaköltség. 

A szeretet izenete. Irta Haypál Benő budai ref. 
lelkész. Ára 50 f. „Elmélkedjél, imádkozz! Hadd térjen 
a beteg lélek magába" a jelszava e 96 lapra terjedő 
könyvecskének, a mely szép és kedves terméke a há-
borús építő irodalomnak. Isten velünk van, Mulandó élet, 
örök Ige, Józanság, Jótékonyság, Harcz, Munka és kenyér, 
Imádság, Megújulás, Ébredés a czimei a füzetben fog-
lalt, bibliai alapon felépült elmélkedeseknek; egy-egy 
fohásszal ós jól megválasztott zsoltár-, vagy dicséret-
verssel végződik mindegyik. Melegen ajánljuk olvasóink 
figyelmébe. 

„Közel az Úr" czímen írtak és szerkesztettek a 
kolozsvári theol. akadémia tanárai egy szépen kiállított 
vigasztaló füzetet a sebesült katonák számára. Az erdélyi 
ref. egyházkerület adta ki. Jó és szép munkát végeztek 
a szerkesztők. Az új mellett vettek elő az „ó"-ból is. 
Ott látjuk Szikszay György „Imádságát a betegágyon" és 
Medgyesi Pál „Kegyesség gyakorlása" (1636) cz. építő 
elmélkedésének egy alkalmas és most oly időszerű rész-
letét. Az erdélyi egyházkerület ingyen osztja szét a terü-
letén levő kórházakban a füzetet. Legyen Isten áldása 
ezeken a vigasztaló szavakon is! 

Isten Igéje czímen III. évfolyamát járja az a né-
pies szentírás-magyarázó folyóirat, a melyet Izsák Aladár 
ref. és Masznyik Gyula ev. lelkészek segítségével Masz-
nyik Endre dr. pozsonyi ev. theol. tanár szerkeszt. Már-
cziusi számával „Ünnepi áhítat" cz. melléklet is jelent 
meg. A folyóirat különösen a házi áhítat ügyet óhajtja 
szolgálni és nagyon alkalmas a diasporákban lakó hívek 
közötti tömeges szétosztásra. Ára egész évre 4'80 K. 

Az I f j ú évek most, a háborús, nehéz viszonyok 
daczára is, megjelen Algöuer Andor budapesti ev. vallás-
tanár szerkesztésében. Bizonyára nem könnyű es nem 
valami rózsás vállalkozás. Megérdemli a támogatást. 
Algöver egyébként nemes missziót teljesít a budapesti 
Prot. Iparoskörben is, a hol a mult hóban rendezte az 
50-ik vallásos estélyt. Tanítványai ez alkalommal ezüst 
babérkoszorúval honorálták fáradhatlan munkásságát. 

Imádságok háborús időkben az otthonmaradottak 
számára, írta Szappanos Gyula alsónyéki ref. lelkész. 
24 fill. az ára annak a tetszetős kiállítású imakönyvnek, 
a melyet az ifjú lelkész, mint gyülekezetének jó pász-
tora tulajdonképen csak hívei számára írt, de azután 
ezek kívánságára szélesebb körökben is terjesztett. A fü-
zetben lévő tíz alkalmi imádság mindegyike mély, buz-
góságos, evangéliumi hangulat és hazafias érzés szülötte. 

Zeppelin. Zeppelin grófról és művéről Mikes Lajos 
írt érdekes kis munkát, a mely vonzó és világos elő-
adásban ismerteti a Zeppelin-féle léghajó történetét, szer-
kezetét, és teljesítményeit. Valóságos regény érdekessé-
gével bírnak az egykori vitéz lovastiszt küzdelmei a 
probléma nehézségei, a közömbösség, a hitetlenség, a 
kétkedő gúny ellen s végül győzelme minden ellensége-
ken s e mellett erkölcsi tanulságában is mély és meg-
ragadó példáját adják a törhetetlen hitnek és önfeláldozó 
akaratnak, ép azoknak a lelki erőknek, a melyekre ma 
a legnagyobb szüksége van mindegyikünknek. Mikes 
Lajos füzete a Magyar Könyvtárban jelent meg ; ára 60 f. 

EGYHÁZ, 
Az ameril ai magyar reformátusok lapját, a „Re-

formátus Híradót" most mindig különös érdeklődéssel 
vesszük kezünkbe. Jóleső érzéssel látjuk, hogy mily nagy 



szeretettel, együttérzéssel gondolnak ránk odakünn lévő 
testvéreink. Most igazán ott van közöttünk a nagy el-
választó tenger. Látjuk ebből az újságból, mily nagy a 
méltatlankodás érzése az ott künn lévők lelkében és a 
hozzánk tartozó egyházak körében az amerikai kalmár-
szellem ellen. Az amerikai elnök békeimákat rendelt 
meg, de ugyanakkor az ottani aczél- és más gyárakban 
vígan gyártják az öldöklő fegyvereket az angolok és 
francziák számára. Hiába a bussines, az üzlet, az üzlet! 
Az a semlegesség, a melyet ott gyakorolnak, most mód 
nélkül jövedelmező és jól kifizeti magát. De úgy hisszük, 
hogy az Egyesült Államok kormánya ezzel az eljárásával 
olyan „Szelet vet", a melynek vihara nem fog elmaradni! 

A kőbányai ref. parókhiális kör virágvasárnap 
háborús ünnepélyt tartott a következő programmal: Köz-
ének. 130. dics. 1. v. Ima. Ünnepi praeludium, szerzette 
Köhler, orgonán előadta dr. Kováts Lajos. Magyar sebe-
sültek között osztrák kórházakban czimen előadást tartott 
Sebestyén Jenő. Ott a messze földön, énekelte az egy-
házi énekkar Janó Zoltán vezetésével. Háborús versek. 
I. Przemy síből, II. Budapestről, felolvassa Takaró Géza. 
Románcz. Szerzette dr. Kováts Lajos, orgonán előadta 
a szerző. Duettek. I. Vonj öröm és búbánaton át. II. 
Otthon — otthon, énekelték Gergely Dezsőné és Laub 
Adolfné. Bibliamagyarázatot tartott Kiss Géza. Himnusz. 

A Húsvéti üzenetet újabb 20,000 példányban 
nyomattuk ki, a melyekből ismét 10 ezret (összesen 20 
ezret) küldtünk a konventi irodába szétküldés végett. 
A többit itt Budapesten osztották ki sebesült és hadba-
induló katonáink között. A budapesti hivek közül is 
sokan elkiildötték harcztéren lévő szeretteiknek ezt a 
szép üzenetet. Fakadjon sok áldás és vigasztalás olvasása 
nyomán. Nem mulaszthatjuk el annak jelzését, hogy 
egyházi lapjaink közül csak egy, a sárospataki emlékezett 
meg erről a dunamelléki kiadványról. Csodálatos is, 
hogyan dúl közöttünk a nagy együttérzés és méltánylás 
még most ezekben a szomorú nagy időkben is 1 

A „Reformierte Kirchenzeitung" legutóbbi szá-
mában olvastuk Sebestyén Jenő konventi kiküldött jelen-
tését jó fordításban. Ez a német ref. egyházi lap, mely 
65-ik évfolyamát járja, megérdemli, hogy sokan olvassák 
itt minálunk is. Már több ízben megemlékeztünk róla, 
hogy milyen szép és eleven egyházi élet van a mi német 
ref. testvéreink körében is és majd most, a változott 
viszonyok folytán bizonyára keressük majd a velük való 
szorosabb szellemi kapcsolatot. Német ref. testvéreinket 
különben a háború folyamán súlyos veszteség érte Ernő 
lippei herczeg hősi halálával. Lüttich ostrománál, kezében 
zászlóval esett el. Bückeburgban temették el. Ebben a 
kis herczegségben a ref. az államvallás. 

A péczeli ref. egyház évkönyve az évről. 
Egy rövid, de sokatmondó jelentéssel kezdődik, a mely 
elmondja, hogy az egyház épen a válságos idők beállta 
előtt bevégezte építkezését, a melynek egyik leglénye-
gesebb részlete a szép. nagy, belmissziói munkák foly-
tatására alkalmas „gyülekezeti terem". A bútorozás, 
berendezés a jobb időkre maradt. A „Tudnivalók"-ból 
látjuk, hogy ennek a mintaszerűen vezetett egyházköz-
ségnek 1848 tagja van (összes lakosság száma 3 ezren 
felül). Született 72 gyermek, meghalt 41. Megemlíti a 
jelentés, hogy bár az egyházközségi adó, a földadó 
csökkenése miatt kevesebb, de az önkéntes adakozók 
száma és a perselypénz összege megnövekedett. Érdemes 
felemlíteni, hogy egy Tarnay Endre nevű egyháztag az 
új épületbe és a lelkészlakba vízvezetéket készíttetett, 
abba teljes felszerelést adott, az agg Oalgóczy Károly 
pedig az egyháznak négy hold földet ajándékozott. — 

Forgács Gyula egyházában egyébként van Ifj. Egyesület, 
Leányszövetség, vasárnapi iskola. Mindezekben a. mun-
kákban is hűséges segítőtársa neki az ő felesége. Pé-
czelhez tartozik Isaszeg fiókegyliáz, mely a mult, év 
folyamán végleg szervezkedett. 

Zsoltárok a beszélőgépek lemezein. Az ének- és 
zeneművészet termékeinek népszerűsítésére jól bevált 
eszközök a grammofon, eufon nevek alatt ismert s el-
terjedt beszélőgépek. A vidék közönsége jórészt ennek 
útján ismerkedik meg a jelesebb ének- és zenedara-
bokkal. Ebből a szempontból senkisem tagadhatja a. 
beszélőgépek kulturális jelentőségét. Sőt a már ismert 
dolgok is új színt, erőt mutatnak egy-egy kitűnő muzsi-
kus hangszerén, egy-egy széphangú énekes ajakán. Ref. 
énekeink, zsoltárjaink hányszor lesznek unottakká, erő-
telenekké a falusi gyülekezetek körében. Pedig zsoltáros 
könyvünk dallamainak szépsége — kevés kivétellel — 
minden esztétikai ízlést kielégít s igazán benső, köny-
nyekig ható érzéssel élvezhetjük őket, ha az ének, vagy 
zene mestere a bennök rejlő erőt, szépséget kifejezésre 
juttatja. Épen ezért kellemesen lep meg bennünket az 
Első Magyar Hanglemezgyár érdekes és értékes vállal-
kozása. Ujabban ref. zsoltárainkat vette fel műsorába s " 
eddig négy hanglemez hirdeti énekeink örök szépségét. 
Mind a négy Feke Kálmán váczi ref. kántor művészi 
éneke után készült. Nem a reklamirozás a czélunk, a 
mikor megállapítjuk, hogy zsoltárainkat a váczi kántor 
éneklésében hallani nem mindennapigyönyörűség. A XXVII. 
és LXXIV. zsoltárok például a most igazán aktuális, 
vagy helyesebben: vívódó lelkünk érzelmeit kifejező 
szövegeikkel együtt szinte az elevenig hatnak. 

Elismerés. Csötönyi János gyöngyösi lelkésztől 
vettük a következő sorokat: „Postautalványon küldök 
47'50 K-t, a mit híveim körében gyűjtöttem a katonák 
és hozzátartozóik között kiosztandó vallásos füzetek be-
szerzése czéljára. Hogy milyen jó, megnyugtató hatása 
van ezeknek a füzetkéknek a beteg s a hadbavonuló kato-
nák között is, igazán csak az érti meg, a ki látta, milyen 
örömmel fogadták a füzetkéket ezek is, azok is, különösen, 
ha egy ismerős zsoltár sorait pillantották meg és azt 
remélhették, hogy a bennök levő imádságok által ők maguk 
is felemelkedhetnek az Istenhez, a kitől egyedül várnak 
most — fájdalom, hogy sokan csak most! — szabadulást 
és segedelmet. Én meghatva láttam, hogy a hadbavonuló 
katonák könnyes szemmel fogadták a nékik adott „Har-
matcseppek "-et s a betegek is igazi hálával vették azt. 
Gyöngyösön t. i. egy közös huszárezrednek van állandó 
állomása A hadbainduló huszároknak istentiszteletet tar-
tottam s az Űrvacsorát is kiosztottam nekik minden al-
kalommal, a betegeket pedig hetenként háromszor, négy-
szer meglátogattam. Halottunk is volt már elég sok: ma 
temetem a huszadik halott katonát . . . 

Egyházi aranykönyv. A nagykanizsai ref. missziói 
egyház márczius 28-án, virágvasárnapján szólaltatta meg 
ünnepélyesen az imaházában a régi, elhasznált orgonája 
helyébe előnyös áron beszerzett amerikai rendszerű, 
remek Kanadaharmóniumot, melynek vételárához dr. Eőri 
Szabó Jenő nagykanizsai törvényszéki elnök 300 K-t, 
dr. Hajdú Gyula ügyvéd 50 K-t adományozott; a fenn-
maradó összeget is az egyházközség vagyonilag szegény, 
de áldozathozatalban gazdag hívei adják össze. Jótettük 
nem szorul dicséretre. 

Adományok. A katonák lelkigondozását szolgáló 
vallásos iratok terjesztésére újabban adakoztak: Orth Am-
brusáé,_ Szegedy-Maszák Viola 5 K, Kiskunlaczháza (újból) 
5 K. Összesen 10 K. Eddig befolyt 5820"53 K. Kiadás 
374881 K. Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy már-



czius 7-iki számunkban az a tévedés történt, hogy egy 
összeg előtt (84-40 K) kimaradt az adományozó egyház, 
I7ács neve. 

ISKOLA. 
A Baár-Madas és a háború. Ilyen czímen érdekes 

czikk jelent meg a budapesti Egyházi Értesítőben, „Spec-
tator" tollából, a melyből néhány részletet mi is közlünk. 
. . . A háborúval szemben az egész nevelést egy egysé-
ges gondolat hatja á t : a kultúrerőknek még a háború 
viharaiban is meg kell maradniok ; a jövő számára men-
nél több knltúrérteket kell megmenteni: a jövő virágzást 
már most elő kell késziteni. — Ez egységes gondolat 
külsőképen kétféle irányban valósul meg. Egyrészt a 
tanítás és nevelés szellemében, másrészt az intézetnek 
különféle jótékonysági buzgólkodásában. — A nevelés 
igyekszik tudatossá tenni és meggyőződéssé érlelni a 
rábízott növendékek lelkében azokat a szellemi tényező-
ket, a melyek a jövő alakulásában szükségszerűen elő-
térbe fognak kerülni. Hangsúlyozza közép-európai szoli-
daritás elvét, melynek következményeképen a magyar-
ságnak a nagy német nemzet mellett jut kulturális és 
politikai szerep és a melynek végeredményeképen a 
magyarság lelkében a századok óta elhintett német ellen-
szenvnek megértő és kölcsönös szeretetté és szimpátiává 
kell fejlődnie. Hirdeti az intézeti nevelés ügyünk szent 
igazságát, a szükségszerű győzelembe vetett erős hitet 
és nemzeti erőnkben, valamint jövő missziónkban való 
bizalmunkat. De emellett nem válik egyoldalúvá; nem 
hirdet és nem kelt gyűlöletet az idegen nemzetek, még az 
ellenséges népek iránt sem. Beleplántálja a növendékek 
lelkébe az európai közös szellemi kulturáltak a megbe-
csülését. Nem ragadtatja magát az idegen nemzetek le-
kicsinylésére, csak azért, mert velük most szemben állunk. 
A. kultúrértékek igazi megértése, bárhol találhatók is 
meg, ez a Baár-Madas-iskola nevelésének jelenleg leg-
fontosabb tényezője, mert csak ennek a felfogásnak elő-
leges hirdetésével lehet majd elejét venni annak, hogy 
a remélhetőleg nemsokára bekövetkező békével, keserű, 
elkedvelenítő utóhatások a magyarság lelkében ne ma-
radjanak. Ügyünk igazságának, de egyúttal a kultúr-
értékek megbecsülésének kell cselekvésünket már most 
is megnemesítenie. — Charitativ téren is hódolt a Baár-
Madas vezető elvének. A tanárok fizetésük egy százalé-
kát juttatják a református kórházak czéljaira, közadako-
zásból az egyik kórházban öt ágyat szereltek fel sebe-
sültjeink részére, ruha- és fehérneműt juttattak a meg-
szorultaknak. Kézimunkaóráik és szabad idejük nagy 
részét a katonáknak szánt meleg ruhák készítésére for-
dították. A hadsegélyző hivatal czéljaira nagyobb ösz-
szeget gyűjtöttek, jegyeztek a nemzeti kölcsönből, sőt 
a szünidőben itt-ott az ápolásban is segédkeztek. Leg-
impozánsabban azonban buzgóságuk deczernben 17-én a 
budai Vigadóban rendezett jótékonyczélú előadáson tiint 
ki, a melynek 1600 K-ás bevételéből jelentékeny összeg 
került a hadsegélyző hivatal czéljaira. 

Ezzel kapcsolatban közöljük az intézet igazgatósá-
gának következő fontos értesítését: „A Baár-Madas ref. 
felsőbb leányiskola, egyházkerületünk egyetlen ilynemű 
intézete, már régebb idő óta foglalkozik azzal a tervvel, 
hogy a nevelés és tanítás eredményesebbé tétele czéljá-
ból az intézetet nyolczosztályúvá fejleszti. A fenntartó 
testület a tervet eredetileg csak az új épület felállítása 
esetén akarta megvalósítani, azonban a háború teremtette 
rendkívüli viszonyok folytán a VII. osztályt már a jövő 

iskolai évre szándékozik megnyitni. — Az intézet növendé-
keinek nagy része ugyanis a VI. osztály elvégzése után 
külföldön folytatja tanulmányait. A bekövetkezett súlyos 
körülmények azonban nagyon megnehezítik a leányok 
részére a külföldi iskolák látogatását. A szülők egyenes 
felhívására foglalkozik tehát a tanári testület a tervvel, 
melynek magvalósítása nemcsak hiányt pótol, de a ma-
gyar protestáns nőnevelés ügyét is hathatósan előmoz-
dítja. — A továbbképző VIL osztályra vonatkozó tervek 
részleteiben most vannak kidolgozás alatt. Ebbe az osz-
tályba olyan növendékeket vesznek fel, kik a felsőbb 
leányiskola VI. osztályát elvégezték, vagy, ha közben 
tanulmányaikat megszakították is, de ugyanazt az élet-
kort elérték. A növendékek szabadon választhatják meg 
a tárgyakat, a melyeket hallgatni óhajtanak. Különös 
súlyt helyez az intézet arra, hogy a növendékek az ide-
gen nyelveket minél tökéletesebben elsajátítsák. A tan-
tervben helyet foglalnak a művészeti tárgyak is, mint 
rajz, festészet, zene, stb., sport, háztartás, sőt a tanári 
kar alkalmat akar nyújtani a növendékeknek az önálló 
munkásságra is önképző-kör, illetve irodalmi estélyek 
keretében. Egyszóval minden lehetőt megtesz, hogy az 
annyiszor túlságosan magasztalt külföldi intézetek szín-
vonalát e téren is elérje, remélve, hogy törekvése a szü-
lők és növendékek részéről megfelelő támogatásra talál 
s ezáltal elkerülhetővé, sőt feleslegessé teszi a külföldi 
iskoláztatást. Részletes tantervvel és felvilágosítással az 
intézet értesítője szolgál, melyet az érdeklődőknek kész-
séggel küld meg az igazgatóság (I., Attila-utcza 101). 

A dunántúli ev. egyházker. főiskolai nagybizott-
ságának márcz. 9-én tartott ülésén nagyfontosságú ügyek 
kerültek tárgyalás alá. Az első a kőszegi felsőbb leány-
iskola átszervezésének ügye volt. Megelégelték a felsőbb 
leányiskolát a dunántúli ev. testvéreink. Helyette polgáii 
iskolával kapcsolatos tanítónőképző-intézetet szeretnének, 
az eddigi költségek keretén belül és a mostani tanerők 
felhasználásával létesíteni. A nagymérvű szükséges épít-
kezésre azonban most nincs pénz és így a soproni biz. 
tagok azzal az indítvánnyal léptek fel, hogy alakítsák 
ár, a kőszegi intézetet kerületi árvaházzá, a polgári leány-
iskolát és tanítónőképzőt pedig állítsák fel Sopronban, 
a hol ily czélra felhasználható alapítványok is vannak. 
A tervet az albizottsághoz utasították. — Egy másik 
fontos iigy a theologiai akadémiák egyesítésének dolga 
volt. Bancsó Antal soproni theol. tanár előadó javasla-
tára a bizottság az illetékes fórumok elé (kerületi gyű-
lések és egyetemes gyűlés) azt az indítványt terjeszti, 
hogy miután a pozsonyi és soproni akadémiák az egye-
sítés mellett nyilatkoztak és miután nincs kilátás arra, 
hogy a pozsonyi egyetemen ev. theol. fakultás létesül-
jön, egyesíteni kell a két akadémiát Pozsonyban, a hol 
azután a theologusok az egyetemen (mint nálunk Kolozs-
váron és most már Budapesten is) filozófiai tárgyakat is 
hallgathatnak. Ha Eperjes nem csatlakozik, akkor az 
megmaradna önálló theologiának. A soproni akadémiából 
theol. szeminárium lenne és a négy évfolyamot végzett 
theologusok ott töltenének megfelelő vezetés mellett egy 
gyakorlati évet. A szeminárium teljesen ingyenes lenne 
és ennek elvégzése után lenne a lelkészi vizsga és a 
kötelező félévi kápláni szolgálat. Külföldre csak a négy 
évfolyam keretén belül lehetne kimenniök a hallgatók-
nak. — Ez már azntán gyökeres és alapos reformtervezet! 
Az egyházkerületi közgyűlés legközelebbi összehívása 
általános ellenzésre talált a rossz közlekedési viszonyokra 
való hivatkozással és a költségkímélés szempontjából. 

A madarak és fák napjának 10-ik ó>e. Az idén 
10-ik éve lesz annak, hogy elemi iskoláink a madarak 



és fák napját ünneplik. Ezen intézmény életrevalósága 
épen e nehéz körülmények között fog kitűnni. Igaz, hogy 
a háború miatt sok iskola zárva van, de a működő isko-
lákban csak emeli a háború a természetvédelmi nevelő-
oktatás jelentőségét. Csakis ezen az úton heggeszthetjük 
be nemzetünk tátongó sebeit, terelhetjük vissza népünk 
felzaklatott lelkét az emberies, békés élet medrébe és 
állíthatjuk tapra vérevesztett közgazdaságunkat. Az Orsz. 
Állatvédő-Egyesület ez úton is kéri az iskolák vezetőit, 
hogy tartsák meg a madarak és fák napját és küldjenek 
be jelentést a kir. tanfelügyelőséghez a Néptanítók Lap-
jában április 15-én megjelenő kérdőíven. E jelentésekből 
összeállítandó évkönyvet minden jelentéstevő megkapja. 
Az idei V. évkönyv sajtó alatt van. 

üdvözlet Genfből. A genfi egyetemen most vég-
ződött a téli félév. A theol. fakultás záró konferencziá-
jából Choisy Jenő dékán, a ki valamikor a szép, derült 
napokban Claparéddel együtt volt nálunk, meleghangú 
üdvözletet küldött a lap szerkesztőjéhez. Az üdvözlőlapot 
a többi theol. tanárok is mindnyájan aláírták. — Ők is 
várják a jobb, békésebb nyári félévet. 

A protestáns testvériessóg. Ilyen czímen jelent 
meg a Sárospataki Ref. Lapok legutóbbi két számában 
Réz László rozsnyói ref. lelkésznek czikke, a mely arról 
a sajnálatos esetről ad tudósítást, hogy a rozsnyói ev. 
főgimnáziumban egy ref. vallású tanárt, a ki ott h. ta-
nári minőségben szolgált, csak azon írásbeli elkötelezés 
után választották meg rendes tanárrá, ha kötendő há-
zasságát ev. templomban áldatja meg. ha gyermekeit az 
ev. egyház részére biztosítja és évenkint legalább egy-
szer az ev. tanulókkal együtt él az úrvacsorával. A mi 
törvénykönyvünkben a tanárokra vonatkozólag ilyen ren-
delkezés nincs. A VI. t.-cz. 75. §-a szerint a nálunk 
gimn. tanárokul protestáns vallásúak alkalmazhatók és 
a tanárok protestáns nőket vehetnek feleségül. Egyéb 
kikötés nincs. Az evangélikus szabályrendelet (szolgálati 
pragmatika) szerint, ha nincs alkalmas ev. pályázó, ref. 
vallású tanár csak új pályázat útján választható és ve-
gyesházasság esetén köteles gyermekeit az ev. vallásban 
neveltetni. Mindenesetre szükséges, hogy a majd egybe-
iilő zsinatok teljesen egybehangzó és minden ízetlenséget 
kizáró igazi testvéries megállapodást létesítsenek. Úgy 
hisszük, bölcs dolog lesz kerülni azokat, a melyek egy-
mástól elidegenítenek bennünket. Ne történjék sérelem 
sem a falakon belül, sem azokon kívül! 

EGYESÜLET. 

A Bethánia-Egylet évi ünnepélye. A Bethánia-
Egylet márczius 24. és 25. napjain tartotta évi ünne-
pélyét Budapesten. Vidékről, a háborús állapotok miatt, 
jóval kevesebben gyűlhettek össze erre az alkalomra, 
mint más években, de a budapesti közönség annál in-
kább megmutatta érdeklődését : az évi ünnepély minden 
része nagy hallgatóság előtt folyt le. — Márczius 24-én 
d. u. 4 órakor évi közgyűlését tartotta meg az egylet. 
Vargha Tamás titkár a Bethánia mult évi működéséről 
jelentést olvasott föl, melyben számot adott az egylet 
kiterjedt munkásságáról. A keresztyén szövetség-munka 
ebben az évben is új alakulatokkal erősödött, a vasárnapi 
iskolák is meg nem lankadva dolgoztak tovább, az evan-
géliumi iratterjesztés^a^nehéz háborús állapotok daczára 
is izmosodott, úgy, hogy az évi pénztári forgalom meg-
haladta a 36,000 K-t, nem számítva a „Mustármag' cz. 
lap bevételét és kiadását, a Bethánia-Ház alap több, mint 

20,000 K-val gyarapodott az elmúlt évben. A háború 
ütötte sebek gyógyításából is kivette az egylet a maga • 
részét többféleképen, de különösen egy kis hadikórház 
felállításával, melyben 15 beteg katona nyer állandóan 
ápolást és ellátást. Vidéken három szervezett fiókegylet 
működik (Makón, Pécsett és Zilahon), de még sok más 
helyen folyik bethániai munka. — Ugyanaznap este 
szsretetvendégség volt a budapesti ref. egyház skót is-
kolájának dísztermében. A szép terem egészen megtelt 
az érdeklődő közönséggel, mely élvezettel és lelki épü-
léssel hallgatta Csűrös István kedves üdvözlő szavait, a 
Bethánia karának szép énekeit, dr. Kováts Lajos, Kováts 
Tibor és Szabadi Sándor zeneszámát, Vargha Gyuláné 
költeményét. A bibliamagyarázatban dr. Kováts Lajos 
II. Kor. 1 3 ,4 . alapján erőteljesen mutatott rá az igaz 
vigasztalás forrására. — Csütörtökön, márczius 24-én 
d. e. és d. u. előadógyülések voltak a ref. theol. akad. 
dísztermében. Dr. Szabó Aladár Jézus Krisztusról, mint 
az igazi alapról szólt I. Kor. 3 . n . alapján, reámutatva 
arra, hogy ezt az alapot semmi egyébbel helyettesíteni 
nem lehet egyfelől, másfelől a keresztyén élet magasabb 
fejlődési fokain sem lehet reá, mint valami túlhaladott 
dologra tekinteni, hanem újra meg újra vissza kell térni 
hozzá, mert a hívőnek az élete nemcsak mint egy épület 
épül rá a Krisztus megváltó munkájának fundamentumára, 
hanem mint a fa a gyökereiből, úgy táplálkozik belőlük. 
— Takaró Géza erről a tárgyról beszélt: Az isteni élet 
az emberben. (1. Ján. 2.29, 3.1-3.) Egy pillantást vetett 
a keresztyén ember múltjára, mikor még Isten nélkül 
élt, szólt a nagy átalakulásról: az újjászületésről, mely 
az istenfiúság nélkülözhetetlen föltétele; a keresztyén 
élet fejlődéséről s e fejlődés végső czéljáról, mely nem 
más, mint a Krisztushoz való hasonlóság. — Ifj. Szabó 
Aladár arról beszélt, hogy a keresztyén életnek meg-
vannak a maga gyarlóságai s azt fejtegette, hogy a 
magunk s a másik hibáival szemben milyen magatartást 
kell tanúsítanunk. — Vargha Gyuláné a keresztyén 
megbízatásáról szólt. Jézus mindenkit először magához 
hívogat s ha a vele való összeköttetés létrejött, akkor 
ad munkára megbízást. Szólt még az előadó e megbízás 
különböző formáiról. — Ünnepélyes istentisztelettel záró-
dott a Bethánia évi ünnepélye. Erre az istentiszteletre 
egészen megtelt a nagy Kálvin-téri templom. A Bethánia 
kara két éneket adott elő. Az igét Vargha Tamás hir-
dette Róm. 12.12. alapján szólva arról, hogy a mai nehéz 
időkben milyen különösen fontos, hogy a hivő keresz-
tyének reménykedni, tűrni és könyörögni tudjanak. 

A Szent István-Társulat a mult hó végén tartotta 
évi közgyűlését. A Társulat fővédnöke, a herczegprimás 
aktuális megnyitóbeszédet mondott. Reámutatott arra a 
nagyarányú erőszakos munkára, a melyet az oroszok az 
uniáltaknak az orthodox egyházba való térítése érdeké-
ben végeznek Galicziában. Bensőbb közeledést sürgetett 
a latin és görög szertartású papok között és az utóbbia-
kat a néppel való behatóbb cs szeretetteljes foglalko-
zásra buzdította. Bizony az uniónak eleddig nem sok 
szellemi regeneráló, felemelő hatása volt arra a szegény 
népre. Valami másra lett volna annak szüksége a holt 
formákból való kiszabadításra. — A Társulat titkára 
különben elégülten mutathatott reá a mult évi munkára. 
37 kiadványa jelent meg a Társulatnak. Ezek közt egész 
sereg tankönyv, a mi természetesen jól jövedelmező vál-
lalkozás. Különös élénk tevékenységet fejtett ki a Tár-
sulat a katonáknak szóló vigasztaló iratok terjesztése 
körül. De azért összehasonlítva az eredményeket, nekünk 
sincs okunk a szégyenkezésre. Olvassuk, hogy 670.000 
példány imakönyvet osztottak ki ingyen. Ezzel szemben 



megállapíthatjuk, hogy mi sem maradtunk hátrább. Az 
országos gyűjtés imakönyvekre 6600 koronára rúgott, 
nálunk egy kerületben is majdnem ennyi. De egyet 
mégis meg kell jegyeznünk. A mikor így alkalmilag egy 
pillantást vetünk ezen hatalmas, életerős Társaság éle-
tébe, önkéntelenül is reágondolunk a mienkneft helyzetére 
és elgondoljuk, mi mindent végezhétnénk ebben egyesült 
erővel. De hát különösen az utóbbi időben a mi Irodalmi 
Társaságunk ízetlen, féltékenykedő küzködések színhelye 
lett. Ha mi is széthúzás helyett össze tudtuk volna tenni 
erőinket ezekben a nagy napokban, a mi Társaságunk 
is végezhetett volna olyan, legmagasabb körökben is 
figyelmet keltő és legfelsőbb elismerést is kiváltó mun-
kát, mint a milyet a Szent István-Társulat végzett. 

Felelős szerkesztő ; B. P a p Is tván . 

PÁLYÁZATOK. 

Pályázat. 

A solti ref. egyházmegyében az elhalálozás folytán 
megüresedett ráczkevei lelkészi állásra pályázatot hirdetek. 

Javadalma 2720 K-ra van értékelve. Megváltandó 
beruházás 401 K. 

Az állás 1916. április 24-én foglalandó el. 
A törvényben előírt módon felszerelt kérvények f. 

évi április hó 28-ig Balla Árpád espereshez Dunapatajra 
küldendők. 

Kunszentmiklós, 1915. márczius 27. 

Dr. Baksay Sándor, 
püspök. 

HIRDETÉSEK. 

D I F n P D f l T T Ó gőzüzemre berendezett csász. 
l y l L - V i H v v / I í " 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, csnrendszerű (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, villanyerőrc berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a logmérsékeltebb 
árban teljesít . Orgona jókarban tartását el-

J|!L_Ji_JL_Ji vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
- \ :: zokkal kívánatra dí jmentesen szolgál :: 

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., £gyetem-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 bővüli. — Szoba-
árak 3 koronától . Szabó Imre, szállodás. 

A Ronka rz - f é l e többszörösen kitüntetett, 
négyféle belégzési esetre alkalmazható 

f é m l é g f t i v a t t y M 
h ú z i i n h o l o t ó r i u m 

specziális kivitele 

versenyen kívül áll 
az egész világon. 
Fémlégszivattyús, egészen új rendszerű, az 
elképzelhető legtökéletesebb házikú-
rára berendezett, masszív, meglepő kiállí-
tású készülékünk nem tévesztendő ös sze 
eddigi üvegharmatozókkal . A készülék 
használata jótékony mindenkire nézve, a ki 
bármily légszervi megbetegedésben, mint: 

asztmában, tüdő-, garat-, orr-, 
gégehurut, tüdőtágulásban, 
gyakori meghűlésben, torok-
fájásban, köhögés, rekedtség-
ben és influenzában szenved. 
Díjmentes leírásokat Ausztria-Magyarország 

kizárólagos egyedárúsítója a 

Szabadalmi és Kereskedelmi r.-t. 
Budapest, V., Pozsonyi-út 4/D. küld. 



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 dí jarái lyukban 
részesülnek. 

A 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 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 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 

„ 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 te 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" e lnöke: Emődy József, igaz-
gatósági tagok: Láng József, lovag Ember Károly, Czobor 
László, Meskó Pál, Nérei Ödön és ügyvezető-igazg.: Paur Ödön. 

Legújabb theolosiní újdonságok!! 
BESZÉDEK ÉS IMAK HÁBORÚI ALKALMAKRA 

II. KÖTET 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. LENCZ GÉZA 
ÁRA 5 KORONA. PORTÓ 10 FILLÉR 

BIBLIAI ELMÉLKEDÉSEK VALLÁSOS ESTÉLYEKRE 
ÍRTA: URAY ISTVÁN 

ÁRA 2 KORONA. PORTÓ 10 FÍLLÉR 

• 
KAP. 1ATOK 

H E G E D Ű S 
ÉS SÁNDOR 
P R O T E S T Á N S IRODALMI 

KÖ NYVKIADÓHIVATALÁBAN 

DEBRECZENBEN. 

S lelkész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

Hornyánsz&y-féle zsoltárokat 
16u alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és félbőrkötésben . . 1.— kor.-tól 8.50 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 . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.G0 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 je lent meg. Épen most j e len t meg 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

Hornyánszby ViKtor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és kitti nő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

" H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 
Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 

(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mil l ió korona 
évi árúforgalommal. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL ker*t Máría-utcza U. szám• Telefon; József 34—ÍCh 

Elvállalnak mínden-
nemüt az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetések készítését, 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 lelkészí- és tanítói 
lakások terveit díj talanul el-
készítik. j í Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívána t ra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. . . .. .. .. 

Konfirmáczió alkalmából ajánljuk 
nagy raktárunkat imakönyvekből, énekeskönyvekből és egyéb ajándékművekből. 

Háborús időkre! 
Az én imakönyvem. Kor. 

Irta: Raffay Sándor —.20 
Ne sírj. 

A Pécsi Bethánia-Egylet kiadása . . —.20 
Szüntelen imádkozzatok. 

Irta: Murányi János —.20 

Legújabb theo log ia i ú jdonságok . 
Beszédek és imák háborúi alkalmakra, II. 

kötet . Irta: Lencz Géza. 
Ára kötve 6.50 
Fűzve 5.— 
Isten és a háború. 

Irta* Nagy Lajos . . —.50 

Hétköznapi templomi imádságok te-
kintettel a háborúra és tavaszi év-
szakra. Kor. 
Irta: Harsányi Pál ref. lelkész . . . —.50 

Élet és Halál. 
Irta: MurakÖzy Gyula —.80 

Egyházi beszédek a világháború 
idején. 
Irta: Kis József esp.-lelkész 3.40 

Jézus önarczképei. 
Irta: ifj. Victor János 2.— 

A mester jelleme. 
Irta: Fosdick E. H. Fordította ifj. Victor 
János. Fűzve 2.50 
Kötve 3.50 

Kapható Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest , IV. ker«, Kamermayer Károly - utcza 3. szám. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 6 1 6 5 1 . 



Otvennyolczadik évfolyam. 15-ik SZclUl. Budapest, 1U15. április 11. 

PROTESTÁNS 

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 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 Éle t Könyvéből : Magy bizonyosság és megbízatás, —a. Vezérczikk : Honvédelem.^. — Tárcza : Magyar 
katonák közt — osztrák kórházakban. Sebestyén Jenő. — Belföld: A buji ref. egyházközség életéből. — Kül fö ld : 
Németország. Francziaország. —p. — I rodalom: Két új ethika. Dr. Szlávik Mátyás. — Egyház . — Iskola. — 
Egyesü le t . — Gyászrovat. — Különfélék. — Hirde tések . 

Megjelenik 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 t c z a 28. , a h o v á 
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: 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

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

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Sebes tyén Jenő, 

Tari Imre dr. é s Veress Jenő. 

Az Élet Körevéből. 

A nagy bizonyosság és megbízatás. 
Ján. 20.18 • 23. 

A húsvéti evangéliumhoz tartoznak azok a részletek 
is, a melyek arról adnak számot, hogy Jézus miként 
jelent meg feltámadása után tanítványai előtt, hogy jele-
nései (fanerozis) által hogyan öntött csüggedő tanítványai-
nak lelkébe új hitet, bátorságot, bizonyosságot. Most a 
húsvéti ünnepeket követő időben kettőzött figyelemmel 
fordulunk ezen jelenések felé, melyekről a negyedik 
evangélium szól legrészletesebben. 

Tudjuk, hogy az evangéliumnak ezek a részletei 
eleitől kezdve ott állottak a legbehatóbb vizsgálatok és 
nem egyszer ellenmondások tüzében ; elméletek, hipothe-
zisek özöne zúdult feléjük. 

De a legszőrszálhasogatóbb vizsgálatnak is meg 
kell állapítania azt a fenséges, nagy tényt, hogy a ta-
nítványok lelkében kitörülhetlenül ott élt az a bizonyosság, 
hogy ők látták a sírjából visszatért Jézust, hogy nem 
maradtak árván és hogy Az, a kit egy kis ideig nem 
láttak, megtért hozzájuk, velük társalkodott, tanította, 
vezérelte a restszívüeket, hozta a vigasztalás, békes-
ség evangéliumát és adott dicsőséges megbízatásokat. 

Együtt voltak a tanítványok, a zsidóktól való fél-
tükben zárt ajtók mögött. Nem Ők nyitották fel a zára-
kat. Talán örökre bezárult volna az az ajtó és soha nem 
lépték volna át küszöbét az apostolok, ha nem állt volna 
meg a közepén az Élet Fejedelme és nem köszöntötte 
volna őket azzal a köszöntéssel, a melyet egy kevés idő 
előtt hallottak ajkairól: Békesség nektek! 

Volt okuk félelemre, csüggedésre, tengernyi aggo-
dalomra. Ugy érezték, hogy minden, a mi előttük leg-
kedvesebb, legdrágább volt, messze-messze, örökre eltá-
vozott tőlük. Azt lii ték, remélték, hogy 0 lesz 3,Zy <1 ki 
megváltja Izraelt és helyreállítja számukra a megígért orszá-
got. És elment, meghalt; gonosztevők csúf halálára adták, 

megcsúfolták, keresztre feszítették és ott függött a gya-
lázat fáján, a ki másokon segített tehetetlenül; elte-
mették, sírját lepecsételték. Emberek ítélete szerint az 
ő sorsuk, az ő jövőjük is meg vala pecsételve. 

Visszamehettek fáradt, küzködő, levert lélekkel a 
hálókhoz, a melyeket elhagytak, a vámszedő asztalhoz, 
a melytől elbúcsúztak. Ha csak felszínesen is merülünk 
el azoknak a napoknak történetébe, ha csak valahogyan 
is bele tudjuk magunkat képzelni a tanítványok lelki-
állapotába, feltárul lelkünk előtt az a kétségbeejtő, szinte 
nyomorúságos helyzet, a melybe a legszentebb ügy ezen 
jelenések előtt volt azokban a napokban. 

Háborgó és erőtlen volt a tanítványok lelke. Bé-
kességre, erőre volt szükségük. Ez az, a mit a Jézus 
hozott nekik a halálnak birodalmából, a honnan győzel-
mesen visszatért és a koporsóból, melynek fnlánkját el-
vette. Nehéz volt a harcz és a küzdelem véres. A meg-
dicsőült testen is láthatók voltak a stigmatak, nagy élet-
halálharcz sebhelyei, örök időkre hirdetvén, hogy a bé-
kesség, a megváltás, az élet útja töviseken, szenvedé-
seken át vezet győzelemhez, üdvösséghez. 

„Örülének a tanítványok, hogy látták vala az Urat." 
Milyen egyszerű, diszkrét szavakban fejezi ki az evan-
gélium a legnagyobb örömöt, a mely valaha ember 
osztályrészévé lehetett. Oh vessük latra minden szavát 
e nagy kijelentésnek és lássuk meg az egyszerű lepel 
alatt mindazt a kimondhatlan, drága kincset, a melyet 
ez a nagy evangélium magába foglal mindazok számára, 
a kik szomjúhozzák a békességet, a kik akarnak boldo-
gok, erősek lenni és venni isteni megbízatást a szent 
munkára. 

A mi hitünk mely felemeli a leplet, a mely veszi 
a drága kincset; ezáltal látjuk mi is a mi zárt ajtóink 
mögött, félelmeink és aggodalmaink között is a hoz-
zánk közelgő, békességet, szent megbízást és mennyei 
erőket hozó Jézust, az Urat. 

Oh bár ne lenne felettünk úrrá soha, még a leg-
nehezebb időkben sem, a gyáva kishitűség, a félelem és 



legszentebb kötelességeinkről való megfeledkezés. A tanít-
ványok vették a nagy megbízatást. A miként engem kül-
dött az Atya, én is akképen küldelek titeket. 

Nem várt hát hiába a világ. Kitárultak a zárt ajtók, 
elindultak az apostolok ajkukon a nagy evangéliummal: 
Jézus é l : van Megváltónk, Szabadítónk, örök Főpapunk, 
Fejedelmünk, Királyunk. Most se várjon senki hiába. 
Volt-e valaha nagyobb szükség erre a nagy bizonyos-
ságra, mint most ezekben a napokban. Volt-e több szom-
júhozó, zárt ajtók mögött ülő aggódó lélek, mint most 
a nagy megpróbáltatások idején: „Én is akképen küldelek 
titeket" : az egyházat, annak minden szolgáját, minden 
tagját. Menjetek és vigyétek az evangéliumot, térjetek 
be minden házba, minden sötétségben ülő lélekhez az Én 
nevemben. És ha igy mentek, nem mentek üresen : ve-
szitek a Lelket, az én lelkemet, a mely ad gyógyulást, 
békességet, bűnök bocsánatát és megtartást az örök 
életre. —a.— 

HONVÉDELEM. 

Most „íródik" a történelem: a mi történetünk, an-
nak egyik legragyogóbb lapja. A késő utókor majd talán 
még jobban megérti, méltányolja ezt, mint mi, a kik 
benne vagyunk a mindennapi élet árjában, a kiknek 
figyelmét a nagy eseményektől nem egyszer elvonják a 
mának gondjai, az itthoni életnek aprólékos küzködései, 
nehézségei, örömöt, bánatot hozó dolgai. De ezek da-
czára is feszült várakozással, szinte lélegzetet visszafojtva, 
aggodalmak és reménységek közt figyeljük azt a nagy 
harczot, a mely ott fenn északon érettünk, a mi ezer-
éves hazánk, drága otthonunk, békességünk, nyugalmunk 
érdekében folyik. Nem tudjuk, mi lesz a kimenetele. De 
látjuk, halljuk, hogy a mi hős fiaink szinte emberfeletti, 
nehéz küzdelmek, szenvedések árán állnak ott fenn és 
tartóztatják fel a hömpölygő áradatot, a mely elbontás-
sal fenyeget bennünket. 

Lehet-e a napnak egyetlen órája, a melyben nem 
ő reájuk, az ő harczaikra, értünk hordozott szenvedé-
seikre és a mi békességünk érdekében kapott sebeikre 
gondolunk ?! Minden gondolatunk, minden érzésünk, só-
hajunk egy-egy imádság ő érettük, az ő életükért és 
győzelmükért. Megérkezett a mult napokban a tavaszi 
napfény, most kétszeresen kedves, éltető és felemelő 
ránk nézve. Hiszen tudjuk, írják nekünk, hogy őket is 
melengeti, beléjük is új erőt és bátorságot önt. Meg-
állottak el nem fogyó bátorsággal, csodás kitartással, 
rettenetes hóvihnrban, dermesztő hidegben, most a ta-
vaszi szellő és napsugár növeli, kétszerezi lelkükben a 
hősiességet, kitartást és legszentebb kötelességérzetet. 
•Ök tudják most miről van szó: honvédelemről, kedve-
seik, tűzhelyeik megtartásáról, nyugalmáról. Azért „szi-
lárdan áll az őrség" ott a fegyverek koszorúzta hegyek 
gerinczén és a völgyek mélyein. És mi bízó reménység-
gel emeljük fel szemeinket oda a hegyek felé, a honnan 
most nekünk földi békességünk, nyugodalmunk, bizton-

ságunk segedelme jön. Elesett egy erős várunk. Fájda-
lommal vettük a szomorú hírt; azt emberi tudás és 
munka építette, de ezeket a hegyeket ott fenn Isten ké-
szítette a mi oltalmunkra, erősségünkre. 

De most ezekben a napokban, a midőn ott fenn 
nagy, ádáz véres harczok folynak, van szükség különö-
sen arra, hogy azok, a kik itthon vannak, kettőzött erő-
vel kérjenek és vegyenek részt a honvédelem nagy mun-
kájában. A háború eleje óta írnak és szónokolnak arról, 
hogy micsoda értékeket vált ki az emberi lélekből ez a 
nagy élet-halálliarcz. Mit ér a szó, a bölcselkedés és bizo-
nyos kategóriák felállítása- Ha látó szemekkel nézünk 
körül és megfigyeljük a rideg valóságot, óh akkor fáj-
dalommal állapithatjuk meg, hogy a tények nem akar-
nak mindenben alkalmazkodni a mi dikczióinkhoz, fel-
tevéseinkhez. Itt járnak, kelnek előttünk a nagy ellentétek. 
A hősiesség mellett kötelességek aluli gyáva kibúvás; 
nagy önfeláldozás mellett a legridegebb, visszataszító 
önzés, nyereségvágy; az Isten felé'fordulás a niagába-
szállás mellett, az „ eg yünk, igyunk, mert holuap meg-
halunk" elv szerinti legléhább gyönyörvadászat. 

De most ím itt a 12-ik óra; most hangozzék hát fel 
az az Ige, a mely szól a küzdő Jósuák mögött álló imád-
kozó Mózesekről: emberekről, nemzetről, egyházról. Most 
kell igazán felkészülnünk nekünk is a honvédelem di-
csőséges cselekedeteire az imádkozzál és dolgozzál örök 
törvényének parancsolata értelmében. 

Most van a nagy alkalom; volt-e valaha nagyobb, 
a mely szinte ellenállhatlan erővel áldozatra és munka-
készségre, egymás megértésére, egyesülésre hív bennün-
ket. Látva a sebeket, a melyek.érettünk nyílnak, nem 
tűszúrásszerű-e minden bántalom, a mely bennünket é r ; 
látva a mérhetlen fáradalmakat, a melyeket érettünk 
hordoznak, nem tollkönnyű-e minden mi fáradozásunk és 
terhünk, a melyet itthon hordozunk ?! 

Felemeljük szemünket a hegyek felé és azokon túl 
oda fel a magasságba, onnan kérünk oltalmat, segítsé-
get, védelmet honunk, kedveseink, testünk és lelkünk 
számára. Istenre bízzuk ügyünket és az ő erejével ké-
szülünk fel a honvédelemmel járó minden munkának, 
áldozatnak, szenvedésnek hordozására. p. 

TÁRCZA. 

Magyar katonák közt — osztrák kórházakban. 
— A Kálvin-Szövetség márcz. 21-iki estélyén tartott felolvasás. — 

A mikor a Ref. Egyetemes Konvent az ausztriai 
magyar ref. sebesültek látogatásával megbízott, a három 
hónapra tervezett útban benne volt még az osztrák tar-
tományokon kívül Bosznia és Herczegovina is. Én magam 
sem voltam még akkor tisztában az ilyen utazás tech-
nikájával, arról sem volt fogalmam, hogy mily sok időbe 
kerül csak egy-egy kórház meglátogatása is, így tehát 
bizton reméltem, hogy februárban már Boszniában lehe-



tek. Az első hónap azonban elég volt arra, hogy az 
ember a saját tapasztalatai alapján alkosson fogalmat 
magának mindarról a sok mellékakadályról, a mely az 
ilyen utat minden eredményei mellett is olyan lassúvá 
teszi. 

Utazásom külső történetének leírásával azonban 
nem fárasztom a mélyen tisztelt közönség figyelmét. 
Hiszen a munka mindenütt ugyanaz volt. A megérkezés 
után jelentkezés a katonai parancsnokságnál, látogatás 
az esetleg a városban lakó prot. lelkésznél s azután a 
kórházak felkeresése. Ebben pedig nagy segítségemre 
voltak a helybeli lelkészek. Ok tudták, hogy hol, merre 
vannak magyarok s így elsősorban az általuk ajánlott 
kórházakat kerestem fel. Minden városban azonban min-
den kórházat, sajnos, nem látogathattam meg, mert akkor 
fele annyi városba juthattam volna csak el ez alatt a 
rövid két és fél hónap alatt,. mint egyébként. 

így is erősen küzdött bennem a kétféle munkaterv: 
vagy nagyon sok várost és kórházat látogatok, de gyor-
sabb tempóban, vagy kevesebbet, de a betegekkel egyé-
nenkint többet foglalkozva. Es a helyzet úgy alakult, 
hogy mind a kettőre volt alkalmam. A legnagyobb szomo-
rúságom azonban az volt, a mikor egy-egy városból ki-
indulva, a vonat ablakából megláttam a vörös-keresztes 
zászlót oly épületeken is, a melyekbe nem juthattam el. 
Ilyenkor mindig eszembe jutottak azok az esetek, a 
mikor kisebb kórházak mellett elmenve, a nagyobbak 
kedvéért el akartam őket kerülni. De nem egyszer valami 
előérzet vont, húzott befelé. Es sokszor úgy volt, hogy 
épen az ilyen helyeken találtam a legelhagyatottabban 
az evangélium vigasztalására és a magyar szóra leg-
szomjasabb lelkeket. Es mégis, mégis . . . ha nem is 
szívtelenül, de kényszerűségből, hány mellett kellett el-
haladnom szótlanul! 

Benyomásaimról, tapasztalataimról természetesen 
sokféle szempontból lehetne beszélni. Azt talán monda-
nom sem kell, hogy a magyarok ellátása s a róluk való 
gondoskodás majd mindenütt kifogástalan. Panaszt csak 
nagy ritkán hallottam, pedig ilyen szempontból is figye-
lemmel kisértem fiaink életét. S ha igen, ez rendesen 
csak ott történt, a hol férfiak voltak az ápolók. Mert 
hiába, a női szív nem tagadhatja meg magát s a hol 
nőké a vezető szerep, ott mindjárt más az egész kór-
ház képe. Nagyobb a tisztaság, példásabb a rend, mele-
gebb minden. Es ez így van nálunk is. Nemzetiségi 
ellenszenvről az ápolónők részéről alig lehet szó. 

Nagyon nagy kár azonban az, hogy az előttem 
álló óriási útra való tekintettel csak nagyon ritkán volt 
alkalmam egyes betegekkel többször és hosszasabban 
elbeszélgetni, hogy leszállva a csodálatosan érdekes 
magyar néplélek mélyeire, onnan néhány értékes gyöngy-
szemet hozzak fel azok számára, a kik szomorú pesszi-
mizmusukban a magyar népet lelkében romlottnak és a 
fejlődésre képtelennek találták. Az én számomra felséges 
eredménnyel végződött ez a rövid kis utazás. Mert vala-
mint épen korábbi külföldi utazásaim által emelkedett, fej-

lődött, tisztult, mélyült és hihetetlenül erősödött a haza-
szeretetem, úgy a szenvedések által megpróbált, meg-
tisztuló magyar néplélekkel való érintkezésem folytán 
még nagyobb lett a hitem és bizodalmam ennek a nép-
nek a jövőjét illetőleg. Ennyi intelligencziával, nemes-
séggel, józansággal, méltósággal s néha még ker. hit 
nélkül is, ennyi szívbeli nemességgel nem lehet pusz-
tulásra ítélve egy olyan nép, mint a magyar! Csak egy 
nagy feladat várakozik még reánk. Tömérdek őserő, 
tiszta, nemes érez van elrejtve a mi népünk lelkének 
kincses bányájában. Ezt kell kibányászni, felhozni, meg-
olvasztani a ker. hit tüzében, formába önteni és a nemzet 
jövője biztosítva van. 

Azt talán mondanom sem kell, hogy mindenütt a 
legnagyobb örömet jelentette az érkezésem. Hogy meg-
mozdultak azokon a homályos téli délutánokon az ágyak, 
milyen mozgás lett egyszerre, mikor a magyar „Jó 
napot!" vagy „Jó estét!" megcsendült a szobában, 
hirtelenül, váratlanul, mint valami álom. 

Többször megtörtént, hogy különösen az olyan 
betegek, a kik egyedül, vagy kettesével, vagy súlyosabb 
sebesüléssel feküdtek, bizony sírva fogadtak örömükben, 
vagy talán bánatukban, mikor hozzájuk beléptem. Hiszen 
elképzelhető a helyzetük. A betegségük súlyos, a hon-
vágy összetöri lelküket és hozzá még senkivel sem tud-
nak beszélni egy szót sem. Nem tudnak panaszkodni, 
nem tudnak kérni. Szavukat nem érti senki, tehát tűrnek 
csendesen. Mélyen megindító volt Olmiitz mellett egy 
szegény tífuszos fiú. Sötét, siralmas, rideg barakkok mé-
lyén fekszenek itt az emberek. Egészséges ember hoz-
zájuk csak akkor megy, ha muszáj. Milyen hatalmas 
erővel tört fel lelkéből a zokogás, hiszen az anyjának 
sem tudott már hetek óta írni, az pedig így hiába várta 
fiától a választ. Es mégis, még az ilyeneket is el kellett 
hagynom és tovább kellett mennem . . . Vártak a többiek... 
Hiszen annyi volt a beteg mindenfelé ! 

De a mit én nem végezhettem el, azt elvégezték 
igen gyakran helyettem a vallásos iratok. Különösen a 
kis Ujtestamentumokat szerették. Morva-Fehértemplomban 
történt, hogy tévedésből egy olyan szobába nyitottam 
be újra, a hol már jártam. Az alatt a negyedóra alatt 
már elolvastak a kis bibliából egy részletet. Egyszer csak 
elém állott egy róm. kath. legény, kezében az Ujtesta-
mentummal: „Tisztelendő uram, csudálatosan szép dol-
gok vannak ebben a könyvben . . . ! Milyen könyv ez . . . ?! 
Én még ilyet soha sem olvastam. Sokkal szebb, mint 
az én imádságos könyvem . . .1" Megnéztem a könyvet, 
János evangéliumánál volt nyitva épen. 

Általában úgy voltam, hogy legtöbbször felekezeti 
különbség nélkül kellett osztogatnom az iratokat. De ki 
is tudott volna ellenállni annyi ember kérésének, mikor 
a másvallásúak rendesen azzal érveltek, hogy „mi is 
magyarok vagyunk!" Kedves volt annak a betegnek az 
esete is Karlsbadbau, a ki szó nélkül, de látható szo-
morúsággal nézte-nézte, hogy hogyan osztogatom én az 
iratokat a többieknek. Egyszer csak megszólal: „Tisz-



telendő uram, én igaz, hogy katholikus ember vagyok, 
de a feleségem református; tessék mán ezért megbö-
esülni s nekem is egy olyan kis könyvet adni . . 
Adtam neki s megnyugtattam, hogy a feleségük vallása 
nélkül is megbecsülöm azokat, a kik derék és buzgó 
emberek. 

A legszebb bizonyítványt azonban talán mégis a 
viselkedésük által érték el a mi fiaink, Nagyon szeretik 
őket mindenfelé. Egy kórházi főorvos maga mondta 
nekem, hogy legjobban szereti a magyar betegeket. Egy 
gazdag cseh gyárosné pedig egy barátnőjének azt írta, 
hogy az ő 80 ágyas kis kórházában a legderekabbak 
és leghálásabbak mindig a magyarok voltak. 

De nem is csoda! A magyar legény igazi derűs, 
dalos lelke, minden fájdalommal daczoló erős természete 
hamar átcsap a tréfálkozásba, ha gyógyulni kezd. Az 
a kórház, a hol magyarok vannak, víg és hangos szokott 
lenni. A mikor aztán jobban vannak, vagy könnyebb 
sebesülésekkel már akadálytalanul tudnak járni, az ápoló-
nőknek és apáczáknak minden nyelvtudás nélkül is leg-
ügyesebb hadsegédeik lesznek. A télen annyira csendes, 
jámbor kis Ischl-1 például egészen felverték, ha nagyobb 
tömegben voltak ott. S vasárnap délutánokon a ródlizás-
ban a bennszülöttekkel versenyeztek. A király ischli 
nyaralója persze állandó bámulat tárgya volt s a magyar 
baka nagy áhítattal járta körül az öreg villa történelmi 
falait. De csak az első perczekben. Nemsokára már fel-
ébredt benne a kedély és a virtus. Egy napon egy 
kerekes köszörűkövet láttak meg a királyi villa előtt. 
Nosza rögtön előkapták a bicskájukat, megköszörülték 
s nekem már büszkén mesélték : „A király köszörűkövén 
fentük!" 

(Folyt, köv.) 
Sebestyén Jenő. 

BELFÖLD. 

A buji ref. egyházközség életéből. 

A buji ref. egyházközségben, a melynek lelkészi 
karunk egyik legkiválóbb és legtiszteltebb tagja, id. 
Andrássy Kálmán a vezetője, a mult évben is bensőség-
teljes egyházi élet volt. Igazi hegyen építtetett város a 
buji gyülekezet. „Boldogfalva", mint többen találóan nevez-
ték, az a község, a melyben a lelkész, semmi nehézségtől 
vissza nem riadva, kitartó ,hív munkája által bizonyságot 
tett arról a nagy evangéliumi elvről, hogy az Istenfélelem 
minden tekintetben a legnagyobb nyereség. Kálvin nyom-
dokait követi Andrássy Kálmán lelkész, a midőn nemcsak a 
gyülekezet „lelki vagyonának", a tudománynak és jó 
erkölcsnek gyarapításáról gondoskodik, hanem olyan 
intézmények virágzó állapotban való megtartásáról, a 
melyek a falu anyagi erejét is gyarapítják, biztosítják. 
„A kié a föld, azé a haza", igy szól a szálló ige, a 
melyet különösen nekünk magyaroknak kell megszívlel-
nünk, hiszen mi annyit vétettünk ezen nagy princzipium 

ellen. Hallottam egy olyan lelkészről, a ki az újévi 
népesedési adatok elmondása után felsorolta hogy hány 
hold föld ment át az év folyamán idegen kézre és há-
nyat szereztek meg az ő hívei. íme, Bujban maga az 
eklézsia ment elől jó példával, a midőn szerzett fekvő-
séget és azt a hívek anyagi erősödésének érdekében 
gyümölcsözteti. Igen, az „itt élned — halnod kell" dicső-
séges jelszavát, hogy úgy mondjuk, arra az apró pénzre 
kell felváltanunk, hogy a magyar kálvinista nép ragasz-
kodjék atyáitól örökölt földjéhez. De íme, közlünk egy-
két részletet az évi jelentésből. A gyülekezeti belmisz-
sziói munkáról ezt mondja: 

„A szokásos vasárnapesteli előadásokat is gya-
koroltuk, főként az év elején, vetített képekkel s a ki 
szeret tanulni, tanulhatott itt is. A háború kitörése 
után minden vasárnap délután felvilágosító előadások 
tartattak az iskolaudvaron, míg az idő engedte, azután 
az iskolateremben. Ez előadásokon közreműködött a 
leányénekkar is ós egyes iskolások szavalatokkal. így 
lehet összekötni a kellemest a hasznossal, hogy szóra-
kozva okuljon az ember. Majd rájönnek arra lassan-
lassan az emberek, hogy egyszerű faluban is kellemessé 
és hasznossá tehetik életöket, csak arra fordítsák eszöket, 
szívöket, a mi emberhez illő és Istentől adott testi, lelki 
erőiket becsüljék meg. 

Szegény iskolásgyermekeinket ruhával, könyvvel, 
iskolai szerekkel mind elláttuk. Karácsonyi ünnepély 
alkalmával minden gyerek kapott valami ajándékot. 
Egyházunk arra való szegény tagjainak havi segélyt, 
lakásbért, tiizelőfát adtunk s mindezekre az év folya-
mán rendes segélyként, 767 korona 32 fillért fordí-
tottunk. Ezen kívül a „Vasárnap" czímíí néplapra 200 K-t 
előfizettünk. De ha még többet tettünk volna is, akkor 
is csak azt tettük, a mivel tartoztunk. Sőt éreznünk kell 
mindnyájunknak, hogy tenger sok tenni való van még 
istenországa érdekében." 

A községi virágzó szövetkezeti életről pedig ezt 
olvassuk: 

„Szövetkezeteink útján nemcsak munkásságra, taka-
rékosságra, a vagyon megbecsülésére igyekszünk nevelni 
embertársainkat, hanem legfőképen emberszeretetre, egy-
más segítésére; annak megértésére, hogy a levegő, a 
föld, a víz ezerféle gazdagságai mind arra valók, hogy 
az ember azokat okos munkássággal kihozza, megmun-
kálja a maga és embertársa javára. Mert az élet igazi 
öröme nem abban van, hogy valakinek sok vagyona 
legyen, hanem abban, hogy minél jobban tudja végezni 
a maga dolgát és segítsen egymásnak a munkája vég-
zésében." 

„Láthatatlan, de érezhető értéke a lakosság köz-
gazdasági és erkölcsi életében van. Ez számokkal nem 
fejezhető ki. Belátóképesség és erkölcsi érzék azonban 
mérlegre teheti és megmérheti, ha láthatóan nem lehet 
összehasonlítani azon anyagi és erkölcsi állapottal, mely 
volna községünkben, ha szövetkezeteink nem volnának. 

Csak egy körülményre mutatunk. A szövetkezeti 



életből ki van zárva minden alkudozás árakra, kezelésre 
nézve, határozott megállapítás van s így a vevők nem-
csak leszoknak az időrabló alkuról, hanem a megálla-
pított árakban megnyugodva, nem gyanuskodnak a keres-
kedelmi becsületesség és megbízhatóság iránt. Milyen 
erkölcsnevelő volna, ha minden adásvevésnél ilyen meg-
állapított árakkal dolgoznánk : — mikor ellenkezőleg azt 
tapasztaljuk, hogy főként vásári adásvételeknél alkuszok 
és faktorok sisera-hada tolakodik egész szemérmetlenül 
eladó és vevő közé s szinte lehetetlen ily élősködő 
paraziták nélkül vásárt csinálni, a kik mindkét felet, 
a hogy csak lehet, megrabolják. Nyugodt lelkiismerettel 
állíthatjuk, hogy társadalmunkban az üzleti tisztességnek 
egyik legelső és legbiztosabb fundamentuma a jól vezetett 
szövetkezeti élet.a 

íme a szövetkezeti élet legékesebben szóló apo-
lógiája Nem theoriákról, közértekezésekről van szó. 
A buji egyházközség, annak élete prédikálhatja minden-
felé : jöjj és láss! És még csak egyet. Százával kellene 
olyan községeknek lenniök, a hol ilyen élet folyik, a hol 
megbizonyosodik, hogy a kegyesség, a keresztyénség 
valódi altruizmus minden dolgokra nézve hasznos és 
üdvösséges. 

KÜLFÖLD. 
Németország. 

Egy felhívás. A nürnbergi ev. egyház elöljárósága 
a következő felhívást intézte nemrég tagjaihoz: Több 
komolyságot! (Mehr Ernst!) Népünk nagy istenítélet ide-
jét éli. A lét vagy nemlétkérdéseallelőttünk, szükségünk 
van a legnagyobb komolyságra, kiilső és belső megtartó 
erőkre, hogy méltóan elvégezhessük azokat a nagy fel-
adatokat, a melyeknek elvégzését Isten reánk bízta. 
Bántó ellentétben van mindazzal az a könnyelműség, a 
mely közéletünk annyi sok mozzanatában lépten-nyomon 
megnyilvánul. Az evangélikus gyülekezetek meg vannak 
győződve a felől, hogy népünk csak akkor kerülhet ki 
győzelmesen ebből a nagy megpróbáltatásból és csak 
akkor lesz igazi nyeresége, ha külső összes erőink ösz-
szeszedésével karöltve jár a benső felkészülés és meg-
felelő komolysággal kísérjük értünk harczolő testvéreink 
véres küzdelmeit. Bárcsak növekednék városunkban azok-
nak a száma, a kik ezt a szent feladatot, mint sziik-
ségképeni kötelességet ismerik fel és bárcsak a jövőben 
megszűnnének mindazok a dolgok, a melyek oly kiáltó 
ellentétben állanak a nehéz napok komolyságával. Ké-
rünk : több komolyságot! — Bizony nem ártana, ha min-
denütt jelennének meg ilyenforma plakátok. Nincs szük-
ség savanyú fejlógatásra, de minden jóérzésű ember 
undorral kell, hogy elforduljon azoktól a vigyorgó ala-
kokat stb. feltüntető plakátoktól, hirdetményektől, a me-
lyek egymással vetélkedve, invitálnak léhábbnál léhább 
dolgok élvezésére. De hát ezek is hozzátartoznak a há-
borús emlékekhez. 

Jó intézkedés, A német ref. tábori lelkészek mun-

kájának megkönnyítése czéljából mindjárt a háború elején 
alakult az egyház kebelében egy „választmány" azzal a 
feladattal, hogy a harcztéren és a távolabbi, különösen 
ellenséges földön működő lelkészeket a lelkipásztorko-
dáshoz szükséges szellemi fegyverzettel ellássa. A kis 
német ref. egyház ezen választmánya útján már 24,000 
márka árú iratot, künyvet stb. juttatott el a tábori lel-
készekhez. Tervszerűen, nagy körültekintéssel és lehető 
gyorsan ment eleitől kezdve minden. 

A hallei misszió-konferenczia. A német külmissziói 
egyesületek ebben az évben is megtartották szokásos 
évi konferencziájukat Halleben. Már e lapok hasábjain 
is több ízben megemlékeztünk arról, hogy a nagy háború 
mély, súlyos csapást mért a kiilmisszió ügyére. Nemrég 
jelent meg Mott Jánosnak „A ker. missziók döntő 
órája" cz. könyve, a melyben rámutatott arra, hogy mily 
sok nyitott ajtó tárult fel a keresztyénség előtt az evan-
gélium propagálására. A döntő óra, úgy látszik, másként 
következett el. Az edinburghi nagy konferenczia, a mely-
nek lefolyásáról lapunk annak idején bő tudósításokat 
adott, szintén még korainak és porba hullott reménysé-
geket keltőnek bizonyult. A német missziói konferenczián 
is természetesen kifejezésre jutott ez a vélemény, de 
azért mindegyik előadó és szónok hangsúlyozta, hogy az 
a nagy gondolat, a mely az edinburghi konferencziát 
összehozta, nem merülhet el végleg a nagy örvényben, 
mert a „világ" a keresztyénség igazait mégis csak a 
Krisztus követőinek egységében kell, hogy felismerje. 
Künn a pogányvilágban nem Angliát, hanem általában 
a keresztyéneket teszik felelőssé a háborúért. A fájdalom 
és panasz hangjai mellett megcsendült a jobb jövőbe vetett 
hit reménységének szózata. Ez volt a domináló a konferen-
czián. Mindegyik szónok hangsúlyozta, hogy a misszió sike-
res munkája érdekében szorosabb kapcsolatot kell keresni 
az egyházzal, belmisszióval. A konferenczia szónokai arra 
is rámutattak, hogy a misszió most a nagy megpróbál-
tatás idején igyekszik minden téren hordozni a terheket, 
szenvedéseket és leróvni háláját azért a támogatásért, a 
melyben a nemzet őt részesítette. A misszió munkásai 
közül 414 kezében fegyverrel, 7 mint tábori lelkész és 
102 mint egészségügyi alkalmazott teljesiti kötelességét. 
— Megemlékeztek arról a brutális elbánásról, a melyben 
az angol kormány az angol és elfoglalt német gyarma-
tokon működő misszionáriusokat részesítette. Részben 
kiűzték, részben fogolytáborokba konczentrálták őket 
nejeikkel és gyermekeikkel együtt. Elképzelhető, hogy 
ez a látvány milyen épületes a pogányok előtt. Bizony 
nehezen gyógyuló sebek ! A konferenczián a hallei egye-
tem theol. fakultásának dékánja, D. Hausleiter tanár 
elnökölt. Nagy tetszést keltett az a kijelentése, hogy a 
hallei egyetem a misszió két kiváló tudós munkásának, 
úgymint Warnecknek, a Bodelschwing által alapított 
bielefeldi missziói intézet inspektorának és Axenfeldnek 
a berlini missziói intézet igazgatójának a theol. doktori 
kalapot adományozta. Bizony most az oly mélyen lesújtott 
ügynek erőshitű, nagytudású munkásokra van szüksége! 



Frá n cziao rsz ág. 

Visszautasítás. Assisi szent Ferencz híres életíróját, 
Sabatier Pált felszólította az assisi szent Ferencz életét 
tanulmányozó nemzetközi egyesület elnöke, hogy vegyen 
részt abban a békepropagandában, a melyet annak az 
egyesületnek tagjai kezdeményezni óhajtanak. Sabatier 
ezt kereken visszautasította, mert ő azok sorába tarto-
zik, mint mondá, a kik a késhegyig menő harcznak 
hirdetői. A béke szerinte árulás. A németek győzelme 
szerinte a brutális erőnek diadala lenne. Mozgosítani kell 
mindent a német kultúra ellen, a mely voltaképen nem 
egyéb, mint a kardnak és az arany borjúnak imádata. 
Sabatier úr persze elfeledte már azokat az invektívákat, 
a melyekkel a búr háború idején a franczia nemzet nagy 
része a gyémántkirályok szolgálatába szegődött angol 
politikát illette. — Jól esik ezzel szemben arról értesülni, 
hogy az oly áldásosán működő párisi misszió lapja így 
ír : „Csak bátorság. A mi nagy ideálunk, a melyet lel-
künkben a nemzetek testvérüléséről, a fajok egymáshoz 
való közeledéséről lelkünkben táplálunk, nem enyészhet 
el. Talán épen ez a háború visz bennünket közelebb 
az óhajtott nagy czélhoz. Hiszen olyan rémítő ez a háború, 
hogy minden kilátás megvan arra, hogy megöli a hábo-
rút . . . A mi mostani nyomorúságunk tüzében születik 
meg az új korszak. Erkölcsi újjászületésre van szüksé-
günk. A háború megölte az absinthot, a szenyirodalmat. 
Nem veszítjük el reménységünket. A mi nagy missziói 
munkáinkra is jönnek majd jobb idők, dagályok a nagy 
apályok után. —p. 

IRODALOM. 
Két ú j etliika. Schlatter A.: Die christliche Ethik. 386 1. 

és Háring T . : Das christliche Leben. 552 1. Mindkettő megjelent 
Stuttgartban a Vereinsbuchhandlung kiadóvállalatában. Utóbbi 3. 
kiadásában. Mindkét mű ára kötve egyenkint 8 márka. 

Az etliika véghetetlenül gazdag irodalomtörténetéből 
tudjuk, hogy tudományunk rendszerének felépítésében, 
sőt tananyagának elosztásában az írók nagyon eltérnek 
egymástól. A hány író, annyi a felfogás. Különösen ész-
lelhető az az etliika gazdag német irodalomtörténetében. 
Ennek okát Luthardt abban látja, hogy az ethikának 
nincsen olyan történeti, előkészítő jellegű studiuma, mint 
a milyennel rendszeres theol. tudománytársa: a dogma-
tika a dogmák történetében, mint keresztyén tanfejlő-
désben dicsekedhetik. A ker. ethosz-erkölcsiség története 
máig sincs megírva. Örömmel jelezzük, hogy az etliika 
gazdag német irodalmában Köstlin, Lemme és Herrmann 
művét Schlatter és Háring ethikája követte. 

I. 
Schlatter tübingai egyet, theol. professzor testes 

újszövetségi theologiáját és nemrég megjelent dogmatiká-
ját (ismertette Daxer és alulírott) nagyarányú és minden 
ízében eredeti felfogású ethikája követte. Teljesen új 
gzöv. alapon építi fel rendszerét Szinte beleszőve az új 

szöv. tananyagot a rendszeres theol. ethikai fejtegetés 
keretébe. Irodalmat sehol sem idéz. Senkitől sem tudja 
magát függőségben levőnek. Ethikájában is, mint előző 
műveiben teljesen eredeti és önálló gondolkodónak tűnik 
fel. így p. o. a tananyag elosztásában. Platón görög 
ethikájának mintájára négy kategória, hogy úgy mond-
juk : erényfogalom alá foglalja a keresztyén ethika tan-
anyagát. E négy fogalom : az igazságosság, az igazság, 
az üdvösség s az erő fogalma. Hát még az ő tiszta er-
kölcsi belátástól, gazdag ismerettől és tapasztalattól és 
főleg erőtől duzzadó markáns fejtegetései, a melyek 
szinte imponálóiag hatnak az olvasóra. Kevés eredetibb 
és önállóbb theologusa van napjainkban a német protes-
táns theol. irodalomnak Schlatternál. Markáns ker. val-
lásos és erkölcsi személyisége egy Augustinusra, Lu-
therre, Bengelre, Schleiermacherre és Rothéra emlékezteti 
az olvasót. Ethikája méltó pendantja az ő nagyszabású 
dogmatikájának. Ethikájának főleg erős bibliai új szöv. 
és gyakorlati tapasztalati oldala van. Ismeretes, hogy új 
szöv. magyarázatainak hármas kötetével is gazdagította 
írásmagyarázati irodalmunkat. E tekintetben való tájé-
kozottsága az erlangeni Hofmann nagyhírű „Schrift-
beweis" cz. művére emlékezteti az olvasót. Isten kegyel-
méből nagy theologus minden ízében, a kitől még igen 
sokat várhatunk. 

II. 

Egészen másnemű Háring ethikája, mely rövid 
időn belül immár harmadik kiadásában hagyta el a saj-
tót. Dogmatikájához hasonlóan, mely „Der christliche 
Glaube" cz. alatt jelent meg, csaknem minden lapján 
„bővült és javított" kiadás, s miudkét művében nagy 
Reischle hallei tanár „vezérgondolatait" vallja meste-
rének. 

Bevezető részében főleg tudományunk nevével és 
a bölcseleti erkölcstanhoz való viszonyával foglalkozik 
behatóbban. Hisz utóbbi egy Wundt vagy Paulsen ethi-
kai rendszerében igazán monumentális művel dicseked-
hetik. Véghetetlenül gazdag tananyagát „A ker. erkölcs-
tan és annak ellenei" és „A ker. erkölcstan a maga 
benső szerves összefüggésében" cz. kettős nagy szakasza 
alá foglalja. Hát aztán a részletekben : az ethika indivi-
duális és szocziális részében egyaránt mennyi evang. szó 
és gazdag erkölcsi élettapasztalat található. 

Az első szakasznak egyik leggazdagabb és leg-
tanulságosabb részlete a ker. erkölcstan igazságáról, név-
szerint a lelkiismeretről, az erkölcsi szabadságról, a val-
lás és erkölcsiség egymáshoz való viszonyáról s a ker. 
erkölcsiség felülmulhatatlanságáról szóló rész. De méltó 
társai az individuális és szocziális ethikának gazdag tár-
gyú — helyenkint kritikai — fejtegetései is. Milyen he-
lyes és tiszta felfogást ád p. o. az államok egymáshoz 
való viszonyáról és közelebbről a háborúról. 

Az „ethika irodalma" cz. fejezete úgy az egésznek, 
mint a részletkérdéseknek megvilágításánál megbecsül-
hetetlen tájékoztató szolgálatot teljesít az olvasónak. 

Úgy Schlatter, mint Háring ethikája —- utóbbi 



bírálati részeiben is — kiváló jelensége az etliika leg-
ójabb német irodalmának. Legyen is szerencsés folyta-
tása és Istentől való gazdag áldása. A mostan dúló vi-
lágháborúban az angol ethika is csődöt mondott. Mint 
eddig, úgy a jövőben is a theol. irodalomban a németek-
hez járunk iskolába. Ok a mi theol. mestereink. Kant 
népe az ethikában is vezérszerepre jutott. Úgy legyen! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

Amerikai magyarok imádságos könyve háborús 
időben. Szerkesztette dr. Kuthy Zoltán ref. esperes. Ára 
25 cent. A tiszta jövedelem a háború magyar sebesült-
jeinek, özvegyeinek ós árváinak felsegitésére fordittatik. 
New-yorkban jelent meg ez az ízlésesen kiállított kis 
imakönyv, a melyet dr. Kuthy esperes és a keleti egy-
házmegye lelkészei irtak. Ottani magyarjainkat óhajtják 
elvezetni a kegyelem trónjához, a békességért, győze-
lemért, özvegyekért, árvákért, hazáért, egyházért stb. 
mondandó imádságokkal. Egyik legszebb közöttük „A Sza-
maritánus szeretet lelkéért" könyörgő imádság, a melyet 
Nánássy Lajos írt. Vannak ebben a könyvben is úgyneve-
zett „papoló" imádságok, a melyeket nálunk sokan ked-
velnek. Egyébként dicséretre méltó munkát végeztek ott 
künn lévő szolgatársaink az imádságok megírásával és 
kiadásával. Bizonyára ezrével veszik majd amerikai magyar 
testvéreink. Jól esik tudnunk, hogy ők is napról napra 
megemlékeznek rólunk és imádságukba foglalják a mi 
nagy ügyünket, a „régi" hazát és itt lévő szeretteiket. 

Gyóni (Acliim) Géza költeményeit („Lengyel mező-
kön, tábortűz mellett"), a melyből lapunkban is közöltünk 
mutatványt, az Országos Hadsegélyző Bizottság kiadta. 
A repülőgépen hozott egyetlen példány lehető hű után 
zata ez a kiadás, megbővítve az azóta repülőgépen 
kihozott költeményekkel. Przemyslben 10 ezernél több 
példány forgott közkézen. (Hova lettek ezek?) Előfizetési 
ára 1 K. Megrendelhető a Budapesti Hírlap R. T. igaz-
gatósága útján (VIII., Rökk Szilárd-utcza 4. sz.). Most 
már kapható az Országos Hadsegélyző Bizottság jel-
vény-irodájában (országház 1. kapu). Különösen alkalmas 
ez a verskötet sebesült katonáink közötti kiosztásra. 
Bizonyára sok ezer példányban fog rövid idő alatt el-
terjedni. 

A Prot. Szemle 3—4. füzete a következő tarta-
lommal jelent meg: Vándorkövek. R. L. Szeremley Gá-
bor és a helytartótanács. Zoványi Jenő. A Pál apostolra 
vonatkozó kutatások evolucziója. Vásárhelyi József. Új 
adatok az ural-altaji népek vallásához. Dr. Varga Zsig-
mond. A német belmisszió mult éve. Aleph. A háború 
irodalmából. Bartók György. Boutroux: Tudomány és 
vallás a jelenkori filozófiában. Ms. Apró kririkák. Jelek 
és magyarázatok. Beküldött könyvek. Társulati értesítő. 
Pályázat Koszorú-füzetekre. 

EGYHÁZ. 

Lelkészválasztás. A tarczali ref. egyházközség Eles 
István zeherjei lelkészt — a szilbási ev. egyházközség 
Sirka Sámuel békéscsabai s.-lelkészt — a csábrágsomosi 
ev. egyházközség Stollman Kornél s.-lelkészt választotta 
lelkészéül. 

Uj tábori lelkész. Balogh Ferencz fóti ref. lelkészt 
Theresienstadtba (Csehország) rendelték be szolgálatra. 
Mint levelében írja, 22 város tartozik kerületéhez és 

már eddig is sok beteg magyar katonához vihette a 
vigasztalás igéit. 

Lelkészbeiktatás. Márczius hó 28-án volt Faddon 
az újonnan választott ref. lelkész, Répás Pál ünnepélyes 
beiktatása. A beiktatás szertartását KátarEndre esperes 
végezte s utána az ifjú lelkész mondott szép beköszöntő 
beszédet. 

Egyházi gyűlések. Az erdélyi ref. egyházkerület 
mult hó közepén tartotta az őszről elmaradt közgyűlését, 
a melyen dr. Kenessey Béla püspök mondott az egyház-
kerület egész életét híven feltüntető, terjedelmes püspöki 
jelentésének elején hatalmas megnyitóbeszédet, a mely-
ből néhány részletet imitt közlünk: „A kiválasztásnak 
és az elkülönítésnek nagy ítélettartását éljük. Most lesz 
nyilvánvalóvá, hogy milyen szellemnek vagyunk a gyer-
mekei és az is bizonyos, hogy a benső kifejlés is ebbe, 
vagy abba az irányba sokkal gyorsabb lesz. Az Isten 
országának nagy vetőhálóját, gyalomját húzza most 
keresztül a világon az Úr. De az emberek örök ellen-
sége is kivetette a maga hálóját nagy hatalommal és 
csellel, hogy az emberekből a maga zsákmányait bizto-
sítsa. A hol a halál kaszája akkora rendeket vág, ott 
az Emberfiának sarlója is arat, de vág a világ ítélő bí-
rájának a metsző kése is. (Meny. Jelen. XIV. 14 s köv.) 
És a háború új teremtés is. Á mint Gottfried Traub 
mondja: „Neuschöpfung". Tisztában kell tehát lennünk 
azzal, hogy a ki még most is a régi sinek között akar 
tovább döczögni ós a ki nem mer történetet csinálni, 
hanem csak konzerválhatni akarja a mult dolgokat, az 
ebben a nagy háborús világban nem fogja megtalálni 
azt a szót, a melyre épen ez a diadalsóvárgó és áldozat-
kész nemzedék vár. Ha továbbra is a maguk mentére 
engedjük a dolgokat, akkor igazán nem érdemeltük meg 
sem egyenként, sem egyházként, hogy ekkora és ilyen 
kijelentésnek, megpróbáltatásnak és ítéletadásnak vetett 
alá bennünket az Úr. Most arról van szó, hogy mindenki 
vegye becsületesen revizió alá a maga állásfoglalását a 
közügyekkel, az egyházzal, az állammal, a gazdasági 
és társadalmi viszonyokkal szemben, hogy határozott 
czélpontokat keressen jövő cselekvésének és magatartá-
sának, a melyek javára szolgáljanak az egész magyar 
nemzeti életnek. Most, most mennek át világunkon az 
Ezékiel próféta látta „rettenetes, magas" kerekek, a 
melyeknek talpok háta rakva van szemekkel. (Ezék. I.) 
Folyton gördülnek. Csak figyelni kell fordulásaikra. 
A hindu Siva szekerének kerekei szétzúznak és össze-
taposnak. De a Jehova jelenlétének kerekei látnak, lát-
ják a czélt és észrevesznek mindent, a mi csak köze-
liikbe jut. Égi ír hadd gyógyitná meg szemeinket, hogy 
vennők észre minden jelenségben az Úrnak közelségét 
és ismernők fel szent czéljait!" Miután Erdélyben az 
igazgatótanács az időközi ügyeket részben érdemlegesen 
elintézi, részben teljesen előkészítve teszi a „ház" asz-
talára, a közgyűlés egy nap alatt véget ért. A gyűlés 
kiemelkedőbb tárgyai a következők voltak: A szászvárosi 
kollégium vallás tanárává Székely János mákófalvai lel-
készt, a székelyudvarhelyi kollégium math.-fizikai taná-
rává Csefó Sándort, egyházkerületi tanácsbíróvá Péter 
Károly egyházkerületi titkárt, a vallástanár-vizsgáló bizott-
ság tagjaivá a theol. tanárokon kívül dr Kenessey Bélát, 
Péter Károlyt, Fejes Áront és Kovács Dezsőt; a theol. 
fakultás előljárósági tagjaivá: Barabás Samu kolozsvári 
lelkész-esperest és Kádár Géza zilahi lelkészt válasz-
tották meg. A kerület 1915. évi költségvetése 60,000 K 
deficzitet mutat, de remélik, hogy a javuló gazdasági 
viszonyok s takarékosság behozzák a háztartás egyen-
súlyát. Dr. Imre Lajos és dr. Makkai Sándor theol. 



magántanároknak a kolozsvári theol. fakultáson való 
előadásokhoz a venia docendi megadatott. A theol. fakultás 
tanárait a nem állami tanárok országos nyugdíjintézeté-
nek tagjaiul jelentette be a közgyűlés. A konventhez 
előterjesztés megy, hogy az adócsökkentési kérvények 
határidejére vonatkozó határozatot helyezze hatályon kívül 
és hogy a konvent bizottságai, tisztviselői ne közvetlenül 
tárgyaljanak az egyházközségekkel — A máramaros-
ugocsai ref. egyházmegye mult hó 18-án tartotta közgyű-
lését Biky Ferencz esperes és György Endre gondnok 
elnöklete mellett Királyházán (Tekeháza fiókja), a hol 
régebben, a XVIII. század elejéig ref. anyaegyház volt 
és mint az esperes megnyitóbeszédében említette, jel-
telen sírokban ref. lelkészek hamvai porlanak ott. A közel-
ben lévő nyalábi, most romokban heverő várban, a mely 
a Perényieké volt, fordította Komjáthy Benedek Pál 
leveleit, György Endre gondnok indítványára a közgyűlés 
elhatározta, hogy neki emléket állít Királyházán és a 
M. T. A. által kiadott leveleket a fiókegyház részére 
megveszi. — A békésbánáti ref. egyházmegye Hódmező-
vásárhelyen tartotta ülését Futó Zoltán esperes és dr. 
Fekete Márton elnöklete mellett. Előzőleg a hódmező-
vásárhelyi „lelkészi kör" tartott gyűlést. — A felső-
szabolcsi ref. egyházmegye Vass Mihály esperes és Járay 
Miklós egyházmegyei gondnok elnöklete alatt, a szat-
mári ref. egyházmegye Kovács Lajos esperes és Mada-
rassy Dezső elnöklesével tartotta közgyűlését. Mindkét 
helyen kegyelettel emlékeztek meg a harcztéren elesett 
Horthy Szabolcs főispán, egyházmegyei gondnokról és 
a nagy háború többi halottjairól. Az adminisztráczio-
nális ügyekkel itt is egy nap alatt végeztek. A nagy 
események szókímélésre intik mindenütt a közgyűlések 
tagjait. 

Szeretetvendégség. A VI—VII kerületi parókhia 
tanácstermében szépen sikerült szeretetvendégséget tar-
tottak az énekkar javára márczius hó 28-án este. Kovács 
Emil lelkész imádkozott, az énekkar két szép egyházi 
éneket adott elő. Dr. Walkó Rezső ezredorvos harcztéri 
élményeit olvasta fel feszült figyelem s nagy érdeklődés 
között. Fiers Elek nagy hatással szavalt három aktuális 
szép költeményt. Germány Irén tanítónő két dalt énekelt. 
Germány Erzsike zenetanárnő nagv hatással zongorázott. 
Az estély, melyet a vendégek Himnusza fejezett be, 
tiszta hasznúi 120 K-t hozott. Felültizettek: Elek Pálné 
20 K, dr. Somogyi Lajos, Bíró Lajos és Nádas Gyuláné 
2—2 K, Benyó Géza. Kis István 1 — 1 K. Természetbeli 
ajándékot adtak: Nádas Gyuláné, Kaszap Dezső, Anzen-
berger Aladár és Balogh Kálmán. 

Értesítés. Van szerencsém az érdekeltek tudomá-
sára hozni, hogy a középiskolai vallástanári képesítő 
vizsgálatok az 1915—1917. években Kolozsvárt tartatnak. 
A vizsgálatot a bizottság a jelentkezőktől legközelebb 
1915 június hóban veszi fel, később pontosan megálla-
pítandó időben, melyről a jelöltek külön értesíttetnek. 
A jelentkezés az első vizsgálatra f. évi május 15-ig 
történhetik. A vizsgálatra vonatkozó Tájékoztatás az 
erdélyi egyházkerület püspöki hivatalánál (Király-u. 
51. sz.) kapható. Kolozsvár, 1915 április hó. Dr. Kenes-
sey Béla püspök, elnök. 

Vallásos esték Mohácson a földmívesek olvasó-
köre nagy termében február 25-től márczius 25-ig min-
den csütörtökön 6 órától 7 óráig. Az estélyeket nem is 
gondolt nagy számú közönség látogatta rang és felekezeti 
különbség nélkül, de túlnyomóan mégis reformátusok. 
Az estélyek műsora 12—15 pontból állt. Közénekkel 
kezdődött. Volt alkalmi ima, bibliamagyarázat, továbbá 
szebbnél szebb alkalmi szavalat, melyet polgári és elemi 

iskolás növendékek felváltva 4—5-en végeztek. Felolvasás 
is volt négy, melyből két első felolvasást a „háború ki-
töréséről czímen Varga Zsigmond lelkész; kettőt pedig 
a „nő a háború idején" és a „nő a háború után" czímen 
Pápay János kántor-tanító tartott. Volt 18 tagból álló 
leánykar, mely „régi magyar és kurucz" dalokat énekelt 
két hangon harmónium kísérettel. Egy-egy szám volt 
„Tárogató", mehen Nagy Elek szakaszvezető „Kurucz" 
dalokat adott elő. Az utolsó szám felváltva a „Szózat" 
és „Himnusz" volt, melyet az egész közönség harmónium-
kísérettel énekelt. A vallásos estélyek márczius 25-én 
végződtek. 

Fogoly ref. lelkész. Pápay István bölcskei ref. 
lelkész, mint erről már megemlékeztünk, a viliefranche-i 
fogolytáborban van. Ott érte a hadiállapot életbelépte 
Francziaországban. Kiszabadítása sajnos, semmiképen 
nem sikerült. Az egyházkerület a Magyar Földhitelintézet 
útján 500 frank segélyt küldött neki. Szüleihez írt levél-
ben írja, hogy megkapta. írja, hogy egyelőre több pénzre 
nincs szüksége. Levelében szeretettel emlékszik meg 
gyülekezetéről és kéri édesatyját, Pápay János mohácsi 
tanítót, hogy juttassa el a gyülekezet összes tagjaihoz 
üdvözletét az Efesusi levél 4-ik fejezetének első három 
versében foglalt szavaival. A franczia nyelven írt levél-
ből látszik, hogy azt ő maga fogalmazta. Bőséges al-
kalma van ott a franczia nyelvet is megtanulni. E le-
vélben nem említi, hogy milyen dolga van. ígéri, hogy 
majd többször és bővebben ír. Adja Isten, hogy minél 
előbb visszajöhessen rég nem látott szeretteihez és fel-
vehesse a szolgálat munkáját ott, a hova elhivatott 1 

Tündérmese Prágáról. A prágai kórházak egyi-
kében valami 25 magyar sebesült várta a gyógyulást. 
Nehezen várták, mert hiába volt a kitűnő ápolás, mégis 
csak idegen környezetben voltak. Hanem egyszer besur-
rant hozzájuk egy napsugár egy előkelő úrinő szemé-
lyében, a ki bátorító szóval kérdezte a kórházban, hogy 
vannak-e itt magyarok. Voltak. „Hát kicsoda maguk kö-
zül kálvinista ? Mind azzá lett. Kaptak azután csokoládét, 
szivart, czigarettát bőséggel. Miután az is kitűnt, hogy 
olvasni is szeretnének, de nincs mit, ígéretet kaptak, 
hogy lesz az is. Másnap mindegyik vitéz kapott egy kis 
bibliát. A következő nap ismét jön a jótékony tündér, 
a kit először nagyságos asszonynak tiszteltek, de később 
a maguk jószántából előléptettek méltóságosnak és meg-
kérdi a vitézeket, hogy látták-e a várost. „Nem még." 
„Hát szeretnék-e látni?" „Nem tudnánk mi itt eliga-
zodni. Nem igen lehet nekünk most még sokat mász-
kálni" és más ilyen szólások hangzottak fel. „Nohát 
holnapra legyenek készen, majd én gondoskodom róla, hogy 
megnézzék." Másnap egyenruhás inas szedi össze a ma-
gyarokat és rakja őket kocsira és hordozza őket fel-alá 
a városba, a hol czukrászda vagy kávéház akadt útba, 
ott a vitézek ehettek-ihattak kedvökre, a mi szemüknek, 
szájuknak tetszett, a fizetést elintézte az egyenruhás inas. 
A sebesültek egész megbarátkoztak a helyzettel, pedig még 
itt nincs vége. A kirándulás utáni napon jön ismét az ő 
vigasztalójuk ós megkérdi, hogy „ki szeretne hazamenni?" 
Ez nagy szó volt. Mind szeretett volna, de ki volt adva 
a parancs, hogy azt még kérni sem szabad. A tündér 
azonban nem azért tündér, hogy előtte lehetetlenségek 
álljanak. Egy névjegyborítékba zárt írást adott nekik, 
hogy ezzel jelentkezzenek a kórház főorvosánál. A 25 
magyar szószólót választott, a kinek legyen annyi bátor-
sága, hogy el merje mondani a mondanivalókat. Őszin-
tén be is vallotta a főorvosnak, hogy nem merték volna 
ők ezt kérni, de hát a kié ez a névjegy, az utasította 
őket, A főorvos felbontja, megnézi s akkor kitárja a 



két karját a szepegő csapat felé és ágy mondja nékik: 
„Gyerekek, menjetek haza mind." Ennek a tündérmesé-
nek az a titka, hogy igaz történet, csak a tündér nevét 
nem tudja az a csapat, a melyik pedig szeretné az ő 
háládatos érzéseit ennek a tündérnek a neve közé jege-
czesíteni. Talán Szerkesztő úr segíthetne a bajon. (Saj-
nos, nem ! Szerk.) (ke.) 

Behívás. Kuliffay Elek tésenfai lelkészt április 
6-án sebesültszállító-vonatkísérőnek Nagybereznára be-
hívták. 

Az úrvacsorázók száma a budapesti ref. egyházban. 
A Kálvin-téri templomban nagypénteken és a két húsvéti 
ünnepen 4000-en, a budai templomban 791-en, a fasoriban 
1375-en, a zuglóiban 275-en, Kőbányán 237-en, az isko-
lákban és egyéb termekben tartott istentiszteleteken 
506-an vették fel az úrvacsorát, Ezenkívül 850 hadba-
vonuló és 1288 sebesült és beteg katona úrvacsorázott, 
úgy, hogy az úrvacsorázók száma 9223 volt. 

Adományok. Katonáink lelki gondozását szolgáló 
iratokra újabban adakoztak : Kunszentmiklós 100 K, Solt 
(újabban) 20 K, Siklósnagyfalu 5 K, Albertiirsa 7 K, 
Kórógy 760 K, összesen 139 60 K. A mult számunkban 
közölt összeggel 5950-13 K. Kiadás 4536*81 K. 

EGYESÜLET. 

A Nagypénteki Iíef. Társaság április hó 23-án 
d. u. 4 órakor tartja a budai II. kerületi Szilágyi Dezső-
téri ref. templomban évi közgyűlését. 

A Budapesti Ev. Ker. Diákegyesület 1915. évi 
április hó 11-én, vasárnap este 7 órakor a Ref. Theol. 
Akad. (Ráday-u. 28) dísztermében nyilvános estélyt ren-
dez a következő programmal: 1. Közének. Ima. 2. Vargha 
Gyuláné előadása : A magyar nő missziója. 3. Szilassy 
Pauline szóló-éneke. 4. Szabó Árpád: Vorspiel: Früh-
lingsglaube; Téma változatokkal. Zongorán előadja a 
szerző. 5. Költeményeibői felolvas: Orth Ambrusné. 6. 
Beethoven: Románcz ; Drdla: Scherzando. Hegedűn elő-
adja Melczer Géza; zongorán kiséri Szabó Árpád. 7. 
Bibliamagyarázatot tart: Victor János. 8. Ima. Közének. 

A Nagyenyedi Prot. Nők Szegényeket és Bete-
geket Segelyezö Egyesülete márcz. hó 28-án tartotta 
évi közgyűlését, a melyen Jancsó Sándor ref. lelkész, az 
Egyesület titkára terjesztette elő évi jelentését a mult 
évi áldásos működésről. Az Egyesületnek a mult évben 
70 alapító, 181 rendes és 29 pártolótagja volt. Vallásos 
estélyt ötöt tartott a tél folyamán, a melyen 539 K folyt 
be. 70 család részesült rendszeres segélyezésben és időn-
kint 50—100 szegény. A betegeket nemcsak segélyezték, 
hanem látogatták is. Évi bevétel volt 3144 K és kiadás 
2809 K. További áldást a nemes hivatást teljesítő Egye-
sület munkájára 1 

A törökszentmiklósi ref. szeretetegylet 21 ik 
munkaévéről ad jelentést Olajos Pál ref. lelkész, az 
egyesület elnöke. Ez az egyesület is derekasan kivette 
részét mindazokból a szeretetmunkákból, a melyekkel 
annyi meleg szív és szorgalmas kéz a hadbavonultak és 
otthonmaradtak szükségleteit igyekezett kielégíteni. 384 
tagja van ennek az egyesületnek. Sok száz koronát ad-
tak össze, sok száz téliruhát készítettek. Ez az egyesület 

arról is gondoskodik, hogy a pusztai ;szegény konfirman-
dusoknak ott benn a községben nyerjenek ellátást az 
előkészítés ideje alatt. Ez igazán szép ós utánzásra méltó 
dolog. Az egyesületnek több mint 3000 K vagyona van. 

GYÁSZROVAT. 

Szabó Péter pirosi ref. lelkész, az alsóbaranya-bács-
szlavóniai e. m. 22 éven át volt esperese f. hó 5-én, életének 
83-ik, lelkipászíorkodásának 53-ik évében rövid szenvedés 
után elhunyt. Mély megilletődéssel jelentjük e gyászhírt. Mi, 
a kik őt közelebbről ismertük, tudjuk, mily páratlan oda 
adással, lankadatlan hűséggel, ritka kötelességérzettel, 
pontossággal teljesítette mindvégig a reá bízott nehéz 
szolgálatot, Testi és lelki épségben ért jó vénséget. 
A mult kerületi gyűlés alkalmával vettünk tőle búcsút; 
nem gondoltuk, hogy nem látjuk többé tisztes alakját 
ott az atyák sorában, a hol püspökünk mellett balról már 
régóta a második helyen ült. Szívós életereje szinte el-
pusztíthatatlannak látszott. Az elismerés és hála koszo-
rúját tesszük sírjára! Nagyobb családján, gyülekezetén, 
egyházmegyéjén kívül a fia: dr. Szabó Lajos egyház-
megyei ügyész és dr. Szabó Béla kir tanfelügyelő, kerü-
letünk tanácsbírája gyászolja elhunytát. Temetése f. hó 
7-én volt Piroson. 

Az alsóbaranya-bács-szlavóniai egyházat egy más 
veszteség is érte. A magyar ref. lelkészi kar egyik leg-
idősbb tagja, Kármán József újverbászi ref. lelkész, a 
koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, márczius 26-án 
halt meg 90 éves korában. Róla is bővebben megemlé-
kezünk. 

Lágler Sándor kölesdi (Tolna m.) ny. ev. lelkész f. 
hó 5-én hosszas szenvedés után, életének 73-ik évében el-
hunyt. A megboldogult, kiben e lap szerkesztője szeretett 
nagybátyját gyászolja, úgy atyai, mint anyai (Bognár) ágon 
régi ároni családnak volt tagja. Kiváló tagja volt az ev. 
lelkészi karnak. Nagy hűséggel szolgált a megboldogult 
abban a kis, Németországból magyar kálvinisták közé 
betelepített és később teljesen magyarrá lett gyülekezet-
ben, a melynek 40 éven át volt szeretett és tisztelt 
lelkipásztora atyja nyugalomba vonulása után. Nádfedeles 
szegényes ház volt a paplakkal egybeépített templom, 
a melyben e sorok írója is prédikált. Az ő buzgólkodása 
és „kéregetése" folytán épült fel a kis gyülekezet büsz-
kesége ott „a hegyen": a szép templom. Több, mint egy 
talentum adatott neki és azzal nemcsak gyülekezetének 
szolgált. Sok éven át volt egyik szerkesztője a „Prot. 
Pap"-nak, a melyben sok dolgozata, ritka szép, tőről 
metszett magyarsággal (nagy lingvista volt!) írt, talpra-
esett czikke jelent meg. Elismerésben, jutalomban nem 
sok része volt. A prot. papok tisztes szegénysége maradt 
egész életén át osztályrésze. Neje: Csuthy Juliánná, néh. 
Csuthy Zsigmond ref. lelkész leánya, 5 gyermeke, 10 
unokája gyászolja az áldott emlékű elhunytat. 

Yárady Gyula drávaszabolcsi tanító 30 éves korá-
ban a bukovinai harcztéren február 27-én hősi halált 
halt. Három kicsi árvája és szerettei siratják a jó apát, 
a gondos családfenntartót, a jeles tanerőt. Az elhunytban 
Csánki János drávapalkonyai lelkész sógorát gyászolja. 

Olbei János czigándi ref. lelkész, az alsózempléni 
egyházmegye legrégibb tanácsbírája, rövid szenvedés 
után elhunyt. 

Szűcs Gábor tiszadadai ref. lelkész életének 77-ik 
évében elhunyt. 



Búza József zádori ref. lelkész életének 57-ik évé-
ben meghalt. 

Áldott legyen emlékezetük! 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Ki tudna ajánlani egy vidéki, egyszerű gyógy-

szerész család számára olyan fiatalabb, nagyon egyszerű, 
lehetőleg papi, vagy tanítói árvaleányt, a ki három kis 
leánnyal megfelelő vallásos lelkülettel foglalkozni tudna, 
a háziasszonynak mindenben segítségére lenne s méltá-
nyos díjazás mellett is, mint mindenben egyenrangú, 
szeretettel fogadott családtag, nyugalmas és hosszú évekre 
szóló otthont óhajtana? Csak komoly, türelmes, vallásos, 
egyszerű és házias leány lenne megfelelő. Leveleket 
szerkesztőségünk továbbit. 

Árubeszerzési panaszok orvoslása. A mely köz-
ségben „Hangya" boltok vannak, ott a fogyasztóknak 
még a mostani megzavart forgalmi és hitelviszonyok 
között is sokkal jobb a helyzetük, mint olyan községek 
fogyasztóinak, a melyekben „Hangya" boltok nincsenek. 
A 30 milliós forgalmat lebonyolító központi „Hangya" 
a hadiállapot folytán bekövetkezett, árúforgalmi és hitel-
ügyi nehézségek leküzdése terén is sikerrel munkálkodik. 
Minden község fogyasztóinak érdekükben áll, hogy a 
központi „Hangya" révén közvetlen összeköttetésbejus-
sanak a nagy kereskedelmi és termelő intézményekkel. 
A mely községben az irányadó tényezők és az érdekelt-
ség szükségesnek tartják, hogy ott a háború folytán 
keletkezett árúbeszerzési nehézségek s más egyéb köz-
gazdasági bajok megbeszélése czéljából értekezlet tar-
tassék, a „Hangya" díjmentesen küldi oda igazgató 
ságának egy tagját, hogy a bajok orvoslása dolgában 
útbaigazítással szolgáljon. Megkeresések „Hangya" Buda-
pest, 1X.; Közraktár-utcza 34 küldendők. 

Felelős szerkesztő : B. P a p Is tván. 

H1KDETESEK. 

D I F í i F D ftTTfí gőzüzemre berendezett csász. 
l y l L U L l v 1 1 U és kir. udvari orgonagyára. 
Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 

(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigl igeti-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) 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. :: 

E R . Z S E B E T K I R Á L Y N É S Z A L L O 
Budapest, IV. Kei*., Egyetem-utcza 5- szám. 
Régi jó liírnevü 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 R o n k a r z-féle többszörösen kitüntetett, 
négyféle belégzési esetre alkalmazható 

fémléStfivattyM 
háziinhalatórlum 

specziális kivitele 

versenyen kívül áll 
az egész világon. 
Fémlégszivattyús, egészen új rendszerű, az 
e lképze lhető l egtöké le tesebb házikú-
rára berendezett , masszív, meglepő kiállí-
tású készülékünk nem t é v e s z t e n d ő ö s s z e 
eddigi üvegharmatozókkal . A készülék 
használata jótékony mindenkire nézve, a ki 
bármily légszervi megbetegedésben, mint: 

asztmában, tüdő-, garat-, orr-, 
gégehurut, tüdőtágulásban, 
gyakori meghűlésben, torok-
fájásban, köhögés, rekedtség-
ben és influenzában szenved. 
Díjmentes leírásokat Ausztria-Magyarország 

kizárólagos egyedárúsítója a 

Szabadalmi és Kereskedelmi r.-t. 
Budapest, V., Pozsonyi-út 4/D. küld. 

Summierarok 
ategpbb 



Btt4 magyar óragytr gfoBrö-berendezóasel. 

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. 

LegújaM theologiai újdonságok!! 
BESZÉDEK ÉS IMÁK HÁBORÚI ALKALMAKRA 

II. KÖTET 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: DR. LENCZ GÉZA 
ÁRA 5 KORONA. PORTÓ 10 FILLÉR 

BIBLIAI ELMÉLKEDÉSEK VALLÁSOS ESTÉLYEKRE 
ÍRTA: URAY SÁNDOR 

ÁRA 2 KORONA. PORTÓ 10 FILLÉR 

• 
KAP. IATÓK 

H E G E D Ű S 
ÉS SÁNDOR 
P R O T E S T Á N S IRODALMI 
KÖ NYVKIADÓHIVATALÁBAN 

DEBRECZENBEN. 

A l e g j o b b 

kályhákat és ^^ .kandal lókat 
— szállít " • E a n Í r a M c a á s B A r l é s J ^ ^ y ! 
H I ^ I I M t u d v a r i B e i n t ő 

» u u l f i p e a t , T b o n e t - u d l v a r . 

M Különlegességek: t e m p l o m o k , c sa lád i há-
zak, i skolák, i r o d á k s t b . r é s z é r e . Több 
mint 100,000 van be lő le h a s z n á l a t b a n 

Í
, V a l ó d i 

| | csak ezz« 
4 a Tédő-^gygyei-
ü l Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentve. 
§iyf Beszerezhető esakia 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 utoaa iO. ff lelkész urak 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 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 

hDzzánk juttatni szíveskedjenek. 

Épen most je lent meg. Épen most j e l ent 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. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és ki tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

" H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 
Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 

(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mil l ió korona 
évi árúforgalommal. 

MEIDINGER-QFEN 
^ H . H E I M ^ 



Hollós és Quittner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIII. ker., Mária-utcza II. 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 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. .. .. .. . . 

Konfirmációi 
ajándékok 

Konfírmáczíóí Emlékkönyv • • K 3*50 és 6.— 
Szabó Aladár: Jézus élete, fűzve K 3*— kötve 5*— 
Újtestamentum zsoltárokkal . • — .30 és —.60 
Konfírmáczíóí emléklapok 100 drb . . K 5.— 
Enekeskönyvek, zsoltárok . • . . K 1'20-tól 

legfinomabb kivitelben. • . . . K 12-íg 
Vallásos íratok, fali táblák, stb. 

Kaphatók: 

Kókaí Lajosnál, 
Budapest IV*, 
Kamermayer Károly-utcza 3* 

Egyéb theoíogíaí újdonságok: 

A boldogság feltételei 
nyolcz elmélRedés 

írta ifi. Szabó Aladár 

Ára 1 Korona 

Beszédek és imák 
Háborúi alKalmaKra II 

Összeállította dr. Lencz Géza 
ref. theol. tanár 

HORNYÁNSZKY V I K T O R c s . ÉS KJR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 6 1 7 0 1 . 



P R O T E S T Á N S 

EGYHAZIesISKOLAI 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 . 

S z e r k e s z t ő s é g é s 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 és h i r d e t é s i 

d í j a k s tb . 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 m u n k a t á r s a k : 
B ö s z ö r m é n y i J e n ő , M a r j a y K á r o l y , S e b e s t y é n Jenő , 

l ' a r i i m r e d r . e s V e r e s s J e n ő 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
Egész évre : 18 k o r . , fé lévre : 9 k o r o n a , 

negyedévre : 4 k o r . 50 fillér. 
Kálvinszövetségi t agoknak egy évre 12 k o r o n a . 

H i r d e t é s i d í j a k : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldat 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 : Keresztyén heroizmus. Gedeon. — Vezé rcz ikk : Iskoláink, p. - K r ó n i k a : Hirdetések. Kié 
az elsőség ? — T á r c z a : Tavaszi könyörgés. Lampérth Géza. Magyar katonák közt — osztrák kórházakban. Sebestyén 
Jenő. — B e l f ö l d : Az Egyetemes Tanügyi Bizottság ülése. Csendes jegyzetek. Csikesz Sándor. — I r o d a l o m : Válasz 
„Hitünk hősei" cz. könyvemnek a Ref. Szemlében megjelent, —e aláirású bírálatára. — E g y h á z . — I s k o l a . — 
E g y e s ü l e t . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből. 

Keresztyén heroizmus. 
„Te magad vagy az én 

Királyom, óh Isten! Rendelj 
segítséget Jákobnak ! Általad 
verjük le szorongatóinkat; a Te 
neveddel tapodjuk le táma-
dóinkat." 

„Mert nem az ívemben bí-
zom, és kardom sem védelmez 
meg engem, hanem Te szaba 
dítasz meg minket szoronga-
tóinktól és gyűlölőinket Te 
szégyeníted meg." 

Zsolt. 44. 5—8. 

Az IJr örök gondviselése olyan csodálatosan intézi 
az emberi élet folyását, hogy a bűn, szenvedés, nyomor 
és gyötrettetés legnagyobb mélységei által váltja ki ben-
nünk mindezeknek az ellenkezőjét is, az erény, lelki 
nemesség, emberszeretetet, s vallásosság legszebb virágait, 
vagy legalább is az azok után való vágyakozást. Mintha 
csak a háború isteni korbácsütései alatt megrázkódnék 
a nemzetek "elke s a vérontások felszabadult szenve-
délyeinek ellensúlyozójául kinyílnának a lelkek legmaga-
sabbrendű erényeinek sokféle színben, illatban pompázó, 
felségesen tisztább virágai. 

És mindezek között a legcsodálatosabb alt, legszíne-
sebbek, legidegenszerübbek számunkra a hősiesség virágai. 
Milyen sajátságos, milyen ritka színekben pompázok ezek! 
A szép szelíd, vagy bágyadt ós romlott levegőjű béke 
világában az ilyen virág nem igen nyílik ki. Kicsiny 
isteni magva ott rejtőzködik a lelkek mélyén s a mikor 
itthon a rendes napi foglalkozásuk közben találkozunk 
az emberekkel, nem is sejtjük, nem is tudjuk s így meg 
sem tudnánk mondani, liogy kinek a lelke mélyén szuny-
nyadnak a heroizmus e rejtve élő energiái, a melyeknek 
kifejlődéséhez, kivirágzásához nagy veszedelmek, meg-
próbáltatások, nagy érzések földrengése és, úgy látszik, 
néha vértől párás levegő is szükséges. 

És mégis, hősiesség és hősiesség között is különb-

ség van. Hős az egyénileg bátor is, a ki a hőstettet 
magáért a hősiességért viszi végbe. Hős még az is, a ki 
övéit féltve, elkeseredéssel, gyűlölettel számol le min-
dennel s nézi a czélt, a mely felé futnia kell. De már 
nagyobb hős az, a kit egy eszme lelkesít, a ki az igaz-
ságért való meggyőződésből, a hazáért való önzetlen 
szeretetből viszi végbe a legcsodálatosabb dolgokat, vagy 
adja oda kiengesztelődött sóhajtással az életét. 

Azonban a hősiességnek mindezen formái megvol-
tak a pogányoknál is és megvannak a hitetleneknél 
ma is . . . A keresztyén heroizmus még magasabb forrás-
ból táplálkozik, a ker. hősiességnek forrása maga az 
Isten. A hívőt nemcsak a haza hívja, a hívőt nem-
csak a család és a saját életének biztosítása szorítja, 
nemcsak az igazságos küzdelembe vetett hit hajtja, a 
hívő az Isten rendeléséből, Isten akaratából is végzi azt 
a munkát, a melyet a földi felsőség s a saját lelke 
honszerelme bízott reá. A hívő nem önmagában, nem a 
testi fegyverzetében, nem a kardjában bízik, hanem 
mindenekfölött az Istenben. „Általad verjük le szoron-
gatóinkat, a Te neveddel tapodjuk le támadóinkat." Ez 
az ő fegyvere, ez az ő ereje. A hívőnek a lelke van úgy 
felfegyverezve, hogy az teszi őt hőssé, még ha külsőleg 
nem is volt alkalma hőstettet véghezvinni, még ha ott 
kell is elbúcsúznia e fölcli élettől a csatamezőn. A keresz-
tyén hős első sorban a lelkében és a lelkén keresztül 
hős és csak ezáltal és épen ennek következtében a tes-
tében, a karjában, a kardjában, tehát külsőleg is. 

Mert a ker. heroizmus alapgondolata az Istennek 
felséges, vak, valami szent fanatizmussal való szeretése, 
az 0 dicsőségéért való szent örök küzdelem, a mely fegy-
verrel vagy fegyver nélkül, háborúban vagy békében 
egyaránt csak az ő Urára tekint s épen ezért neki min-
den fölcli helyzet mindegy . . . Magasság vagy mélység, 
élet vagy halál, nélkülözés vagy szenvedés neki egyaránt 
javára van, mert tudja, hogy a mit most szenved, az 
nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez, a mely nemsokára 
reá is vár. Oh, mártírokat, hősöket teremtő örök Isten, 



a ki atyáinkat is vezetted, nemzeteket űztél ki . . . őket 
pedig beplántáltad, borulj reá s áradj ki erre a mi 
világunkra is és teremts hősöket e nemzetnek is orszá-
gunk javára s a Te dicsőségedre. 

Gedeon. 

ISKOLÁINK. 

Más helyen is beszámolunk arról az ülésről, a mely 
a mult héten folyt le a mi székházunkban. Két napon 
át tárgyalta a magyar református egyház legfőbb tan-
ügyi hatóságának, az Egyetemes Konventnek orgánuma 
az Egyetemes Tanügyi Bizottság (E. T. B.) a magyar 
református iskoláknak szellemi és vagyoni ügyeit. Fel-
vonultak előttünk az előadói jelentések során a beszélő 
számok. Alulról felfelé menve 2692 nép-, 5 polgári-, 31 
középiskolája, 7 tanítóképzőintézete, 10 akadémiája, ösz-
szesen 2745 iskolája volt az 1913—14. tanévben a magyar 
református egyháznak, a melyben 12,988 tanár és tanító 
tanított és 240,307 tanuló nyert oktatást, prot. szellemű 
nevelést. Aláhúztuk a „volt" szót, mert hiszen mindenki 
előtt ismeretes, hogy egyházunk ebben a tanévben veszí-
tette el a debreczeni főiskolát, annak theologiai, jogi 
és bölcsészeti akadémiáját. Sok szó esett már erről a 
veszteségről. Fájdalmakat ébresztő és vigasztaló egyaránt. 
Nem szándékozunk most erről szólni. Nem is tudjuk 
még, mit és mennyit jelent ez a veszteség, de azért, a 
midőn felvonulnak előttünk a mi iskoláink, a midőn 
egymás mellé sorakoztatjuk őket, lehetetlen, hogy ne 
vegyen erőt lelkűnkön a fájó érzés a felett, hogy íme, 
ennek az évszázadokon át nagyszerű, csodás áldozattal, 
küzködéssel fenntartott organizmusnak hiányzik a feje, 
a betetőzője : az egyetem. És nemcsak, hogy nem tudtuk 
kiépíteni az épületet, hanem annak egy hatalmas geren-
dája is kiesett. 

De elmúlt. A kesergés, felhánytorgatás hálátlan 
foglalkozás. De most, hogy ez így történt, annál har-
sányabban, erőteljesebben kell lelkünkbe vágódnia annak 
a nagy parancsolatnak: Tartsd meg, a mid vagyon! 
Egyház, ne feledkezz meg a te légióidról. Ha gondolsz 
is az elveszettekre, ez csak azért legyen, hogy annál 
erőteljesebben, görcsösebben ragaszkodjál azokhoz, a 
melyek még itt állnak jobb- és balkezed felől. Mond 
meg, mutasd meg, te magyar kálvinista egyház, minde-
neknek, a kiket illet, hogy te eleitől kezdve mindvégig 
hűséges, jó édesanyja voltál a rád bízott kicsinyeknek, 
ifjaknak és hogy te évszázadokon át igazán véreddel 
tápláltad gyermekeidet! 

Most, a midőn felsorakoztatjuk lelkeink előtt a mi 
iskoláinkat, a melyekben eleitől kezdve minden fogyat-
kozásaink daczára is volt mindig valami abból az egy 
nagy Világosságnál meggyújtott és véka alá nem rejtett 
gyertyafényből, ha elvonulnak előttünk a magisterek, 
discipulusok seregei, a melyek ezeknek ajtain ki- s be-
jártak, ünnepélyes, felemelő érzések vesznek erőt rajtunk 
s nem is óhajtunk senkivel disputálni az államosítás 

kérdése felett. Csak arra mutatunk reá, hogy íme, egybe-
hangzó vélemények bizonysága szerint most ezekben a 
válságos, nagy időkben a mi iskoláink munkásai, ne-
veltjei nem utolsó helyen állanak ott, a hol erkölcsi erők 
által táplált kitartásról, bátorságról, áldozatkészségről, 
a nagy honvédelemről van szó. 

De zúdulhatnak még reánk más természetű és 
szellemi tekintetben még veszedelmesebb megpróbálta-
tások is. Egyházunk felkészültségének, harcz- és védelmi 
képességének hatalmas tényezői lesznek a mi iskoláink. 

Legyenek és maradjanak is azok. Legyen a viszony 
egyház és iskola között benső, vonzó és legyen egymásra 
való hatásuk kölcsönös. Érezze mindig az iskola az egyház 
anyai szeretetének teljes melegét és sugároztassa ezt 
reá vissza abban a ragaszkodásban, mindhalálig való 
hűségben, a melyet a gondjaira bízott ifjak lelkében 
ébreszt és eltörülhetlenül megerősít! 

p. 

KRÓNIKA. 
Hirdetések. 

Minden újság kiadásainak egy részét a hirdetések-
ből befolyó díjakból fedezi. Mondanunk sem kell, hogy 
a lapok legtöbbjének ez a jövedelme a háború miatt 
megcsappant. Hogy melyik lap milyen hirdetést közöl, 
ez az ő belügye. De mégis nem egészen közönyös, hogy 
milyen hirdetéseket közlünk. A „Sárospataki Ref. Lapok" 
is szóvá tette már azt, hogy a „Lelkészegyesület", az 
ORLE. hivatalos lapja, nem szüntette be egy olyan czég-
nek a hirdetését (Neumann), a melynek a nevét a legutóbbi 
szállítási csalásokkal kapcsolatban olv sűrűn emlegették. 
A „Lelkészegyesület" erre a megrovásra azt felelte, 
hogy csak akkor szünteti majd be a hirdetést, ha jog-
erős marasztaló ítélet lesz, mert neki „a gyanúsítás és 
előlegezett pálczatörés nem kenyere". A „Lelkészegye-
siilet" azóta sem szüntette be a hirdetést, holott egyetlen 
fővárosi lapban sem találtunk az eset óta Neumann-
reklámot. Hogy mi lesz az illetékes bíróság ítélete ebben 
a szégyenletes ügyben, azt valóban most még senki sem 
tudhatja, de azt bizonyára az illető lap tudós szerkesz-
tője is bölcsen tudja, hogy egy olyan nagy, országos 
nevű czégnek a főnökét alapos gyanúok nélkül nem állí-
tana semmiféle hatóság pellengérre és nem helyezne 
vizsgálati fogságba. Már pedig, hogy ilyen hazaárulás-
számba menő bűnesetbe kevert czégnek a hirdetését a 
református lelkészek egyesületének hivatalos lapja közölje 
a legfeltűnőbb helyen, ez mégis csak túllépése a szer-
kesztői jognak, az ízlésnek és tapintatnak. — De történt 
még más is. A „Lelkészegyesület0 mult számában egy 
más szemetszúró hirdetés is jelent meg. Több, mint egy 
félhasábon adja a lap a „Világ" cz. újság önreklámját a 
„Vegyesek" cz. rovatban, abban t. i., a melyben egyházi, 
iskolai, egyháztársadalmi eseményekről ad számot. Szóval 
ez azt teszi, hogy a „Lelkészegyesület" olvasóinak, az 



ORLE. tagjainak pártoló figyelmébe, szeretetébe ajánlja 
ezt az újságot, a melynek irányzata, hogy most ez alka-
lommal egyebeket ne mondjunk, merő ellentétben áll 
minden pozitív keresztyén hittel, a melynek épségeért 
pedig a lap egy más helyén (a Prot. Szemléről adott bírá-
latban) egy ifjú lelkész ellen szállt síkra a szerkesztő. 
Ez olyan „vizet prédikálás és borivás "-szerű methodus. 

Kié az elsőség ? 

A mult héten a „P. H.ö-ban két közlemény jelent 
meg. Az elsőben meleghangú ismertetés volt a debre-
czeni katonaotthonról azzal a jelzéssel, hogy ez az első 
ilynemű intézmény hazánkban. Másnap Megyercsy Béla 
rektifikálta a tudósítást annak a ténynek felemlítésével, 
hogy az első katonaotthon nem Debreczenben, hanem, 
mint ezt már mi is elmondottuk, Budapesten, az itteni 
Református Ifjúsági Egyesület helyiségében nyílt meg a 
Magyar Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szövet-
ségének anyagi és erkölcsi támogatása mellett. Felemlí-
tette azt is, hogy ennek a jótékony intézménynek fenn-
maradása a háború utáni időkre is biztosítva van s így 
ez lesz az első magyar állandó katona-otthon. Hát min-
den elismerésünk mellett, a mellyel a debreczeni katona-
otthon nemes munkájával szemben viseltetünk, mi sem 
hallgathatjuk el azt a tényt, hogy mégis csak a mienk, vagy 
jobban mondva az ev. keresztyén alapon álló ifj. egyesületé 
a kezdeményezés dicsősége. Természetesen jóleső érzéssel 
állapítjuk meg, hogy a debreczeniek ezt az áldásos 
intézményt az ottani körülményekhez mérten oly nagysza-
básúvá fejleszthették. — Még csak egyet. Hallottuk, hogy 
a mi budapesti otthonunkat egy ízben meglátogatta a 
„Világ" egyik tudósítója. Kíváncsi volt reá, milyen is 
ez az új intézmény. Nem nyerte meg tetszését. Bibliákat, 
imakönyveket stb. is osztogattak és — a „Világ" és 
társai nem voltak ott az olvasóasztalon és így a „leg-
első magyar írók" (Ady, Móricz stb., mint a fentemlített 
reklám mondja) beszédeit, írásait itt, nálunk nem élvez-
hetik szegény katonafiaink. 

TÁRCZA. 
Tavaszi könyörgés . 

Nap, tavasz napja, soha-soha még 
Igy nem epedtük szíved melegét! 
Csak most ne hagyj, óh, cserbe minket. 
Fényes orczádat tőlünk most ne rejtsd el, 
Csókold végig szelíden minden reggel 
A kertjeinket, mezeinket . . . 

Felhők, tavaszi könnyű fellegek, 
Langy esőket most permetezzetek 
Minden bimbóra és virágra. 
Zsendítsetek minden parányt dúsnaggyá, 
Teljesüljön érett gyümölccsé, maggá 
Az élet minden kis csírája. 

És Te, ki felderíted a napot, 
Felhők útját is a ki megszabod, 
Ki látod népünk hulló vérit: 
Add, hogy erdőink minden cserje, tölgye 
Lombjával diadalmunkat köszöntse 
Mire vetésünk csűrbe érik! 

Lampérth Géza. 

Magyar katonák közt — osztrák kórházakban. 
— A Kálvin-Szövetség márcz. 21-iki estélyén tartott felolvasás. — 

Azonban számomra természetesen a legérdekeseb-
bek voltak az esetek, a melyekben a nép vallásos lelke 
nyilatkozik meg. Ezekben a beszélgetésekben, még az 
egyébként kevésbbé öntudatos vallásossággal bíróknál 
is, mintegy tapasztalásbeli leszűrődésképen a következő 
alapgondolatok emelkednek ki: A háború ellen nem kell 
zúgolódni. Szükség volt rá politikai szempontból is. De a 
nép is rossz volt és egyébként is Isten rendelése. A ve-
szedelmekben egyedül csak Isten a megtartó . . . stb. 
(Épen ezért egymás szenvedéseit is bizonyos lelki nyu-
galommal nézik. Megbékülnek azzal a gondolattal, hogy 
a háború e nélkül nem megy.) 

Pilsenben beszélgettem egy csomó abauji és bor-
sodi emberrel. Az ütközetek veszedelmeiről volt szó. El-
mondták, hogy hányan maradtak ott, hányan jöttek visz-
sza. Az egyik különösen nehéz helyzetben volt, de mégis 
megszabadult. így aztán, miután még nem vallási tárgy-
ról beszélgettünk, csak úgy közbevetettem: „Hát bizony 
szerencsések voltak, bizonyosan a jó fedezék mentette 
meg, úgy-e?" Mire az előbbi nyugodtan, de határozottan 
válaszolta a pipa mellől: „Nem a fedezék, hanem az 
Isten.'1 

A másik különösen érdekes jelensége a népnek 
az a meggyőződése, hogy a háború után új életet kell 
kezdeni. Nem egyszer hallottam ezt a kifejezést, persze 
nem tiszta öntudatos keresztyéni tartalommal: „Hát.bizony 
úgy érezzük, hogy új életet kell kezdenünk!" Sőt ezt a 
kifejezést is használta némelyik, persze nem ker. theol. 
értelemben : „ Újjá kell születnünk /" 

De a leghatalmasabb és egyházunk jövőjét illetőleg 
a továbbépítésre nézve is legbiztosabb alap az a mélységes 
föltétlen megnyugvás, a mellyel a nép a vele történteket 
fogadja. Isten akarata, ez a legvégső lánczszem az ok és 
okozati összefüggés keresésében. Semmi zúgolódás, semmi 
theodicea. Istennek semmi igazolása az emberrel szemben. 

Es a népnek ezt a hitét, ha egészen öntudatos 
volna, bátran nevezhetnénk a predestináczió egyik for-
májának is. De sajnos, nem öntudatos az, mert csak 
úgy tör át néha az Öntudat felhőin, vagy nagyon homá-
lyosan jelentkezik, néha pedig pusztán tradiczionális 
nevelés eredménye, sőt igen sokszor inkább fatalizraus-
nak lehetne nevezni. Pedig a predesztináczió és fataliz-
mus között lényegbeli különbség van s ezt a kálvinizmus 
sohasem felejtette el állandóan hangsúlyozni. 



Jellemzéséül annak, hogy az Isten akaratába vetett 
ezen hit milyen egyszerűen, milyen biztossággal, milyen 
nyugalmas és harmóniát adóán jelentkezik itt-ott a nép-
nél, erre nézve csak két esetet beszélek el. 

Az egyik egy hadnagy barátommal történt Szer-
biában. Montenegrói területen hegynek felfele lovagoltak. 
A hadnagynak ki kellett kémlelni valamit. Egyedül indult. 
De két huszár rögtön melléje rúgtatott: „Mán csak nem 
engedjük a hadnagy urat egyedül", volt a becsületes 
rövid mentegetőzés. „De bajotok lesz, Imre. Itt már 
veszedelmes a vidék — felelte a hadnagy — vigyázza-
tok!" „Mindegy az, hadnagy uram •— hangzott a kecs-
kemétvidéki huszár felelete — mert úgy is úgy lesz, a 
hogy odafönn meg vagyon írva felőlünk. Én szoktam 
ám az írást olvasgatni és szent Dávid is azt mondja a 
zsoltárokban, hogy az Úr Isten jobb és balkezünk felől 
vigyáz fölöttünk" . . . 

íme a halált megvető nyugodt, elszánt bátorságnak 
a titka a hívő életében: az Isten akaratában való meg-
nyugvás. íme, a predestináczió hitének egy felséges pél-
dája a gyakorlatban. A hívő Istenre bízva magát, vég'zi 
a kötelességét. 

Vagy ott van a derék Egri Ferencznek az esete, 
a ki pásztorember Nyírgelsén, Szabolcsmegyében. Régi 
hűséges cselédje valamelyik szabolcsi nemesi családnak. 
Jött a behívó és Egri Ferencz is becsillettel, kötelesség-
tudással hagyta ott a családját, öt gyermekét, a juhait 
s a szabolcsi mezőket. Megsebesült, hazahozták, a jobb 
karját levágták s most műkezet kap. 

De az öreg Ferencz már türelmetlen. Őszülő fejével 
sem tudja megérteni, hogy minek tartják még itt, mit 
akarnak vele, mikor már úgy is meggyógyult. 

„Én nem tudom, tisztelendő uram, miért tartanak 
még most is itt, mikor már meggyógyultam?" Panaszkodik 
és közben szép, tiszta, becsületes tekintetével néz a sze-
membe. — „Azt mondják, hogy valami kezet csinálnak 
nekem, arra kell várnom. Nem kell az nekem. Ha már 
az Isten úgy rendelte, hogy az egyik kezemet elveszejt-
sem, megélek én a magam emberségéből is. A pásztor-
ember megvan egy kézzel is. Aztán vannak kis cselédeim . . . 
a legnagyobbik fiam már 12 éves . . . majd segítenek 
azok is . . ." 

Megnyugtattam az öreg Ferenczet, hogy mire ki-
zöldiihiek a mezők a szabolcsi sikon, megint otthon lehet. 
Könnyű dolgom volt vele. Vigasztalnom sem kellett. 
Megvigasztalta őt az Isten, mikor olyan komoly, becsü-
letes hívő lelkét adott neki, a mely emberek által köz-
vetített vigasztalásra nem szorul. Azóta sokszor eszembe 
jut a nyírgelsei pásztor becsületes arcza, nyilt tekintete, 
értelmes beszéde, a ki nem kesergett az öt gyermeke 
miatt, nem siratta a saját sorsát, hanem Isten által 
belénk adott nemes önérzettel indult vissza arra a mun-
katérre, a honnan az Isten a haza érdekében elszólította. 
Milyen szép lesz majd, mikor ez egyszerű, de harmo-
nikus lélek az unokáinak mesélni fog ! — De állottam nem 
egyszer olyanoknak ágya mellett is, a kik csendes ví-

vódással, vagy iszonyú haláltusák közepette már ama 
rejtelmes másik part felé közeledtek. S ha a magyar 
szó zengése, a magyar imádság szárnyalása, egy utolsó 
meleg kézszorítás már nem is volt életet megmentő or-
vosság, mégis csak jól esett annak, a ki már elindult 
arra, hogy a legfőbb Bíró előtt megjelenjék. 

És még itt is, a halál előcsarnokában is, ott ragyo-
gott az ilyen emberek homlokán a bízva hívő emberek 
hitének drágaköve. Milyen mély és erős lehetett annak 
a prágai katonának a hite, a ki, miután úrvacsorát vett, 
így tudott megszólalni: „Tisztelendő uram, ez többet 
ért, mint az egész eddigi élet . . . !" 

S micsoda lelki erő kellett ahhoz, a mely egy 
másik magyar katonával történt még az én odaérkezé-
sem előtt Prágában. Nagy beteg volt. Úrvacsorát akart 
venni. A német ev. lelkész másnap reggelre ígérte. 
Másnap azonban tévedésből azt telefonálták neki a kór-
házból, hogy az illető meghalt. 0 azért felment a kór-
házba, de másokat látogatott, Harmadnap aztán újra 
értesítik, hogy siessen, mert az illető él és szeretné az 
úrvacsorát; föladja neki s a beteg fölveszi teljes hittel 
és lelki erővel. S mikor a rövid szertartásnak vége van, 
akkor hozza az ápolónő neki az ételeket: „No, kedves 
Farkas, most már ehetik nyugodtan . . . " Kiderült, hogy 
ez a szegény beteg három napig böjtölt, várt étlenül 
arra, hogy a pap eljöjjön s ő az ő hite szerint vehesse 
fel az úrvacsorát. A pap nem volt hibás. S ha az a 
szegény beteg nagyon szenvedett is, e szenvedésben is 
csak hitének csodálatos ereje tündökölt. 

De a legcsodálatosabb és reám legmélyebb hatást 
gyakorolt beszélgetésem később történt. Befejezésül el-
mondom röviden, koronájául azoknak az értékes tapasz-
talatoknak, a melyeket a magyar nép megnyugvással 
teljes, mély hitéről tettem. 

Linzben történt. Alig hogy megérkeztem este, hal-
doklóhoz hívtak. Nagyon súlyos sebesült volt, Hódmező-
vásárhelyről való kubikos napszámos, Mucsi Ferencznek 
hívták. Bágyadt apátiával, de mégis örömmel fogadott, 
úrvacsorát nem vehetett, mert nem bírt már nyelni. 
A vérmérgezés Összes tünetei megvoltak rajta. Az orvosok 
hajnalra várták a halálát. De a lelke erős volt. „Három 
nap múlva haza akarok menni!" — folyton ezt hajto-
gatta . . . Láttam, hogy az éjszaka csendjében a legjob-
ban ráterelhetem vele a beszélgetést az örökké való 
dolgokra. Elkezdtem tehát. De előbb kikérdeztem a 
viszonyairól. Felesége van. Nagyon szerették egymást. 
Évek óta éltek boldogságban. Sürgönyöztünk neki. 

Majd rátértem a komolyabb dolgokra. Egész hatá-
rozottan és egyenesen megkérdeztem, hogy el van-e 
készülve arra is, hogy a földi hazába nem juthat el 
soha többé? Azt felelte reá: „Tisztelendő uram, készen 
vagyok". Másnap még kétszer elmentem hozzá. Csodá-
latosan erős szervezete bámulatosan győzte a halálküz-
delmeket s az volt a különös, hogy az öntudata az utolsó 
perczig tiszta és határozott maradt. Csak egyszer volt 
félreértés köztünk, a mikor megkérdeztem: „Ferencz 



liam, úgy-e, te hivő ember voltál egész életedben?" 
„Nem, tisztelendő uram, hívő nem voltam, soha, csak refor-
mátus . . . " Meghökkentem egy pillanatra; talán csalód-
tam volna ? De mindjárt világos lett előttem a dolog, 
szegény Mucsi Ferencz hivők alatt a nazarénusokat érti 
és ez ellen tiltakozik, mert az nem volt soha. Ki is 
magyaráztam magainat, hogy nem vádolni akartam én 
őt, mert hívő alatt a vallásos embert értettem. Ezt már 
elismerte és megnyugodott. 

De jöttek az utolsó órák. A beteg most már ké-
szült a halálra. Lassan, szakgatottan beszélt. „Csak 
legalább a feleségein karjai között halhatnék meg, tisz-
telendő lelki atyám", sóhajtotta. „Tessék elhinni, nagyon 
szépen éltünk ! Nem úgy, mint közönségesen szoktak . . . " 
„De ha nincs itt, fiam. Nyugodj meg benne — válaszol-
tam neki részvéttel — és készülj arra, hogy nemsokára 
az Ur színe előtt fogsz megállani . . . A lelkednek meg kell 
tisztulnia." „Tisztelendő . . . le lki . . . atyám . . . én készen 
vagyok. . . Hiszen már úgy is mentein el a harcztérre 
is . . . Az ember. . . tudja . . . hogy . . . hová indul. . . Én 
elkészültem . . . Hogy mások . . . hogyan . . . készültek el 
. . . nem tudom . . . De ón elkészültem. Sokan mentünk 
e l . . . Elmegyünk . . . oda . . . mindnyájan . . . és a kiket. .. 
az Isten .,. kiválaszt, azok elmennek ..." 

Szegény Mucsi Ferencznek ez volt a hite, tlieolo-
giája. Elmennek a harcztérre sokan, s a kiket az Isten 
kiválaszt, azok elmennek!. .. Hol van itt lázadozás az 
Isten akarata ellen ? Hol a zúgolódás, a keserűség ? 
Sehol. Szegény jó Mucsi Ferencz ! Hitem szerint őt is 
bizonyára kiválasztotta az Isten és erős öntudatos, hívő 
lélekkel ő is elment. . . Egy hét múlva Égerben találtam 
egy hódmezővásárhelyi kereskedőt is. Sebesült volt. Meg-
kérdeztem, hogy ismerte-e Mucsi Ferenczet. Ismerte, 
nagyon derék, becsületes ember volt, 

Mikor ezt a történetet elmondtam egy osztrák ev. 
papnak, így szólt: Én ugyan nem osztom a predesti-
náczió hitét elméletben, de el kell ismernem, hogy óriási 
erőforrást jelent az ember számára a gyakorlati életben. 
És tényleg úgy van. Határozottságot, elszántságot és fel-
séges nyugalmat ad: boldogít. Az Isten akaratába való 
feltétlen megnyuyvás a neki való örök szolgálat vágya, 
öntudata, hite neveli a legelszántabb, semmiféle földi ha-
talomtól meg nem riadó küzdő hősöket épen úgy, mint a 
mindhalálig némán tűrő és szenvedő, sőt a halált is el-
viselő mártirokat. Függetlenné tesz• a földi világtól s 
mégis arra hajt, hogy annak tökéletesítéséért dolgozzunk. 
A legnagyobb magasságokba emel, de a földre rendel, hogy 
azokat az ideálokat itt valósítsuk meg. 

A holland kálvinizmus az által jutott virágzásra, 
hogy felismerte a néplélek mélyén rejtőző isteni értékeket, 
kibányászta azokat és hatalommá, nemzeti tőkévé tette. 

Micsoda felséges feladat várna ránk is, ha a nép-
léleknek a háború által kiásott vallási alapjain építenénk 
fel népünk jövendő vallásos életének új épületét. Ez 
lenne a Kálvin-Szövetség a legelsőrendű és legnagyobb 
horderejű diadala! Sebestyén Jenő. 

BELFÖLD 

Az Egyetemes Tanügyi Bizottság ülése. 
Bizonyára sok ezerre megy azoknak a budapesti 

kálvinistáknak száma (a vidékről fel jövőkről nem is szólva), 
a kik még sohasem látták a mi szép, minden kénye-
lemmel berendezett székházunkat. Nem csoda, ott épült 
egy zsákutczában ; az Abonyi-utcza ugyanis a Park-klub-
nál ér véget, ennek megy neki s így bizony nem is sok 
kilátás van arra, hogy valaha ki- és megnyílik. Vala-
hányszor kimegyünk a konventi palotába, (a hogy ren-
desen mondani szoktuk), mindig bizonyos fájdalmas 
érzés üli meg lelkünket, mert eszünkbe jut, hogy 
mennyivel jobb és méltóbb helye lett volna a magyar 
reformátusok székházának itt benn, a Kálvin-téren, a mint 
többen tervezték. Itt legalább hasznát vehetnők annak 
a szép nagy „zsinati teremnek" is, a mely 10—12 éven 
át parlagon hever. Majd, még sokat írnak erről a házról, 
illetőleg arról, hogy miért nem lehetett itt benn meg-
építeni a mi székházunkat, a mely urbi et orbi hirdet-
hetné egységünket, a mi igaz, hogy sok tekintetben csak 
papíron és paragrafusokban van meg. Hiszen az az 
Abonyi-utczai ház is jórészben a széthúzásnak és parti-
kularizmusnak köszöni felépültét. — De van előnye is. 
Falusi csendben, nyugodtan lehet tárgyalni, komoly, beható 
munkát végezni. Az E. T. B. tagjai is újból megtapasz-
talták ezt két napi munkájuk során. 

Dr. Kenessey Béla elnök és Dóczy Imre, a bizott-
ság alelnöke vezette a tárgyalásokat. Az ülés elején az 
elnök melegen emlékezett meg a bizottság nemrég el-
hunyt tagjáról, dr. Kálmán János koll. tanárról, valamint 
a hadban elesett tanárokról és tanítókról. Azután fel-
vonult az előadók gárdája sorban egymásután. S most 
mindjárt referádánk elején is megjegyezzük, hogy dere-
kas nagy munkát végeztek. Minden díj nélkül is rászol-
gáltak arra a figyelemre és elismerésre, melyben a bi-
zottság őket részesítette, mely utóbbira a konvent is 
bizonyára érdemesnek ítéli őket. 

Az öt theologiai akadémiáról Nagy Károly előadó 
terjesztette elő ékesen megírt jelentését. Reámutatott 
többek között arra az érdekes statisztikai adatra, hogy 
theologusaink legnagyobb része lelkészi, tanítói és föld-
míves (kisbirtokos) családokból kerülnek ki és hogy csak 
három középiskolai tanár gyermeke volt theologus. Szólt 
arról is, hogy mi a theologusok évről-évre való apadá-
sának oka. Egyik ok gyanánt a falusi élettől való iszo-
nyt >dást jelölte meg. De talán említhette volna azt is, a 
mire már többször rámutattunk, hogy mindaddig, míg 
a lelkészek alkalmazására, választására nézve nem tör-
ténik valami gyökeres reform, addig bizony sok tehetséges 
ifjú idegenkedik a lelkészi pályától, a melyen igen gyak-
ran csak külső feltételek, előnyök és egyebek biztosítják 
az előmenetelt. Még előbb rá kell nevelnünk gyüleke-
zeteinket arra, hogy megértsék és méltányolják az igazi 
értékes szolgálatot. No meg azt is említette az előadó, 



hogy a vallástanárok is sokat tehetnek arra nézve, hogy 
legjobb fiaink ajánlják fel magukat az Úr házának szol-
gálatára. Nagy reményeket fűzhetünk e tekintetben a 
Diákszövetség és más középiskolai belmissziói munkák-
hoz. De nem frázis, ha mondjuk mi is az előadóval és 
másokkal együtt, hogy egyházunk jövője, mindene attól 
függ az eljövendő nehéz viszonyok között, hogy milyen 
munkások mennek ki a nagy mezőre. — A theologiai 
pálya nem drága, hiszen, mint az előadó által csoporto-
sított adatokból megtudtuk, theol. ifjaink segélyezésére 
mindenütt sok forrás áll rendelkezésre. Hiszen csak le-
gácziókból 54,000 K-t kaptak a hallgatók. Mindenütt 
van valamilyen „köztartás", Budapesten, Debreczenben, 
Kolozsváron jutányos internátus. Az öt theologia vagyona 
mintegy hat millió kor. ós az öt egyházkerület ebből és 
más forrásokból 5V2 százezer koronát fordít a lelkészneve-
lés czéljaira. — Szólott az előadó jelentésében arról az 
örvendetes dologról, hogy a theologiai tanárok az 1914. 
évi 46. t.-cz. alapján beléphetnek az állami nyugdíjinté-
zetbe. Ez jelentékeny tehertől és kötelezettség alul sza-
badítja fel a fenntartó egyházkerületeket és javára válik 
majd a theol. képzésnek, mert hiszen az eddigi autonom 
nyugdíjalapok mindenütt a rokkantságig való szolgálat 
bázisán épültek fel. — Reámutatott az előadói jelentés 
arra, hogy egy theologiánkon sincs theol. tanári tanul-
mányalap, pedig a mi viszonyaink között bizony szük-
ségük lenne a theol. tanároknak is arra, hogy egyszer-
egyszer külföldi tanulmányútat tegyenek. De hát a mi 
halad, nem marad. S majd eljön az a jobb idő is, hogy 
vagyonosabb egyházközségeink, egyházmegyéink, kerüle-
teink is adnak módot és alkalmat arra. hogy lelkészeink 
is nyerhessenek szellemi felfrissülést ilyen tanulmány-
utak által. Ha szükséges az, hogy theol. ifjaink utazási 
és külföldi ösztöndíjairól gondoskodjunk, mint ez most 
is szóba került, és hogy számba vegyük a külföldi ren-
delkezésre álló stipendiumokat és az elveszettek helyett, 
különösen a németországi egyetemek látogathatása czél-
jából, újakat is létesítsünk, nem szabad elfeledkeznünk 
az imént említettekről sem. 

A theol. előadó a szokásos évi jelentós előterjesz-
tésén kívül még több ügyről is referált, ezek közül hosz-
szabb időt vett igénybe a debreczeni egyházkerület ala-
pítólevelének dolga. 

A tiszántúli egyházkerület ugyanis 70,000 K-t ad 
évenkint az egyetem theol. fakultásának (tanárok fize-
tése) czéljára. Erről a miniszter által „jóváhagyott" ala-
pítólevelet" állított ki, a mely odamegy a konvent elé. 
Az alapítólevélben többek között szó van arról, hogy 
csak olyanok pályázhatnak a theol. fakultás valamely 
tanszékére, a kik az egyházkerületi elnökségből és a deb-
reczeni ref. egyház képviselőjéből álló bizottság „veniá"-ját 
fel tudják mutatni. A bizottság javaslata az, hogy csak 
olyan tanárok előtt tett kollokviumok és hallgatott órák 
vétessenek figyelembe a kerületi lelkészképesitő-bizottság 
által, a kik minden tekintetben bírnak az Egyházi törvény 
által megállapított képesítéssel. — JVlert már talán előbb 

is kellett volna említeni, hogy jelentése során az előadó 
is elparentálta a mi ötödik theol. akadémiánkat. A deb-
reczeni főiskolából nekünk ugyanis az egyház felügyelete 
alatt a „felsőbb oktatási", a theol. akadémiából a Lel-
készképző-intézet maradt meg ; a lelkészképesítés termé-
szetesen a kerület joga és így a konvent felügyelete 
alatt történik továbbra is. Hangzottak el most is elkésett 
panaszok, sóhajok a debreczeni főiskola feladása felett. 
Nem csoda, még új a dolog. A jelentésekből is hallot-
tuk, hogy egy-két nyugalomba ment tanáron és két 
mellőzöttön kívül (Haendel, Mitrovics) mind a három fa-
kultás régi tanárait kinevezték az egyetemre, a mellő-
zöttek közül is az előbbit Máramarosszigetre választották 
meg jogtanárnak, az utóbbi pedig az internátus felügye-
lője, a könyvtár igazgatója és a jövőben a majd felállí-
tandó tanárképző-intézet igazgatója leend. Addig hát míg 
ezek a tanárok szolgálnak, a „régiek" még nem múlnak 
el egészen. 

A theol. ügyekkel kapcsolatban az E. T. B. ülését 
megelőzőleg tanácskozott az a bizottság, a mely dr. Bal-
tazár püspök elnöklete mellett a theol. akadémiák kül-
dötteiből alakult és a melynek az volt a feladata, hogy 
vegye fontolóra, milyen különleges intézkedéseket tesz 
szükségessé az a körülmény, hogy a theol. képzés egyik 
kerületünkben az egyetemen történik. Nagy Károly elő-
adó terjesztett elő erre nézve előre kinyomatott elabo-
ratumot, a melynek lényege az, hogy a kerületek szün-
tessék meg az akadémiákat, e helyett állítsanak a deb-
reczeni egyetemen tanszékeket, az akadémiák pedig 
alakuljanak át theol. szemináriumokká, a melyekben a 
gyakorlati és különösen a belmissziói munkákban nyer-
nének a hallgatók alapos képzést. Fényűzésnek minősíti 
a mostani rendszert és erőpazarlásnak. 1250 K-ba kerül 
számítása szerint mindegyik theologus az egyháznak. 
A bizottság úgy kezelte ezt a javaslatot, mint a távol 
jövő zenéjét és nem is tárgyalta. Bizonyára hiábavaló 
időfecsérlés volna most, ezidő szerint ilyen merész reform-
eszmék felett szót is váltani. 

(Vége köv.) 

Csendes jegyzetek. 

Lucus a non lucendo. A táborozáshoz pénz, pénz 
és újra pénz kell. A tábori lelkészkedés'nez pedig val-
lásos irat, irat és újra irat. Tudja ezt már minden ma-
gyar kálvinista. Mutatja a befolyt adakozás szokatlan 
nagysága. De érzi ezt a legutolsó sebesült is. Megható, 
megindító, mennyire szomjúhoznak írás után és az írás 
után. Az én körzetembe tartozik egész Bécs több, mint 
350 kórházával. Egész Alsó-Ausztria körülbelül ugyan-
annyi kórházzal. Mindenikben van magyar protestáns 
sebesült. Ha csak kettő volna mindenikben, már az is 
úgy 1500 körül járna. Pedig van ám úgy is, hogy öt-
venével, sőt százával sínylődnek véreink. Persze, hogy 
mindenüvé nem tudok eljutni, pedig már van egy segít-
ségem : Hettesheimer Fülöp bánovczei lelkésztársam. O is 



járja szünetlenül a kórházakat. Kellene arra még vagy 
két-három ember. Ennek a sürgetése az Egyetemes Kon-
vent dolga . . . De azért irattal igyekszünk ellátni min-
denkit. Itt Bécsben 32 lelkészjellegű egyén, a vidéken 
21 lelkész és más egyén segit a szétosztásban. így az-
tán a szükséges pár ezer iratot könnyen szétosztjuk. 
Ügyelünk, hogy mindenki kapjon Harmatcseppet, Bibliai 
részt, Isteni napiparancsot, (a mi egyszersmind naptár 
is), Koszorúfüzetet s azonkívül valami lapot („Vasárnap", 
„Téli újság", „Igaz gyöngyök", „Csendes órák" stb.). 
De bármilyen szorgalommal osztogatjuk, olyan ez a munka, 
mint a mesebeli sárkány lebírása: hat fejét leütjük, tiz 
no ki helyette. Betegek jönnek, betegek mennek, folyton 
újakkal találkozunk. A ki két-három hét múlva megy 
ugyanabba a kórházba, teljesen új arczokat talál. Kép-
zelhetni hát, hogy mennyi iratra van szükség. Hát még 
ha hozzávesszük a harcztérre induló fenyőgalyas csapa-
tokat. Minden héten indul két-három század, közöttük 
sok derék kálvinista fiú. Kinek volna lelke ezeket csak 
úgy jó szóval elbocsátani „útravaló" nélkül. Ki tudja, 
hány indul el arra a nagy „út"-ra, a honnan nincs 
visszatérés, mert az már maga a visszatérés ! Az örökké-
való Istenhez . . . 

Örömmel vettük tehát a hírt, hogy vau már irat 
bőven! De nagy volt a csalódás, mert íme a konventi 
iroda mindjárt az első rendelés alkalmával „lecsípett" 
abból, a mit kértünk. Nem szóltam semmit, a mikor 
márczius elején egytizedrésszel kevesebb iratot kaptam, 
mint a mennyit kértem. De vérszemet kapott az iroda 
és az áprilisi szállítmánynál a kért mennyiség tizedrészét 
küldte. Tízezer irat helyett, melynek egyharmadrésze 
hadbavonuló csapatoknak kell, csak ezer egynehányat! 
Valóban érthetetlen eljárás ós, mint értesültem, nemcsak 
én jártam így. Senkinek sincs joga megtagadni, elvenni 
a mi sebesült katonáinktól a lelki kenyeret. Felteszem 
a nyílt kérdést: ki bízta meg a konventi előadót, hogy 
expediálás helyett így könnyítsen a dolgán . . . ? ! Most 
pedig itt vagyunk iratok nélkül. Egy hét óta egyetlen 
egy ,,Harmatcsepp"-ünk sincs. Tegnapelőtt adtuk ki az 
utolsó darabot az „Isteni napiparancs"-ból; holnap fogy 
el a „Koszorú" utolsó hervadt levele. De azért nem 
csüggedünk. Készen van már, a mit osztogatni fogunk. 
Egy rövid kis hektografált czédula ez, rajta pár sor: 
„Eddig minden katona kapott tőlem vallásos könyveket. 
De elfogyott. A Konventi Előadó Úr, kire a ref egyház 
a sok ezernyi irat szétküldését bízta, a te részedre, ked-
ves bajtársam, nem küldött. 0 az oka." Mielőbbi gyors 
orvoslást kérünk ! * 

* Közreadtuk a panaszos czikket, természetesen az audiatur 
et altéra pars elvét nem feledve. Egyébként úgy történt a dolog, 
mint értesültünk, hogy a konventi irodát nagyon sok helyről keres-
ték fel egyszerre tömeges megrendeléssel. Mi a magunk részéről 
felkértük az irodát arra, hogy kellő időben értesítsen az általunk 
szállított füzetek készletéről, hogy gondoskodhassunk a megfelelő 
utánpótlásról. Mint a panaszos czikk is mutatja, a szükséglet nagy; 
de nekünk helyt kell állnunk és fedeznünk kell azt. 

Kérünk tőle a rábízottakból, de nem ád elő belőle, 
így lesz igaz a régi meghatározás: komorna, mert víg, 
lucus a non lucendo, előadó, mert nem ád elő ! . . . 

CsiJcesz Sándor 
ref. tábori lelkész. 

Wien, IX., Hotel Regina. 

IRODALOM. 

Válasz „Hitünk hősei" cz. könyvemnek a 
„Ref. Szemlében" megjelent, —e aláírású 

bírálatára. 

Tér és idő kímélése végett egyenesen reá térek 
magára az ismertetésre. A bírálat első része szemre-
hányásokból áll* a szereplő személyiségek, már mint a 
„hősök", kialakítva nincsenek „Nem hogy élő . . . alakok 
volnának, de egyszerűen nem is alakok . . valami ásatag 
szobortöredékek . . . torsók." Szóval a bíráló kartárs 
hőseimet alaposan leteszi, lejebb már nem is teheti. Le-
teszi fölényesen, csalhatatlanságának teljes tudatában, 
megfellebbezhetetlenül. Őszintén szólva, tetszik nekem 
az efféle határozott beszéd, itt legalább minden disputá-
nak vége van. Eddig rendben is volnánk. Csendes szív-
vel elkönyvelném ezt a kioktatást, végre is, nem mind-
nyájan fordultunk meg több ízben is ott, a hol az Úr 
a talentumokat osztogatja; de egy-két dolog mégis csak 
arra ösztönöz, hogy igénytelen szavamat fölemeljem. 
A kicsinylő hangot, mely az egész ismertetésen átvonul, 
mellőzöm, igazán nem én vagyok hivatva megbírálni, 
mennyire jogosult az, de a mi a szemrehányások lényegét 
illeti, nem hagyhatom szó nélkül a többé-kevésbbé is-
meretes ós nézetem szerint elég fontos tényt, hogy meg 
előzőleg olyan bírálatok jelentek meg, a melyek a Kar-
társ úr bírálatával nem állanak összhangban, jobban 
mondva azzal homlokegyenest ellenkeznek. Az egyik 
ismertetés szerint a szóbanlévő könyvben „a magyar 
reformátusok jelleme és élete élő alakoként" tárul elénk. 
Beszél „varázsról", mely a könyv „alakjaiból árad felé 
stb. Nem törődhetem a szuverén, lenéző mosolygással, 
hiszen az, a ki így írt, szintén csak tud olvasni s egy 
a középosztálynak szánt kis könyvet elbírálni. Idézhetném 
más egyházi lapnak (pl. a „Lelkészegyesületnek") szavait 
is, de (az érthető okokból) reám nézve kissé kínos idéz-
getéseket rövidre akarom fogni, csak a „Vasárnapi Új-
ság" ismertetéséből álljon még itt néhány szó : „Hitünk 
Hősei XVI. sz." P. P. könyve, a Prot. Írod. Társ. leg-
újabb kötete a magyar prot. egyház múltjának legki-
emelkedőbb alakjairól szól igen gazdag tanultsággal, 
színes, lekötő előadásban, a melyet érezhetően áthevít 
az egyházhoz való szeretet ápolásának őszinte és lelkes 
vágya. De emellett sok igen érdekes, jellemzően korfestő 
adat is van a könyvben, a mely buzgó munka tanul-
ságos eredménye." 

Még egyet. Midőn az országos népiskolai, ifjúsági 



és tanítói könyvtárak intéző bizottsága a megrendelendő 
munkák lajstromát összeállította, egy történettudósnak, 
az említett bizottság egyik tagjának ajánlatára és rész-
letes ismertetése után a könyvet a szóban lévő könyv-
tárak számára megrendelte. A bizottság egyik tagjának 
szórói-szóra való értesítése szerint : „A népiskolai ifj. és 
tanítói könyvtárakat intéző bizottságban a könyvet Mar-
czali Henrik nagy elismeréssel szóló ismertetése és bí-
rálata alapján az orsz. ifj. és tanítói könyvtárak könyv-
jegyzékébe egyhangúlag fölvették." 

A saját ügyemről van szó, tehát különösen figye-
lemmel illik lennem a tárgyilagos felfogásra, de épen 
ebből a szempontból igazán nem tudom belátni, hogy 
annyian ennyire tévedtek volna s nem vették volna észre 
azt, hogy itt csak „ásatag szobortöredékekről" stb. van szó. 

Az ismertetés folyamán a bíráló Kartárs váratlanul 
Carlyle-ről beszél. Egy „rosszmájú, de nem minden tekin-
tetben igazságtalan" kritikusának szavait ritkított betűkkel 
idézi, a ki megrója az említett historikus „szegényes 
szózagyvalékját" stb. Nem lehet feladatom Carlyle-t vé-
deni, kedvem sincs vizet hordani a Dunába. De hogy 
jutok én Carlyle-hez? A bíráló kartárs holt bizonyossággal 
tudja, hogy Carlyle stílusát utánozom, ele siet megjegyezni, 
hogy „P. P. Carlyle-vei csak egyetlen egy dologban: 
alakjai szeretetében, az értük való lelkesedésben egye-
zik". (De hiszen előbb azt mondta, hogy alakok a könyv-
ben nincsenek, csak „torsók".)Igazán épen semmi röstelleni 
valót nem látnék abban, ha Carlyle-t stílus tekintetében 
tanulmányoznám. Nagy sajnálatomra azonban ennek igen 
nagy akadálya van : angolul nem olvasok. Fordításban 
egyik munkáját a franczia forr. történetéről valamikor kar-
czagi tanár koromban olvastam ezelőtt, idestova 25 esz-
tendővel (1891), egy másik, a hősökről írott munkájának 
fordításából két-három életrajzát. Bizony ennek is van 
már több mint tíz esztendeje. Azóta nem emlékszem, 
hogy akár az egyik, akár a másik könyv a kezemben 
megfordult volna. Másfelé voltam elfoglalva. Stílusról 
lévén szó, igénytelen véleményem szerint az adott hely-
zetben a kioktatás czélra nem igen vezethet, hiszen ha 
az ember virágzó korában (a melyben a bíráló kartárs 
vau) a mondatok formálását meg nem tanulja, 25—30 
évvel később — már késő. De ettől eltekintve is, ha én 
most a bíráló kartárs szíves útbaigazítása nyomán új 
dűlőre mennék, ugyan arra a tudomisén hány esztendőre 
— mi hasznát látná ennek az anyászentegyház? Külön-
ben e téren a bíráló (bocsánat, de úgy van) nem egészen 
következetes a döngetésben, mert igaz, hogy egy helyen 
így szól: „stílusa . . . tele van igen fülsértő kathedrai 
fordulatokkal", más helyen a könyvről úgy beszél, mint 
„a melyet írójának . . . élénk, közvetetlen, egyszerű elő-
adása ajánl". 

Kifogásolja a bíráló kartárs, hogy a magyar refor-
máczió munkásait, a kikről a könyv szól, hősöknek 
nevezem. A hősiesség kritériuma felett lehet vitatkozni, 
de én minden vitatkozáson túl úgy érzem, hogy azok, 
a kikről az a szerény igényű könyv beszél — hősök. 

Végre is a hősiességre tért nemcsak a csatamező nyújt. 
Nemcsak magam vagyok ebben a véleményben, minden 
valószínűség szerint ebben a nézetben van az is, a ki 
könyvének (ugyancsak a Pr. ír. Társ. kiadványa) ezt a 
czímet adta: „A Belmisszió Hősei". 

Kemény szemrehányásokkal illet engem a bíráló 
kartárs e miatt a kifejezés miatt: hitjavitás. Mi is fejezné 
ki a „reformácziót" a legjobban magyarul? Hitújítás? 
Azok a munkások az újításnak a gondolatát maguktól 
elhárították. Igen messzire vinnének és sok helyet fog-
lalnának el az idevonatkozó idézetek. Csak Alvinczy 
egyik munkájából szorítsunk tért néhány sornak: „Annak 
okáért, minden rendbeli Keresztyének . . . tegyetek Ítéle-
tet affelől és mondjatok sententiat is, az Jezsuiták tudo-
mányaje reghi, avagy akkit Luther és Calvinus tanitot-
tanak. Mert előtetekben költ per viam Appellationis az 
vesződés felöl való igazlátás. Hogy igy azt, az mi reghi 
és igaz tudomány, javallyatok, az ki Uy es Hamis, megh 
vessetök jó lelkiismerettel, minden praejudiciumot es 
irigyseghet, külső hasznoknak bevonásával . . . eggyiit 
hátra vetvén." De már Magyari is a vád miatt panasz-
kodik, mintha a reformátorok újat tanítanának: „Nem is 
rakodot sohais fejünkre s ez után sem rakodic, hogy 
mi uj tudomant hirdetnenc," Nem ők újítottak, hanem 
a középkori egyház. „Addig toldozac földozac hitöket 
az Papac rendel egymás vtán, hogy im egy nagy vy 
hit öt, ez mostani Papista vallást konaczolák végre ki", 
írja ismert munkájában Magyari István. 

így állván a dolgok, midőn több évvel ezelőtt 
theologiánk egyik érdemes tanára figyelmemet felhívta 
arra, hogy a „hitújítás" helyett a „hitjavitást" használ-
jam, mint a mely a reformáczió jelentését lényegileg 
jobban kifejezi, beláttam ajánlatának helyes mivoltát. 
Ily értelemben használtam és alkalmazom a szót és 
ezért kellett a bíráló kartársnak azokat a szavakat 
vágnia vénhedő fejemhez, a melyek a szíves ismer-
tetésben olvashatók. Egyébiránt theologiai intézetünk 
említett professzora kijelenti, hogy a kifogásolt szó mel-
lett megáll s azt természetesen minden tekintetben helyes-
nek tartja. 

Kifogásolja a bíráló kartárs, hogy Devayról szól-
ván, a Révész Imre-féle életrajzra támaszkodtam. Be-
ismerem, erre támaszkodtam. A bíráló kartárs idevonat-
kozó tanulmányát (azt hiszem, erre czéloz) több okból 
nem olvashattam, elég legyen ezek közül egyet meg-
említenem. Azok a czikkek a „Theol. Szaklapban" később 
láttak napvilágot. 

Önkénytelenül a tollam alá kerül az a néhány szó, 
a melyet a „Lelkészegyesület" egyik czikkének („A ko-
lozsvári kritikai szellemről") a végén olvastam: „Sok 
könnyel, vérrel szerzett s megtartott örökségünk, magyar 
ref. Sionunk jelenlegi munkásai legalább is kölcsönös 
kíméletre vannak egymás iránt kötelezve". Ide írtam e 
szavakat, mert úgy érzem, hogy a méltányosság diktálta 
azokat és viszonyaink között bizony semmire sincsen 
kevesebb szükség, mint a visszavonásra. De hagyjuk 



ezt, csak azt ne gondolja a bíráló kartárs, hogy a tisz-
telt ismeretlen czikkirő szavaival magam iránt kímé-
letre akarnám hangolni. Nem. Őszintén mondom, ez év-
tizedeknek önzetlen buzgóságból átvirrasztott sok-sok éj-
szakája után hasonlíthatatlanul rosszabb lenne a halálnál. 

Az Istennek jótékony keze eltakarta a jövőt mind-
nyájunk előtt. Azt sem tudom természetesen, lesz-é ele-
gendő erőm egy régi egyházi író szavaival élve, „a talent,-
garas" forgatására. Ezt nem tudom, azzal azonban tisz-
tában vagyok, hogy mihelyt egy lépést teszek, a kartárs, 
mint most nem első ízben, ismét nekem támad ifjú hévvel. 
Legyen szabad teljes tisztelettel kijelentenem, hogy tá-
madásai ellen beoltom magamat, azokat érezni többé 
nem fogom. 

Pruzsinszky Pál. 

Előfizetési felhívás. Lukácsy Imre dunavecsei ref. 
lelkésznek április hó végén e»y alkalmi egyházi beszéd-
füzete kerül ki a sajtó alól. Tartalmaz nyolcz háborús 
beszédet 65 — 70 oldalon. Előfizetési ára portómentes 
küldéssel 1"50 K. Bolti ára 2 10 K. A pénz előleges 
beküldésével megrendelhető szerzőnél Dunavecsén. 

Búcsúztatók hadban elesettek felett. írta és ki-
adja Fülöp Béla tahitótfalui (Pestm.) ref. kántortanító. 
Kapható 1 K elküldése ellenében. 

EGYHÁZ, 
Becses és időszerű ajándék. Az amerikai vasár-

napi iskolásgyermekek 50,000 evangéliumi részt és 2000 
újtestámentumot ajándékoztak a magyar hadbavonult ós 
megsebesült katonáknak. Mindazok, a kik ez értékes 
ajándékot osztogatni kívánják, megrendelésükkel fordul-
janak a Traktátus Társulat-hoz Budapest, V., Hold-u. 
3. sz alá. Csupán a postai küldés díját kell fizetni. 

A zágrábi ref. egyház lelkésze, László Levente 
emlékiratot intézett a belsősomogyi ref. egyházmegye 
espereséhez, a melyben elpanaszolja ennek a fontos 
missziót teljesítő egyháznak szomorú, különös helyzetét. 
A ref. egyház 1913-ban elvált az ottani német nyelvű 
közös protestáns egyháztól és kimondotta a fensőbbség 
(egyházmegye és kerület) jóváhagyásával önálló ref. misz-
sziói egyházzá való alakulását. B. e. Antal G. püspök 
kinevezte a missziói lelkészt, megválasztották a presbi-
tériumot és a megalakulását bejelentette a horvát-szlavon 
országos kormánynak, a mely azonban az elismerést 
azzal a megjegyzéssel tagadta meg, hogy „azaugsburgi 
és lielv. hitvallású evang. egyházak egyetemes gyűlésén 
hozott egységes határozmányok (az 1900-iki nagygeresdi 
egyesség) még nincsenek foganatosítva. Tudniillik még 
nem történt intézkedés a vagyonelkülönítésre nézve. így 
a horvát kormány eltiltotta a lelkészt és gondnokot az 
anyakönyvek vezetésétől, az adószedéstől és figyelmez-
tette őket „a közhivatal" jellegének jogosulatlan hasz-
nálatával járó súlyos következményeire. Van tehát az 
e.-községnek a mi hivatalos hatóságaink által kinevezett 
rendes missziói lelkésze, törvényeink értelmében meg-
alakult presbitériuma, vettek anyakönyvet stb., de mind-
addig, míg a horvát kormány az alakulást a ref. és ev. 
egyházak együttes előterjesztése alapján el nem ismeri, 
az egyház egész működése csak sub rosa történhetik. 
Miután adót nem szedhetnek, folyamodtak missziói, adó-
csökkentési, tőkesegélyért, de még eddig semmit sem 

kaptak. És hogy még érdekesebb legyen a helyzet, az 
is megtörtént, hogy miután a jelzett ok miatt az egy-
házközség nem tudta fizetni a 2%-os lelkészi nyugdíj-
és közalapi járulékot, ezt a lelkész szerény fizetéséből 
vonták le. Az egyházközség szolgát sem tud tartani s 
így a postai kézbesítést, istentiszteleti lapok kihordását, 
gyűlések összehívását is, maga a lelkész végzi. Jó, hogy 
nincs harangja, mert akkor csakugyan maga is haran-
gozhatna. — Hisszük, hogy nem sokáig tart ez a tartha-
tatlan helyzet A kellő orvoslás mihamarabb megtörténik. 

Svájczi vendég. A mult hét folyamán néhány na-
pon át itt időzött M. JDarier, Genf városának egyik leg-
előkelőbb és legvagyonosabb polgára, a ki Genfben ta-
nuló theologusainkat is szíves előzékenységgel fogadta 
és ügyeik iránt melegen érdeklődött. Itt iclőzése alatt 
Földváry Elemérnek, a pesti ev. egyházmegye felügye-
lőjének is szívesen fogadott vendége volt. A Ritz-szállóban 
felkereste őt B. Pap Lajos theol., a kinek kalauzolása 
mellett megnézte a Pénzintézetek nagyszerűen berende-
zett hadikórházát, a hol theologusaink teljesítenek szol-
gálatot. Legjobb impressziókkal távozott tőlünk és el-
mondja majd otthon, hogy él magyar, áll Buda még. 
Az entente-sajtó ugyanis nem egyszer parentált el már 
bennünket. 

Emlékkövek. Özv. malomszegi Elek Pálné, a ki 
már eddig oly sokat áldozott keresztyén és emberbaráti 
intézetekre, férje halálának első évfordulóján 50,000 K-t 
adott jótékony czélra. 10—10,000 K-t adott a Protes-
táns Árvaháznak, a Nagypénteki Ref. Társaság buda-
örsi szeretetházának, a Poliklinika és Mentőegyesületnek ; 
2—2000 K-t budapesti egyházi czélokra, a Lorántffy 
Zsuzsánna-, a Klotild- és a Mária Dorottya-egyesületnek. 

Adományok. A katonák lelki gondozását szolgáló 
vallásos iratokra újabban a következő adományok ér-
keztek be. Szaporcza 10, Kajdacs 9, Gerjen 7*50, Nagy 
Alice 2 K. Összesen 26'50 K. A mult számban közölt 
összeggel egyiitt 5976"63 K. Kiadás 465F61 K. 

ISKOLA. 

A budapesti ref. theol. akadémián az évzáró 
kollokviumok a jövő hó folyamán május 30-ig lesznek. 
Június 1-én lesz a nyilvános vizsga és tanévzárás. 

Meglepetés. Ilyen számba ment az az intézmény, 
a mellyel a miniszter a mult hó végén és ennek a hó-
napnak elején lefolyt „hadi" érettségi és osztály vizs-
gálatokról szóló bizonyítványok visszatartását rendelte el. 
Természetesen jó jelnek lehet venni, hogy ezekre a 
fiainkra még nincs szükség és f. hó 15-én nem kellett 
bevonulniok. Nem tudjuk, mikor kell menniök, de te-
kintve a nagy feladatot, a mely reájuk vár, ínég akkor 
is, ha nemsokára béke lesz, egy kis vakácziót nem sza-
bad tőlük irigyelnünk. Az is bizonyos, hogy ezek a fiúk, 
a kiket már oly szépen elbúcsúztattak mindenütt, nem 
jó kedvvel mennének vissza az iskola padjaiba, tanulá-
suknak, iskolai munkájuknak se lenne sok látszatja. 
Úgy halljuk egyébként, hogy azokat, a kik érettségit tettek 
és bizonyítványaikat is megkapták, nem hívják vissza 
és nem háborgatják meg vakácziójukat. Egyébként is 
úgy hisszük, hogy az előadások, tekintettel a mostani 
nehéz megélhetési viszonyokra, a melyek mindenütt, de 
különösen a városokbaji mind nagyobb súllyal nehezed-
nek egyesekre, konviktusokra, tanácsossá teszik a tan-
évnek május végén, június elején való berekesztését. 
Elvégre az ifjak nagy része otthon is végezhet hasznos 



és szükséges munkát, hiszen most minden épkézláb 
ember munkájára szükség van ! 

Az iglói ev. főgimnázium 1914. évi augusztus óta 
eddig 7310 koronát áldozott katonai czélokra s gyűjtött 
a Kárpátokban harczoló katonáinknak téli ruhával való 
felszerelésére, a háborúban megvakult katonák segélye-
zésére, valamint megsebesült, vagy a harcztéren meg-
betegedett harczosoknak ápolására. Ezen akczió keretében 
Fischer Miklós kir. tanácsos, igazgató által rendezett 
három háborús délután 3316 koronát eredményezett. 
Az igazgató további háborús délutánokat készített elő, 
melyeknek jövedelme a megsebesült vagy megbetegedett 
s az iglói kórházakban meghalt (eddig 141) katonák sír-
hantjai fölé emelendő s minden egyes hősnek nevét 
hirdető, közös síremlék költségeire fog fordíttatni. 

EGYESÜLET. 

A Lorántffy Zsuzsanna-Egyesület f. évi április 
hó 18-án, vasárnap délután 6 órakor, a Ref. Theol. Aka-
démia (IX., Ráday-u. 28) dísztermében estélyt rendez. 
Programm : Közének. Megnyitó, tartja: Szilassy Aladár. 
Schubert: Dem Unendlichen. Brahms: Die Mainacht, 
Wiegenlied. Énekli: Ozanitc Victoria. „Lelki életünk és 
a közszellem a háború alatt," Előadja: Sörös Béla. 
Szünet. Schumann: Oszi dal. Énekli a Lorántffy Zsu-
zsánna-Egyesiilet leánykörének énekkara. Vieuxtemps IV. 
versenymű op. 31 b. moll. Hegedűn játssza: báró Pucli-
ner Szilárd. Vetített- és mozgófényképek katonáink életé-
ből, magyarázattal kíséri és zárszót mond: Megyercsy 
Béla. Himnusz. Belépőjegy ára 2 K, 1 K és 50 fillér. 
A háziasszonyi tisztet a következő úrnők töltik be: 
Baksa Lajosné, özv. Bothos Gyuláné, br. Dániel Gáborné, 
Elek Pálné, br. Győrffy Pálné, Hegedűs Béláné, Helvey 
Tivadarné, M. Lindner Mária, Madarassv Istvánné, dr. 
Kósa Zsigmondné, Orth Ambrusné, Neményi Imréné, 
Paál Árpádné, b. Pap Istvánné, Pásztor Ferenczné, Ta-
nárky Hilda, dr. Toóth Kálmánné, br. Radvánszky Gé-
záné, Szilassy Aladárné, Sombory Lajosné, dr. Szőts 
Farkasné, dr. Szemere Béláné, Székács Tivadarné. 

A Magyar Ev. Ker. Diákszövetség elhatározta, 
hogy lapjának, a Diákvilág-nak, a fronton, kaszárnyák-
ban és kórházakban levő főiskolai hallgatók részére 
szerkesztendő különkiadását havonként kétszer több ezer 
példányban teljesen ingyenesen megküldi mindazoknak 
a diákoknak, a kiknek neve és czíme csak birtokába 
jut. E czél elérésére egyetemi, egyházi és politikai éle-
tünk kiválóságainak védnöksége alatt Keömley Bianka, 
Tarnay Alajos, Gábler Vilmos, Koncz János, dr. Sebes-
tyén Sándor, és a Ref. Főgimnázium Zenekarának közre-
működésével április 24-én, szombaton este 7 órakor zenei 
és irodalmi estélyt rendez a Ref. Theologia dísztermében 
(IX., Ráday-u. 28. II.). Jegyek ára 5, 2 és 1 K; előre 
válthatók Üllői-út 16/B. I., 5. alatt. 

A „Híradó" a Budapesti Ref. Ifj. Egyesület né-
hány hónapi szünetelés után ismét megjelent. Az egye-

sület életéről, munkájáról óhajt az érdeklődőknek hírt 
adni. Előfizetési ára egész évre 1 K. Megjelen minden 
hónap elsején. 

Kelelös szerkesztő : B. P a p Is tván . 

HIRDETESEK. 

I 
Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 
A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és k i tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

" H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 
Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 

(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mil l ió korona 
évi árúforgalommal. 

D I F n F D n T T Ó gőzüzemre berendezett csász. 
I \ I L A 1 L I \ \J 1 1 vf 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. :: 



GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban 

Budapest, Kálvin-tér ÍO., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz- és jégkár ellen, úgyszintén 
az ember éleiére a legkülönbözőbb módozatok szerint elő-
nyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a bi/.losítotl tagok dí jarányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 13 év alatt a tagok hétszer részesüllek az 
tizei 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 3,8-16.903 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kiű-

zetett tűzkárokban 12,385.000 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kiű-

zetett jégkárokban 6,000.000 K 
Biztosított érték tűzben 1913. évben . . 930,000.000 K 

„ jégben „ „ . . 62,500.000 K 
Életüzlet állománya 17,370.114 Ií 

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 segélybiztosílást 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. 

a lelhész 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 
ÍJ.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
3.(10 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. . . 4.00 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. 

F Ü L Ö P J Ó Z S E F . Karácsonyi és évfordulói beszédek és imádságok 
háborús időben Í .60 

— Templomi beszédek elő- és utóimádságokkal a világháború, n a g y -
péntek és húsvét ünnepére 1.50 

H A Y P Á L B E N Ö . Az igazság áldozata nyereség —'60 
— Az igaz Isten a mi erőnk és r eménységünk . (Egyházi beszéd) .. .. —.30 
H A R S Á N Y I P Á L . Hétköznapi t emplomi imádságok. (Tekintettel a 

háborúra és a téli évszakra) —.50 
H A R S Á N Y I S Á N D O R . A háború á t k a és a béke áldása —.60 
H A R S Á N Y I Pál . Hétköznapi templomi imádságok. (Tekintettel a há-

borúra és a tavasz i évszakra) —.50 
KISS G É Z A Új Magyarország és keresztyénség. (Pro tes táns csa lá-

dok számara) í .— 
KISS J Ó Z S E F . E g y h á z i beszédek az 1914. évi világháború idején. 

(Függelékül néhány közönséges egyházi beszéd és imádság) .. .. 3.40 
Lic. L E N C Z G É Z A . Beszédek és imák háborúi alkalmakra II. kötet 5.~~ 
P A U L I K J Á N O S . Emlék a viharos időkből. (Egyházi beszéd a vi lág-

háború idején) .. —.40 
P R Ö H L E K Á R O L Y . Az új élet igéje (Egyházi beszéd) —.16 

Háború és vallás. Válaszul ar ra a k é r d é s r e : Hogyan éljük át ezt 
a nagy időt?) —.20 

R A F F A Y S Á N D O R . Világháború és Isten igéje Í.50 
IFJ . SZABÓ A L A D Á R . A boldogság feltételei. (Nyolcz elmélkedés) {.— 
S Z A B Ó S. Z S I G M O N D . Virágvasárnaptól húsvétig. (Nagyhéti elmél-

kedések és imák) í .50 
U R A Y S Á N D O R . Bibliai elmélkedések vallásos estélyekre 2.— 

IMÁDSÁGOSKÖNYVECSKÉK 

BUDAI J Á N O S . I t thonmaradot tak vígasztalója. (Tanítások, imák az 
i t thonmaradot tak : szülék, hitvesek és gyermekek részére . 

CSIKY LAJOS. Istenért , Hazáért , Kirá lyér t . Imádságok liarlbavonuló 
és már a hareztéren küzdő katonák számára i 

— A szeretet Istenének nevében. Elmélkedések és imádságok hadra-
kelt atyánkfiaiért) 

— Istenre bízom magamat . (Sebesült é s beteg katonák elmélkedése és 
imádságai) .. 

— Sóhajok a szabadulás után. (Elmélkedések és imádságok hadifog-
lyok számára) — 

Ezen négyféle Csikv- imádságoskönyvecskéből vegyesen rendelve is 
darab ja t 100 da rab rendelésnél d a r a b j á t 15, 500-nál 14, 1000 nél 
X2 fillérért szál l í t juk. 

G Y Ö K Ö S S Y J Ó Z S E F . Imádságok hadbaszáll t kedveseinkért — 
KIRNE.< A. B h R T A L A N . Haza védelme. (Ének, imádság, prediká-

czió) — 
L E N G Y E L G Y U L A . Imádkozzunk szeret teinkért . (Imák h á b o r ú s 

időben) 
— Imák a betegágyon (Sebesült ka tonák részére) — 
M U R A K Ö Z Y GYULA. Élet és halál. (Val lásos elmélkedések -
M U R Á N Y I J Á N O S . Szüntelen imádkozzatok — 
N A G Y K Á R O L Y . Imádságok háborús időkre. Magánhasznála t ra , az 

imádkozni szere tőknek) _ 
N A G Y V I N C Z E Ne félj, csak h ígyj (Itnak, vétsek, katonák számára) — 
N Y Á R I P Á L . Ne s í r j ! 'Útmuta tó a v igasz ta l á s örök forrásához) .. .. — 
P E T Ő F I . Legszebb harczi költeményei. (A mostani v i lágháborúban 

küzdő magyar ka tonák buzd í tásá ra és gyönyörűségére összeszedte 
dr. Kardos Albert) — 

R A F F A Y S Á N D O R . Az én imakönyvem. (Háborúságot szenvedők 
vigasz ta lására) — 

R Ú Z S A J Ó Z S E F . Lelki vigasz. ( Imák h á b o r ú s illőkben) -
S O Ó S I S T V Á N . Elmélkedések és imádságok. (Hadbavonult ka tonák 

számára) : _ 
S T R Á N E R V I L M O S Lelki fegyver . (Hadbavonul t ev. katonáink és 

i t thonmaradt híveink használa tára) — 
S T R Á N E R V I L M O S . Ge stliche Waf fen rüs tung . (Ein Kriegsbíichlein 

zum Gebrauche f ü r unsere evange l i schen Soldaten im Feld und 
fiir H a u s und Familie) -

U R A Y S Á N D O R . Az Isten a mi r eménységünk! (Kis imakönyv harez-
téren levő keresztyén katonák részére ; — 

— Kiáltásom halld meg Isten ! (Kis imakönyv a háborús időkre, csa-
ládi é^ m a g á n h a s z n á l a t r a j — 

V Á S Á R H E L Y I Z S I G M O N D . Imádságok. (Hadakf zó katonáinkért az 
1914. évben kilört vi lágháború idején) .. .. 

Portora az olcsóbb könyveknél 10 fillért, 
nagyobbaknál 20 fillért kérünk. 

K a p h a t ó k : 

Hegedűs és Sándor 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 

Debreczenben 

.20 

.20 

.20 

.20 

- .20 

.20 

.20 

.80 

.20 

. / 0 

.20 

.20 

.20 

.20 

.24 

.30 

.40 

•40 

-.20 

.20 

.20 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIÍL kei\t Máría-utcza IL szám• Telefon: József 34—ÍO* 

Elvállalnak minden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetések készítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Na gy gyakorlattal bíró 
specz íálís ták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyíiázgyülekezetek-
nek iskolák és templomok, 
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 .. 

Konfirmációi 
ajándékok 

Kaphatók: 

Kókaí Lajosnál, 
Budapest IV«t 
Kamermayer Károly-utcza 3* 

Konfírmáczíóí Emlékkönyv . • K 3*50 és 6. 
Szabó Aladár: Jézus élete, fűzve K 3*— kötve 5*— 
Újtestamentum zsoltárokkal . . —*30 és —.60 
Konfírmáczíóí emléklapok 100 drb . . K 5. 
Enekeskönyvek, zsoltárok . • . . K í'20-tól 

legfinomabb kivitelben • • . . . K 12-ig 
Vallásos íratok, fali táblák, stb. 

Egyéb theologíaí újdonságok: 

L boldogság feltételei 
n y o l c z e l m é l K e d é s 

írta ifj. Szabó Aladár 

Ára 1 Korona 

Beszédek és imák 
Háborúi alKalmaKra II 

Összeállította dr. Lencz Géza 
ref. theol. tanár 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 6 1 7 4 7 . 



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 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 : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

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

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, 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. 

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 : Egyéni hatás. Kiss Géza. — Vezé rcz ikk : A Vatikán békepolitikája ós a protestantizmus. 
V. J. — T á r c z a : A találkozás. Muraközy Gyula. — Az'északi liarcztérröl. Darányi Mihály. — B e l f ö l d : Az Egyetemes 
Tanügyi Bizottság gyűlése. II. —a.— Levél a szerkesztőhöz. Dr. Baksa Lajos. — K ü l f ö l d : Németország. K. L.-né. — 
I r o d a l o m : Heinrich Bohmer: Studien zur Geschichte der Gesellschaft Jesu. Dr. Szeberényi Lajos Zs. — E g y h á z . 
— I sko l a . — 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. 

Egyéni hatás. 
Azután három esztendő múlva 

fölmentem Jeruzsálembe, hogy 
Pétert meglátogassam. 

Gal. 1. 18. 

Csodálatos ellentét. Három évvel azelőtt még ott 
állt Jeruzsálem piaczterén s izzó dühvel nézte az ellen-
ségeirt könyörgő István vértanút. Ma — ugyanoda tart 
— alázatosan, mennyei békességgel s az újjászületés 
tüzétől lobogó látomásokkal a lelkében — megy a Da-
maszkuszból Jeruzsálem felé vivő úton. Leül a galileai 
tenger mellett. Fölkeresi Jákob kútját Samáriában. Egy 
utolsó pihenőt tart az Olajfák hegyén. Azután beköszönt 
ahhoz, a kire ő is háromszor mondott átkot naponta a 
zsinagógában. A kinek vére újjongást támasztott volna 
az ő szívében is valaha. •— Fölkeresi Pétert. 

Sok és nagyszerű magyarázatot hallottunk már 
arról a csodálatos lelki jelenségről, a mi a damaszkuszi 
úton történt Saulussal. S minden magyarázatból csak egy 
pont a lényeges : hogy Saulus valóban találkozott Jézussal. 
Kis-Ázsia, Maczedónia, Illíria, Itália szenvedései és halál-
veszedelmei s az „aréna" kiömlő vérsugara a bizonyság. 
— S ki ne gondolt volna már titkokat kereső lélekkel 
arra a nagy-nagy csöndre is, a mi az arábiai pusztákon 
fogta meg a nagy apostol lelkét? Milyen csudálatos 
szavakat súghatott neki az a csönd — megújult lélekről, 
titokzatos békességről, földöntúli erőről, világot átfogó 
látomásokról! — Csak egyről felejtkeznek el a legtöbben: 
a háttérről. A környezetről, a jeruzsálemi Saulusokért 
imádkozó felsőházakról, a honnan kiindult az az út. 
A békességről, a mi pusztulásért, üldözésért is áldást 
adott. A névtelen, közönséges emberekről, a kiknek a 
homlokukon ott volt egy sugár a damaszkuszi fényből 
— még a damaszkuszi út előtt. A csöndben dolgozókról. 
A csöndben szeretőkről. A csöndben áldozókról. A csönd-

ben, zúgolódás nélkül, imádkozva meghalókról. A kik 
„nem tusakodtak testtel és vérrel" az elhívó szó után, 
hanem mentek valami kimondhatatlan szeretettől haj-
szolva — menteni, menteni és ismét menteni. Ott jártak 
mindenütt az élet mélységei fölött. A hol kemény volt 
más embernek a háta, hogy lehajoljon: Ők lehajoltak. 
És lehajoltak ahhoz is, a ki nem tudott lehajolni. Nagyon 
hamar elkezeltek beszélni erről előkelő házak újjászületett 
emberei. S az előkelő hogy megosztotta „testvér"-nek 
érzett társaival anyagi és lelki kincseit! Nem volt köröt-
tük szegény, vagy elhagyatott. A pogányok gúnyolódva 
mutogattak rájuk : „Nézzétek, hogy szeretik egymást — 
a bolondok!" S mennyire tele volt a lelkiik békésséggel 
és örömmel! Énekelve hajóztak. Énekelve szántották. 
Mert a lelki mennyekzőre mindig mennyekzői tisztában 
volt a lelkük. S mert a „Vőlegény" tisztulásra, örömre, 
szolgálatra, örökéletre űző varázsos, meleg tekintetét ott 
érezték mindig az arezukon. Ez a varázsos, meleg tekintet 
elkísérte őket a máglyára, a kövező helyre is s a lángok 
lobogása, a kövek zuhanása közben is diadallal énekel-
ték a világot megváltó üdvözletet: „Dicsőség a magas-
ságos mennyekben az Istennek és e földön békesség és 
az emberekhez jóakarat!" 

Mit szóltál mindezekhez, Saulus ? 
Nem szóltál semmit, hanem gúzsba kötözted a 

lelkedet s az a sok; damaszkuszi út előtt fölvillanó fény-
sugár mégis neki támadt a szívednek. Szorítottad a 
dobogását, a míg bírhattad. Csak a damaszkuszi útig 
bírtad. Hiszen már István vértanú homlokáról is felröp-
pent egy fénysugár — egyenesen a szíved felé. Ez a 
sugár röpködött feléd az átalakult, a boldog, az ujjongó 
Zákeusok életéből. Ez szállt a Magdolnák tiszta szem-
sugarába. Ez csapott föl a szántó-vetők, a hajósok viharzó 
diadalénekében. Ez csapott föl a máglyákról. S ez a 
sok sok, egyéni életből fellobogó fénysugár mind-mind 
a szived felé szállt. A damaszkuszi úton nem bírtad már 
tovább. Összeolvadt előtted egy csudálatos fényözönné 
s a fényözönből, az életed valami megdöbbentően össze 



törő pillanatában, kilépett maga az Ür: „Kelj föl, — 
Saulus !" 

Győztek az apró kis fénysugarak . . . 
A sok sok, levegőben röpködő magocskából oda 

repült egy a kőrétegek közé. A magocskából virág fa-
kadt. A virágnak Pál volt a neve. 

„Azután liárom esztendő múlva fölmentem Jeru-
zsálembe, hogy Pétert meglátogassam." 

Ha ez a fénysugár ott nincs a mi homlokunkon is, 
hiába a mi minden prédikálásunk, hiába halt meg Jézus 
Krisztus ezért a mi sokat szenvedett hazánkért is. 

Kiss Géza. 

A VATIKÁN BÉKEPOLITIKÁJA ÉS A 
PROTESTANTIZMUS. 

A világélet átszervezését szolgáló nagy háborúnak 
véres és sötét világában élénken repdes a Vatikán feli ói-
galambja és gyakorta vonja magára a közérdeklődés 
tekintetét. Ha a békeközvetítésre irányuló törekvései 
kevés sikerrel jártak is, emberséges fáradozása több 
tiszteletreméltó eredményt ért el. Szelleme és munkája 
majdnem általános becsülést váltott ki. legalább a mi 
oldalunkon és a semlegesek körében. Oroszország vati-
kánellenes magatartása története irányvonalába esik, a 
brit Egyesült Királyság alkalmi diplomácziai összekötte-
tésbe lépett a Vatikánnal, a vatikánellenessé vált Franczia-
ország most előbb körüludvarolta a Vatikánt, azután 
megfenyegette s végül új vatikánellenes intézkedésekre 
adta magát. Ezek az események sem rendítették meg a 
Vatikán föltétlen semlegességét, emberbaráti fáradozásait 
és békeközvetítő törekvéseit. A róni. kath. közönség 
bizonyos büszkeséggel és reménységgel, a vatikánellenes 
irányzatok némi kelletlenséggel és hatalma növekedésétől 
való félelemmel nézik a Vatikánnak mostani nemzetközi 
politikai szereplését. A protestánsok közül némelyek 
talán titkolt, vagy titkolhatatlan irigységgel látják a 
történeti ellenfélnek kivételes helyzetét és kedvező szere-
pét. Talán még olyanok is akadnak, a kik nagyon saj-
nálják, hogy a protestántizmusnak nincs ilyen egységes 
világszervezete és világpolitikai tevékenysége. 

A Vatikán elvi álláspontját, történeti múltját s mai 
sajátos nemzetközi politikai helyzetét ismerő ember sem 
nem csodálkozik, sem nem bosszankodik, sem nem irigy-
kedik e miatt, sem nem sóvárog félszeg utánzás után, 
hanem beállítja szervesen az elvek és tények rendszerébe 
s a jelen és jövő munkatervébe ezt a Vatikánt. 

A római katholiczizmus világegyházi alapelvéből, 
szervezetéből és életérdekéből feltétlenül következik 
világpolitikai működése. Világi hatalma elvesztése után 
még inkább rá van utalva vallási világpolitikájának foko-
zottabb folytatására és kivételes nemzetközi politikai ál-
lása által lehetővé tett diplomácziai működésére. Dip-
lomácziai tekintetben sovány évei csak fokozzák a dip-

lomácziai munka szükséges voltának az érzetét és az 
életre keltésére irányuló akaratot. XIII. Leo nagy dip-
lomácziai munkássága után X. Piusz belső restauráló 
tevékenysége alatt háttérbe szorult a diplomácziai munka. 
Most XV. Benedek avatott kézzel vette fel és folytatja 
a vatikáni világpolitikának részben elejtett fonalát. 

A háború különös alkalmat nyújt az elhalványult 
diplomácziai munka felújítására. A római katholiczizmus 
társadalombölcselete s közelebbről az államról szóló tana 
és ezeken alapuló politikája páratlan alkalmat nyer a 
gyakorlati — nem érvényesülésre, csak — tevékeny-
ségre. Az antik organikus és az őskeresztyén patriar-
khális társadalomtanból összetevődött társad alombölcse-
lei e az államot csak a természeti jog alapján ismeri el 
külső rend- és jólétfentartó intézménynek, a szuverén 
modern állam pozitív jogalkotó hatalmát elvileg nem 
ismeri el s a nemzeti gondolat elhanyagolásával az ál-
lamoknak az egységes keresztyén kultúrában és világ-
családban való családtagi helyzetét és feladatát hang-
súlyozza. Ezért a római katholiczizmus alapjában véve 
a nemzetközi békének volna a híve. A háború igazságos 
volta fölött való legfőbb ítélkező jogát a modern viszo-
nyokhoz mérten letompította. Ez az elvi alap, történeti 
alkalmazkodás és a gyakorlati életérdek nemcsak lehe-
tővé, hanem egyenesen szükségessé tette a valláspoliti-
kára való szorítkozást, a minden irányban való sem-
legességet és a közvetítő szerepet. 

Mindez természetesen előnyére szolgál a Vatikánnak, 
azonban nem hatalmi világpolitikája feltámasztására, 
hanem csak valláspolitikája sikeresebb intézésére. Világi 
hatalmát a feltámadás reménye nélkül eltemette a világ-
történet. Annál elemibb életérdeke a vallási politikának 
az egyes államokban való sikeres irányítása. Mostani 
munkája egyes államokban szívélyesebb viszonyt hozhat 
létre s hívei előtt mindenesetre növeli tekintélyét és 
népszerűségét. 

Azonban a Vatikán nem tagadhatja meg önmagát. 
Épen azért nem lehet állandó ez a szívélyes viszony a 
szuverén modern állam és az azt el nem ismerő, a ter-
mészeti jog és az egyháznak államok fölött való nemzet-
közi szuverénitása alapján álló Vatikán között. 

A protestántizmusnak nincs mit szégyenkeznie nem-
zeti és vallási „szakadozottságán". A nemzeti eszmének, 
a modern államnak és a lelkiismereti szabadságnak az 
elismerése kizárja az egységes nemzetközi világegyház 
alakítását és fentartását. A protestántizmus egysége 
nem a külső szervezetben, hanem a közös keresztyén 
szellemben van. Az egységes keresztyén kultúra ügyét 
ezzel a szellemi közösséggel szolgálja. A világprotestán-
tizmusnak ez az egysége a legutóbbi években a világ-
misszióban és a protestánsok világszövetsége megalkotá-
sára irányuló törekvésben láthatóan is megnyilvánult és 
erősödött. Csak fájlalhatjuk, hogy a világháború ezt a 
nagy törekvést is porba sújtotta. Hisszük azonban, hogy 
nem semmisítette meg. Ebben a világprotestántizmusban 
is erőteljesen képviselve volt a világbékére való komoly 



törekvés. Természetes azonban, hogy ez olyan formában 
nem nyilatkozhatik meg, mint a római katholiczizmusé. 
De mint eleven erő ott él a nemzetek szellemében most 
is, még inkább a háború után. 

Azonban nem ez a paczifizmus, nem is a protes-
tánsok naczionálizmusa és imperiálizmusa, hanem a 
modern közművelődéssel, annak szellemével való egy-
neműsége, hogy a személyes meggyőződés vallása, az 
teszi a protestántizmust a mai életre nézve becsesebbé 
s hogy jézusibb, az teszi mindenkor értékesebbé. 

Különben a békét nem a Vatikán hozza, nem is 
a protestántizmus, hanem a háború s annak a győzelme. 
Ezt pedig a legszervezettebb és legerősebb lélekkel bíró 
államok nyerik meg. Amennyit, adtak ehhez a győzelmes 
erőhöz, annyi részük van a nagy vallásalakoknak a béke 
kivívásában. Es a mennyi erőt adnak a jövendő épí-
téséhez, annyi lesz a történeti életirányító szerepük. 

Ha a protestántizmus annyival járul hozzá a mos-
tani világtörténelmi átalakuláshoz, mint a modern kul-
túra kifejlődéséhez, emelt homlokkal, az egyenlőrangúság, 
sőt a fensőbbség tudatával állhat szembe a vatikániz-
mussal, a világ vallásaival s a világtörténet szellemével! 

V. J. 

TÁRCZA. 

A találkozás. 

Bús alkonyat volt . . . Véres csatatéren 
Tovatűnt harczok sápadt csendje iilt. 
. . . Szemén fagyott könny, — tört fénykép kezében, 
Imát mormolt egy csöndes sebesült. 

„Uram ! lassan a végtelent belátom . . . 
Szemem fényét már festi a halál . . . 
De hogy lehet, hogy az én kicsi lányom 
Otthon, mosolygva . . . mindhiába vár?" 

„Hogy lehet az, hogy soha már ne lássam ? . . . 
Ne érezzem ölelő kis kezét? 
Uram? . . . " Csönd lesz . . . S a titkos hallgatásban 
Fátyolt terít az este szerteszét. 

. . Es távol . . . otthon . . . kicsiny halott gyermek 
Mosolyg, mint a ki messzi-messzi lát . . . 
— S egy édes anya a nagy árva csendnek 
Zokogva tördel könnyes, halk imát: 

„Uram, miért szállt el fehér, tiszta lelke 9 
. . . Távol tavaszba miért vitted tovább ? 
Mért, hogy az apja, a ki úgy szerette, 
Sohase látja édes mosolyát? . . 

„Mért nem lehetnek soha többé együtt? 
Mért, hogy a halál bimbót is arat? . . . " 

Eddig az ima . . . S ott fönn — fényes szárnnyal 
Viszi kis lányát az apa magával — 
. . . S zsoltárt zengenek tiszta sugarak . . . 

Muraközy Gyula. 

Az északi harcztérről. 
Nagytiszteletű Szerkesztő Úr! 

„Inter arma silent musae", tartja a latin közmon-
dás. Ennek igazságát tapasztalja az ember itt nemcsak 
azon lelki megnyilvánulásoknál, melyek a múzsák gyűjtő-
fogalma alatt összefoglaltatnak, hanem még a legközön-
ségesebb levélírásnál is. Az ember itt csak kapni szeretne 
naponként minél több levelet, de az írástól valósággal 
irtózik. Mindazáltal nem mulaszthatom el, hogy be ne 
számoljak Nagytiszteletű Úrnak arról, hogy milyen volt 
a mi ünneplésünk itt a táborban. A 11. honvédlovas-
hadosztály 4 huszár- és egy ágyúsezredből áll. Ide tar-
tozik a 2-ik debreczeni, a 3-ik szegedi, az 5-ik kassai és 
a 9-ik marosvásárhelyi huszár- s az 1-ső honvédtűzér-
ezred. A debreczeni ezred 90%"a ref., de a többi ez-
redeknél is nagy számmal van képviselve felekezetünk. 

Nagypénteket itt bent a törzsnél, az itt lévő huszá-
rok és tüzérek részére — kik vagy 2—300-an vettek 
részt — tartott Istentisztelettel ünnepeltük meg. Úgy 
volt, hogy miután csapataink gyalogosan rajvonalban 
fekszenek, a húsvétot is itt ünnepeljük meg. De ép 
mikor az istentiszteletet meg akartam kezdeni, érkezett 
meg autóval Flor ezredes a kettes huszároktól a dandár 
kérelmével, hogy húsvéti istentisztelet tartására küldessék 
ki a ref. lelkész. Erre nekem rögtön autóba kellett volna 
szállanom. Kérésemre az altábornagy úr megengedte, 
hogy a már összegyűlt legénység részére az úrvacsorát 
kioszthattam. Jó ötórai utazás után megérkeztem a dan-
dárhoz, mely már a rajvonalban fekszik. Meglepett, hogy 
katonáink vidáman futkároznak, fogócskát játszanak a fede-
zékek körül. Megtudtam aztán, hogy miután a muszkák 
húsvétja összeesik a miénkkel, hallgatólagos fegyver-
szünet, állt be, legalább az első napra. A ház, melyben 
a dandártörzs lakik, egy ódon stílusú földesúri kastély, 
mely, miután előbb muszka kézen volt, a barbár pusz-
títás siralmas nyomait viseli magán. Mondják, hogy gaz-
dája, egy ulánus főhadnagy, eljött megnézni, de látva 
a rettentő pusztítást — a leégetett gazdasági épületek 
égnek meredő oszlopait, betört ablakokat s a teljesen 
tönkretett parkot —, még csak le sem szállt lováról, 
hamar elvágtatott. A kastély már bent van az orosz 
ágyúk lávonalában s ép a mult héten vágott le az ud-
varán egy gránát, egy százados fa gyökerei közé, körül-
belül három méter átmérőjű s másfél méter mély gödröt 
vájva. Az istentisztelet 10 órára volt kitűzve. Ezt meg-
előzőleg egy főhadnagy társaságában felmentem a hegyre, 
megszemlélni a fedezékeket. Képes újságokban már sok-
szor láttam fedezéket, de igazi fogalmat csak itt alkot-
tam róla. Hogy a körülményekhez képest mint vannak 
berendezkedve, elég tán, ha megemlítem, hogy a fede-



zékekbe vájt lakások mindegyike tábori kályhával van 
ellátva, ajtó, ablak van rajta s az egyikben tyúkot főzött 
ünnepi ebédre egy katona. Itt fent is csend és ünnepi 
nyugalom honolt. Leérve, a kastély terrasza előtt felállva 
találtam már az ünnepi díszbe öltözött huszárokat s az 
egész tisztikar jelenlétében, élén Czitó tábornok úrral, 
megkezdtem az istentiszteletet. Ez a nap s ez az isten-
tisztelet életem egyik legszebb, felejthetetlen napja lesz. 
Könnyes szemekkel, megindultságtól remegő hangon tol-
mácsoltam az édes haza üdvözletét érte harczoló fiainak 
s az értünk aggódó kedvesekre való emlékezés könnyet 
csalt mindnyájunk szemébe. Az ünnepi harangszót a mi 
24-es ágyúink dörgése helyettesítette, melyek ép 10 óra-
kor kezdték meg a muszkák üdvözlését. Majd felhang-
zott az ének: „Nincs már szívünk félelmére"; az úr-
vacsora kiosztása után pedig — melyen mindenki részt 
vett —, mint egy szabadságért küzdő, győzelemért imád-
kozó nemzet fohásza szállt fel a magyarok Istenéhez 
őseink himnusza: „Te benned bíztunk eleitől fogva!" — 
Délután 5 órakor egy, a rajvonaltól hátrább fekvő falu-
ban, hol a pihenő legénység tartózkodik a lovakkal, meg-
ismételtem az istentiszteletet s az úrvacsorakiosztást, 
melyen az ezred túlnyomóan ref. tisztikara is részt vett. 

Meg kell említenem, hogy a legénység igen szépen 
énekel, a mi részben Tőzsér Károly 2-ik ezredbeli fő-
számvevő-őrmester érdeme, ki, mint értesültem, vasár-
naponkint összegyűjti a legénységet, Énekelnek s bibliát 
is magyaráz nekik, sőt, míg nem volt itt ref. lelkész, 
vagy azt elhozni nem lehetett, a meghalt bajtársakat is 
ő búcsúztatta el. Ott, a legénység előtt mondtam neki 
köszönetet érte s buzdítottam továbbra is hasonló buzgó-
ságra. Bárcsak adna az Isten minél több ily derék em-
bert hadseregünknek! A húsvéti elmélkedéseket, melyeket, 
úgy hiszem Nagytiszteletű Üram gondoskodása folytán 
küldött el a konvent, mindenütt nagy örömmel fogadták, 
sőt a katholikusok is kérve kértek, hogy adjak nekik. 

Ezekben iparkodtam beszámolni Nagy tiszteletű Uram-
nak húsvéti tapasztalataimról s örömmel állapítom meg, 
hogy a mi kálvinista legénységünk buzgón ragaszkodik 
hitéhez. Ideérkezésemet őszinte, igaz örömmel fogadták; 
de megvallom, igaz örömet szerzett nekem is. Vajha a 
magyarok Istene minél előbb győzelemre vezetné ezeket 
a derék, oroszlánbátorságú, de aranyos szívű fiúkat, hogy 
minél előbb visszatérhetnének szeretve féltő, értük imád-
kozó kedveseik közé ! 

Darányi Mihály, 
ref. tábori lelkész. 

BELFÖLD-

Az Egyetemes Tanügyi Bizottság gyűlése. 
II. 

A debreczeni, kecskeméti, máramarosi és sárospataki 
jogakadémiák mult tanévi állapotáról szóló jelentést dr. 
Kun Béla debreczeni egyetemi tanár terjesztette elő. 

Az Ő magas nivójú jelentésében most újból és tán még 
erőteljesebben felhangzott a már évek óta megszokott, 
szinte stereotíppá vált részlet: a jogakadémiák kétséges 
fennmaradása ós létük vagy nemlétükre vonatkozó refle-
xió. A mult tanévben ugyan mindegyikben emelkedett a 
hallgatók száma (II. félév: 504, előbb 392), de ennek, mint 
az előadó mondotta, az a szomorú oka van, hogy most 
már a mi akadémiáinkon mindenütt megszűntek a kötelező 
kollokviumok; a „mezei" rendszer itt is életbe lépett. 
Nemrég hallottam egy jogtanártól, hogy egy tantárgyból 
csak egyetlen egy hallgatója volt. Jogakadémiáink hely-
zete, fennmaradása a négy egyetem mellett, mint az 
előadó is mondotta, a tervbe vett jogi szakoktatás re-
formjától függ. Ha t. i. a jogi fakultások, intézmények 
továbbra is csak „minősítő" intézmények lesznek, akkor 
természetesen a jogakadémiák fenntartásának semmi ér-
telme nincs. Hogy mi, reformátusok, fenntartjuk-e továbbra 
is a sokak által luxusintézeteknek tartott akadémiáinkat, az, 
mint az előadó is jelezte, attól függ, hogy a többi fele-
kezetek (róm. kath., evang.) milyen álláspontot foglalnak 
el e kérdéssel szemben. Az előadói jelentés is reámuta-
tott arra, hogy mi csak akkor tarthatjuk fenn akadé-
miáinkat, ha életerős és versenyképes állapotba tudjuk 
őket helyezni. Dicstelen vegetálás és lassú haldoklásra 
való ítélés helyett öntudatosan elő kell készíteni a ki-
múlást, — Az előadói javaslat szerint a konvent fel-
kéri a minisztert, hogy mielőtt a jogakadémiák sorsa, 
illetőleg a jogi szakoktatás reformja felett határoz, hall-
gassa meg véleményét. —- A jövőben a jelentés egyéb-
ként majd csak három akadémiáról szól: a debreczeni 
most már teljes jogú egyetemi fakultás lett, 

A középiskolákról (gimnáziumok, felsőbb leányisko-
lák) Kincs Gyula előadó, a zilahi főgimn. igazgatója adott 
részletes jelentést mind a szellemi, mind az anyagi dolgokat 
illetőleg 27 fő- és két algimnáziumunkban, a rimaszom-
bati „közös"-t nem számítva. Összesen 9899 tanuló volt 
beírva. A debreczeni főgimnáziumot kivéve, mindenütt 
emelkedett a beírtak száma (előzőleg 9628). A legnépe-
sebb volt a mult tanévben a budapesti 690 tanulóval. 
A középiskolákba való tó dúlás még mindig emelkedőben 
van. 572 tanár tanította ezt a nagy sereget. Ezek közül, 
mint az előadó jelentette, 97 vonult hadba és nyolcz 
halt hősi halált. Hosszabb tanácskozásra adott alkalmat 
a leánydiákok felvételének és iskolába járásának ügye. 
Leánygimnáziumunk ugyanis csak egy van : a debreczeni 
felsőbb leányiskolával kapcsolatos. A leánydiákok száma 
egyre növekedik, a mostani háború nagy vesztesége is 
sok tekintetben csak ezek számának emelkedésével lesz 
pótolható. A mult tanévben 190 leánydiák volt gimná-
ziumainkban. Tíz iskolában, mint nyilvános tanulók, együtt 
jártak a fiúkkal. A tiszántúli egyházkerület statutummal 
szabályozta a koinstrukczió módját. A beérkezett jelen-
tések szerint ez az együttes iskolázás a fiúkra jó ha-
tással volt és semmi különös bajt nem okozott. A mi-
niszter azonban tudvalevőleg eltiltotta az állami iskolákra 
nézve a leányoknak nyilvános tanulóként való felvételét 



és csak egyes demonstrácziós előadásokon való részvé-
telüket engedélyezte. Ezt a rendeletét a mi főhatósá-
gainknak is megküldötte. De világos, hogy ebben a 
tekintetben a mi iskolai hatóságainknak teljesen szabad 
kezük van. De egyöntetű szabályozásra van szükség. 
Az E. T. B. tehát azzal a határozati javaslattal megy 
a konvent elé, hogy hívja fel a kerületek figyelmét ezen 
ügy szabályozására, t. i. annak megállapítására, milyen 
feltételek mellett történhetik a leányoknak gimnáziumainkba 
való felvétele és iskolába járhatása. A konvent azután 
majd egységes szabályzatot alkot e fontos dologra nézve. 
Gimnáziumaink vagyona mintegy 38 millió K. Öt iskola 
kivételével mindenütt van köztartás, most már sok helyen 
internátus, négy milliónál több vagyonnal. 

Egyházunknak négy felsőbb leányiskolája van: Buda-
pesten a Baár-Madas, Debreczenben (leánygimnáziummal), 
Miskolczon és Szatmárnémetiben. A tanulók száma 
928 (előbb 885) volt (ref. 70%). Mindenütt volt inter-
nátus. Ezekben 170 növendék nyert elhelyezést, ezeknek 
vagyona több, mint félmillió K. 

A tanító- és tanítónőképző-intézetekről szóló jelen-
tést Fejes Áron nagyenyedi tanítóképzőintézeti igazgató 
terjesztette elő. Férfi tanítóképző-intézetünk van Debre-
czenben, Nagykőrösön, Nagyenyeden; tanítónőképzőinté-
zetünk: Debreczenben, Nagyváradon, Pápán és Szatmár-
németin. Az előbbiekben 304 nyilvános és 16 magán, 
az utóbbiakban 513 nyilvános és 89 magántanuló volt. 
Feltűnő, hogy a tanítónőképzőkben 68 növendékkel 
volt több, mint az előző évben. A növendékek legnagyobb 
része ref. és hét kivételével magyar volt. Mindenütt van 
internátus. A legtöbb segélyben részesültek a tanulók 
Nagyenyeden. A fenntartási költség összesen 534,000 K-t 
tett ki, a melyből 84,000 K volt az államsegély. 84 férfi 
ós 134 nő nyert tanítói oklevelet. Ez utóbbiaknak elhe-
lyezésére nézve az E. T. B. ismét azt javasolja, hogy 
tekintettel a tanítóhiányra, minden olyan egyházközségben, 
a mely két tanítói állást tart fenn, az egyik lehetőleg 
nővel töltessék be. Ebben a tekintetben még sok az 
előítélet. Előrelátható, hogy a jövőben még nagyobb lesz 
a tanítóhiány, ez ellen ezen előítélet leküzdésével lehet 
legeredményesebben védekezni. A nőkántoroktól sem 
kellene idegenkednünk. 

A polgári iskolákról is Fejes Áron adott jelentést. 
Öt van; egy vegyes Szentendrén és négy leány növen-
dékek számára: Kiskunhalason, Hajdúböszörményben, 
Marosvásárhelyen, Pápán. Az előbbiben, a mely most 
nyert új helyiséget, 97, az utóbbiakban 443 tanuló volt, 
a kiket 30 tanár és 15 óraadó tanított. Az előadó egy 
vallási sérelmet is terjesztett elő. A szatmárnémetii kir. 
kath. tanitóképzőintézetbe nem bocsátják be a ref. hit-
oktatót elvi okból. A miniszteri leirat szerint ezen nem 
lehet segíteni, mert az illető intézet nem állami vagyon-
ból tartatik fenn. Az ügy a konvent jogügyi bizottságá-
hoz megy. 

A népiskolákról a bizottságnak egy új tagja, Simon 
Károly hajdúhadházi tanító, az Országos Ref. Tanitó-

Egyesület elnöke adott részletes jelentést. Ő számolt be a 
legnagyobb csapatról és a legnagyobb munkáról. 2692 
népiskolánk van Kerületenkint Dunamelléken 249, Dunán-
túl 147, Tiszáninnen 426, Tiszántúl 1482, Erdélyben 
mindössze csak .188. Tanköteles gyermek volt 6—12 évig 
300,611; 13—15-ig 105,864. Ezek közül a mi ref. isko-
láinkba járt 6—12 évig 182,167; 13—15-ig 45,158. 
Nem járt iskolába 6 - 1 2 évig 18,876,13-.15-ig 19,006. 
összesen 37,882. Ez bizony elég tekintélyes szám (egyik 
főoka: a tanyai rendszer!) és méltó, hogy gondolkozóba 
ejtsen bennünket! Az iskolák kiadása volt 7.961,000K, 
melyből a nagyobb rész (3.961,000 K) egyházi alapból 
nyert fedezetet. Egyházunknak 2557 férfi- és 645 nőtaní-
tója volt az elmúlt iskolai évben. Örvendetes, hogy a 
mult tanévben mindössze három iskolánk lett államivá. 
Itt is volt szó egy vallássérelemről. Az történt ugyanis, 
hogy egy zemplénmegyei községben a mi ref. iskolánkba 
nem engedték belépni a kath. hitoktatót. A tanfelügyelő 
ezért megleczkéztette az illető lelkészt, a miniszter a 
lelkésznek adott igazat és a tanfelügyelő eljárását leirat-
ban helytelenítette. Vicém pro vice ! 

Az utolsó előadó: S. Szabó József is új ember volt 
e munkakörben. A középiskolai vallástanításról terjesz-
tette elő nagy figyelemmel hallgatott szép jelentését. 
Valóban fontos tárgy. Múló félben van már az a fel-
fogás, a mely ultraliberális körökben olyan belső meleg-
ágyra talált nálunk is, hogy a vallástanár munkája valami 
alsóbbrendű appendix-féle dolog középiskoláinkban. S 
valóban elsőrendű érdek, hogy a mi theologiánk nevelt-
jeinek színe és virága menjen erre a munkamezőre, olyan 
ifjak, férfiak, a kik nem engedik magukat semmiképen 
hamupipőke szerepkörre utaltatni, a kik tudnak, akarnak 
és mernek mindenféle felfogások mellett bizonyságot 
tenni az egy szükséges dologról, a tudományok tudo-
mányáról. Sajnos, hogy, mint a jelentés is mondotta, 
sok helyen nagyon sablonos keretek között mozog a 
vallástanítás. Sok helyen nincs külön ifjúsági istentisz-
telet és a középiskolai ifjúsági belmissziói munka is még 
csak pium desiderium. Az előadó határozati javaslata 
értelmében az összes középiskoláinkban külön ifjúsági 
istentiszteletek tartandók és mindenütt alakítandók ifjú-
sági egyesületek (a név mellékes !). Határozati javaslatot 
terjesztett elő az előadó a nem ref. intézetekbe járó 
tanulók vallástanitásának szervezése tárgyában is. Az 
állandó hitoktatók alkalmazása egyébként az állandó 
káplántartó helyek megállapításával lesz majd alaposan 
rendezhető. Bizony itt is sok a rendezni való! Érvényt 
kell szerezni többek között a törvény ama rendelkezésé-
nek, hogy a közalap jövedelmének egy bizonyos hányadát 
erre a czélra kell fordítani. 

Végül az énektanítási tankönyv ügye került ismét 
szőnyegre. A három beérkezett pályamű közül egy sem 
volt érdemes a jutalomra. Most Seprődi János kolozsvári 
kollégiumi énektanárnak már elkészített munkáját fogja 
kiadni az O. R. T. E. 

Az elnök kérő és köszönő szavai után, Baltazár 



püspök indítványára, a bizottság köszönetet mondott az 
elnökségnek a bölcs vezetés munkájáért. Az E. T. B. 
tagjai azzal a tudattal búcsúzkodtak, hogy a nagy és 
fontos ügyben méltó munkát végeztek. A bizottság jegy-
zője, Faragó János pápai főgimnáziumi igazgató, majd 
gondoskodik arról, hogy a jegyzőkönyv a szokásos Íz-
léses alakban a konventi ülések előtt megjelenjen s majd 
a konvent tagjai is élvezettel olvashatják a mi iskolá-
inkról szóló alapos és általában véve örvendetes jelen-
téseket. A jövő történetírója előtt nem megvetendő for-
rásmunkák lesznek ezek. —a.— 

Levél a Szerkesztőhöz. 
Nagytiszteletű Szerkesztő úr! 

Becses lapjának f. évi április 18-án megjelent szá-
mában nagytiszteletű Csikesz Sándor ref. tábori lelkész 
úr „Csendes jegyzetek" czím alatt a vallásos iratok ki-
osztása körül teljesített eljárásomat támadja, azt mond-
ván többek között, hogy a konventi iroda mindjárt az 
első rendelés alkalmával „lecsípett" abból, a mit kért 
s hogy „vérszemet kapott az iroda". 

Ezen — elismerem, hogy erőteljes — kitételekkel 
szemben és a czikkíró úr által feltett nyílt kérdésre ké-
rek mindenkit, a kiket illet, hogy vaktában emelt vádas-
kodás előtt tekintsék meg a vallásos iratokról vezetett 
számadásomat. 

Meggyőződhetnek abból arról, hogy a tömeges ké-
relmeknek a rendelkezésre álló készlet korlátolt volta 
miatt — sajnálatomra — csak aránylagos elosztás útján 
tehettem eleget s így a nagytiszt. Csikesz Sándor úr 
által kért 13,598 példány helyett — miután a 4800 
példányban kívánt iratokból készlet egyáltalán nem volt 
— legjobb akaratom mellett is csak 3596 példányt küld-
hettem. 

Megjegyzem, hogy Nagyt. Szerkesztő úr f. hónap 
14-én kelt becses megkeresésére f. hónap 17-én küld-
tem és egyidejűleg ismét küldök vallásos iratokat nagy-
tiszteletű Csikesz Sándor úrnak, még pedig az általa 
összeállított „Hadikórházban" cz. fűzetbői is 1450 pél-
dányt, melyet a tiszántúli egyházkerülettől csak most 
2—3 nap előtt kaptam kézhez.* 

Dr. Baksa Lajos, 
egyetemes konventi előadó. 

KÜLFÖLD. 
Németország. 

A keresztyén otthon és népéletünk megújhodása. 
JRump Johannes dr., a híres theologiai író, legutóbb e 
kérdésről tartott előadást a német Evangélikus Egyesü-

* Fenti közlemény, úgy hisszük, alkalmas a kedélyek meg-
nyugtatására. A jövőben bizonyára nem lesz ok panaszra. A hiba 
ott történt, mint már jeleztük, hogy a konventi iroda nem tudatta 
az illetékes tényezőkkel a szükséglet nagyságát. Ezek bizonyára 
gondoskodtak volna megfelelő és lehető gyors utánpótlásról. Helyes 
lenne, ha a konventi iroda időnkint nyilvános beszámolót küldene 
összes egyházi lapjainkhoz, arról, hogy mennyi iratot küldött szét 
és mily mérvű a kívánalom. 

letben. Szerinte két ellentétes világnézlet alakult ki. 
Az egyik tisztán anyagi alapon állva tagadja az Isten 
létét és működését s felsőbb hatalmak befolyását az 
emberi életre. A másik azt a meggyőződést vallja, hogy 
minden látható jelenség a láthatatlan Isten akaratának 
eredménye. Csupán ez a felfogás képes megfelelni arra 
a kérdésre, minő czél érdekében engedte meg Isten e 
világháború kitörését. A válasz nem kétséges az előtt, 
a ki a közelmúlt társadalmi életét és annak kinövéseit 
íigyelmes szemmel kísérte: Isten akarata bizonyára a 
népélet megújhodása, a mely azonban csak az egyén 
életének megtisztulása útján érhető el. Ezért szükséges 
a keresztyén otthon felépítése. Kell, hogy a vallásosság 
és a tekintély tisztelete, a keresztyén családi élet ezen 
pillérei ismét elfoglalják az őket megillető helyet. Újra 
kell ébreszteni az összetartozás öntudatát a német tűz-
helyekben, hogy a német otthon, mint nemzeti vagyon 
áldásos befolyását érvényesíthesse. A keresztyén otthon 
feladata egy öntudatosan német, öntudatosan keresztyén 
fiatal nemzedéknek vallásos hitre nevelése. A csöndes 
reform keresztülvitelének eszközeit Rump dr. a követ-
kező szavakban ismerteti. A német nemzet nyerje vissza 
vasárnapját és bibliáját. A vasárnapot töltsük meg lelki 
tartalommal. Nem egy gyáros ismerte el, hogy a vasár-
napi munkaszünet óta nagyobb eredményeket ért el. 
Sok katonánk csak a háború szenvedései közt ismerte 
meg a keresztyén vasárnap békéltető áldásait. Ismerje 
meg és szeresse meg népünk a bibliát. Egy német író, 
Freytag Gusztáv mondja, hogy a falusi lelkész és annak 
működése tette lehetővé, hogy Németország elviselje a 
30 éves háború szenvedéseit és nyomorát s ez a munka 
csak a biblia segítségével volt elérhető. Tábori levelük-
kel bizonyítja előadó, hogy az üdvösség utáni vágy éb-
redezik. Ezeket a vágyakozókat, ezeket a lelki éhséget 
szenvedőket kell a keresztyén otthonokban a biblia köré 
gyűjteni, hogy a nemzet minden rétegében, a hazatért 
kérges kezű vagy művelt férfiakból, bibliakedvelő, vallá-
sos irányú új arisztokráczia jöjjön létre. Figyelmeztetnek 
a győzelem veszélyeire is. Mert erkölcsi tőke nélkül még 
a győzelem is bukáshoz vezethet. A jövő feladata a kul-
turára ébredés, szabadulás idegen szokások majmolásá-
tól, német művészet kifejlesztése s végül monarchikus 
érzés és hazaszeretet erősítése, mely érzelmeket ezen 
háborúban Isten összefűzte. így lesz Németország a 
nemzetek javára őrizője a hűség és igazságosságnak, 
azon jellegzetes ker. vallásosságnak alapján, a melyet a 
szabadságharczok vitézei Németország újjászületésének 
föltételeként követeitek. K. L.-né. 

A német missziók helyzete. A missziói évkönyv ada-
tai szerint a német protestánsok körében 26 missziói tár-
saságnak 741 fő- és 4032 mellékállomásán 1637 európai 
és 8963 bennszülött hittérítő működött. Az európaiak 
között 1063 lelkész, 21 orvos, a többi tanító, munkás 
ós nő. A német misszióknak 4559 iskolájuk volt! A be-
vétel volt otthon több, mint 10 millió, a missziókban 
közel 3 millió márka. Legtöbb munkása a bázeli misz-



sziónak volt: 417, a rajnainak 217, a morva testvéreknek 
199, a berlininek 184. A bázeli missziói iskolai tanítvá-
nyainak száma 56,872! 

Diakonisszák a harcztéren. A német reformátusok 
lapjában, a „Reformierte Kirchenzeitung"-ban olvastuk, 
hogy a detmoldi ref. diakonisszaház 10 testvért küldött 
a nyugati harcztérre. Belgiumon, a sokat emlegetett Mau-
beuge városon át mentek hat bielefeldi diakonisszával 
együtt Laonba, a hol, mint a tudósítás mondja, rette-
netes ágyúdörgés között végzik a testvérek nehéz mun-
kájukat. Laontól nem messze van Peronne, a hol, mint 
erről már megemlékeztünk, 60 königsbergi diakonissza 
jutott franczia fogságba, a kik közül nyolczat „rablás 
és fosztogatás miatt helyeztek vád alá," mert táskájukban 
franczia törülközők voltak. 

IRODALOM. 

Heinricli Böhmer: „Studien zur Geschielite der Gesellschaft 
Jesu". I. Band. Bonn am Kliein. Verlag von A. Falkenroth. 1914. 
340 + 104 1. 

A Jézus-társaság újabbkori prot. ismertetői között 
kiváló helyet foglal el Böhmer, inarburgi theol. tanár. 
Kisebb műve e tárgyról a Teubner-féle „Aus Natúr und 
Geisteswelt" gyűjteményes kiadásban jelent meg „Die 
Jesuiten" czím alatt. 

Róm. kath. írók újabban sokat foglalkoznak Lu-
therrel, különösen a szerzetesek (Deniíie, Grisar). Ezeket 
a kutatókat, kik sokszor bámulatos aparátussal dolgoznak, 
az sarkalja, hogy Luther alakját kisebbítsék és ellen-
súlyozzák azt a hatást, melyet egyénisége a prot. keresz-
tyénségre gyakorol. „Okmányokkal" dolgoznak, csopor-
tosításukban nagy művészetet tanúsítanak. Mi protes-
tánsok nem félünk a reformátorok hibáinak felfedezésétől; 
mert ember-kultuszt nem űzünk, a reformácziót igazolta 
már az elmúlt négy századon át a történelem. 

Böhmer, a prot. tudós foglalkozik a modern ka-
tholiczizmus, a modern katholikus egyház és a Jézus-
társaság megalapítójával, Loyola Ignácczal. Nem elhomá-
lyosításra törekszik. Az igazságot kutatja. Az első jezsuita 
generális valóban méltó téma a prot. történész számára. 

Nálunk most (a „Budapesti Hírlap" szerint) a 
róm. katholiczizmus renészanszkorát éli. A Jézus-társaság 
úgy a fővárosban, mint a vidéken élénk munkásságot 
fejt ki. Üdvös dolog megismerni az ellenreformátor sze-
mélyiségét, igazi alakját, Böhmer művét melegen ajánl-
hatjuk theologusaiuknak komoly tanulmányozásra. 

Ebben az első kötetben teljes egészet nyerünk, 
mert ez tárgyalja Loyola életének történetét. Böhmer 
művében új megvilágításban látjuk a jezsuitarend ala-
pítóját. 

0 is nagy egyéniség volt, mint Luther, Kálvin. 
Az ő hivatása volt a reformáczió útját megállítani, nega-
tíve módosítani. Böhmer szerint nem volt tudós, nem 
volt szónok, de zseni volt a szervezésben, heroikus az 

önmegtagadásban és az énnek egy ideál érdekében való 
feláldozásában. 

Ifjú kora telve volt botlásokkal. Tisztán katonai 
bravúrok képezik ideálját. Mint igazi hős tiszt, meg-
sebesül Pampelona hosszas ostrománál. Hosszú beteg-
ágyán olvassa a legendákat, Jézus életét és Kempis 
művét. Ez utóbbi megtérésre indítja. A lelki harczban 
hősies erőt mutat vágyai leküzdésében. Azután lelki 
bravúrokon töri lelkét. Elzarándokol Jeruzsálembe. Ott 
intuiczió alapján megszereti a Jézust. Csodálatos hatása 
van az emberekre. Az egyházzal szemben soha sincsenek 
kételyei. Gyanúsítják, mint eretneket. Tovább megy út-
ján. Társakat nyer egy új alapítandó szerzetnek. 16 hó-
napos huza-vona után a pápa 1540 szeptember 27-én 
megerősíti a militia Christi szerzetét, melynek első gene-
rálisa, Loyola Iguácz maga az alapító, ki megéli szer-
zetének nagy elterjedését és felvirágzását. 

Érdekes az a párhuzam is, melyet Böhmer von 
Loyola és Luther megtérése között. Amannak lelkében 
7 hónapig tartott a belső küzdelem, Luthernél 7 eszten-
dőn át küzködött, míg elnyerte az üdvbizonyosságot. 

Persze egészen más párhuzam is érdekes lenne, 
ha a két férfiú életművének gyümölcseit nézzük. Loyola 
nem volt képmutató, nagy ember volt, nagyot alkotott 
és mégis ferde életirányt létesített — nem nézett oly 
mélyen Jézus életébe s nem látta őt oly igazán, mint 
Luther és a reformátorok. Csak ez magyarázza meg, hogy 
ez a bámulatos erő ós utolérhetetlen szervezet nem volt 
képes leverni a szétszórt és szervezésben gyenge életet, 
benső igazságot, mely a reformáczióban megnyilatkozott. 

Dr. Szeberényi Lajos Zs. 

Hindenburg. Nevét mindenki ismeri s minden, a 
mit hallunk róla, érdekelhet bennünket. Ezért örömmel 
fogadhatja mindenki Radó Antal vállalatának, a Magyar 
Könyvtárnak legújabb füzetét, a mely Hindenburgról 
szól. Az életrajz Százados István műve, nagy után-
járással készült, a háború folyamán felmerült adatok 
és értesülések gondos kritikájával s az olvasó szem-
pontjából kiváló érdeme a könnyed, friss és vonzó elő-
adás is, a melyből plasztikailag domborodik ki Hinden-
burg alakja. A nagyértékű füzetet, a melyet bizonyára 
sokan elolvasnak, a Lampel R. (Wodianer F. és fiai) czég 
adta ki; ára 60 f. 

A jó béke ezéljai. Mindenkiben ott él a béke gon-
dolata. A legaktuálisabb pillanatban jelenik meg gróf 
Andrássy Gyula tanulmánya A jó béke czéljairól, a mely 
higgadt gondolkodással, elvi alapon állapítja meg, mik 
azok a nemzeti és világpolitikai czélok, a melyekre a 
háború befejezésével törekedni kell, hogy a béke valódi 
béke legyen és biztosítsa a nemzet s az emberi kultúra 
fejlődését. A tanulmány az Olcsó Könyvtár-ban jelent 
meg a Franklin-Társulat kiadásában. Ára 40 fillér. 

Az Ébresztő április havi számában is érdekes dol-
gokat olvasunk a iniskolczi, brassói, nyíregyházai buda-
pesti katonaotthonokról. Mindenütt szeretettel karolják 
fel ezt az áldásos intézményt. Meg is érdemli. A buda-
pesti otthon, mint a szerkesztő jelenti, nemsokára na-
gyobb helyiséget kap, a mostani, Istennek hála, már 
régóta szűknek bizonyult. Kilátás van egyébként arra 



is, hogy a budapesti otthon túléli a nagy háborút és 
mint ennek egyik igazi nemes terméke, ezután is jó 
munkát végez majd a mi katonáink között, akiket eddig 
annyira elhanyagoltunk. A „katona-misszió" nem eshetik 
már ki a mi egyházi, belmissziói munkánk programin-
jából. De természetes, hogy miután a szolgálat e nemes 
munkájának a kezdeményezője az evangéliumi ker. sze-
retet és ennek találékonysága volt, úgy a jövőben is ez 
kell, hogy táplálja, erősítse. — Ez persze sokaknak nem 
tetszik, különösen azoknak, a kik minden evangéliumi ala-
pon nyugvó munkában is „felekezetieskedést" szimatolnak. 
Mint már mult számunkban is írtuk, a „Világnak" sem 
nyerte meg tetszését a budapesti katona-otthon. Most 
az Ébresztő is említi, hogy „Tea és imakönyv" cz. czik-
kében igaztalan és csúfolódó támadást intézett ellene. 
De íme minden rosszból is szárrnazhatik valami jó. Azt 
írja az Ébresztőben a szerkesztő, hogy épen e csúfolódó 
czikk útján ismerkedtek meg többen az otthonnal és 
fejezték ki szimpátiájukat ennek munkája iránt. Egy 
unitárius lelkész is ennek a révén értesült létezéséről 
és küldött számára antialkoholista iratokat. — Sok min-
dennek el kell hamvadnia a nagy megpróbáltatás tüzében. 
Többek között annak a kaczérkodási hajlamnak is, a 
mely ott van a mi sorainkban állók lelkében is a Világgal 
és azokkal szemben, a kik ennek háta mögött állanak! 

Hadikórházban. Imák és elmélkedések ref. katonák 
számára. Ilyen czímen jelent meg a Csikesz Sándor kis-
csányoszrói, jelenleg bécsi tábori lelkész által írt és 
szerkesztett imakönyv, a melyet sokan várván-vártak már 
és a mely égető hiányt van hivatva pótolni. Minden 
során meglátszik, hogy olyan ember írta, a ki erre egyike 
a legilletékesebbeknek, a ki fáradhatlanul ott jár, kel 
és szolgál azok között és azoknak, a kiknek lelki éhsé-
gét ez a könyvecske csillapítani óhajtja. Érdekesek és 
szükségesek azok a részletek, a melyebben „illemsza-
bályokat" is ad a kórházba menő magyar katonák 
számára, valamint azok is, a melyek kiváltképen az 
idegen országokban fekvők szükségleteit veszik ügye-
lembe. Tartalmát illetőleg legértékesebb terméke ez a 
háborús irodalomnak. De kár, hogy kiállítása, nyomása 
egyáltalában nem méltó a tartalomhoz. Betűi aprók és 
az egész a zsúfoltság fárasztó benyomását kelti. A tiszán-
túli egyházkerület adta ki, s mint a táblán is olvasható, 
a Baltazár püspöknek ajánlott füzet ennek a kerületnek 
ajándéka. íme egyszersmind siralmas emléke ez a köny-
vecske is a mi partikularizmusunknak. Ha összefogtunk, 
erőinket összetettük volna, tudtunk volna külsőleg is 
szebbet, kedvesebben fogadottat adni. De hát mi úgy 
félünk attól, hogy a mi vitéz, szenvedő katonafiaink 
valahogy meg ne tudják, hogy van magyar ref. egyház 
és ennek vannak áldozatkész „hívei, gyülekezetei", vannak 
a távollevőkre, szenvedőkre gondoló „atyafiak" és sokkal 
fontosabbnak tartjuk azt, hogy megtudják, hogy van ez 
meg amaz a kerület, a melynek püspökét így meg így 
hívják. — Jó volna, ha ezekre a dolgokra nézve újra 
kezdhetnénk . . . „újra gombolkozhatnánk!" 

Kis énekeskönyv czímű füzetben adott ki az er-
délyi ref. egyházkerület az általa használt énekeskönyv-
ből néhány szép dicséretet, alkalmi éneket és zsoltárt 
harczban küzdő hívei számára. Ez mindenesetre jó és 
iidvös dolog. A többi kerületnek is együttesen így kellett 
volna cselekednie. Mert ugyan dicséretreméltó a tiszán-
inneni ref. egyházkerület áldozatkészsége, hogy az ott 
begyült adományokból teljes énekeskönyveket küldött a 
konventhez szétküldés végett. De hát ennek a harcztéren 
levőkhöz kellő mennyiségben való eljuttatása . sok költ-
ségbe kerül és szinte lehetetlen. 

Az Igehirdető májusi számának (ára 1 K 30 f) 
tartalma: Mészáros János: A keresztyén éneke. (Vasár-
napi.) Mészáros János : A keresztyén imádsága. (Vasár-
napi.) Kiss Samu : A mindennapi kenyér. (Háború idején.) 
Jancsó Sándor: Az ég. (Aldozócsiítörtöki.) Dr. Deák Já-
nos : Az Ur szolgálata. (Vasárnapi.) Báró Podmaniczky 
Pál : Jövel szent Lélek! (Pünkösti.) Jancsó Sándor: 
A szent Lélek ereje. (Pünkösti.) Takács Sándor: A Lélek 
ereje. (Pünkösti.) Erdélyi Imre: Az Istenben való öröm. 
(Vasárnapi.) Kiadóhivatal: Nagybánya, Híd-utcza 19 sz. 
Előfizetési ár egész évre 12 K. 

EGYHÁZ. 

Választások. A felsőbaranyai ref. egyházmegyében 
az újabb szavazás alkalmával lelkészi főjegyzővé Szabó 
Károly nagyharsányi lelkészt, e.-ker. aljegyzőt, világi 
főjegyzővé Varga Nagy István ker. tanácsbírót, a pécsi 
ref. egyház főgondnokát választották meg. — A tiszán-
inneni ref. egyházkerületben Iclrányi Barna nagyszalánczi 
lelkészt választották meg az egyházközségek szavazatai-
nak többségével lelkészi tanácsbíróvá. 

Egyházmegyei közgyűlések. A tavaszi kerületi 
közgyűléseket megelőzőleg több egyházmegye tartott 
közgyűlést. A nagyszalontai egyházmegye közgyűlésének 
kiemelkedő mozzanata volt az új esperesnek, Böszörményi 
Lajos nagyszalontai lelkésznek beiktatása. Megnyitóbeszé-
dében kijelentette, hogy a gondnokkal (gr. Tisza István) 
egyetértőleg a felekezeti iskolák fenntartását szükséges-
nek tartja és addig, míg az összes felekezetek iskolái 
államiak nem lesznek, egyetlen felekezeti iskolának fel-
adását sem helyesli. Az egyházmegye volt esperese, Széli 
Kálmán ny. lelkész megírta Tisza Kálmán egyházmegyei 
gondnokságának történetét és ezt megküldte az egyház-
megyének ; a jegyzőkönyvben kinyomatják. Előző napon 
az egyházi értekezlet ülésezett és kimondotta, hogy lel-
készértekezletté alakul, hogy miért, arról nem szól a tudó-
sítás. A bihari ref. egyházmegye Sulyok István esperes 
és Bary József gondnok elnöklete mellett, tartotta gyű-
lését. A 46 pontból álló tárgysorozatot délig letárgyalták. 

Egyházi községi lapok. A budapesti ref. egyház-
község lapja, az „Egyházi Értesítő" április havi száma 
is gondos szerkesztésben hű képet ad a paróchiális kö-
rök és az egyház kebelében lévő belmissziói egyesületek 
eleven munkájáról. Érdekes rovata a „Szerkesztői üze-
netek", a melyben a „tudakozódók" részére vannak 
felvetett nagy problémákra vonatkozó szép feleletek. — 
De a felemelő dolgok mellett megdöbbenéssel olvastuk 
a Szomorú eset cz. czikket, a melyben egy egyháztag 
panaszosan ír arról a sajnálatos dologról, hogy az egyik 
paróchiális kör templomában a nagypénteki esti isten-
tiszteleten az ottani segédlelkész a helyhez és alkalom-
hoz méltatlanul végezte (ismételten) szolgálatát. A lel-
kész és a presbitérium bizonyára elejét veszi az eset 
megismétlődésének. — A poroszlói ref. egyházközség 
lapjában, az Egyházi Életben olvassuk, hogy „a pres-
bitérium egy régi négymázsás harangját (1739-ből) min-
den váltságdíj és ellenérték nélkül felajánlja a magyar 
haza és hősiesen küzdő hadseregünk szükségletére, sőt 
ha a szükség úgy hozza magával, kész lesz két kisebb 
harangját is a haza oltárára odaajánlani". Hát ehhez 
nem kell kommentár. Adja Isten, hogy ne legyen szük-
ség rájuk ! -— A budapesti ev. egyházközség buzgó lelkésze, 
Raffay Sándor egy kis gyülekezeti hetilapot szerkeszt, 
a mely Budapesti Evangélikusok Lapja czímen kezdte 



meg pályafutását. Ingyen osztogatják ezt is az istentisz-
teleteken. Áldás kísérje útjait! 

H orthy Szabolcs temetése. Az Ev. Orálló-ban Dzurá-
nyi Dezső ev. tábori lelkész leírja a hős főispánnak és 
ref. egyházmegyei gondnoknak temetését, a melynél (ref. 
tábori lelkész hiányában) neki jutott a szomorú feladat, 
a temetési szertartás végzése. „Novoradomsk ban voltam. 
Január 28—29-ike lehetett. A napra már nem emlék-
szem. Kis szobám asztala mellett a németországi Ro-
senberg ev. parókiájáról hozott apró karácsonyfa kígyó-
hosszúságú gyertyáinak fénye mellett merengtem. Az 
idő este nyolczra járt, Merengésemből kopogás ébreszt 
fel. Szomszédom, a losonczi Rakottyai hadnagy (a losonczi 
ref. egyház buzgó híve. Szerk.) lép be egy huszárkapitány 
kíséretében. Bemutatja, Beöthy Pál képviselőházi elnök 
0 exczellencziája a látogatóm. Helyet foglalnak. Horthy 
Szabolcs temetése végett keresett fel. Horthy már egy 
hónapja eltiint. Rakottyai hadnagy autótúrája alatt ér-
tesült holtteste megtalálásáról. Mikor a kegyelmes úrnak 
ezt bejelentették, a távolból azonnal Novoradomskba uta-
zott, hogy a halottat agnoszkálja. Arra kért, hogy más-
nap délután végezzem el a temetési szertartást. Bár a 
rosszullét jelei mutatkoztak rajtam, készséggel rendel-
kezésére álltam. Másnap kora reggel Beöthy Pál autón 
kiment a helyszínére. Egy bokor tövénél feküdt Horthy. 
Fejlövést kapott. Ide vánszoroghatott és minden segítség 
nélkül kiszenvedett. Iratai, „Legitimationszettl"-je hiány-
zottak. Szikár ember volt, arczvonásai nem változtak. 
Holttestének baja nem esett. Neve blúza bélésébe volt 
bevarrva. O volt, Horthy Szabolcs. Az alkony már le-
bocsátotta sötét fátyolát, mikor Rakottyay hadnagy autója 
5 órakor báró Kazy őrnagy lakására vitt, 0 exczellen-
cziája Horthy Szabolcs életrajzának egy üvegdugóval 
ellátott lapos palaczkba való betevésével volt elfoglalva. 
Azonnal indultunk. A koporsóba helyezett holttestet 3 
deszkából álló szekéren vontatta egy lengyel két szá-
nalmas gebéje. A sáros úton Beöthy Páí, Rakottyai 
hadnagy és én haladtunk közvetlenül a kocsi mögött. 
Utánunk báró Kazy és még két tiszt lépkedett. Ez volt 
a teljes gyászkíséret. Az előtűnt csillagok fénye mellett 
fél 6 órakor értünk a temetőbe, hol a bejárat közelében 
jobb oldalt temettük el Horthy Szabolcsot. (Itt közli az 
az imát, melyet elmondott.) Az ima után a gyászkíséret 
letérdepelt és mindnyájan halkan egy rövid fohászt rebeg-
tünk el az egek Urához. A temető fái között hideg szél 
suhant végig. Mintha onnan fentről, a hadak útjáról, jó 
Csaba vezér táborából a Horthy Szabolcs utolsó üdvöz-
lete lett volna a hűséges baráthoz. Másnap a kór tel-
jesen levert lábamról, hastífuszba estem." 

Helyreigazítás. Az „Egyházi Értesítődben „Szo-
morú eset" czím alatt egy olyan hírt kellett közölnöm, 
a mely miatt több embernek sajnálatos kellemetlensége 
támadt. Miután pedig az „Egyházi Értesítő" következő 
száma még hetek múlva jelenik meg, kijelentem, hogy 
nagypénteken este csak három helyen volt ref. isten-
tisztelet és a mondott eset sem a budai, sem a kőbányai 
templomban nem történt. Sebestyén Jenő, az „Egyházi 
Értesítő" szerkesztője. 

Lelkészmeghívás. A soltvadkerti ref. egykázközség 
nyugalomba vonuló lelkésze, Kiss Adolf iránt érzett 
szeretetének jeléül f. hó 18 án Vásárhelyi Pál magyar-
rétfalui lelkészt, a nyugalomba vonuló vejét hívta meg 
lelkészéül. 

Adományok. Katonáink lelkigondozását szolgáló ira-
tokra újabban a következő adományok érkeztek: Szánk 
17*29, Pomáz 13'58, Magyargyönk 20"21, összesen 50"99 K. 
A mult számunkban közölt összeggel 6027'62 K. 

ISKOLA. 

A debreczeni főiskolai igazgatótanács ülése f. 
hó 7-én volt dr. Baltazár Dezső püspök és gróf Dégen-
feld József főgondnok elnöklete mellett. Mély fájdalommal 
emlékezett meg a gyűlés három elhunyt tanácstagról: 
Horthy Szabolcs, Helmeczy József gondnokokról és Jászi 
Viktor egyetemi tanárról. Dr. Kun Béla az igazgatótanács-
jegyzői állásról lemondott. Helyére dr. Pokoly József 
egyetemi tanárt választotta a tanács. A különféle ado-
mányokról szóló jelentés után az egyetemre ki nem 
nevezett két tanár ügyét tárgyalták. Az egyiket az el-
nökség már régebben kinevezte könyvtárnoknak s a 
tanárképző igazgatójának, a másikat pedig Máramaros-
sziget választotta meg jogtanárnak. A patrisztikai tan-
széket az egyetemen addig nem állítják fel, míg a fő-
iskolának évi 70 000 K íizetéssel kell hozzájárulni az 
egyetem fenntartásához. Márk Endre volt kollégiumi 
ügyész érdemeit s kiváló szolgálatait az ülés jegyző-
könyvében örökíti meg. Dr. Varga Zsigmond könyvtárnok 
s doczens íizetését 2400 K-ról 4000 K-ra emelte azzal 
az elkötelezéssel, hogy a lelkészképző intézetben heti 
négy órát tartson. Részvéttel emlékezett meg az ülés 
Roncsik Lajos pénzügyi bizottsági elnök haláláról, a 
kinek helyére Márk Endre polgármestert választotta meg. 
Sok szóra adott okot az akadémiai, most már egyetemi 
internátus, a mennyiben ezen intézmény részint az épít-
kezésből, részint azon körülményből folyólag, hogy he-
lyiségeinek nagyobb részét katonai kórházzá foglalták le, 
rendkívüli kedvezőtlen anyagi helyzetben van. A theo-
logiai fakultásnak a promotió jogát a miniszter még 
mindeddig nem adta meg, a miért ez ügy sürgős intéz-
kedésre szorul. Az igazgatótanács javasolja az egyház-
kerületi közgyűlésnek, hogy kollégiumi igazgatónak hat 
évre dr. Kun Béla, a lelkészképző igazgatójává Kiss 
Ferencz, a tanárképző igazgatójává dr. Mitrovics Gyula, 
a bölcsészeti szeminárium vezetője dr. Pokoly József és 
a jogi szeminárium vezetőjévé dr. Tóth, Lajos válasz-
tassék meg. Az igazgatótanács, hosszas vita után, a 
lelkészképző igazgatójának előterjesztésére úgy hatá-
rozott, hogy a theologusok a jövőben csak a Nagytemp-
lomban és Kistemplomban teljesítenek istentiszteleti 
szolgálatot. A debreczeni ref. főgimnáziumnál megüre-
sedett német tanszékre első helyen dr. Benigni Gyulát, 
a I. magyar-latin tanszékre Barcza Józsefet, a II. magyar-
latin tanszékra Dékány Sámuelt, jelöltették. A tanító-
képző-intézet igazgatójának részletes jelentése kapcsán 
v,2 ülés meggyőződést szerzett azon nehézségekről, a 
melyekkel ezen intézet ezen iskolai évben a rendkívüli 
körülmények között küzdött. A háborúban elhunyt Kovács 
István tanszékére első helyen Nagy Imre kiskunhalasi 
ref. főgimnáziumi tanár a jelölt. Az intézet rendtartá-
sának 13 év óta húzódó ügye az elintézés felé köze-
ledik, a mennyiben a Rendtartás elkészült s csak még 
a szükséges felülvizsgálaton kell keresztülmennie. 

Bánóczy Endre, a nagykőrösi ref. főgimnázium 
kiváló, rokonszenves tanára, a ki a budapesti ref. fő-
gimnáziumnál is szolgált, annyi ezer bajtársával együtt 
a przemysl-i várban volt, mint a 8. honvéd gyalogezred 
főhadnagya. Az utolsó kétségbe esett kirohanás alkal-
mával esett, mint Kievből a főgimnázium igazgatójához 
intézett levelében írja, orosz, fogságba, Az Úr vezérelje 
őt vissza szenvedő bajtársaival együtt! 



EGYESÜLET. 

A Budapesti Ref. Keresztyén Ifjúsági Egyesület 
április 25-én, vasárnap este 7 órakor, a Ref. Theologiai 
Akadémia dísztermében (IX., Ráday-u. 28., II.) tartja ez 
idényben utolsó családi estélyét a következő programmal: 
Közének, ima. Ne féltsétek a magyart: Jánosi Gusztáv-
tól. Erős hit: Ábrányi Emiltől. Szavalja Tóth Rezső. 
Beethoven : Grand septuor, I. rósz. Zongorán négy kézre 
előadják Wanner Dóra és Reinacher Matild. Bibliát ma-
gyaráz : Raffay Sándor. Szünet. Felolvasást tart: Orth 
Ambrusné. a) Románcz. Dal Tarnay Alajostól, b) „Ma-
gyarok Istene" Erkel Ferencztől. Énekli Dubrovszky 
Nelly, zongorán kiséri Wind In ez. Zárszót mond és imád-
kozik : dr. Koczogh András. Közének. 

A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövet-
ség április hó 24-én, szombaton este 7 órakor, a Ref. 
Theol. Akadémia (Ráday-utcza 28. szám) dísztermében 
jótékonyczélú hangversenyt rendez. Az estély tiszta jö-
vedelme a Szövetség lapjának, a Diákvilágnak a hadba-
vonult főiskolai ifjúság részére több ezer példányban és 
minden hadbavonult diáknak ingyenesen megküldi. Mű-
sor. Megnyitó. Tartja dr. Alexander Bernát. Landgraf-
Gábler : Magnard, Melodráma. Szavalja Fiers Elek. Zon-
gorán játssza a szerző. Purcell: Air; Gabler : Bölcsődal; 
Popper: Szerenád. Gordonkán előadja dr. Sebestyén 
Sándor csellóművész. Zongorán kíséri Gábler Vilmos, a 
Nemzeti Zenede tanára. Volkmann : Serenade F-dur, négy 
tétel. Előadja a ref. Főgimnázium ifjúsági zenekara Szi-
tányi Miklós vezetésével. Szünet. Noseda: Rote Rosen; 
Kühne: Az éj. Énekli Keömley Bianka énekművésznő. 
Zongorán kiséri Tarnay Alajos zeneakadémiai tanár. 
Goldmarck: Air; Sarasate : Zigeunerweise. Hegedűn 
előadja Koncz János hegedűművész. Zongorán kíséri 
Tarnay Alajos zeneakadémiai tanár. Mozart: Figaró 
lakodalma. Előadja a Ref. Főgimnázium zenekara Szitá-
nyi Miklós vezétésével. Záróbeszédet mond Victor János, 
a Szövetség főtitkára. 

GYÁSZROVAT. 

Helmeczy József szatmári ügyvéd, országgyűlési 
képviselő, a nagybányai ref. egyházmegye gondnoka, 
minden jó és nemes ügynek buzgó munkása elhunyt. 
Szatmáron Széli György esperes, Boros Lajos szatmári 
lelkész, a batizi családi sírboltnál Soltész Elemér nagy-
bányai lelkész, egyházmegyei főjegyző szolgált. 

Farkas András pókafalvai gazdatiszt 50. életévében 
1915 márczius 26-án este 8 órakor Nagyenyeden elhunyt. 
Az elhunytban a pókafalvai szegény ref. magyar egyház 
buzgó presbiterét és Torró Miklós pókafalvai lelkész neje 
testvérét veszítette el. 

Kónya István ref. tanító, a 10-ik honvéd gyalog-
ezred hadapródja és Hetessy Lajos, a pápai ref. theol. 

akadémia II. éves növendéke az északi harcztéren hősi 
halált halt. 

Józsa Gábor tóti-i ref. lelkész életének 68-ik évé-
ben elhunyt. 

Özv. Lágler Sándorné, szül. Csutliy Juliánná 
hosszas kínos szenvedés után, életének 60-ik évében, 
f. hó 12-én elhunyt. Egy hétig volt özvegy, elment az-
után, kinek mindhalálig hűséges felesége volt. Ezzel a 
szomorú híradással kapcsolatban közlünk néhány rész-
letet abból a szép méltatásból, a mely a szerkesztő el-
hunyt nagybátyjáról, Lágler Sándor kölesdi ev. lelkészről 
az ottani egyház buzgó gondnokának, Koritsánszky Ottó-
nak tollából a „Tolnavármegye és Közérdek" cz. lapban 
(Bodnár István egyházmegyei tanácsbíró szerkeszti) meg-
jelent. „ . . . A mióta kivonult a kölesdi parókiából, hogy 
egy emberöltőn át végzett kultúrmunka fáradalmai után 
a megérdemelt pihenésnek adja magát, a mint bekerül-
tünk a meghitt fekvésű siómenti községbe, ott kandikált 
ki az egyik sárgára meszelt háznak elcsipkefüggönyözött 
ablaka mögül egy jóságos, mélytekintetű okos fej, melyet 
tisztességben megőszült, selyemfinoinságú haj koronázott. 
A Lágler Sándor jellegzetes feje volt. Az évtizedek vé-
gig barázdálták homlokát, ránczba szedték arczát, melyről 
annyi derű, oly kimondhatatlan jóság sugárzott le. És 
nefelejcskék szemei színvesztettek lettek. Az egykor erős 
növésű ember összeesett s szemlátomást lett rajta úrrá 
a kórság. Az ő mindenre kadencziát tudó, mély tudo-
mányát, széleskörű olvasottságát apró pénzre is szívesen 
felváltó típusos humort, a mely a mindenkik „Sándor 
bácsiját" széleskörben ismertté tették, már régen elhes-
segette az öreg kornak sok baja — betegsége, a melyek 
láthatatlan utakon jöttek és győzedelmeskedtek. Lete-
pertek egy embert, a ki messze felülemelkedett a hét-
köznapiasságon. Nem mindennapi konczepcziójú agy volt. 
Soha sem kereste az érvényesülést és ezért végig meg-
maradt az ő szerény parókiájában, a melyben bölcsője 
ringott s a melyben zsenge ifjú korában azokat a maga-
sabbra vivő álmokat szőtte-fonta, a melyek sohasem 
valósultak meg s a melyek megvalósításán nem is dol-
gozott soha. Mert magáért semmit sem tett, de másokért 
mindent ! Magyarrá tette egyházát és sokkal mélyebben 
elkalandozott az irodalom berkeibe, mint azt sokan tud-
ták. Az általa és Kálmán Dezső ref. lelkész által szer-
kesztett folyóiratban megjelent szép czikkein, talpraesett 
felolvasásain kívül voltak értékes műfordításai is, a 
melyeket csak kevesen ismertek, És most meghalt ez 
a jó ember, ez a derék barát, ez a mindenkihez jósá-
gos, őszhajú, szerény életű öreg pap És én úgy ére-
zem, hogy a mikor könnybelábad aszemem az ő el-
múlásán s végig halad az orczámon egy forró könny-
csepp, a mely szívből fakadva érte hull, csak azért 
nem időzhetünk a mai vészteljes időkben érdeme sze-
rint hosszan ravatalánál, mert hisz ép ezért küz-
dünk, ezért dolgozunk, hogy olyan életet teremthes-
sünk, biztosíthassuk e nemzetnek, hogy ilyen embereink 
tudásuk, képességükhöz méltó életet élhessenek. Egy 
emberöltőn át generácziókat nevelt magyarrá, munkás 
polgárává e hazának. Ezek — mi — fájó érzéssel eltelt 



szívvel álltuk körül koporsódat, áldott emlékű öreg jó-
barátunk, nevelőnk — vezetőnk; és siratjuk, hogy a te 
jóságos tekinteted nem mosolyog már felénk. 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 

H1RDETESEK. 

E R Z S E B E T K I R Á L Y N É 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. 

palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

utóda 

LEtüfi magyar óragyér gőzerö-
berendezéssel. 

L L E R J 1 J O S 
M A J E R K Á R O L Y 

Budapest, VII., Thököly-út 52, 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

B le lkész urak s z í v e s f i g y e l m é b e ajánljuk a kiadásunkban 
m e g j e l e n ő é s közkedvel t ségnek ö r v e n d ő úgynevezet t 

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.-

Vászon- és félbőrkötésben . 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . 
Celluloid- és kristálykötésben 
Fehér csontkötésben . . . 
Fekete csontkötésben . . . 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor. 

8" alaKban 17Va cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor. 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.60 kor.-tól 10.— kor. 
Csont- és celluloidkötésben . . 4.40 kor.-tól 6.— kor. 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor. 

ig 
ig 
ig 
ig 
ig 

-ig 

ig 
ig 
•ig 
•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 meg1. 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., Ahadémia-u. 4. 

A. l e g j o b b 
kályhákat é s ^ ^ ^ k a n d a l l ó k a t 

c s á s E é L x d é s i c i x é i l y l 

u . d - v a x - 1 s z á l l í t ó 

szállít 
H B I M H . 

H t i d a p e a t , T b o n e t - u a v a r . 
Különlegességek: templomok, csalaöi há-
zak, iskolák, irodák stb. részére. Több 
mint 100,000 van belőle használatban 

Valódi 
osak ezze 

a rédő-
*egygyel . 

MEIDINGER-OFEN 

fcü. H E I M ^ 
Prospektusok és költségvetések Ingyen és bérmentvs. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 
Budapesten Thonet-udvarlisn. 

M a r i a Valéria utoaa lO. 

RÍEGER 0 T T 0 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és ki tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért.a 

HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mil l ió korona 
évi árúforgalommal. 

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, csőrendszerü (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-n ól 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 dí jmentesen szolgál. :: 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL ker*, Máría-utcza 11. 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. j* Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. 

Konfírmáczíóí Emlékkönyv . • K 3*50 és 6.— 
Szabó Aladár: Jézus élete, fűzve K 3*— kötve 5*— 
Újtestamentum zsoltárokkal . . —.30 és —.60 
Konfírmáczíóí emléklapok 100 drb , . K 5.— 
Enekeskönyvek, zsoltárok . . . . K J*20-tól 

legfinomabb kivitelben. . . . • K 12-ig 
Vallásos íratok, fali táblák, stb. 

Egyéb theologiai újdonságok: 

A boldogság feltételei 
n y o l c z e l m é l K e d é s 

írta ifj. Szabó Aladár 

Ára 1 Korona 

BeszédeR és imák 
Háborúi alKalmaKra II 

Összeállította dr. Lencz Géza 
ref. theol. tanár 

Konfirmációi 
ajándékok 

Kaphatók: 

Kókaí Lajosnál, 
Budapest IV. t 
Kamermayer Károly-utcza 3* 

FÍORNYÁNSZKY VLKTOR CS. ÉS KJR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 1 8 0 5 . 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZ 
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 k é z i r a t o k , e lőf ize tés i és h 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 KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesztők : 
páióczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
B ö s z ö r m é n y i J e n ő , M a r j a y Károly, S e b e s t y é n Jenő , 

T a r i I m r e d r . e s Veress J e n ő 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 ko r . , 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, nyolezad 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 : Isten kardja. Dr. Patay Pál. — V e z é r c z i k k : Lesznek-e új tkeologusaink? Marjay Károly. 
— T á r c z a : Levél Boszniából. Tóth József. Szivárvány. Ortli Ambrusné. — B e l f ö l d : Erdély tükre. — x.— — Iro-
da lom. — E g y h á z . — I sko l a . — E g y e s ü l e t . — Gyászrova 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 . 

Az Élet Könyvéből. 

isten kardja. 
„A Lélek kar i já t is felve-

gvétek, melv az Isten beszéde." 
Et'ez. 6.17. 

A főrendiházban levő hadi kiállításon különösen 
megragadták és foglalkoztatták lelkemet a kicsorbult, 
berozsdásodott, vérfoltos kardok. 

Istenem, milyen rettenetes lehet az, a midőn a 
kard átjárja a szívet, a vesét! 

A képzettársulás folyamata megindul lelkemben. 
Gondolok a mondás „Isten kardjára", a melynek birto-
kában a félelmetes hún király: Attila Isten választott 
eszközének tartotta magát. A kard sújtott, sebzett, gyil-
kolt, de végleg nem győzött, maradandót nem alkotott. 
Az „Isten kardja" álom volt, mese volt. Gondolok az 
Istentől tényleg kiválasztott népre, a melynek „látója", 
prófétája kardokat látott, a melyekből a békés foglal-
kozás es?közei: kaszák lesznek. 

A próféta látomása még nem vált valósággá. Na-
gyon is „arany" korszakban éltünk, azért kezdett az idő 
vassá válni, a hogy egy régi költőnk énekelte. Jobban 
forgott az arany, jobban gurult a rubel, mint a hogy 
hatott az Isten kardja, az Isten beszéde. Nincs okunk 
kétségbevonni azt, hogy még mindig felette áll a gaz-
dasági érdek törvénye még a hit törvényének is, a mint 
egyik lapunk hangoztatta. Ha sok, igazán keresztyén 
egyénnél nincs is ez így, a keresztyén és nem keresz-
tyén vagy névleges ker. egyénekből álló társadalmaknál, 
nemzeteknél még bizony így van. 

A mult elesett hatalmunkból, a jövendőnek urai 
vagyunk — irta Széchenyi István. Hogy tényleg urai 
legyünk, olyan értelemben, mint Megváltónk mondta : 

Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet, 
vegyük fel az „Isten kardját", forgassuk jobban, mint 
eddig tettük, mint elődeink tették; közelebb jutunk az 
óhajtott időhöz: a midőn a kardokból kaszák lesznek. 

Az Isten kardja, az Isten beszéde először bennünket 
győzzön meg igazán a bűn rettenetes, veszedelmes vol-
táról. bennünket győzzön meg arról, hogy Krisztusban 
igazán van, de nélküle nincs üdvösség, bennünket győz-
zön meg, lelkészeket arról, hogy ez nem theologiai párt-
állás, nézet dolga, győzze meg világi vezetőinket: gond-
nokot és főgondnokot, híveket arról, hogy ez van olyan 
lényeges az evang. keresztyénségben, mint a liberálizmus 
és szabad kutatás hangoztatása. 

Az Isten kardját a Lélek kardját felvegyétek, mely 
az Isten beszéde! Ha egyházunk ezt kiejti kezéből vagy 
nem forgatja jobban, mint eddig tette, tudomásul veheti 
Urának hadüzenetét: Ellened megyek hamar és vívok 
(méltatlan tagjaid ellen) számnak kardjával. Jelen. 2.1Ö. 

Adjunk egyházunk minden tagjának kezébe az 
Isten kard ját! Minden tagjának kezébe, a testileg vak 
tagjainak kezébe is! 

Vak katonáink testi szükségeiről igazán megható 
módon kezd gondoskodni a társadalom és bizonyára az 
állam is. 

A hadi kiállításon láttam Jókai regényei közül egy 
párat a vakok írásjegyeivel nyomtatva. Érdeklődtünk a 
vakok nyomdájánál a szentírás felől is. A négy evang. 
ki van nyomtatva. Vájjon elég példányban-e? Nem kel-
lene-é az egész újtestamentumot legalább kezükbe adni ? 

Ki gondoskodjék ingyenes terjesztéséről ? A vakok 
intézetétől nem várhatjuk. Nem kellene-e, a vakok spe-
cziális lelki világát szem előtt tartva, egy kis könyvecs-
két, traktátust készíteni és ingyen eljuttatni minden pro-
testáns atyánkfiához! 

Bizonyára szívesen vállalná a Prot. Egyh. és Isk. 
Lap, hogy az adományokat erre a czélra elfogadná! ? 

A katonák közt kiosztandó füzetek költségére be-
gyűlt adományokból is lehetne erre a czélra juttatni. 
Egy vasárnap, vagy hétköznap ezen kérdést tárgyaló 
prédikácziós istentisztelet perselvpénzét lehetne erre a 
munkára fordítani. 

Van-e tagja a ker egyháznak, a kinek nagyobb 



gyöngédséggel mondaná, mint a vaknak, nemcsak Pál 
apostol, hanem maga Jézus Krisztus is : A Lélek kardját 
felvegyétek, mely az Isten beszéde ! 

De hogyan vegye szegény igazán csak a kezébe, 
ha nincs neki bibliája és ha ezt nem látják meg azok, 
a kiknek van szemük. 

Dr. Patay Pál. 

LESZNEK-E ÚJ THEOLOGUSAINK ? 

A rendkívüli idők rendkívüli teendőket kívánnak. 
Nem is tudjuk mi beleképzelni magunkat a középiskolák 
VII. és VIII. osztályú tanulóinak helyzetébe, lelkivilágába. 
Ez a mostani érettségi készülődés és vizsgázás . . . íme 
a hívó szó újra megcsendült: . . . elfogyott a regi-
mentje . . . " Ki gondolta volna a kezdet kezdetén? A 19 
éveseket szólítja zászló alá. Sőt készül az új törvény, 
a javaslat ismeretes is már, mely szerint a 18 évesek 
is sorozás alá kerülnek. 

Minderről azért emlékezünk meg, hogy feltegyük 
ezt az egyház szempontjából nem közömbös kérdést: 
hányan s kik lesznek az elsőéves theologusaink ? 

A szemrehányó hangot, mely a mindenkit túliiczi-
tálni akaró „hazafiaskodás" ajkán rögtön hangzik is tán, 
könnyen elhallgattathatjuk, hogy ilyen nagy élet-halál-
küzdelemben is az egyház érdekét hangoztatni merjük ? 
Igen. A mikor a vidéki harmadrangú kis színtársulatok, 
kabarék, a különböző sörgyárak, pénzintézetek stb.-ik 
nagy számban felmentést kaptak tagjaik, munkásaik, 
hivatalnokaik számára: könnyelműen nem mondhat le 
jövendő munkásairól az egyház sem ! 

Úgy tudjuk, hogy VIII. osztályos fiainktól senki 
sem kérdezte meg, hogy milyen pályára készülődnek, 
hanem a testi alkalmatosságuk szerint, tekintet nélkül 
jövendő hivatásukra, besoroztattak. A testi alkalmatosság 
..mértékét" pedig az eredmény mutatja. A ki csak ép-
kézláb ember volt közülök: mind bevált. Ezeket a most 
érettségizett fiúkat tehát jövőre nem láthatjuk theologiai 
akadémiáinkon. Legfeljebb a katonai szolgálatra alkal-
matlanokat. Ezek pedig legnagyobb részben olyan testi 
hibában, fogyatkozásban szenvednek, hogy a lelkipász-
tori hivatásra sem alkalmatosak. 

Az elmondottak orvoslásáról korábban kellett volna 
gondolkodnunk. Hanem most a benyújtott törvényjavas-
lattal. mely a 18 évesek sorozásáról szól, elveszítjük a 
későbbi theologiai évfolyamot is. Evangéliumi egyhá-
zainkra a keresztyénség és a magyarság szempontjából 
egyformán kimondhatatlan nagy hivatás várakozik. Már 
most, ha két-három esztendőbeli theologiai évfolyamot 
számítunk is az öt theologiáról, a mely ilyenformán 
csaknem egészben elmarad: akkora vérveszteség ez egy-
házainkra, hogy el sem gondolhatjuk előre, holott így 
is káplánhiányról s a theologusok folyton csökkenő szá-
máról panaszkodtunk. 

Nem tudjuk, hogy a római kath. egyházban szo-
kásos úgynevezett „kispapok" intézményét és kékszínű 

reverendáját, ezzel együtt papnevelésük folytonosságát 
mennyiben vette s veszi figyelembe a katonai hatóság. 

A kérdés elintézése, az bizonyos, hogy nagyon 
nehéz, mert a kik a katonai szolgálat alól szeretnének 
kibújni: első sorban sietnének theologiáinkra. Ezt rész-
ben érezhettük már a most lefolyó iskolai év elején. 
Próbálkozott itt-ott egy-egy „hadimenekült", theologus-
nak akarván beiratkozni. A nehézség azonban nem ok 
arra, hogy ne foglalkozzunk vele. 

Mi ezen alkalommal nem is szándékozunk a kérdés 
megoldásának módjaival foglalkozni. Egyházunk és nem-
zetünk jövendőjét oly mélyen érintő körülményre ezennel 
felhívjuk az illetékesek figyelmét. Kérjük theologiai aka-
démiáinkat, egyházi hatóságainkat, főleg püspökeinket, 
a kik papnevelésünknek legfőbb őrei, hogy foglalkoz-
zanak vele, nehogy a jövendő szeptemberben üresen 
maradjanak az I. évesek tantermei. Kérjük laptáreainkat 
is, hogy szóljanak hozzá e kérdéshez, hátha nem tör-
ténik egészen hiába. 

Marjay Károly. 

TÁRCZA. 

Levél Boszniából. 
Nagytiszteletű Uram ! 

Mi most itt olyan átjáróház vagyunk, a hol néha 
nagyon sokan mennek keresztül, sokan meg is állnak 
rövid időre, aztán megint elvonulnak. Mutatja különben 
az is, hogy míg nagypénteken vagy 250 hallgatónk volt,, 
addig húsvétkor alig 25—30-an. Az úrvacsorát pedig mind-
össze 6 magyar és 3 német katona vette fel. Mert épen 
húsvét reggelén vonult el tőlünk egy jó csomó katona, 
hogy helyet készítsenek az utánok jövőknek. 

A népfelkelők között volt három baptista katonám, 
a kik első prédikáczióm óta, ha tehették, felkerestek. 
Részint bácskai, részint slavóniai svábok. Mind a három 
öreg gyerek, a kik iskolába mennek. (A legidősebb 
3 9 - 4 0 , a legfiatalabb 36 éves.) A legidősebb szépen 
zsebkendőbe kötve hozta a bibliákat és énekeskönyveket. 
Mosolygós, derült arcczal jöttek, mint a kik tudják, hogy 
minden gondjukat kire vessék. Mindegyik családos, az 
egyiknek sok baja van az otthonlevők miatt, de a 
mikor kívánságukra velük is imádkoztam, mindegyik lel-
kéből áldás és szeretet fakadt mindenekre, barátra, ellen-
ségre. Nem tagadom, imponált nekem ezeknek az egy-
szerű emberekneklsten igéjében való jártassága, áhítata,, 
odaadó szolgálatkészsége és az, hogy sehol és senki 
előtt nem szégyelték az evangéliumot. Milyen kár is, hogy 
az ilyeneket nem tudjuk megtartani a mi egyházunk 
számára ! 

Általában azt mondhatom, hogy a legénységgel való 
foglalkozás nem probléma. Részint a magukkal hozott 
vallásos érzés, részint az itteni öregebb népfelkelők 
becsületes komolysága (ők képezték mindig a zömét 



istentiszteleteink közönségének), érett, komoly viselkedése 
nagyon megkönnyítették munkáinkat. 

Mondom, a legénységgel való lelki foglalkozás nem 
probléma, annál inkább az a tisztekkel való. Odahaza 
mosolygunk rajta, mikor egy-egy becsületügyben különb-
séget tesznek tiszti és polgári becsület között. De ha 
köztük járunk, egyszerre megértjük, hogy ez csakugyan 
így van és hogy alatta ők mit értenek. Egy egész külön-
álló világ, felépítve egy csomó tradiczióra, a minek talán 
a múltban meg volt a maga értelme, de ma semmiképen 
sem azt jelenti, a mit régen jelentett. A váza, czeri-
m óni áj a, dekóruma megmaradt — a régi tartalom nélkül, 
az új tartalmat, pedig még ezután várva, hogy majdcsak 
megjön. 

Külső kereteire nézve szigorúan megkülöuböztetendő 
az aktiv és rezervtisztek csoportja egymástól. A kettő 
keveset érintkezik egymással, a mi érthető is. Más vau 
amannak, mint emennek a háta mögött. Amaz a vérbeli 
katona. Emez, bármennyire kitünteti is magát vitézségé-
vel, orientáló képességével, találékonyságával, úgy tekin-
tetik, mint a ki csak ideiglenes katona. Elég különösen 
hangzik, de úgy vau, hogy ha bármelyik tisztitársaságban 
bemutatkoztam, az első kérdés az, hogy milyen nemzeti-
ségű vagyok. (Egyszer dalmátnak tartottak.) A második, 
hogy aktiv tábori lelkész vagyok-e ? En aztán elég re-
bellis vagyok kijelenteni, hogy úgy a multam, mint a 
jövőm a czivil életben gyökerezik, illetve lombosodik. 
Csak a közvetlen jelenem van a katonai élettel érint-
kezésben. 

Most ebbe a világba bevinni az evangéliumot nagyon 
nehéz. Majdnem azt mondom, hogy lelki gondozás szem-
pontjából is ez a két osztály van előttünk. A rezerv 
tisztek — mi vagyunk. Az egyik orvos ma mondta épen, 
hogy bár zsidó, szívesen olvassa úgy az ó-, mint az új-
testamentumot. Az egyik főhadnagy czivilben tanár és 
presbiter. A másik ügyvéd-presbiter. Van egy száza-
dosom, a ki azért akart eljönni az istentiszteletre, hogyha 
most szünidőre hazamegy, elmondhassa, hogy meghall-
gatta a tuzlai tábori lelkészt is. És így tovább. Szóval 
ugyanaz a terrénum, a mi a czivil életben, az ismert 
kifogásokkal, szavakkal, módokkal, vagy buzgósággal. 

Nem így az aktív tisztek. Ebbe a világba nagyon 
nehéz behatolni. Még legbuzgóbb anyagot eddig a róm. 
kath. vallásúak közt találtam. Természetesen itt is az ő 
módjukat és előírt vallási módszereiket véve figyelembe. 
Nem sokat tudnak ugyan vallásuk lényegéről, egyes 
dolgokat tőlem kérdeztek meg, hogy papjaik ruhája, 
vagy az istentisztelet egyes czerimóniája honnan szár-
mazik. Vagy érdeklődnek az egyes vallások közötti 
különbségek iránt, ha velem beszélnek. Hanem hűsé-
gesebben járják templomaikat, legalább mutatnak valami 
érdeklődést, katonáik előtt a vallási dolgok iránt. Sajnos, 
az én kálvinista tisztjeimről nem igen mondhatom ezt. 
Azt már nagy előzékenységnek kellett tekintenem egyik 
erdélyi kapitányomtól, hogy legalább a legényét, meg 
a lovászát (mindakettő unitárius) elküldte templomozni. 

Ö maga még eddig nem tudta rászánni magát. (Egyébként 
jószívű, kedves, finom úri ember, a ki a legelső koldus-
nak oda tudná adni az utolsó garasát.) 

En azt hiszem, hogy a háború után itt is nagy 
reformra van szükség. Nem csoda, ha az a néhány tábori 
lelkész, a kik békeidőben működnek katonai szolgálat-
ban, inkább velük tart jóban-rosszban (tisztelet azoknak, 
a kik a rosszban nem tartanak velük), de semmiféle 
hatást nem tudnak elérni, mert hangjuk elvész ebben 
az idegen világban. De ha többen lennének, jobban meg 
lehetne osztani a munkát, egységessé lehetne tenni az 
ostromot a régi, megszokott világ ellen. A specziális 
munkakörnek megfelelő specziális eszközöket kitalálni, 
alkalmazkodni hozzájuk, a miben lehet és küzdeni el-
lenük, a hol a magasabb érdek úgy kívánja. Mert így, 
a hogy ma látom lelki világukat, így nem sokra megyünk 
velük se háborúban, se békében. Úgy érzem, hogy min-
ket a legénység (őrmestertől lefelé) részére küldtek ide, 
mert a tiszteknek nem igen kellünk — mint, lelkészek. 

Szeretnék még valamit arról szólni, hogy ez a 
négy különböző tábori lelkész, a ki az itteni kórházhoz 
van idehelyezve, mit jelentenek lelki gondozás szem-
pontjából egymásra nézve. Semmi esetre sem leleplezésre 
vadászom. Inkább azért említem meg, hogy hátha lehetne 
ebből is valami hasznot levonni a jövőre nézve. Közös 
ok és közös czél hozott bennünket itt össze. Meglehe-
tősen kizökkentve eddig megszokott munkakörünkből, 
de mégis ugyanazon erő által indíttatva és mozgatva, a 
mi amott hajtott, táplált, erősített bennünket: működünk 
hol több, hol kevesebb, sokszor napokig nagyon csekély 
munkában. Ha az útunk más is, a hogy a czélt el akar-
juk érni, a czél egy volna: könnyítés a terheken, eny-
hítés a bajok között, bátorítás, buzdítás a csüggedésben 
és az Istenországára rámutatás minden körülmények között. 
Vájjon támogatjuk-e egymást valamiben ott, a hol a 
lelki világban közös érdekről van szó? Nem. Csakúgy, 
mint otthon. Mindenki dolgozik a saját kezére, mert a 
borjúnkban levő okmányra mindegyiknél más nyomta rá 
a pecsétet. Bizonyos tekintetben barátságos világok, a 
míg nem a lényegről van szó. De egyszerre nem értjük 
meg egymást, ha a legnagyobb igazságok, melyek ben-
nünk élnek, kelnek harczra egymással. Akkor többé nem 
ugyanazon Úrnak sáfárai vagyunk (az egyik a szőllőben, 
a hova való, a másik a szántóföldön, a hol jobban fel-
találja magát), hanem ez a róm. kath. pap, ez a görög 
keleti, ez a másik, harmadik. 

Úgy keresem az egy akol, egy pásztort és azt lá-
tom, hogy „a hivatalosok" közölt még soká kell ke. 
resnem. 

Isten áldja meg Nagytiszteletű Urat, Lapját, olvasóit. 
» Tóth József\ 

tábori lelkész. 

Távíratmegváltásí lapok ^ T t ^ j -
sere a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker., Molnár-utcza 17. szám), j* Jt j* & j t 



Szivárvány.* 

Nagy a gondja ma a szegény felolvasónak. Ezelőtt 
nem volt nehéz, de most, nyár óta egyéb sincs, mint 
felolvasás, prédikálás, czikkirás és mindez a legsúlyosabb 
témákból telik. 

A háború réme és valósága úgy felkavarta a lel-
keket, belenyúlva legbelsőbb életünkbe, hogy igen sokan 
gondolkodni kezdtek, kik eddig nem tették, írtak és 
beszéltek, a kik eddig nem tették. A legnagyobb baj 
mégis az, hogy sok okos ember elmondott mindent, a 
mit csak el lehetett gondolni s most itt, a saison végén, 
én mondjak valamit, a mit nem hallottak még s a mit 
érdemes legyen meg is hallgatni. 

Általánossá lettek a nagy kérdések s a komoly 
dolgok hirdetése túlnőtt a keresztyén ajkak és lapok 
keretén. S én mégis elfogadtam az Ifj Egedet felhívását, 
hogy ez utolsó estén segítsem ki egy programmszámmal. 
Reméltem, hogy talán találok valamit, a mit még meg 
lehet, hallgatni. S míg válogattam a tárgyalandókat, vala-
kivel találkozom, a ki ezt kérdi: „mit olvasol fel? valami 
újat; te mindig tudsz újat". Erre megálltam gondolkodni: 
újak-e ezek az eszmék? Hát majd új fordulatban muta-
tom őket be! Erre találkozom mással: „mit olvasol fel? 
valami alkalomszerűt, aktuálist úgy-e ? Erre ismét töp-
rengtem : alkalomszerűek-e ezek a gondolatok? Ha vers 
kellene, mindjárt könnyű lenne, van egy gondolatom, 
azt kifejtem, ennek az elég és mindenki mindjárt megérti. 

A saison elején is elég volt egy gondolat. A há-
ború ; ezt nem mi, felolvasók gondoltuk ki, hanem úgy 
kaptuk és jó pár hónapig fötéma lett belőle. No, éltünk 
is vele, jobban és többet, mint a mennyire érdekelt volna! 

De most, Istennek hála, a háború is kezd túl-
haladott álláspont lenni, legalább is megvitatás, megvilá-
gítás, értékelés szempontjából. 

Ezeket a háborús idők nagy gondolatait, nagy 
érzéseit, nagy változások bizonyságait azonban jó lesz 
eltenni! Igen tartok tőle, hogy lesz módunk idézgetni 
belőle ! 

De ebből most már az következnék, hogy ha a 
háborúnak már lejárt .az érdekessége és újszerűsége, 
akkor ismét elég lesz egy gondolat: a béke. 

Ez azonban, t. közönség, nem gondolat — azaz 
gondolat is, sőt szép gondolat —, hanem inkább óhaj, 
vágy, reménység s ha nincs is olyan távol már, mégis 
hagyjuk, az új saison egyik gondolatának. 

így hát se háború, se béke? Mi hát akkor az al-
kalomszerű most? T. közönség — azt hiszem, hogy az 
előkészülés a békére! Miért erre előkészülni? kérdheti 
valaki. Nem kell az ! A béke jön, itt lesz, jó lesz, fel-
lélekzünk. A háborúra sem készültünk! Ez igaz ; de — 
baj is volt ám! Hanem ennek legfőbb oka — többek 
közt — az volt, hogy semmiképen sem kívántuk s így 

* A Budapesti Ref. Ifj. Egyesület családi estélyén tartott 
felolvasás. 

utolsó perczig reméltük, hogy elmarad. Ha csak azt nem 
vesszük előkészülésnek, hogy egyesek betegápolást tanul-
tak, mások meg a megtérést hirdették embertársainkak, 
míg „nappal vagyon'. 

De, azt is hiszem, mivel a béke után való vágy igen 
erős, mindenki szívesen a szemébe néz ennek, sőt vall-
juk be, kötelessége is szemébe néznie annak, a ki itt, 
az ország szivében biztos födél alól nézte a világrom-
boló, rettentő vihart. 

Most megjön a bátorsága a károgó varjaknak s 
vészmadaraknak, a rosszhírharangoknak is, kik mások 
bátorságát is elvették, mert ők gyávák voltak ! A kik 
mindent ócsároltak, keveseltek, a mit mi elértünk, szep-
tember óta csomagoltak s még ma is a budai és pesti 
korzón sétálnák s nem vették észre, hogy még meg 
vannak s hogy Isten őket is megőrizte, kik csak kon-
koly voltak a tiszta búza közt. Tehát most, midőn újra 
az áldott békére vethetjük szemünket, szívünket, mit 
kell gondolnunk ? 

Lesz úgy, a mint volt? — Úgy nem lehet. Vihar 
sohasem azért támad, hogy utána úgy legyen, a hogy volt. 

Vihar után ledöntött fatörzsek, kitépett virágok, 
összetört fészkek, égett faágak, elsodort kövek marad-
nak, melyeket helyrehozni, gondozni, pótolni kell. Igaz, 
hogy a friss éltető levegő reménnyel tölti el a kertészt, 
de erősen dolgoznia kell, ha eredményt akar. A mi meg-
maradt, az életképes. 

Nos, t. közönség, itt kell vigyáznunk ! A kik meg-
maradtunk — a lelkünk képes-e a tiszta isteni életre ? 

Azért tettünk-e valamit a háromnegyed év alatt, 
mert féltünk — látva az élő Isten haragját vagy, 
mert hittünk, tudva az 0 igazságát és kegyelmét? 

Azért tettünk-e, mert helyre akartunk hozni mult 
mulasztásokat, vagy mert fájt a szívünk mások rettentő 
szenvedéseinek láttára ? 

Azért imádkoztunk-e a hazáért, mert benne egy 
embert akartunk megmenteni, vagy azért áldoztuk volna-e 
fel azt az egy embert, hogy a haza mentve legyen ?? 

Azért dolgoztunk-e, mert megváltoztunk, kilöktük a 
salakot lelkünkből, vagy mert amúgy sem hittünk mást, 
mint a mit szemmel láttunk s így új, érdekes színben 
tűntünk fel, mint angyalok, a kikhez eddig igazán nem 
hasonlíthattuk magunkat ? 

Azért munkálkodtunk-e, mert minden országban 
divat volt a katonák gondozása, ellátása, öltöztetése, 
vagy mert szégyeltük volna magunkat saját magunk előtt 
is, ha tétlenek maradunk ? 

Vagy — mindezekből semmi sem volt és gunnyasz-
tó ttunk otthon a padkán — pestiesre fordítva: korzón, 
zsúron, színházban s egyáltalán még a látszatért sem 
tartottuk szükségesnek, hogy dolgozzunk, ha már másért 
nem ? 

T. közönség! A mit e háromnegyed év alatt fé-
leleni, gyávaság, hiúság hozott létre a könyörületesség 
terén is, mind el fog enyészni a béke első biztos fuval-
latára. 



De vegyék tudomásul azt is, hogy nem is volt 
ennek semmi értéke Isten előtt. Egy görönggyel sem lép-
tek feljebb a mennyországhoz vezető úton azok, a kik 
változatlan, javulatlan szívvel állnak ma itt a fellélekzés 
pillanatában. 

A kik azt mondják: hála Istennek, vége ! Jön a 
jó mód, a kényelem, nem kell gondolni menekülésre, 
megy majd megint minden a régiben tovább. 

T. közönség! Ez válaszút ám azoknak, a kik ezt 
a megtépett, megrázott, de megtartott országot hazánk-
nak valljuk. 

Egy második ítélet lesz s a kik az elsőt, a véreset 
túlélték, azoknak még egy kevés idejük van. A ki vissza-
sülyed a múltba, akár ne is lett volna ennek a nagy, 
felemelő, nemesítő, tisztító, megszentelő időnek tanúja! 

Eddig mi, nők mindig a nőkhöz fordultunk. Hitet, 
szeretetet, erőt, bátorságot nekik prédikáltunk. 

S a férfiaknak ez elég is volt. Látták a hívő, erős-
lelkű anyát, feleséget, testvért s beérték vele, a hol 
nem ellenkeztek épen miatta. „Jó a hit a nőknek! Az 
én anyám nagyon jó asszony, jár a templomba, sokat 
imádkozik — vagy — az én feleségem is mindég má-
sokért tesz, hát nem bánom, ha öröme van benne, meg 
ő hiszi is, a mit tesz." Es a lány, a testvér vallásossága 
nem volt értelmes, de keveset hatott. És íme! Jött a 
vihar s nem a virágokat kezdte tépni, hanem a szálfákat, 
nem a hívő feleség, anya, nővér ment a lövészárokba, 
hanem a ferj, a fiú, az apa, a fivér! Elég volt-e az itt 
maradt, fák tövén sértetlenül élő virágok : a nők hite ? 
Bizony — mindennél jobban megmutatta ez most, hogy 
az Isten mm kiskorúak, lenézettek, gyámoltalanok báb-
istene s Jézus Krisztus nem égi mesékkel felcziezomázott 
ember, hanem — élő hatalom. 

Szóval, a vihar után, a míg a nap kisüt, a szivár-
vány íve áll elő s ez az időszak van most, mely jelzi 
a jövőt. 

Miből áll hát akkor a teendő ? 
Minden kavarodás elülte után mindenki kell. hogy 

elfoglalja a helyét, hogy a rend helyreálljon s csak az-
után kezdheti meg az élet rendes folyását. 

Ügy ám ! De a vihar sok fát kitépett, virágot is 
rongált s a kert kissé bizony kopasz ! Tehát — pótolni 
kell az ő helyüket is ! Hogyan ? 

Sok ember nem tért vissza a hősök sorából, így 
igen sok család élete megváltozik; nőknek kell a családfő 
helyét elfoglalni, kenyeret keresni mindenrangú körben. 
Segítsünk nekik minden módon, ha nem mi vagyunk 
azok, a kiknek ez osztályrészünk ; szeretettel vigasztaljuk 
őket. Sok család vagyona megvan, de a lelkek össze-
törtek s nem tudnak magukhoz térni a mindennapi élet-
ben sem. Látogassuk ezeket is, mutassuk meg Isten 
kegyelmét nekik is. 

Sok családban megjött a harczos nyomorékan : igye-
kezzünk munkát szerezni neki és főleg kedélyét, lelki-
világát épen megtartani. Ha nem képes dolgozni, segít-
sünk azon, hogy ne boruljon fel lelki világuk egyen-

súlya. A hol leánykák vannak, foglalkozzunk velük 
szeretettel, tanítsuk őket hasznos dolgokra, a kis gyer-
mekeket szintén. Vegyük rá ifjú ismerőseinket, hogy 
karolják fel őket. Mindezen gyámoltunkért imádkozzunk. 
Nem lehet elősorolni, mennyiféle az előkészülés a békére, 
de ha környezetünkben széjjelnézünk, annyi esetet fo-
gunk látni, a hol szeretettel, tapintattal, jóakarattal, egy 
kis fáradsággal, esetleg pénzzel visszahozhatjuk a bol-
dogságot a családba. Mindegyikünk megtalálhatja a 
kötelességét és az lesz egyszersmind az ő hálaadása is 
Isten iránt, a miért a vihar őt nem tépdeste meg. A fér-
fiak lelkéhez is eljutott már a hit napsugara, így sok-
kal könnyebb a dolgunk, mint azelőtt. 

De használjuk ki ezt a nagy, végtelen nagy alkal-
mat, hogy a hol tehetségünkben áll, simítsunk, kötöz-
zünk, ültessünk virágot a lelki élet kertjébe, hogy mire 
beköszönt, a béke, legyen az szebb, teljesebb, ben-
sőbb — igazi béke. Ezzel mi tartozunk a hazának. 
T. közönség! A szegény saison-végi felolvasó most jobb, 
ha abbahagyja, mert már talán nagyon is sok lesz be-
lőle, ezek azonban mindig alkalomszerűek, így majd 
elmondjuk az új saisonban. 

Addig — béke velünk! 
Orth Ambrusné. 

BELFÖLD. 
Erdély tükre . 

Erdély felé mutat egy halovány csillag . . . Nem 
tehetünk róla: Erdély felé mindig érdeklődéssel, mi 
több : különös szeretettel tekintünk. Az a felséges püs-
pöki jelentés pedig, a mely olyan tisztán, világosan tárja 
elénk a ref. Erdély egy évi életét, tükör a számunkra, a 
melyben a mi szeretettel teljes lelkünk Erdély fejlődésében 
gyönyörködik. Ezeket a jelentéseket olvasni mindig külön 
gyönyörűség, mert bennük lépten-nyomon a kálvinizmus 
felséges gondolatai csengenek, jeléül annak, hogy a ki 
ezeket írja, egész lelkével azokból is él, azok szerint 
kormányozza a kerületét s nemcsak zászlóul használja, 
hogy ezalatt hajóján azért idegen eszmék dugáruját rej-
tegesse. — S a mi nekünk különösen imponál : soha-
sem retten vissza még attól sem. hogy a bajok, bűnök 
és hibákra is nyíltan rámutasson. 

Nagy szó ez napjainkban, mikor az energikus, tett-
erős elvek szerint dolgozó szeretetet mindent agyon-
hallgató, a barátság czégére alatt eltussoló, gerincztelen 
érzéssé szeretnék átalakítani az emberek, hogy her-
nyó-életével mindenbe belenyugodjék, mi körülötte törté-
nik. Milyen hatalmas ós valóban a kálvini szigorú sze-
retet hangja csendül ki szavaiból, mely szinte az egész 
egyháznak szól, a mikor az adósegélyek felhasználása 
körül történt visszaéléseket ostorozza. A melyekre vo-
natkozólag „az Igazgatótanácsnak a legmesszebb menő 
és a legszigorúbb vizsgálatot kell majd elrendelnie s te-
kintélye egész súlyával háta mögé kell állnia az espe-



reseknek, hogy tisztázható és megakadályozható legyen 
egy csomó el nem nézhető és meg nem engedhető el-
járás . . . „Tartozunk vele mind az egyetemes szervezettel, 
mind az állammal, legelső sorban pedig önmagunkkal 
szemben : becsületünknek, egész reputácziónknak, egye-
nes, nyilt, kálvinista megbízhatóságunknak és igazsá-
gunknak. Kiben bízzék az a nemzet, ha már mi bennünk 
sein bízhatnék egynéhány kapzsi és lelkiismeretlen em-
ber miatt?" 

Vagy kell-e világosabb beszéd, a mikor a „kálvinista 
szabadság" egy másik magyar speczialitása és példánya 
gyanánt a lelkészek egynémelyikének pontatlanságára 
ós indolencziájára mutat rá, a mely azt árulja el, hogy 
a kötelességtudásról halvány sejtelmük sincs. Az espe-
resek panaszkodnak főleg e miatt. Nagyon öntudatosan 
feleli erre a püspök : „már akár tetszik, akár nem, abban 
az elkoptatott frázisban, hogy a püspök vagy esperes 
„primus inter pares", ha meg akarunk élni, ha szerve-
zetet akarunk, ha nem kívánunk az independentizmusban 
szétfoszlani egyszer, akkor már mégis csak a púmusra 
kell a súlyt fektetnünk ; primus a szolgálatban, primus 
a kötelességteljesítésben, primus a hűségben, a pontos-
ságban, az arravalóságban; de ha egyszer szabad em-
berek a maguk szabad akaratából, elhatározásából, mér-
legeléséből, eszük és szívük sugallatából maguk között 
valakit törvényesen primusszá tettek: akkor a szabad 
embereknek szabad engedelmességével ismerjék el, hogy 
annak kötelessége és felelőssége is velük és nekik, a 
szintén alkotmányosan hozott törvények keretén belül 
és azok hatalmával, rendelkezni s tőlük a feltétlen köte-
lességteljesitést megkövetelni . . . " 

De felcsendül mindjárt a jelentés legelején a panasz 
is, hogy Erdély érdekei a konventen háttérbe szorultak 
a tiszántúlié mellett. Ott voltunk annak idején Nagy 
Károly hatalmas beszédénél és helyeseltük is. 

Nagyon helyesen mutat reá az esperesi látogatások 
hiányaira: „Az esperesi látogatásoknak és vizsgálatoknak 
maguknak is intenzivebbekké kell lenniök s nagyban és 
egészben mélyrehatóbban foglalkozni az egyházközségek 
benső valláserkölcsi életével, azok jelenségeivel. E vizs-
gálatok ne csak az adminisztráczióra terjeszkedjenek ki 
és a vagyonügyi kérdésekre — ezek is fontosak és azok 
is rendben tartandók —, hanem tudakozzanak a hitéleti 
és az egyháztársadalmi viszonyok után is. A megvizsgált 
egyházközségek is érezzék meg, hogy az egyházmegye 
előkelő tisztviselői ott járnak. Tartassék minden egyes 
egyházközségben, még a filiákban is — ezek se mellőz-
tessenek — istentiszteletet könyörgésekkel és egyházi 
beszéddel, úgy a mint ezt már egy-két esperes aa. meg 
is csinálja. Rendeljék el, úgy a mint azt a küküllői egy-
házmegye megtette, hogy minden gyülekezetben szervez-
tessék ifjúsági egylet, vagy konfirmált ifjak egyesülete. 
Visitatiokor ez is hivassék egybe s nem hiábavaló dolog 
lészen, ha az esperes urak egy-egy buzdító szót szólanak 
hozzájuk. A kié a jövő, azé az élet." 

De szépek a püspöki jelentós- azon részei is, a me-

lyekkel az elhunytakat parentálja el. Milyen maradandó 
értékű pl. az az egy vonás is, a mellyel Mezei Albert kú-
riai bíró arczképén domborítja ki a ref. gondolkozásmód 
alapvonásait. Szegény Mezei Albert harczolt önkormány-
zatunk tiszta megóvása mellett s az államsegélyek ellen. 
0 volt az, a ki állandóan figyelmeztette az egyház vezér-
embereit arra, hogy „ne kössük egyházunk hajóját az 
állam vontató kötelére. Önerőn jöttünk létre, önerő tart-
hat csak fenn. Állami szubvencziók mellett az önkormány-
zati jog kifelé csak olyan, mint a színpadi király jogara, 
bent pedig, ha a jogoknak nem a teherviselés köteles-
sége az alapja, akkor az autonoinia minden fokon csak 
kerékkötő és a mulasztásoknak és felelősségelhárítások-
nak kibúvója." Nagy és mély igazságok ezek, bár, fáj-
dalom, még most sem hallottuk meg. 

De uem folytatjuk tovább az idézeteket, Csak örü-
lünk, hogy féltve szeretett Erdélyünk életét ilyen fők és 
ilyen szívek kormányozzák, a melyek csak a munkában, 
csak a kötelessógtudásban akarnak és szeretnek prí-
musok és egész lélekkel tudnak is azok lenni. 

— x . — 

IRODALOM. 
A Tlieologiai Szaklap 2-ik száma dr. Szelényi 

Ödön pozsonyi theol. akad. tanár szerkesztésében a követ-
kező tartalommal jelent meg: A gömöri ág. h. ev. es-
peresség története 1520—1744. Mikulik Józseftől, közli: 
Kovács Sándor. Jakab apostol Iheologiája és ethikája. 
Dr. Erdős Józseftől. Keresztyén élet-és világfelfogásunk. 
Dr. Szlávik Mátyástól. A magyarországi ev. középiskolák 
tantervének történetéhez. (1805—1886.) Dr. Szelényi 
Ödöntől. Könyvismertetések. 

EGYHÁZ. 
Értesítés. Már jó előre jelezzük, hogy a pünkösti 

ünnepre is adunk ki egy ünnepi beszédet, elő- és utó-
imával, megfelelő énekkel katonáink számára, a „ilusvéti 
iizenet"-hez hasonló alakban. Hogy a szétküldés pon-
tosabban és gyorsabban megtörténhessen, kérjük azokat, 
a kik ezt a szükséglethez mérten megrendelni óhajt-
ják, azok forduljanak megrendeléseikkel a konventi iro-
dához (VII, Abonyi-u. 21). Laptársainkat pedig kérjük, 
hogy ezt az értesítést átvenni szíveskedjenek. 

Lelkészválasztás. A semjéni ref. egyházközség Vere-
bélyi Barna bacskai s. lelkészt (1 szavazattöbbséggel), a 
zellerjei ref. egyházközség Szepesi Pál rimaszombati 
s.-lelkészt egyhangú meghívás útján lelkészévé válasz-
totta. — Keresztesi László petneházai ref. lelkészt Anarcsra 
hívták meg lelkészül. 

Lelkószbeiktatás. A tassi ref. egyháznak egyhangú 
meghívással megválasztott új lelkészét, ifj. Gerendag 
Endrét f. hó 25-én iktatták be hivatalába. A beiktatást, 
az egyházmegye esperesének megbízásából, Hamar István 
theol. akad. tanár végezte. Az egyházmegye lelkészi 
karából megjelentek az ünnepélyen : Kerecsényi Zoltán 
da'oi, Baky Ferencz szalkszentmártoni, Lukácsy Imre 
dunavecsei lelkészek; a kunszentmiklósi egyház és gim-
názium képviseletében Apostol Pál és Kiss Ödön tanárok ; 
továbbá dr. Csikay Imre főszolgabíró és dr. Baksay 



László dunavecsei járásbíró, valamint az új lelkész szülei 
és nagyszámú rokonsága. Az új lelkész 1. Kor. 2 : 1 ,2 . 
alapján tartotta meg tartalmas beköszöntő beszédét. 
Istentisztelet után a polgári község nevében a jegyző, 
a rém. kath. filiális egyház nevében a kunszentmiklósi 
káplán üdvözölte az új lelkészt. Délben az egyház ren-
dezett közebédet, este pedig az új lelkész adott vacsorát 
a presbitériumnak és a még ott maradt vendégeknek. 
Adja Isten, hogy az a szeretet és bizalom, a mely az 
új lelkészi fogadta, állandó maradjon a nyáj és pásztora 
között! 

Jubileum. A félsőborsodi ref. egyházmegye espe-
rese, Vadászy Pál sajószentpéteri lelkész e hó 11-én érte 
meg lelkipásztori szolgálatának 40 éves évfordulóját. Hívei 
és tisztelői részéről ez alkalommal meleg ünneplésben 
volt része. 

Új ref. tábori lelkészek. Értesülésünk szerint 
Budapestre Takács József kovácshidai, Salzburgba Bö-
szörményi Sándor homonnai, Krakkóba Máthé Miklós 
kisazori, Egerbe Gombos Imre kistökaji lelkészt hívták 
be szolgálatra. Fekete István diósgyőr-vasgyári h.-lelkészt 
Kassára rendelték és Fekete Lajos tiszanánási s.-lelkészt 
is behívták. — Jó volna, ha az illetékes püspöki hivatal 
útján mindezeknek az újonnan kinevezetteknek czímei 
eljutnának a konventhez. 

Beteg tábori lelkész. Göde Lajos szekszárdi lel-
kész, a ki a 68-ik gyalogezrednél teljesített az északi 
harcztéren szolgálatot, megbetegedett, most a Mária Te-
rézia-téri hadikórházban van gyógykezelés alatt. 

A dunamelléki ref. egyházkerület f. hó 5 tői 
kezdve tartja tavaszi közgyűlését. 

A tiszántúli ref. egyházkerület f. hó 21—23 án 
tartotta meg mult őszről elmaradt közgyűlését dr. Balta-
zár Dezső püspök és gr. Degenfeld József főgondnok 
elnöklése mellett. A gyűlésen a püspök imája után a fő-
gondnok mondott megnyitóbeszédet, a melyben kegye-
lettel emlékezett meg a kerület halottairól: Horthy Sza-
bolcs főispánról és e m.-i gondnokról, ÍJ. Szabó Gyula, 
Marsalkó Gusztáv, Csira Lajos, Kovács István tanárokról, 
a kik életüket a hazáért adták áldozatul, továbbá Hel-
meczy József gondnokról, dr. Papp Tibor és dr. Jászi 
Viktor tanárokról. Megemlékezett a háború okozta anyagi 
veszteségekről, azokról a zavarokról, melyeket ez a ta-
nítás menetében idézett elő. — A gyűlés elején az újonnan 
választott egyházkerületi tisztviselők, úgymint Szabolcska 
Mihály, dr. Ferenczy Gyula ker. tanácsbirák, Soltész 
Elemér és dr. Tóth Lajos ker. aljegyzők tettek esküt. 
Könyves Tóth Kálmán, a ki 30 év óta ker. tanácsbíró, 
lemondott állásáról, de a közgyűlés marasztaló kérésére 
visszavonta lemondását. Köszönetet mondott a közgyűlés 
dr. Márk Endre polgármesternek, a ki évek során át 
volt a ker. és a főiskola ügyésze és üdvözölte őt új díszes 
állásában; h. ügyésszé dr. Körösi Kálmánt választották. 
A kon ven ti leiratok tárgyalása során ott is szóba került 
a konvent „elhamarkodott" rendelkezése a nyugdíjjáru-
lékoknak a II. félévi korpótlékból való levonását ille-
tőleg. Kiss Ferenez főjegyzőnek határozati javaslata 
értelmében a tiszántúli kerület is felír ezen, a lelkészekre 
nézve sérelmes intézkedés ellen. — Az egyetem felállítása 
új intézkedést von maga után a lelkészképesítést illetőleg. 
Erre nézve a közgyűlés azt határozta, hogy az I. képe-
sítő vizsgát mint szakvizsgát tekinti, a melynek felvéte-
lére az egyetem theol. fakultásának tanáraiból és ezekkel 
egyenlő számban választott, közgyűlési megbízottakból 
álló bizottság jogosult; a II. képesítő vizsgálat tisztán 
a kerület feladata, erre külön bizottságot küld ki, egye-
lőre azonban, míg ez megalakul, megmarad a régi bizott-

ság mandátuma. A lelkészképesítő vizsgák egyébként ez 
évben későbben (nem szeptemberben) lesznek, a kápláni 
szolgálati idő azonban szeptembertől kezdve számítódik. 
Ez jogos és méltányos. Az iskolai ügyek tárgyalása során 
elfogadták a főiskolai igazgató-tanácsnak a tanári állások 
betöltésére vonatkozó javaslatait. Ezeket már mult szá-
munkban közöltük. Hosszabb vitát idézett fel az egyetemi 
theol. fakultás hallgatói templomi szolgálatának kérdése. 
A debreczeni lelkészek közül többen az eddigi gyakorlat 
fenntartása mellett emeltek szót. A közgyűlés azonban 
úgy határozott, hogy ezentúl csak a nagy és kis temp-
lomban fungálnak vasárnap és hétköznap d. u. a theo-
logusok. Szólja keriilt a nagy háború okozta inség és 
drágaság, a mely különösen a végeken lévő egyházmegyék 
gyülekezeteit és ezeknek hivatalnokait sújtja. György 
Endre egyházmegyei gondok indítványára a közgyűlés 
elhatározta, hogy kellő tájékozás után ezeken a kerü-
let méltányos feltételek mellett, kölcsönökkel is segít. 
A reformáczió négyszázados emlékünnepére nézve a 
kerület előterjesztést tesz a konventhez, a kerületi ünnep 
ügyében az esperesek tartanak majd értekezletet. 

Kálmán Gyula külsősomogyi esperes fia, Kálmán 
Béla, a 38. gy. e. zászlósa, mint bennünket Okos 
Gyula tábori lelkész értesített, az északi harcztéren orosz 
fogságba esett. Vezérelje az Úr vissza a rokonszenves, 
derék ifjút minél előbb a haza földjére, a melynek vé-
delmében a nehéz harezokat vívta, 

Késedelmes intézkedés. A mult héten olvastuk a 
haditudósításokban, hogy a legutóbbi nagy német flan-
driai offenzívában magyar katonák is segítettek a hatal-
mas siker kivívásánál. Azt is olvastuk, hogy Münchenben 
és másutt is vannak beteg katonáink. A kerületi elnök-
ségek értekezlete alkalmával a határozat az volt, hogy 
nemcsak Ausztriába, hanem Németországba is küld ki 
a magyar ref. egyetemes egyház alkalmas férfiút ott 
sínylődő katonáink látogatása czéljából. Nem értjük, 
miért késlekedik éz a kiküldés? A magyar ref. egyház-
nak semmiképen szabad megfeledkeznie erről a köte-
lességéről, a mely most a legelsők közé tartozik. Hisz-
sziik, hogy az ügy rövid időn belül kedvező, helyes 
elintézést nyer a konventi elnökség útján, a mely erre 
felhatalmazást nyert. 

Fémet a katonáknak! így hangzik a felhívás. 
Szól ez a mi egyházunknak és benne minden egyház-
községnek. Bizonyára sok egyházközségnek vannak feles-
leges paramentumai. Adjuk ezeket a haza oltárára. Vasat 
rézért! ez most a jelszó, hisszük, hogy szószékeinkről 
is felhangzik a lelkesítő felhívás és a mi kálvinista ma-
gyar népünk nem marad hátra az áldozatkészség terén. 

Adomány. Hornyánszky Viktor 1000 drb énekes-
könyvet, küldött a konventi irodába azzal a rendeltetéssel, 
hogy ez a dunamelléki, dunántúli és tiszáninneni ref. 
egyházkerületek területén lévő hadikórházakban fekvő 
sebesült katonák között osztassék szét. A kiknek tehát 
ilvenekre szükségük van, forduljanak a konventi irodá-
hoz (VII., Abonyi-u. 21.). 

Halotthamvasztás. A közeledő járványok mind-
inkább aktuálissá teszik a halotthamvasztás kérdését. 
A fővárosi közgyűlésen is foglalkoztak ezzel. Természe-
tesen az egyházi hatóságoknak is állást kell foglalniok 
ebben. Ugy hisszük, hogy az egyházi funkezió végzé-
sének ilyen esetben semmi akadálya nem lehet. 

A kath. Francziaország és a prot. Németország. 
Francziaországból az a hír érkezik, hogy Amette párisi 
érsek, Lucon rheimsi érsek és Baudrillart prelátus, a 
párisi kath. egyetem rektorának elnöklésével állítólag 
szövetség alakult, a melynek az volna a hivatása, hogy 



a semleges külföldet Németország antikatholikus mivol-
táról felvilágosítsa és hírül adja minden népnek a né-
metek barbárságát. Hat nyelven könyvet is fognak ki-
adni, melyben állítólag mindezt megírják. Csak annyit 
óhajtunk e szövetséggel kapcsolatban megjegyezni, hogy 
Németországban, a prot Németországban, a hadbavonul 
rak pasztorálásáról a német püspökök a legelismerőbben 
nyilatkoznak. Füulhaber speieri püspök nemrég járt a 
tűzvonalban s az ott szerzett tapasztalatáról való be-
számolója egyik legértékesebb szürete a háború német 
földön termett lelki gyümölcsének. Francziaországban 
pedig, a kath. Francziaországban, a megsebesült, meg-
betegedett, vagy haldokló franczia katonához nem bocsáj-
tanak kath. papot, csak abban az esetben, ha katonai 
igazolványához szülei sajátkezű nyilatkozatot mellékeltek, 
a melyben kijelentik, hogy gyermekük megsebesülése, 
vagy megbetegedése esetében kath. pap lelki segítségét 
óhajtják gyermekük részére. (E. K.) 

Kath. templomban prot. istentisztelet. A strass-
burgi püspöki ordinariatus a következő köriratot intézte 
a papsághoz: „A mostani háborús viszony közepette 
gyakran megesik, hogy prot. hitvallású katonákat olyan 
helységben szállásolnak el, a hol prot. templom nem 
áll rendelkezésükre. Abban az esetben, ha ilyen hely-
ségben a katonai hatóság a prot istentisztelet megtar-
tására a kath. templom átengedését kéri, a plébános 
nrak tegyenek eleget ennek a kérésnek és engedjék át 
a templom hajóját a prot. istentisztelet megtartásának 
czéljára. A szószék, az orgona és a harangok haszná-
latát, is meg kell engedni. (E. K.) 

A galicziai ortliodox propaganda. A luzerni Vater-
land április 8-iki számában közli, hogy értesülése szerint 
a galicziai ruthéneknek az orthodoxiára való erőszakos 
áttéritése szakadatlanul folyik Galicziának az oroszok 
által megszállt részében. Ujabban ismét 52 gör. kath. 
község hagyta el lelkészével együtt hitét és az orosz 
szent szinoclus további 110 galicziai orthodox plébánia 
fenntartási költségéről gondoskodott. (E. K.) 

Yk. miniszteri rendelet. A v. és k. o. miniszter 
a következő iratot intézte az egyházi főhatóságokhoz: 
„Az 1873—1877. években született B) alosztályé nép-
fölkelésre kötelezetteknek a folyó évi április hó 6-tól 
május hó 4-ig terjedő időben megtartandó népfölkelési 
bemutató szemlére történt behívásával kapcsolatban van 
szerencsém értesíteni a Főtiszt. Egyházi Főhatóságot, 
hogy ezen népfölkelésre kötelezettek felmentése körül 
követendő eljárásra általában ugyanazon elvek és mó-
dozatok, illetve határoztnányok mérvadók, a melyeket 
folyó évi február hó 10-én 1347. eln. számú rendele-
temmel a Főtiszt. Egyházi Főhatósággal közölni szeren-
csém volt. Ez alkalommal is hangsúlyozom, hogy a köz-
hatóságoknál, közhivataloknál és közintézeteknél, továbbá 
a közérdekből fontos intézményeknél, vállalatoknál, üze-
meknél stb. alkalmazott polgári foglalkozásukban nélkü-
lözhetlen népfölkelési szolgálatra kötelezett egyének, a 
népfölkelési tényleges szolgálat alól csak az esetben 
mentetnek föl, illetve hozhatók fölmentésre javaslatba, 
ha a tekintetbe jöhető alkalmaztatásban már legalább 
folyó évi január hó 1-je óta állanak. Ennek következ-
tében a szabályszerűen, két eredeti példányban kiállí-
tandó „felmentési javaslat,"-ban, a felmentésre javaslatba 
hozott egyén előljáró hatósága, illetőleg igazgatósága, 
szolgálati főnöksége által (aláírással és pecséttel) igazo-
landó, hogy a népfölkelési szolgálat alól való felmen-
tésre javaslatba hozott egyén legalább folyó évi január 
hó 1-je óta áll ilyen a fölmentés szempontjából tekin-
etbe jöhető alkalmazásban. Azok a fölmentési javas-

latok, a melyek az említett feltétlenül szükséges iga-
zolást nem tartalmazzák, minden további érdemi tár-
gyalás nélkül el fognak utasíttatni. Végül fölkérem a 
Főtiszt, Egyházi Főhatóságot arra, hogy a polgári alkal-
mazásban nélkülözhetetlenség okából a népfölkelési szol-
gálat alól fölmentésre javasolt alkalmazottakat lehetőleg 
egyszerre és egy beadvánnyal szíveskedjék előterjeszteni. 

Elperelt templom. Nem nálunk, Amerikában tör-
tént. Nemcsak az amerikai hozzánk érkezett egyházi 
lapokból, hanem az itthoni napilapokból is olvastuk, 
hogy a newbrunswicki magyar református templom most 
az amerikai bíróság ítélete értelmében újból gazdát 
cserélt. Az odiózus ügy rövid története ez. Az illető 
templomot a künnlévő magyar reformátusok még abban 
az időben építették, a midőn a konvent nem vette 
kezébe az amerikai magyar reformátusok lelki gon-
dozását, hanem erről az ottani egyházak és ezek között 
főleg az amerikai presbiteri és a német-holland eredetű 
„református egyház" gondoskodtak. A newbrunswicki 
gyülekezet az előbbinek gondozása alatt állott, ennek 
segélyével épült fel a templom is. Az ottani gyülekezet 
nem „csatlakozott" mindjárt a gr. Degenfeld által veze-
tett konventi akczió kezdetén a mi magyar ref. egyhá-
zunkhoz. Néhány évvel ezelőtt történt, hogy az ottani 
lelkész, Hamborszky Nándor hívei nagy részével együtt 
hozzánk pártolt és magával hozta a gyülekezet vagyonát 
és a templomot is, a mely lg}' konventünk tulajdonába 
ment át. A visszamaradott nem csatlakozottak persze 
nem hagyták annyiban a dolgot és az amerikai presbi-
teri egyház (az ő főhatóságuk) pert indított a konvent 
ellen a templom tulajdonjogáért. A konvent, illetőleg a 
mi magyar ref. egyházunk lett a pervesztes és a templom 
gazdája most ismét az amerikai presbiteri egyház, a 
mely természetesen a, főhatósága alá tartozó magyar 
presbiterianusok használatába bocsátja. A két szemben-
álló magyar egyház vezetői, illetőleg lapjaik ebből az 
esetből kifolyólag újból ádáz tusát vívnak egymással. 
A „Református Híradóból", a mi hozzánk tartozók lap-
jából, a melyet dr. Kuthy Zoltán newyorki esperes-lel-
kész szerkeszt, olvassuk a kemény vádakat az ellentábor 
egyik vezetője, Harsányi László lelkész ellen, a ki a 
nemcsatlakozóttok újságját, az Amerikai Magyar Refor-
mátusok Lapját" szerkeszti. Állítólag ő volt az „áruló 
koronatanú" ebben az ügyben. A Református Híradó 
egész terjedelmében közli az ő (Harsányi) tanúvallomását 
is. Ebből ítélve, bizony siralmas szerepe volt. Siralmas 
vallomásának különösen az a része, a melyben kiemelte 
az amerikai bíróság előtt azt, hogy a konventi akczió 
hátterében magyar nemzeti érdekek állanak és ott a 
bíróság előtt is kifejezést adott annak, a mivel a nem-
csatlakozottak a hozzánk tartozókkal szemben agitálnak 
és az amerikai közvéleményt ellenük ingerlik, hogy t. i. 
ezeknek egyháza magyar nemzeti egyház és ennek egyik 
vezetője a magyar kormány. Olaj most a tűzre Ameri-
kának közismert, visszataszító alakban megnyilvánulás em-
legessége", a mely a mi hozzánk tartozó magyarokból 
és barátainkból érthető gyűlöletet, váltott ki az angol 
amerikaiak és mindazok ellen is, a kik ezektől egyházi 
czélokra pénzt fogadnak el. Ez érthető és természetes. 
Azt nem lehet tagadni, hogy az amerikai presbiteri egy-
ház híveinkre irányuló lelkigondozói munkájában vannak 
„marasztaló" és beolvasztásra törekvő vágyak is. Har-
sányi László lapjának legutóbbi számából olvassuk azt 
a vádat, hogy a mi hozzánk tartozó egyházat „vé-
res" pénzzel segélyezzük. Ezt mondani most bizonyára 
ildomtalan és időszerűtlen dolog, mert hiszen tudvalevő, 
hogy a gazdag amerikai presbiteri egyházat, a melytől 



a nem csatlakozottak húzzák a fizetésüket, jórészt azok az 
amerikai milliárdosok, milliomosok tartják fenn, a kik most 
a mi ellenségeinknek szállítják a gyilkoló szerszámokat. 
— A newbrunswicki magyar reformátusok egyébként 
talán épen ebből az indokból kifolyólag elhatározták, 
hogy nem veszik igénybe az elperelt templomot, abba 
nem járnak, gondoskodnak más istentiszteleti helyről és 
lehető rövid idő alatt új templomot építenek. Arról most 
ne essék szó, hogy milyen vészes hatással volt ottani 
magyarjaink békességére a mult nyári politikai kirán-
dulás. — Ezekben vázoltuk röviden az ügyet és végül 
még két dolgot jegyzünk meg. A mi napilapjainkban is 
közölve volt, hogy a háború elmultával egyik püspökünk 
szándékozik kimenni béke- és rendcsinálás czéljából a 
konvent megbízásából. Bizony, ez nem ártana! És azután 
nyilvános tiszta képét szeretnénk már egyszer valahára 
látni az ottani állapotoknak, mert alapos a feltevés, hogy 
az áldatlan helyzetnek sok tekintetben egyénekben rejlő 
oka is van. Es aztán ennek a viaskodásnak a mi ottani 
népünk issza meg a levét. Mert azokat a magyarokat, 
a kik a mi egyházunk köréből vándoroltak ki, legyenek 
csatlakozottak vagy nemcsatlakozottak, nevezzék őket 
reformátusoknak vagy a jog szerint presbiteriánusoknak, 
mégis úgy kell tekintenünk, mint a kik legalább az első 
generáczióban még a mieink és olyan hatásoknak kell a 
mi részünkről mindnyájukra irányulniok, a melyek sen-
kit sem „vadítanak" el tőlünk, sőt inkább kívánatossá 
teszik előttük az óhazába való visszatérést. A mi ame-
rikai egyházpolitikánknak ez a vezérelve. Az a mi jó 
lelkészünk ott, a ki „maga alatt vágja a fát" és gyüleke-
vetében a hű lelkigondozás munkája mellett ébren tartja 
vagy felébreszti az „old country" utáni vágyakozást! 

Az „Ébresztő" legközelebbi (májusi) száma főleg 
a hadbavonult ifjúság részére jelenik meg a szokottnál 
jóval nagyobb példányban. A kik családtagjaik, ismerő-
seik számára el szeretnék küldeni, forduljanak a szer-
kesztőséghez (Budapest, IX., Ferencz-körút 12. szám), 
megjelölve a kívánt példányszámot is. 100 példány 4 K, 
1000 példány 40 K. Kivételesen ingyen példány is kap-
ható. Hisszük, hogy felkarolják egyházunk tagjai e lapot is. 

ISKOLA. 

Kérelem. A theol. igazgatóság felkéri a legátust 
fogadó egyházak lelkészeit, hogy a mennyiben a pün-
kösdi ünnepre nem óhajtanának legátust, ezen elhatá-
rozásukat május 9-ig bejelenteni szíveskedjenek. 

Hősi halált halt tanáraink és tanítóink. A most 
folyó nagy háborúban ref. tanintézeteink nagyon kiveszik 
a maguk részét. Tanáraik és tanítóik közül igen sokan 
cserélték föl a katedrát a csatatérrel s már eddig is 
többen haltak hősi halált. A ref. középiskolák tanárai 
közül a következők estek el: dr. Bodola Gyula pápai, 
Czira Dienes kúnszentmiklósi, Czira Lajos mezőtúri, U. 
Szabó Gyula debreczeni, Marchalkó Gusztáv hajdúböször-
ményi, Szabó Árpád nagyenyedi, Szabó Imre kolozsvári 
főgimn. tanárok; Kovács István debreczeni tanitóképző-
intézeti tanár. — A ref. tanítók közül a következők 
haltak hősi halált: Soós Andor Rózsafa, Tardy Sándor 
Hajdúböszörmény. Laczkovics László Szatmárgörbe, Kó-
nya Péter Magyargyerőmonostor, Szabó Károly Uszod, 
Szendrey Szabó Ferencz Hajdúhadház, Fehértóy József 
Hajdúszovát, Jancsó Andor Udvarfalu, Falussy Gyula 
Alsóvadász, Veress János Kisölved, Balogi Lajos Bar-
czika, Könyves Kálmán Esztár, Szentesy Károly Hegy-
közmonostor, Kis Mihály Ant, Puskás Lajos Magyarizsép, 

Kálmán Mihály Karczag, Takács Nagy Imre Nyirmárton-
falva, Gerle István Biharugra, Telkv László Gáborján, 
Telegdy Károly Kisszántó, Tarezi Gyula Neszmély, Kán-
tor István Bihardiószeg, Zólnay Gergely Imre, Bedő 
Sámuel Nagyrév, Kónya István ('?). Bárcsak már ezzel 
lezárhatnánk a fájdalmat ébresztő névsort! 

Gondnokválasztás. A pápai ref. főiskola lelkészi 
gondnokává a dunántúli egyházkerület egyházközségének 
presbitériumai Kiss Józset pápai lelkészt választották meg. 

Angol tanítók a háborúban. A „The Schoolmas-
ter" czímű angol tanügyi lap igen érdekesen emlékezik 
meg a tanítóknak a háborúban való részvételéről. A lap 
szerint a háború igen zavarólag hatott az iskolai életre. 
A legtöbb szemináriumban a felső osztályok teljesen 
megszülitek, mert, a tanulók legnagyobb része a harcz-
téren van. A fiatal tanítók egyrésze is bevonult. A há-
ború kezdetén az volt a vélemény, hogy a tanítók nagyobb 
szolgálatot tesznek a hazának, ha a kultúrát terjesztik. 
De a németeknek Belgiumba és Francziaországba való 
gyors előnyomulása igen hamar megváltoztatta ezt a 
véleményt. Már szeptemberben követelte a sajtó a taní-
tóknak a háborúban való részvételét. A sajtó állandó 
tüzelésére a 2000 londoni tanító közül 1200 és az egész 
országból 10,000 jelentkezett önként katonának. Egyes 
ezredek tanítókból álló századokat alakítottak. A taní-
tóság igen nagy számban vesz részt a háborúban. Ha 
elgondoljuk, hogy Angliában a legtöbb népiskolában nők 
tanítanak, a jelentkezett, tanítók száma nagynak bizo-
nyul. Ausztria-Magyarországon eddig 20,000 tanító vonult 
be s ezek közül eddig már 900 esett el. Németország-
ban 40,000 tanító vonult hadba, közülük 5000 meg-
sebesült, ugyanannyi esett el és nyerte el a vaskeresztet. 

Tanévzárás. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
rendelete értelmében az állami és községi oleini isko-
lákban a tanév április hóban bezárul. Tudvalévő, hogv 
a felsőbb osztályokban a tanítás már április elején ért 
véget és az elemi iskolai VI. osztály zárvizsgái megvoltak. 

EGYESÜLET. 
A Nagypénteki Ref. Társaság április 23 án tartotta 

a budai templomban, Haypál Benő ref. lelkész elnöklése 
mellett évi rendes közgyűlését. Az elnöki bejelentések során 
hálával vette tudomásul a közgyűlés özv. malomszegi 
Elek Pálnénak férje emlékére tett 10,000 K-ás nagyszerű 
adományozását. De kegyelettel emlékezett meg arról a 
szegény elhunyt özvegy papnérói is (özv. Győrfy Ferenczné, 
Hamary Krisztina), a ki nélkülözései között is féltékenyen 
megőrzött kis pénzecskéjéből 50 K-t juttatott az árvák-
nak halála után. Talcách László gondnok terjesztette elő 
a mult évi zárószámádásokat, az évi költségvetést, vala-
mint a f. év első negyedéről szóló pénzügyi helyTzetre 
vonatkozó tájékoztatást. A közgyűlés az előadottakból 
újból meggyőződött a felől, hogy a budaörsi szeretetház 
gondozása minden tekintetben a legjobb kezekben van. 
Molnár Imre igazgató és neje odaadó gondossággal és 
szeretettel veszik fel a reájuk bízott árva- és elhagyott 
gyermekek gondját és azok, a kik erre az intézményre 
adakoznak, abban a tekintetben is „jókedvűek" lehetnek, 
hogy a szeretetház vézetésében a gondos körültekin-
tés, lelkiismeretes takarékosság, egyszerűség érvényesül. 
Hisszük, hogy a mostani nehéz időkben is áldással és 
sikeresen, a jószívű emberek érdeklődését felkeltve és 
kiérdemelve, fennakadás nélkül teljesítheti nemes hiva-
tását. A Nagypénteki Ref. Társaság hivatalos helyisége 
most, II., Szilágyi Dezső-tér 3. (A ref. egyház háza.) 



A Budapesti Ref. Ifjúsági Egyesület mult vasár-
nap este tartotta ebben az idényben ntolsó .jól sikerült 
családi estélyét, a melyen közönségünk ismét tanújelét 
adta egyesületünk iránti meleg érdeklődésének. Az es- . 
télyen B. Pap István mondott imát., megnyitó beszédet, 
Raffay Sándor ev. lelkész bibliát magyarázott és Ortli 
Ambrusné úrnő tartott felolvasást. Tóth Rezső szavalata, 
Wanner Dóra és Reinacher Matild zongorajátéka, Dub-
rovszky Nelli éneke élénkítették az estély lefolyását, a 
melynek végén dr. Koczogh András mondott záró beszé-
det. Az egyesület tagjai, mint a mult évben, úgy ebben 
is a nyári évad folyamán vasárnap délutánonként evan-
gélizáló kirándulásokat rendeznek, főleg a Svábhegyre. 

A lévai Bethlen Katalin Nőegylet Birtha József 
felügyelő lelkész vezetése mellett áldásos munkát végzett 
a nagy háború ideje alatt a jótékonyság és az evan-
gélizáczió terén. Most legutóbb a vak katonák javára 
rendezett jól sikerült estélyt, a melyet ének és ima 
(Dus Ilona) nyitott meg. Csekey Aranka tanítónő Pólya 
Lajos ny. lelkész beszédét olvasta fel, Faragó Róza 
bibliamagyarázatot tartott. A leányegylet éneke, zongora-
szám, szavalat volt még az estély programmján. Miért 
is nincs minden nagyobb egyházunkban ilyen egyesület? ! 

A „Napsugár Jótékonysági Szövetség" folyó évi 
május hó 1-én d. u. 5 órakor a skót ref. iskola dísz-
termében (VI., Vörösmarty-utcza 51. szám, 3. számú kapu) 
ünnepélyt rendez. 

GYÁSZROVAT. 

Mély részvéttel értesültünk arról a nagy veszte-
ségről, mely a kunszentmiklósi ref. egyház és főgimn. 
főgondnokát, a mi püspökünk hű és buzgó munkatársát, 
Tóth Ferenczet és családját érte. Hasonló nevű fia, Tóth 
Ferencz tüzérzászlós az északi harcztéren, Uzsoknál, hősi 
halált halt. Böszörményi Jenő tábori lelkész végezte a 
bajtársak által is megsiratott ifjú sírja mellett a szent 
szolgálatot. 

(xytfrfy László, a nagykőrösi ref. egyház, nyűg. 
tanítója, a ki több, mint 50 éven át szolgált hűségesen, 
életének 82-ik évében elhunyt. 

Lázár István, a nagyenyedi ref. kollégium igazgató-
tanára április hó 24-én 25 évi tanárkodás után elhunyt. 
A classica philologiának volt érdemes munkása. 

Áldott legyen emlékezetük! 

volna azt a K. G.-nak szóló üzenetét. „Si tacuisses. . . Odasoroz-
ható ez is ahhoz a „következetességhez", a melynek már annyi 
jelével találkoztunk ott. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
M. S. Nem óhajtunk hosszabban visszatérni az illető ügyre. 

A hirdetéseket a L. E. beszüntette, ezzel a dolog elintézést nyert. 
Legfeljebb azt lehetne reá mondani : debuisset pridem ! Hisszük, 
hogy a másik sem jelen meg egyhamar. De igaza van abban, 
hogy a L. E. szerkesztői üzenetében egy furcsa és sa jnálatos érv 
is kicsúszott a szerkesztő tollából. Nem közli a N.-téle hirdetést, 
mert íme üzlete üresen áll és így úgy sem tudna fizetni. Bizony 
helyesen cselekedett volna a L. E. szerkesztője, ha mege sem írta 

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

HIRDETÉSEK. 

R1EGER 0 T T 0 gőzüzemre berendezett csász. 
és kir. udvari orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb teraplomorgonájának, 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-n él több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mü ez idő 
szerint hazánk legnagyoítb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a leginérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarbari tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és k i tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 millió korona 
évi áruforgalommal. 



GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapí t ta to t 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. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jarányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 13 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
űzet feleslegéből közgyűlési határozat értelmében 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 Ív 
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 lagok: Láng József, lovag Ember Károly, Czobor 
László, Meskó Pál, Nérei Ödön és ügyvezető-igazg.: Paur Ödön. 

3 le lkész urak s z íve s f i gye lmébe ajánljuk a kiadásunkban 
m e g j e l e n ő é s közkedve l t segnek ö r v e n d ő 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.-től 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 kor.-tól (>.— kor.-ig 
Bársonykötésben 1.20 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 . . 1.40 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. Epen most je lent meg-

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbizásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetemi tanár. Ára fűzve 8 kor. 

Hornyánszky ViKtor Könyvkiadóhi-
vatala Budapest, V., Akadémia-u. 4. 

Háborús egyházi irodalom* 

F U L O P J Ó Z S E F . Karácsonyi és évfordulói beszédek és imádságok 
háborús időben Í.60 

— Templomi beszédek elő- és utóimádságokkal a világháború, n a g y -
péntek és húsvét ünnepére 1.50 

H A Y P Á L B E N Ö . Az igazság áldozata nyereség —'60 
— Az igaz Isten a mi erőnk és rt ménységünk. (Egyházi beszéd) .. .. —.30 
H A R S A N Y I P Á L . Hétköznapi templomi imádságok. (Tekintettel a 

h á b o r ú r a és a téli évszakra) —.50 
H A R S Á N Y I S Á N D O R . A háború á tka és a béke áldása —.60 
H A R S Á N Y I Pál . Hétköznapi templomi imádságok. (Tekintettel a há-

b o r ú r a és a tavaszi évszakra) t —.50 
KISS G É Z A Ú j Magyarország és keresztyénség. (P ro t e s t áns csalá-

dok s z á m a r a ) j .— 
KISS J Q Z S E F . Egyház i beszédek az Í9J4. évi vi lágháború idején. 

(Függe lékü l néhány közönséges egyházi beszéd és imádság) .. .. 3.40 
Lic. L E N C Z G É Z A . Beszédek és imák háborúi a lkalmakra IL kötet 5.— 
P A U L I K J Á N O S . Emlék a viharos időkből. (Egyházi beszéd a vi lág-

háború idején) —.40 
P R Ö H L E K Á R O L Y z új élet igéje (Egyházi beszéd) - . 1 6 
— Háború és vallás. tValaszul a r r a a ké rdés re : H o g y a n éljük á t ezt 

a n a g y időt?) —.20 
R A F F A Y S Á N D O R . Világháború és Isten igéje 1.50 
IFJ . S Z A B Ó A L A D Á R . A boldogság feltételei. íNyolcz elmélkedés) J.— 
S Z A B Ó S. Z S I G M O N D . Virágvasárnaptól húsvét ig . (Nagyhéti elmél-

kedések é s imák) 1.50 
U R A Y S Á N D O R . Bibliai elmélkedések vallásos estélyekre 2.— 

IMÁDSÁGOSKÖNYVECSKÉK: 

BUDAI J Á N O S . I t thonmaradot tak vigasztalója. (Taní tások, imák az 
i t t honmarado t t ak : szülék, h i tvesek és gyermekek részére) —.20 

CSIKY L A J O S . Istenért, Hazáér t , Királyért . Imádságok hadbavonuló 
és m á r a harcztéren küzdő ka tonák számára) —.20 

— A szeretet Istenének nevében. Elmélkedések és imádságok hadra -
kelt a tyánkfiaiér t ) —.20 

— Istenre bízom magamat. (Sebesült és beteg katonák elmélkedése és 
imádsága i ) .. — .20 

— Sóha jok a szabadulás után. (Elmélkedések és imádságok hadifog-
lyok s zámára ) —.20 

Ezen négyfé le Csiky-imádságoskönyvecskéből vegyesen rendelve is 
d a r a b j á t 100 darab rendelésnél da rab já t 15, 500-nál J4, 1000 nél 
12 fillérért száll í t juk, 

G Y Ö K Ö S S Y J Ó Z S E F . Imádságok hadbaszállt kedveseinkért —.20 
K I R N E K A . B K R T A L A N . Haza védelme. (Ének, imádság , prediká-

czió) - . 4 0 
L E N G Y E L G Y U L A . Imádkozzunk szeretteinkért . (Imák háborús 

időben) - .20 
— Imák a betegágyon (Sebesült ka tonák részére) —.20 
M U R A K Ö Z Y GYULA. Élet és halál. (Vallásos elmélkedések) —.80 
M U R Á N Y I J Á N O S . Szüntelen imádkozzatok —.20 
N A G Y K Á R O L Y . Imádságok háborús időkre. Magánhaszná la t ra , az 

imádkozni szeretőknek) — . ' 0 
NAGY V I N C Z E Ne félj,, csak h igy j . (Imák, versek, ka tonák számára) —.20 
N Y Á R I P Á L . Ne s í r j ! i Útmutató a vigaszta lás örök forrásához) .. .. —.20 
P E T Ő F I . Legszebb harczi költeményei . (A mostani v i l ágháborúban 

küzdő magyar katonák buzd í t á sá ra és gyönyörűségére összeszedte 
dr. Kardos Albert) ' —.20 

R A F F A Y S Á N D O R . Az én imakönyvem. (Háborúságot szenvedők 
v igasz t a l á sá r a ) —.20 

R Ú Z S A J Ó Z S E F . Lelki vigasz. ( Imák háborús időkben) —.24 
S O Ó S I S T V Á N . Elmélkedések és imádságok. (Hadbavonul t ka tonák 

számára) : —.30 
S T R Á N E R V I L M O S . Lelki fegyver . (Hadbavonult ev. katonáink és 

i t lhonmaradt híveink használa tára) —.40 
S T R Á N E R V I L M O S . Ge stliche Waffenrüs tung . (Ein Kriegsbüchlein 

zum Gebrauche fü r unsere evangel ischen Soldaten im Feld und 
fü r H a u s und Familie) •. — 4 0 

U R A Y S Á N D O R . Az Isten a mi reménységünk! (Kis imakönyv harcz-
téren levő keresztyén katonák részére) •—.20 

— Kiáltásom halid meg Isten ! (Kis imakönyv a h á b o r ú s időkre, csa-
ládi é* magánhaszná la t r a ) —.20 

V Á S Á R H E L Y I ZSIGMOND. Imádságok. (Hadakczó katonáinkér t az 
1914. évben kilört vi lágháború idején) —.20 

Portóra az olcsóbb könyveknél 10 fillért, a 
nagyobbaknál 20 fillért kérünk. 

Kaphatók: 

Hegedűs és Sándor 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 

Debreczenben 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIÍL ker«, Mária-utcza IJ. 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. & Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. 

HÁBORÚS EGYHÁZI IRODALOM : 
Lic. LENCZ GÉZA. Beszédek és imák háborúi alkal-

makra. II. kötet 5.— 
KISS JÓZSEF. Egyházi beszédek a világháború idején 3.40 
HARSÁNYI PÁL. Hétköznapi templomi imádságok. 

(Tekintettel a háborúra és a tavaszi évszakra) . . . —.50 
SZENTKIRÁLYI KÁROLY. Tavaszi imádságok hábo-

rús időben —.80 
SZÜTS LAJOS. Két egyházi beszéd háborús időkre—.50 
KIRNER A. BERTALAN. Haza védelme - . 4 0 
HAYPÁL BENŐ. Az igazság áldozata nyereség . . —.<>0 

EGYÉB THEOLOGIAI ÚJDONSÁGOK: 
IFJ. SZABÓ ALADÁR. A bo ldogság feltételei. (Nyolcz 

elmélkedés) 1.— 
IFJ. VICTOR JÁNOS. Jézus önarczképei. (Hat elmél-

kedés) 2.— 
MURAKÖZY GYULA. Élet és Halál. (Vallásos elméi 

kedések) —.80 
FOSDICK. A Mester jelleme. Ford. ifj. Victor János . 2.50 

kötve 3 50 
HAYPÁL BENŐ. A szeretet izenete . (Elmélkedések ós 

imádságok) —-50 
SOMOGYI JÓZSEF. Beszédek és homiliák franczia 

szónokok műveiből 

URAY SÁNDOR. Bibliai e lmélkedések vall. estélyekre 2 — 
, „ „ „ „ t i kötve 3 — 

DR. SZABÓ ALADÁR. Jézus élete fűzve 3. 
„ „ „ „ kötve 5.— 

SZIGETHY KÁROLY. Az isteni kegyelem ereje. (Egy-
házi beszédek) 2 — 

HÁBORÚS IMÁDSÁGOSKÖNYVEK: 
LENGYEL GYULA. Imádkozzunk szeretteinkért . —.20 

,, „ Imák a betegágyon sebesült ka-
tonák részére —.20 

MURÁNYI JÁNOS. Szüntelen imádkozzatok! . . . - .20 
NAGY VINCZE. Ne félj, csak higyj . . . . . . . —.20 
Ne s írj ! A pécsi Bethánia-egylet kiadása 20 
SZAPPANOS GYULA. Imádság háborús időkben ott-

honmaradottak számára — .24 . 
URAY SÁNDOR. Az Isten a mi reménységünk. Kis 

imakönyv harcztéren levő katonák számára . . . . —.10 
URAY SÁNDOR. Kiáltásom halld meg Isten. Családi 

és magánhasználatra —.20 
VÁSÁRHELYI ZSIGMOND. Imádságok hadakozó ka-

tonáinkért —.20 
SZABÓ S. ZSIGMOND. Istenre bízom magamat. Imád 

ságok küzdő véreikért Isten segítségét kérő keresztyén 
magyarok részére —.30 

Imakönyv otthon maradottak számára. Kiadja a kecs 
keméti ref. egyházmegye s Lelkészegyesülete . . . —.24 

KAPHATÓK: KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KÍR. U D V . KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 1 8 4 2 . 



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 kéz i r a tok , e l ö f i z e t é s i é s h i r d e 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, Marjay Károly, Sebestyén Jenő, 

Tari Imre dr. é s Veress Jenő 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 ko r . , 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. A z ' É l e t K ö n y v é b ő l : Jobb-e, hogy elment ?- p. — Vezérczikk : Darányi Ignácz főgondnok közgyűlést megnyitó 
beszéde. — Második czikk : Magyar dicsőség — magyar halogatás. Marjay Károly. — I s k o l a ü g y : A református 
jogakadémiák jövője. I. Dr. Kovács Andor. — T á r e z a : A leitmeritzi kórházban. Balogh Ferencz. — Belföld: A duna-
melléki ref. egyházkerület tavaszi közgyűlése. Tudósító. Irodalom. Székely Sándor : Kereszt és korona. Harsányi 
Sándor. — Egyház . — Iskola. — Egyesüle t . — Gyászrovat. — Hi rde tések . 

P R O T E S T Á N S 

Az Élet Könyvéből. 
J o b b - e , h o g y e l m e n t ? 

.,Jobb néktek, hogy én elmen-
jek : mert ha el nem megyek, nem 
jő el tihozzátok a Vigasztaló; 
ha pedig elmegyek, elküldöm azt 
tihozzátok. Ján. 16. 

Jézus földi életének utolsó napjaiban több ízben 
kijelentette tanítványai előtt, hogy elmegy tőlük, hogy 
még „kis ideig" velük marad, azután elmegy ahhoz, a 
ki őt elbocsátotta. Es olvassuk, hogy a midőn ezt mon-
dotta nékik, mély bánat és szomorúság fogta el szíveiket. 

Jobb néktek, hogy elmegyek. Fájdalmas és érthe-
tetlen volt a kijelentés a tanítványok előtt. Hiszen 0 
hívta el őket és minden szava, cselekvése arra irányult, 
hogy közelebb fűzze őket magához . . . És most elmegy. 
Pedig még sok dolog felől voltak bizonytalanságban, 
gyöngék, bátortalanok voltak; féltékeny szeretettel ra-
gaszkodtak hozzá, mint az erőtlen kis gyermek az anyai 
melengető kebelhez a közelgő zivatar idején. Nem me-
hettek senkihez; kihez mehettek volna?! S most hall-
ják : az igazat mondom néktek : jobb néktek, hogy én 
elmenjek. Hát jó-e, ha az anya elmegy a gyermektől, 
jó-e, ha a még tudatlan tanítványtól búcsút vesz mes-
tere ? Ha ezt mondta volna, jobb nekem, ezt talán job-
ban megértették volna. Illésre nézve jobb volt, hogy 
elment, hogy az Úr elragadta őt fárasztó küzdelmeinek 
színteréről, hogy Isten meghallgatta panaszos sóhaját: 
„Most, óh Uram, vedd el az én lelkemet, mert nem va-
gyok jobb az én Atyáimnál!" És mik voltak az Illés 
küzdelmei a Jézuséhoz képest, a ki annyi „szidalmazást 
szenvedett a bűnösöktől?!" 

De mégis jobb volt! Mert elmenetele után ismerték 
meg tanítványai igazán. Sokszor nem méltányoljuk azt, 
a mi velünk van, a mivel bírunk: ifjúságunk tavaszát, 
a mát, a nappalt, a melyen munkálkodnunk kellene, a 
dicső alkalmakat, a melyeket Isten kegyelméből felkínál. 
Hányszor megkeményítjük szíveinket és elzárkózunk a 

békesség üzenete elől és hideg közönnyel megyünk el 
a mellett, a mi itt van a közelben. így cselekedett az a 
hálátlan nemzetség, a mely között Jézus járt, kelt és 
cselekedett jót mindenekkel. íme délnek királyné asz-
szonya eljött a földnek széléről, hogy hallhassa a Salamon 
bölcsességét és íme nem akarták meglátni, meghallgatni 
azt, a ki nagyobb volt Salamonnál. A tanítványok sem 
ismerték ; felhangzott a fájdalmas szemrehányás: Filep, 
annyi idő óta veletek vagyok és nem ismersz engemet? 

A mikor elment, óh akkor ismerték meg igazán. 
Nem így vagyunk-e mi is földi viszonyaink között sze-
retteinkkel ? Hányan elmentek most, a kiket egy kis 
ideig vagy talán soha nem látunk itt a földön ; csak 
most tudjuk, érezzük, látjuk az üres helyet, a mely itt 
maradt utánuk. 

Megtisztult a tanítványok ismerete, váradalma mind-
arra nézve, a mit Jézustól reméltek. Hiszen még a mennybe-
menetel előtt is azt kérdezték tőle: avagy nem most 
állítod-e helyre Izraelnek az országot? (Csel. I. 6.). Az 
elmenetel után látták, ismerték meg igazán a kegye-
lemmel és dicsőséggel teljes életet a maga egészében, 
fenséges királyi ékességében. 

Jobb néktek, hogy elmegyek, mert ha el nem me-
gyek, nem jő el a Vigasztaló tihozzátok, ha pedig el-
megyek. elküldöm azt tihozzátok. Oh ebben áll az ő 
elmenetelének jósága, felséges áldása. Hogy felmenvén 
a magasságba, nemcsak magával vitte a szíveket, hanem 
adott ajándékokat az embereknek. Eltávozott testileg, 
de visszatért, mint „megelevenítő Lélek". 

Jézus elment — sokat elvitt magával, de többet 
adott vissza. Illésnek palástja visszahullott Elizeusra, 
Krisztusnak lelke alászállott és betölti az egész világot. 
Mennybemenetele feltámadásának elmaradhatlan követ-
kezménye, megdicsőülésének kifejezője. Mennybemenetele 
által lett a földi és mennyei élet központja. Immár nem 
egy népnek Pásztora, hanem Pásztora, Királya minden 
népeknek, néki adatott minden hatalom a mennyen és 
a földön. Az isteni kegyelemnek harmatja alászállott 



elébb is a kiválasztott népre, de most, hogy Jézus mennybe 
ment, most harmatoznak az egek és töltenek be áldással 
minden szomjúhozó lelket. 

Azért a Krisztus mennybemenetelének üunepe ket-
tős erővel kell hogy emlékeztessen bennünket a nagy 
kötelességre : fel a szívekkel! Fel a mennybe költözött 
Üdvözítő után. Ott fenn a mi legdrágább kincsünk, ott 
legyen a mi szivünk ! Legyen ez a nap s életünk min-
den napja mennybemenetele a mi lelkünknek. Jézus Krisz-
tus, a ki meghalt, sőt a ki fel is támadott, az Isten 
jobbján van és ott esedezik érettünk. Azért jobb, hogy 
elment, mert ott van és azt akarja, hogy mi is hozzá-
menjünk, vele legyünk. Vele már a mi földi életünkben. 
Most mondhatjuk igazán ezernyi baj, nyomorúság és 
szorongattatás között: Uram, hova mennénk, Uram, hol 
találna fáradt lelkünk enyhülést, nyugalmat, szabadu-
lást?! Te hozzád megyünk. Milyen jó, hogy mehetünk 
mindig, bárhol vagyunk, mindenütt, siralmaink mélyéből, 
a halál árnyékának völgyeiből. És Ő vele maradhatunk 
mindörökké! Elment, hogy hajlékot készítsen, trónra-
lépett, hogy Királyunk, Főpapunk legyen, hogy betelje-
sülhessen szent akarata, hogy a hol Ó van, mi is ott 
lehessünk . . . Vár bennünket, hív bennünket, mutatja 
az utat . . . Elment ; jobb, hogy elment, most adhat övéi-
nek vigasztalást, hatalmat, örök életet. 

p. 

DARÁNYI IGNÁCZ FŐGONDNOK KÖZ-
GYŰLÉST MEGNYITÓ BESZÉDE. 

Első szavunk, első megnyilatkozásunk legyén a 
megemlékezésé szeretve tisztelt püspökünkről, kinek jelen-
létét mindannyian őszinte sajnálattal nélkülözzük ós kit 
rövid idő előtt a legnagyobb csapás ért, mely őt érhette, 
szeretett nejének elvesztése által. A főtiszteletű püspök 
úr kerületünkkel és annak minden intézményével jót és 
rosszat egyaránt megosztott. Osztozzunk mi is hasonló 
hűséggel az ő nagy fájdalmában és fejezzük ki teljes 
szívünkből, teljes lelkünkből és minden erőnkből igaz 
részvétünket irányában. Az isteni Gondviselés engedje, 
hogy a mint ő példaképen járt előttünk nemes életével, 
azonképen példát adjon és példát adhasson nekünk, kik 
erre a mai rendkívüli időkben mindnyájan rászorulunk 
éltünk terhének méltó viselésében. Szenteljünk egy babér-
ágat özv. gróf Teleki Sándorné, szül. gróf Teleki Jozefin 
fenkölt emlékének. Az idvezült Nagyasszonyt egyház-
kerületünkhöz egy hosszú, áldásos életen keresztül szám-
talan kötelék csatolta. A Gondviselés megengedte neki, 
hogy egy letűnt kor antik erényeit és klasszikus erkölcsét 
képviselje és hirdesse közöttünk. 0 valóra váltotta a 
Szentírás szavait: „Ama nemes harczot megharczolta, 
futását elvégezte, hitét megtartotta; eltétetett részére 
az igazság koronája". 

Kegyelettel emlékezzünk meg Szabó Péter alsó-
baranya-bácsi egyházmegyei esperesről, ki hazánk déli 
határán közel egy negyedszázadon át őrt álló és misz-

szionárius munkát végzett. Az ő emléke egyaránt tarthat 
számot az egyház és a haza elismerésére. Legtöbbet 
szenvedett egyházmegyéink közül a délvidéki harczok 
folyamán az ő egyházmegyéje; kétszeresen fájdalmas, 
hogy a mikor az építők és alkotók munkájára legnagyobb 
szükség van, akkor kell nélkülöznünk apostoli munkáját. 
Engedje a Gondviselés, hogy a ki az ő örökségébe iil, 
nem kisebb lelkesedéssel és eréllyel folytassa munkáját 
tovább. 

Jelentésem fogyatékos volna, ha meg nem emlé-
kezném azokról, a kiket kerületünk magáénak tartott s 
a kik a haza védelmében hősi halállal estek el. Fel 
fogjuk szólítani összes egyházközségeinket, hogy mind-
azok neveit, kik a becsület mezején hullottak el, alkal-
mas módon megörökítsék, hogy emlékükből, mint ki-
apadhatatlan forrásból, késő nemzedékek is hazaszeretetet 
merítsenek. A kesergő anyákhoz pedig a költő szavaival 
fordulunk: „Áldozat nélkül — nincsen áldás, feszület 
nélkül — nincs megváltás: Anyák, ne sírjatok". 

Ezúttal pedig hazafiúi kegyeletünk jeléül jegyző-
könyvileg megörökítjük Czira Dénes, Sóos Andor, Szabó 
Károly hősi neveit. 

4 világtörténet a magyar nemzetet mérlegre tette 
ós nemzetünk a serpenyőben súlyosnak találtatott. Ennek 
érdeme és dicsősége mindenek előtt és mindenek felett 
katonáink hősi vitézségét illeti; azon katonák vitézségét, 
a kiknek zömét a magyar ÍÍJl dm ívelő osztály szolgáltatja. 
A magyar földmívelőosztály egyházunknak is elismerten 
legértékesebb és legáldozatkészebb elemét képezi. Időt-
len idők tanúskodnak arról, hogy szegény népünk erejét 
mennyire meghaladó áldozatot hajlandó hozni, csakhogy 
templomát, iskoláját megtarthassa. Ez az önmegtagadás, 
ez az önfeláldozás nyilatkozott meg egy más alakban a 
harcztereken is vitéz katonáinkban és megnyilatkozott 
az otthon maradottak szívet megható adakozásában is. 
Nemcsak minden szülő, hanem minden egyház és minden 
iskola is büszke lehet, a mely ily nemzedéket nevelt. 
Az állam ós a társadalom pedig láthatják, hogy az egy-
házak és iskolák támogatására fordított összegek a világ 
erkölcsi rendjében busásan meghozzák kamataikat, mert 
intézményeink az állam alapköveit erősítik és fenmara-
dásának feltételeit biztosítják. 

Ezen nagy időkben, melyekhez foghatókat a törté-
net nem ismer és a melyeknek átküzdése a mi nem-
zedékünknek jutott osztályrészéül, mi egyénileg is nagy 
átalakuláson mentünk keresztül. Hol van az a család, a 
mely aggódás és szomorúság nélkül való lenne, hol van 
az a család, a mely fölött ne sokasodtak volna meg az 
élet terhei ós gondjai. De ha ezek mind állanak, áll az 
is, hogy nincs senki, a kit a haza iránt érzett lelkesedés, 
győzelmeink dicsősége át ne hasson és a ki ne nézne 
hittel és reménységgel a jövő elé. 

Ezek a hullámzó érzések mély nyomokat hagynak 
Ielkeinkben is. Mások vagyunk, mint a kik voltunk. Lá-
tunk ugyan gonoszokat, a kik még gonoszabbak lettek, 
mert oly szívtelen kapzsiságot kellett megérnünk, melyre 



a törvényhozás méltó büntetést szabni elfelejtett. De lát-
juk másfelől azt is, hogy megtelnek templomaink ; közö-
nyösek és hitetlenek megtalálják az Istent, a kit eddig 
nem kerestek. Látjuk azt, hogy a jó emberek még job-
bak, még nemeslelkűebbek lettek. Közelebb jöttünk az 
Éghez. Egyházaink az emberszeretet jegyében újabb 
kötelékekkel kapcsolták magukhoz a híveket. Különösen 
ki kell emelnem a dunamelléki kerület kezdeményezését, 
mely sebesült és beteg katonáinknak az ország határán 
túl való felkeresését is javaslatba hozta s a mely a kon-
venti elnökség részéről méltányos megítélésre és áldozat-
kész támogatásra talált. Egyházkerületeink versenyeznek 
egymással a sebesültek, betegek és vigaszra szorulók 
gondozásában. A cura pastoralisnak sok módja és sok 
neme képzelhető, de egyik sem szebb és egyik sem ál-
dásosabb, mint a melyet hadi cura pastoralisnak joggal 
nevezhetünk. Mert az oly pillanatban, a mikor minden 
bizonytalannak látszik a gyarló ember előtt, a mit bizo-
nyosnak tartott, akkor fordítja Isten felé az emberek 
révedező szemeit. Akkor tanítja őket a zsoltárral, hogy 
a keresztet, melyet 0 mért reánk, könnyen hordozzuk. 
Az egyházak jövőjét a békében az határozza meg, hogy 
miként tudták a háborúban nemes hivatásukat felfogni 
és teljesíteni. A hadviselés egyházunkra is új helyzetet 
fog teremteni. Visszatérnek a pítriarkhális szokások és 
a puritán erkölcsök. Ezek segélyével kell és lehet a 
háboni-okozta sebeket kihevernünk. Ellenségeink sike-
reink láttára megfogynak és lecsendesednek; híveink 
pedig bátrabbak és erősebbek lesznek a hitvalló mun-
kában. A köztünk és híveink közt a hadjárat alatt lé-
tesült kötelékeket a háború után sem szabad lazítani 
engednünk. Ellenkezőlég, azokat erősíteni, állandókká 
és örökösökké tenni lesz feladata egyházi életünknek a 
békében; és akkor oly megújhodásnak, oly újjászületés-
nek nézünk elébe, a mely egyházunkat és annak jövőjét 
megdönthetetlen bástyákkal veszi körül. 

De lelkészeink és tanítóink ne csak a lelkiekre 
gondoljanak, hanem gondoljanak népünk anyagi bajaival 
is. Minekünk egyszerre két hadjáratot kell folytatnunk. 
Csak az egyik az, a mely a csatamezőn folyik, a másik 
hadjárat gazdasági úton vezettetik ellenünk és kiéhezteté-
sünkre, valamint szövetségeseink kiéheztetésére irányul. 
Hogy győzelmünket biztosítsuk, nekünk mind a két hadjá-
ratban egyaránt diadalmaskodnunk kell. Ez utóbbi győzel-
met kivívni az itthon maradottak feladata. Ezen gazdasági 
év termelésének, a hadseregeink és a népesség élel-
mezésének kérdése elementáris erővel tolul előtérbe. Ez 
utóbbi feladat megoldása csak úgy remélhető, ha egy-
felől a szervezkedést a tökély legmagasabb fokáig visz-
szük, úgy hogy minden egyes közeg és tényező hivatását 
úgy teljesítse, mint azt minden kerék az, órában teszi, 
másfelől egy nagy és általunk, fájdalom, meg nem szokott 
önfegyelmezésre van szükség. Minden egyes ember többet 
kell hogy dolgozzék, minden egyes ember kevesebbet 
kell hogy élvezzen. Az első, a szervezkedés, inkább 
állami feladat, a másik, az önfegyelmezés, elsősorban a 

társadalomé. De mind a kettőben sokat várunk és sokat 
remélünk lelkészeink és tanítóink hazafias közreműködé-
sétől, kik fenkölt hivatásuknál fogva népünk nagy ré-
tegeihez legközelebb állanak és az állami és társadalmi 
munka irányításában legtöbbet segíthetnek ott, a hol a 
segélyre legnagyobb szükség van. Mi mind a két fel-
adatot, úgy a katonait, valamint a gazdaságit, diadal-
masan akarjuk megvívni. A mi talán hiányzik erőnkben, 
azt egyetértéssel ós kitartással akarjuk kipótolni. Imád-
kozunk a békéért, de nem olyan békéért, a mely a 
sírboltok csendjére emlékeztet, a mely minket meg-
alázzon, nem is olyan békéért, a mely újabb háborúk-
nak legyen csirája, hanem olyan bókéért, mely belát-
hatatlan időkre megalapozza a nemzet biztonságát, hogy 
abból a tengernyi áldozatból, a melyet meghoztunk vér-
ben és vagyonban, dicsőség és áldás fakadjon a hazának ! 

MAGYAR DICSŐSÉG — MAGYAR 
HALOGATÁS 

Kedves meglepetés ért a napokban. Csomagot hozott 
számomra a posta. Kibontom s 50 darab csinos kiállítású 
kis könyvet találok benne. A könyvek mellett levő lito-
grafált levél arról értesít, hogy a magyar prot. keresztyén 
hívek számára ajándékképen küldi Lénk H. úr meg-
bízásából Scherg György brassói ág. h. ev. lelkész. Mind 
a két név s egyén ismeretlen. Ki ez a Lenk H. úr? 
Mi czímen, mi okból ajándékoz nekünk ennyi könyvet? 
Honnan ismeri a nevemet, czímemet? Miért épen ide 
küldi? Kapott volna más is ez ajándékból? Ezek s 
hasonló kérdések tolulnak elém. 

Első dolgom mégis a könyv elolvasása. Ez a czíme: 
„Mi a Biblia? Lenk H. feleleteivel". Nagy figyelemmel, 
folyton fokozódó érdeklődéssel és élvezettel olvasom vé-
gesvégig. Nagyszerű könyv. Pompás feleletet ád a czímül 
feltett kérdésre. Látom, hogy a kiisztusi éleiben meggaz-
dagodott, megváltást, újjászületést nyert léleknek a saját 
tapasztalatai nyomán nyert építő felelete ez. 

Most már, ha akarnám sem tehetném, hogy utána 
ne járjak e dolognak. Kérdezősködésemre Brassóból 
hamarosan megjön a felvilágosítás. Ennek nyomán öröm-
mel és jól eső, magyar büszkeséggel mondom el én is 
az érdeklődőknek. 

Lenk H. úr a nagy német szövetséges államnak 
egyik derék fia, lipcsei tekintélyes, ág. h. ev. lelkipásztor. 
A nagy német napilapokban hónapszámra nap-nap után 
olvasta a magyar honvédek, a híres huszárok bámulatos 
bravúrjait, önfeláldozó vitézségét, a melyek nemcsak 
itthon, hanem szerte az egész világon megdobogtatják 
a szíveket. Hány külföldi szeme nyílott meg e híradások 
nyomán ?! Olvasta azt is, hogy a magyar vitézek saját 
testökkel hogy védték Németországot a Szilézia felől 
történt nagy orosz támadás idején. S Lenk H. úr nem 
maradt a lelkesedésnél. A szívében feltámadt hála ér-
zete cselekvésre késztette. Hogyan s mivel hálálhatná 
meg a magyaroknak ezt a bajtársi hűséget? Ez a gon-



dolata támadt. Nem tagadhatta meg magát a lelkipásztor. 
Azzal kívánt szolgálni a szíve előtt most már kedves 
népnek, a mi legdrágább kincsé a saját életének is: 
az evangéliummal. Azzal az evangéliummal, a mely a 
nagy élet-halál mérkőzés idején az ő hatalmas nemzeté-
nek életében is jelentős, mindenki által mindjobban ér-
tékelt tényező. „Mi a Biblia" czímű könyve több. mint 
100,000 példányban forog német kézen. Magyarországi 
ismerősének, Scherg Györgynek közbejöttével Sütő Rezső-
vel ezt fordíttatja le magyar nyelvre, s kiadja egye-
lőre 5000 példányban a saját költségén. Ezt s így 
küldi szét olyan helyekre, a hol tudja, hogy szeretik az 
evangéliumot. Mihelyt az első kiadás 5000 példánya el-
fogy : nyomtatni óhajtja ez a derék német lelkipásztor 
a II,, esetleg a III. kiadást is. Egyetlen egy feltételt 
köt ki csupán: csak ingyen szabad osztogatni 1 

Nem tudjuk, hogy köszönő szavunk eljut-e Lip-
csébe, de mi a saját s a mi magyar népünk nevében is 
hálásan köszönjük, hogy bennünket a szívébe zárt s 
magyarul kívánt szolgálni szeretetből. Mindenesetre meg-
érdemli, hogy nevét jól megjegyezzük s őt is külföldi 
barátaink közé sorozzuk, úgyis nagyon megfogyatkozott 
most a számuk. 

Ennek az esetnek kapcsán jut eszembe, hogy 
milyen különös is az, íme külföldön, idegen nemzetbeliek 
törődnek a magyarokkal. Hát mi magyarok törődünk-e 
a külföldiekkel ? No nem az idegen nácziókra gondolok 
ám ! Csak a külföldön levő magyar katonákra. Most 
olvastuk, hogy magyar ezredek együtt harczolnak a volt 
Belgium földjén a német hadsereggel. Korábban már 
hallottuk, hogy Hindenburg seregében is vannak magyar 
katonák. Nemcsak osztrák, hanem németországi kórhá-
zakban is fekszenek hát fiaink. Van-e, a ki felkeresi őket 
édes magyar szóval s kikérdezi bajukat a messziidegenben? 

Mióta Sebestyén Jenő hazajött, nem küldött a kon-
vent új, utazó lelkészt. Hej pedig, de sok helyen várják 
a magyar papot! Németországba magába kellene egyet 
kiküldeni s még Ausztriába se indult el az új. Alkalmas 
emberünk van rá. Bizonyosan nem sajnáljuk azt a néhány 
ezer koronát sem, a mibe a kiküldetésük kerül. Csak 
még gondolkodunk egy darabig. Hogy már hónapok 
szaladtak el visszahozhatatlanul? Ezen is érdemes volna 
külön gondolkodnunk. Vagy abban bízunk, hogy még 
sokáig tart úgyis a háború ? . . . De azok a magyar 
katonák nem érnek ám rá várakozni. Azok szegények 
vagy meghalnak, vagy ott szenvednek . . . Csak épen a 
kiáltó szavuk nem hallatszik ide, mert messze vannak. . . 
Jó volna pedig, ha egyiknek, másiknak a szava idehal-
latszana . . . Talán sietnénk egy kicsinyt a kinevezéssel 
és a kiküldéssel. Hónapokkal ezelőtt összepakkolt már 
egyik jelölt s azóta várja az indító szót. . . Vájjon mikor 
hangzik ? Talán csak nem a kerületek közötti féltékeny-
ség az oka a késedelemnek? Akármelyik kerületbeli az, 
a kit a konvent ki akar küldeni, csak küldje az Istenért! 
Csak mentől előbb, hadd induljon! Ne várjunk egy másik 
lipcsei lelkészre, a ki megszégyenít bennünket újra. 

Mert egy másik Lenk H. még megtalál azalatt magyarul 
tanulni s nem könyvet küld a magyaroknak, hanem maga 
megy magyarul gondozni a mi fiainkat. 

Marjay Károly. 

I S K O L A Ü G Y . 

A református jogakadémiák jövője. 
I . 

Ismét napirendre kerül hát ez a már oly sokszor 
hánytorgatott kérdés! A közoktatásügyi minisztériumban 
ugyanis most újból előtérbe jutott a jogi oktatás vég-
leges reform jának gondolata s a miniszternek az egyetemek 
jogi karaihoz intézett idevonatkozó kérdőpontjaira a 
debreczeni, kolozsvári és a pozsonyi egyetemek már be 
is nyújtották emlékirataikat. Minthogy azonban a jogi 
oktatás végleges reformja a jogakadémiai kérdésnek 
szintén végleges rendezése nélkül nem képzelhető, vagy 
ha képzelhető is, ez csak nem kívánatos eredményeket 
hozhatna. Egyetemes tanügyi bizottságunk szintén foglal-
kozott már e problémának a még meglevő, három ref. 
jogakadémia létét illető vonatkozásaival s felhívta e jog-
akadémiák tanári karait véleményes javaslattételre afelől, 
hogy a reformmal kapcsolatban miként volna remélhető 
ezen tanintézetek fennmaradása és továbbfejlődése. 

E sorok írójának a kérdés alapja tekintetében az 
a meggyőződése, hogy a ref. akadémiák, a melyek a 
magyar nemzeti eszmének mindig melegágyai voltak, a 
melyek a magyar állam újabbkori alkotmányos életének 
annyi kiváló munkást adtak és neveltek, a melyekben 
a bírói, ügyvédi és közigazgatási pályákra menő ifjaink 
számára, tehát épen azok számára, a kik arra vannak 
foglalkozásuknál fogva hivatva, hogy állami és társa-
dalmi életünkben tekintélyes pozicziókat foglaljanak el, 
sőt annak vezetői és irányítói is legyenek, az életbe 
való kilépésük előtt utoljára adódott alkalom a magyar-
sággal elválaszthatatlanul egy, kálvinista szellemnek ma-
gukba szívására, tehát, hogv a ref. jogakadémiák e rnisz-
sziójukkal a mai és a jövendő időben sem fölöslegesek. 
Létezik és eléggé közkeletű ugyan egy másik nézet is, 
az, a mely e ref. jogakadémiákat olyan intézményekként 
állítja be, mint a melyek annak idején jók voltak és 
becses szolgálatokat tettek ugyan, de a melyek ma már 
letűnt évtizedek idejüket mult maradványainál nem egye-
bek. Ez a felfogás azonban nem fogadható el. Nem való-
színű ugyanis, hogy a magyar nemzeti állam, ez, az 
évtizedek során át bevált s a jogi oktatás körül oly igen 
sok és jelentős tanulságokkal rendelkező főiskolákat 
mint fölösleget könnyű szívvel dobhatná ki a maga kul-
turális intézményei közül. Hisz ilyeneknek Magyarország 
éppenséggel nincs oly túlságos bővében, hogy azok szá-
mát szántszándékkal kellene apasztania. De még ke-
vésbbé nélkülözheti e főiskolákat ref. egyházunk. Nem, 
különösen most, a midőn világszerte újra éledőben van 
a vallásos szükséglet, a mely a hitben keres kielégülést 



és ennek folytán a felekezeti élet is: ez annyi volna, 
mint kész fegyvereknek szándékos megsemmisítése a 
harez előtt. Alig lehet ugyanis kétséges, hogy fplekeze)-
tiink az ország vezető rétegeit alkotó s jogi kvalifiká-
czióhoz kötött foglalkozásokban és hivatásokban az össz-
népességhezi arányszámát (1910-ben az anyaországban 
14*2%) oly igen meghaladó mértékben nem kis részt 
épen azért tudott elhelyezkedni és tudta súlyát biztosí-
tani, mert a jogi pályára menő ifjaink számára a ref. 
jogi főiskolák oly alkalmakat képeztek, a melyek rájuk 
nézve sok tekintetben (kisebb tandíj, ref. jellegű ösztön-
díjak a tanuló városáhozi közelebbfekvés) kedvezőbbek 
voltak, mint a minőket a hasonló állami vagy épen ka-
tholikus jogakadémiák, illetve az egyetemek jelentettek. 

De nem szabad magunkat a ref. jogakadémiák 
által reprezentált értékektől megfosztani engedni ezen 
egyetemes okon kívül még egy specziális okból sem. 
Állván pedig ezen ok abban, hogy felekezetünk e jogi 
főiskoláink megszüntetése esetén az egyetemi tanári 
szukkreszczenczia termeléséből, a mely czélt, eddig a 
ref. jogakadémiák a jelenleg prot. vallású ref. jogaka-
démiai tanárokból lett egyetemi jogtanárok tekintélyes 
száma által is bizonyítottan teljes megelégedésre szol-
gáltak, — jóformán teljesen kiszorulna és így nemcsak 
a joghallgató ifjúság tanításának terét vesztené el, ha-
nem idestova a magyar tudományosság legszebb pozi-
cziói: az egyetemi katedrák is teljesen el volnának 
zárva előle! Ezzel szemben mondhatná ugyan valaki, 
hogy a reformátusoknak, a nagy számok törvényénél 
fogva, a jogi tudományosság művelésében való kellő 
részvétük esetén akkor is fog jutni a lakosság számához 
mért arányukban egyetemi tanszék. Ez az ellenvetés 
azonban nem áll meg. Mert ha konczedáljuk is feleke-
zetünknek az egyetemi jogi professzurákból való a szá-
zaléknak megfelelő arányban leendő majdani részesülé-
sét, akkor is konstatálni kell, hogy ez már jelenlegi 
birtok állományunk csökkenését fogja jelenteni. Mert ed-
dig nagyobb volt a részesedésünk, mintsem százalék 
szerint jutott volna ! Nagyobb volt pedig azon büszkén 
bevallható okból, hogy jogakadémiáink fokozott alkalmat 
nyújtottak a jogtanári pályákra léphetésre, arra, hogy 
felekezetünk tagjai a jogi tudományosság művelését 
vállalhassák el életfeladatul, de nagyobb volt a birtok-
állományunk a százalékszerintinél még azért is, mert a 
róm. katholikusoknak szintén csak három jogakadémiá-
juk volt és így az arány ránk nézve jóval kedvezőbb 
volt mind e mai napig, sőt ha az eperjesi ág. ev. jog-
akadémiát is számításba vesszük, akkor meg épen négy 
protestáns akadémia áll szemben a csak három katho-
likussal. Mindez kárunkra fog megváltozni jogakadémiáink 
megszüntetése esetén, különösen, ha figyelembe vesszük 
azon épenséggel nem valószínűtlen eventualitást, hogy 
a ref. jogakadémiák majd megszűnnek ugyan, de a ka-
tholikusokat fenntartóik : a dús tanulmányi alap, a gaz-
dag főpapok továbbra is fenntartják! Hogy ekkor azután 
az egyetemi jogtanári szukkresczencziát majdnem kizáró-

lag e kath. tanári karok fogják szolgáltatni, ez magától 
értetődik ; ránk reformátusokra azonban azzal a követ-
kezménnyel fog járni, hogy az egyetemi professzurákból 
még százalékszerű arányban sem fog részesedhetni! Oly 
veszteség lenne ez, a mit még azok is belátni tartoznak, 
a kik szerint jogakadémiáink megszüntetése már csak 
azért sem járna felekezeti érdekeink sérelmével, mert 
ezek az érdekek épen oly jól volnának szolgálhatók 
azzal az eszközzel is, ha egyházunk a ref. ifjúság be-
fogadására az állami egyetemek mellett állítana fel in-
ternátusokat. Mert ez az érv legfeljebb, ha az akadémiák 
tanulóképző szerepére ha talál, de nem az akadémiák 
azon szerepére, mely szerint azok egyszersmind a tanárok 
tudóssá képzodhetését lehetővé tett alkalmakul is jelent-
keztek. De ettől eltekintve is kétségtelen, hogy az inter-
nátus]' vezetés, az előadásokból kiáradni a kellő protestáns 
szellemet, a protestáns vonatkozásoknak a jogi tárgyak 
nem eggyében lehetséges kidomborítását, a jogbölcselet-
ben a protestáns világnézlet érvényesítését nem pótolhatja. 

Ellenezni kell hát felekezetünk jogi főiskoláinak 
egyszerű megszüntetését, az általuk jelentett értékeknek 
egyházunktól való eldobását! A mi azonban még nem 
jelenti azt, hogy e jogakadémiákat a mai alakban le-
hetne továbbra is fenntartani! Nem! Mert jogakadémiát, 
akár államit, akár felekezetit, általában nem lehet többé 
úgy fenntartani, a hogy azok ma vannak. De miért? 
A felelet köztudomású tényekre való utalásból áll: azóta 
nyílt meg a két új egyetem s azóta tette az 1912. évi 
VII. t.-cz. a bírói kvalitikácziónak is előfeltételéül a jog-
akadémiákon is megszerezhetett jogtudományi államvizsga 
helyett a juris doktorságot. Ebből a két okból vesztették 
el azután a jogakadémiák hallgatóik legnagyobb részét. 
Hozzájárult még speczialiter a mi ref. jogakadémiáink 
bajaihoz a kedvezőtlen geográfiái helyzet. Kecskemét a 
budapesti egyetemnek van közvetlen közelében, Márma-
rosszigettől Debreczen szívja el az életerőt, Sárospatak 
meg épen közéje van zsúfolva a debreczeni egyetem, a 
kassai állami, az egri katholikus, az eperjesi ág. ev. 
akadémia közé. Hogy ilyen körülmények között ezek a 
ref. jogi főiskolák igazán flóreálni nem képesek, ennek 
oka tehát nyilván abban van, hogy az addig megvolt 
két egyetemen kívül újonnan megnyílt két egyetem, te-
hát összesen négy egyetem, a jogakadémiák hallgatóságát 
fölszivja ; fölszívja pedig azért, mert a jogakadémiákon 
tehető jogtudományi vagy államtudományi államvizsgá-
latok minősítő erejüket a törvényhozás újabbi intézke-
dései következtében jóformán teljesen elvesztették. Hi-
szen nagyon érthető, ha az ifjú, a ki azért végez jogi 
tanulmányokat, hogy azok befejeztével a gyakorlati élet-
hivatásra minősítő vizsgát letehesse, már a jogi tanul-
mányokra is oly intézetbe megy, a hol majdan ezt a 
vizsgát, tudniillik mai nap a doktorátust, tényleg lerak-
hatja. Vagyis az egyetemre és nem az akadémiára, a 
mely promoveálási joggal nem bír. 

Dr. Kovács Andor, 
kecskeméti ref. jogakad, tanár. 



TÁRCZA. 

A leitmeritzi kórházban. 
A mult hó 22-én jött a parancs, hogy Leitmeritzbe, 

Csehország egyik forgalmas városába rendeltettem tábori 
lelkésznek. 27-én reggel érkeztem meg. Sokféle jelent-
kezés, bemutatkozás után a Feldsuperiorhoz jutottam 
Theresienstadtba. Hosszú és fárasztó utazás után igen 
jól esett a szíves és barátságos fogadtatás, melyben nála 
részesültem. Tőle tudtam meg, hogy mi lesz a dolgom. 
Északi Csehország 22 városában levő kórházakat kell 
meglátogatnom előre megállapított programm szerint, hogy 
az ott betegen, vagy sebesülten fekvő ref. magyar kato-
nák lelki gondozását ellássam. 

Theresienstadt egy Mária Terézia-korbeli vár. Az 
egész város csupa katonaság, kaszárnyákkal, kórházakkal 
és 23,000 oroszt számláló fogolytáborral. Háromféle kór-
ház van: a helyőrségi, a tartalék- és a megfigyelőkór-
ház. Itteni kath. kollegámtól értesültem, hogy vannak a 
kórházakban magyar katonák is. Vele együtt elmentem 
tehát felkeresni az enyéimet. Sorba jártam a beteg-
szobákat és találtam is magyarokat az ország minden 
vidékéről, köztük természetesen reformátusokat is. 

Nagypéntek volt épen. Ebben a szobában is, amab-
ban is volt egy-két magyar. Legtöbb volt a megfigyelő-
osztályon, honnan alapos vizsgálat után viszik őket vagy 
ide, vagy oda. Szóba álltam, elbeszélgettem reformátussal 
és katholikussal egyaránt. Kérdezősködtem állapotuk 
felől. Bizony összefacsarodott a szívem, mikor láttam őket 
kezükön, lábukon megfagyva, vagy nyomorékká lőve. 
Azért nem zúgolódnak, nem panaszkodnak, bele törődtek 
sorsukba ós szinte megmagyarázhatatlan, hogy még itt, 
e szomorú helyen is — a súlyos betegeket kivéve — 
jókedvűek. Egy gömörmegyei czigánytól megkérdem a 
nevét, vallását s kérdem, hogy úgy-e ezigány vagy? 
Nem én, kezét csókolom tisztelendő úr, csak purgyé 
vagyok, mert az apám még él. 0 persze komolyan mondta, 
de bizony mi többiek elmosolyodtuk magunkat. 

Emlékeztettem mindeniket a nagy ünnep jelentő-
ségére s kérdeztem, hogy szoktak-e imádkozni? A válasz 
mindeniknél az volt, reformátusnál és katholikusnál egy-
aránt, hogy igen — tisztelendő úr —, szoktunk, hiszen 
csak az imádság tarthatott meg bennünket igy is, a hogy 
vagyunk, mert mi már keresztülestiink a halálon nem 
százszor, hanem ezerszer. Mikor rohamra indultunk, nem 
szólt ott senki. Mindenki magába mélyedt és imádkozott 
és a ki életben maradt közülünk, az megtanulta az élet 
értékét. 

Úrvacsorával húsvétkor mindenik élt. Szobáról szo-
bára vittem a szent jegyeket. Soha, egész papi működé-
sem alatt — beleértve a legelső legácziót is — egyetlen 
pillanat sem hatott meg úgy, mint ez a húsvéti úr-
vacsorázás. Eleinte szólni is alig bírtam, a hang nem 
jött ki torkomon, valami mélységesen résztvevő, fájdalmas 
érzés szorította el. És imádkoztunk együtt, igazán, szív-

ből, a mint a szentlélek sugallta. Én mondtam előre, ők 
rebegték utánam. Ereztük, hogy itt van velünk az Isten, 
mellettünk az ő szent fia és itt van velünk a jó szülő, 
hitves, gyermek, mátka, testvér, az a kis hajlék, mely-
ben bölcsőnk ringott, az udvar, az egyszerű templom, 
itt minden emlékünk és minden reménységünk, itt van 
egész szeretett hazánk, 

A magammal még hazulról hozott Téli Újság és 
traktátus példányokból olvasnivalót adtam különbség nél-
kül mindeniknek. 

Naponként meglátogatván katonáinkat, elbeszélgetek 
velük a háborús dolgokról is. Egy marczalii ref. ügyvéd-
jelölt érdekes ós jellemző dolgokat beszélt. Igazán derék, 
szerény és szeretetreméltó ifjú. Példány képe a régi ref. 
gyökérből sarjadzott és onnan táplálkozó fiatal emberek-
nek. A kárpáti harczokban robbanó golyótól sebesült 
meg a fején és bal szemének szögletén. 

Miskolczról hozták őket Csehországba, ide Theresien-
stadtba. 0 egy sebesült cseh önkéntessel egy fülkében 
jött. Míg Magyarországon jártak, útitársa nagyon szót-
lan volt. Nézett kifelé az ablakon részvétlenül. Közöm-
bösen hagyta a magyar állomásokon tanúsított szíves 
fogadtatás is. Az ügyvédjelölt résztvevően osztotta meg 
vele az állomásokon kapott vajaskenyeret, czigarettát, 
bort és egyéb szeretet-adományokat. Közeledtek Cseh-
ország felé. Az útitárs egyre vidámabb és beszédesebb 
lett. Az állomásokon kihajolt az ablakon és az ott kint 
levő tömeggel együtt ujjongtak és éltették a cseh vitéz-
séget. (?) Znaimban palacsintához jutott az útitárs és 
ahelyett, hogy megkínálta volna belőle a magyar baj-
társát, őt a fülkében hagyva, kiment egy másik fülkébe, 
hol szintén cseh katonák voltak és azokkal együtt ette 
meg a palacsintát. Magyarország, te vérzel legtöbbet és 
ha esetleg palacsintára kerül a sor, nem jársz-e úgy, 
mint ezen te egyik fiad? 

Egyebekről majd máskor. 
Balogh Ferencz, 
ref. tábori lelkész. 

BELFÖLD 

A dunamelléki ref. egyházkerület tavaszi 
közgyűlése. 

Rövid, igazán háborús közgyűlésre gyűlt össze a 
dunamelléki egyházkerület május hó 5-én, d. e. 10 órára 
a ref. theol. akadémia szép dísztermébe. A levegő tele 
volt háborús hírekkel. Ezek foglalták le csaknem egé-
szen a lelkeket. Az aznap reggel szárnyra kelő, később 
túlzottnak bizonyult diadalmi hírek beszivárogtak a ta-
nácskozás termébe két ízben is. Mindakétszer, de külö-
nösen először, oly elemi erővel megnyilatkozó lelkesedés 
szállta meg a tisztes, öreg „atyák"-at is, hogy föl kellett 
függeszteni a gyűlést. A hazafias lelkesedés lobogó lángja 
tört elő akkor is, a mikor Simon Ferencz indítványára 
megbélyegezték ezeknek a nagyidőknek kislelkű kufárait, 



a lelkiismeretlen hadseregszállítókat. A gyűlés egész han-
gulata méltó volt ezekhez a nagy napokhoz, melyeken 
eldől jövőnk nagy kérdése. 

A teremben hiába kerestük ősz püspökünket. Az 
életepárja elvesztése fölött érzett mélységes bánata még 
nagyobb súllyal nehezedett öreg vállaira: nem mert útra 
kelni. Helyét a legöregebb esperes, Adám Kálmán fog-
lalta el. Az ő rövid imádsága nyitotta meg a gyűlést. 
Persze, nem a nagy költői lélek szárnyalása volt ez, a 
mely a maga egyformaságában is olyan erővel ragadott 
mindig mindnyájunkat az Ég felé. 

A közgyűlési tagok számbavétele után a főgondnok 
tartotta meg hazafias lelkesedéstől áthatott megnyitó-
beszédét, melyet Lapunk más helyén közlünk. A lelkes 
szavakat lelkes helyeslés szakította meg többször. A lel-
kesedés még magasabb fokra hágott, mikor az érkezett 
győzelmi híreket az egyik közgyűlési tag fölolvasta. Go-
molygó nagy tömeggé vált az egész gyűlés, úgy, hogy csak 
néhány pereznyi szünet után lehetett a gyűlést folytatni. 

Az újonnan választott két aljegyző : Szabó Károly 
ós dr. Benedek Zsolt tették le ezután az esküt. Pálóczi 
Horváth Zoltán dr. most sem jelenhetett meg eskütétel 
czéljából katonai szolgálata miatt. Az esküttevőket a 
főgondnok meleg szavakkal üdvözölte. Nevükben Szabó 
Károly mondott köszönetet az előlegezett bizalomért. 
Örömmel üdvözölte a kerületi közgyűlés Kálmán Gyulát, 
a külsősomogyi egyházmegyének újabb tíz évre egyhan-
gúlag megválasztott esperesét is. Konventi póttaggá, dr. 
Kovátsy Sándor lemondása folytán, dr. Bernát Istvánt, 
a népiskolai szakosztály előadójává pedig, Tóth Sándor 
lemondása miatt, dr. Szabó Bélát választották. Tóth Sán-
dornak hosszú időkön át teljesített odaadó szolgálataiért 
legteljesebb elismerését tolmácsolta a közgyűlés. 

A közigazgatási bizottság ügyeit Simon Ferencz 
referálta. A zombori újonnan szervezendő lelkészi állás 
díjlevelét megerősítik, kérik a minisztert, hogy nyilvá-
nítsa indokoltnak az anyásítást és útalja ki a kongruát. 
A kerületi közgyűlés kimondja Úrházy Sándor kápolnás-
nyéki lelkész szolgálatképtelenségét és a kápláni fizetés-
kiegészítés kiutalását kéri 1914. október 1-től kezdve. 
A dunántúli egyházkerület indítványára, kerületünk is 
szükségesnek tartja az özvegyek és árvák nyugdíjjáran-
dóságának fölemelését és ezzel kapcsolatban a nyuga-
lombavonulás megszorítását, annyival is inkább, minthogy 
a tábori lelkészségnek a háború után várható rendezése 
folytán ismét több fiatalabb lelkész vonatik el előrelát-
hatólag a gyülekezeti szolgálattól. Az új választói név-
jegyzékre nézve a kerületi közgyűlés úgy határoz, hogy 
azok, a kik a« 1914/15. évi választói névjegyzékbe fölvé-
tettek és hadbavonultak, az egyházi adó be nem fizetése 
miatt nem hagyhatók ki az újonnan készítendő választói 
névjegyzékekből. 

SimönFerencz indítványozza, hogy a lelkiismeretlen 
hadseregszállítók üzelmei fölött fejezze ki az egyházkerü-
leti közgyűlés megbotránkozását, írjon föl az egyetemes 
konventhez, hogy illetékes helyen szerezzen a felől tudo-

mást, vájjon van-e református is köztük. Ha esetleg 
lenne, a mit nem hihetünk, bírósága útján tegye meg 
ellenük a megtorló lépéseket, mert a magyar egyház 
nem adhat jogot azoknak, a kik a magyar hazát ilyen 
módon elárulják. A közgyűlés az indítvány első részét 
elfogadja: a hadseregszállítás lelketlen kufárjait meg-
bélyegzi ; az indítvány második részét a jogügyi bizott-
sághoz útasitja, hogy a következő kerületi közgyűlésre 
tegyen indítványt. 

A jog- és pénzügyi bizottság ügyeit dr. Szabó Jó-
zsef referálta. A halasi alapok refundálása ügyében 
Benedek Sándor elnökletével Petri Eleket, Varga Nagy 
Istvánt, számvevőt és ügyészt küldik ki. Dr. Móricz Ká-
rolynak a kecskeméti jogakadémia tanrendje ellen be-
adott fölebbezését a kerületi közgyűlés elútasítja. 

A kerületi közgyűlés egyik legfontosabb tárgya 
következett azután : a theologiai tanároknak a nem állami 
tanárok nyugdíjintézetébe való belépése. Az elnökség Bene-
dek Sándor főjegyzőt kérte föl a kérdés beható tanul-
mányozására és az ügy előadására. Jobb kezekre nem 
is bízhatta volna ezt a fontos ügyet! Az előadó rész-
letesen ismertette a kérdés múltját s az egyes megoldási 
módokat s az ezekre vonatkozó, Ábrahám István tanár 
készítette, fölülvizsgált számadásokat. Rámutatott arra, 
hogy mind a nyugdíjalap, mind a tanárok szempontjából 
az az egyedül helyes megoldás, ha az egyes tanárok 
nyugdíjjogosultságának kezdetéig visszamenő hatállyal 
lép be a theologia a nem állami tanárok nyugdíjintézetébe. 
E mellett a theologiai pénztár körülbelül 3000 K-t takarít 
meg évenkint s a rendelkezésre álló alap minden be-
fizetésre és minden jövőbeli igény biztosítására elegendő 
fedezetet nyújt, holott ma, fönnálló kötelezettsége mellett, 
már a legidősebb tanár nyugdíját se tudná fedezni. 
E mellett tanáraink 35 évi szolgálat után minden eset-
ben megszerzik a nyugdíjjogosultságot, míg eddig 30 
év multával csak rokkantság, vagy szolgálatképtelenség 
esetén részesülhettek teljes nyugdíjban. Emellett lakbér-
nyugdíjat, méltányos özvegyi nyugdíjat, nevelési, temet-
kezési járulékot is kapnak. A kerületi közgyűlés egy-
hangúlag elhatározta, hogy a theologia tanárait vissza-
menő hatállyal bevéteti a nem állami tanárok nyugdíj-
intézetébe, a B. Pap István és dr. Kováts István lelkészi 
szolgálataiból származó nyugdíjkülönbözetet pedig bizto-
sítja arra az esetre, ha az állami nyugdíjintézet nem 
számítaná be rendes lelkészi éveiket nyugdíjjogosult-
ságukba s kimondja, hogy a megmaradó nyugdíjintézeti 
tőke fölött annak idején szabadon rendelkezik. Katona 
Mihály amaz indítványát, hogy a megmaradó tőkéből az 
özvegyek fogyó pénztára 18,000 K-ról 28,000 K-ra emel-
tessék, a theol. nyugdíjalap kezelő bizottságához úta-
sitja, hogy az őszi kerületi közgyűlésre tegyen ebben a 
tárgyban javaslatot. 

A főgondnok indítványára, kerületi közgyűlés ki-
mondja, hogy 5V3°/O-OS járadékkal 50.000 K-t jegyez 
a hadi kölcsönből. Ebből 25,000 K-t- a közpénztár, a 
tíáásik 25,000 K-t pedig a theol. pénztár fizeti be. 



Az állandó számszék jelentéseit a kerületi székház 
számadásairól stb. Sógor Endre terjesztette elő. Ugyan-
csak ő adta elő a belkörü tűzkárbiztositás és a lelkészek 
családi pótléka ügyében kiküldött bizottság jelentését. 
A közgyűlés újabb, összehasonlító és konkrét javaslatot 
tartalmazó előterjesztés készítésére kéri föl a bizottságot, 
a mely idejében elküldendő a kerületi tagoknak. 

A népiskolai szakosztály jelentéseit Tóth Sándor 
referálta. A vallás- és közoktatásügyi miniszter hitoktatási 
rendeletét azzal küldik meg az egyházközségeknek, hogy 
különösen arra vigyázzanak, hogy az ismétlő iskolákban, 
bármily kevés magyar tanuló van is, azok magyarul 
tanuljanak. A díjlevelek módosítása tárgyában a köz-
gyűlés kimondotta, hogy jövőben a természetben nyújtott 
szolgáltatásoknak a megváltásához, a közvetlenül meg-
előző öt évi átlag alapján, csak tíz-tíz évre járul hozzá; 
a termények megváltásához pedig csak úgy adja bele-
egyezését, ha az év meghatározott részére szóló piaczi 
árt állapítják meg. Ez a határozat a már megállapított 
díjleveleket nem érinti. 

A nyugdíjügyi jelentéseket Takács József terjesz-
tette elő. A kerületi közgyűlés kimondja, hogy csupán 
járási- és tiszti orvosi bizonyítványok érvényesek a nyug-
díjazásoknál : községi- és körorvosok, valamint tb. tiszti 
orvosok bizonyítványai nem vétetnek figyelembe. 

A tanítóképzői szakosztály jelentését Váczy Ferencz, 
a theologiai választmány ügyeit pedig Marton Lajos ter-
jesztette elő. Ennek során tudomásul vette a közgyűlés, 
hogy a theol. tanárkar dr. Pruzsinszky Pált választotta 
meg a következő három évre igazgatóvá s a püspök a 
választást megerősítette. 

A közgyűlés 1 óra tájt Kálmán Gyula esperes 
lélekből fakadó imájával ért véget. Délután 4 órakor 
két tanácsban bírósági ügyeket tárgyaltak. 

Tudósító. 

IRODALOM. 
Kereszt és Korona. Külföldi szónokok egyházi beszédei. 

Fordította Székely Sándor brownsvillei (Pennsylvánia) ref. lelkész. 
Ara 3 K 50 f. Nánássy István nyomása, Nagybánya. 

Kereszt és Korona a czíme annak a tetszetős ki-
állítású, tartalmilag pedig még becsesebb prédikáczió-
kötetnek, melyet a brownsvillei ref. gyülekezetnek derék 
lelkipásztorja, az irodalmi téren is szorgalmas munkás-
ságot kifejtő Székely Sándor bocsátott közre. 

Nagyon alkalmi könyv ez ezekben a háborús idők-
ben, mikor a lelkek szemei előtt, különösen pedig a 
kicsinyhitűek előtt, veszíteni látszik erejéből a Krisztus 
Jézus szent evangéliuma és az elpusztítás veszedelme 
látszik környékezni mindazt az alkotást, melynek fun-
damentuma a keresztről való tudományban gyökeredzik. 

Ennek a könyvnek a czíme is nagyon jól van meg-
választva, mert hív tanubizonyságtétel ez a keresztről 
való tudománynak idvességet, koronát hozó erejéről. Ez 
a tudomány, mint az apostol idejében is történt, sokak-

nak szemében ma is bolondság, vagy legalább is bot-
ránkozás, de a hívő lelkeknek élet ós idvesség. 

• Székely iSándor brownavillei lelkésztársunknak ezen 
prédikácziós beszédkötetje a Krisztust prédikálja, azt 
pedig, a ki megfeszíttetett, halálból dicsőségesen fel-
támadott. Ötét, a ki adatott minékünk váltságul és igaz-
ságul a Benne vetett hit által. Otet, a ki az út, élet és 
igazság. Prédikálja pedig a beszédkötet az idvességnek 
tudományát egyszerű, tiszta, de amellett emelkedett nyel-
vezettel, melyből hiányzik az erőltetettség és értéktelen 
czafrang. 

Az élvezetes nyelvezet pedig annál nagyobb érdeme 
a beszédkötetnek, mivel — mint az jelezve is van a 
boritéklapon — a mű : „külföldi szónokok egyházi beszé-
deinek fordítása". 

Viszont azonban az is igaz, hogy Székely Sándor 
bátran nevezhetné legalább is átdolgozásnak a beszéd-
kötetét, ha már eszméket és gondolatokat okvetlen meg-
kívánta tartani és fel kívánta tüntetni, mint a vonatkozó 
szerzők tulajdonait, mert ezeken a fordított prédikáczió-
kon alig látszik valami nehézkesség. 

Evangéliumi magyar prédikácziók ezek, a minőket 
a magyar prédikáczió-irodalom, hál' Istennek, mind bő-
vebb mértékben kezd termelni. Ilyenek a Kecskeméthy 
Ferencz mélyen járó prédikácziós könyvei, a Szalay-féle 
Evangéliumi tanítások, a Nyári Pál Szoros Kapu-ja és 
Keskeny Ut-ja s általában azok a prédikáczió-gyűjte-
mények, melyek a Krisztussal való élő összeköttetésnek, 
az élő hitnek inspirácziójából fakadnak. Az ilyen beszé-
dek kell hogy építsék a hitet, mélyítsék a vallásos buzgó-
ságot, különösen pedig, ha a beszédek mögött olyan, 
Krisztus szíve szerinti lelkipásztor alakja áll, ki az evan-
géliumnak megszentelő kegyelméről az ő saját élet-
tapasztalatával tehet bizonyságot. 

Az írók, kiknek prédikáczióit itt fordításban, helye-
sebben átdolgozásban adja Székely Sándor lelkésztársunk, 
nem elsőrangú, vagy legalább is nem úgynevezett hír-
neves lelkészek, de egytől egyig olyan lelkipásztorok, 
kik : „nem szégyenlik az Evangéliumot", mert ennek meg-
szentelő, megigazító kegyelmét folyton érezik és drága 
kincs gyanánt leikökben hordozzák. 

A beszédkötetben 8 közönséges és 14 ünnepi, il-
letve alkalmi prédikáczió foglaltatik. Mindenik beszéd 
megérdemelte, hogy nyomtatásban, annál inkább azt, 
hogy magyar nyelven is megjelentessék. Az ünnepi beszé-
dek között van egy ádventi, egy karácsonyi, egy ó-évi, 
egy új-évi, három böjti, egy úrvacsoraosztási (mely leg-
megfelelőbb a böjti alkalommal), egy nagypénteki, két 
húsvéti, egy áldozócsütörtöki, egy pünkösti és egy refor-
máczíó ünnepi. A tartalom tehát elég változatos, vagyis 
az egyházi ünnepkörök minden alkalmát figyelembe vevő. 

A prédikácziók között különösen szép a 6-ik számú, 
melynek czíme : A mennyegzői lakoma (úrvacsorai beszéd) 
és a 13-ik számú, áldozócsütörtöki tanítás „Jézus velünk 
marad" czímmel. De szépek az ünnepi prédikácziók mind, 
melyek a kötetben vannak és építő erejűek a közönséges 



vasárnapokra szánt beszédek is. Dramatikus a bevezető 
részlete a 9-ik számú beszédnek és meggyőző ugyan-
ennek a kifejtése. Bosszantó e beszédben a sajtóhiba, 
mely a prédikáczió felosztásának második részét így 
adja: „Nézzük, mi volt alapja Jézus hite bizonytalan-
ságának Holott így kellene e mondatnak hangzania: 
„Nézzük, mi volt az oka Jézus hite bizonyosságának". 
Egyébként az ilyen nehézkes mondatokat, a mennyire 
lehet, kerülni kell a predikáczió-írásnál. Szerintem az 
egyházi szónoknál elsőrendű követelmény a világosság és 
érthetőség. Inkább írjuk körül, a mit mondani akarunk, 
mintsem hogy nehezen emészthető táplálékot adjunk hí-
veink elébe. A bennünket hallgató gyülekezet tagjai csak 
úgy épülhetnek prédikácziónkból, ha azt egészében be-
vehették és nem kell nekik egyes mondatoknál veszte-
gelni, hogy azon mondatok értelmét felfogják. Székely 
könyvére e tekintetben kevés kifogás esik és mégis nem 
állhattam meg, hogy e megjegyzést meg ne tegyem, mert 
több oly magyar nyelvre átültetett prédikácziót volt al-
kalmam a közelmúltban olvasni, a mely prédikácziók, 
tartalmi szépségük daczára, lelkileg kevés hasznot áraszt-
hattak a gyülekezetekre. 

Ez a prédikácziós kötet, bár amerikai papok beszé-
deinek gyűjteménye, szem előtt tartja a magyar lélek 
szükségeinek kielégítését és ezért bizonyára kedvező 
fogadtatásban fog az részesülni lelkészeinknel és híve-
inknél. A prédikácziók, melyek a kötetben adva vannak, 
részben már megjelentek egyes hazai szakközlönyökben, 
mint az Igehirdetőben, a Sárospataki Ifj. Közlönyben, 
a Ker. Evangélistában és az Amerikai Magyar Refor-
mátusok Lapjában, melynek Székely Sándor évek hosszú 
sora óta egyik légbuzgóbb munkatársa. 

A szép nagy betűkkel, tiszta nyomással kiállított, 
158 lapra terjedő könyv Nagybányán, az Igehirdető 
nyomdájában készült és hazai ára 3 K 50 f, amerikai 
ára pedig 85 cent. 

A tiszta jövedelem, mely, óhajtjuk, hogy minél 
nagyobb összeg legyen, 15 százalékban a Kálvineum 
javára forditta tik. 

A mű magyarországi bizományosa a jónevű Kókai 
Lajos czég Budapesten. 

Harsányi Sándor. 

Kaszárnyában, kórházban ós fronton levő diá-
koknak ingyen küldi meg a Magyar Evang Keresztyén 
Diákszövetség lapjának, a „Diákvilág"-nak a hadbavonult 
diákság számára megjelenő különkiadását. Ezáltal rend-
szeresen és tervszerűen akarja szolgálni a nemzet e fon-
tos rétegének e komoly időkben felébredt lelki szüksé-
geit és általa legalkalmasabbá tenni a jelen és a jövő 
küzdelmes feladataira. A Szövetség ezen az úton is kér 
mindenkit, hogy diákismerőseinek pontos czímét szíves-
kedjék a központi irodának (Budapest, VIII., Üllői-út 
16/B. I. 5.) beküldeni. A lapot 2 kor. adomány ellené-
ben bárkinek megküldi, mely összeg már egy ingyen-
példány árát is magában foglalja. 

A Jó Pajtás cz. gyermeklapot melegen ajánljuk 
olvasóink figzelmébe. 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. 

Évzáró ünnepély az iskolákban. Most jelent meg 
az „Iskolai Ünnepeink" 36-ik száma. Gazdag, válasz-
tékos anyagot tartalmaz különösen a V. K. M. által leg-
utóbb kibocsátott rendeletben előírt háborús évzáró 
ünnepélyekre, úgy az elemi, mint polgári és felső nép-
iskolák részére. E közhasznú folyóiratból jelenleg a 
16—36. számok kaphatók. Minden — önálló — füzet 
ára 60 fill. A pénz előleges utalványozása esetén azonnal 
küldi Szentgyörgyi Dénes szerkesztő, Maros-Vásárhelyen. 

Búcsúztatók hadban elesettek felett. írta és ki-
adja: Fülöp Béla tahitótfalui (Pest m ) ref. kántortanító. 
Kapható 1 K megküldése ellenében. 

Az „Ébresztő" hadi száma sok ezer példányban 
megjelent. Nagyon értékes, építő czikkek vannak benne. 
Különösen alkalmas katonák közt való osztogatásra, a 
kik nagyrészben ifjú emberek még. A míg a készlet 
tart, ingyen küld belőle bárkinek a szerkesztőség (IX., 
Ferencz körút 12 sz.), ha a harcztérre kiildi el, vagy 
sebesültek és újonczok közt kívánja osztogatni. A kész-
let elfogyása után 100 darab 5 K-ért kapható. A kon-
venthez 1000 darabot tettünk át ingyenes szétküldés 
végett. 

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, 
Értesítés. Mint már lapunk mult számában is je-

leztük, most a pünkösti ünnepekre is adtunk ki üzenetet 
katonáink számára. A konventi irodát felkértük, hogy 
ebből összes harcztéren lévő tábori lelkészeink számára 
küldjön megfelelő számú példányt. Itthonlévő lelkésztár-
sainkat kérjük, hogy forduljanak megrendelésükkel a kon-
venti irodához (VII., Abonyi-u. 21.). A Sebestyén Jenő tábori 
lelkész, theol. m. tanár által írt imákat, egyházi beszé-
det, alkalmi énekeket magába foglaló iratot 20,000 pél-
dányban nyomatta ki a dunamelléki egyházkerület pénz-
tárnoka. A konventi iroda ingyen, portómentesen küldi 
meg az iratot azoknak, a kik szükséglethez mérten 
hozzáfordulnak. 

Lelkószválasztások. A pirosi (Bács m.) ref. egyház-
község egyhangú meghívással Háda Sándort, az elhunyt 
Szabó Péter esperes s.-lelkészét és munkatársát, — a felső-
mocsoládi ref. egyházközség Vincze Elek szatmárnémetii 
s.-lelkészt, — a lesti (Nógrádm.) ev. egyházközség Sloj-
szár Ede h.-lelkészt választotta lelkészévé. 

Új tábori lelkész. Tóth Lajos radostyáni lelkészt 
az északi harcztérre hívták be tábori lelkészi szolgálatra. 

Lelkészbeiktatás. Botykán május hó 2-án volt az 
új lelkésznek, Simon Zsigmondnak beiktatása, a melyet 
az egyházmegye esperesének megbízásából Csúthy László 
rózsafai lelkész végzett. 

Új egyházkerületi tanácsbírák. A dunántúli ref 
egyházkerületben lelkészi tanácsbíróul dr. Horváth Jó-
zsef theol. tanárt, vil. tanácsbíróul Kiss Albertet válasz-
tották meg. 



A „Vértesalja" ez. egyházmegyei lap, a melyet 
vasadi Balogh Lajos gyóni lelkész szerkeszt, érdekes 
tudósításokat hoz az egyházmegye kötelékébe tartozó 
gyülekezetek köréből. így olvassuk, hogy a baracskai 
ref. egyházközségben deczeinber hó elejétől kezdve 16 
vallásos felolvasó-estélyt rendeztek. Kovács Gyula s.-lel-
kész, Mészöly Ilona tanítónő, Tafay Juliska, a kaiászó-
szentpéteri lelkész leánya, Kardos Ferencz tanító működ-
tek közre. — A lovasberényi képviselőtestület 10.000 
K-t szavazott meg azok részére, a kik majd a háborúból 
munkaképtelenül térnek vissza otthonukba. — Most egy 
szép költeményt olvasunk a lapban, a szerkesztő fiának, 
vasadi Balogh György dr. tanárnak tollából s megem-
lítjük. hogy az ő „Drina mellől" írótt, szép cz'ikkei nem-
sokára összegyűjtve is megjelennek. 

Katonaottlionok. Több ízben megemlékeztünk már 
erről az áldásos munkáról, a mely a BRÍE. körében foly. 
Most az Ifjúsági Egyesület, épen erre a munkára való 
tekintettel, a melyet a háború után folytatni óhajt, tá-
gasabb helyiséget bérelt egy Főherczeg Sándor-utczai 
házban. A Katonaotthon már hő folyamán odaköl-
tözik. Maga az egyesület és a vele kapcsolatos munkás-
otthon. a melyben 22 iparos ifjúnak ad helyet, augusztus 
hó folyamán megy az új helyiségbe. — Katonaotthonun-
kat egyébként ajánljuk lelkésztársaink és a hívek sze-
rető figyelmébe. Szép lenne, ha konfirmált gyermekeink 
is megemlékeznének erről. Adományokat az Otthon ve-
zetősége (IX., Ferencz-körút 12) szívesen fogad 

Helyreigazítás. Budapest egyik nagy templomában 
történt sajnálatos esettel kapcsolatban az „Egyházi Ér-
tesítő" nagytiszteletű Szerkesztője azt a helyreigazító 
megjegyzést tette, hogy az sem a budai,' sem a kőbá-
nyai templomban nem történt. Budapest közönsége előtt 
nem tartottuk szükségesnek az igazolást, miután azonban 
a vidéki olvasóközönség is tudomást szerzett róla, eset-
leges félreértések kikerülése végett kijelentjük, hogy ez 
az eset a Kálvin-téri templomban még kevésbbé, mi 
velünk pedig egyáltalán nem történt. Kiss Géza és Mura-
k'ózy Gyula, Kálvin-téri ref. s.-lelkészek. (A VI*--VII. ker. 
s.-lelkészre, Tóth Jánosra vonatkozott az illető tudósítás. 
Szerlc.) 

Adományok. A katonák lelkigondozását szolgáló 
vallásos iratokra újabban adakoztak: Soltvadkert 10'53 K, 
Kovács Károly ref. lelkész, Szászsebes 2 K. Összesen 
12'53 K. A 17-ik számban kimutatott összeggel együtt 
6040-15 K. 

ISKOLA. 

A budapesti ref. theol. akadémia tanárkara leg-
utóbbi ülésében dr. Pruzsinszky Pált egyhangúlag vá-
lasztotta a lelépő Márton Lajos helyére 3 évre igazga-
tóul. A választást dr. BaJcsay Sándor püspök jóváhagyta. 

Hadbavonnlt tanárok. Az Országos Tanáregyesü-
leti Közlöny legutóbbi számában is pótlólag közli az 
adatokat iskolánkint a hadbavonult tanárokra vonatko-
zólag. A beérkezett adatok alapján közli a jelzett folyó-

irat, hogy 803 középiskolai tanár vonult be, megsebesült 
63, eltűnt 8, hadifogoly 88, elesett, meghalt 43. 

Jubileum, A Prot. Árvaház egyik hűséges munkása, 
özv. Máchik Gyuláné ebben az évben töltötte be szolgá-
latának 25-ik esztendejét. Az egyesület női választmánya 
éléi) özv. Haberern Jonathánnéval meleg ünneplésben 
részesítette az árvák jó „mamáját". Ülésében értékes 
emléktárgyat adott át neki. Az intézet nevében Brocskó 
Lajos kir. tanácsos, igazgató és egy árvaleány üdvözölték 
az ünnepeltet. 

EGYESÜLET. 
A Budapesti Ref. Ifj. Egyesület májusi pro-

gram mja: 9-én, vasárnap kirándulás a Svábhegyre. Elő-
adást tart: dr. Papp Gyula Jellemképzés czímen. Evan-
gélizáló összejövetel, 13-án, csütörtökön d. u. közösen 
megnézzük a hadegészségügyi kiállítást. Este fél 8 óra-
kor bibliai eszmecsere : Szántás, vetés és aratás (Máté 
XIII. 24—30 és 3 6 - 4 3 ) . 16-án, vasárnap, kirándulás. 
Evangélizáló összejövetel. 20-án, csütörtökön este fél 8 
órakor bibliai eszmecsere: A Szentlélek és az L század 
embere. (Csel. II. 40—47.) 24-én, hétfőn, kirándulás. 
Evangélizáló összejövetel. 27-én, csütörtökön este fél 8 
órakor bibliai eszmecsere: A Szentlélek és a XX. század 
embere. (Csel. I. 1—8.) 30-án, vasárnap, kirándulás a 
Svábhegyre és ott majális versenyekkel, játékokkal stb. 
Evangélizáló összejövetel. 

Sajtóhiba. A mult heti számban közölt felolvasás-
ban egy értelemzavaró sajtóhiba került, t. i. „a lány, 
a testvér vallásossága nem volt értelmes, de keveset 
hatott". E helyett ártalmas olvasandó. Mert nem talál-
ták értelmesnek a nővérek vallásosságát, de nem igen 
hatott fivéreikre — ez az értelme e mondatnak. Örth 
Ámbrusné. 

GYÁSZROVAT. 
Bátory József, a marosvásárhelyi ref. kollégium 

rokonszenves fiatal mathem.-fizika tanára, Bátory István 
vajszlói agg lelkésznek fia. a 44. ezred főhadnagya, század-
parancsnok, a ki majd Hindenburg vezetése alatt, majd 
a baligrodi csatákban, majd a kárpáti harezokban a 
legvéresebb küzdelmekben vett részt az Uzsok körüli 
küzdelemben folyó hó 11-én homloklövést kapott szá-
zadparancsnoki tiszte hű teljesítése közben, a magyar 
határ önfeláldozó védelmezése közepette. A lövés után 
azonnal összeroskadt, öntudatához többé egy pillanatra 
sem tért. Bajtársai lehozták Fenyvesvölgyre s a vasúti 
állomással szemben helyezték ideiglenes nyugvóhelyére. 
Halálával egy ideálisan boldog családi élet omlott össze. 
Felesége Straub Jolán felső leányiskolái tanárnő és két 
kis árvája siratja. Az elhunytban Bátory Gábor kiskun-
halasi tanár fivérét gyászolja. 

Soltész Ferencz, a sárospataki ref. főiskola főgim-
náziumának 25 éven át rendes tanára, életének 94-ik, 
nyugalmazott tanárságának 41-ik évében folyó évi ápr. 
hó 30-án csendesen elhunyt. 



Király Mátyás zalaegerszegi ev. lelkész életének 
54-ik évében meghalt. 

Áldott legyen emlékezetük! 

Felelős szerkesztő : B. P a p Is tván 

H I R D E T E 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 bűvölt. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

D I P Í í P D nTTf^ gőzüzemre berendezett csász. 
I v I L V J L l v 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 S/.entsir 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovag ja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszla légnyomású, csőrend szerű (pneu-
matikái) tartós nemesliangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2ü00-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a inely mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsnkeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

a le lhész urak s z í v e s f i g y e l m é b e ajánljuk a kiadásunkban 
m e g j e l e n ő és közhedve l t segnek 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.(50 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 borjúbörkötésben. . . 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 

tnzzánk juttatni szíveskedjenek. 

E p e n m o s t j e l e n t m e g . Epen 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. 

Torony-órák 
palota- városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg 

előnyösebben eszközli 

Eloí magyar óropyir oőzerő-
horonűezflsael. 

L L E R J Á N O S 
utrtda M A J E R K Á R O L Y 

Budapest, VII,, Thököly-út 52. 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

A i e g : i o l > t > 

kályhákat és kandal lóka t 
flzilht E B S 3 = S = = S t r a á H B Ő u r l * B JdElré i l -y l 

B E I M u d v a r i s z á l l i t ö 

<1 n p e » t , T h o n e t . u d v a r . 
Különlegességek; templomok, esaladi há-
zak, iskolák, irodák stb. részére. Több 

belőle használatban mint 100,000 
Valódi 

os&k ezz© 
a v é d ' ő -

4 © g y g y e ( . 

MEIDINCER-OFEN 
& H . H E I M ^ 

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

üuüapesten T honet-udvarban. 
M ^ r i a v a i e r i f t u t c a a 1 0 . 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és kitűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

HANGYA 99 

Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mil l ió korona 
évi árúforgalommal. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL ker*t Máría-utcza I I . s z á m * Telefon; József 34—10* 

Elvállalnak minden-
nemű, a z épitésí szakba 
vágó munkálatokat 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, 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 lelkészi- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. & Adnak szakvéle-
ményt ésbecsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással 

L E G Ú J A B B 

I M A K Ö N Y V 
EVANG. K E R E S Z T Y É N E K SZÁMÁRA 

(HÍVŐK HASZNÁLATÁRA) 

ÍRTA 

RAFFAY S Á N D O R 
BUDAPESTI EV. LELKÉSZ 

ÁRA: 
SZÉP VÁSZONKÖTÉSBEN 2 KOR., FINOM BŐRKÖTÉSBEN 
TOKKAL 4-80 K, PÁRNÁZOTT BŐRKÖTÉSBEN TOKKAL 7 K 

KAPHATÓ KÓKAI LAJOSNÁL BUDAPEST, 
IV., KAMERMAYER KÁROLY-UTCZA 3. SZ. 
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HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 1 8 9 5 . 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI esISKOLAI 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 hová 
a k é z i r a t o k , e l ő f i ze t é s i é sh i rde 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 é s k i a d ó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B1LKEI P A P I S T V Á N . 

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

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, S e b e s t y é n Jenő, 

Yari Imre dr. e s Veress J e n ő 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszővetségi 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. Az Élet Könyvéből : „Én teszlek . . Marjay Károly. — Vezére/ .ikit : Tanév végén. p. — K r ó n i k a : Mozgalmas 
hét. — I s k o l a ü g y : A református jogakadémiák jövője. II. Dr. Kovács Andor. — Nekro log : Szabó Péter. Háda 
Sándor. — Egyház . — Iskola. — Egyesü le t . — Gyászrovat. — Szerkesztő i üzenetek . — Hirdetések. 

Az Élet Könyvéből. 
„ É n t e s z l e k . . . u 

„Imé én teszlek éles, új 
cséplőhengerré, a melynek két 
éle van ; hegyeket csépelj és 
zúzz össze és a halmokat poz-
dorjává tegyed." És. 41.^. 

A most dúló világháború sok részletére mondták 
már, hogy ez a legvéresebb, a legádázabb. Ezeket a 
jelzőket használták a kárpáti nagy orosz offenzíva jellem-
zésére is. A szívünket megdobogtatta az a gondolat, 
hogy most már csakugyan a mi sok vér és könny által 
megszentelt földünket kívánja elborítani a szennyes 
árádat. Soha nem hallott számban rohantak vitéz, ön-
feláldozó fiaink ellen. Szinte lélekzetvisszafojtva lestiik, 
vártuk a páratlan mérkőzés kimenetelét . . . 

A katonáinak nagy számában bizakodó ellenség 
dölyfösen kereste már a mérkőzés kezdetén a magához, 
erejéhez méltó hasonlatot . . . Elnevezte magamagát gőz-
hengernek. A henger csakugyan messze gurult. A merre 
haladt, pusztulás, sírás, nyomorúság maradt a nyomá-
ban . . . Végül, összes erejét megfeszítve, a Kárpátokhoz 
ért . . . A bérczeknek nagy tanítása következett . . . 

A Kárpátok és fiaink ereje által rövid, de súlyos 
tanítást adott az Ur, a Seregeknek Ura, Istene. Szava 
a régi: „Imé, én teszlek . . . cséplőhengerré . . Igen, 
csak ennyi: én teszlek. Te elbizakodott nép, te magad 
tetted magadat . . . Imé, elpusztítalak . . . 

Mint a halálos veszedelemben forgó, midőn kínos 
álmából felébred, úgy eszméltünk lassanként az édes 
valóra : pusztul . . . visszagördül . . . 

A nagy és hű szövetséges eleitől fogva csak cséplő 
kívánt lenni, de Ur kezében . . . Az események nem 
szógyenitették meg. Most, mintha neki és nekünk szólna 
az évezredes biztatás : „Imé, én teszlek éles, új cséplő-
hengerré . . . " Csakugyan, a most folyó, diadalmas harczok 
azt mutatják, hogy cséplő és henger lettünk egyszerre . . . 
Öröm kiáltás az ajkakon, öröm pírja az arczokon, öröm-

könny a szemekben . . . örömzászlókat lenget a tavaszi 
szellő. Tudjuk, sok piros vérbe, sok drága életbe került 
ez . . . De a nemzet életének és szabadságának fáját 
mindig vérrel öntözték : . . 

Valóra válik az ótestamentomi ígéret szava: „Hegye-
ket csépelj", hegy nagyságú és erősségű seregek mor-
zsolódtak szét, zúzattak össze. „Halmokat pozdorjává 
tegyed", ellenséges holttetemek halmaitól éktelenkedik 
a havasok vidéke, Galiczia rónája. 

A nagv győzelmi örömben veszedelem is fenyeget 
bennünket. Hangokat hallunk, híradásokat olvasunk, a 
melyek megfeledkeztek már is az Úrnak régi, a Kár-
pátokban újra elmondott tanításáról: „Imé, én teszlek ..." 
Igen. Vigyázzunk, nehogy az Urnák kelljen berniünket 
az ellenkezőjére megtanítania. Hálaadásunknak, megújult 
életünknek ez legyen az alaphangja: „Én teszlek". 

Marjay Károly. 

TANÉV VÉGÉN. 

Ennek a hétnek a végén bezárul a tanév közép-
iskoláinkra nézve is. Még piros pünköst ünnepe előtt 
búcsút mondanak a múzsafiak az alma maternek. Tanulók, 
tanárok, iskolai hatóságok, szülők lelkében sokféle gon-
dolat kél életre e fontos mozzanat alkalmával. Nemde 
mindenütt és minden érdekeltben a hála az, a mely első-
nek kér szót és óhajt kifejezésre jutni a lelkekben. Ed-
dig velünk volt és megsegített az Úr! Nem így történt-e ? 1 
Egy-két hely leszámításával a körülményekhez képest 
szinte zavartalanul folyhatott le az immár elmúló iskolai 
évben a szolgálat minden munkája. Ki tagadhatja, hogy 
aggodalom ós kétségeskedés között tárultak fel a miilt 
ősszel az iskolák kapúi. Hiszen a jó reménység mellett az 
„atra cura" is bekísért a meghitt falak közé. Minden iskolá-
ban felhangzott az év elején a nagy könyörgés az Örökkévaló-
nak oltalmazó kegyelméért; felhangzott a törhetlen hitnek, 
bizalomnak zsolozsmája: Isten a mi reménységünk, ha 
ránk tör mi ellenségünk! És nem szégyenültünk meg 



reménységeinkben. Ezért adunk most hálát és borulunk 
le teljes prostráczióval a Felséges előtt, hogy megáldott, 
megőrizett bennünket feljebb, mint hittük és reméltük. 

Nagy év volt ez az elmúló iskoláink életében; bi-
zonyára nem mult el nyomtalanul azok felett, a kik 
küszöbeiken ki- és bejártak. A magisterek bizonyára 
sohasem tudtak még olyan jól odaférkőzni a tanítványok 
lelkéhez, mint ebben, a mely annyi kommentárral szol-
gált mindahhoz, a mivel a tanítványok lelkét megragadni 
és feljebb emelni óhajtjuk. Hány iskolában lehetett — 
fájdalom — rámutatni azokra, a kiknek életük is nem 
volt drága, a kik elmentek még az iskolai év megnyílta 
előtt, hogy soha többé vissza ne térjenek. Sok helyen 
tartottak megfigyeléseken alapuló értekezéseket, előadá-
sokat arról, hogy milyen befolyással volt a gyermekek, 
ifjak lelkére a nagy háború. Nem érdektelen stúdium. 
Bizonyára sok értesítőben találunk majd erre nézve a 
tényeknek megfelelő és reális alapon nyugvó feljegyzé-
seket. Hány ezer meg ezer tanuló van, a kinek atyja 
vagy más hozzátartozója állt őrt ezer veszély között a haza 
határain. Most bizonyára sok ifjúi szív volt fogékony 
annak megértésére, hogy nem elég csak dikcziózni, sza-
valni a haza iránti hűségről, szerelemről, most sikerült 
velük megértetni, hogy mily nagy szüksége van ennek a 
három oldalról is ádáz, kérlelhetlen ellenség által körül-
vett és összeroppantással fenyegetett hazának igazi fér-
fiakra, el nem tékozolt erőkre a legszentebb ügy vé-
delmére. 

Mennyi hely marad üresen, mennyi seb, mennyi 
nélkülözés, lemondás vár reánk a háború után. Mi, a 
kik túl vagyunk életünk zenitjén, megérjük -e a teljes 
kigyógyulást ? ! De nem is tépelődünk e felett. Egy a 
bizonyos és ez az, hogy a jövőnek nálunk jobbakra és 
erősebbekre lesz szüksége: egy új típusúintelligencziára, 
mint azt most annyiszor halljuk emlegetni. És ez oly 
természetes. Egyházi és világi szónoklatok ezrei hangoz-
tatták a nagy kijelentést, hogy majd a nagy háború után 
nem kezdhetjük ott, a ho lelhagytuk. Szükségünk van min-
den téren új lélekre, új emberekre, nemzeti, erkölcsi újjá-
születésre. A nemzeti élet tartalékcsapatai, ama bizonyos 
remélt jobb jövendő egykori munkásai ott vannak az 
iskolákban. Nem közönbös, hogy milyen lelkülettel men-
nek el, térnek vissza és milyent szívnak be magukba. 

Milyen nagy a felelősség azoknak vállain, a kiket 
Isten ifjú lelkek formálására rendelt. Megfogyatkoztak 
számban. Hányan adták oda életüket, hányan jöttek és 
jönnek vissza, hordozva testükben a „tövist" életük végéig. 

Azok, akik itthon is megmaradtak, bizonyára száz-
szorosan átérezték és átérzik a reájuk bízott szolgálatnak 
dicsőségét és nagyságát ós a vele járó minden irányú 
elkötelezést. 

S szóljunk-e mindezekkel kapcsolatban arról a 
reformról, a mely a nagy háború előtt ott volt az ér-
deklődés, vitatkozás központjában. Tantervreform?! Ki 
tudja, mikor kerül majd ismét szőnyegre. Ennek a nagy 
élet-halálharcznak is bizonyára lesz beleszólása abba, 

hogy milyen alakban nyerjen megvalósulást. Ki meri 
tagadni, hogy a legnagyobb tiszteletben kell tartanunk 
és az elsőséget kell azoknak a dolgoknak adnunk, a me-
lyek jellemet nevelnek, embert formálnak és pedig felül-
ről vett eszmény szerintit. 

Elhangzik hát a búcsúszó és ezer meg ezer ajak 
mondja most az iskolaév végeztével: a viszontlátásra a 
jövő szeptemberben ! Milyen lesz, békességes lesz-e el-
jövetele, „hallgatnak-e még akkor is a múzsák?" Ki 
tudja. De bármilyen jövendő következzék is reánk most 
és mindenkor mondjuk, mint a mi ajkainkra adott új, el 
nem muló éneket: Te benned bíztunk eleitől fogva ! p. 

KRÓNIKA. 
Mozgalmas hét. 

Melyik nem az a mostani nagy időkben ? ! Az el-
múlt mégis sok tekintetben kiemelkedik a többiek között. 
Lélegzetvisszafojtva olvastuk a fent, északon lefolyt döntő, 
nagy eseményekről szóló tudósításokat. Ott voltunk kép-
zeletünkben a győzelmesen, de azért mégis ezer veszedelem 
között előretörő katonáinknál, fiainknál. — A megköny-
nyebbiilés, a hála érzelmei lettek úrrá aggodalmaink 
fölött a nagy hír hallatára, hogy nincs már ellenség a 
sok vér áztatta hazai földön . . . Azután a Lusitania! 
Micsoda fordulata az időknek ! Ki ne gondolt volna a 
Titanicra ?! Akkor sem volt sokkal több áldozat. Hol 
van most az a nagy világraszóló, mindenek szívét át-
ható mély részvét?! 1200 élet ott lenn,a tenger mélyén ! 
Hányszor ezer hanyatlott már alá a nagy vér- és tűz-
tengerben ártatlanabbul. — És azután azok az esemé-
nyek, a melyek ott lenn, túl az Adrián történtek. Oda-
irányult figyelmünk az örök város felé. Mit szól most 
Kóma, mit végeznek ott, mi lesz a sok tanácskozás, „kilin-
cselés", a nagy vetélkedés eredménye? És azután itt-
hon. Itt van a nagy erőfeszítés, minden áldozatra fel-
készülés legfőbb ideje. Most vonulnak be az új katonák 
százezrei. Kell még sok élet és sok pénz! Fémet, testi 
és lelki eledelt, felszerelést a katonáknak, segítséget a 
rokkantaknak, özvegyeknek, árváknak! Mennyi felhívó 
szózat; melyekkel szemben szabad-e süketeknek len-
nünk ? ! Kell, hogy adjunk mindenből, a mink van: sok 
drága életet, áldozatot, virrasztó, imádságos munkát, 
meg nem szűnő szeretetet! 

ISKOLAÜGY. 
A református jogakadémiák jövője. 

II. 

Mi következik ebből a ref. jogakadémiákra nézve ? 
Az, hogy e jogi oktatás gyökeres reform alá vétetvén, 
annak keretében egy ref. jogi fakultás, azaz az állami 
egyetemek jogi karával, mindennemű minősítő vizsga ki-
vétele tekintetében teljesen egyenjogú jogi főiskola szervez-
tessék. Ezzel és csak ezzel érjük el, hogv az „egyetemi 



rendszer" kitétel alatt érteni szokott azon berendez-
kedésnek is, hogy a minősítő erejű vizsgák ma már de 
facto csak az egyetemeken tehetők, de egyszersmind a 
jogi oktatás kezünkben tartásához fűződő fontos ér-
dekeinknek s az e tekintetben fentálló nemzeti és egyházi 
kötelességeknek is elég tétessék. 

Tehát: egy ref. jogi fakultást! Fakultás alatt a 
mondott jogosítványú főiskolát értve, azaz természetesen 
nem gondolok arra, hogy ez a fakultás az egyetemi 
magántanárrá habilitálás jogával is bírna, sem arra, 
hogy a mennyiben a doktorátus mai alakjában meg-
szüntettetnék és tudományos fokozattá alakíttatnék át, 
helyébe pedig minősítő vizsgául egy újonnan rendszere-
sítendő vizsga lépne, hogy akkor a doktori fokozatot a 
tudományokkal való behatóbb foglalkozás elismeréséül 
ez a ref. fakultás is adományozhatná. Nem. Csupán az 
a kívánatos, hogy a minősítő vizsgák legyenek ezen a 
fakultáson letehetők, akárminek: doktorátusnak, vagy 
államvizsgálatoknak is neveztessenek azok. 

Mondottan), hogy csak egy ilyen ref. jogi fakultás 
felállítását kívánnám a jelenlegi három jogakadémia 
helyébe. Az indokok erre nézve a következők: a jog-
akadémiák mai alakúkban nem felelnek meg többé a 
kor kívánalmainak. Az úgynevezett egyesített tanszékek, 
már pedig a jogakadémiai katedrák ilyenek, annak foly-
tán, hogy egy tanár több főstudium előadására köteles, 
a tanár erejét is szétforgácsolják, de meg a joghall-
gatókkal való intenzivebb, t. i. szemináriumi foglalkozást 
is majdnem lehetetlenné teszik. Lényegesen több tan-
székre van tehát szükség a jogi főiskolákon, mint a meny-
nyivel jogakadémiáink ma rendelkeznek, pedig még e 
tanszékek javadalmazásában is kénytelen az egyház több 
jogakadémiánál más tényezők (törvényhatóság, város) 
fenntartói segítségét elfogadni, a tanárok állami fizetés-
kiegészítéséről nem is szólva. Annál kevésbbé volna tehát 
lehetséges mindhárom jogakadémiát úgy általszervezni, 
hogy rajtuk a jelenleginél jóval több katedra állítassék 
fel. Szerintem ugyanis egy, a kor színvonalán állani 
akaró jogi főiskolának legalább 13 tanszékkel kell bír-
nia ; hogy mely tárgyakra, az szakkérdés, mellyel e 
lapok olvasóit fárasztani nem akarom. Bizonyos annyi, 
hogy ezeknek a tanszékeknek fenntartása igen jelen-
tékeny áldozattal járna, annál is inkább, mert mindezzel 
még távolról sem volna a fakultás anyagi szükséglete 
kimerítve, hisz jelentékeny könyvtári dotáczióra volna 
szükség, könytárnok, titkár és kvesztor volna alkal-
mazandó megfelelő számú irodai és szolgaszemélyzeten 
kívül, a dologi kiadásokról nem is szólva. E financziális 
okok nyomósán követelik a reformátusságnak eddig több 
jogakadémia fönntartására fordított erői konczentrálását. 

De ez az egy fakultás azokra a czélokra, a me-
lyeketfentebb körvonalaztunk, egyelőre elegendő is lenne. 
Mert ha az geográfiailag kedvezőbb fekvésű, kultúrális 
miliővel bíró nagy és élénk városban létesül, hallgatói-
nak száma már csak ezért is, de meg különösen az alább 
kifejtendő okokból, mindenesetre tekintélyes lesz, ellen-

tétben mostani akadémiáink száz közül ingadozó, nem 
egyszer azon is jóval alul maradó (Sárospatakon pl. az 
1910-es évek elején 54—55 volt a hallgatók átlaga) 
létszámával szemben. És ha egy ily városban ref. hit-
feleink jogtudós kitűnőségei a katedrákon összpontosít-
hatok lesznek, ezáltal ha nem is néhány rövid esztendő 
alatt, hanem hosszú, kitartó és czéltudatos munka árán 
újból teremthetünk magunknak egy olyan ref. góczpontot, 
a mely majdan egy ref. egyetem kijegeczedési pontjául 
is szolgálhat, olyanul, a milyent Debreczenben örökre 
elvesztettünk. 

Hogy azután hol, milyen városban lenne ez a ref. 
fakultás felállítandó, ide vonatkozólag természetesen még 
csak a tervnek felvetése is számos bonyolult körülmény 
tekintetbe vételét, az illetékes tényezőkkel való tájé-
kozódó tárgyalást feltételezne, máskülönben méltán vol-
nánk az ötletszerűség vádjával illethetők. Annyit azonban 
mégis fixirozni lehet, hogy Sárospatak és Máramaros-
sziget, mint kisvárosok, a melyekben a megfelelő kultú-
rális miliő-t ez intézeteknek, különösen pedig a sárospataki 
kollégiumnak századokra visszatekinthető érdemes mun-
kája sem tudta megteremteni s így mi sem volna téve-
sebb, mint e helyeket Németország, vagy Anglia kicsiny, 
de épen egyetemeik révén jelentékeny városaival hason-
lítani össze, a fakultás helyeiül alkalmasokként nem kí 
nálkozhatnak. Nálunk Kecskemét mindenesetre előnyösebb 
hely volna. Mellőzve e három hely statisztikai, gazdasági, 
ipari, kultúrális tekintetekben való összevetését, a melyek 
mind Kecskemét javára ütnek ki, csak arra utalok, hogy 
Kecskemét a reformátusoknak régtől fogva nevezetes és 
tradiczióktól megszentelt iskolavárosa, közéletében a ref. 
intelligeuczia egész a legutóbbi időkig domináns szerepet 
vitt s azt egy elsőrendű ref. tudományos intézet ide-
helyezése esetén könnyűszerrel vissza is hódíthatná. 
Kecskemét reformátusainak száma jóval több, mint Mára-
marossziget és Sárospatak reformátusai együttvéve. Szá-
mítsuk még a Kecskemét környékéül tekinthető, erősen 
ref. déli Pestmegyét: ekkor kitűnik, hogy a kecskeméti 
ref. fakultás több, mint 112,000 a közvetlen környéken 
lakó reformátusnak lehetne gyúpontja. Mivel szemben 
egész Máramaros megyében összesen csak 964ti, egész 
Zemplén megyében összesen csak 67,557 ref. lakik. Nem 
lehet továbbá arról sem megfeledkezni, hogy Kecskemét 
gazdag törvényhatósága az itt létesítendő fakultást a 
város jól felfogott érdekében minden kétségen kívül 
akkor is hajlandó lenne bőkezűen támogatni, ha a ter-
mészetesen tisztán felekezeti jellegű intézetet képezendő 
fakultás kormányzatában a városnak szerepe nem is lenne. 
Felhozható lenne azonban Kecskemét ellen a budapesti 
egyetem közelsége. Ez mindenesetre nyomós érv, de jó-
részt mégis elesik, ha meggondoljuk, hogy Németország 
22 egyeteme közül egy csomó van egymásnak közvetlen 
közelében. Ugyancsak ezt mondhatjuk az augol és a 
franczia egyetemek földrajzi megoszlásáról is. Budapest 
közelsége tehát nem döntő érv Kecskemét ellen, míg 
mellette nyomósán szól központi fekvése az alföldi 



magyarság szíve közepén, az, hogy így a fajmagyarság 
számára teremtetnék egy elsőrendű új kulturális központ, 
már pedig hogy ilyen vonatkozásokban mindenekelőtt 
ezt az elemet kell istápolni, kézenfekvő. Megemlítjük 
még, hogy Kecskeméten egy internátus fenntartása is 
jelentékenyen olcsóbb lenne, mint akár Budapesten, akár 
Kolozsváron, Debreczenben, vagy Pozsonyban. Újabb 
időkben hallottuk ugyan a kecskeméti ref. jogakadémiá-
val szemben épen egyházi körökben azt hangoztatni, 
hogy a ref. tanulók perczentje ezen az akadémián igen 
csekély, hogy tehát ezt az akadémiát a reformátusoknak 
nem túlságosan érdemes fenntartani. Miből az is folynék 
többé-kevésbbé, hogy tehát a kecskeméti akadémiát 
fakultássá fejleszteni a mondott, okból szintén nem ér-
demes. Valójában azonban úgy áll a helyzet, hogy Kecs-
kemétnek több a ref. hallgatója, mint Máramarossziget-
nek és Sárospatak pedig — eltekintve a legutóbbi 
évektől — csak mutat ki több reformátust, mint 
Kecskemét, de nem abszolút számban. Pedig elvégre is 
ez a fő. 

Ha azonban eltekintünk attól, hogy az új fakultást 
valamely eddigi jogakadémiai székhelyen állítjuk fel, 
akkor annak székhelyéül legmegfelelőbbnek Délmagyar-
ország azon virágzó nagy városai egyike tűnik fel, a 
melyek kir. táblával bírnak s a melyeken épen a táblák 
deczentralizáczíója óta elmúlt két évtized, hogy úgy 
mondjuk a táblák kuliúra-teremtő hatása oly igen meg-
látszik. Délmagyarországon a fakultás tagadhatatlanul 
nagy nemzeti missziót is tudna kifejteni, oly érv, a mely 
fokozott figyelmet érdemel, ha meggondoljuk, hogy a 
máramarosszigeti akadémiák egyesítése esetén csak így 
lehetne pótolni. Igaz, hogy Délmagyarországon a refor-
mátusság kevésbbé otthonos: de nem is oly kisszámú, 
hogy közte elhelyezve a fakultás egészen idegen talajon 
érezhetné magát. Délmagyarországon, illetve hazánk azon 
területein, a melyekre a fakultás vonzkörzete, akár Szege-
den, akár Temesváron is állíttatnék fel az, felvehető-
leg kiterjedne, 177,204 a reformátusok száma. Sőt a 
fakultás Szegeden felállítása esetén ide számíthatjuk 
Délpestmegye és Kecskemét, valamint Békés megye refor-
mátusait is, úgy hogy összesen nem kevesebb, mint 
887,990 ref. esnék itt a fakultás körzetébe. Ha pedig 
ezekhez hozzáadjuk ugyan-e területek ág. h. evangé-
likusait is, a fakultás közel 700,000 protestánsnak tűnik 
fel jövendőbeli czentrumául. Számba vehető tekintet még 
a fakultás Délmagyarországra való helyezése mellett az 
is, hogy így ottani hitfeleinknek az egyházi élet iránti 
érdeklődését felekezeti viszonyaink mindenirányú fel-
lendülését is remélhetnénk. Azt sem lehet végre szem 
elől veszteni, hogy a katholikusok minden valószínűség 
szerint keresztül viendvén, akadémiánknak legalább is 
egy fakultássá való egyesítését, azt bizonyára szintén 
valamelyik táblai székhelyen (Pécs !) fogják elhelyezni, 
tehát nekünk is oda kell törekednünk, hogy velük már 
magának a városnak vonzóképessége tekintetében is 
felvehessük a versenyt. 

Hogy ezt a javasolt ref. fakultás elhelyezését az 
egyházkerületeknek egymásközt, az egyház egyeteme és 
a kormány közt, valamint az illető város közt minő meg-
egyezéseknek kellene megelőzni, azt most közelebbről 
kifejteni nem feladatom. Azt az eszmét, hogy nem volna-e 
ajánlatos ebbe a fakultásba a testvér ág. h. ev. egyház 
eperjesi jogakadémiáját szintén beilleszteni, hasonlatos-
képen csak felvetni óhajtom. 

Kiterjeszkedem azonban befejezésül még arra, hogy 
a jogi oktatásnak gyökeres reformja különben sem való-
sitható meg másként, mintha a meglevő négy egyetemen 
felül még néhány fakultás is felállíttatik. A fakultás fel-
állítása tehát épenséggel nem kizárólagos ref. érdek! 
A joghallgatók száma ugyanis mostanában az egész or-
szágban 6000 körül jár, oly szám ez, a melynek intenzív 
kiképzésére a négy egyetem nem elegendő, A joghall-
gató ifjúságot tehát deczentralizálni kell. Azaz: a négy 
egyetemen kívül még legalább is három fakultás fel-
állítása így is, úgy is szükséges lesz, úgy hogy e fakul-
tások nagy hallgatói létszáma már eleve kétségtelen. 
De ha így áll a dolog, akkor már nekünk, mint refor-
mátusoknak. ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy a három 
fakultás közül egy ref., esetleg az eperjesi jogakadémiá-
nak is beolvasztásával, prot. legyen. Mert, a mint emlí-
tettem, e fakultásoknak már a nagy hallgatói létszám is 
fokozott jelentőséget fog szerezni, úgy hogy a mai aka-
démiákkal e tekintetben még csak az összevetés sincs 
helyén. De minő létszámra is lehetne hát számítani? 
Oly kérdés ez, mely ismét a reform szakkérdéseibe 
vezetne vissza s így csak egészen röviden utalok arra, 
hogy a fakultás létszámát a numerus elausus okvetlen 
behozandó intézménye fogja biztosítani, a mely ki fogja, 
zárni az ifjúságnak a budapesti egyetemre ezer és ezer 
számra tódulását, ellenben a hallgatóságnak a négy 
egyetem s a három fakultás közti aránylagos szétosztását 
hozandja magával. Állni kell pedig majd e numerus 
claususnak, a mi nélkül a reform alapgondolata a köte-
lező leczkelátogatás és kötelező kollokválás keresztül 
nem vihető, körülbelül abban, hogy az ország területe 
a négy egyetem s a három fakultás befogadási képes-
ségének tekintetbe vételével 7 körzetre osztatnék fel, 
szabályul állíttatván fel, hogy az illető jogi intézet, a 
beiratkozási idő első szakában csak a vonatkozó kör-
zetbe valókat vehetné fel: ha így létszáma (a melyet 
különben évről évre a megfelelő statisztikai adatok s 
egyéb körülmények tekintetbe vételével lehetne kontin-
gentálni) ki nem telne, a beiratkozási idő másik szaká-
pan idegen körzetbe tartozókat is felvehetne, de csak 
a kontingens 25%-ig'- Ez a 25%~nyi hely azon kevés-
számú ifjú elhelyezését és mozgási szabadságát szolgálná, 
a kiket a főiskolákra nem a tanulás kénytelensége, hanem 
annak szeretete vitt s a kiknél ilyen módon előfordul 
az egyik főiskoláról a másikra való átmenetelnek egy-
egy kiváló tanár hallgatása, vagy szemináriumában dol-
gozhatás által sugallott vágya. Ha már most a budapesti 
egyetem befogadási képességét az ottani több tanszékre, 



nagyobbszabású oktatási berendezkedésekre s arra tekin-
tettel, hogy Budapesten már a helybeliek közül is egy 
rendkívül tekintélyes joghallgatói létszám keriil ki, a 
vidéki egyetemek és fakultások egyenkénti befogadásos 
képességének két és félszeresére kontempláljuk, az át-
lagos 6000 joghallgatóból Budapestre 1650—1750, a 
vidéki fakultásokra és egyetemekre pedig körülbelül 700 
joghallgató esnék. S így egy fakultás oly nagyarányú 
intézet volna, a melynek birtokáért a reformátusságnak 
bizonyára érdemes lesz legjobb efőit is harczba vinni, 
mert manap az egyetlen eszköz arra, hogy a ref. egye-
temről táplált ambiczióink, legalább részben, valóra vál-
janak. 

Dr. Kováts Andor, 
kecskeméti ref. jogakad. tanár. 

NEKROLOG. 

SZABÓ PETEK 
1 8 3 2 — 1 9 1 5 . 

1915. április 5-ik napjának éjszakai órájában ne-
mesen érző szíve utolsót dobbant, jóságosan mosolygó 
szemében végsőt villant az élet sugara s a kinek di-
csőségét hirdette egész életében : Isten nevével ajkain, 
kivált a küzdők sorából . . . 

Ma, a mikor nemzetek virágába kaszál bele Isten 
különös végzéséből a halál, tudunk-e igazi részvéttel, 
igazi bánattal könnyeket hullatni annak hamvai fölött, a 
ki nem a borostyánt termő harcztereken esett el, hanem 
a kit egy hosszú, tevékeny élet után szólított el az Űr! ? 

Igen ! 
Szabó Péter, a pirosi ref. egyháznak 1868-tól ren-

des lelkésze, az alsó-baranya—bács—szlavóniai egyház-
megyének 1893-tól esperese, egyike volt azoknak, a kik 
életidejük legjavát szünet nélkül kamatoztatták, a kik a 
terhes igát mindig gyönyörűségnek tartották, a kik a 
szeretet felséges evangéliumát nemcsak a templomban 
hirdették, ha kellett szelídséggel, ha kellett rettenthetet-
len bátorsággal, hanem a templomon kívül is és úgy 
magánéletükben, mint társadalmi és közéleti tevékenysé-
gükben is megmutatták, hogy legfőbb krisztusi törvény : 
a szeretet. 

Ez a szeretet hatotta át egész életét s irányította 
tetteit. 

Született 1832 nov. 18-án Vámosladányon (Bars 
vármegye). Szülei azon konzervatív gondolkodású neme-
sek közé tartoztak, a kik nem tudtak meghajolni a sza-
badabb szellem alkotásai előtt, a kik a nemesi előjogok-
hoz még mereven ragaszkodtak. Édesanyja egy ízben, 
fontos családi, vagyoni ügyekben Budára idéztetvén, 
három napi kocsizás után a pesti hídfőtől inkább visz-
szatért, semhogy vámot fizessen. Szülői gondos nevelés-
ben részesítették. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte. 

Középiskolai ismeretét a losonczi és sárospataki főgim-
náziumokban szerezte meg. Középiskoláinak elvégzése 
után ugyancsak a sárospataki theologiára iratkozott be. 
Erre az időszakra esik a nemzeti elnyomatás elleni tit-
kos szervezkedés munkája . . . A megvalósíthatlan álom-
képek azonban csakhamar szétfoszlanak s a lelkes ifjú 
többi társaival együtt az alma mater védőszárnyai alatt 
a theologiai tudományok tanulmányozásának szenteli ide-
jét. Mint kiválóan képzett theologus hagyja el az ősi 
alma matert, a melyre szeretettel gondolt vissza mindig. 

Segédlelkészi működését Kis-Kálnán, Bars várme-
gyében kezdi meg, Kulifay László ottani lelkész mellett, 
a kinek leányát, Ilonát 1861-ben nőül vette. Neje édes 
anyja, Kuliffay Lászlóné sz. Török Juliánná nővére volt 
Török Pál püspöknek. Török Pál püspök hívja el Makó-
ról, a hol mint gimnáziumi tanár működött s rendeli Pi-
rosra, a beteg Boldizsár Lajos mellé káplánnak. Itt csak-
hamar megnyeri a nép bizalmát. Elénk részt vesz a 
vidék társadalmi életében, szónoki előadásával, tevékeny 
és ügyes hírlapi munkálkodásával magára vonja széles 
körök figyelmét, úgy, hogy főnökének 1868-ban bekövet-
kezett halálával a pirosi gyülekezet egyhangú lelkese-
déssel rendes lelkipásztorává választotta. 

Mint pap nemcsak megértette és átérezte hivatá-
sát, hanem teljesítette is. Nemcsak a lelkiek felett őr-
ködött híven, hanem mint kiváló érzékű gyakorlati ember 
a nép anyagi előmenetelét is híven szolgálta. Erős, hajt-
hatatlan, őszinte, szókimondó, tántoríthatatlan magyar 
jellem volt. S mert — főként a nemzetiségi vidékeken 
— sokszorozott mértékben ilyenekre van szükség, az 
anyagi függetlenség biztosításának eszközeit is kereste. 
Maga járt elől szorgalommal és takarékossággal s híveit 
is arra serkentette, hogy anyagi függetlenségre töreked-
jenek. mert csak ekként is felvértezve lehet erős a 
magyar. 

Sohasem fukarkodott a tanáccsal s a jó példa-
adással; s ha kellett: a korholó szóval sem, mert a nép 
kegyét nem kereste, de annak javáért élve, megszerezte 
a jók szeretetét és ragaszkodását. Tanácsa „a bölcsnek 
tanácsa volt, a mely nem vész el", bizalommal fordult 
hozzá mindenki s megnyugvással látta minden ügyét az 
ő kezében. Az ő egyéniségének tulajdonítható, hogy egy-
háza, a párbéradó igazságtalan rendszerét, a mikor más 
egyházakbaí^még csak szóba se hozhatták, a mikor 
legújabb zsinati törvényhozásunk is csak milliós fede-
zetről való gondoskodás mellett mert s inkább ajánlólag, 
mint kötelezőleg a kérdéshez hozzányúlni: eltörölte s az 
állami adót állította az egyházi adózás zsinórmórtékéül. 

Az egyházmegye figyelme is csakhamar feléje for-
dul s a bizalom különféle jeleivel halmozzák el. Rendes 
lelkészkedésének ötödik évében a Papp Károly lemon-
dásával megüresedett egyházmegyei főjegyzői állásba 
hívja el a gyülekezetek többségének a bizalma. Tizenhárom 
éven át viselte e tisztét, mígnem megrendült egészségére 
való tekintettel a közéleti munkásságtól visszavonulni 
kénytelenült. Az egyházmegye nagy bizalma azonban 



ismét a közügyek munkamezejére szólítja. 1890-ben a 
Szilády János halálával megüresedett tanácsbírói székbe 
ülteti, 1893. évben pedig, mint egyhangúlag megválasz-
tott esperest, Újvidéken nagy lelkesedéssel hivatalába 
beiktatja. 

A kevésen hű munkás egy 40,000 lelket számláló, 
egy milliónál több, idegen nyelvű s más vallású lakos-
sal bíró, öt vármegye területére kiterjeszkedő egyház-
megye élére állíttatott, azokban a nehéz időkben, a mi-
kor az egyházpolitikai függő kérdések kiint, az országos 
gyámintézeti szervezkedés bent a legélénkebb hevületben 
tartották a kedélyeket, a mikor az egyház vezetésére 
hivatott tényezők közötti széthúzás miatt „beállott a 
zavar, jelentkezett a válság, megöröködött a viszály 
s félő volt, hogy bekövetkezik a végelgyengülés". Mind-
járt működése kezdetén „kérlelhetlen szigorral kény-
szerítette a lelkészeket, tanítókat, presbitereket együtt 
munkálkodni, mert míg ez meg nem lesz, nincs meg a 
kívánt jó eredmény". Vallotta, hogy „a baj takargatása 
nem rendezés, a seb eltagadása nem gyógyítás, a vi-
szálykeltés nem életpezsgés, a képzelt igazság hánytor-
gatása nem békére törekvés és a szabadosság űzés nem 
szabadsággal élés." Mindemellett is — saját bizonyság-
tétele szerint — a jóakaratból vitt legtöbbet esperesi 
székébe, a mit csak igazságérzete s mindenkihez való 
szeretete s tegyük hozzá: szerénysége és eggszerüsége 
multak felül. A földi igazságot mindenkor égi irgalmas-
sággal igyekezett párosítani, azon az Áronokról reánk 
maradt sarkigazság alapján, hogy az egyházi életben a 
quid juris mellett a quid consilii alkalmazása is bölcse-
ség a maga helyén. 

Ezekben rejlik az ő nagy sikereinek és általános 
közkedveltségének titka, bár ez utóbbit sohasem kereste. 

Mindenkor féltő szeretetének és gondoskodásának 
tárgyai voltak felekezeti iskoláink. Fenntartani mindad-
dig, míg a türelem keresztyén erénynek nem ismertetik 
el s míg a teljes viszonosság gyakorlatilag is nem alkal-
maztatik egyházjogi, iskolajogi viszonyainkban s míg az 
államtól mi is meg nem nyertük a létfenntartásra szük-
séges segélyt. Nem is történt az ő bölcs vezetése alatt 
álló egyházmegye területén 22 évi espereskedésének 
ideje alatt — az egy Pacsér kivételével — (Baján csak 
névleg volt felekezeti iskola) iskolafeladás, mert vallotta, 
hogy egyházmegyénk földrajzi fekvéséből kifolyólag reánk 
nézve, a felekezeti s nemzeti létért való küzdelemben 
pótolhatatlan eszköz a felekezeti iskola; az a felekezeti 
iskola, a mely a református egyház czéljának minden 
tekintetben hű kifejezője s törhetetlen emeltyűje. 

Különös gondban részesítette szlavóniai egyhá-
zainkat, iskoláinkat. Áldott emlékezetű dr. Antal Gábor 
dunántúli püspökkel együtt szervezte s intézte a Julián-
egyesületi sególyakcziót. A r. katholikus egyházból kivált 
maradéki és nikineii magyar, a horvát és szerb lakos-
ság között szétszórt csontok összeszedegetése által ala-
kított, beska-vukovári, becsmen-dobanovce-turcsin-újbanov-
cei egyházak szervezése és anyagi erősítése mellett a 

quid concilii elvet érvényesítette. Maradék, Nikinci 
anyagi előhaladásuk meglévő feltételeit egyedül az Ő 
határozott s bölcs előrelátásának köszönhetik. Mikor a 
Korbai-hagyatékból, a melyet szintén az ő gondossága 
óvott meg egy örökösödési per hátrányaitól — 90,000 
K-t kiutalt, mint kölcsönt, az alakulófélben levő mara-
déki egyháznak, megdöbbent az egész traktus . . . egye-
dül állott . . . végrehajtotta a pénzügyi műveletet s már 
60,000 K költséggel templomot épít és belátható rövid 
időn belül ez lesz a traktus legvagyonosabb egyháza. 
— A nikineii földek végleges rendezését akadályozta 
a háború s meggátolta a halál. 

De nem akarom én az Ő munkásságának részleteit 
felsorolni, kevés ahhoz egy nekrolog kerete. Mindenütt 
ott volt ő, a hová a közérdek hívta, a hol egyházának, 
megyéjének, a magyarság ügyének használhatott. Kora 
ifjúságától részt vett a megyei politikai életben. Évtize-
deken keresztül megyebizottsági tag, a legszűkebb körű 
intézőbizottságnak is tagja. A 67-es kiegyezés rendület-
len, soha meg nem tántorodó híve, korábban a „Hon" 
belső munkatársa. Ott volt ő mindig azok között, azok 
élén, a kik a jót, a nemest magáért a jóért, a nemesért 
cselekszik s az önzetleneket mindig biztatgatja, erősiti 
megfontolt tanácsaival. Munkásságával Piros község s 
egyházmegyéjének élete és fejlődése össze van forrva, 
a szlavóniai magyarság történetkönyvébe soha el nem 
mosódó betűkkel írta be nevét s még életében az elis-
merés babéra övezte őszinte homlokát. 

* 

Nem tudom, vájjon mint hazájának és egyházának 
hű fia, avagy az övéiért fáradozó családfő volt-e na-
gyobb ?! 

Házasélete boldog volt, négy gyermeke (három fiú 
és egy leány) volt. Sándor és Ilona kis gyermek koruk-
ban elhaltak, de édes-bús emlékük kísérte az édesapát 
holta napjáig. Életben maradott két fiát gondosan ne-
velte. Szabó Lajos dr. ügyvéd, Újvidék sz. kir. város 
főügyésze, Szabó Béla dr. Krassó-Szörény vármegye kir. 
tanfelügyelője. Apjuk büszkeségei; az aggkor egére 
aranysugarakat varázsoló szerető gyermekek. A Szabó 
Péter gyermekei nem is lehettek mások. Neje nyolcz 
évvel előbb költözött el. 

Egyháza halálában is megbecsülte öreg papját. 
Fehérruhás leányok sorfala között a presbitérium tagjai 
vitték ki koszorúkkal borított koporsóját a pirosi temető-
kertbe. Temetése április 8-án d. e. történt a gyászfelek és 
a megye minden részéből egybegyülekezett tisztelők, egy-
házi és világi hatóságok jelenlétében. A háznál e sorok 
írója mondott rövid, gyermeki érzésből áthatott imát, a 
templomban Tóth Sándor feketehegyi lelkész, egyházm. 
tanácsbíró, az elhunytnak jó barátja, indított szívekig 
ható beszédével s imájával bennünket, szomorodott szí-
vűeket, könnyekre; a sirnál pedig Kontra János csúzai 
lelkész, egyházm. tanácsbíró ajkairól hangzott el a bú-
csúérzés teljes szava, mit követett a bácsi evangelikus 
egyházmegye képviseletében jelenlévő kiszácsi ev. lel-



kész rövid imája s befejezte az egész szertartást az 
apostoli számmal jelenvolt lelkésztársaknak bibliai idé-
zetekből álló áldása. A kripta fala pedig egy munkásélet 
mögött bezárult. 

* 

Benne egyházunk erős, kipróbált oszlopa dőlt ki. 
Csak egy emberi élettel van kevesebb, de ennek 

az életnek elmúlásán ezer fájdalmunk közepette is őszinte 
könnyeket sirunk . . . 

Háda Sándor. 

IRODALOM 

Tröltsch theologiája. 

Kálvin és Schleiermacher óta alig volt a prot. tu-
dományosságnak oly hatalmas átfogó szelleme és kiváló 
theologusa, mint Harnack, az egyház- és dogmatörténet-
iró és Tröltsch, a rendszeres theologus. Utóbbit a szo-
rosabb értelemben vett szellemi tudományok terén szinte 
univerzálzseninek lehetne nevezni. Legújabban Heidel-
bergből a berlini tudományegyetem bölcseleti fakultására 
helyezték át. Theologiájának jellemző sajátsága az egész 
modern szellemi életben megnyilatkozó korszellemben 
való gyökerezése és erős keresztyén hitélete. Keresi a kap-
csolatot a speczifikus keresztyén hit s az újabbkori tu-
dományok módszerei között. Schleiermacherrel együtt 
vallja a praktikus jellegű vallásnak a metafizikával és 
a morállal szemben való önállóságát és mégis úgy 
találja, hogy a vallásnak a maga teljességéhez mind a 
bölcseletre, mind a morálra és a művészetre is van szük-
sége. Mélységes szellemi műveltség és univerzális világ-
ismeret, vagyis a benső élet egysége, egyetemessége és 
gazdagsága a czélja az ő theologiájának. Ritschl szelle-
mében és az úgynevezett modern liberális theologiával 
ellentétben, vallja továbbá a vallás és a bölcseleti spe-
kuláczió teljes önállóságát, vagyis elejti a hit és a tudás, 
a vallási és bölcseleti ismeret Biedermann-Pfleiderer-
féle harmóniáját. A tapasztalat és az erkölcsi engedel-
messég s nem a spekuláczió útja vezet av, Istenhez. 
A mai theologiában való állását p. o. Wendland, egyik 
legújabb tanulmányában így jellemzi: Schleiermacherhez 
és a német ideálizmushoz csatlakozik. Ennyiben tovább 
fejti ki fíieclermann, Pfleiderer, Lipsius és mások 
gondolatművét, a melyet azonban Ritschl szellemében a 
vallásos élet sajátosságának megismerésével gazdagított. 
Abban egyezik nevezetesen nagy mesterével, hogy a 
természetet és a szellemet azonosító eszthétikai pantheista 
jellegű monizmus sem a keresztyénséggei össze nem 
egyeztethető, sem a tudományos világfelfogás eredmé-
nyének nem tekinthető. Ritschl-lel egyetemben theista 
személyes hitet vall, de áz ethikai elemek energikus 
hangsúlyozásával. De épannyira ellene van a Hegel-féle 
panlogizmusnak és intellektuálizmusnak s annak a világ-
szemléletnek is, mely az értelmet és az akaratot, az 

elméleti észt s a gyakorlati hitet szellemi lényegünk két 
ellentétes törzsének tünteti fel. Sőt inkább mindkettő 
áthatja és megtermékenyíti egymást és pedig, mint maga 
•mondja, „a raczionális és irraczionális, a logosz és a 
mithosz egyaránt". Bölcseleti felfogásábanLotzeésFechner. 
Class és Dilthey, sőt Siebeck és Éneken befolyását mutatja. 
Később hozzájuk csatlakozott Windelband és Rickert. 
Theologiája minden izében históriailag van megalapozva 
és Dilthey módjára összekapcsolja a bölcselettörténeti 
és elvi rendszeres eljárást az egyes theol. problémák 
fejtegetésénél. Közelebbről az ő filozófiája ismeretelméleti 
.jellegű s történetbölcseletében egy teleologiai fejlődési 
fogalomnak hódol. Szerinte a történelemben ható szellem 
egy abszolút szellemre mutat s így talál alapot a keresz-
tyénségnek a szellemi élet egészébe való bevonására. 
Szellemünk önálló alkotása a vallás, a mi nála a „val-
lásos a-priori" fogalmának felállítására vezet s a melynek 
alapján egy és ugyanazon gyökere van a tudománynak 
s a vallásos hitnek. Lényegileg ugyanazonosak a logikai, 
ethikai, eszthétikai és vallási a-priórik egyaránt, mely 
felfogása Kant és Leibniz egyesítésén alapul. Ez a filo-
zófiai felfogása képezi aztán vallásbölcseletének is alapját. 
Szellemi életünknek önálló ereje van. Mert a személyes 
szellemnek az Istennel való kapcsolata és annak szellemi 
életünkben való jelenléte a vallásos hitnek és nem a 
tudománynak a tapasztalati kérdése. Tröltsch szerint a 
tulajdonképeni rendszeres tudomány csak a vallásböl-
cselet és nem a dogmatika. Felfogása szerint minden 
vallás közös alapon áll s az érzékfölötti szellemmel 
való misztikus vonatkozásunkban gyökerezik. A keresz-
tyénség története az általános vallástörténetbe szövődik. 
A vallásképzés törvénye minden vallásnak azonos tör-
vénye. A keresztyénség igazsága csak az általános vallás-
történet alapján tűnik ki a maga egész teljességében. 
Minden vallás a theista személyes megváltás vallása felé 
törekszik s a keresztyénség sem mondható „abszolút 
vallásnak". „Az utolsó abszolút csak maga az Isten és 
az ő országa." A dogmatika közelebbről a vallásböl-
cseletnek praktikus pedagógiai függeléke s ennyiben 
„személyes hitvallás" és „nem tudomány". Minden vallás 
„a szabadság ténye s az isteni kegyelem adománya". 
E ponton Tröltsch a különös keresztyén kijelentéssel jön 
ellentétbe, holott maga is mondja, hogy „a történet czélja 
Jézusnak, mint hitünk fejedelmének és közbenjárójának, 
megtalálása" s hogy „a Krisztusban való isteni kijelentés 
Izrael vallásával együtt egyedül áll az Istennek más 
vallásokban való kinyilatkoztatásával szemben". Találóan 
mondja itt Wendland: „a Krisztusban való isteni ki 
jelentés oly egyetlen magaslaton áll az emberiség val-
lásos történetében, hogy a közte és a többi kijelentés 
közötti graduális különbség elvivé válik". Itt Tröltsch 
kijelentésfogalma erős javítást és kiegészítést igényel. 
Mert hát — s ez a különös keresztyén kijelentés mellett 
bizonyít — ma és mindenkoron igaz, hogy Jézus „az 
út, az igazság s az élet" és „senki sem mehet az Atyához, 
hanem csak általa". A keresztyén kijelentés a vallásos 



kijelentések kijelentése, tehát a keresztyénség a vallás, 
íme ilyen eszméitető gondolatokat merítettünk Tröltsch 
theologiájából. 

Sz. M. 

A Protestáns Szemle májusi füzete, dr. Ravasz 
László szerkesztésében, a következő tartalommal jelent 
meg: I. Czikkek. 1. A halál életformáló ereje. R. L. 2. 
A háború a nemzetközi jog megvilágításában. Dr. Eötte-
vényi Nagy Olivér. 3. Adatok a magyar protestantizmus 
múltjából Zoványi Jenő. 4. Vonások Cromweil önarcz-
képéből. Révész Imre. II. Szemle. 5. Mit hoz a háború? 
M. E. III. Irodalmi szemle. 6. Az ember helye a termé-
szetben, Rácz Lajos. IV. Apró kritikák. V. Jelek és ma-
gyarázatok. VI. Társulati Értesítő. 

EGYHÁZ. 

A „Pönkösti üzenet"-et 25,000 példányban nyo-
mattuk ki/ A konventi iroda eddig mintegy 15,000 pél-
dányt küldött szét. És pedig legelső sorban is az összes 
harcztéren lévő tábori lelkészeknek. Budapesten és kör-
nyékén is sokezer példány kerül kiosztásra. Hisszük, 
hogy Isten áldása lesz az ily módon hirdetett igén és 
hallgatóin. 

Lelkészválasztás. A sepsidoboki ref. egyházközség 
Vass Lajost egyhangú meghívással választotta meg lel-
készéül. 

Új egyházmegyei tanácsbírák. A komáromi ref. 
egyházmegyében az egyházközségek presbitériumai Varga 
Sándor komáromi lelkészt és Tuba Gáspárt lelkészi, 
dr. Mohácsy Sándort és dr. Kiss Albertet világi tanács-
bíróvá választották. 

A debreczeni honvédtheologusok közül eddig már 
22-en mentek mint hadapródok a harcztérre. Elindulásuk 
előtt az oratóriumban úrvacsorát vettek, melyet dr. Bal-
tazár Dezső püspök és Kiss Ferencz egyetemi rektor 
szolgáltattak ki nekik. 

Lelkészképesítö vizsgák. A dunamelléki ref. egy-
házkerületben a lelkészképesítö vizsgák szeptember hó 
14— 17-én lesznek. 

ISKOLA. 
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium új 

ügybeosztása. A vallás- és közoktatásügyi miniszter az 
elemi népoktatással foglalkozó osztályok ügykörének új 
beosztását rendelte el. A kisdedóvói ügyosztályt meg-
szüntette és a kisdedóvó intézeteknek jellegük szerint 
az állami, illetőleg nem állami elemi népoktatási osz-
tályba való utalását rendelte el. Egyidejűleg kikapcsolta 
ezen ügyosztályok köréből mindazon ügyeket, a melyek 
általános jellegűek és mindkét osztályt egyenlően érin-
tik. Ez általános jellegű ügyek részére a miniszter egy 
új ügyosztályt állított fel. Hogy a népoktatás tanulmányi 
érdekei egységes pedagógiai elvek alapján biztosíttas-
sanak, e czélra szintén külön ügyosztály felállítása vált 
szükségessé. Ennek körébe utaltattak a népoktatási egye-
sületek, könyvtárak, a szakirodalom, továbbá a tanköny-
vek, tanszerek bírálata, nemkülönben a tanügy állapotáról 
beérkező összes hatósági jelentések és ezzel kapcsolatban 
a tanfelügyelet ellenőrzése, valamint a tan felügyelőségek 
személyi és dologi ügyei. Ez elveknek szemmeltartásával 

az összes népoktatási intézmények ügyei az egyes ügy-
osztályok új számozása mellett ez évi május 1-től kez-
dődő hatállyal a következő ügybeosztást nyerték :. VII/a 
ügyosztály ügyköre. Elemi népoktatás szervezése. Köz-
ségek kisdedóvási és elemi népoktatási állapotának ren-
dezése. Állami kisdedóvóintézetek és elemi iskolák szer-
vezése és fejlesztése. Nem állami kisdedóvóintézetek és 
elemi iskolák segélye. Magánóvók és elemi iskolák fel-
állításának engedélyezése. Iskolai népinternátusok szer-
vezése ; tanítói árvaházak, népinternátusok, otthonok és 
népnevelési egyesületek segélyezése. VII/b ügyosztály 
ügyköre : Elemi népoktatás pedagógiai ügyei. Népoktatási 
intézetek nevelési és tanulmányi ügyei. A népoktatási 
tanfelügyelet és a királyi tanfelügyelőségek személyi és 
dologi ügyei. A népnevelés körében tervezett újítások. 
A népoktatással kapcsolatos egyesületek ügyei. A nép-
oktatási szaksajtó és könyvtárak ügyei. Tankönyv ós 
tanszerbírálat. Az országos tanszermúzeum és Pedagógiai 
könyvtár ügyei. VII c ügyosztály ügyköre : Állami nép-
oktatási intézetek igazgatósága. Az állami elemi iskolák 
és kisdedóvóintézetek személyi és dologi folyó ügyei. 
VII/d ügyosztály ügyköre: Nem állami népoktatási inté-
zetek ügyei. Fennálló községi, felekezeti, társulati és 
magán-elemi iskolák és óvódák igazgatásának ellenőrzése 
és jogviszonyaikat érintő kérdések. VH/e ügyosztály ügy-
köre : Szakirányú népoktatás ügyei. Az általános és gaz-
dasági ismétlő iskolák, az iparos- ós kereskedő-tanoncz-
iskolák igazgatása és fejlesztése és a gyógypedagógiai 
ügyek. Ezen új ügybeosztás folytán dr. Radnai Rezső 
miniszteri tanácsost eddigi ügykörének ellátása alól fel-
mentették és az Országos Pedagógiai Könyvtár és Tan-
szermúzeum elnöki teendőinek ellátására rendelték ki. 
Az újonnan alakított VIIja és VII/& ügyosztályok gróf 
Klebelsberg Kunó államtitkár közvetlen vezetése alá 
kerülnek. A többi népoktatási ügyosztály hatásköre csak 
annyiban változott, a mennyiben az újonnan szervezett 
ügyosztályokra vonatkozó intézkedések azt megállapítják. 
Az állami elemi iskolák igazgatásával foglalkozó új VII/c 
ügyosztály vezetésével Neterda Modeszt osztálytanácsost 
végleg megbízták. A miniszter a küszöbön álló polgári 
iskolai és középiskolai reform, valamint a középfokú 
intézetek tanügyi igazgatásának előkészítő munkálataival 
dr. Morlin Emil miniszteri tanácsost bízta meg s őt az 
eddigi VII/a ügyosztály teendőinek vezetése alól felmen-
tette. Ennek az ügyosztálynak a vezetését a miniszter a 
VIla ügyosztály megjelölése mellett dr. Neményi Imre 
miniszteri tanácsosra bízta, a ki továbbra is megtartja 
a VI/b ügyosztály vezetését. 

A Baár-Madas felsőbb leányiskola igazgatótanácsa 
f. hó 7-én tartott ülést Darányi Gyula dr , udv. tanácsos 
elnöklete mellett. Az ülés egyik lefontosabb tárgya az 
intézeti helyiségről való gondoskodás. A mostani helyi-
ség (Attilla-körút 101.) bérlete ugyanis ennek az iskolai 
évnek a végével lejárt; tervbe volt véve új, alkalmas 
otthonnak építése, a mi azonban a mostani nehéz viszo-
nyok között nem lehetséges. így az igazgatótanács el-
kerülni óhajtván az ideiglenes átköltözéssel járó tetemes 
költségeket, a mostani bérletnek hat évre való meghosz-
szabbítása mellett döntött, azzal a kikötéssel, hogy a 
bérletet három év multával felmondhatja. Az évi bér-
összeg 19,000 K. A mostani helyiségben szükséges át-
alakítási munkák költsége 10.000 K lesz; a melyet két-
harmadrészben a Baár, egyharmadrészben a Madas-
alapitvány fedez. Az évzáróvizsgák 19 — 21-ig lesznek. 

Érettségi vizsgálati kormányképviselők. A vallás 
és közoktatásügyi m. kir. miniszter a ref. felekezeti közép-
iskolák érettségi vizsgálataihoz a következő kormány-



képviselőket küldte ki: 1. A dunamettéki ref. egyházkerü-
letben: a budapesti főgimnáziumhoz dr. Hegedűs István 
tud. egyet. ny. r. tanárt, a kecskeméti főgimnáziumhoz 
dr. Kacsóh Pongrácz főigazgató, fő- és szék városi közép-
iskolai szakfelügyelőt, a kiskunhalasi főgimnáziumhoz 
Bede László nyug. ref. főgimn. igazgatót, a nagykőrösi 
főgimnáziumhoz dr. Petzkó Ernő debreczeni ref. főgimn. 
tanárt. 2. A dunántúli ref. egyházkerületben: a csurgói 
főgimnáziumhoz Jakab Ödön nyug. áll. főreáliskola! tanárt, 
a pápai főgimnáziumhoz dr. Császár Elemér budapesti 
gyak. főgimn. tanár, tud. egyet. m. tanárt. 3 A tiszán-
inneni ref. egyházkerületben : a miskolczi főgimnáziumhoz 
dr. Bévay József debreczeni ref. bölcs. akad. tanár, tud. 
egyet. m. tanárt, a sárospataki főgimnáziumhoz dr. Szá-
deczky Gyula kolozsvári tud. egyet. ny. r. tanárt, a 
rimaszombati egyes. prot. főgimnáziumhoz dr. Dézsi Lajos 
kolozsvári tud. egyet. ny. r. tanárt. 4. A tiszántúli 
ref. egyházkerületben: a békési főgimnáziumhoz Bilkei 
Pap István budapesti ref. theol. akad. tanárt, a debre-
czeni főgimnáziumhoz dr. Szádeczky Béla erdélyi nemzeti 
múzeumi könyvtárőrt, a hajdúböszörményi főgimnázium-
hoz dr. Darkó Jenő debreczeni tud. egyet. ny. r. tanárt, 
a hajdúnánási főgimnáziumhoz dr. Pruzsinszky Pál buda-
pesti ref. theol. akad. tanárt, a hódmezővásárhelyi fő-
gimnáziumhoz Szöts Farkas budapesti ref. theol. akad. 
tanárt, a karczagi főgimnáziumhoz dr. Joó Gyula kecs-
keméti ref. jogakad. igazgatót, a kisújszállási főgim-
náziumhoz dr. Sebestyén Gyula magyar nemzeti múzeumi 
igazgatóőrt, a máramarosszigeti főgimnáziumhoz dr. Szá-
deczky Lajos kolozsvári tud. egyet. nyug. r. tanárt, a 
mezőtúri főgimnáziumhoz Balthazár Gábor kecskeméti 
ref. főgimn. tanárt, a szatmárnémeti főgimnáziumhoz 
Téglás Gábor nyug. áll. főreáliskolai igazgatót. 5. Az er-
délyi ref. egyházkerületben: a kolozsvári főgimnáziumhoz 
Csiky Lajos debreczeni nyug. ref. theol. akad. tanárr, 
a marosvásárhelyi főgimnáziumhoz dr. Erdélyi Pál udv. 
tanácsos, kolozsvári tud. egyet, könyvtárigazgató, tud. 
egyet. cz. ny. rk. tanárt, a nagyenyedi főgimnáziumhoz 
dr. Ferenczy Zoltán budapesti tud. egyet, könyvtárigaz-
gató, tud. egyet. cz. ny. rk. tanárt, a sepsiszentgyörgyi 
főgimnáziumhoz Hamar István budapesti ref. theol. akad. 
tanárt, a szászvárosi főgimnáziumhoz dr. Mikó Pál balassa-
gyarmati áll. főgimn. tanárt, a székelyudvarhelyi fő-
gimnáziumhoz dr. Schmidt Henrik kolozsvári tud. egyet, 
ny. r. tanárt, a zilahi főgimnáziumhoz Fejes Áron nagy-
enyedi ref. tanítóképzőintézeti igazgatót. — Az ev. fő-
gimnáziumokhoz : 6. A dunáninneni ág. h. ev. egyház-
kerületben: a pozsonyi főgimnáziumhoz dr. Szlávik Mátyás 
eperjesi ág. h. ev. theol. akad. felügyelőtanárt, a sel-
meczbányai főgimnáziumhoz dr. Sárkány Lóránd dési 
áll főgimn. tanárt. 7. A dunántúli ág. h. ev. egyházkerü-
letben-. a bonyhádi főgimnáziumhoz dr. Obál Béla eper-
jesi ág. h. ev. theol. akad. tanárt, a felsőlövői főgim-
náziumhoz dr. Szelényi Ödön pozsonyi ág. h. ev. theol. 
akad. tanárt, a soproni főgimnáziumhoz Leff'ler Sámuel 
ny. ág. h. ev. főgimn. igazgatót. 8. A bányai ág. h. ev. 
egyházkerületben : a békéscsabai főgimnáziumhoz Stromp 
József iglói ág. h. ev. főgimn. tanárt, a budapesti fő-
gimnáziumhoz Hirschmann Nándor pozsonyi ág. h. ev. 
főgimn. igazgatót, a szarvasi főgimnáziumhoz Wiesinger 
Károly aranyosmaróti áll. főgimn. id, igazgatót. 9. A tiszai 
ág. h. ev. egyházkerületben: az eperjesi főgimnáziumhoz 
Fischer Miklós iglói ág. h. ev. főgimn. igazgatót, az iglói 
főgimnáziumhoz dr. Habán Mihály liptószentnűklósi áll. 
főgimnáziumi igazgatót, a késmárki főgimnáziumhoz dr. 
Vallentiny Samu eperjesi ág. h. ev. főgimn. tanárt, a 
nyíregyházai főgimnáziumhoz dr. Schneller István kolozs-

vári tud. egyet. ny. r. tanárt, a rozsnyói főgimnáziumhoz 
dr. Reichenhaller Kálmán igazgató, budapesti \r. ker. 
áll főreáliskolai tanárr. 10. Az erdélyrészei ág. h. ev. 
egyházkerületben: a beszterczei főgimnáziumhoz dr. Melich 
János magyar nemzeti múzeumi igazgatóőr, tud. egyet, 
cz. ny. rk. tanárt, a brassói főgimnáziumhoz dr. Gombócz 
Zoltán kolozsvári tud. egyet. ny. r. tanárt, a medgyesi 
főgimnáziumhoz Mikola Sándor budapesti ág. h. ev. fő-
gimn. tanárt, a nagyszebeni főgimnáziumhoz és főreál-
iskolához Nosz Gusztáv nagyváradi áll. főreáliskolai tanárt, 
a segesvári főgimnáziumhoz dr. Pröhle Vilmos nyíregy-
házai ág. h. ev. főgimn. tanár, tud. egyet. m. tanárt. 
11. kolozsvári unitárius főgimnáziumhoz: dr. Boros 
György kolozsvári unit. theol. tanárt. 

EGYESÜLET. 
A Protestáns Országos Arvaegylet választmánya 

f. hó 7-én tartott ülésén, Kovácsy Sándor elnök hazafiúi 
lelkesedéssel előadott indítványára, egyhangúlag elhatá-
rozta, hogy az 1915. évi 6%-os és 51/2°/Ü"os magyar 
kir. adómentes hadi kölcsönre 150,000 koronát jegyez és 
annak közvetetlen jegyzésére Kovácsy Sándor elnököt 
felhatalmazta. Az első hadikölcsön előmozdításához az 
egyesület 100,000 K-val járult. Elnök aztán bemutatta 
a Brocskó Lajos kir. tanácsos, igazgató által szépen 
megírt évi jelentést, a mely híven ad számot az egye-
sület és árvaház 1914-ik évi működésének eredmé-
nyéről. mely nemcsak erkölcsi, hanem anyagi szempont-
ból is fényesnek mondható. Az évi közgyűlés május hó 
29-én, délután 6 órakor fog megtartatni az árvaházban, 
a melyen új védőasszonynak a megválasztása is sorra 
kerül. Továbbá kimondotta a választmány, hogy a tanév 
végén az árvaházban megüresedő helyeket elsősorban 
elesettek árváival tölti be. Örömmel vette tudomásul a 
választmány, hogy a munkás emberbaráti szeretet a 
megpróbáltatások e súlyos napjaib.ui is több alapítványt 
és hagyományt juttatott egyesületünknek. Özvegy ma-
lomszegi Elek Pál né, ki ezelőtt néhány évvel 8000 K-val 
az alapító tagok sorába lépett, most, 10,000 K-ás ala-
pítványt létesített boldogult férje emlékére. Végrendele-
tileg megemlékeztek az egyesületről: GyÖngyélyi Jánosné 
két darab Pesti Magyar Kereskedelmi Bank-részvény 
adományozásával. Takáts Lajos és neje, Kémery Eszter 
2000, Égry Kálmán 2000, Ganz Ábrahámné 1000, Pálffy 
Daun Lipótné grófné 200, Krolupper Józsefné 200 K-val 
stb. Lelkes fogadtatásban részesült a Luther-naptár szer-
kesztőségének nemes gondolkozásra valló határozata, 
hogy a naptár tiszta jövedelméből egyéb egyházi jóté-
konyczélú intézmények támogatása mellett elsősorban is 
a Protestáns Orsz. Árvaegylet javára alapítványt létesít, 
a melynek évi kamatai majd annak idején segély gya-
nánt adassanak az első berendezéshez egy-egy olyan 
érdemes ág. hitv. ev. vallású kisiparosnak, a ki az árva-
házban nevelkedett. Ennek a megkapó eszmének meg-
valósítása czéljából a szerkesztőség (Hetvényi Lajos sop-
roni ev. líczeumi vallástanár és Scholtz Ödön ev. esperes) 
200 K-át beküldött az egyesületnek, mely összeg az 
ezután is beküldendő összegekkel együtt a kamatok hozzá-
csatolásával mindaddig tőkésítendő, míg a tőke 5000 K-ra 
nem növekedett. Az alapítvány czíme: „Luther-Naptár 
szerkesztőségének alapítványa". 

Az Evangéliumi Leány diák szövetség 1915. évi 
május hó 15-én, este fél 7 órakor a Lónyay-utczai gim-
názium dísztermében nyivános estélyt rendez. Programm : 
Közének. Ima. Kulcsárné Müller Irma felolvasása. Mag-



dalai Mária. Karének. Énekel a Bethánia Egyesület 
énekkara. Sebestyén Jenő tábori lelkész előadása: Testi 
sebek, lelki gyógyulás. Tompa : Isten akarata. Szavalja: 
Gábor Zsuzsánna. Bibliamagyarázat. Ima. Közének. Be-
lépti díj 50 fillér. 

GYÁSZROVAT. 
Müller Frigyes, a Magyarország erdélyi részein 

lévő ág. hitv. ev. országos egyház nyugalmazott püspöke, 
a vaskoronarend lovagja, a kolozsvári, lipcsei, marburgi 
egyetemek díszdoktora, 87 éves korában Nagyszebenben 
meghalt. Nevét nemcsak mint egyházának kiváló vezére, 
hanem, mint író és költő is megörökítette. Puritán érzü-
letére jellemző adat, hogy utódjával, D. Teutsch Frigyes 
püspökkel évekkel ezelőtt niegfogadtatta, hogy minden 
gyászpompa nélkül egyszerű imával temessék. így is 
történt. Teutsch püspök mondott felette imát és adott 
hálát Istennek az elköltözött nemes életért. 

Budai János berekböszörményi ref. lelkész, életé-
nek 50-ik, lelkipásztorkodásának 22-ik évében f. hó 
6-án hosszas betegség után elhunyt. Az elhunyt lelkész, 
kiben e lap szerkesztője is egykori tanulótársát és hű-
séges barátját gyászolja, lelkészi karunk egyik legkép-
zettebb és legmunkásabb tagja volt. Gyülekezetében 
végzett hű szolgálata, irodalmi művei, mindhalálig való 
csendes, eredményes munkássága tesznek bizonyságot a 
mellett, hogy jó pap volt, a ki holtig tanult és dolgo-
zott. Özvegye, Szeremlei Sámuel hódmezővásárhelyi lel-
kész leánya, öt gyermeke, gyülekezete gyászolja korai 
elhunytát. 

Áldott legyen emlékezetük! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
Többeknek. Láttuk a „Lelkészegyesület" kedves vezér 

czikkét, a melyet, nem lévén alatta semmi jelzés, úgy hisszük, a 
főszerkesztő irt, bár hiányzott belőle a szokásos „berkek" kifeje 
zés. De nem szűkölködik egyéb 42-es frázisok nélkül. Valamiért 
nagyon megharagudott s ezért mártotta tollát epébe. Mi is történt? 
Az, hogy másokkal együtt szót emeltünk az ellen, hogy az ORLE 
hivatalos lapjában egyik posztócsaló czég egész lapra terjedő hir-
detménye máshonnan jött figyelmeztetés után is megjelent, vala-
mint az ellenes, hogy „ Világ" cz. szabadkőműves újság reklámját 
is per longum et latum közölte a L.-E. Erre rukkolt azután ki az 
öreg ágyú azzal a förmedvénnyel, a melyben mindenkit, a ki til-
takozni merészelt ilyen „dagárú" melengetóse ellen, az aggastyán-
gyilkos, gyermekhóhér, nőbecstelenitő stb. komitácsikkai állított 
párhuzamba, mondván, hogy ezek az ORLE ellen lesipuskáznak, 
dum-dum lövegeznek. Világos, hogy a vezérczikkíró a maga foly-
tonos „koalicziós, klerikális*1 rémlátásai között a maga tollát kom 
promittálta ennek a czikknek a megírásával. Hogy kik azok a ki nem 
elégített ambiczió desperádojai ? Valóban nem tudom, kiket ért ez-
alatt ? Kinek is lenne most kedve törni a fejét e felett ? Gondola-
taink most ott járnak Bukovinában és az uzsoki szoros felett s 
e sorok írójának valóban nincs más ambiczíója, mint az, hogy 
minél előbb viszontláthassa azokat, a kik ott vannak . . . A 
mi pedig az ORLE-hez való viszonyunkat illeti, ebben a lapban 
soha egyetlenegy lekicsinylő szó sem hangzott el vele szemben, 
míg ellenkezőleg a mi Szövetségünket és mindazt, a mit itt Buda-
pesten a „pietisták" stb. merészeltek kezdeményezni újabb időben, 
folyton támadják a „debreczeniek" és szócsöveik. Ha azokban az 
urakban valódi igazságérzet lenne, el kellene ezt ismerniök. Hiszen 
mi másokkal együtt éppen azt mondtuk, hogy „szerkesztői visz-

szaélés" és az ORLE megszégyenítése az, hogy azok a hirdetések 
az egyesület hivatalos lapjában megjelentek. De hát, úgy látszik, 
a Lelkészegyesület fő- és felelős szerkesztője a l'état c'est moi elvét 
vallja. Vegyük bele ezt az alapszabályokba és azután tudjuk ma 
gimkat miliez tartani és mondja ki a legközelebbi zsinat is, hogy 
a magyar ref. egyháznak is „van pápája", a kinek semmiféle 
ténykedését bírálat tárgyává tenni nem szabad, a ki akár az ő, 
akár pedig az ő „curiája" eljárását kritika tárgyává teszi, az a ko-
mitácsik közé tartozónak, „morál insanity"-ben, degenerált keresz-
tyénségben leledzönek deklaráltatik. Nem lehet róla tenni, vannak 
fák, a melyek az egekig óhajtanak nőni . . . S most még csak 
egyet. Kérjük a Lelkészegyesület szerkesztőjét, kérje fel az ORLE 
tagjait: nyilatkozzanak arra nézve, ki helyesli az ő eljárását a 
szóban levő ügyben és ki azokét, a kik ez ellen szót emelni me-
részeltek ; vagy annak idején vigye ezt az ügyet a közgyűlés 
fóruma elé. Mi nyugodtan nézünk a döntés elé s bátran mondjuk 
ott is, hogy a „komitácsi" nem a mi ingünk . . . 

Felelős szerkesztő : B. Pap István 

PÁLYÁZATOK. 
Pályázat. 

A nagyváradi ref. tanítónőképző-intézet igazgató-
tanácsa az 1915—16. iskolai évre egy ideiglenes tanító-
női állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak: tanítóno-
képzŐ-inlézetre, középiskolára, vagy felsőbb nép- és 
polgári iskolákra, a magyar-német nyelvi, illetve a nyelv-
történeti szakra képesített olyan ref. vallású nők, a kik 
a német nyelv tanítására is képesítve vannak. Javadal-
mazás : évi 1000 K fizetés és az intézettel kapcsolatos 
internátusban lakás és teljes ellátás, minek ellenében az 
internátusban felügyelői teendők végzendők. Tanítási 
kötelezettsége heti 20 óra. A megbízatás egy évre szól 
s az állás legkésőbb 1915 szept. 1 -én elfoglalandó. 

A szabályszerűen felszerelt kérvények a nagyváradi 
ref. tanítónőképző-intézet igazgatóságához 1915 június 
28- ig nyújtandók be. 

Nagyvárad, 1915 május 15. Sulyok István, 
igazgatótanácsi elnök. 

HIRDETÉSEK. 

f ^ i p / ^ P U A T T f f c gőzüzemre berendezett csász. 
I\1I-í \1L íIv \ / I I v / 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 2(J00-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 tar tását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel ós ra j -
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 



GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tüz- és jégkár ellen, úgyszintén 
az ember életére a legkülönbözőbb módozatok szerint elő-
nyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jarányukban 
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 i rányban készséggel szolgái az igazgatóság. 

Alapítványok kormány hozzájárulásával 2,527.960 K 
Tartalékok 3,840.903 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kiű-

zetett tűzkárokban 12,385.000 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett jégkárokban (>,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. Segélyző-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. 

3 le lkész urak sz íves f i g y e l m é b e ajánljuk a kiadásunkban 
m e g j e l e n ő é s közkedve l t segnek örvendő úgynevezet t 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16' alaKban 14 ctn 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.G0 koi.-tól 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 kor-tói <>.— kor.-ig 
Bársony kötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8 ' alaKban 17 Vs cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbörkötésben . . 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 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 középköri 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. 

Most jelent meg! Most jelent meg! 

Papi dolgozatok 
írta Jánosi Zoltán 

IX. K ö t e t 

Alkalmi egyházi beszédek 
Tartalmaz háborús beszédeket is 

elő- és utóimádságoKKal 

Ara vászonKötésben 6 ti, ajánlott 
KeresztKötéssel 55 fillérrel több 

I •* 

Hegedűs és Sándor 
protestáns irod. KönyvKiadóhivatalában 

Debreczen 

• 
Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és ki tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

3>* HANGYA 9 * 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 millió korona 
évi áruforgalom mai. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL kei\ t Máría-utcza ÍJ* 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 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. .. 

I M A K Ö N Y V 
EVANG. K E R E S Z T Y É N E K SZAMARA 

(HÍVŐK HASZNÁLATÁRA) 

ÍRTA 

RAFFAY S Á N D O R 
B U D A P E S T I E V . L E L K E S Z 

ÁRA: 
SZÉP VÁSZONKÖTÉSBEN 2 KOR., FINOM BŐRKÖTÉSBEN 
TOKKAL 4-80 K, PÁRNÁZOTT BŐRKÖTÉSBEN TOKKAL 7 K 

KAPHATÓ KÓKAI 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 . 

HORXYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 6 1 9 2 7 . 



Megjelenik 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 t c z a 28. , a hová 
a kéz i r a tok , e lőf ize tés i és hirdetési 

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 PAP ISTVÁN. 

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

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Sebes tyén Jenő, 

Tari Imre dr. é s Veress Jenő. 

Előfizetési ára: 
Egész évre: 18 ko r . , félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 k o r . 50 f i l lé r . 
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. Az É le t Könyvéből: Pünköst. Izsák Aladár. — Vezérczikk : Pünküsti remények. Bernát István. — K r ó n i k a 
Új ellenség. — Tárcza : „Ez az én testem . . . ez az én vérem." Marjay Károly. — Belföld: A Lorántffy Zsu-
zsanna-Egyesület évkönyve. — Kül fö ld : Stein a világháború lélektanáról. I. Dr. Szlávik Mátyás. — A mi ügyünk . 
— Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesület . — Gyászrovat. — Szerkesztő i üzene tek . — Pályáza tok . 
— Hi rde tések . 

Az Élet K ö r e v é b ő l . 

Pünköst. 
Ján. ev. 14. i6„ 18 és 28. 

„Nem hagylak árvákul . . . Vigasztalót küldök . . . 
Eljövök hozzátok". — Az Urnák eme szerető, gondoskodó 
búcsúszavai sohasem fogták meg annyira a szívünket, mint 
ezekben a vérzivataros időkben, mert sohasem élt ége-
tőbb sóvárgás, szomjasabb vágyakozás, mert sohasem 
volt nagyobb szükség a Szent Lélek vigasztaló erejére, 
megvilágosító és gyámolító kegyelmére, mint napjainkban. 

A tanítványok, kiknek az ígéret szólt; a tanítvá-
nyok, kikhez alázendült az isteni Lélek szelének zúgása 
s kiknek megadatott ama Szent Léleknek minden aján-
déka, nagyon rá voltak utalva a szerető kegyelem meg-
emlékezésére. Pünköstöt megelőzőleg csak szomorkodni, 
csüggedezni, remegni, aggódni tudnak. Hitük még homá-
lyos és erőtlen. Bánatos lelkük csak a csalódásokkal 
teljes múlton mereng, a jövőtől fél, mert jelenükből 
hiányzik az örök igazság felől való szent megbizonyoso-
dás, a hitbeli meggyőződés diadalmas ereje. Szegény 
szomorú, kétségeskedő és reménytelen lelkű tanítványok! 
. . . Oh, de a Lélek által milyen mássá lettetek ti boldog 
és boldogítani tudó, megvigasztalt, megvilágosított és 
megerősített apostolai az evangéliumnak! 

A piinkösti történet minden titokzatossága mellett 
is ma halló fülekre, látó szemekre, lágy szívekre, fogé-
kony lelkekre talál, mert nagyon szenvedünk, sokat két-
ségeskedünk és tele vagyunk reménytelenséggel mi is. 
A békés múlton merengve, egyre csak a veszteségeket 
siratjuk; jelenünkből hiányzik a minden vihart ma is 
lecsendesítő és a minden fáradtságban ma is megnyug-
tató hit igazsága, mélysége és világossága, szóval az Úr 
maga; végül az Úr nélkül nézve a jövőbe, csak homályt, 
csak zavart, csak csapást, csak nyomort, csak szenvedést, 
csak halált tud látni reménytelen lelkünk. 

Milliók szenvedik a háború borzalmait a határokon 

s milliók siratják övéiket és önmagukat idehaza. Hányan 
vannak, kik már elaludtak örökre! S hányan vannak, 
kik már halottat siratnak ! A kiért aggódunk, imádkozunk 
is még, csak az Isten tudja, láthatjuk-e viszont s mikor 
és miként láthatjuk őt? 

Uram ! árvák vagyunk, küldd Vigasztalódat . . . 
A szomorú jelen egészen lever. Kétség az altatónk, 

aggodalom az ébresztőnk. Szemünket a könny, szivünket 
a bánat nem tudja elhagyni. Gyötrelem így élni örökös 
rettegésben, örökös szenvedésben, örökös bizonytalan-
ságban. 

Uram! kishitűek vagyunk, jöjjön igazságod, jöjj 
el Te magad s láttasd meg velünk a szenvedést örömre, 
a veszteséget nyereségre, a megalázást fehnagasztal-
tatásra, a romlandót romolhatatlanra, a halált életre, a 
földi hazát örökkévalóságra fordulni s e boldogabb, szen-
tebb és magasabb világok felől győzzön, óh, győzzön 
meg Lelked amaz igazságról, hogy e világok a mi lei-
keink valódi otthonai. 

És jöjj Uram Lelkeddel, hogy a jövendő felől se 
legyünk többé reménytelenek. Vezérelj minket, hogy tisz-
tán láthassuk életutunkat. És gyámolíts minket, hogy 
készek és képesek legyünk engedelmeskedni az isteni 
akaratnak s foglalatoskodni szüntelen és bátor buzgó-
sággal a mi Atyánknak dolgaiban. 

Jövel Szent Lélek Úr Isten! 
Izsák Aladár. 

PÜNKÖSTI REMÉNYEK. 
Vájjon a véres megpróbáltatások meg fogják-e 

hozni nekünk azt az eredményt, melyről a jobbak ál-
modoznak? El fogunk-e jutni odáig, hogy az értéktelen, 
csillogó és hitvány üveggyöngyök helyett, a melyekért 
annyian versengenek ma is, a szenvedések és csapások 
súlya alatt megkomolyodott protestáns lélek nemesebb 
és méltóbb czélok szolgáivá avat majd bennünket? A ne-
mesiilő érzelmek, a hazugságokon átlátó értelem fel fog-e 
emelni bennünket oda, hogy belátjuk eddigi tévedéseinket 



és hajlandók leszünk az új reformáczió harczaiba habo-
zás és késlekedés nélkül belébocsátkozni ? 

Bármilyen újak is a küzdelem kiílső formái és 
eszközei, bensőleg' kevés a változás. Az önzés harczol 
ina is az altruizmussal, a felületesség; a komolyabb törek-
vésekkel, az érzékiségből fakadó vágyak állják útját az 
ideális törekvések érvényesülésének. Divatos mezbe öl-
tözött bűnök versengenek a lelkek uralmáért. Emlékez-
zetek csak arra a fényre és pompára, mellyel a németek 
által elsülyesztett Lusitania kecsegtette a szerencsét-
lenül járt utazást; vegyétek számba a milliókat, a tudást, 
munkát és ügyességet, melyre a csodaszép hajó létesí-
tésénél szükség volt. Aztán szőjjétek tovább gondolatai-
tokat. A tanúság érdemes reá. A hajót a britt szigetek 
lakói építették. E nemzet fiai és azoknak a puritánoknak 
utódai használták, a kik valaha a lélek nyugalmát, az 
érzelmek tisztaságát tartva a legfőbb jónak, ellenségei 
voltak a hiú pompának, fényűzésnek, mert féltették tőle 
üdvösségüket. Vájjon a protestáns nemzetek nem tértek-e 
el messzi attól az úttól, melyen őseik haladtak, nem 
nyitották-e meg szíveiket idegen bálványoknak, nem 
tekintik-e kellemetlen tolakodóknak azokat, kik őket 
erre figyelmeztetni merik ? 

Templomainkból kidobtuk az idegen bálványokat, 
de nem hatol-e be azok ereje az érzékiség segítségével 
az otthonba, a családba s a hinni immár alig képes 
szívekbe? Templomainkat meghagytuk régi egyszerűsé-
gükben, de gyakorolnak-e azok vonzó erőt reánk, nem 
kerüljük-e őket azokért a templomokért, melyekben más 
zsolozsmákat énekelnek, mint voltak azok, melyek Crom-
well és Gusztáv Adolf, vagy pedig Bocskay katonáit 
harczra tüzelték ? Ha az anyagi érdekek vezetik lép-
teinket, nevezhetjük-e magunkat keresztyéneknek, ha a 
fényűzés és a művészi élvezetek kötnek le bennünket, 
megmaradtunk-e igazán protestánsoknak? Maradt-e ben-
nünk az anyagias czivilizáczió hatása nyomán annyi erő 
és készség, mi bennünket még új és helyesebb útra 
téríthetne ? 

Ha mi kitérnénk a kérdések elől, fel fogják őket 
tenni a gyorsan fejlődő események. A harczi zaj, a mely 
a helyett, hogy alábbhagyna, még inkább növekvőben 
van, egyszer mégis csak el fog ülni. Győzve, vagy le-
győzetve vitéz fiaink megmaradottai visszatérnek majd 
az ősi tűzhelyhez. Próbálva folytatni a régi életet, vagy 
pedig kezdeni újat. A nemzet kénytelen lesz sok tekin-
tetben az újhoz csapni át. Több mérsékletre és ildomos-
ságra lesz szükségünk, ha győztünk ; szívósabb munkára, 
ha az ellenkező következik be. Az igazi élet, a nemzeti 
nagyság forrásainak tisztántartása pedig sürgős feladat 
lesz igy is, úgy is. Általános kezd lenni a felfogás, hogy 
a vallásosság fel fog lendülni. A nagy események és 
mélyen szántó katasztrófák kiölik a léhaságokra hajlást, 
a komoly irányok híveivé avatják a nemzet vezető ele-
meit, a kik után több készséggel indul majd a tömeg, 
mint tette előbb. 

E felfogás arra támaszkodik, hogy íme megtelnek 

a templomok és a lövészárokból is zsoltár és buzgó imák 
szállanak ég felé. De hol van a biztosíték arra nézve, 
hogy ez nem rnuló fellobbanás, nyomott hangulatok el-
röppenő gyümölcse? A régi ellenség újra munkába állt. 
Kevésbbé a sajtó, mint a színházak, kabarék és e<ryéb 
modern alkotások műsora kezd újból a régi irányban 
mozogni. Nehéz becsületes magyarnak lenni, jegyzi meg 
helyesen a Protestáns Szemle. A czenzurázott sajtó e 
tekintetben tisztább, mint egykor volt, de azt nem tud-
juk megérteni, miért tűrik el a pornográfia becstelen-
ségeit akkor, a midőn a legkisebbre is vigyáznak, a mi 
katonai vonatkozással bír? 

Igaz, hogy a feslettség által teremtett bűn és kár 
nem olyan közvetlen és kézzel fogható, mintha valaki 
a haderő mozdulatait elárulja, vagy Przemysl terveit 
adja el az ellenségnek. De vájjon egy olyan háborúban, 
a melyet a jövőért vívunk, a melyben a vele élő nem-
zedék mindenét feláldozza azokért a nemzedékekért, a 
melyek jönni fognak, szabad-e tűrni hang és panasz 
nélkül azt, hogy a becstelenségek kultusza kiirtsa azokat 
a nemes érzéseket, melyek nélkül nincs jövő nemzedék 9 
Nemcsak a gyorsan és szembeötlően, hanem a később 
és titokban ható mérgektől is védeni kell a nemzet tör-
zsét. Ehhez több, igazán keresztyéni érzület és protes-
táns elszántság kell, mint a mennyi rendelkezésünkre 
állott a múltban. 

A véres háború szenvedéseit gyümölcsözővé kell 
tenni ebben az irányban, reámutatva arra, hogy ha iga-
zán keresztyének lennének a nemzetek, idáig el nem 
jutottak volna, mert nem becsülnék többre a fényt, hatalmat 
és ragyogást testvéreik szenvedésénél. A bűnös indula-
tok felelősek azért az istenítéletért, mi Európára szakadt. 

A sátán kísértéseire nem elutasítás volt a felelet, 
mikor az felkínálta a hatalom édességét annak, ki szol-
gálatába áll. Kelet-India kincsei, a bur föld gyémántjai, 
Egyiptom termékeny mezői, a Tigris és Eufrátes birtoka 
nagyobbsúlyú volt, mint a Jézus tanításai. így jutottunk 
oda, a hol vagyunk. 

Es el fog jönni pünköstnek eme kétszeresen piros 
ünnepe, de fog-e megújulást, igazi belső újjászületést 
hozni nekünk'? A kettős tüzes nyelvek ereje át fogja-e 
törni az önzésnek és kapzsiságnak gátjait, melyek ma 
a sziveket körülzárják? Meg fogjuk-e érni azt, hogy a 
felzúduló harag kitörései fogadják azokat a prófétákat, 
kik arra akarnak reábírni bennünket, hogy dobjuk el 
magunktól az evangéliumi szegénység rongyait és ezekkel 
a szívek ártatlanságát? 

A gyorsan jelenné alakuló jövő felelni fog mind-
ezekre a nehéz kérdésekre. Annyi bizonyos, hogy ha 
valaha, úgy most van szükségünk a Szent Lélek meg-
újító, átalakító erejére, a hitre, mely nyugtat, erősít és 
képessé tesz oly feladatokra, melyek előbb az önző, 
eltompult, hitét vesztett szívnek erőit meghaladták. Szük-
ségünk lesz a régi puritán egyszerűségre és kötelesség-
tudásra, mely kivezet a csapások közül és biztosítja 
majd a jövőt. Bernát István. 



KRÓNIKA. 

Új ellenség. 

Ez a nagy háború csodálatos módon feltárta népek 
és nemzetek jellemét, lelkületét. Sok minden, a mi meg-
tévesztő, porhintő hatással volt az emberek ítéletére 
nézve, szétfoszlott, sok álarcz lehullott. Vigyorgó kár-
öröm, lelketlen kufárarczulat ott, a hol előbb kegyes 
mosolyra induló ábrázat ; „meszelt sírok" és most lát-
juk, liogy tar ta lmuk: ' „hol taknak csontjai". Sok lélek 
ment át itt és másutt fájó csalódásokon. De mindezeket 
betetőzte és ha lehet, még felülmulta most a legújabb 
fájdalmas tapasztalat. 

Hát még ez is lehetséges ? ! kiáltottak fel bizonyára 
még ellenségeink táborában is azok, a kik előtt az 
emberi tisztesség, az 
adott szó és lovagias 
érzések még nyom-
nak valamit a ser-
penyőben. íme meg-
csúfolása mindannak, 
amit még a kevésbbé 
érzékeny lelkiisme-
retnek is valamire 
még becsültek. „A 
haza szent önzése," 
ez volt a lepel, a 
mely alá a legsze-
inérmetlenebb revol-
verezés meghúzódott. 
Most látjuk ennek a 
szövetségesnek is 
igazi arczulatát. De 
hát a dolgok menete 
olyan logikus. Hát 
nem abból ólt e, hí-
zott-e évtizedeken át 
ez a náczió, a mit másoktól, baráttól, ellenségtől kiuzso-
rázott. Hírhedt volt valamikor a „graeca íides", most 
bátran elülhet az „italiana" mellett. — De hát elvégre 
most egymásra találtak és színlelés nélkül ölelkezhetnek 
annak a vallási és erkölcsi „nihir '-nek hírhedt képviselői, 
a kiknek imádói bizonyára nem kevesebb számmal vol-
tak itt nálunk is, mint a sokat gúnyolt „angolimádók 
De hát d'Annunzio most annak a népnek a vezére, a 
mely római származásával dicsekszik, de a melyre, úgy 
hisszük, a Catonál sokkal enyhébb lelkiismeretű „ősök" 
sem lehetnének büszkék. — Lesz tehát egy ú j könyv, 
zöld lesz a színe. Megint újabb okmánya az emberi csa-
lafinta, tekervényes, „alulról jövő bölcsességnek". Ebből 
is majd főleg azt tanulhatja meg a jobb jövőt megérő 
és megépíteni tudó nemzedék, hogy a nyíltság, becsü-
letesség a legjobb politika, valamint azt, hogy csak egy 
könyv van, a melynek tanítása, szelleme el tudja hárí-
tani az emberi bűn, önzés, bír- és uralomvágy okozta 

zűrzavart, gyűlölködést és az általa felidézett rettenetes 
szenvedéseket. — Ujabb ellenség, újabb halálok, földin-
dulások mindenfelé, újabb kezdete sok nyomorúságnak, 
pusztításnak. Mikor tetszik már fel az Ember Fiának 
jele ott fenn az é g e n ? ! 

TÁRCZA. 

„Ez az én testem . . . ez az én vérem . . 
A 39. hadosztály i pihenőhelyén szokatlan 

élénkség van. A lövészárok idegfárasztó küzdelmei után 
a katonák nagy tömegéből 20 —30-as csoportok válnak 
ki. E csoportok mindannyian egy tisztás felé tartanak. 

Halt! . . . P ihenj ! . . . 
Csak az a különös, hogy sem pipa, sem czigaretta 

nincs a vitézek szá-
jában. No, itt nagy 
dolog készülhet. A 
vezényszavak nem 
oly harsányak, mint 
rendesen. A beszél-
getés is inkább csön-
des suttogás . . . Ká-
romló szó meg épen 
nem hallatszik . . . . 
Leszoktak már arról, 
mióta hazulról eljöt-
tek. A nagy „manő-
veren" káromkodni, 
itt, a halál tornáczá-
ban „imádkozni" ta-
nultak meg. 

A csoportok 
még mindig gyüle-
keznek. Köralakban 
veszik körül már az 
egész tisztást. Nini., 

hisz az oldalfegyvere is hiányzik mindegyiknek I . . . Mit 
akarnak ezek? A tavaszi áldott napfény játszik bújócskát 
a fák ága iva l . . . Könnyű dolga van, átszaladhat még a 
lombtalan fák koronáján. De annál jobban megczirógat-
hat ja a lövészárok hőseinek orczáját. Hálásan pislognak 
is fölfelé, . . . liogy „hála is tennek" megint jó időnk van. 

Mentől többen vannak, annál derűsebbek, mintha 
a tekintetük is mondaná: „vagyunk ám egypáran mi is ! . . " 
Valami mozgás is látszik a tisztás felső szélén . . . ott, 
a hatalmas fenyő mellett. Két baka emel egy a s z t a l t . . . 
Már a hófehér, csipkével szegett terítő is r a j t a van. 
Hát azok az ódon kelyhek ? Kupák azok ? Vagy mik ? . . 
Parancsszó nem hallatszik, a sapkák mégis, szinte egy 
intésre, lekerülnek a fejről. Minden fe j az asztal felé 
fordul. A sokesztendős fenyő ágai alatt a hófehér asztal-
hoz lépett egy katona . . . Csakhogy lágyan leomló fe-
kete palást komolykodik rajta. A játékos tavaszi nap-
sugarak most annak estek neki . . . Selymét máris csil-

Húsvéti ref. istentisztelet 1915 ápr. 4-én egy galieziai táborban. 
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logtatják . . . Katona? És palást? Hogy . . . hogy? Igen, 
katona is, pap is: katonapap. No most már értem az 
egészet, úrvaesoraosztás lesz itt. Persze . . . persze, 
hiszen ma húsvét ünnepe van . . . 

Húsvét . . . Hogy is volt tavaly ilyenkor ? Hogy 
is ? . . . Eh, ne gondoljunk most ilyenekre . . . Olyan 
könnyen meghomályosodik egy-egy pillanatra ilyenkor 
a szem . . . Harminczat is kell pislantani, mig vissza-
szorítja az ember az alkalmatlankodó könnyűt. A Jul is . . . 
a kis gyerekek . . . az öreg, törődött szülők . . . „Ne 
mélázz, koma! . . . " „De furcsán nézel, testvér !" — hang-
zik jobbról is, balról is. Csakugyan . . . A hófehér asztal 
szinte szembántóan szikrázik a napfényben, mintha a tavasz 
minden sugara ott dévajkodna. Az asztallal szemben a 
tiszt urak ülnek szép sorjában. 

Már terítve is az asztal . . . Egy-két zsoltároskönyv 
is elő-előkerül a zsebekből. Néhány torokköszörülés . . . 
Istenem, . . . hiszen ez ilyenkor már így szokás. A fegy-
verszorításhoz szokott erős markok csak szépen össze-
kulcsolódnak a törzs fölött . . . Egy éles, tisztacsengésű 
hang kezdi is: „E húsvét ünnepében . . . " Érzem a 
hangjának hordozásáról, hogy otthon is kántor ő. De jól 
esik a sorokat nyújtani, kezdeni . . . Istenem . . . egészen 
odahaza érzi magát . . . Ott a papszékben már látja is 
a tiszteletes u rá t . . . az ám . . . o t t . . . ott a papszéktől 
jobbra egy kedves, mosolygó arczú fiatal asszony énekel 
nagy buzgósággal . . . . Szinte belepirosodik a látványba. 
A szívének a fele az, a kántorné asszony . . . . Vájjon 
most, hogy száll abban a templomban az ének . . . 
hogy hangzik arról az ajakról ? . . . Most is olyan mo-
solygós az orczája ? . . . Ejnye, valaki belekontárkodik 
a mesterségébe . . . Ez a hang . . . ez ébreszti föl. 
Másik templomban van most: az egek boltjai alatt. Ott-
hon nincs más, ő a vezér. Itt, úgy látszik, ez az erős, 
bárdolatlan hang is beleőszintéskedik . . . Ki tudja, hátha 
odahaza ő is nyújtani szokta . . . legalább is addig, míg 
a kántor uram bejő . . . 0 is templomban érzi újra ma-
gát, s csak a megszokott buzgóság ütközik ki rajta. Jól 
is van ez így . . . Jól.. Én kedves, drága, szép kálvinista 
magyar népem. 

A tiszteletes úr (miért ne mondanánk meg a nevét 
is, hiszen Őt s az ő híveit ábrázolja ez a kép is) Joó 
Miklós beregrákosi lelkész, már az igéket mondja. Új 
értelemben csendülnek meg a lélekben a régi szavak : „Ez 
az én testem, mely tiérettetek megtöretik . . . Ez az én 
vérem, a mely sokakért kiontatik . . . Oh most máskép 
értik. Megnőtt a szemükban a Megváltó alakja. Velük 
is valami hasonló történik . . . A koma, a káplár Takács 
Béni már elmondhatná . . . Bizony, tegnapelőtt csúnya 
nap volt. Jöttek a muszkák . . . jöttek . . . annyian, mint 
eső előtt a muslinczák . . . Csak nem akart elfogyni a 
csúnya . . . Pedig aprítottuk . . . Mert hát kapitány úr 
Demény azt mondta, hogy muszáj. A koma, a káplár 
Takács Béni is jól csinálta. Valahol azonban elhibázta. 
Vagy az a jó Úristen így végezte felőle, hogy eddig és 
nem tovább. Bizony ott maradt. Hej, de szép gyerek 

volt . . . de rí' majd az anyja, ha megtudja . . . ha-
nem rí ott más is . . . Arra az alvégen . . . Ki is meri 
a falubeliek közül megírni? . . . Ki? . . . Nehezebb dolog 
ez, mint a muszkát aprítni . . . Nagyobb szívbéli bátor-
ság kell ehhez . . . Bizony a koma, a káplár Takács 
Béni, az már elmondhatná maga is, ha szólni tudna, 
hogy „ez az én vérem, mely sokakért kiontatik . . ." 
Bizony kiontatott, tisztamerő vér volt a ruhája, mikor 
eltemettük . . . Sokakért? Igen sokakért! Az édös öreg 
szülőiért, a testvéreiért . . ., azért is, a ki arra az alvé-
gen lakik . . . a szép cserepes házért, azért a négy fer-
tály földért, ott a „kiáltó" dűlőben, a szép fával köriil-
ültetett tanyáért . . ., az egész faluért . . . Sokakért ? 
Igen, az egész szép Magyarországért. Azért a Magyar-
országért, a melynek Bocskayjai, Bethlenjei, Rákócziai 
voltak . . . Azért, a melyiknek igen jó tiszta búzát termő 
szántóföldjei, tüzes bort, nektárt csepegtető halmai van-
nak . . . Azért. . . nem lehet elsorolni . . . Csak az az 
egy bizonyos, hogy igen drága, mert ezt a nagy árt is 
megéri. Meg. 0 is szívesen odaadja a vérét. Oda. Mért ? . . . 
Mert igen szereti. Krisztus Urunk is szerethetett ám ben-
nünket. Ejnye . . . érdemes ám Neki otthon is szót fo-
gadni, akarata szerint élni. No, ha a jó Isten megtart, 
meg is tesszük . . . meg . . . 

De el is gondolkodtam . . . Keresztyéni alázatossággal 
és szép renddel már járulnak is az Úrnak szent aszta-
lához. Mindjárt rákerül a sor. Előbb imádkozni kell. Hogy 
is tanulta csak ? Jó régen volt, bíz' az. Hogy is ? Meg-
van már: „Oh nagy Isten közelíteni kívánok én is ama 
szent vendégséghez . . . " 

Csak néhány lépés lehajtott fővel. A lépésnek zaja 
sem hallik. A lehullott lomb s törmelék vastag, dagadó 
szőnyeget terített le ebben az egyszerű, mégis oly fel-
séges templomban . . . Már rajta a sor . . . Szinte sóhajtja 
csupán, de a szív mélyéről jön: „a te megtöretett szent 
testednek érdemében részeltess! . . Nagy szükségünk 
van rá m o s t . . . A halál velünk jár. 

A poharat nyújtja a lelkipásztor. „Ez az én vérem, 
mely kiontatik . . . " Holnap, vagy holnapután hátha az 
enyém is . . . Szégyen . . . nem szégyen . . . bizony oly-
kor egy-egy sós könyű barázdázta végig a kevély arczot 
s hullott bele ép a kehelybe . . . Jó helyre e s e t t . . . Jó 
helyre . . . Világteremtése óta mindig így volt, mindig 
így lesz : a könnyű és a vér összetartoznak . . . Össze . . . 
Ha az egyik folyik, a másik is hullik . . . Vér és köny . . . 
itt csak a mély bűnbánat, igaz őszinteség mutatója . . . 
A lélek együtt vacsorált az Úrral . . . Könnyű ? Csak 
látszólag gyöngült ez a lélek . . . Látszólag, mert épen 
ebben és ez által is erősödött. . . 

Elfogynak az asztalhoz járulók. A pásztor is meg-
erősödött, látva ezt a népet, ezt a vacsorát. Az utolsó-
nak arczát is szerető szemmel megsimogatja, nem teheti, 
hogy valamennyi arczot az emlékezetébe ne vésse. Ki 
tudja, melyiket látta utoljára? Talán még a sírjánál se 
mondhat egy utolsó imát? . . . A tiszt urak is nem fárad-
nak bele a szent jegyek kiosztását nézni. Minden egyes 



alázatos hadfi láttára újul a lelkük. Nagy dolog az itt 
is, egy kenyérből enni, egy pohárból inni . . . Szeretet-
vendégség ez. Vendégség is van itt, szeretet i s ! . . Nem 
úgy . . . mint sokszor odahaza . . . Itt megbékélnek a 
lelkek egymással is; az Úrral is. Itt nem lehet másnapra 
halasztani az ilyesmit. Hiszen ki tudja . . .? 

Ötven nap szaladt el azóta, hogy ez történt. Ma 
már piros pünköst ünnepét üljük . . . Az ötven nap alatt 
hányan tették le a fegyvert a legnagyobb ellenség : a 
halál előtt ezek közül a mi véreink közül ? Nem tudjuk. 
Azt azonban tudjuk, hogy az élők megint együtt vacso-
rálnak ily módon sok helyütt az Úrral. Hangzik újra a 
régi ige: „ez az ón testem . . . ez az én vérem . . 
Csak a templom pompásabb. A Teremtő azóta feldíszí-
tette. A fáradt testnek enyhet adó lombsátort adott. 
A lábak alá virághímes szőnyeget terített. A „Te benned 
bíztunk" dallamába az erdők, mezők dallosai, kis kán-
torai : a fülemile, pacsirta szívindítóan bele énekelnek. 
Segítenek az Urat dicsérni, gondviselő oltalmát segít-
ségül hívni. 

Marjay Károly. 

BELFÖLD. 

A Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület évkönyve. 
Az évkönyv megjelenésével kapcsolatban méltó, 

hogy megemlékezzünk most újból ennek az áldásosán 
működő egyesületnek egy évi munkájáról. Elolvastuk az 
egyszerű köntösben kiadott füzetet; olvasása közben lel-
künk látásokat látott. Elgondoltuk, hogy milyen más is 
lenne a mi egyházunk élete, micsoda pünkösti korszak 
következnék el ebben, ha nemcsak most, ebben a rend-
kívüli nagy időben, hanem máskor is, normális viszonyok 
között igazán megmaradhatna az a nagy erő, & melyet a 
nők ker. munkásszeretete képvisel. Ha nem százával, 
hanem tíz- és százezrével lennének „Zsuzsánnák", olyan 
asszonyok és leányok, a kik Krisztusnak és az Ö egy-
házának, nagynak és kicsinynek odaadó, áldozatkész 
szeretettel szolgálnának. Micsoda fényűzés és pazarlás 
az minden egyház részéről, ha a nagy küzdelemben, a 
mellyel annyi ellenmondással szemben; a mellyel itt, a 
világban lépten-nyomon találkozik, nem mozgósítja azo-
kat, a kik a legnagyobb erő, a krisztusi odaadó szeretet 
fegyvereinek forgatására Isten rendelése szerint a leg-
alkalmatosabbak. Egy-egy Főbé, Tabitha kötetekre menő 
apologiánál is hatalmasabb argumentum a Krisztus igazai 
mellett. 

A Lorántffy Zs.-Egyesiílet mult évi munkája is és 
ennek minden részlete a Krisztusnak, az ő kicsinyeinek, 
a szegényeknek, szenvedőknek szólt. Alkalom nyílt a 
kórházi munkára is, dicsőséget szerzett az egyesület 
ezzel az intézményével a Szeretet Királyának, mert méltán 
mondotta Szilassy Aladárné, az egyesület elnöke, hogy 
a Család-utczai Vöröskereszt-fiókkórliáz megnyílta óta 
elismerten egyike a legjobban vezetett fővárosi kór-

házaknak. A kitűnő orvosi kezelés és testi ápolás mellett 
keresztyéni szellem légköre veszi ott körül a betegeket. 
Mint Szalay Teréz titkár jelentésében mondja: „Kórhá-
zunkban minden reggel közös ima és bibliaolvasás vezeti 
a lelkeket a mindenek Atyjához és este is ez a napi munka 
befejezője." Ha mindenütt így lenne! 

A titkári jelentés egyébként beszámol az egyesület 
munkáiról, a melyek közül bizonyára egyik legfontosabb 
az, a mely a Lorántffy-Penzióban folyik. Ez Nóvák Olgá-
ban nyert kitűnő vezetőt. 19 szobában 27 főiskolai hall-
gató lakik. „Penziónk az igazi keresztyéni család esz-
ményének megvalósítására törekszik," mondja a titkár. 
A Penzióban van az Evangéliumi Leánydiákszövetség 
otthona. Ennek a munkának fontosságát a következő 
találószavakkal jellemzi a titkári jelentés: 

„Az egyik szobát az idén is az Ev. Leánydiák Szö-
vetség czéljaira engedte át egyesületünk. Ugyanott tar-
totta összejövetelét a „Leánykör" is. Istennek legyen 
hála, a kis mustármag szépen növekszik. Egyike azon 
munkánknak, melynek fejlődését a háború nemcsak hogy 
nem gátolja, de elő is segíti. Tisztában vagyunk azzal, 
hogy a munkát e válságos időkben nem szabad abba-
hagynunk. Nem ! Ép e nehéz idők alkalmasak arra, hogy 
a lelkesedni tudó ifjúságot értékes munkára, magasabb 
czélokra felhasználjuk s a békés időre előkészítsük. Most 
körülbelül 50 leány kapcsolódik szorosabban hozzánk, 
a kik négy különböző bibliatanulmányozó körbe csopor-
tosulnak. A legfiatalabb körünkbe a még néhány évvel 
ezelőtt hűséges és buzgó vasárnapi iskolai tanítványaink 
jönnek össze. így fonódik egyik munkánk a másikba! 
Mindjobban látjuk a konfirmált leányokkal való foglal-
kozás fontosságát. Sok fiatal leánynak őszinte óhaja az, 
hogy a konfirmáczión tett fogadalmát megtarthassa, de 
a templomon kívül nem igen van valami, a mi támaszt 
adna az élet ezernyi zűrzavara és kísértése között. Egye-
sületünk segíteni, támogatni akarja őket abban, hogy 
erős ós határozott állást foglaljanak el Jézus mellett. 

A leánykörben az Isten igéjének tanulmányozása 
mellett ápoljuk az éneket is. Ez kifejezője a vidám szív-
nek s azért a fiatalság és az ének összetartoznak. Az 
ősz folyamán megalakult a leánykörnek külön női ének-
kara. Erre annál inkább szükség volt, mert a vegyeskar 
a háború miatt csak rendszertelenül jöhetett össze. De 
meg női karra volt szükség a leánykör teadélutánjaira 
is, a melyeken csak nők, főleg fiatal leányok vehettek 
részt. Eddig kettőt tartottunk, várakozásunkat jóval felül-
múlta a résztvevők száma. 

E fiatal leányokból kell kialakulni egyesületünk 
jövendő, evangéliumtól áthatott munkástagjainak s hogy 
erre lehet reménységünk, mutatja az, hogy már most is 
tevékenyen segítenek. Vasárnapi iskoláink legtöbb részé-
ben ők tanítanak. Egy része részt vesz a varróórán, 
másik a szeretetvendégségek rendezésében segédkezik. 
Nagyon kedves módon nyilatkozott meg részükről szegény-
ügyünk támogatása. Karácsony estéjén kis karácsony-
faval, ruha, élelmiszer, játék stb. ajándékokkal megrakodva 



felkerestek néhány szegény családot. Érdekes hallani be-
nyomásaikat s látni azt az örömet, a mi bennük a má-
soknak okozott öröm nyomán fakadt. Bár minél többet 
tudnánk belső életüknek nyújtani, hogy azt, a mit nyer-
tek, bőségesen tovább is adhassák 1" 

Idézzük a vasárnapi iskolai munkáról szóló titkári 
jelentést is: „Vasárnapi iskoláink közül hármat be kellett 
szüntetni, mert hadikórházzá alakították át az iskolákat, 
de viszont a Zugligetben nyilt alkalmunk egy új iskolát 
kezdeni. így most 7 helyen körülbelül 300 gyermekkel 
foglalkozunk. Jelenleg 17 tanítónőnk van, de még többen 
is lehetnénk, ezért szívesen veszünk jelentkezéseket. 
A munka nem nehéz, van előkészítő óra is s a ki szereti 
a gyermekeket, az megtalálja a helyes útat a szivükhöz 
s hogy mily sok örömet ad ez a munka, azt mindenki 
bizonyíthatja, a ki már hozzáfogott. A tanítók megértést 
és szeretetet visznek a gyermekhez s annak elősegítésére, 
hogy ez kölcsönös lehessen, némely tanítónő látogatja 
is a gyermekeket. Ez annál inkább figyelemreméltó, 
mert így a szülők is megismerik törekvéseinket és szí-
vesebben engedik el gyermekeiket." 

íme egyike a legszebb munkaköröknek, a melyektől 
az egyház várva-várja a legalkalmasabb segítségeket. 

Az évkönyv végén az anyagi dologról olvasunk. 
Dr. Szőts Farkasnénak, az egyesület pénztárnokának 
jelentése elmondja, hogy az évi bevétel 88,614 K, ki-
adás 78,683 K volt. Vagyona ingóságokban 135,330 K, 
ingatlanokban 126,404 K, összesen 261,734 K volt az 
1914. év végén. Az egyesület a hadi kölcsönre 46,000 K-t 
jegyzett. 

íme az Űr által lettek miudezek. A kicsiny ezrekre 
növekedett 1 Hisszük, hogy az egyesület még nagyobb, 
dicsőbb jövőjébe vetett indokolt reménységek nem szé-
gyenülnek meg. 

Megrendelésre, §-kal nem lehet belmissziói munkát 
kezdeményezni és végezni. A lélek tüzében újjászületett 
lelkek mélyéből törnek elő azon erők, a melyek majd 
megnövelik vasárnapi iskoláink, diakonisszáink és ál-
talában a mi intézményeink számát és erejét, a melyekre 
egyházunknak a jövő előre látható nehézségei között 
oly nagy szüksége lesz. 

KÜLFÖLD. 

Stein a világháború lélektanáról. 
(„Nord und Süd" 1915 májusi füzetében.) 

Ma a világtörténet legnagyobb földrengését éljük. 
A mint néhány héttel azelőtt Itália: földrészünk eme 
legrégibb és leggyakoribb földrengési területe azAbruz-
zókban újból remegett, Avezzanó nevű eltűnt váro-
sának romjaiból élve előkerült egyik lakója kétségbe-
esetten azt a kérdést vetette fel: hát elpusztul-e a világ ? 
Mert reá, egész környezetére és lakhelyére nézve csak-
ugyan elpusztulófélben levőnek látszott. Olyan állapot-
ban lehetett, mint a milyennek ma a nagy gorliczei győ-

zelem után láthatjuk Sáros vármegye felsővízközi járásá-
nak az oroszok által csaknem teljesen elpusztított vidé-
két. Pedig az obszervatórium földmérője, kinek zeisz-
mográf nevű érzékeny apparátusa az Abruzzók földren-
géseit szinte mathematikai pontossággal jelezte, jól tudta, 
hogy a világ a legerősebb földrengések mellett sem 
pusztul s tűnik el. A föld gyomrában ellentétesen ható 
erők kiegyenlítéséről van szó csupán, a melyek e ren-
gések következtében bizonyos egyensúlyba jutnak. A geo-
fizikus a földnek, mint az egész csillagrendszer proletár-
jának történetéből tudja, hogy a természeti törvények 
változhatatlanok s hogy az egész csillagrendszer vál-
tozatlan törvények szerint egy örök ritmusnak engedni 
kénytelen. A világ Herkulánum és Pompeji, Lisszabon és 
Szan-Franciszkó, Messzina és Avezzanó után sem pusztult 
el. S a nagy veszedelmek daczára sem vesztették el az 
emberek bizalmukat s újból is földrengési területekre 
költözködtek. Sőt Nietzsche, a szertelen anarkista filozóf 
azt a tanácsot ad ja nékünk : a Vezúv tövén építkezzetek! 
És sokan közülünk örömmel láttuk, hogy Pompeji romjai 
között új élet sarjadzott. 

Angliának, mint a nagy czivilizáczió s a kis kultúra 
klasszikus országának mai fojtogató politikája láttára, a me-
lyet az élet-halálra szövetkezett központi hatalmak ellen 
inaugurált s oly kiéheztetési taktikát követ, a melynek nem 
karddal, hanem szívok vérével küzdő gyermekek, aggas-
tyánok, nyomorékok s több mint 60 millió nő eshetnek 
esetleg áldozatul — méltán vehetnők ajkainkra azt az 
aggodalmas kérdést: elpusztul-e már a morális világ is? 
Hát az a világuralomra hivatott több ezeréves vallási, 
jogi, morális, művészeti és tudományos nyugat-európai-
amerikai kultúrrendszer azért épült-e fel annyi fárad-
ságos munkával, hogy egy világpolitikai orkán azt kártya-
vár módjára erőszakosan ledöntse? Egyes kétségeskedő 
és aggodalmaskodó lelkek ugyan fájlalhatják azt, hogy 
abban a korban kell élniök, a melyben a világtörténelem 
legnagyobb drámája saját szemeink előtt játszódik le, 
sőt egoczentrikus álláspontjukon némi joggal fel is vet-
hetik a nehéz kérdést: vége van-e hát már a morális 
világrendnek? De a szocziológus, ki Spinozával nemcsak 
az asztrofizikai, hanem a morális világrendet is az örökké-
valóság fényénél szokta tekinteni, ahhoz a földmérőhöz 
hasonló, ki évezredekkel számol s egy bizton haladó 
kutatónak bizalmával szilárdul meg van győződve arról, 
hogy morális világrendünk ép oly kevéssé pusztul el, 
mint a mi földünk. A szocziológus sohasem az itt és a 
most, hanem a mindenütt s a mindig után ítél. Az ösz-
szes világtörténeti események összehasonlító vizsgálatából 
azt a bizonyságot meríti, hogy a történeti világ sem vak 
esetlegesség, sem egy alvó istennek az álma, hanem 
abban rend, czélszerűség, észszerűség és törvényszerűség 
honol, ép úgy, mint a földnek történeti világfolyásában. 
A természeti törvényeknek a történelem logikája felel 
meg. A világi élet megítélésénél azonban nem egy kis 
térszakaszt kell kiindulópontul felvennünk, mint a sze-
rencsétlen avezzanóí, hanem az egész asztrofizikai élet-



proczesszust. A szocziológusnak évezredek történeti életét 
kell áttekintenie, hogy megértse annak nagy tendencziáit 
és valódi értelmét. A természet a törvények, a törté-
nelem ellenben a czélok birodalma. De ez a két biro-
dalom Spinoza attribútumaihoz és Leibniz praesztabilita 
harmóniájához hasonlóan párhuzamosan halad egymás 
mellett, főleg miután Kant szerint a természet törvény-
szerűsége az isteni világkormányzásban találja meg a 
maga utolsó magyarázati alapját. Ha történetesen Kiná-
hoz hasonló 400 milliós lakosságú birodalmakat látunk, 
a melyek legrégibb kultúrájuk daczára a testileg sokkal 
kisebb, de lelkileg erősebb és élénkebb japánok akarat 
nélküli zsákmányaivá válnak, míg a szocziológus ezt a 
történeti tényt nem esetlegességnek, hanem szükségképi 
pszichológiai életfolyamatnak fogja minősíteni. A kínai biro-
dalom kínai falán ment tönkre könyörtelenül. A minőség 
győzött a mennyiség fölött. A lelki hatalmak erősebbek 
a nyers ökölnél. Népek és nemzetek nem nyers erőszak, 
hanem uralkodó eszmék folytán omlanak össze. Ugyanaz 
a színjáték ismétlődik most az agyaglábú északi orosz 
koloszussal, a melynek előkarmait a kis japán már 10 
évvel azelőtt vágta le s hátsó karmait mostani szövet-
séges csapataink készülnek levágni. Itt sem az orosz 
túlerő, hanem a fegyelmezettebb és tanultabb seregek, 
tehát nem a mennyiség, hanem a minőség, nem a nyers 
anyag, hanem a tevékeny szellem, nem a számok holt 
mechanizmusa, hanem egy uralkodó eszmének élő orga-
nizmusa döntik el a győzelmet. S ezt nevezem épen a 
világháború pszichológiájának. A világszinpad parkettjéről 
tekintve, nem ember emberrel és csapat csapattal áll 
szemben, hanem gép gép ellen, technika technika ellen 
és alkalmazott tudomány alkalmazott tudománnyal szem-
ben. De a kulisszák mögött másként áll a dolog. Ott 
látja a szocziológus azokat a hátsó motívumokat, a 
melyek a vezető kultúrállamokat a titáni világküzdelemre 
oly elementáris erővel indították. Alapjában véve ma 
világfelfogás világfelfogással, lelki erők más lelki erőkkel 
s határozott kultúrtípusok más kultúrtípusokkal küzdenek 
egymással. Néplélektani szempontból tekintve, ez a nagy 
világkatasztrófa az egész emberiségnek átmeneti jellegű 
eseményévé zsugorodik össze. A világ homokóráján, Tuttle 
találó szava szerint, ezer esztendő egy-egy ingalengés, 
ránk, rövidlátókra nézve, egy-egy nap, vagy eltűnő percz-
nyi idő. 

Mai borzalmas népviaskodásunkban lényegesen négy 
néplélektani típus s négy sajátos államszervezet küzd a 
mi kultúrrendszeríinkben világuralomért. A franczia nép-
lélek pszichológiáját jellemzi az egyoldalú fantázia, a 
túlcsigázott képzelő erő uralma, az oroszét az érzelminek 
túláradása, a brittekét a nyers akaraterő egyoldalúsága 
s a két szövetséges császári birodalomét, a melynek igen 
értékes keleti pionírja és zászlóhordozója Magyarország, 
a nemzeti eszme s a logikai értelem uralma. Iskolai 
nyelven Francziaország néplélektani állami típusa az 
illuzionizmus, Oroszországé a szentimentálizmus, Angliáé 
a voluntarizmus s a mienk, a németé s az osztrák-

magyaré az intellektuálizmus, vagy a raczionáliznms. Ez 
a négy alaphatalom küzd ma életre, halálra egymás ellen. 
Természetes, hogy itt csak alapvonalakat és tervezeteket 
ós nem rendszereket nyújthatok — úgyszólván az ura-
lomért küzdő kultúrhatalmak pszihológiai rovatolásának 
a csontvázát. 

A franczia néplélek pszichológiája oly átlátszó, mint 
a nyelvezete. A francziáknak a Vogézekre való hip-
notikus kacsintgatásukkal, a melyből egy ahhoz méltó 
sajtó szuggesztív módon élősködött, ha nem is meggyőző, 
de emberileg legalább érthető okuk és alkalmuk volt a 
világháborúra. Inkább indító alkalmuk, mint kellő alap-
okuk. Mert vagy nem tud egy nemzet felejteni, de akkor 
Waterloot és Moszkvát se felejtse el, vagy akar felejteni 
s akkor Szedánt is el kell felejtenie, a mint arról egyik 
legnagyobb fia, Jaurés, helyesen ítélt, hogy aztán fejével 
fizesse meg helyes és következetes ítélkezését. Az idő 
különbözősége — ott egy egész, itt egy fél évszázad —• 
nem jöhet itt tekintetbe, mert az angolok a németekkel 
soha s a franoziákkal évszázadokon át mindig élet-halál-
harczot vívtak egymással. Pedig Moszkva is, mely három 
évvel azelőtt a franczia követek jelenlétében tartotta 
meg eléggé érthetetlenül első évszázados örömünnepét, 
felejthetetlenebbé válhatott volna rájuk nézve, mint a 
szedáni kapituláczió. Francziaország azonban, mint a 
fantázia nemzete, folyton Straszburgra tekintett és semmi-
féle nemzeti felfogás sem volt képes felcsigázott szen-
vedélyét tárgyi észokokkal ellensúlyozni. Fantáziájuk tűl-
bőségén mennek tönkre a francziák, mint a királygyilkos 
szerbek az ő telhetetlen nagyravágyásukon. Tovább egy 
évszázadnál az inga lengéséhez hasonlóan támolyognak 
a monarchia és a köztársaság, a demokratikus szocziá-
lizmus s az autokrata abszolutizmus, a vad bigottizmus 
s az üres atheizmus szirtjei között s hadseregüket 20 
milliárdért vásárolták meg, hogy revánsos politikai kép-
zelőerejük szomját némileg kielégítsék. 

A francziák épen szangvinikusok eszthétikai elő-
nyeik és morális hátrányaik tekintetében egyaránt. E 
néplélektani típusnak féke nincsen. Politikai idegességük 
fogja sorsukat megpecsételni. Féktelen sajtójuk szug-
gesztív agitálása valóságos politikai hisztériára vezetett. 
A franczia Bon s az olasz Sighele által tudományosan for-
mulázott tömegszuggesztiójuk náluk s általában a ro-
mán országokban könnyen politikai epidémiára vezet-
het. Fogalmi általánosságokra igen nagy a hajlandóságuk. 
Politikai jelszavak és nem észokok után indulnak. 
Szippel műve a francziákról méltán szembeállítja náluk 
az atheista gondolkozást a klerikálissal, az anarchista-
szoczialistát a legitimistával, s a törvényes jogrendet 
a revansos anarchizmussal. A lelkileg teljesen szét-
szakadozott Francziaországot, a melynek politikai fejet-
lenségét államkormányában oly rikító módon egy Sem-
bat, Guesde és Delcassé jelzi, csak múlékony értékű 
jelszavakkal lehet némileg ós ideig-óráig összeforrasz-
tani. Egykoron a nagy Francziaország hangoztatta a 
liberté, égalitó és fraternité világboldogító eszméit, a 



mai szocziális köztársaság trikolórja ellenben a gloire, 
drapeau és revanche hóbortjait. S hogy épen a re-
vanseszmének esik a franczia köztársaság áldozatul, 
az nyilván igazolja, hogy ott a vágy s nem az értelem, 
az illúzió s nem a világos fogalom, a képzelőerő s 
nem az ész viszi a nagy szót. A teljesen feminin jel-
legű Francziaországnak épen jövő nemzeti fennállása 
érdekében van szüksége a férfias értelem típusához való 
csatlakozásra, Sem az oroszok puha érzelmeit, sem az 
angolok brutális hatalmi akaratereje nem a természetes 
szövetségese Francziaországnak, hanem a raczionális 
lelkű germán tipus segítségére van szüksége elodázha-
tatlanul, ha kulturális szempontból teljesen nem akar 
elszegényedni. Meg kell találnia lelki egyensúlyát arra, 
hogy a mai hóbortos revanspolitikából újból a szabad-
ság egykori nemzeti nagyságára emelkedjék. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

A MI ÜGYÜNK. 
Szövetségünk a konventi ülések alkalmából, f. hó 

26-án, d. u. fél 7 órakor még egy estélyt rendez a theol. 
akadémia dísztermében (IX., Ráday-utcza 28.) a követ-
kező programmal: 1. Ének, ima. 2. Dr. Kenessey Béla 
püspök, a Kálvin-Szövetség lelkészelnöke megnyitóbeszé-
det mond. 3. Zongorán játszik Szotyori Nagy Jolán. 
4. György Endre előadása „Egyházunk helyzete" czímen. 
5. L. Ganne: Extase. Előadják zongorán: Ember Nán-
dor, hegedűn: Víg Árpád, csellón: Kernács István. 6. 
Költeményeiből fölolvas Muraközy Gyula ref. s.-lelkész. 
7. Szaval Fiers Elek theologus. 8- Himnusz. 

IRODALOM. 

Az igazi élet felé. írta Bernát István, a Kálvin-
Szövetség elnöke. Ára 1.20 K. Hat fejezete van ennek 
a 85 lapra terjedő könyvecskének. Ezeknek czímei: Val-
lás nélkül, A természet tanúságai, Erkölcsi világunk, 
A vallás szükségessége, A felső rétegek, Az igazság 
útján. Az élet nagy problémáit tárgyalja a szerző mun-
kájában, a melyet fiának vezérül szánt az élet útjára. 
Jó bizonyságtétel minden sora a mellett, hogy „a leg-
szebb és legnemesebb élet a szeretet és önfeláldozás és 
hogy az igazi élet csak az, ha a hit segítségével bele-
kapcsolódunk az emberiség legjobbjai közé és egész 
lélekkel, alkotó munkásai leszünk azoknak a nemes czé-
loknak, a melyekhez a mély és áldozatos szeretet segít 
bennünket. Az igazi élet szálai a magasba nyúlnak és 
az anyagi világot kormányzó fensőbb hatalmakkal köt-
nek össze a vallás révén . . . " A szerzőnek felfogása és 
egész életirányzata ebben a mondatban van kifejezve: 
„Mint nemzet vagy vallásosak leszünk, vagy pedig nem 
leszünk." Hisszük, hogy sok olvasója íesz igazi „világi 
papunk" eme könyvének, a mely a háborús irodalom 
egyik maradandó értékű terméke. 

Istenre bízom magamat. Ilyen czímen adta ki 
Szappanos Gyula alsónyéki ref. lelkész, a Tolnamegyei 
Reformátusok Lapja szerkesztője, 25 egyházi beszédjét, 
a melyeknek mindegyike bizonyságot tesz a mellett, hogy 
az ifjú szerző valóban az élet kenyerét nyújtotta hívei-
nek a nehéz idők során. Ára 3 K. A tiszta jövedelem 
fele jótékony czélt szolgál. 

A Baranyai Kálvinista Lobogó pünkösti száma sok 
ezer példányban jelent meg. A sok szép, aktuális czikkben 
bővölködő újságot a szerkesztők elküldötték a hős bara-
nyai katonáknak. Bizonyára kedves üzenetként veszik 
és nem felejtik el, hogy életük legnehezebb napjaiban 
az otthon levő pásztorok megemlékeztek róluk. 

Erőforrás czímen harmadik hadifüzet jelent meg, 
az erdélyi ref. egyházkerület harmadik alkalmi kiadvá-
nya. Ez 14 alkalomra írt imádságot foglal magában hár-
czoló vitézek számára. Ezek : 1. Bevonuláskor. 2. Harczba 
menetelkor. 3. Reggel. 4. Estve. 5. Otthonvalókért. 6. 
Ütközet előtt. 7. Győzelmes ütközet után. 8. Vissza-
vonuláskor. 9. Fegyverszünet idején. 10. Könnyebben se-
besülve. 11. Súlyosabban sebesülve. 12. Betegségben. 
13. Elesett bajtársakért. 14. Hazáért és királyért. Ezek 
az imák mind egy öntetből valók. írójuk: „Pásztor". Az 
átnézést maga a püspök eszközölte. Mi is kívánjuk: 
Legyen valóban erőforrás derék vitézeink számárai 

A Jó Pajtás cz. gyermeklapot melegen ajánljuk 
olvasóink figyelmébe. A Jó Pajtást a Franklin-Társulat 
adja k i ; 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. 

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. 

Értesítés. „Dévay Bíró Mátyás tanításai" czím alatt 
f. év június hónap közepén egy tanulmányom jelenik 
meg, a mely önálló forráskutatások alapján teljes bizonyos-
sággal állapítja meg azt, hogy ez az első vérbeli magyar 
reformátor működésének első felében a Luther-Melanch-
ton-féle irány követője volt; s egyben a lehetőséghez 
képest megvilágítja azt a kérdést is, hogyan történhetett, 
működése második felében, ez irányból való elhajlása a 
svájczi felé. A munka nemcsak az egyháztörténészek 
érdeklődésére számít, de egyrészt forráselemzéseivel, 
másrészt fejlődéstörténeti hátterével a magyar irodalom 
és művelődés történetéhez is eddig fel nem derített ada-
lékokkal szolgál. Terjedelme, az Erdélyi Múzeum czimű 
folyóirat alakjában (nagy nyolczadrét), papírján és nyomá-
sával kb. 6—6V2 ÍV lesz; bolti ára három korona. Két 
koronáért kaphatják meg azonban, a postadíjat is bele-
értve, mindazok, a kik ezt az összeget alulírott szerzőnek 
f. évi június hó 30-áig megküldik. Theologiai hallgatók 
ugyanez esetben egy korona kedvezményes áron kapják, 
jRévész Imre ref. theol. tanár. 

EGYHÁZ. 
Lelkészbeiktatás. Tóth Kálmán ipacsfai ref. lel-

készt Nagy Imre felsőbaranyai esperes e hó elején ik-
tatta be hivatalába. 

Uj tábori lelkész. Kovács Dezső szepsi ref. segéd-
lelkészt tábori szolgálatra hívták be. 

Látogatás. Darányi Ignácz, egyházkerületünk fő-
gondnoka, a mult hét folyamán meglátogatta Kunszent-
miklóson püspökünket, a ki gyengélkedése miatt köz-
gyűlésünkön nem vehetett részt. Főgondnokunk, a ki 
nem mehetett el püspökünk feleségének temetésére, most 



vele együtt kiment az elhunytnak sírjához és koszorút 
helyezett arra. 

Egyetemes konventünk ülései e hét folyamán, 
27-től kezdődőleg lesznek az Abonyi-utczai székházban. 

A gömöri ref. egyházmegye f. hó elején tartotta 
az esperesi székhelyen, Rimaszombatban közgyűlését. 
Egyik legfontosabb tárgya volt az új gondnoknak, Lukács 
Géza alispánnak a beiktatása, a mely a rimaszombati szép 
templomban, megható ünnepély keretében folyt le. A gyű-
lés elején Czinke István esperes terjesztette elő évi je-
lentését, a melynek bevezetéséből néhány részletet szó-
szerint, közlünk : „Még a síromban sem tudnék nyugodni, 
ha lelkemre és emlékezetemre csak egyetlen egy refor-
mátus iskolának feláldozása nehezednék . . . Tartsák meg 
az iskolát, a mig csak lehet ós az iskola mellett kér-
jük, követeljük, hogy mindenki meghallja: Adjátok visz-
sza népünknek a vasárnap szentségét és szabadítsátok 
meg a korcsmák kísértéseitől." Igaz beszéd volt, a mit 
a lelkészi fizetések rendezésére mondott: „Egyetlen reális 
vagyonnak bizonyul a föld és annak termése. Hagyjunk 
hát fel azzal a romlásba vezető mohósággal, a mellyel 
magunkat a régi díjlevelek készpénzre való átváltoztatá-
sára vetettük és ne dobjuk el magunktól a mi minden-
napi kenyerünket, megbízható igaz barátunkat, föld- ós 
terményíizetésünket." 

A szabadkőművesek. Abban a küzdelemben, a 
mely régi szövetségeseink, az olaszok és közöttünk folyik, 
nevezetes része van a francziák által vezetett olasz pá-
holyoknak. A latin szabadkőművesség, mint olvasóink 
tudják, szakított az intézmény régi hagyományaival és 
a szervezkedés erejét sok esetben az egyház ós vallás 
ellen használja fel. Most azon van, hogy az olasz állam 
katonai erejét ellenünk vonultassa fel. A Quartóban tar-
tott szoborleleplezésen nem kevesebb, mint 400 szabad-
kőműves alakulás vett részt lobogói alatt s ha kitör a 
háború ellenünk, ez jó részt nekik lesz köszönhető. 

Magyar Nők Korona-Alapja. A honvédelmi minisz-
térium Hadsegélyező Hivatala vitéz katonáink özvegyei 
és árvái érdekében a háború kitörése óta folytatott huma-
nitárius munkájába aktív munkatársul kívánja bevonni 
a magyar női társadalmat. Az eddigi gyűjtés eredmé-
nyétől teljesen különálló alapot óhajt teremteni a Had-
segélyző Hivatal. Az özvegyek és árvák életbevágóan 
fontos érdekeinek felkarolására Magyar Nök Korona-
Alapja néven indul hódító útjára ez a nemes és szép 
akczió, mely méltó kifejezője lesz a magyar társadalom 
asszonyai és leányai példátlan nagylelkűségének, a nagy 
idők szellemétől való ihlettségének és igaz hazafiságának. 
Az akczió országos jellegű, nem maradhat ki abból 
egyetlen magyar asszony, egyetlen magyar leány sem. 
A Magyar Nők Korona-Alapjának tagjává válik mindenki, 
a ki legalább egy (1) korona adománnyal járul az alap-
hoz. Legyen ez az új alap minél hatalmasabb, hadd lássa 
mindenki, hogy a magyar nő méltó az ő páratlanul álló 
jó híréhez, hadd igazolják a tények, hogy a magyar nőt 
a jótékonyság szolgálatában sem lehet felülmúlni. A kik 
a Magyar Nők Korona-Alapjához egy (1) koronás ado-
mányaikkal nagylelkűen hozzájárulnak : művészi emlék-
szelvényt kapnak, Hogy e nemes mozgalom minél szé-
lesebb körben elterjedjen, a magyar női társadalom 
vezető-tagjai egy nagy-választmány keretében csopor-
tosultak. Ok veszik kezükbe ennek a gyönyörű akcziónak 
az intézését. A nagy-választmány Budapesten alakul meg, 
mintegy központi szerveként az egész nagyarányú orszá-
gos mozgalomnak, de már a legközelebbi időben az 
ország minden városában és községében is hadsegélyző 
hölgy-bizottságok alakulnak, programmjukba véve a koro-

nás emlék-szelvények árúsítását. Nincs kétség aziránt, 
hogy e hölgy-bizottságok a legélénkebb agitácziót fog-
ják kifejteni a hősök özvegyei és árvái érdekében. Az 
emlékszelvény-füzetekért (á 20 korona), vagy az egyes 
szelvényekért (á 1 korona) a Hadsegélyző Hivatalhoz 
(Budapest, képviselőház épülete) kell fordulni, e szelvény-
füzetek Budapesten a nagy-választmány tagjainál, továbbá 
a tiszti kaszinó (Yáczi-utcza 38) második emeletén és a 
Kossuth Lajos-utcza 20. szám alatt lévő persely-osztály-
ban, vidéken pedig a hadsegélyező hölgy-bizottságoknál 
s azok tagjainál is kaphatók. 

Hadikölcsön. Még május hó 26-ig lehet jegyezni. 
Hisszük, hogy az eredmény nem marad az előző mögött. 
Mindenki kézhez vette már e hó elején az esedékes szelvény 
jövedelmét. Ez sokaknak bizalmatlanságát oszlatta el. 
De eltekintve ettől, a növekedő veszély fokozott áldozat-
készségre kell, hogy buzdítson bennünket. Itt a végső 
nagy erőfeszítés ideje. Hangozzék most mindenünnen 
a nagy felhívás. Most már igazán majdnem minden-
ünnen körül vagyunk zárva. A magunk erejére vagyunk 
utalva. Fel kell emelnünk és szétbontanunk a „véres 
kardot". Most kell felhangzania a nagy felhívásnak. 
A kinek két köntöse van, egyiket adja ide ! 

ISKOLA. 
A budapesti Uaár-Madas ref. felsőbb leányiskola-

és nevelőintézetben 1915. évi május hó 19—21-ig voltak 
a záróvizsgák ; 21-én d. u. záróünnepély volt a követ-
kező sorrenddel: 1. Hunyadi-induló. Énekelték az intézet 
összes növendékei. 2. a) Wartenstein: Grazietta. Zon-
gorán előadta Récsey Irénke III. oszt. növ. b) Karganoíf: 
Tündértáncz. Zongorán előadta M. Beck Emilia IV. oszt. 
növ. 3. Flotow: Der Blumen Rache. Szavalta Haupt 
Margit VI. oszt. növ., zongorán kísérte Wanner Dóra V. 
oszt. növ. 4. a) Beethoven: Ecossaise. Zongorán előadta 
Deréky Sári III. oszt. növ. b) Beethoven: Contra Tanze. 
Zongorán előadta Deréky Mária IV. oszt. növ. 5. Erkel: 
Ima a „Névtelen hősök" cz. operából. Előadták az in-
tézet növendékei. 6. Fie J . : Rondo. Zongorán előadta 
László Irma IV. oszt. növ. 7. Részlet Moliére: „Les 
précieuses ridicules"-ből. Előadták: Vadász Elza IV. oszt. 
növ., Deréky Mária IV. oszt. növendék, Medve Ibolya 
IV. osztályú növendék, Medve Rózsi IV. osztályú növen-
dék, László Irma IV. oszt. növ. 8. Moszkovszky: Asz-
Dur Valse. Zongorán előadta Ilg Rózsi VI. oszt. növ. 9. 
Demény: Virágénekek. Előadták az intézet növendékei. 
10. Mozart: D-dur zongoraverseny. Két zongorán elő-
adták Markovich Edit V. oszt. és Koromzay Ilma VI. 
oszt. növendékek. 11. Alkalmi beszédet mondott dr. Ványi 
Ferencz, a történelem tanára. 12. Vass József: A mikor 
a Himnuszt éneklik. Szavalta Szili Kató VI. oszt. növ. 
13. Szózat. Énekelték az intézet növendékei. 14. A tanév 
bezárása és jutalomkönyvek kiosztása. Az igazgatóság 
kéri a szülőket, hogy a beiratásokat lehetőleg június hó 
10-ig eszközöljék. 

Az Országos Ref. Tanáregyesület elnöksége kör-
levélben értesíti a tagokat az igazgatóság legutóbb, folyó 
hó 4-én tartott gyűlésének határozatairól, a melyek rövi-
den a következők. Egyesületi közgyűlés a hadi állapotra 
való tekintettel ebben a tanévben nem lesz, A harcztéren 
már eddig is elesett hős kartársak emlékét jegyzőköny-
vileg is megörökítette. Újból 10,000 K-t jegyzett hadi 
kölcsönre. A k. o. miniszter értesítette az elnökséget, 
hogy az elhalálozás, vagy nyugdíjazás folytán meg-
üresült magasabb fizetésű helyeket július 1-én betölti. 



Aranykönyv. Beryhofer Károly monori lakos, volt 
debreczeni diák végrendeletében összes értékpapírjait 
(mintegy 40,000 K) a debreczeni főiskolára hagyta. 

A sárospataki ref. főiskola igazgatója a jövő 
iskolai évben Rohoska József theol. tanár, helyette az 
igazgatótanács új tagja dr. Szabó Sándor jogtanár lesz. 

G Y Á S Z R O V A T . 

A csurgói ref. főgimnázium tanári kara fájó érzéssel 
tudatja, hogy Horváth Kálmán főgimnáziumi rendes 
tanár, népfelkelő főhadnagy, április 9-én, tanári műkö-
désének 18-ik évében, Slawskó mellett orosz golyótól 
találva, a hazáért dicső halált halt. Elnémult a nemesen 
hevülő kartárs ajaka, elhallgatott tanítványainak szeretett 
tanára. Nemes szívére meg nem szűnő szeretettel, igaz 
kegyelettel fogunk mindenkor gondolni. 

Kiss Ernő, a hajdúböszörményi ref. főgimn. tanára, 
a harcztéren szerzett betegségben, Aradon hősi halált halt. 

Pap Károly túrkevei tanító, az északi harcztéren 
Sianki mellett hősi halált halt. 

Hetéssy Zsigmond zánkai ref. lelkész, életének 
54-ik évében, lelkipásztorkodásának 30-ik évében meghalt. 

Németh Péter csongori ref. lelkész, az ungi egy-
házmegye főjegyzője, életének 60-ik évében elhunyt. 

Szabó Lajos pusztaszentlászlói ev. lelkész 49 éves 
korában elhunyt. 

Kertscher Gusztáv kassai ev. tanár, életének 46-ik 
évében meghalt. 

Áldott legyen emlékezetük! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
B—i. A beküldött alakban nem közölhetem. Mindkét kér-

désben elvi hozzászólást szívesen veszek. 
I. M. Köszönöm, elkésett, már akkor ez a nyomdában volt. 

Szíves üdvözlet és további áldásos munkálkodást! 
A katonáknak szóló vallásos iratokra begyűlt adományok-

ról jövő számunkban számolunk el. 

PÁLYÁZATOK. 
Pályázati hirdetés. 

A debreczeni ref. felsőbb leányiskolával kapcsolatos 
leánygimnáziumban egy mathematikai és fizikai rendes 
tanári tanszékre ezennel pályázatot hirdetek. A meg-
választandó rendes tanár évi javadalmazása: 2400 K 
alapfizetés, mely később a szolgálati évek arányában 
2800, 3200, 3600 K-ra emelkedhetik; az egyházi törvé-
nyekben megszabott lakáspénz, mely 800 K-nál kevesebb 
nem lehet; öt ízbeni 200 K-ás ötödéves korpótlék, mely-
nek alapjául szolgáló időbe a hazai ref. gimnáziumokban 
eltöltött rendes tanári szolgálati évek beszámíttatnak. 
A megválasztott rendes tanár ezenkívül szolgálati évei 
szerint a ref. középiskolai tanári státusba beosztva, ál-
lami fizetéskiegészítésben részesül s az országos tanári 

nyugdíjintézetnek jogos és kötelezett tagja. Pályázhatnak 
ref. vallású okleveles középiskolai tanárok. A pályázati 
kérvényhez csatolandók: keresztlevél, érettségi bizonyít-
vány, tanári oklevél, az előbbi alkalmaztatásokról szóló 
bizonyítványok s az esetleges irodalmi működés igazolása, 
a katonai kötelezettség irányában fennálló viszony iga-
zolása, hatósági orvosi bizonyítvány a pályázónak a 
tanári pályára alkalmas voltáról. A pályázati kérvények 
1915. évi augusztus hó l-ig a tiszántúli ref. egyház-
kerület püspöki hivatalához adandók be Debreczenben. 
A megválasztott tanár tanszékét székfoglaló értekezés 
tartásának kötelezettsége mellett 1915. évi szeptember 
hó 1-én tartozik elfoglalni. 

Debreczen, 1915. évi május hó 16. 
Dr. Baltazár Dezső, 

püspök. 

Pályázat. 
A nagyváradi ref. tanítónőképző-intézet igazgató-

tanácsa az 1915—10. iskolai évre egy ideiglenes tanító-
női állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak: tanítónő-
képző-intézetre, középiskolára, vagy felsőbb nép- és 
polgári iskolákra, a magyar-német nyelvi, illetve a nyelv-
történeti szakra képesített olyan ref. vallású nők, a kik 
a német nyelv tanítására is képesítve varrnak. Javadal-
mazás : évi 1000 K fizetés és az intézettel kapcsolatos 
internátusban lakás és teljes ellátás, minek ellenében az 
internátusban felügyelői teendők végzendők. Tanítási 
kötelezettsége heti 20 óra. A megbízatás egy évre szól 
s az állás legkésőbb 1915 szept. 1-én elfoglalandó. 

A szabályszerűen felszerelt kérvények a nagyváradi 
ref. tanítónőképző-intézet igazgatóságához 1915 június 
28-ig nyújtandók be. 

Nagyvárad, 1915 május 15. Sulyok István, 
igazgatótanácsi elnök. 

Felelős szerkesztő : B. P a p Is tván. 

HIRDETÉSEK. 

fiTTfl gőzüzemre berendezett csász. 
1 \ I I L \ J I - / I V v / I Í v 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-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 l e g j o b b 

k á l y h á k a t é s ^ ^ k a n d a l l ó k a t 

H E I M JET. 
c s á s z á r i é a i s r l x á l - y l 

udvari szállító 

K u d a p e a t , T b 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 
o s a k e z z » 

a T é d ő -
< e g y g y e i . 

M E I D I N G E R - O F E N 

& H . H E I M ^ 
Prospektusoké* költségvetések Ingyen és bérmentM. 
Beszewzhetö csakis & 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 . 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

S V B Ü L L E R J Á N O S 

utóda M A J E R K A R O L Y 
Budapest, YIL, Thököly-út 52. 

(Saját ház.) 
EM magyar dragyir flízsrő- Képes árjegyzékek, költség-

berendezétsei. Jegyzékek in^ren. 

R le lkész urak s z í v e s f i g y e l m é b e ajánljuk a kiadásunkban 
megje lenő é s közkedve l t segnek örvendő úgynevezet t 

Hornyánszky-féle zsoltárokat 
16u 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.(>0 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° alaKban 1772 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.<>0 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 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. 

Most jelent meg! Most jelent meg! 

Papi dolgozatok 
írta Jánosi Zoltán 

IX. Kötet 

Alkalmi egyházi beszédek 
Tartalmaz háborús beszédeKet is 

elő- és utóimádságokKal 

Ára vászonKötésben 6 K, ajánlott 
KeresztKötéssel 55 fillérrel több 

Hegedűs és Sándor 
protestáns irod. KönyvKiadóhivatalában 

Bebreczen 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és k i tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

"HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mil l ió korona 
évi árúforgalommal. 



EVANG. KERESZTYENEK SZAMARA 
(HÍVŐK HASZNÁLATÁRA) 

IRTA 

RAFFAY S Á N D O R 
B U D A P E S T I E V . L E L K É S Z 

ARA: 
SZÉP VÁSZONKÖTÉSBEN 2 KOR., FÍNOM BŐRKÖTÉSBEN 
TOKKAL 4-80 K, PÁRNÁZOTT BŐRKÖTÉSBEN TOKKAL 7 K 

KAPHATÓ KOKAI LAJOSNAL BUDAPEST, 
IV., KAMERMAYER KÁROLY-UTCZA 3. SZ. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 6 1 9 6 7 . 

Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIÍL kei\ t Máría-utcza IL 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 gyakorta, ttalbíró 
speczíálísták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyházgyülekezetek-
nek iskolák és templomok, 
valamint lelkészí- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívána t ra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. . . 



P R O T E S T Á N S 

EGYHAZId 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 , M a r j a y Káro ly , S e b e s t y é n Jenő, 

T a r i Imre d r . es V e r e s s J e n ő . 

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 . 

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. Az Élet Könyvéből: Hit és cselekedet. Bogdán Gyula. — Vezérczikk : Egyházunk helyzete. György Endre. — 
Krónika : Hitszegő király. Olasz katona-imádság. Anglikán előzékenység. — Tárcza: Az új sereg indul . . . Osváth 
Eszter. — Külföld: Stein a világháború lélektanáról, II. Dr. Szláviíc Mátyás. — A mi ü g y ü n k — Irodalom. — 
Egyház. — Iskola. — Egyesület . — Gyászrovat. — Pályázat. — Hirdetések. 

Az Éle t K ö n y v é b ő l . 

Hit és cselekedet. 

.Kik szóltak is: Galileabeli 
férfiak, mit állatok nézve a 
mennybe ?" (Csel. 1. 9—11.) 

A keresztyénség végzetes tévedése volt minden idő-
ben a földi élet lekicsinylése. A szemek többet voltak 
a mennyre függesztve, mint a földi bajokra s azok or-
voslására. Ha mi Isten hatalmát, szeretetét, dicsőségét, 
fenségét a menny korlátai közé szorítjuk, mivel jobb 
akkor a mi hitünk a pogányok hiténél ?! A fehér ruhába 
öltözött két férfiú ezt a nagy igazságot akarta a tanít-
ványok szívébe írni. Üzenetük értelme ebben a gon-
dolatban foglalható össze: Menjetek vissza az élet nyomo-
rúságai közé és várva dolgozzatok Jézus megjelenéséig. 
A keresztyénség nem jelent szemforgatást, nem imamor-
zsolást, nem ábrándozást, nem a földi élet bűnei elől 
való gyáva menekülést. A keresztyénség irtó háborút 
jelent mindazon gátló körülményekkel szemben, melyek a 
„Vőlegénynek" a „menyasszonyhoz" való megérkezését 
hátráltatják. A „Vőlegény" az egyházra, mint az 0 meny-
asszonyára munkát bízott s e munkának a hogyan s 
miként való végzése a kérdések kérdése. Egyházunk 
nem elégedhetik meg az istentiszteletek tartásával, vallás-
tanítással, mert mindezek csak jórészben mennyre füg-
gesztett szemek, hanem kezébe kell vennie a szocziális, 
gazdasági, társadalmi kérdések megoldását és orvoslását 
is. Az a kigúnyolt Jézus, ha tetszik, ha nem, ha tilta-
kozunk ellene, ha elfogadjuk azt, egyszer belép ismét 
az emberiség életébe, mint teljhatalmú uralkodó s szám-
adásra vonja az egyházat a végzett munkájáért. Fel 
fogja tenni a kérdést: „Éhes voltam, adtatok-e ennem; 
szomjas voltam, enyhítettétek-e kínomat; jövevény vol-
tam, befogadtatok-e ; börtönben, betegségben sínylődtem, 
meglátogattatok-e ?!" 

Valljuk be, hogy a jelen időig vallásosságunk jó-
részben csak mennyre függesztett szemekből állott s 

munkánkat úgy végeztük, mintha egyszer az elvégzett 
munkánkért nem is kellene számadásra állanunk. Miért 
volt az első keresztyének hite lángoló, bizonyságtétele 
jelekkel és csodákkal teljes; mi az oka, hogy Jézus 
ismerete futótűzként terjedt tengertől tengerig? Bárhogyan 
is vélekedjünk, abban egyek lehetünk, hogy növekedé-
süknek oka abban állott, hogy ők várva dolgoztak. Munka-
adójukat várták. S ez a várakozás életükön is meglát-
szott. „Kiben meg van ez a reménység 0 iránta, az 
mind megtisztítja ő magát, a iniképen 0 is tiszta." 
(I. Ján. 3.3.) Közöttük nem volt szűkölködő s közöttünk 
már csak a koldusoknak olyan nagy a száma, hogy ennek 
tudata bátran indíthat bárkit is a koldusok közötti misz-
sziói munkára. Közöttük ritka volt, a ki a hitetlenekkel 
szövetkezésben állott volna az egyház falainak ledönté-
sére, közöttünk pedig sokszor a legjobbjaink előharczosai 
azoknak a törekvéseknek, melyek a Krisztus egyháza 
gyengítésére, vagy épen megsemmisítésére munkálnak. 

Nem így lennének ezek, ha várva dolgoznánk! 
Vegyük a dolgot úgy, a hogy van, még ha a kezek 
ökölbe is szorulnának. Ma az egyház sem nem harczoló, 
sem nem diadalmaskodó. Elfelejtkezett arról, hogy „nem 
tudjátok, mely órában jő el a ti Uratok". Ha pedig „nem 
tudjátok", akkor miért tétlenek a kezek, némák az aj-
kak, miért az égre függesztett szemek ? ! 

Legyen már vége a szónokló protestántizmusnak 
s következzék el a tettek protestántizmusának az ideje. 
A szónokló protestantizmus nem sok gyümölcsöt termett, 
sőt nem kis mértékben kioltotta az adakozás, teherviselés, 
a Krisztusért való szenvedés kötelezettségét s itt az ideje 
megpróbálnunk a tettek protestántizmusának módszerét 
is. Szálljunk egyszer már le a katedráról s lépjünk bele 
az életbe. Ma az emberek sok tekintetben kiábrándultak 
egymásból, sok minden megingatta a bizalmat s nekünk 
éreztetnünk kell, hogy igenis van az egyházban olyan 
erő, mely a bajokat gyökeresen kigyógyítja. Dolgozzunk 
egyszer már nem a magunk dicsőségére, hanem Annak 
dicsőségére, A ki „akképen jő el, a miképen láttátok 
Őt felmenni a mennybe". Bogdán Gyula. 



EGYHÁZUNK HELYZETE. 
— György Endre előadása a Kálvin-Szövetség estélyén. — 

Ebben a rettenetes időben, mely a jelen nemzedék 
vállaira nehezedett, a milyen természetes, hogy keressük 
a megnyugtató pontot, ép olyan világos, hogy nagyon 
nehéz reáakadnunk. 

Az egyházi élet csendesebb világa önként kínál-
kozik ilyenül. Az emberi természet legbensőbb sajátos-
ságának megnyilvánulása és nem véletlen műve, hogy 
a megrázott kedélyvilág egész hullámzata keresi a ren-
geteg örvényben a fix pontokat; s azok, a kiknek derűs 
életét eddigelé sem háborgatta meg semmiféle bánat, 
épúgy, mint azok, a kiknek érzékenysége puszta siralom-
völggyé avatta fel szemeikben éltöket, egyaránt keresik 
azokat, a kik fent vannak, magasan, a vérbe borult föld, 
magasan a lángba borult szenvedélyek felett: az égnek 
csillagait, a hitet, a reményt és keresik azt, a mi el-
hagyni létszik véglegesen a gyilkos ellenségeskedés 
hazáját e földön: a szeretetet. 

A mi magyar természetünkhöz még jobban simul 
ez a kép. A komolyan és mélyen vallásos magyar lélek 
felszínén minden dévajság ördöge, minden féktelenség 
lidérczfénye felcsillan normális időben s elfedi a való-
ságot, a mély vallásos kedélyt. Csak ha megdördül felet-
tünk az ég, villámok czikáznak vakító fénnyel, csak 
akkor ébredünk az elrejtett, vagy jobban csak elrejteni 
akart kincs öntudatára, csak akkor érezzük, mennyire 
igaza van Aranynak: 

. . . ha nem is a vallás, 
Istenhez téríti az oldalnyilallás. 

Ez általános emberi természet élesebben nyilvánul 
nálunk magyaroknál, mint más nemzeteknél és lehető 
legélesebben nálunk, magyar kálvinistáknál. Ha van vala-
hol egyházszervezet, a mely az individuumok kifejlesz-
tésében csodákat művelt; és ha van valahol talaj, mely 
az ily kifejlesztésnek buja tenyészerőt adott: az a szer-
vezet a kálvinizmus és az a talaj az igazi magyar ember 
érzelemvilága volt. Nézzük meg a mi népünket, míg egy 
gondolatot meggyőződéssé, vagy egy meggyőződést cse-
lekvéssé, vagy legalább is az önkénytelen ellentállás 
megszüntetéséig lágyít meg, mily benső vihar hullámzik 
át egész valóján. Keveset szól, mélyen gondol, keveset 
törődik a külsővel, de lelke mélyén epűgy átviharzik a 
lelkiismeret és a szubjektív igazság szózata, mint az 
utczai vásár zsibaján át a katedrális nagy harangjának 
szava. Az így nyert meggyőződés, az így megfogamzott 
akarat és az így felköltött érzelem az igazi, a lélek űj 
emelkedése, önmagának kiegészítése, vagy felismerése: 
igazi nyereség. 

Úgy tetszik nekem, vagy legalább is úgy esik jól 
nekem elhitetni magammal, hogy a vallásos élet azon 
új hajtása, melyet körülöttünk a magyar prot. egyház 
kebelén belül látunk az ország igen sok vidékén, egy 
ilyen tünemény. Míg más országokban, a hol a vélemé-

nyek és meggyőződések talán átlátszóbbak, de nem olyan 
mélyen járók, mint nálunk, szónoklati körutak, folytonos 
agitácziók képesek tágas mozgásba hozni a kedélyeket, 
az egyházi élet terén nagyon hasonlóan a mi politikai 
küzdelmeinkhez s gyakran egészen jelentéktelen okokból 
támad egy-egy „revivál", a vallási érzelmek egy-egy-
kitörése ; addig nálunk tűzbe kell borulni a láthatárnak, 
vértengernek kell elborítani szemeink könnyét: míg új 
élet fakad belőle. 

Minden esetre tény és lélektanilag teljesen érthető 
tény, hogy az elmék és a szívek fokozottabb mérvben 
fordulnak ismét az oltár felé az egész világon, főleg a 
háború viharai által sújtott országokban s azok közt 
nálunk is. Egy újraéledés fuvallata érezhető hazánkban 
és pedig közelebbről — ha nem is elsősorban — egy-
házunkban is. 

Milyen volt egyházunk helyzete akkor, a mikor ezen 
újraéledés első szele érte, mondjuk: a vihar első villáma 
csapott le hazánkra? 

Már nem egyszer mutattam rá azon elvi frontvál-
tozásra, a melyet végigvezetni nem a mi nemzedékünknek 
jutott osztályrészül. Az állam teljesen idegenből, gyakran 
merev ellenfélből segítő barátunk lesz. Nemcsak nem 
látjuk e régi ellenségeskedésnek, majd tartózkodásnak 
semmi jelét, de a pozitív támogatást élvezzük az egész 
vonalon. Ma már milliókra megy azon összeg, a melyet 
az államkincstár segélye tesz ki egyházi életünkben, 
lehetnek és vannak is bizonyára még sérelmeink a telje-
sen egyenlő elbánás kívánalmaival, különösen az 1848: XX. 
törvényczikk oly erőszakos magyarázatával szemben, a 
mely az új segélyezés egyenlőségét követeli úgy, hogy 
a régibb óriás adományokat teljesen számon kívül hagyja, 
de a nagy tény igaz: egyházunk teljesen független sza-
bad egyház volt, s ma már — elvileg 1848, gyakorlatilag 
1868 óta — a „free Church* szabad egyház állapotából 
a „Concurse endowmen", az egyenlő segélyezés elvi álla-
potába járt át s ezt a politikát azóta folyton nagyobb ós 
nagyobb eredménnyel folytatja. 

Lehet ezen irányzat ellen úgy az állam, mint az 
egyház, elsősorban egyházunk részéről komoly kifogá-
sokat emelni. Az összes felekezetek egyenlő segélyezé-
sének elve gyakorlati nehézségeket szül az államnak 
az egyenlőség ugyanazon mértékének kimérésével az 
egyházak különböző ereje és dogmatikailag is külön-
böző szükségletével szemben, valamint jogos a mi pa-
naszunk arra nézve is, hogy az állam képtelen ily 
alapon különbözetet tenni azon, gyakorlatilag szerfelett 
különböző szolgálatok között, a miket mi és más fele-
kezetek tesznek az államnak, a mi pedig végzetes té-
vedéseknek volt sokszor eddig is, még fokozottabb mérv-
ben lesz szükséggé ezután is. 

De világos más oldalról az is, hogy a támogatott 
és a szabad egyház közt óriási különbségek vannak. 
Nem habozom kimondani, hogy szerintem nagyobbak a 
hátrányok az erkölcsi, mint az előnyök az anyagi téren. 
Még csak kezdetén vagyunk az átalakulásnak s máris 



érezzük a hatást. Tagadhatatlanul csappan a buzgalom, 
s az egyházi élet körül való érdeklődés. Presbitériumaink 
nagy része átkozottul kezd hasonlítani az igazgató-taná-
csok működéséhez, egész működésével hovatovább pusz-
tán anyagi kérdéseket szolgál; belhivatalnokaink köz-
mondásos igénytelensége megszűnt s ezúttal már maga a 
szoros kapocs, mely a hívőket az egyházhoz csatolta, 
meglazult. Ezt a proczesszust sokszorosan gyorsítja az az 
anyagi tény, hogy a belhivatalnokok jövedelme mind-
jobban függetlenítve van a hívektől, egyes jó oldalai 
daczára is rémes perspektívát nyújt a jövőre. E mellett 
a mi egyházunkban nincs meg az a szigorú fegyelem, 
mely más egyházaknál a kötelességek pontos teljesíté-
sét feltétlenül biztosítja, más oldalról pedig nincsenek 
meg azon vallásos funkcziók és liturgikai tények sem, 
a melyek az egyház és a hívő közt a kapcsolatot per-
manenssé, napról napra élő valósággá teszik. Igy foko-
zatosan, lépésről lépésre tágul az űr, mely az egyházat 
a hívőktől akaratlanul is elválasztja. 

Ilyen mélyreható válság szellője nyilvánul az átté-
rési és reverzálisok statisztikájából, a hol a protestáns 
egyházak folytonosan vesztes felek; de még inkább a 
növekvő közönyből, mely főleg a kurátorok nehéz vállal-
kozásában, az önkéntes adományok csökkenésében és 
magában a gyűléseknek gyér látogatásában nyilvánul. 
Folytonosan erősebben nyilvánulnak az óhajok a java-
dalmazások emelése, oly szolgálatok díjazása iránt, me-
lyeket korábban díjazás nélkül ellátni büszkesége volt 
apáinknak, s melyre díjazás nélkül alig találunk ma 
vállalkozót. A mellett nem lehet tagadni azt sem, hogy 
az általunk elfogadott püspöki nevezet következményei 
öntudatlanul visznek az episkopalis rendszer felé s hogy 
az episkopalis rendszer mellett harczoló okok legfőbbike : 
a fegyelem hiánya önkénytelenül melegágya lesz a hier-
archikus felfogásnak. Hiszen a pápaság kezdetén is a 
primus inter pares elméletének meleg fészke növesztette 
nagyra az Imrék, Gergelyek, Leók és Orbánok hatalmát. 
Hogy ez az irány minden lehet, a viszonyok által indi-
kált-e vagy sem; lehet e gyökeres állás változtatás nélkül 
segíteni rajta vagy nem : e felett, elismerem, lehet vitat-
kozni ; de az holt világos, hogy Kálvin nézeteivel s így 
az orthodox kálvinizmussal nem egyeztethető össze egy-
általában. 

Ez volt egyházunk helyzete a vihar kitörésekor s 
ez nagyban és egészben ma is. 

Mint a menvdörgés szavára, vagy teljesen elnémul, 
vagy legalább is suttogóvá válik a legélénkebb társalgás 
hangja is és senki sem kísérli meg — még a leglár-
másabb hangúak közül sem — túlharsogni az elemek 
csatáját: ép úgy elnémult, vagy legalább is suttogássá 
vált hazánkban is a szétomlasztó küzdelmek hangja e 
világesemények megdöbbentő hatása alatt. A pártok ocs-
mány tülekedése, sőt — Istennek hála ! — nemzetisé-
geink bent csendes, kiint lármás bomlasztó munkája 
egyaránt leült, vagy legalább is suttogóvá vált. Ugyan-
azon jelenséget látjuk az egyházi téren is. Nagyban és 

egészben eltilt a küzdelem, vagy legalább is suttogóvá 
vált: a külső nyomás belénk fojtotta a vitatkozás és 
küzdelem hangjait ; elővarázsolta és sok megható eset-
ben kifejezésre is juttatta az egymás mellett működés 
gyönyörűséges és legtöbb esetben hasznos munkáját. 

Mik hát legközvetlenebb teendőink a mai helyzettel 
szemben ? 

Én azt hiszem, hogy adva vau a helyzet által: a 
belső építés nagy munkája. 

Fájdalommal kell megállapítanunk, hogy nagyon 
sok itt a tenni való. A munkás általában véve kevés 
és még ezek közt is aránytalanul kevés a mi egyházunk 
által szolgáltatott kontingens. 

Nemcsak a jövő, de a jelen is utal arra, hogy 
ezen a téren vessük latba minden erőnket. Egyházi 
életünket nem lehet feledni, a puszta megélhetésért foly-
tatott küzdelemre pazarolni el minden erejét, minden 
tehetségét. Ez a propter vitám vivendi perdera causas 
legrosszabb esete volna. Isten országának terjesztése, 
a szentek egyességének megvalósítása nem maradhatnak 
hátra és annál nagyobb súllyal követelik a legnagyobb 
igyekezetet, a mennyivel kevesebb az anyagi erő tehe-
tetlenségére való hivatkozás jogosultsága. Hiszen vádló 
gyanánt léphetünk fel magunkkal szemben: növekedett-e 
egyházunk belső építő munkássága azon mértékben, fej-
lődtek-e kollégiumaink, középiskoláink és elemi oktatás-
ügyünk azon mértékben, mint a hogy javult anyagi hely-
zetünk ; nem kell-e szégyenkezve bevallanunk, hogy 
szegény és jótékony intézményeink nem állják ki az 
összehasonlítást sem a régen mult időkkel, sem más 
egyházakéval; hogy egyházi életüknek belső munkássága 
ma már legtöbb esetben figyelem tárgyát sem képezi; 
oktatásügyünk terhét sikerrel igyekeztünk áttolni az ál-
lam nyakára s folytonosan csak a legnagyobb küzde-
lemmel, igen gyakran egyáltalán nem képesek egyházi 
hatóságaink az oktatásügyi intézményeinket tőlünk végleg 
leszakítani törekvő igyekezeteket meggátolni, vagy mér-
sékelni. 

Deus nobis haec otia f'ecit. Van most egy hall-
gatólagos, de valóban megdöbbentő fenségű treuga Dei. 
A mi küzdelmeink közé is beleszólt a nagy mennydörgés 
és mint a katedrális nagy harangjának bömbölése, kell, 
hogy áthasson ezen nagy zörején kötelességeink öntudata. 
A cselekvésre alkalmas miliőt megteremtette a nagy 
vihar: önkénytelenül visz mindenkit magával az egyházi 
revival hömpölygő folyamata. Abba kell belevetnie magát 
egyházunknak is ; megtalálni a végleg még el nem veszett 
fonalakat; a szocziális munka egész sorozatával oda-
férkőzni a hívek lelkéhez, részt kérni örömeikből, részt 
venni fájdalmaikban, nemcsak a szószéken, tanítással, 
de a ködös, szürke, mindennapi élet keretében is; gyá-
molítani, felemelni és előre segíteni. 

Ezen szálak újra összetűzésére megvan az idő, az 
alkalom. Annyi nyomort enyhíteni, annyi könnyet letörölni 
— hisszük Istenünket — nem lesz alkalom soha, mint 
most van. Kire várnak az elhagyott özvegyek, az apátlan 



árvák s a hazáért szenvedők rokkantjai, hogy az állani 
nyújtotta száraz falatok ne maradjanak sötlanok s az 
emberi együttérzés résztvevő melege sugározza be szen-
vedéseiket, ha egyházunk, az az ősi, küzdelmekben meged 
zett, par excellence magyar egyház nem nyújtja ki karjait ? 

jegyezzük meg, hogy alighanem utolsó ez az al-
kalom arra, hogy egyházunk megtartsa életerejét. A mi 
életerőnk híveinkben van; az összekötő kapocs a keresz-
tyén szeretet. A többi pengő érez és zengő czimbalom. . 
Ez a kapocs kezd tágulni s ha ölbe dugott kézzel néz-
zük a kötelességteljesítés soraiban a folyton gyarapodó 
hiányokat, az alólról felfelé összekötő szálak folytonos 
szaporább elszakadását, úgy megyünk át, a most folyó 
átalakuláson, hogy sorsunk aggasztó fejlődési irányba 
kerül. 

Viszont ha újra kiépítjük az összekötő kapcsokat 
s a keresztyén szeretet éltető melegével öntözzük azon 
legbecsesebb hajtásokat, melyet- Kálvin rendszere fej-
lesztett ki nálunk, ha a nagy hagyományokhoz méltóan 
folytatjuk a jövő munkáját a jelen keretében, ha igye-
kezünk élő orgánizmussá fejleszteni ki a mi kitűnő szer-
vezetünket s nem a holt fanatizmus iugoványába vinni 
be egyházi életünket : úgy e revivál nálunk is teljes 
lesz s majd utódaink mély megnyugvással énekelhetik 
el a zsoltáríróval az Úrnak dícsérését, az örök gond-
viselés kifürkészhetetlen vitait keresvén a mai rettenetes 
siralom völgyén át: Vessződ és botod megvigasztalt engem. 

KRÓNIKA. 
IIitszegő k irá ly >. 

Annak idején feljegyeztük itt a krónikás hűségével 
a „békeczár", a „bibliás" angol király arczképének né-
hány kevésbbé ismerős, a háborús vihar által napfényre 
hozott jellemvonását. Bizony nem gondoltuk, hogy nem 
sok idő múlva ez arczképcsarnokba kívánkozik harmincz-
hároméves „hű" szövetségestársunknak nemcsak termetre 
nézve kicsiny királya is. A mit hosszú hónapok óta sut-
togott a fáma: valóra vált. A legbékeszeretőbb fejede-
lem, ősz, öreg királyunk kénytelen népeihez intézett 
kiáltványában így megbélyegezni az államot és fejét: 
„Olaszország királya háborút üzent. Az olasz királyság 
olyan hitszegést követett el két szövetségesével szemben, 
a minőre nincs példa a történelemben . . . " A semleges 
országok sajtója velünk együtt kiáltja e királyi szava-
kat . . . Ugy van, hitszegés! De ezt a hitszegést súlyos-
bítja az idő, a helyzet. — A hitszegő király is adott ki 
manifesztumot. A kiáltvány hangsúlyozza, hogy „Olasz-
ország becsületének és területének védelmében kénytelen 
volt fegyverhez nyúlni . . ." Tehát — értsük meg jól! — 
mi súlyosan megsértettük Olaszországot becsületében, 
mert még most is álltuk a szövetséget. Területét, orszá-
gának birtokállományát kénytelen, mi tőlünk, a mi kap-
zsiságunkkal szemben — horribile dictu — fegyverrel 
védeni meg! Igen, mert mi ajánlottuk fel Trentinót s a 
többi országrészt. De hát a becsületére kényes és terü-

letét védő Itáliának ez kevés volt! Szegény király, hit-
szegő király nem remegett, a kezed, mikor az olasz mani-
fesztumot aláírtad? . . . Vagy Salandra és Sonnino urak 
fogták a kezed ? . . . 

0 la sz k a to n a - int á dság. 

A hitszegő király és a népét bujtogató, az ország 
becsületével házaló kormánya szeretné a jó Istent úgy infor-
málni a dolgok állásáról, hogy melléjük álljon. A jó Isten 
és a katonák félrevezetése czéljából a katonák között 
egy imádságot osztottak szét. A szöveg képeslapra van 
nyomtatva, a mely egy gyalogost és egy bersaglierit 
ábrázol, a kik a felhőkből letekintő Megváltó felé emelik 
szemeiket. S így imádkoznak: „Lásd meg Uram, mi nem 
megyünk a hatalmasokkal a gyengék ellen, nem hatalmi 
vágyak űznek minket a háborúba, nem akarunk más 
országokban pusztítani, mi csak meg akarjuk tartani az 
olasz földet, a melyet te adtál nekünk, s a melyet vé-
rükkel szabadítottak fel őseink a százéves járom alól. 
S ha eljött a harezok napja, áldd meg óh a mi fegy-
vereinket és királyunkat, hősök és szentek ivadékát és 
segíts bennünket győzelemre gyermekeinkért és asszo-
nyainkért, és atyáink sírjaiért. Ámen." — Hogy ez az 
imádság hatásosabb legyen, máris 600 hordozható tábori 
oltárt, készítettek az olasz hölgyek katonáik számára. 
— Nekünk csak abban van a megnyugovásunk, hogy 
a jó Isten nem szorul az olasz nép és király informá-
cziójára. Majd csak meglátja hát azt is, hogy „hatalmi 
vágyak űzték-e háborúba" az olasz népet és pedig tuda-
tosan, gonosz lélekkel, tervszerűen szított hatalmi vágyak, 
a melyek úgy igazodtak, a hogy az Ígéret, aranya csengett? 

Anglikán előzékenység. 

Az olasz háborúra való tekintettel a mindenek felett 
lovagias és előzékeny angolok meghívták a pápát: menne 
talán őszentsége Angliába, hol biztos oJtalmat, csendes 
menedéket találhatna a háború alatt. A Vatikán ugyan 
Rómában, Itália szívében fekszik, a „barbár" ellenséget 
azonban — ezt ők, az angolok, tapasztalatból jól tudják 
— nehéz kifürkészni az ő szándékai felől. Tudnivaló 
dolog, magyarázni sem kell, hogy az előzékeny angliká-
noknak legfőbb gondjuk e világégés közepette, hogy a 
róm. katholikusok fejének, a szentatyának nehogy vala-
miképen báboriftatása essék. — A formákra kényes, 
lojális angolok elküldtek hát egyszerre két követet is 
Rómába, a Vatikánba, hol — a felekezeti testvériesülés 
megpecsételéséül — többmilliós adományt ajánlottak fel 
a kath. egyház czéljaira, magát a pápát s a Valikán 
személyzetét pedig ünnepélyesen meghívták egy London 
melletti külön, díszes lakhelyre. Mindez pedig nem mese 
s nem is egyszerű kitalálás. A Vossische Zeitung Zü-
riclien keresztül teljesen megbízható helyről értesült a 
dologról. — A folytatása? . . . XV. Benedeket, az angli-
kánusok e csodálatos nagylelkűsége és vendégszeretete 
annyira meghatotta, hogy nemcsak hogy nem fogadja el, 
de még választ sem adott. 



TÁRCZA. 

Az új sereg indul . . . 
Virágbaborultan, szalagos zászlókkal, 
Frissen és vidáman kél az új sereg. 
Piros, gyöngéd arczú, lobogó nézésű, 
Könnyűszívű, gyermek-rengeteg. 
Még néhány év előtt játék volt a fegyver, 
Bohó, lármás hangszer, nem osztott halált, 
Gyilkos, irigy golyót nem rejtegetett, 
Bi bor vért ontóan sohase talált, 
S most súlyos fegyver valamennyi vállon 
És büszke tudat a drága szíven: 
Éltüket a dicsőségért ajánlják 
Örömmel, bátran, sugárzón, híven. 
Oly szép, oly világos e fiatal élet! 
Bűn, fájdalom, kín nem dúlta soha, 
Szenvedély nem érte, gond nem rútította, 
A sors még nem volt hozzá mostoha. 
Oly kedves a mult, oly bájos az emlék . . . 
Egy május-alkony s egy lánynév üdén zeng még 
A harczi dalon is keresztül . . . 
De már a léptük csataütemre rezdül 
S homlokukra hős elszántság van írva. 
Az anyák fél-aléltan, gyötrőn, sírva 
Borultak e gyermekseregre, 
Kiket férfivá tett az indulás percze, 
A komolyság szentsége és a bánat, 
Mely az anyák szívében fel-fellázad, 
Kik törötten lengetik a fehér kendőt . . . 
Az új sereg indul . . . 
S viszi a fátylakkal takart: 
Mérhetlen jövendőt. 

Osváth 'Eszter. 

KÜLFÖLD. 
Stein a világháború lélektanáról. 

(A „Nord und Süd" 1915 májusi füzetében.) 

n. 
Az orosz néplélek néppszichológiai típusát szenti-

mentálizmusnak nevezhetjük. Értjük alatta a passzív, 
álmodó, szétfolyó, puhalelkű, érzelgős és alázatoskodó 
népelemet, röviden : a politikai miszticzizmust. Ennek a 
férfiatlan szétfolyóságnak méltó egyházi kifejezése a bi-
zánczi-orthodox egyház, a melynek skutikája és kancsu-
kája az alázatosság, politikai nevezője a czárság vagyis 
az a czézárópápizmus, a mely 170 millió embert azzal 
a fikczióval kecsegtet, hogy az atyuska meleg és tág-
szívébe van zárva. E miszticzizmus politikai formulája 
a patriarchalizmus vagyis az a fikczió, hogy a patria 
potestas birtokában népeinek az ő gyámságára van 
szükségük. A czivilizáczió alsóbb fokán álló népeknek 
van ilyen patriarchális politikai járszalagra szükségük. 

Ennek a patriarchális abszolutista államiságnak az 
érzelemelméletét megtaláljuk az egész orosz irodalomban ; 
a bölcseletiben ép úgy, mint a költészetiben és a szo-
cziális-tudományosban. Tolsztoj őskeresztyénségeés érzelmi 
kommunizmusa ép olyan álmodó természetű és valóelle-
nes, mint költői ellenfelének, Dosztojevszkij-nek költé-
szete. Tolsztoj őskeresztyén alázata ép olyan viszonyban 
van Dosztojevszky görög orthodox alázatoskodásával, mint 
a mathematikában a plus a minus-szal vagy a perzsa sző-
nyeg első oldala a hátsó oldalával. Ez a szórványos háló-
zat terjed Gogol-tói Gorki-ig, sőt Pobedonoscev-ig, a 
pánszlávizmus egyházi atyjáig. E nemzetpolitikai miszti-
czizmus alapsajátsága a Rousseau által prédikált szenti-
mentálizmus természetevangéliuma, a mely a városi 
kultúráról a falusi egyedüllétre, fejlettebb kultúránk 
romlottságáról az egyszerűen naiv analfabétaságra való 
visszatérést hirdeti s a czinikus-sztoikus bölcseleti élet-
felfogással vallja, hogy a kultúra állapotából vissza kell 
mennünk a romlatlan természeti állapotba. Ebben Pobe-
donoscev és ravasz politikus tanítványa Izvolszky a feje 
tetejére állított Tolsztoj. Utóbbi ugyanis élénken hirdeti 
az ős keresztyénség osztatlan egységére való visszatérést, 
előbbi pedig az egész nyugati (tegyük oda protestáns) 
kultúrának a bizanczi egyház szláv kebelében való fel-
oldását. mely minden sebet meggyógyít, minden kultú-
rális bűnt féken tart s minden bajt elhárít. A czár 
atyuska pedig, ki már a nemorthodox keresztyéneknek is 
mostohaatyja, a máshitűeknek meg épen valóságos zsar-
noka, fel fogja szabadítani Pobedonoscew szerint a 
nyugati kultúrát a maga alaptévedéseitől és vissza-
vezeti azt az egyedül üdvözítő patriarchalizmus boldog 
keblébe. 

Ennek a politikai szentimentálizmusnak és miszti-
czizmusnak Nietzsche egy kalapácsszavával szeretnénk 
válaszolni. Az embernek azt mondani: meg kell változ-
nod, azt jelenti, hogy minden még visszafelé is megvál-
tozik. Hát az nem kis őrültség! Az európai ember nagy-
korúvá lett s többé nem szorítható bele a fojtogató 
politikai légkörnek ama patriarchális gyámságába, a 
melynek formulája így hangzik: hoc volo, sic jubeo = 
ezt akarom, így parancsolom ! Itt a nyugaton több mint 
100 óv óta szabad polgárok és nem alattvalók és még 
kevésbbé rabszolgák vagyunk, a kiket az orosz eufemiz-
mus a maga szentimentális érzelemhangján „lelkeknek" 
szokott nevezni. A mi felfogásunk szerint az orosz pán-
szlávizmus nem mint a franczia reváns-politika vagy az 
angol kapzsi kalmárszellem egyik ellenségünk, hanem 
maga a megtestesült ellenség. A pánszlávizmus agyréme 
iparban és kereskedelemben, törvényhozásban és köz-
igazgatásban valóságos kollektv bűnhalmazatban szenved 
s minden önállóbb jellegű politikai életnek csirájában 
való elfojtására törekszik az egész vonalon. S ha Napo-
leon kondiczionális félprófétasága valaha bekövetkeznék 
Európa állítólagos kozakizálásáról, akkor azzal szemben 
egy szívvel-lélekkel kijelentjük, hogy inkább halottak le-
gyünk, mint kozákok. A nyugati kultúra jövőjére nézve 



még gondolatnak ís borzalmas az orosz pánszlávizmus 
esetleges győzelme ! 

Oroszország kettős lelkének lidérczfényével s ellen-
őrizhetetlen ellenmondásos érzelemelméletének félhomá-
lyával Európában teljesen eljátszotta a szerepét. Húsvét 
éjjelén azzal mindenkit megölel ós „Krisztos voszkrész" 
testvércsókjaival is halmoz el, kedélyileg még a czári 
házat is, úgy azonban, hogy azt a megcsókoltat már a 
következő napon admiuisztrácziói úton Szibériába száműzi 
s így a testvéri csók rövid 24 órán belül Júdás-csókká 
változik át. Ha sikerül a középponti hatalmaknak ezt az 
orosz jegesmedvét körmeinek kellő levágásával keletre 
visszaszorítani, a hová különben is egész államszervezete 
szerint való, akkor az emberiséget ettől az ostortól meg-
szabadította és a misztikus miazmák politikai elposvá-
nyosodásától megtisztította. 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

A MI ÜGYÜNK. 
Szövetségünk május 26-iki estélye, ha nem is 

méreteinél, de az ott elhangzott súlyos szavaknál fogva, 
kimagaslik eddigi estélyeink sorából. Az erdélyiek mély 
hitű és nagy buzgóságú püspökének, meg a mármaros-
ugocsai egyházmegye bibliáslelkű, egyházszeretetéről 
"világszerte ismert gondnokának alkalmi beszédei adtak 
különös súlyt ennek az estélynek. A szép tavaszi idő 
daczára is szép és előkelő közönség gyűlt össze theo-
logiánk dísztermében. 

A 25- zsoltár eléneklése után Hamar István theol. 
tanár kérte Isten áldását hazánkra és gyűlésünkre. Ez-
után dr. Kenessey Béla püspök, Szövetségünk lelkészi 
elnöke tartott megnyitóbeszédet. A jelenlévők lelkébe 
markoló, hatalmas beszéd megérdemli, hogy — gyors-
írói följegyzések alapján — legalább főbb gondolatait 
közöljük Lapunkban. 

Az ágyúk dörgése közt is meg kell hallanunk — 
mondotta —, hogy mit követel tőlünk ez a nagy idő a 
jövőre nézve ? Ha nem vetjük rá magunkat a most föl-
tűnő hullámokra, hanem engedjük tovasíklani őket, 
akkor egészen bizonyos, hogy Isten sem a magyar kál-
vinista egyháznak, sem a Kálvin-Szövetségnek nem 
nyújtja többé ezt a kiváló alkalmat. Vagy úgy nézzük 
a körülöttünk folyó dolgokat, mint az isteni kijelentés 
nagy alkalmait, vagy pedig úgy nézzük őket, mint máról 
holnapra változó dolgokat. Csak az első szerint nézhet-
jük őket, mert soha az egész világ históriában nem volt 
még ehhez hasonló nagy küzdelem. 

A modern kultúra tökéletesen cserben hagyott ben-
nünket. Ez a kultúra olyan érdekeken nőtt föl és csak 
olyanokat támogatott, a melyek valamennyien a háború 
csiráit hordozzák magukban. Támogatott mindent, a mi 
a pénzszerzést előmozdította. Minden mellé odaállt, a mi az 
egyéniség kifejlődését elősegítette. Arról nem beszélt, a 
miről Kálvin olyan sokat beszélt, hogy „senkinek sincs 
joga, hanem csak kötelessége!" Arról nem beszélt, hogy 
az Úrtól kapott ajándékokat fölhasználhatjuk ós tartozunkis 
fölhasználni! A mikor olyan individualizmusról van szó, 
a mely csak jogokat követel, mindig ott járunk a háború 
keskeny mesgyéjén. 

Belezuhantunk a háborúba, mely éveken át készült. 
Mi, egyház szépen sántikáltunk a beteg társadalom után. 
Kimerítettük összes munkásságunkat az igehirdetésben. 

A tettek, a cselekedetek keresztyénsége, mely intézmé-
nyekben nyilvánul, csak itt-ott jelent meg szórványosan. 
A főváros szépen műveli, de addig ment, hogy még a 
jótékonyság terén is szétszakadozott. A német nemzet 
megmutatja, miben van az ereje? Bámulatos szervező-
képességében. Egy ismerőse jött vissza Németországból. 
A menetrendre rá van most nyomtatva, hogy a vasút-
igazgatóság nem felel a pontosságért, mégis minden ál-
lomásra másodpercznyi pontossággal érkezett meg a vonat. 
Ezért megy előre a német, ezért győz: a bámulatos szer-
vezet, az összetartozandóság és a kötelességteljesítés 
bámulatos érzése miatt! 

Az egyik német író, Vollwerck, fejtegeti, miért szen-
vedünk mi, ártatlanok is a háború miatt? A leghami-
sabb fölfogás szerinte, hogy bárki egy közösség életében 
ártatlan lehet! Mindegyikünk felelős abban a körben, a 
hova állíttatott s ezt a felelősséget nem lehet senkire 
és semmiféle szervezetre áthárítani! 

Mit kell tennünk ? A legelső az, hogy azé az élet, 
a kié a jövő. A jövő pedig az ifjúságé. Tehát az ifjú-
ságot kell megtanítani kötelességtudásra és felelősség-
érzetre. A jövő nemzedéket mélyebb vallásosságra kell 
tanítani. Jézus vallásában oly sok az energia, oly sok 
az aczél: ezt kell belevinni az ifjúságba. Az ifjúság 
vágyjék mindenüvé, a hol energiát lát. A tettek keresz-
tyénségére van szükség! Nékünk, kálvinista egyháznak 
föl kell ébresztenünk a nagy nemzeti Öntudatot. Nem 
elég azt mondanunk, hogy „éljen a haza 1": ezért a hazáért 
dolgoznunk is kell! Föl kell ébresztenünk a magyar 
nemzetet világtörténelmi missziója tudatára. Be kell lát-
nunk, hogy nagy missziónk van, melyet komoly munká-
val s a messze jövőbe nézéssel kell biztosítanunk ! 

Az egyéni életünkből is hogy hiányzik az örökké-
valóság hite : hogy erről a magaslatról tudnók nézni a 
világot. Milyen más lenne akkor sok minden! Ennek az 
örökkévalóságnak a szempontja szerint kell cselekednünk! 

Az igazság nem az egyes egyletekben, elnökökben, 
titkárokban van, hanem Jézus Krisztusban! Ott, az 0 
felséges alakja körül kell csoportosulnunk. 

Az elmúlt áldozó csütörtökön is olvastuk, hogy áldó 
kezekkel vett búcsút Jézus tanítványaitól. De a tanít-
ványoknak nem volt szabad ott maradniok és Jézus után 
nézniök : le kellett menniök Jeruzsálembe s minthogy 
egy akaraton voltak, vették a Szent Lelket. Minekünk 
is alá kell szállanunk a hegyről, be kell sietnünk a nagy 
városba és vennünk kell Szent Lelket! 

Még ott zsongtak fülünkben és lelkünkben a hatal-
mas szavak, mikor Séotyori Nagy Jolán a zongorához 
ült és igaz művészettel játszott el azon egy nehéz darabot. 
Útána György Endre előadása következett. A nagy hatást 
keltett előadás, melynek bizonyára visszhangja is támad 
egyházi köreinkben, Lapunk vezetőhelyén olvasható. Kül-
földön, a hol nem emészt föl minden érdeklődést a poli-
tika, az ilyen előadásokat hetekig szokták kommentálni 
az egyházi lapok. Ez is valóban megérdemelné! 

Újabb művészi szám következett ezután. Ember 
Nándor zongorán, Roth Sándor hegedűn és Kernács István 
csellón adta elő L. G-anne: Extase cz. darabját. Utánuk 
újabb kedves szám ! Muraközy Gyula, a mi közszeretet-
nek örvendő Kálvin-téri s.-lelkészünk, néhány kedves 
háborús költeményét olvasta föl: A kis batiszt zseb 
kendő-t, A gesztenyék-et és Galambos Pál-t. Fiers Elek, 
estélyeinknek elmaradhatatlan szereplője, gyönyörködtette 
még a közönséget Ábrányi szép, hazafias versének, 
A vándormadár-nak elszavalásával. Bernát István köszö-
netet mondó elnöki zárószavaival és a Himnusz elének-
lésével fejeződött be a rövid, de emlékezetes estély. 



IRODALOM. 

Papi dolgozatok. Irta .Jánosi Zoltán, debreczeni ref. lel-
kész. IX. kötet. Alkalmi egyházi beszédek. Ára kötve 6 K. Deb-
reczen, 11)15, Hege-iűs és Sándor könyvkiadóhivatala. 8 r. 251 1. 

A kötet 19 egyházi bestédet foglal magában. Ezek 
közül ötöt Gerok után, hármat Ragaz után, egyet Zschokke 
után készített, illetőleg dolgozott át szabadon a szerző. 
Egyes beszéd van a kötetben kilencz, folytatásos tíz, 
még pedig kettő két részből, illetve beszédből, kettő 
pedig három részből álló. Az alkalmak szerint a beszé-
dek így oszlanak meg: farsangi egy, böjti három (foly-
tatásban), márczius 15-iki egy, húsvét utáni egy, a deb-
reczeni homokkerti olvasóegylet 10 éves jubileumára 
egy, ősszel, vagy télen kettő (folytatásban), adventi (há-
ború idején) egy, világháború idején kettő (folytatásban), 
bűnbánati (világháború idején, folytatásban) három, ad-
venti újra egy, advent 4-ik vasárnapi kettő, adventi úr-
vacsoraosztási egy. A beszédek témáit mutatják a czí-
mek, melyek a következők: Krisztus és a családi élet, 
A lombos, de meddő fügefa, Igazság — szabadság, Bé-
kesség nektek ! A világosság és a nép, Jézus a főfari-
zeus asztalánál, A háború és a béke, Krisztus és a há-
ború, Keresztyének vagyunk-e? Keresztelő János kérdése. 
Mikor jön el ? A vőlegény igaz barátja, Keresztelő János 
alázatossága. 

Feltűnő, de ismerve Jánosi öntudatos eljárását, 
nem véletlennek tekinthető, hogy a beszédek textusai 
csakuem mind az evangéliumokból vannak véve; mind-
összesen egyet, vett az ószövetségből, Ézsaiás prófétától 
(2. 4. v.) egy háborúra vonatkozó locust. S ha megnéz 
ziik Jánosi beszédeinek korábbi köteteit, úgy találjuk, 
hogy azokban is az evangéliumi szövegek a túlnyomók. 
Mi lehet ennek az oka? Valószínűleg az, hogy Jánosi 
a Krisztust prédikálja s az ő személyét és tanait pedig 
az evangéliumokban leli meg leghívebben. A Krisztusra 
alapított apostoli hittételek és vallomások már kevésbbé 
vonják. Azokat mintegy békónak érzi az ő szárnyaló, 
szabad lelkén. Mert a .Jánosi igehirdető iránya a szabad-
ság. Az a szabadság, a melyre Krisztus hívott el ben-
nünket. Ezzel a szabadsággal élve, kíméletlen kritikát 
gyakorol az egyházi és társadalmi élet jelenségei, osz-
tályai, csoportjai, felfogásai, törekvései felett. Mintha csak 
nagy mesterét hallanánk: „Jaj néktek. . .megfehérített 
koporsók . . . vakoknak vak vezérek!" De így csak az 
beszél, a ki maga intakt, legalább is a Horatius integer 
vitae scelerisque purus a. És Jánosiról tudjuk, hogy nem-
csak tehetségben magaslik ki, hanem erkölcsben is. Mint 
erkölcsbíró egyaránt kikel a hősködő papok és püspökök, 
valamint az ő erős epithetonjával jelzett hajrá-hazafiak 
ellen. Elitéli a háborút; azokkal tart, a kik ezt a most 
dúló világháborút, ezt a rémítő embermészárlást a kul-
túra, különösen a keresztyénség óriási szégyenének tart-
ják. Kimutatja azonban, hogy ez a háborúban tomboló 
keresztyénség nem az, a melyet Krisztus hirdetett. 

Jánosiról most is elmondhatjuk, hogy minden beszéde 
egy nagytehetségű, erőshitű prédikátor hatalmas vívó-
dásainak a szüleménye. Vívódásaiban a sok gyöngy mel-
lett kavicsot is hoz felszínre lelke mélyéből s ez az ol-
vasóra és hallgatóra visszásán hat, de beszédeinek többi 
szépsége, megragadó ereje ezért bőven kárpótol ben-
nünket. Hogv beszédei sokszor tanulmánnyá, értekezéssé 
szélesednek ki, ezt is felemlíthetjük ezúttal (egyik beszéde 
31 és fél lap nyomtatásban). Ez kétségkívül nem szolgál 
prédikáczióinak előnyére. Tudása és olvasottsága is gyak-
ran elragadja. Több tudós magyarázata és czitátuma 
bátran elmaradhatna. Hevének és szenvedélyének ki-
töréseit is mérsékelnie kellene. Mindezek azonban hozzá-
tartoznak az ő egyéniségéhez, melyet le nem vetkezhet, 
sőt tán nem is akar, mondván : sint, ut sunt, aut non 
sint. Ezektől eltekintve Jánosi lángelméjű alkotásai a 
legnagyobb figyelemre méltók. Úgy, a mint vannak, mások 
aligha használhatják. De gondolatokat, eszméket, rész-
leteket vehetnek belőle prédikátoraink s azokkal gaz-
dagíthatják és mélyíthetik beszédeiket. Tehát melegen 
ajánljuk a lelkészeknek. (sz.) 

EGYHÁZ, 

Püspöki látogatás. Mint a dunántúli Prot. Lapból 
olvassuk, Németh István dunántúli ref. püspök e hó elején 
meglátogatta Nagy Lajos somogyi esperes kíséretében 
a fiumei ref. gyülekezetet. A látogatás természetesen 
nagy örömet keltett a gyülekezet körében. Most, ezekben 
a válságos napokban aggódó szívvel gondolunk ottlévő 
testvéreinkre. 

Nagy adomány. A mi szeretett, nagyszívű püspö-
künk, dr. Baksay Sándor, a kunszentmiklósi ref. főgim-
názium konviktusi alapjára „dr. Baksay Sándor és hit-
vese., Hetesy Viktória alajntványa" czímen 70 darab 
kunszentmiklós—dombos—szabadszállási takarékpénztári 
részvényt 35,000 K értékben és 50 darab kunszentmik-
lósi gőztéglagyári részvényt 3000 K értékben adományo-
zott. Oly czéllal, hogy ezek jövedelmének jótéteményei-
ben első sorban rokon, másodsorban solti és felsőbaranyai 
ref. egyházmegyebeli ref. kunszentmiklósi főgimnáziumi 
tanulók részesítendők. Püspökünk hadikölcsönre újabb 
40.000 K-t jegyzett. Összesen 100,000 K-t, 

Érdekes levélváltás. Dr. Baksay Sándor püspök, 
Okos Gyula 38. gy.-ezredbeli tábori lelkésztől a követ-
kező levelet kapta május 18. kelettel: „Nyolcz hónapi 
hareztéri működésem alatt, úgyszólva mindig kerületünk 
fiaival foglalkoztam. Csodáltam őket s büszke voltam 
rájuk mindig. Semmi sem tudta megrendíteni őket. Az 
utóbbi napok dicsőséges küzdelme, mely éjjelünket, nap-
palunkat leköti, leírhatatlan. Talán leghívebben ama 
sebesült bakának elbeszélése tükrözi vissza, kir ezekkel 
a szavakkal beszélte el sebesülése történetét: „Ügymen-
tünk mintegy álomban, nagy vígasság volt szájunkban." 
(CXXVI. zsoltár.) Jól tudom, ez Méltóságod kedves zsol-
tára, de ez a mi kedves, dicsőségesen küzdő fiainké is. 
Ezek a hős fiúk, ezek az igaz kálvinisták, velem együtt 
legalázatosabb üdvözletüket küldik a legvéresebb har-
czok közepette Méltóságodnak azzal, hogy „hívek lesz-
nek mindhalálig." Okos Gyula." — Püspökünk ezen üd-
vözletre szép pásztori levélben válaszolt. 



A ref. Konvent f. hó 27—29-én tartotta ülését, 
a melyről jövő számunkban részletes tudósítást közlünk, 
most csak annyit, hogy első napi ülésében jó és istenes 
munkát végzett. A szegény özvegy papnék nyugdíjjáru-
lékát 1915 január 1-től kezdődőleg erre az évre fel-
emelte 20%-kal. Bizony ideje, hogy egyházunk bármi 
úton és módon, ha kell. más igények hátraszorításával, 
ne csak így ideiglenesen, hanem véglegesen is, jobban 
gondoskodjék az özvegyekről és árvákról. Hát még azok 
a papnék, a kik nem is tagjai az országos gyáminté-
zetnek ?! 0 róluk a kerületeknek kell gondoskodniok 
ezekben a nehéz időkben! 

Egyházmegyei közgyűlések. Az abauji ref. egg-
házmegge f. hó 5-én Kassán tartotta évi közgyűlését, 
Révész Kálmán esperes és Meczner József gondnok el-
nöklósével. Az esperesi jelentés természetesen utalt annak 
az egyházmegyének súlyos, exponált helyzetére, hiszen 
kevés olyan városunk van, a mely jobban érezné a nagy 
háború súlyát, mint az abaúji egyházmegye székhelye. 
Az egyházmegyei közgyűlés a reformáczió négyszázados 
évfordulójának legméltóbb megünneplését a Kálvineum 
ügyének melegebb felkarolásában és más szeretetházak 
szervezésében jelölte meg. Helyes és szép intézkedése 
volt a közgyűlésnek az, a mellyel kimondotta, hogy az 
egész egyházmegyében begyűlő nagypénteki perselypénzt 
a Nagypénteki Ref. Társaság czéljára ajánlja fel. Bizony 
ezt, mindenütt követni kellene! Mi sokszor hangoztattuk 
már, hogy az u. n. szürke „közszükség" mellett ilyen 
specziális czélokra hirdessünk adakozást és tartsuk ébren 
az alamizsnálkodási jókedvet. A miskolezi leányiskoláról 
sem feledkezett meg a közgyűlés, mert elhatározta, hogy 
felír a kerülethez, hogy annak czéljára minden egyház-
község legalább annyit adjon szupplikáczionális váltság 
czímen, mint a mennyit a sárospataki főiskolának jut-
tat. — Az alsóborsodi ref. egyházmegye f. hó 5-én tar-
totta közgyűlését Miskolczon, Bodolay István esperes és 
báró Vay Elemér gondnok elnöklete mellett. Az ülésen 
résztvett Tüdős István dr. püspök is. Az egyházmegyei 
közgyűlés 200 K-t adott a vak katonáknak, 100 K-t a 
Vörös-Kereszt egyletnek. Minden egyházi gyűlésen ezzel 
kellene kezdeni a munkát! Az esperesi jelentés szerint 
az egyházmegyéből 24 tanító vonult be katonai szolgá-
latra. A jelentés felemlíti azt a szomorú tényt, a melyet, 
a midőn a napilapokban olvastuk, el sem akartunk 
hinni, hogy az egyházmegyében négy lelkész nemcsak 
hogy a tanítók helyettesítését nem teljesítette, hanem az 
egyházkerület által kötelességükké tett vallásoktatást 
sem végezte. Csodálatos, hogy a Sárospataki Lapok tudó-
sítója nem közli e négy lelkész nevét s így az bizonyára 
sokféle találgatásra ad majd alkalmat. Az a kivételes 
négy lelkész bizonyára megérdemli, hogy a kiszerkesztés 
megtiszteltetésében részesüljön. Mert mit szólnak majd 
a hadból megtérő tanítók, ha a négy lelkész közül egyik 
vagy másik helyettesítésre kéri fel őket?! Ebben az év-
ben elmaradt az egyházmegyében az iskolalátogatás, az 
ezért járó tiszteletdíjakat, 300 K-t, az elesett tanítók 
hátramaradottjai számára ajánlta fel a közgyűlés. A mis-
kolezi egyház a régi temetőből egy részt megvett a 
„hősök temetője" czéljára. 

Új katona-otthonok. Örömmel értesülünk, hogy 
Kecskeméten is megnyílik a katona-otthon az ottani 
Protestáns Egyesület szép, alkalmas helyiségében, Farkas 
Kálmán főgimn. vallástanár vezetése, a közönség és a 
katonai hatóság támogatása mellett. Megnyílt a katona-
otthon Pozsonyban is. A megnyitón lic. Schmidt Jenő 
főesperes mondott beszédet az intézmény nagy jelentő-
ségéről. A megnyitáson a katonai hatóság is képvisel-

tette magát és köszönetet mondott az intézmény felállí-
tásáért. Ugy halljuk, Nagyváradon is nemsokára meg-
nyílik az otthon. 

Adományok. A katonák lelkigondozását szolgáló 
vallásos iratokra újabban a következő adományok ér-
keztek: Sárbogárd (újabb) 510, Kölked 15"85, Vecsés 
10 (vak katonák), Felsőireg (újabb, vallásos estély per-
selypénz) 13, Törtei (kis gyermekek adománya) 5'20 K, 
összesen : 49'15 K. A 19-ik számban kimutatott összeggel 
együtt: 608950 K, kiadás 5693 73 K. 

ISKOLA. 
Az ev. theol. tanárok nyugdíj-ügye. Az ev. egy-

házban a theol. tanárok az egyetemes lelkészi nyugdíj-
intézetnek voltak tagjai. Most, hogy a theol. tanárok az 
1914. t.-cz. értelmében tagjai lehetnek az országos 
állami tanári nyugdíjintézetnek, az egyház egyetemes 
nyugdíjintézeti bizottsága foglalkozott ezzel a fontos kér-
déssel és akként határozott, hogy a tanárok kilépnek az 
egyetemes nyugdíjintézet kötelékéből; a kilépéssel meg-
szűnik minden jogigényük az intézettel szemben, azon 
érieket kivéve, a melyeket lelkészi szolgálatban töltöttek és 
a melyeket az állam a mostani rendelkezés szerint nem 
számít be. A nyugdíjintézet a kilépő tanároknak vissza-
fizeti eddigi járulékait 4%-os kamataival. Az állami 
nyugdíjintézetbe való belépés természetesen visszamenő 
hatállyal történik, t. i. eddigi tanári szolgálati éveik be-
számításával. — A mi egyházunkban is kell gondoskodni 
a lelkészekből lett theol. tanárok nyugdíjügyére nézve. 
Egyelőre ugyanis nincs kilátás arra, hogy az állam az ő 
tanári nyugdíjintézetébe belépő theol. tanároknak lelkészi 
éveit beszámítsa A lelkészképzés érdeke pedig azt hozza 
magával, hogy a theol. tanárok lehetőleg a lelkészi kar 
legjobbjainak sorából választassanak. Olyan különleges 
intézkedésre van hát szükség, a mely által minden érdek 
lehető méltányos, megfelelő kielégítést nyerjen. 

A nagyváradi ref. tanítónöképzöintézetbe való 
felvétel feltételei: Az 1915—16. iskolai évben felvétetik az 
I. osztályba 30 tanuló, a többi osztályokba az esetleges 
üresedéshez képest. Felvételért folyamodhatnak 14-ik 
életéviiket betöltött, oly épszervezetű leányok, a kik a 
felső népiskolát vagy a polgári leányiskola, a felsőbb leány-
iskola, esetleg leánygimnázium alsó négy osztályát si-
kerrel végezték. — A nagyváradi ref. tanítónőképző-
intézet igazgató-tanácsához czímzett folyamodványhoz 
mellékelendők : 1. születési anyakönyvi kivonat, 2. isko-
lai bizonyítvány a megelőző iskolai évről, 3- tisztiorvosi 
bizonyítvány, 4. himlőújraoltási bizonyítvány, 5. honos-
sági bizonyítvány, 6. a szülők vagyoni állapotát és a 
családtagok számát feltüntető községi bizonyítvány. — 
Az így felszerelt folyamodványok az intézet igazgatósá-
gához legkésőbb 1915 június 25-ig nyújtandók be. Az 
intézeti internátusban 700, 600 és 500 K-ás helyek jön-
nek üresedésbe, a melyekre felvételért a kópzőintézeti 
felvétel kérésekor kell folyamodni. Nagyvárad, 1915 máj. 
hó 7. Igazgatóság. 

Nevelőnöt, tanítói oklevéllel bírót, prot. vallását, 
keres Dréher Jenőné, szül Haggenmacher Lily úrnő három 
leánygyermeke mellé. A nevelőnő kötelessége lesz a polg. 
isk. tanárnővel és egy német nevelőnővel együtt a gyer-
mekeket nevelni, de főleg a tanítási időn kívül rájuk 
ügyelni és azok testi nevelését irányítani. Pályázni óhaj-
tók küldjék be bizonyítványukat arczképükkel együtt 
Őnagysága czímére (Budapest, X., Dréher sörgyár). Fel-
hívom lelkész testvéreink figyelmét ezen előkelő úri ház-



ban levő nevelői állásra, a melyben a nevelőnőt család-
tagnak tekintik. Megbízásból Majba Vilmos ev. lelkész 
Budapest, X., Ihász-utcza 5. 

EGYESÜLET. 
Hasznait bélyeget jótékony czélra. A fegyveres 

haderőkhoz tartozott katonatisztek, valamint a háborúban 
elesett tartalékos tisztek után maradt özvegyek és leány-
árvák gondozására felépítendő Erzsébet-Otthont létesítendő 
egyesületünk azzal a bizalmas kéréssel fordul a hadi 
jólétintézmények iránt kifogyhatatlan bőkezűségű nagy-
közönséghez, hogy gyűjtsék össze a birtokukba kerülő, 
már elhasznált s felülbélyegzett, nekik értéktelen magyar 
hadi postabélyegeket (valamint az árvízkárosultak javára 
kibocsátott magyar postabélyegeket is) s küldjék azokat 
a következő ezím alá: Budapest-Budafoki Erzsébet Ott-
hon-Egyesület, irodájának, Budapest, I., Budafoki-út 41/a. 
Tisztelettel kérjük, hogy csakis a fenti bélyegeket küld-
jék, mert a többinek semmi néven nevezendő hasznát 
nem vesszük. Csak arra kell ügyelnünk, hogy e hadi és 
árvízi bélyegeket teljesen épen vágják ki a borítékokból. 
Az így hozzánk juttatott hadi- és árvízbélyegekkel ki-ki 
egy-egy téglával járulhat a napjainkban annyira halaszt-
hatatlan Erzsébet-Otthon felépítéséhez. Egyben bizalom-
mal ajánljuk mindenki meleg figyelmébe az ugyanazon 
fontos czélt szolgáló egyesületi sorsjegyakcziónkat, is, 
mely a katonai és polgári kormányhatóságok legéberebb 
ellenőrzése alatt áll és szokatlanul nagy nyeremény-
esélyeivel páratlan a maga nemében. A nyeremények 
összértéke 80,000 korona, a főnyeremény 14 kg. finom 
arany-, a második 85 kg. finom ezüstöntvény stb. Egy 
sorsjegy ára 1 korona. A húzás visszavonhatatlanul f. 
évi június hó 5-én lesz. Hadusfalvi Ludmann Gyula és 
Vértesi Weisz Ernő altábornagyok. az egyesület elnökei, 

GYÁSZROVAT. 

Lipták Bertalan felsőregmeczi lelkész, életének 
73-ik, lelkipásztorkodásának 47-ik évében meghalt, 

Özv. Peti Józsefné, szül. Yáli Mária életének 
75-ik, özvegységének 54-ik évében Lörintén meghalt. 
Az elhunyt Vali Ferencznek, a pápai főiskola egykori 
híres tanárának és Jókai Mór testvénénjének Jókai Esz-
ternek leánya és a mi theol. akadémiánk három éven 
át (1859 — 1861) volt, kiváló, korán elhunyt tanárának 
és kerületünk aljegyzőjének, Peti Józsefnek volt neje. 
„Lelke magasba szállt Istenéhez, a kit nálánál senki 
buzgóbban nem imádott" mondja találóan az özv. Iliász 
Lajosné, szül. Jókay Jolán és fia, Jókay Ihász Miklós 
által kiadott gyászjelentés. Holttestét Pápán, szeretteinek 
hamvai mellé helyezték. A templomban felállított ravatal 
mellett a főiskolai énekkar gyászéneke után Németh 
István püspök imádkozott, Kis József esperes gyász-
beszédet mondott, A sírnál dr. Antal Géza egyházkerü-
leti főjegyző mondott búcsúztatót. 

Dr. Fiók Károly a debreczeni ref. főiskola nyug. 
tanára, a Kisfaludi Társaság tagja, 58 éves korában 
hosszas gyengélkedés után f. hó 20-án meghalt. A meg-
boldogult sok éven át volt a budapesti ref. főgimnázium-
nak is kiváló tanára, büszkesége. Irodalmi műveiben is 
maradandó emléket emelt nevének. 

Bérezi László brassói áll. fő reáliskolai tanár, a 
24' honv. gy.-e. hadnagya, a brassói ref. egyházközség 
buzgó presbitere, a Kárpátokban ellenséges golyótól ta-
lálva, április 21-én hősi halált halt. Az Uzsok melletti 
Határszögön temették el bajtársai. 

Áldott legyen emlékezetük! 

Pályázat. 
A nagyváradi ref. tanítónőképző-intézet igazgató-

tanácsa az 1915—16. iskolai évre egy ideiglenes tanító-
női állásra pályázatot hirdet. Pályázhatnak: tanítónő-
képző-intézetre, középiskolára, vagy felsőbb nép- és 
polgári iskolákra, a magyar-német nyelvi, illetve a nyelv-
történeti szakra képesített olyan ref. vallású nők, a kik 
a német nyelv tanítására is képesítve vannak. Javadal-
mazás : évi 1000 K fizetés és az intézettel kapcsolatos 
internáiusban lakás és teljes ellátás, minek ellenében az 
internátusban felügyelői teendők végzendők. Tanítási 
kötelezettsége heti 20 óra. A megbízatás egy évre szól 
s az állás legkésőbb 1915 szept. 1-én elfoglalandó. 

A szabályszerűen felszerelt kérvények a nagyváradi 
ref. tanítónőképző-intézet igazgatóságához 1915 június 
28-ig nyújtandók be. 

Nagyvárad, J915 május 15. Sulyok István, 
igazgatótanácsi elnök. 

felelős szerkesztő : B. Pap Is tván 

H1RDETESEK. 

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 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. 
10 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 ós hangolásokat a legmérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tar tását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 



Most jelent meg! Most jelent meg! 

Papi dolgozatok 
írta Jánosi Zoltán 

IX. Kötet 

AlKalmi egyházi beszédek 
Tartalmaz háborús beszédeket is 

elő- és utóimádságoKHal 

Ára vászonKötésben 6 ti, ajánlott 
KeresztKötéssel 55 fillérrel több 

Hegedűs és Sándor 
protestáns irod. KönyvKiadóhivatalában 

Debreczen 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokai elfogad tűz-, j é g k á r és betöréses lopás 
ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett . 

Az üzleteredményben a biztosított tagok d í ja rányukban 
részesülnek. 

A lefolyt f4 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
üzlet feleslegéből közgyűlési határozat ér te lmében díjvissza-
tér í tésben. 

Biztosítási ajánlatok benyúj tandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden i r ányban készséggel szolgál az igazgatóság. 

Alapítványok kormány hozzájárulásával 2,550.760 K 
Tartalékok 4,461.015 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett tűzkárokban 15,050.000 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kiű-

zetett jégkárokban 7,072.000 K 
Biztosított ér ték tűzben 1914. évben . . 960,000.000 K 

, jégben „ „ . . 63,500.000 Ií 
Életüzlet ál lománya 19,013.428 K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„GONDVISELÉS" 

Országos Közp. Segélyző Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-lér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig te r jedő temetési segélybiztosílast nyújt, népbizosítási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, kalonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít m inden orvosi vizsgálat 
nélkül. 

ft le ikész u r ak sz íves f igyelmébe u j á n l j u k ;i kiadásunkban 
m e g j e l e n ő és Közkedveltségnek ö r v e n d ő úgyneveze t t 

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 borjú bőrkötésben. . . 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" alaKban Whi 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 len t meg. Épen most j e len t meg 

A középkori nevelés története 
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter megbízásából 
írta dr. Fináczy Ernő egyetem! tanár. Ára fűzve 8 kor. 

HornyánszKy ViKtor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és k i tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

"HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mil l ió korona 
évi árúforgalommal. 



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 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. . . . . 

EVANG. KERESZTYÉNEK SZÁMÁRA 
(HÍVŐK HASZNÁLATÁRA) 

ÍRTA 

RAFFAY SÁNDOR 
BUDAPESTI EV. LELKÉSZ 

ARA: 
SZÉP VÁSZONKÖTÉSBEN 2 KOR., FINOM BŐRKÖTÉSBEN 
TOKKAL 4-80 K, PÁRNÁZOTT BŐRKÖTÉSBEN TOKKAL 7 K 

KAPHATÓ KOKAI LAJOSNÁL BUDAPEST, 
IV., KAMERMAYER KÁROLY-UTCZA 3. SZ. 
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TARTALOM. Az Élet Könyvéből : A kenyér. Gombos Lajos. — Vezércz ikk: Erdély védelme. Sebestyén Jenő. — Krón ika : 
Szakítások. — T á r e z a : Pünköst a kórházban. Takács József. — Bel fö ld : Az egyetemes konvent gyűlése. K. — Iro-
dalom. — Egyház . — Iskola. — Egyesü le t . — Gyászrovat. — Pályázat . — Hirde tések . 

Az Élet Könyvéből. 

A kenyér. 
„Nemcsak kenyérrel él az 

ember, hanem minden igével, 
a mely Istennek szájából szár-
mazik". Mt. 4.4. 

A mindennapi kenyér felőli aggodalom nehezedik 
az emberek lelkére. Sokan már az inség rémképeit is 
látják. A mostani nagy idők egyik intése, a mely olyan 
mélyen belevág milliók lelkébe: becsüld meg a minden-
napi kenyeret. 

De, a mikor tekintetünk a mindennapi kenyérre 
szegeződik, a lelki éhségről sem feledkezhetünk meg. 
Az emberi lelkek is vágyódnak az eledel után. Mily fel-
séges ezeknek láttára tudni azt, liogy nemcsak kenyérrel 
•él az ember, hanem szükség van az Isten igéjére is, a 
mint ezt évezredekkel ezelőtt mondotta a Mester. 

Nem kicsinyli le Isten gondviselése és Jézus a 
mindennapi kenyeret, de többet akar adni! Isten a min-
dennapi kenyér felől is biztatást ad: ő tudja, hogy mire 
van szüksége az embernek és feltétlen gondoskodással 
meg is adja ezt. Maga Jézus a mindennapi kenyér felől 
aggodalmaskodóknak lelkére is köti ezt, sőt többet is 
mond. A ki nem tud bizni Isten szeretetében, a ki ki-
csinyhitűen aggodalmaskodik, pogányságban szenved (Mt. 
6.32.)• A keresztyén hitének teljességével megragadja a 
nagy Ígéretet: 0 neki gondja vau tirólatok! 

Istennek gondja volt a pusztában Ínséget látó zsi-
dókra. Hitetlen kifakadásaikkal így ostromolták az eget: 
^avagy tudna-é Isten asztalt teríteni a pusztában ?" (Zsolt. 
78.19.) „vájjon tud-é kenyeret is adni?" (20. v.), bár-
mennyire „nem hittek Istenben és nem bíztak az ő se-
gedelmében" (22. v.), — Isten az ő keményszívűségük 
daczára is „mennyei gabonát" (manna) adott nekik. 
„Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett neki 
eleséget" (25. v.). 

Isten tudja, hogy mire van szüksége a magyar 

nemzet harczoló katonáinak ós itthon maradt tagjainak! 
Elég minden napnak a maga terhe, gondja, fájdalma, 
munkája, felelőssége. A többi felől pedig ne aggódjatok ; 
Ő neki gondja van tirólatok. Mily jó tudni azt, hogy a 
mindennapi kenyeret sem magunknak, hanem csak épen 
ennek a földnek (nem az agrár magyar hazának) kö-
szönhetjük; mily jó, ha nem bízzuk el magunkat és 
hálatelt szívvel ós lélekkel mondjuk: Isten asztalának 
vendégei vagyunk, Ő adja a mindennapi kenyeret. 

Sőt Isten többet is akar adni! Adja az élet beszé-
dét. Ha eddig lekicsinyeltük, nem törődtünk vele, éhezni 
hagytuk lelkünket, a mostani időben százszoros erővel 
tör ki a lelki éhség és kielégíttetést követel. A lélek is 
megköveteli a magáét. A szenvedő, a gyászoló, a küzdő, 
a dolgozó emberek kénytelenek megérezni, hogy van 
lelkük és azt meg nem elégíthetik gyatra olvasmá-
nyokkal, hanem egyedül a Mester igéjével, az életnek 
beszédével. Senki sem tagadhatja le most már e be-
szédes tényeket, számolnia kell vele minden embernek. 

Jézus ma is felajánlja a kifogyhatatlan kenyeres 
kosarat, sőt többet, ő magát. „Én vagyok az életnek 
kenyereNála nélkül gyötrődik, éhezik, sőt tönkremegy 
az emberi lélek. Vele az emberi lélek kielégíttetést talál. 
Tápláljuk derekasan lelkünket és az Úr szolgái az éhe-
zőket is. Ne mondjuk az Isten igéj' vei szemben, a mi-
kor a mostani lelki éhség esdve elibénk áll: „Nincs 
kenyerünk". 

Becsüljük meg a mindennapi kenyeret, de becsüljük 
meg az Isten igéjét is! És ha vannak is lelkiismeretlen 
emberek, a kik a mostani súlyos időket saját önző, 
nemtelen érdekeik kielégítésére használják ki, ha sok 
viss/.aélés akadályozza a közélelmezést, az az egy biz-
tos, hogy Isten ezeknek ellenére is gondoskodik rólunk 
és adja bőségesen a lélek eledelét és ad mindennapi 
kenyeret is. Vessünk minden gondunkat, szükségünket 
Istenre! 

„0 neki gondja van mirólunk." 
Pécs. Gombos Lajos. 



ERDELY VEDELME. 
Erdély sorsa minden magyar embernek a szívén 

fekszik. Az erdélyi reformátusságé pedig százszorosan a 
mi szívünkön. A magyar faj küzdelméről évek óta hal-
lunk. Napilapjainkban szomorú rovat lett az erdélyi kér-
dés. Meg is mozdult a társadalom s nagy nehezen az 
állani is. Ismerjük azokat az intézményeket, a melyek 
a sorvadó erdélyi magyarságot új életre akarják hívni. 
S ha akármilyen kevés is történt eddig, hálásaknak kell 
lennünk érte, mert hiszen minden ilyen törekvés a mi 
híveink erősödését is jelenti egyúttal. 

Minket azonban még most is, a mikor szemeink a 
határokon túlra is szegeződhetnének, épen olyan nagy 
mértékben érdekel az erdélyi reformátusság sorsa is. Ez 
a kérdés egyébként is állandóan aktuális, ele kétszeresen 
azzá lett most ismét a konventi ülések idején, a mikor 
az erdélyi egyházkerület konventi képviselői újra és egész 
határozottsággal mutattak rá azokra a feladatokra, a 
melyek Erdélyt illetőleg a magyar ref. egyházra várnak. 
Tavaly Nagy Károly szólalt fel ebben az ügyben, az idén 
pedig Boér Elek s hatalmas és szerintünk sok tekintet-
ben súlyos érvekkel bizonyította be azt, hogy Erdély 
megerősítésére a magyar ref. egyház még eddig külön 
programmal nem bír és a konvent ilyen külön prog-
ram mot, a mennyiben az anyagi eszközök felhasználását 
is jelentené, kidolgozni egyelőre nem is szándékozik. 

Ne csodálkozzunk rajta, ha ez mégis fáj az er-
délyieknek, a kik hosszú évek óta érzik, hogy az egye-
temes egyház rendelkezésére álló anyagi segélyforrá-
sokból sokkal kevesebbet kapnak, mint a mennyire 
specziális helyzetüknél, nemzeti missziójuknál és szegény-
ségüknél fogva oly nagy szükségük lenne. 

A konvent ugyanis az egyes kerületek segélyezé-
sénél nem a gyülekezetek helyzete, hanem a kerületek 
szerint állapítja a perczentuális segélyeket. Természetes, 
hogy ezen az alapon mindig a gazdag tiszántúli kerület 
szerzi liiég az összegek óriási százalékát, holott hogy 
erre a pénzre épen neki lehetne a legkevésbbé szük-
sége, azt minden elfogulatlanul gondolkodó ember be-
láthatja. 

Boér Eleknek az volt tehát a nagyon helyes és 
reális indítványa, hogy ne a kerületek külső arányai, ha-
nem tisztán a gyülekezetek száma és igaz szükségletei sze-
rint történjék a segélyezés. Mi helyeseljük ezt az állás-
pontot, de szeretnénk még hozzátenni azt is, hogy a hívek 
vagyoni viszonyait is tekintetbe véve. 

De a szavazásnál az általános várakozás ellenére, 
úgy látszik ismét a már annyi hibás lépést okozó 
szerencsétlen kerületi szempontok uralkodtak. S hogy ez 
könnyebben menjen, Baltazár megpróbálta Boér sta-
tisztikáját legyengíteni azzal, hogy „igaz ugyan, hogy 
Tiszántúl kétszer annyi segélyt kap, de viszont a bei-
hivatalnokainak száma meg háromszor annyi, mint Er-
délyé . . . " Ez volt az az aranyhíd, a melyen aztán a 
legnagyobb könnyűséggel lehetett ismét a kerületi par-

tikulárizmus várába visszavonulni. Mi azonban nagyon 
szerettük volna még hozzátenni azt, hogy igaz ugyan, 
hogy Tiszántúl belhivatalnokainak száma háromszor annyi, 
mint Erdélyé, de a tiszántúli egyházkerületnek és hívei-
nek a vagyona meg százszor annyi! Es ha a nagy 
gazdag Tiszántúlban akkora lenne az egymás terhét hor-
dozni akaró elevenen buzgó vallásosság, egyházi élet 
és morális erő, mint a mekkora az anyagi gazdagság, 
akkor nemcsak hogy méltóságán alulinak tartaná az 
óriási segélyek elfogadását, hanem maga áldozna önként 
épen annak az Erdélynek megerősítése és fenntartása 
érdekében, a melynek ereje olyan sokáig védőbástyája 
és erőforrása volt a magyarországi kálvinizmusnak is. 

Mert ne feledjük el, hogy Erdély ma már a maga 
félpógány román vidékeivel egyszersmind missziói terület 
is a számunkra. S mint ilyen, nekünk a legdrágább, 
mert nem idegen keresztyén népnek, hanem a sajat 
féltve őrzött fajunknak megtartásáról van ott most szó. 
Es épen ezt a körülményt vagyunk bátrak a konventi 
atyák különös figyelmébe ajánlani. Mert bár szép dolog, 
ha a püspökök mindenkor határozottan exponálják magukat 
a saját kerületük érdekében, de nagyszabású, univerzális 
czélok mellett a kerületi érdekeknek háttérbe kell szo-
rulni. És nagyon szigorú legálizmus az, a mely az 
osztozkodásnál a lélekszám arányára tekint csupán. Nem 
a lélekszám, hanem a legmagasabbrendű szükségletek 
legyenek a döntők számunkra. S ha valamelyik egyház-
kerületnek végzetes sürgősséggel szüksége lenne akár 
a többi kerületekre eső egész segélyösszegre is, ezekről 
amazoknak keresztyéni lélekkel le kellene mondani még 
nehezebb helyzetekben is. nem hogy ilyen körülmények 
között, mikor a leggazdagabb alföldi gyülekezetek század-
részét sem hozzák meg azoknak az önkéntes áldozatok-
nak, a melyeket ilyen gazdagság és ekkora lélekszám 
mellett, erős, öntudatos és mély vallásosságot feltételezve, 
várni lehetne. 

Természetes, hogy ez a követelmény abszurdumnak 
tűnik fel sokak előtt. De bizonyos, hogy nagyon is meg-
felel a legmagasabbrendű keresztyén ideáloknak, a hol 
nemcsak a jog és a számok uralkodnak, hanem az ön-
feláldozás és a felebaráti szeretet sok lemondást jelentő 
törvényei is érvényesek. Hiszen utóvégre a hegyi beszéd-
ben is vannak olyan magas mértékek, hogy abszurdu-
moknak nevezi Őket a világ. De ha az élet realitásaihoz 
térünk is vissza, még akkor is el kell ismernünk azt, 
hogy Erdély sp>ecziális helyzetével egyszer már számol-
nunk kell. Mert az a szégyenteljes vád fog keletkezni 
ellenünk, hogy ugyanakkor, a mikor állam és társadalom 
mindig többet és többet tesznek Erdély védelmére, mi még-
sem mit sem tettünk, holott az ő munkájuk óriási részben 
épen a mi egyházunkat erősiti, mert a mi faj magyar hí-
veinknek jő ott segítségére. Az erdélyi magyarság elsor-
vadásáért a magyar ref. egyház is felelős lesz! Ezt a 
szomorú tényt szegezzük le már jó előre. S milyen szo-
morú, hogy a míg Bethlen Gábor és Lorántffy Zsuzsan-
nának még az oláhokra is volt gondja, nekünk nemcsak 



hogy oláh missziónk nincs, de még a saját testvéreinket 
sem tudjuk multunk és múltjukhoz méltóan talpra állítani. 
De hiszem, hogy az Úrnak Lelke még ezen a téren is 
csodákat fog művelni. S a mit nem tudunk elérni a 
jog és a számokra való hivatkozással, majd kiharczolja 
azt a hit. A negyven évi bujdosás után Erdély is el 
fog érkezni az ígéret földére. A háború után más világ 
következik. A legközelebbi zsinatnak itt is sok tenni-
valója lesz. 

Erdélyi testvéreinket pedig szeretettel üdvözöljük 
szívós akeziójuk és építő munkálkodásuk alkalmából. 
Rokonszenvvel nézzük őket, mint nagy ideálok hordozóit 
s a miben csak lehet, segíteni is fogjuk nagy és messze-
ható czélok elérésére törekvő harczaikban. 

Sebestyén Jenő. 

KRÓNIKA. 
Szakítások'. 

Mennyi szakítás történt a háború kezdete óta. Az 
utóbbi években mennyit álmodoztunk arról a nagy egy-
ségről, a melyről Mesterünk olyan nagyszerű profécziát 
mondott és sok jelenség, nagy erővel megindult evangé-
liumi munka és mindenféle konferencziák is biztatást 
adtak ennek megvalósulására nézve. De sok minden 
másként történt, mint a hogy elgondoltuk. Úgy látszik, 
hogy még az advent, a várakozás idejét kell élnünk 
ebben a tekintetben. Hol van most az egység, hol látjuk, 
találjuk azokat, a kik ennek érdekében a béke idején 
annyit jártak, keltek?! — S a római egyház? Tulaj 
donképen hol, kiben van most ennek az egysége ? 
A pápa? Ott van ellenséges földön. Mi láttatja van tu-
lajdonképen az ő egységesítő, békességet szerezni óhajtó 
működésének?! A nép, a melynek ölén ő maga is szüle-
tett, a döntés 11 órájában ragad orgyilkot és támad a vi-
lágtörténetben szinte páratlanul álló frivolitással eddigi 
barátaira, a kik közül különösen az egyiknek el nem 
muló hálával tartozott. Úgy látszik felborult, porba esett 
garanczia törvényestől együtt minden ; recseg és ropog 
a „szent Péter hajója" is ebben a szörnyű viharban, a 
mikor mindnyájan azt óhajtottuk, hogy biztosan járjon 
a háborgó vizek felett. És mellékesen mondva, úgyebár 
közülünk most senki sem bánná, ha az „unita Italia" 
még az ábrándok világába tartoznék és a kis Viktor 
Emánuel, most is ott tanyázna apiemontihegyek között? ! 
— De ím szakítás történt azok között is, a kik különö-
sen az utóbbi években nem egyszer nagy kárörömmel 
mutattak reá a keresztyénség körében meglevő nagy 
közbevettetésekre. Értjük a szabadkőműveseket. Ismeretes, 
hogy milyen szerepük volt az olasz szabadkőműveseknek 
az új háború felidézésében. Ok voltak élőszóval és meg-
vásárolt sajtójukkal orgánumai a felülről és kívülről 
jövő csúfságos, féktelen orgiákat ülő izgatásnak. Most ol-
vastuk a Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy nagymes-
terének, dr. Bókay János egyetemi tanárnak nyilatkozatát, 

a melyben kijelenti: „Hogyha bizonyossá válik (már 
azzá vált) az, hogy az olasz szabadkőművesség tényleg 
olyan szerepet játszott a háború felidézésében, mint a 
hogy azt a lapok írták, akkor ezzel a kulturális, huma-
nitárius és szabadkőműves kötelességeiről iíiegfeledkezett 
szövetséggel a magyar szabadkőművesség, háború után 
is (!) meg fog szakítani minden összeköttetést." A Nagy-
páholy tényleg ilyen értelemben határozott és az olasz 
Nagy Oriens-páhollyal való minden közösséget megtagadott 
és összeköttetést megszakított. Ugyanígy határozott a ber-
lini szabadkőműves nagypáholy is, a mely7 a politikai párt-
kiizdelmekbe bocsátkozó olasz és franczia szabadkőmű-
vesekkel való szakítást kimondotta. — Mi igazán minden 
káröröm nélkül regisztráljuk ezt a tényt és egyszerűen 
csak azt az óhajunkat fejezzük ki, bárcsak ez a szakítás 
alapos reformra vezetne a mi szabadkőművességünk éle-
tében és támadna a körében valami igazi, új szellemi 
áramlat, a mely ne „nyugat" felé, hanem fölfelé hajtaná a 
lelkeket, Ahhoz a kiben és a ki által egyedüli remény-
ségünk van az el nem muló ós szakadó egységre. 

TÁRCZA. 

Pünköst a kórházban. 
Tiszta, tágas terem, egyszerű fapadok, egy asztalka 

fehér lepellel leterítve. Egyik nagy kórház társalgóterme, 
most így templommá alakítva a pünkösti istentisztelethez. 
Lassan gyülekeznek a beteg katonák. Többen mankó 
segítségével tipegnek, némelyik csak két társába kapasz-
kodva tud járni; kettőt hordágyon hoznak. Egyik halványan 
fekszik, beszélni sem tud, súlyos sebesült ; a másikat a 
padra ültetik. Fájdalmas látvány 1 Lába nincs, csak az 
üres bakanadrág lóg. Az egyik ápoló fülembe súgja, 
hogy szeretne még néhány református bejönni az újonnan 
érkezettekből, de csak kórházi ruhájuk vau s abban res-
telkednek ide jönni. Eszembe jut a királyi lakodalom : 
„'. . . nincsen menyegzői ruhád". Az övéké bizonyára 
„menyegzői" Az előtt, ki a szíveket vizsgálja. Bátorí-
tásomra bejönnek. A terem megtelik. Másvallásúak is 
sokan vannak. Zsoltárokat osztok szét. Egy félkezű is 
kér s járatos ujjakkal keresi ki a 37-ik dicséretet. Kántor 
is kerül közöttük. Felcsendül az ének: „Jövel szent 
Lélek Úristen . . . " A magas ablakokon besüt a nap s 
mintha a fénysugárral együtt beszállana a pünkösti Lélek 
is, megtelünk „szívbéli szent buzgósággal . . . " Soha 
nem hatott így rám ének, mint ez! Érzem, hogy elhal-
ványodom s önkéntelenül a fohász szökken agyamba: 
„Uram! a könyörgőnek illesd meg szívét és szá já t . . . !" 

Imádkozunk. Csendesen mondják utánam a szava-
kat; lehajtott fővel áll mind. Egy érzés a szívekben. 
Figyelmesen hallgatják az igét. Várjuk mi is a „Vigasz-
talót", mint a tanítványok. Mindnyájunknak szüksége 
van reá. Mindnek van keserűsége, fájdalma. Egyik az 
otthonból egyenesen kórházba került, lassan javul, nem 
tud beletörődni. Legtöbb sebesülten jött ide; egyik-má-



sik már felgyógyult egészen. Mind szabadulást remél. 
S míg szemléljük a pünkösti Lélek csodáit az emberi 
életben, magunkon is meglátjuk a kegyelmes kéz nyomait. 
Sikereink titka: az egy akarat; fensőbbséges nyugal-
munk a veszéllyel szemben ; türelmünk a nélkülözésben ; 
önmegtagadásunk a fájdalmakban ; bátorság, halált nem 
ismerő félelem a küzdelemben; bizalom a sikerben, a 
boldogabb jövőben — mindez a Lélek munkája. Eljött 
hozzánk is a „Vigasztaló", felruházott mennyei erővel. 
Midőn hálát adunk a Lélek kitöltetéséért, mert érezzük, 
hogy hozzánk is eljött: megenyhül a fájdalom, felolvad 
a „keserűség árja", a férfias csatákat, súlyos megpró-
báltatásokat kiállott, edzett katonák —sírnak. „Boldogok, 
a kik sírnak". Ez is a „Lélek" jele. 

Meghajtott fővel járulnak az Úr asztalához. Negy-
venöten, köztük másféle vallású 7—8. Remegő kézzel 
veszi némelyik a kenyeret. Patakzó könnyeit egy nem 
bírja visszafolytain, kezemre is, a pohárba is jut könny-
csepp. A súlyos beteg, fekvő bajtárs melle erősen hul-
lámzik, míg szájához viszem a kelyhet s fejét kissé 
felemelem. Behunyott szemekkel fohászkodik. Egy meg-
tisztult lélek. 

Hatalmas szárnyalással csendül istentiszteletet záró 
énekünk. Oly lelkesen, buzgón, szívből énekeltük: „Perelj 
Uram perlőimmel. . .", hogy ez becsalt még sok lábba-
dozót, végül zsúfolva volt a terem. 

Az utolsó versnél átragadt az a szent mámor a 
többi hallgatóra is s velünk énekelték : „Nincs már szí-
vem félelmére . . . " 

Iratokat osztok. Legtöbben zsoltárt kérnek. Egy 
zsidó is erősködik, hogy néhány éneket már megtanult 
a szobatársaktól. Hálálkodva szétoszlik a kicsiny gyüle-
kezet. Mily boldognak éreztem magamat én is köztük. 
Sokáig fogva tart az érzés s emlékemben marad minden-
korra. 

Bizony itt „egy akarattal" valánk együtt ! Bizony 
eljött a „Vigasztaló" s felruháztattunk „mennyei erővel". 
Hiszem: jó földbe jutott a mag; hiszem, teremni is fog! 

Takács József, 
ref. tábori lelkész. 

BELFÖLD. 

Az egyetemes konvent gyűlése. 

Három napos gyűlésre gyűlt össze az egyetemes 
konvent május hó 27-én, dr. Kenessey Béla püspök és 
gróf Degenfeld József főgondnok elnökletével. Kenessey 
Béla püspök szép imája után Degenfeld József tartott 
rövid megnyitóbeszédet. Indítványozta, hogy küldjön a 
konvent táviratot a királynak. Majd megemlékezett halot-
tainkról, ezek során Teleki Sándorné grófnőről és dr. Bak-
say Sándornérói is. Kiemelte, hogy iskoláink számos 
tanára és tanítója vesz részt a nagy világháborúban s 
ezek közül máris sokan hősi halált haltak. 

A dunamelléki, erdélyi és tiszántúli egyházkerü-
letek részéről bejelentett új konventi rendes- és póttagok 
igazolása és a megjelent tagok számbavétele után Szabó 
György, az egyetemes konvent új ügyésze tette le az 
esküt. Majd lelkes szavakkal mondott köszönetet meg-
választásáért. A Széli Kálmán lemondásával megüresedett 
bírósági és bizottsági helyek betöltése került ezután 
sorra. A konventi bíróság rendes tagjává Dóczy Imre 
eddigi póttagot, Sulyok Istvánt pedig póttaggá válasz-
tották. Utóbbi, mint a bíróság új tagja, nyomban le is 
tette az esküt. A közös prot. bizottságba György Endrét 
választották meg Széli Kálmán helyébe a folyó év vé-
gével befejeződő cziklusra. Minthogy a konventi cziklus 
a folyó évvel lejár, a konvent felhívja a kerületeket, 
hogy az 1916—18. évi cziklusra kiküldendőket még az 
idén válasszák meg. 

A tárgysorozat egyik igen érdekes pontja követ-
kezett ezután: a konventi elnökség jelentése hadbavonult 
híveink lelki gondozásáról. A jelentés részletesen meg-
emlékezett a ref. tábori lelkészek számának szaporítá-
sáról, hadbavonultjainknak vallásos iratokkal való el-
látásáról, Sebestyén Jenőnek az ausztriai kórházakban 
lévő katonáinkhoz történt kiküldetéséről. Sebestyén jelen-
téseiből látták a pótlandó hiányokat. Ebben a tárgyban 
február 15-én püspöki és főgondnoki értekezlet volt, 
mely az illetékes körökkel való szóbeli tárgyalásokra 
Szilassy Aladárt kérte fel. ígéretet nyertek a közös had-
ügyminisztériumtól a ref. tábori lelkészek létszámának 
hatvanra való fölemelésére. Az ígéretet be is váltották. 
Ma 58 közös és 16 honvéd tábori lelkészünk van, ösz-
szesen 74, tehát körülbelül háromszor annyi, mint kez-
detben volt. A konvent a jelentéssel kapcsolatban Da-
rányi Ignácznak, Szilassy Aladárnak és nejének, Baltazár 
Dezsőnek, Sebestyén Jenőnek és Hornyánszky Viktornak 
köszönetet szavazott. A felmerült és még felmerülő ki-
adásokat a kerületek közt a szokott kulcs arányában 
osztják majd fel. A költségeket addig is a közigazgatási 
pénztárból utalják. Németh István püspök kifogásolja, 
hogy a jelentésben úgy szerepel a dunántúli egyház-
kerület, mintha távol tartaná magát ezektől a dolgoktól, 
holott ők mindjárt a háború kezdetétől fogva, a mikor 
a többi kerületek még alig tettek valamit, mindent meg-
tettek a tábori lelkészek kineveztetése, a vallásos iratok 
beszerzése stb. terén. Darányi Ignácz szóvá teszi a 
német hadterületen lévő sebesült katonáink lelki gon-
dozásának fontos ügyét. Minthogy az elnökségnek meg-
bízatást adnak most összes hadbavonult híveink lelki 
gondozására, azt kívánja, hogy terjessze ki az elnökség 
a figyelmét a német hadterületen lévő katonáinkra is, 
a mit el is fogadott a gyűlés. 

A konventi elnökség jelenti, hogy az első hacli-
kölcsönre 200,000 K-t jegyeztek a közalapból és ugyan-
csak 200;000 K-t a lelkészi és özvegy-árva gyámintézet 
nyugdijalapjából. A mostani hadikölcsönre ugyanennyit 
jegyeznek, ugyanezekből az alapokból. Az 1848: XX. 
alapján a megállapítandó szükségletek összeírása tárgyá-



ban kiküldött bizottság egy évi haladékot kért és kapott 
munkálatainak befejezésére. 

Az orsz. közalap végrehajtó-bizottságának 1914. évi 
jelentését terjesztette azután elő dr. Baksa Lajos előadó. 
Az előre kinyomatott terjedelmes jelentést fölolvasottnak 
tekintették, így csupán a határozati javaslatokat terjesztette 
elő. Kínos feltűnést keltett a konventi tagok sorában a 
8. pont, mely felhívja a tiszántúli egyházkerületet a 
munkácsi egyház tőkekamatsegély ügyének rendezésére. 
A mit az egyház tőkekamatsegély fejében kapott, köl-
csönadták a főgondnoknak! Szomorú fényt vet egy-
egy ilyen napvilágra kerülő adat egyházi életünkre. 
Hány szegény gyülekezetünk nyújtogatja sóvárogva a 
kezét évről-évre tőkekamatsegély után : nem kap; viszont 
kapnak olyanok, a melyeknek oly kevés szükségük van 
rá, hogy kölcsön adják a főgondnokuknak! Valóban 
nagyon szomorú! 

A lelkészi nyugdíjintézet végrehajtó-bizottságának 
1914. évi jelentését dr. Benedek Zsolt konventi titkár 
terjesztette elő. Az előre kinyomatott jelentést szintén föl-
olvasottnak tekintik, így csupán a határozati javaslatokat 
olvassa föl előadó. Ennek során fölhívják az egyház-
kerületeket, hogy minden korpótléknak első ízben történt 
kiutalásáról értesítsék az illetékes esperest. Baltazár 
Dezső és Dókus Ernő indítványára, György Endre és 
dr. Boér Elek, Dégenfeld József, Radácsi György, Baksa 
Lajos, Nagy Lajos hozzászólása után, elfogadják, hogy 
az özvegyeknek és árváknak az 1915. évre (január hó 
1-től számítva) 20%" o s drágasági pótlékot adnak, a jö-
vőben eszközölhető állandó emelés lehetőségére és mér-
vére nézve pedig a végreh;ijtó-bizottság előterjesztését 
várják a legközelebbi gyűlésre. A dunántúli egyházkerü-
letnek a lelkészi lakások értékének a nyugdíjigény alap-
jául szolgáló javadalomba való beszámítására vonatkozó 
indítványát átteszik a zsinatelőkészítő-bizottsághoz. Ki-
mondják azt is, hogy a nyugdíjjárulék január 1-én ese-
dékes és július l-ig fizetendő be; az ezen időn túl be-
fizetett összegek után 4%-os késedelmi kamat fizetendő. 
A nyugdíjszabályzat egyéb §-ait is „összhangba hozták" 
a konvent legutóbbi határozatával. Az igy módosított 
§§-at lapunkban közöljük. Egy csomó nyugdíjintézeti 
ügyet és fölebbezést intézett el azután a konvent. Ezek 
során megszavazták Osváth Bertalan szalóci lelkész he-
tedik árvájának a neveltetési járulékait is. Szabó Imre 
tiszaszőllősi lelkész özvegye nem kap özvegyi évjáradé-
kot, mert nem protestáns. Vasadi Balogh Lajos gyúrói 
lelkész kérelmével kapcsolatban kimondja a konvent, 
hogy a belépési módra vonatkozólag egyszer tett nyi-
latkozat megváltoztatását még kivételesen sem engedé-
lyezi. Kovács Zsigmond hivatalból nyudíjázott nyírlövői 
lelkész ügyében a konvent szükségesnek látja a nyug-
díjigényét biztosítani kívánó bírói ítéletek alapjául szol-
gáló orvosi bizonyítványoknak hivatalos belügyminiszteri 
fölülvizsgálását. Széli Kálmán nyugdíjintézeti alelnök he-
lyére Czike Lajost választották meg. 

A második napi gyűlésen a jogügyi bizottság jelen-

tései kerültek mindenekelőtt sorra, melyeket dr. Boér 
Elek terjesztett elő. A bizottság javaslatára felkérik a 
kormányt, hogy a lelkészi fizetések rendezésénél min-
denkor hallgassák meg egyházi hatóságainkat. A rendes 
és az állandósított hitoktató lelkészek jogviszonyának 
rendezése, valamint a segédlelkészek, segédtanárok és 
segédtanítók esküjének kérdését, több más kérdéssel 
együtt, átteszik a zsinatelőkészítő bizottsághoz. A nagy-
geresdi egyezség megszüntetésével kapcsolatban a konvet 
felhívja az egyházkerületeket, hogy különösen a vallás-
oktatás terén tegyék meg egyházunk érdekében a szük-
séges intézkedéseket. A katonai lelkészi állások betöltése 
körül való eljárásra nézve a közös hadügyminiszter ki-
jelentette, hogy Tuba András kinevezése óta alkalmaz-
kodik az egyházi törvényeinkben foglaltakhoz s új katonai 
lelkészi szabályzat van készülőben. A zsinatelőkészítő 
bizottságot felkérik, hogy a tartalékos tábori lelkészek 
ügyére is terjessze ki figyelmét, mint a melyről egyházi 
törvényeink eddigelé nem intézkedtek. A tiszaszederkényi 
baptista áttérések ügyében, hol a baptista prédikátor 
úgy játszotta ki a törvényes rendelkezést, hogy ő utazott 
oda tíz volt ref. átvételére, megnyugvással fogadták a 
kultuszminiszter intézkedését. A jelentkezésnek nem 
csupán személyesen kell történnie, hanem kizárólag Buda-
pesten, a hitközségi elöljáróság hivatalos helyiségében. 
A halasi alapok refundálásának ügye a jövő gyűlésre 
marad. Remélhetőleg vége lesz már végre valahára ennek 
az óriásira nőtt tengeri kígyónak is. 

Több alapítólevél jóváhagyása után, egyes alapít-
ványokkal kapcsolatban, külön határozat vált szükségessé, 
így kimondotta a konvent, hogy minthogy ragaszkodik 
egyházunknak törvényben biztosított autonómiájához, ép-
ségben kívánja fenntartani azt a jogelvet, hogy egyházi 
és iskolai ügyeinket önmagunk vagyunk jogosultak in-
tézni, épen ezért sérelmesnek tartja egyes bíróságoknak 
örökösödési ügyekben követett amaz eljárását, a mely 
az egyházunkra hagyott örökségeket csak akkor akarja 
kiutalni, ha az alapítólevelet a kormányhatóság előzőleg 
jóvá hagyja. A konvent elhatározta, hogy feliratban sür-
geti meg a kultuszminisztert ennek a kérelemnek az or-
voslására. Gróf Tisza István indítványára elhatározták, 
hogy ezt a feliratot a miniszterelnöknek is megküldik. 

A parochiális könyvtárbizottság jelentése során dr. 
Antal Géza jelentette, hogy készen van dr. Horváth Jó-
zsef Bölcsészettörténetének I. része, dr. Ravasz László 
Homiletikája, dr. Varga Zsigmondnak az ókori keleti 
népek művelődéstörténetéről írt munkájából 20 ív. For-
gács Gyula belmissziói kézikönyve is készen áll a nyo-
másra, Kálvin műveinek fordításai is szorgalmasan ké-
szülnek, míg a Bibliai Lexikon ügye — fájdalom — 
nagyon lassan halad előre. A könyvtárbizottság anyagi 
ereje is nagyon szépen javul. 

A segédlelkészi kongruabizottság 1914. évi jelentését 
Baksa Lajos terjeszti elő. Nagy Lajos esperes fölszólal 
egyik segédlelkész kápláni kongruájának ki nem utalása 
miatt. Degenfeld József világi elnök azt feleli, hogy a 



kápláni kongruaügyek a kápíáni kongruabizottság elé 
tartoznak, melynek határozataimegfölebbezhetetlenek. A ma-
gunk részéről is csodálkozva kell ilyen kijelentést hal-
lanunk a konvent világi elnökének szájából, mert egy-
házi törvényeink és egyházunk egész szelleme semmiféle 
olyan bizottságot nem ismer, a melynek határozatai a 
plénum elé ne lennének vihetők és fölebbezhetők. Ez 
csak abban az egy esetben lenne lehetséges, ha egyházi 
törvényeink a kápláni kongrubizottságot mint olyan kü-
lönálló egyházi hatóságot statuálnák, melynek határozatai 
megfölebbezhetetlenek. Idáig azonban — hála Istennek — 
még nem jutottunk s remélhetőleg nem is fogunk jutni! 
A mai szervezetében felelősségnélküli konvent máris mesz-
sze túllépte azokat a határokat, a melyek közé létrehozói 
— mint adminisztratív szervet — tervezték. Arra azon-
ban a czentralizáczió leglelkesebb hívei se mertek volna 
gondolni, hogy az „adminisztratív" konvent megfölebbez-
hetetlen határozatokat hozó bizottságokat alakítliásson 
valaha ! 

A konvent elutasította a dunamelléki és dunántúli 
egyházkerületeknek, valamint Révész Kálmánnak és tár-
sainak a szolgálatképtelen lelkészek káplántartási kon-
gruája megvonására vonatkozó 119/1913. sz. konventi 
határozat módosítása iránt beadott fölterjesztését. A kon-
gruabizottság előterjeszti azt az indítványt, hogy ezentúl 
a lelkészek szolgálatképtelenségét, hatósági orvosi bizo-
nyítvány alapján s az illetékes esperes és püspök — 
Erdélyben az igazgatótanács — indítványára, a kápláni 
kongruabizottság állapítsa meg. Érdemleges határozat 
előtt leteszik az egyházkerületekhez az indítványt. Hisz-
szük, hogy ez az indítvány a kerületi tárgyalások előtt 
is több fölszólalást fog előidézni. A kápláni kongrua-
bizottsági határozatok ellen beadott fölebbezéseket — 
a jelzett fölebbezhetetlenség alapján — mind elutasítják. 
Tudomásul vették az egyes egyházkerületek fölterjesz-
téseit az állandó káplántartóhelyek tárgyában. A kerü-
letünkben állandó káplántartó helyeket lapunkban alkal-
milag közöljük. K. 

(Folyt, köv.) 

IRODALOM. 

Háborús beszédek és imák czímen jelent meg a 
barsi ref. egyházmegye lelkészegyesülete kiadványainak 
8. számú füzete, a melyben a következő részletek van-
nak : A háború a vallásos élet világáról. Irta Patay 
Károly esperes. A világbéke eszménye. írta Patayné 
Farkas Gizi. Mit tegyünk a nehéz napokban. Imák há-
borús napokban. Irta Birtha József lévai ref. lelkész. 
A füzet ára 50 fillér. A tiszta jövedelem a háborúban 
megvakult katonák javára fordittatik. 

Grourd János Jakab vallásfilozófiája. Bölcsészet-
történeti tanulmány. írta Molnár Jenő dévai ref. s.-lel-
kész, a genfi egyetem volt hallgatója. Az ifjú szerző 
elfogadott bölcsészettudori értekezését ismertetni fogjuk. 

A „Hajnal" cz. kiilmissziói folyóirat a háború 
okozta nehézségek között is megjelenik. Egy ideig vá-
ratott ugyan magára, de minden mulasztását helyre-

pótolta. Az 1914. évi évfolyam a legutóbb megjelent szá-
mokkal immár teljes s az 1915. évi évfolyam számai is 
megjelentek már május haváig bezárólag. Valamennyi 
szám gazdag, változatos tartalommal, szép illusztrácziókkal 
gyönyörködtet és épít. Különösen érdekesek a Gurland 
Hermán Rudolf életéről, finn testvéreink hűséges misz-
sziói munkájáról Óvamboországban s az Istentől gazdagon 
megáldott ugandai misszióról szóló számok. Az 1915. 
évi évfolyamban nagyon érdekes a kiváló pogány-keresz-
tyének életrajzsorozata s az a beszámoló a missziói 
munka eredményeiről, a mely az évfolyam 12 számában 
végig vezet a misszió összes munkamezőin s megismertet 
minden terület nehézségeivel, missziótörténetével, ered-
ményeivel. Látnivaló, hogy a „Hajnal" dióhéjban egész 
kis irodalmat ad. A folyóirat Isten országa minden mun-
kásának s általában minden Isten országát szerető lé-
leknek jó szolgálatot tehet. Ara egy évre 1 K. Az elő-
fizetési díj br. Podmaniczky Pál ev. lelkész czímére kül-
dendő, Felsőszeli (Pozsony vm.). Előfizetni bármikor lehet. 
A ki most előfizet, megkapja az 1915. évi évfolyam eddig 
megjelent számait. Az egyes számok ezentúl minden hó 
15- és 20. között jelennek meg. Fizessünk reá elő és gyűjt-
sünk előfizetőket! 

EGYHÁZ, 

Lelkészválasztás. A ráczkevei ősrégi egyház, sze-
gedi Kiss István és Skaricza Máté ekklézsiája, május hó 
30-án nagy szótöbbséggel Fejes György Iápafői (Tolnám.) 
lelkészt választotta meg lelkészéül. — A nemrég anyá-
sított verseczi ref. egyházközség Vass Antal volt temes-
vári segéd-, jelenleg tábori lelkészt, — a kapós-szent-
benedekbárdi ref. egyházközség Kovács József h. lelkészt 
a ránki ev. egyházközség Slclenár Pál nyíregyházai 
s. lelkészt egyhangú meghívással választotta lelkészévé. 

Lelkészbeiktatás. A hajdúnánási ref. egyházközség 
új lelkészét, Kolozsvári Mihályt, f. hó 9-én iktatták be 
hivatalába. 

Lelkészavatás. Dr, Szelényi Ödön pozsonyi theol. 
tanárt, a Theol. Szaklap szerkesztőjét dr. Baltik Frigyes 
dunáninneni ev. püspök Pozsonyban lelkésszé avatta. 

Felügy előválasztás. Az újcsanálosi evang. egyház-
község dr. Szlávik Mátyás eperjesi ev. theol. tanárt, 
lapunk régi munkatársát választotta meg felügyelőül. 

A felsöborsodi ref. egyházmegye e hó elején 
tartotta Sajószentpéteren tavaszi közgyűlését Vadászy 
Pál esperes és Ragályi Béla gondnok elnöklete mellett. 
A közgyűlésen Szuhay Benedek főjegyző üdvözölte az 
esperest, a ki a sajószentpéteri gyülekezet körében 40 
év óta teljesíti híven lelkipásztori szolgálatát. Szőnyegre 
került a reformáczió 400-as évfordulója megünnnplésének 
kérdése, a melyre nézve a közgyűlés a kiküldött bizott-
ság tervezetét fogadta el. A Kálvineumra 5 évre 100— 
100 K-t szavazott meg a közgyűlés. 

A Tolnai Reformátusok Lapja májusi számában ol-
vassuk, hogy a mórágyi ref, gyülekezet a nagy háborúra 
való emlékezés czéljából új értékes úrasztali készletet 
készíttet, a melyet majd akkor használ először, ha a 
háborúból megtértekkel együtt emelik fel a templomban 
a „hálaadás poharát". Ezt a példát bizonyára másutt is 
követik. Bölcskén, mint olvassuk, gyászlobogót tűznek 
ki a templomra, valahányszor a gyülekezet egy-egy tag-
jának elestéről hír érkezik. Ezenkívül csináltatnak egy 
érczkoszorút, a melynek leveleire rávésik az elesettek 
neveit. A koszorút a szószékkel szemben helyezik el a 



templomban. Szóval a kegyeletes szeretet sokféle módját 
találja a hálás megemlékezésnek. 

Nyugalomba vonuló lelkész. Török József, a czeg-
lédi ev. egyházközségnek 41 éven át volt lelkésze nyuga-
lomba vonul. Május 16-án búcsúzott gyülekezetétől. Az 
ünnepélyen megjelent Iiaffay Sándor budapesti ev. lel-
kész, Török volt tanítványa és első s.-lelkésze és meg-
hatott szavakban köszöntötte az érdemes lelkipásztort. 

Fontos határozatok. Az Egyetemes Konvent leg-
utóbbi ülésében a lelkészi nyugdíjintézet ügyrendjén a 
következő módosításokat eszközölte: Az E. K. a szóbanforgó 
szakaszok helyes értelmezését illetőleg már határozott, de 
mindennemű további kétség eloszlatása czéljából össz-
hangban a nyugdíjintézeti ügyrend 80. §-ával a nyugdíj-
intézeti ügyrend 36. és 39. §-ait a következőleg ki-
egészített szöveggel állapítja meg: A nyugdijintézeti 
tagság mindig az állás elfoglalását követő év január 
havának 1. napján veszi kezdetét. Ha azonban a tag-
állását január 1-én foglalja el, tagsága is ezen a napon 
kezdődik. Minden állás és javadalomváltozás hatálya 
csak az azt követő év január havának 1. napjával kez-
dődik. Ha azonban az állás- vagy javadalomváltozás 
január 1-én áll be, hatálya is már ettől a naptól számít. 

A nyugdíjintézeti ügyrend 81., 82., 83., 90., 92. 
és 93. §-ait hatályon kívül helyezi s azok helyére a 
következő új §-okat iktatja be: 81. §. iMinden járulék 
azon év január havának 1. napján esedékes, a melyre 
kivettetett. A folyó évre kivetett járulékok július hó 1. 
napjáig kamatmentesen fizethetők le az egyházmegyei 
pénzkezelőnél. — 82. §. A július hó 1. napja után fize-
tett járulékok után a kirovás évének július hava 1. nap-
jától a befizetés napjáig számított 40/o -os késedelmi 
kamat jár. Nem jár késedelmi kamat a július 1. napja 
után befolyt járulékok után az esetben, ha a járulékok 
a 93. §-ban előirt levonás útján szedettek be a második 
félévi kongruából, korpótlékból, vagy adósegélyből. — 
83. §. Október hó 1. napján a pénzkezelő mindazokhoz 
fizetési felszólítást intéz, kik járulékaikat addig be nem 
fizették. Ezen felszólító levelekhez szükséges nyomtat-
ványokról a végrehajtó-bizottság gondoskodik. — 90. §. 
Az ellenőrzés gyakorolhatása végett a pénzkezelő nov. 
1-én kimutatást terjeszt az espereshez a hátralékos 
tagokról, egyházközségekről és tartozásaikról. — 92. §. 
Az esperes a hátralékosoknak a folyó évi járulékok 
fizetésére a viszonyokhoz képest július hó 1. napjától 
számítva hat hónapig terjedhető halasztást adhat. Meg-
tagadó határozata ellen jogorvoslatnak van helye a püs-
pökhöz. Az adott halasztásokról a végrehajtó-bizottság 
az esperes által esetről-esetre azonnal értesítendő. — 
93- §. A lelkésztagokat terhelő járulékok a második fél-
évi korpótlékból, vagy a második félévi állami lelkészi 
fizetéskiegészítésekből hivatalból levonandók. A fenntartói 
járulékok ugyanígy, az egyházközségek második félévi 
adósegélyéből vonandók le. E levonás azon egyházi ható-
ság kötelessége, mely a korpótlékot és az állami fizetés-
kiegészítést a lelkészeknek, illetve az adósegélyt az egy-
házközségeknek közvetlenül kifizeti. 

A dunamelléki egyházkerületben az egyetemes adó-
alapból megszavazott segélyben részesülnek : Ápostag 990, 
Mórágy 2327-04, Budafok 160, Csúza 143'55, Dráva-
szabolcs 316, Dunaföldvár 50, Harta 10, Kerekegyháza 
71, Majosháza 48, Péczel 274, Pilis 20'34, Terehegy 
5'40 K. A két első új segély, a többiek felemelések. — 
Tökekamat-segélyben részesülnek az 1915. évben: Kő 
200, Piros 600, Tiszakálmánfalva 200, Baranyahídvég 
350, Drávacsehi 450, Luzsok 350, Peterd 600,'Kónádfa 
350, Sámod 200, Turony 400, Kiskunfélegyháza 700, 

Szánk 500, Vezseny 600, Felsőmocsolád 600, Kapoly 
50, Nagyberény 200, Nyim 300, Budafok 400, Erzsébet-
falva 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. Összesen 12,750 K. Tőkében: 255,000 K. 

ISKOLA. 

A budapesti theol. akadémián f. hó 1-én volt a 
tanévzárás a 30-án befejezett kollokviumok után. D. e. 
9—l-ig volt a kerületi szabályzat értelmében szokásos 
nyilvános vizsgálat, a melyen a fenntartó-testület kép-
viseletében Petri Elek egyházkor, főjegyző, Lévay Lajos 
és Nagy Ferencz esperesek jelentek meg. A hallgatók-
nak csak mintegy fele volt ott. — Délután volt a szo-
kásos theol. választmányi ülés, a melyen Szilassy Aladár 
gondnok és Lévay Lajos esperes elnökölt. A tárgysoro-
zat kevés pontból állott. Egyik lényeges részlete ugyanis 
az ösztön- és segélydíjak odaítélése szokott lenni és ez 
most hiányzott a tárgysorozatból. A tanulók egy része 
kórházi szolgálatot teljesít és így ezekre való tekintettel 
az ösztöndíjakról majd csak a szeptemberi ülésben ha-
tároz a választmány. Mindössze a Kátai Endre tolnai 
ref. esperes által kitűzött 120 K pályadijat ítélte oda a 
választmány sikerült történelmi munkáért Major János 
theologusnak és a Nagy István-féle szónoklati verseny-
díjat juttatta a győztesnek Szabadfi Elek II. o. hallga-
tónak. Kátai esperes újból 120 K pályadíjat tűzött ki; 
a tételt most a rendszeres theologia tanára adta. A Nagy 
Ferencz esperes által kitűzött 100 K pályadíjra a rend-
kívüli viszonyok miatt nem érkezett pályamunka, a ha-
táridő decz. 31-ig hosszabbíttatott meg. Az általa az 
ülésben újból felajánlott és köszönettel fogadott 100 K 
pályadíjra a szeptemberi ülésben történik a tétel kitű-
zése. A választmányi ülés végén Szilassy Aladár elnök 
meleg szavakban mondott elismerést és köszönetet a 
három évi buzgó, odaadó szolgálatért a referensnek, 
Marton Lajos igazgatónak. Utódja a jövőben dr. Pru-
zsinszky Pál lesz. — A választmányi ülés után volt a 
tanév ünnepélyes bezárása a díszteremben, a melyen ének 
után a lelépő igazgató mondott szép exhortácziót az 
ifjúsághoz, buzdítva őket a hűséges kötelességteljesítésre. 
O utánna Petri Elek ker. főjegyző a fenntartó-testület 
nevében mutatott reá arra, hogy csak akkor maradhat 
meg nemzetünk, egyházunk, ha őseinkhez méltóan szupre-
mácziánkat megőrizzük tudományban, erkölcsben, buzga-
lomban. Az igazgató hála- és további segedelemért, ál-
dásért, békességért esdő imája és a Te benned bíztunk 
éneke fejezte be az emlékezetes ünnepélyt. 

Vizsgálati elnökök. Dr. Baksay Sándor püspök a 
folyó tanévi érettségi vizsgákhoz elnökökül kiküldötte 
a budapesti főgimnáziumhoz Nagy Ferencz pesti egyház-
megyei esperest, a kecskeméti főgimnáziumhoz Mészáros 
János kecskeméti lelkészt, a kiskunhalasi főgimnázium-
hoz Szilády Áron kiskunhalasi lelkészt, a nagykőrösi 
főgimnáziumhoz dr. Szőts Farkas theol. tanárt. — Á nagy-
kőrösi tanitóképezdénél az osztály- és befejező képesítő-
vizsgák elnökéül a kerület részéről Takács József czeg-
lédi lelkész működik. 

A tanerők igénybevétele. A vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter körrendeletben értesítette valamennyi tan-
felügyelőt, hogy a háború val összefüggő rekvirál ásókkal 
kapcsolatos munkálatokra, valamint a háború tartania 
alatt az iskolai szünidőben a körjegyzői irodákban fel-
halmozódott munkákra és általában a közigazgatásban 



feltétlenül szükséges és el nem halasztható megfelelő 
más teendők ellátásánál kisegítőleg az összes állami és 
községi elemi népiskolai tanerőket, mint állami, illetőleg 
köztisztviselőket a törvényhatóság vezetőinek rendelkezése 
szerint igénybe lehessen venni. A felekezeti elemi nép-
iskolai tanerők megfelelő felhasználásának elrendelése 
iránt az illetékes egyházi főhatósagokat szintén meg-
kereste a miniszter. 

Emlékünnepélyek. A Bethlen-kollégium elöljáró-
sága, tanárkarai és ifjúsága Nagy Lajos tanítóképző-in-
tézeti igazgató és Szabó Árpád hősi halált szenvedett 
rendes tanár emlékére 1915 május hó 9-én (vasárnap) 
d. e. 11 órakor a kollégium dísztermében emlékünnepélyt 
rendezett, melyen a tanítóképző és főgimnázium ének-
és zenekarainak megfelelő számai mellett imát mondott 
Juhász Albert képezdei vallástanár, az emlékbeszédeket 
pedig Nagy Lajos felett, utóda, Fejes Áron képezdei 
igazgató, Szabó Árpád felett pedig kollegája, Jékely 
Lajos tanár, tartották. A kegyeletes ünnepen az ifjúság, 
tanárkar és elöljáróság teljes számmal vett részt, de 
nagyszámmal a városi közönség is, mely hálás kegye-
lettel emlékszik a két kiváló tanárra és polgártársra. 
— A Miskolczi Tanári Kör 1915. évi április hó 25-én 
d. e. 11 órakor a felső kereskedelmi iskola dísztermében 
a csatatéren hősi halált halt tagja, Szombathy Kálmán 
emlékére díszgyűlést tartott. A díszgyülésen előkelő és 
nagyszámú közönség jelent meg, a kik Szombathy Kál-
mán 10 esztendei ref. felsőbb leányiskolái tanársága alatt 
általános tisztelettel és szeretettel látták körükben a 
hazája védelmében immár megboldogult tanárt. Nagy-
számmal jelentek meg volt tanítványai s a Miskolczi 
Tanári Kör csaknem minden egyes tagja. A díszgyűlést 
a városi dalárda gyászéneke nyitotta meg. Ezután Bajai 
Armand minorita rendház-főnök, a Miskolczi Tanári Kör 
elnöke bevezető szavai után Mitrovics Gyula dr. debre-
czeni kollégiumi könyvtárigazgató, a ref. tanárképző-
intézet igazgatója tartott az elhunyt felett emlékbeszédet. 
— A pápai ref. főiskolában is megható emlékünnepély 
volt, melyet a hittanhallgatók önképzőköre tartott a harcz-
téren elesett Hetessy Lajos II. éves theologus emlékére. 

EGYESÜLET. 
A Protestáns Országos Árvaegylet a mult szom-

baton tartotta meg 56. közgyűlését a Prot. Országos 
Árvaházban Kovácsy Sándor ny. miniszteri tanácsos el-
nöklésével előkelő közönség jelenlétében. A közgyűlést 
a himnusz vezette be, majd Kaczián János ev. esperes-
lelkész mondott hazafias érzülettől áthatott buzgó imát, 
mire Kovácsy Sándor elnök megnyitóbeszéde következett, 
a melyben mindenek előtt lelkes szavakban köszöntötte 
a harcztéren legendás hősiességgel küzdő véreinket her-
vadhatatlan érdemeikért; majd mély részvéttel megemlé-
kezett Teleki Sándorné grófné haláláról, ki 40 évig védő-
asszonya volt az egyletnek, nagy érdemeit az évi jelen-
tésben közölt életrajz méltatja! elparentálta aztán dr. 
Jármay Gyulát, a számvizsgáló-bizottság 40 éven át volt 
tagját, Gyöngyélyi Jánosnét, a nőválasztmány régi érde-
mes tagját, ki végrendeletileg két darab Pesti Magyar 
Kereskedelmi Bankrészvényt hagyott az egyletre; rész-
véttel adózott továbbá dr. Zsilinszky Mihálynak, dr. Bal-
lagi Aladárnak és Bendl Henrik egyleti pénztárosnak, 
kiknek fiai hősi halált haltak. Lelkesen üdvözölte dr. 
Szontagh Félix egyetemi rk. tanárt, kórházi főorvost, ki 
immár 25 éve a Prot. Országos Árvaház érdemekben 
gazdag orvosa, úgyszintén Brocskó Lajosné tanítónőt, 

Máchik Gyuláné árvaanyát, Csontossy Emilia segédárva-
anyát eredményes árvaházi működésük 25. évfordulója 
alkalmából. A közgyűlés a jubilánsokat zajosan megélje-
nezte. Köszönetet mondott a Macher és Roszner szállító-
czégnek, a mely 25 év óta segíti elő az árvaház növen-
dékeinek zebegényi nyaralását a málhának ingyenes 
szállításával az el- ós visszautazáskor. A megnyitóbeszéd 
után elnök ismertette a Brocskó Lajos kir. tanácsos, 
igazgató által híven és szépen megírt jelentést az egy-
let és árvaházának 1914. évi működéséről, minden tekin-
tetben örvendetesnek mondható. Az egylet vagyoni mér-
lege a következő adatokat tünteti fel: a bevétel 87,850'20, 
a kiadás 78,700"87 K volt, a maradvány tehát 9149-33 K. 
A tőkevagyon 1.290,243*82 K. Az egylet a két magyar 
hadikölcsönre összesen 250,000 K-t jegyzett, mely ösz-
szeg az egylet 350,000 koronára becsült budai telkeinek 
eladási árából fedeztetik. Az egylet gondozó védelmét 
összesen 183 árva élvezi, a kik közül 105 budapesti 
árvaházában, 9 a rozsnyói ev árvaházban, 10 a torzsai 
ev. szeretetházban, 3 a locsmándi ev. Bethánia szeretet-
házban, 22 pedig családoknál van elhelyezve, azonkívül 
34-et pénzzel segít. A növendékek sorában 8 hadba-
vonult apának gyermeke van. Választásokra kerülvén a 
sor, a közgyűlés nagy lelkesedéssel Tisza Istvánné gróf-
nét választotta meg az egylet új védőasszonyául. A szám-
vizsgáló-bizottságba Gonda Béla, Kurd Endre és Hajts 
Jakab, a nőválasztmányba Tuczentaller Aurélné válasz-
tatott meg. Végül Biró Izabella árvaházi növendék, ta-
nítójelölt, remek imát mondott a hazáért, mely könnyeket 
csalt a szemekbe, a mire a jelenvoltak a Szózatot éne-
kelték Brocskó Imrike tanítónőjelölt precziz harmónium-
kísérete mellett és ezzel a közgyűlés véget ért. 

Négy nyári diákgyűlést rendez ez évben a Magyar 
Ev. Ker. Diákszövetség, miután egy egységes konferen-
czia tartása a jelenlegi viszonyok között lehetetlennek 
bizonyult. A gyűlések színhelye és ideje a következő : 
Ete (Komárom m.), június 16—20; a nagyenyedi kol-
légium orbói vadászkastélya június 23—27; Debreczen-
ben a Nagyerdő, június 27—július 1 ;.Szenclendre, június 
30—július 4. Bármelyik konferenczián tetszés szerint 
résztvehet minden főiskolai hallgató és középiskolai fel-
sőbbosztályos tanuló. Az öt napra terjedő gyűlés Összes 
költsége (részvétel, szállás, élelmezés) 16 K. Á programm 
kiemelkedő sorozatai: Nemzeti életünk problémái; Krisz-
tus személyisége ; A keresztyén élet tényei; Apologétikus 
előadások; gyakorlati problémák; Háborús aktuálitások. 
Előadókul egyes konferencziai vidékek tudományos éle-
tének és diákvilágának vezető embereit sikerült meg-
nyerni a vezetőségnek. Az összes konferencziákra ki-
terjedő részleges prospektust szívesen küld a Diákszövetség 
központi irodája: Budapest, VIII., Üllői-út 16/b. Nem 
lehet eléggé ajánlanunk az evangéliummal való meg-
ismerkedésnek e nagyszerű alkalmát lapunk olvasóinak 
figyelmébe. Tegyenek meg mindent arra nézve, hogy 
minden diákismerősük résztvegyen valamelyik konferen-
czián. 

Meghívó. Az Ev. Leány-Diákszövetség 1915. június 
havában tartandó nyári gyűléseire szeretettel meghív min-
den egyetemi hallgatónőt, tanítóképző-intézeti és felső-
osztályú gimnáziumi növendékeket, egyszóval minden diák-
leányt és szívesen lát minden érdeklődő hölgyet. A körü-
löttünk folyó hareznak, a milliók harczának nem lehet más 
a végső czélja, mint hazánknak, nemzetünknek szebb, bé-
késebb, igazabb, tisztább jövője. Ezért a czélért nemcsak a 
harcztéren lehet küzdeni, hanem lehet és kell nekünk is, itt-
honmaradottaknak, férfiaknak és nőknek egyaránt s az 
elsők között nekünk, diákleányoknak. Első konferencziánk 



a Baár-Madas leányiskolában június 5—9-ig lesz. A má-
sodik június 27—30-ig később meghatározandó helyen. 
A tárgysorozatból egyelőre a következő előadásokat emel-
hetjük ki: Nemzeti életünk múltja és jelleme. Nemzetünk 
jövendő hivatása. Kikre van szüksége a magyar nemzetnek. 
Hogyan tekintjük életpályánkat. Krisztus mint Bíró, Krisztus 
mint Király, Krisztus mint Megváltó. A háború erkölcsi 
egyenértéke. Teljes és végleges programmot minden érdek-
lődőnek szívesen fogunk küldeni. A délutáni órák szabadok, 
ezt az időt kirándulásokkal fogjuk eltölteni. A részvétel, 
elszállásolás és ellátás díja napi 3 K. A gyűlésen való 
részvételre jelentkezni lehet írásban, vagy személyesen 
(naponta d. u. 5 —6-ig) az E. L. Dsz. titkáránál (Buda-
pest, IV., Vámházkörút 14, I. em. 8). 

GYÁSZROVAT. 
Özv. farkasfalvi Mauchs Jenőné a maga és gyer-

mekei nevében a következő gyászjelentést adta ki: Pro 
patria ac virtute! A Mindenható megmásíthatlan akara-
tában megnyugodva, megtört szívvel tudatjuk, hogy far-
kasfalvi Mauchs Jenő jogszigorló, a cs. és kir. tiroli 
1. császárvadászezred zászlósa folyó hó 11-én az északi 
harcztéren Debiczánál roham közben, három golyótól ta-
lálva, hősi halált. Feledhetlen hősünk porhüvelye a hely-
színén, a bajtársak sortüze közben adatott vissza az 
anyaföldnek. — Mondanunk sem kell, hogy a legmélyebb 
részvéttel osztozunk a lesújtottak nagy gyászában. Az 
elhunytban mi is lapunk kedves, ifjú, szolgálatra kész 
dolgozótársát és ott a harcztéren is leghálásabb olvasó-
ját, szövetségünk titkárának odaadó segítőtársát gyászol-
juk. Eveken át volt buzgó munkás tagja a Bethlen 
Gábor-körnek ; nemes, tiszta, becsületes ifjúi élete, sze-
rénysége, mélységes hite például volt sokak előtt. — 
A szeptemberi nehéz harczokban, Lengyelországban sú-
lyosan megsebesült és heteken át feküdt egy przemysli 
kórházban, az első körülzárolás és a borzalmas ostrom 
ideje alatt. A vár felszabadítása után itthon volt, innen 
ezredéhez ment Innsbruckba és onnan vissza az északi 
harcztérre. Április 24-én írta hozzánk utolsó, ragaszkodó 
szeretetéről tanúskodó üdvözletét és mondott köszönetet 
lapunkért és kért hiterősítő olvasmányokat . . . Szerető, 
áldó kegyelettel őrizzük emlékét! 

Nádasdi Dániel fogarasi állami főreáliskolai tanár 
Nádasdi Alajos debreczeni ny. főreáliskolai tanár fia, 
Vámos Dániel volt mórágyi lelkész unokája az északi 
harcztéren szívén golyótól találva, hősi halált halt. Két 
kis árvával itt maradt özvegye, szül. Vámos Angyalka 
siratja elestét. 

A hajdúböszörményi ref. Bocskay-főgimnázium igaz-
gatótanácsa és tanári kara mély megilletődéssel és a 
veszteség súlyos fájdalmával tudatja, hogy Kiss Érnő 
főgimnáziumi ének- és zenetanár a déli, majd az északi 
harcztéren kapott sebei következtében, folyó hó 8-án, 
az aradi városi kórházban, életének 28-ik, tanári szol-
gálatának negyedik évében, hosszas szenvedés után, 
lelkét Teremtőjének visszaadta. 

Áldott legyen emlékezetük! 

Pályázat. 
A nagykörösi és dunamelléJci ref. tanítóképző-intézet 

fenntartó testülete pályázatot hirdet a nyugdíjazás foly-
tán 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 tanítóképzőintézeti ének-
és zenekar vezetése; templomi, egyházi, egyháztársadalnii 
és iskolai ünnepeken az énekkar előkészítése és vezetése. 

Megbízatás esetén a főgimnáziumban az énektanítás 
ellátása s az énekkar vezetése megfelelő külön díjazás 
ellenében. 

A tanítóképző-intézetben részére beosztható, köte-
lezett óraszáma: 24. 

Javadalom : 2000 (kettőezer) K törzsfizetés, melyhez 
járul a 46,447—1909. számú vallás- és közoktatásügyi 
szabályzat értelmében az állami fizetéskiegészítés a szol-
gálati időnek megfelelő összegben; 600 K lakásbér, 
200 K ötödéves korpótlék. 

Pályázhatnak tanítóképzőintézeti és középiskolai 
képesítéssel bíró ref. vallású ének- és zenetanárok. 

Pályázók születési anyakönyvi kivonattal, a végzett 
előtanulmányokat, képesítettséget, esetleg eddigi tanári 
működést, hadkötelezettségi és egészségi állapotot igazoló 
okmányokkal felszerelt kérvényeiket 1915. június 15-ig 
nyújtsák be a nagykőrösi ref. tanítóképző-intézet igaz-
gatóságához. 

Az állás folyó évi szeptember hó 1-én elfoglalandó. 
A megválasztott tanár kötelezett és jogosult tagja 

az országos tanári nyugdíjintézetnek. 
Nagykőrös, 1915. évi május hó 30. 

Váczy Ferencz, 
igazgató. 

Felelős szerkesztő : B. Pap Is tván. 

HIRDETESEK. 

O l p / f p O O T T Ó gőzüzemre berendezett csász. 
l y l L V J L I v V/ I 1 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 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 dí jmentesen szolgál. :: 

Summítfarofc 
aCegjobb 



Torony-órák 

i 
Ehlő magyar óragyír gőzerő-

berendezéssel. 

palota- városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

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. 

A l e g j o b b 
kályhákat é s ^ ^ k a n d a l l ó k a t 

császári és Jzdjcál-yl 
u_d.-va.rl szállító 

szállít 

H E I M H . 
B t i d l a p e M t , T h 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 ezea 

a Tédö-
^egygyei. 

Prospektusok ét költségvetések Ingyen és bérmentv*. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 
Budapesten Thonet-udvarban. 

M á r i a V a i é r i a t * t o * a l O . 

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 . 3.00 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 

8IJ 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 0.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hivek 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. 

É p e n most j e l en t meg1. Épen most j e l e n t m e g 

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. 

Legújabb 

theologíaí újdonságok 
Á r a K 

Bir tha József . Háborús beszédek és imák —.50 
Emléksorok a somogy-kilitii keresztyén ifj. egyesület-

nek csatatérre vonult tagjairól —.20 
Fülöp Béla. Búcsúztatók hadban elesettek felett. . . 1.— 
János i Zol tán. Papi dolgozatok. IX kötet alkalmi egy-

házi beszédek, k ö t v e 6.— 
Keresz tes i Károly. Ima szükség s háború idején . . —.20 
Nagy Lajos. Isten és a háború —.50 
Lie. Ráez Kálmán. Jézus a János evangyélioma fé-

nyében 1.20 
Raffay S á n d o r . Imakönyv evangyéliomi keresztyének 

számára, kö tve • 3.— 
Szabó S. Zsigmond. Virágvasárnaptól hnsvétig. Nagy-

héti elmélkedések és imádságok 1.50 
S z a p p a n o s Gyula. Imádságok háborús időkben az ott-

honmaradottak számára —.24 
— Istenre bízom magamat. Egyházi beszédek háborús 

időkben 3.— 
S z e n t k i r á l y i Károly . Imádságok háborús időben . . 1.— 
— Tavaszi imádságok háborús időben —.80 

— Portóra egyes könyveknél Í0 fillér küldendő — 

K a p h a t ó k ; 

Hegedűs és Sándor 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 

Debreczenben 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 
A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és k i t űnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

" H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 
Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 

(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mi l l ió korona 
évi árúforga lommal . 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
B u d a p e s t e n r V I I L ke r* , M á r í a - u t c z a I h s z á m • T e l e f o n ; J ó z s e f 3 4 — l O * 

Elvállalnak minden-
nemű, az épitésí szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészitését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Na gy g yakor lattal b író 
speczíálisták 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. 

Kívánat ra személyesen is 
megjelennek, va lamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. . . . . 
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VIZSGÁI JUTALOMKÖNYVEK 
Képes Ujtestamentom (60 fillér), olcsó protestáns imakönyvek, val-
lásos iratok, fali mondások, olcsó ifjúsági iratok. Filléres könyvtár, 
® Vasárnapi könyvtár stb., állandóan raktáron vannak ® 

2, 4, io koronás csoportok 
összeállíthatók, csak azt kérem közölni, hány példány a jándékkönyv legyen. 
® Iskolai végbizonyítvány-nyomtatványok állandóan raktáron vannak ® 

KÓKAI LAJOS 
BUDAPEST 

IV., KAMERMAYER KÁROLY-UTCZA 3 
PROTESTÁNS IRÁNYÚ KÖNYVKIADÓ 
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PROTESTÁNS 

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 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 : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Sebes tyén Jenő, 

T a r i Imre dr. é s Veress Jenő. 

E l ő f i z e t é s i á r a : 
Egész évre: 18 kor . , fé lévre : 9 ko rona , 

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

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. Az Élet Könyvéből : Az örök tűz. — Vezérczikk : Gondolatok György Endre beszéde felett. Custodius. — Tárcza : 
Galambos Pál. Muraközy Gyula. Látogatás az Erzsébetházban. Marjay Károly. — Bel fö ld : Az egyetemes konvent 
gyűlése. II. — Külföld : Stein a világháború lélektanáról. III. Szlávik Mátyás. — Irodalom. — Egyház . — Iskola. 
— Egyesüle t . — Gyászrovat. — Pályázat . — Hirde tések . 

Az Élet Könyvéből. 

Az örök tűz. 

„Azért jöttem, hogy e vi-
lágra tüzet bocsássak és mit 
akarok, ha az immár meger-
jedett. Luk. 14.u. 

Többször megmondotta Jézus, hogy miért jött. Itt 
is ilyen kijelentésével találkozunk. Azt mondja azért jött, 
hogy tüzet, bocsásson e világra. 

A tűz onnan felülről jött, égből szállt alá. Onnan 
hozta a monda szerint a mesebeli hős is. Ez a föld és 
mindaz, a mit ölén hordoz, önmagában kietlen, iiideg és 
sötét. Szüksége van a világnak a felülről jövő tűzre, 
hogy legyen világosság, melegség, tiszta élet itt a földön. 

Jézus tüzet bocsátott a világra. Szükség volt erre 
a tisztító tiizre. Mennyi pusztulást, romlást hordozó, az 
életet gyökerében mérgező anyag volt itt ebben a vilag-
ban felhalmozva, a minek el kellett égnie, meg kellett 
semmisülnie. A salak kemény, az anyag, a „világ" ha-
talmas és ellenálló volt. Hatalmas tűznek kellett hát 
alászállnia, 1: <y, kiszabaduljon, levegőhöz, éleihez jus-
son, a mi ig n értékes és kiválhasson a lenyűgöző 
környezettől. 

Tüzet hozott Jézus. A ki előtte járt, az keresztelt 
vizzel, ő pedig jött, hogy hozza a tűznek keresztségét. 
Meggerjedt már életében. Látták, érezték csodás erejét 
azok, a kik között tanított hatalommal és méltósággal 
és a kik megtapasztalták egész egyéniségéből kiáradó 
csodálatos erőt. De ellenállhatlan hatalommal akkor tört 
elő a tüz, a mikor eljött a „keresztség", a szenvedés, 
a halál ideje. Azóta ég a meggerjedt tűz egekig érő 
lángokban. 

A tűz, melyet Jézus bocsátott alá örök, soha ki 
nem alvó tűz. A Lélek szítja, táplálja egyre fokozódó 
diadalmas tisztító erőre. Mily nagy szükség van reá. Em-
beri gonosz indulatok özöne, egyéni, társádalmi, nemzeti 

életet mételyező bajok, sok fa, szalma, pozdorja, kell, 
hogy mindez elégjen a meggerjedt örök tűzben. 

Kell a tűz, hogy legyen világosság, melegség, új 
élet az elhamvadt romok felett. így volt a múltban, így 
lesz a jövőben is. Rombolni, pusztítani könnyebb, mint 
alkotni, építeni. A tűz, a melyet Jézus gerjesztett, nem-
csak perzselő, a régieket elhamvasztó, hanem a lelkeket 
megaczélozó, egybeforrasztó új erőket kiváltó tűz is. 
„Együtt valának" ez volt a tűzkeresztségen átmentek 
ismertető jegye. 

Most az életér kioltó, egeket pirosra festő, pusztító 
tüzek mellett gondoljunk arra a tűzre, a mit Jézus bocsátott 
a világra. Szenvedést jelent ez is és halált is, hiszen Jézus 
lelke is érezte a szorongatíatást, a midőn látta a szen-
vedések tűzkeresztségét, a melyen át kellett mennie. 
De mi ne oltani, hanem a Krisztus Lelkével egyben 
magas lángokra szítani igyekezzünk ezt a tüzet, a mely 
iioz tisztulást, egybeforradást, meleget s életet. 

Sokszor elfeledkezünk Jézusnak erről a munkájá-
ról, jellemvonásáról. Pedig e nélkül nem lenne a kegye-
lemmel, igazsággal teljes Megváltó. Vonakodunk bele-
menni abba a tűzbe, a mely az ő lelkében mindig itt 
van a világon. Visszarettenünk attól a Megváltótól, a 
kiről a patmosi látnók írja, hogy szemei olyanok, mint 
a tűzláng és az ő orczája, mint a nap, a mely fényes 
az ő erejében. De hangzik felénk is a szózat: ne félj, 
jöjj és menj a belőlem kiáradó, tisztító, bűnöket per- . 
zselő, bilincseket olvasztó tűzön át az életre! 

GONDOLATOK GYÖRGY ENDRE BESZÉDE 
FELETT. 

Hogy egyházi életünkben új élet tárnad-e a most 
viharzó istenítélet nyomán ? — Erre a kérdésre csak a 
jövő ád végleges választ. A jelek biztatók, de nem épen 
csalhatatlanok. Minden sírnál, minden koporsónál, minden 
fájdalmas esetnél ott van az a bizonyos „oldalnyilallás", 
mely könyet is fakaszt, imádságra is buzdít, talán el-



határozásokat is szül, de azért mi, lelkipásztorok, látjuk 
csak igazán, hogy Istennek látogatásai bizony kevés 
embernél hoznak lelki emelkedést. Itt is igaz marad az 
írás szava: „a kinek van, adatik és megszaporíttatik, a 
kinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, a mije van" 
(Máté. 25^g.)- A Jóbok hite most állja a tűzkeresztséget 
s lesznek bizonyára tántoríthatatlan bizonyságtevők. De 
a nagy többség ott vergődik, hánykolódik a szenvedések 
hullámain. Dehogy talál fix pontot 1 Mentőcsónakja nincs: 
hitét rég elvesztette. A nyert talentumot gyiimölcsözet-
lenül hevertette, sőt elvesztegette. Önmagához következe-
tesen most is észokokkal próbál vigasztaló magyarázatot 
találni. Üres, vagy legfeljebb öntelt szívvel kutatgatja 
Isten bölcseségének mélységeit. Elhibázott erőlködései 
csak kételyeit növelik, lelkét keserítik. Oly nehezen akar 
eljutni e boldogító vallomáshoz: „Uram, nem értelek, 
de szeretlek. Kezed kemény, de el nem eresztem". Pedig 
e szavaknak megfelelő érzület, csak kezdete az új életnek 
s még e kezdettől is mintha nagyon messze volnánk. 

* 

A magyar ref. egyháznak a múltban teljesített nagy 
szolgálatait, érdemeit kétségbevonni nem lehet. „A leg-
nagyobb szükség idején jelentkezett nálunk az evangélium 
vallása, mint az ég vigasztaló angyala. „Nemzeti nagy 
létünk nagy temetőjét, Mohácsot" gyászoló magyarság 
benne találta meg mintegy önmagát, benne ébredt új 
életre. Nemzeti erényei benne erősödtek, faji sajátságai 
benne szépültek. A szenvedések csak javára váltak. 
„A teher alatt növekedett a pálma." A sorsa egy volt 
a nemzet sorsával. Ez egyik legfőbb dicsősége, a mi 
magában hordta a jutalmat is. 

Az állam felébredt lelkiismerete észrevett minket. 
Ma már a nagy nemzeti hivatás felemelő érzetén kívül 
más jutalmunk is van. Még mindig nem érdemünk szerint 
való ugyan, mert a mostoha gyermek szerepéből még 
nem estünk ki. Hisszük azonban, hogy a most dúló 
világháború után, melyben a magyar faj kimetszett bé-
lyege, a magyar kálvinistaság vérzik legtöbbet, jönni 
fog a teljes megértés. 

Hogy az állam segítő keze mennyiben érinti auto-
nómiánkat, hogy mennyit kell engednünk a „szabad egy-
ház" álláspontjából, azt fontolják meg az arra hivatottak. 
Az az állítás azonban, hogy az államsegély erkölcsileg 

* hátrányos, vagy épen romlásba vivő lenne, a maga merev-
ségében nem fogadható el. Sőt a jelen körülmények 
között épen az államsegély teszi lehetővé, hogy „az 
egyházi élet körül való érdeklődés és buzgalom" olyan 
czélok szolgálatába állíttassék, melyekre eddig szűkös 
anyagi helyzetünk miatt gondolni sem lehetett. E czélok 
közül kettőt emelek k i : a gyülekezeti tartaléktőkét és 
a keresztyén charitas munkáit. A hívek minden áldozat-
készségét elnyelte eddig a kiáltó szükség, a lenni, vagy 
nem lenni kérdése. Még istendícsőségének munkálása 
is nem egyszer ferde útra tévedt. Mert ha akadt is valaki, 
a ki például templomi széket készíttetett a gyülekezet 

szegényeinek „Isten dicsőségére", azért e szegények 
koldulással tengették életüket Isten gyülekezetének gyalá-
zatára. Most azonban megvan a lehetőség arra, hogy 
apró-cseprő szükségletek, követelmények nyűgeitől szaba-
dulva, az áldozatkészek figyelmét olyan dolgokra irá-
nyítsuk, a melyek egyházunk fennmaradását anyagiakban, 
még inkább az erkölcsiekben biztosítják s csakugyan 
az Isten örök dicsőségét szolgálják. 

Az esperesi jelentések is örömmel üdvözlik az 
államsegélyt, épen a fent említett okból. S e részben 
igazán felemelő példákra hivatkoznak. Az egyházépítő, 
hiterősítő, charitatív munkák fellendülése egy időre esik 
az egyházak állami segélyezésével s tegyük hozzá: a 
lelkészcsaládok nyomorúságos helyzetének javításával. 
Ez elvitázhatatlan tény. Mindazáltal nagy hiba lenne 
ebből azt a bántó következtetést levonni, hogy íme a 
lelkipásztorok közönséges bérmunkások. A kí ismeri a 
mi roppant egyszerű életmódunkat, annak szájából nem 
hallatszik e vád. Nem tudom, mennyiben szűnt meg 
„közmondásos igénytelenségünk", de azt tudom, hogy a 
lemondás erényét még mindig módunkban van gyako-
rolni. Kultúrigényeink ki nem elégíthetése pedig sokszor 
veszélyezteti munkánk sikerét. A legnagyobb bajon azon-
ban segítve van. Az „atra cura" üldöző démona meg-
fékezve, megélhetésünk valamennyire biztosítva. Erről 
lehet szó. S mi elismerjük, hogy már ez is kész lehe-
tőség arra, hogy „ne kérges kezű, korlátolt mesterem-
berek", hanem hivatásos őrállók, Isten szolgái legyünk. 

A kedvező fordulatnak — ismétlem — nem áll 
útjában áz államsegély, sőt bölcs irányítás mellett sok 
áldás fakadhat nyomán. Bajok persze vannak s ezek a 
bajok részben a multak öröksége gyanánt maradtak 
reánk, részben az új idők szülöttei. A teljes magunkra 
utaltság korában is voltak csapnivaló presbitériumok, 
önző belhivatalnokok. Az egyházfegyelem meglazulása 
sem írható épen az új nemzedék számlájára. Hogy mi 
lesz a jó orvosság, majd gondolkozunk róla. Azt azonban 
már most sem hiszem, hogy a megcsontosodott orthodoxia 
lenne az egyetlen út, melyen megoldást kereshetünk. 
Dicső emlékezetű Kálvin Jánosunk is sok mindent más-
kép ítélne meg ma, mint akkor, majdnem négyszáz esz-
tendővel ezelőtt. Az ő zászlaja alatt állunk, de Krisz-
tusra esküszünk, a ki „tegnap és ma és mindörökké 
ugyanaz". 

* 

Kétségtelen, hogy egyházunk most nagy válaszúton 
van. Egy kérdés áll előttünk, melyet a költő a hazára 
vonatkoztat, de most épen olyan joggal alkalmazhatjuk 
egyházunkra is : „Levél a szűk jelen karán S mi vár 
reád majd a jövő során?" 

Mint a mennydörgés szavára, csendesedett el most 
minden. „Isten csatáival semmi sem állítható szembe, 
csak a hallgatás" — mondja a német költő. De — úgy-e ? 
— a hallgatás szörnyű nihilizmusa mellett nem tart-
hatunk ki. A háború nem valami „Deus ex machina", 
mely önmaga fordít jóra mindent. Legfeljebb kedvező 



helyzetet teremt a munkára. Összetör, megaláz, hogy 
aztán jöhessen az igazi emelkedés, a lelki újjáépíttetés. 
Itt vár az egyházra óriási feladat, melynek teljesítése 
egyenesen létérdek is. 

Bízó reménységgel lehetünk. Egyházunk e nagy 
tüzpróbát is dicsőséggel állja meg. A múltnak tapasz-
talatai, édes-bús emlékei, a jelen tépő fájdalmai, hatal-
mas segítőink lesznek abban a becsületes törekvésben, 
hogy a modern élet nagy problémáinak megoldásánál 
senki ne hagyja figyelmen kívül az Istent, a tökéletes 
életet. Specziális egyházi életünkben is bizonyára több 
lesz a keresztyén szeretet, a szent egyesség a most felénk 
is mennydörgő intés után: „fogadjuk a csapást, miként 
a jó napot; ne hagyjuk el egymást, ha minden elhagyott". 
(Tompa.) A szeretet tanít meg majd minket sok mindenre, 
mert „a ki szeretetben van, az Istenben van és az Isten 
is ő benne" (I. János 4.1Ö.). Mindenekfelett pedig tanít-
son meg arra, hogy Istennek országa nem beszédben áll. 

Mikor Mirabeau a legnagyobb szónoki sikerét aratta, 
egy volt miniszter sietett hozzá gratulálni. Mirabeau azon-
ban e szavakkal tért ki a gratuláczió elől: „Mire való 
ez? Én az egész szónoki dicsőségemet odaadnám egy 
napért az ön életéből, a mit élt; mert az ön élete a 
jellemnek, a felelősségnek, a hűségnek, a vallásosságnak, 
az odaadó szeretetnek élete. Én tudok beszélni, maga 
tud élni". 

Beszélni mi is tudtunk mindig, nagyon szépen. 
Próbáljunk ezentúl szépen élni! 

Cuslodius. 

TÁRCZA. 

Galambos Pál. 
Az énekben ő volt az első . . . 
— Mikor a zsoltár zengve szárnyal 
Az ő szava . . . a tiszta, csengő 
Versenyre kelt az orgonával. 
. . . Most hátán borjú, vállán fegyver, 
De zsebében az öreg zsoltár 
— Imádságos tiszta lélekkel 
Indult a harczba — Galambos Pál. 

. . . Egy éjjel, — hogy utána néztek 
A Gönczölnek, mely hazaindult, — 
Szólt Pál: „Örömmel halok én meg 
Hiszen kalász nő porainkbul; 
Az fáj csupán, — ha elhantolnak 
Zsoltárének nem lesz síromnál" — 
. . . S tört fényét, honi csillagoknak 
Elnézte búsan Galambos Pál. 

S jött a halál . . . Sötét, nagy éjjel . . . 
Fehér virágon vér a harmat . . . 
Pál vért patakzó mély sebével 
Felkönyököl . . . távolba hallgat . . . 

. . . Mily könnyű lenne tovamenni 
Ha zengne Istenem ! a zsoltár . . . 
— Próbálná, nincsen hangja semmi, 
Elfúlad liörgve Galambos Pál. 

Egyszerre hallga! Láthatatlan 
Minden kis fűszál orgonázik . . . 
Zsoltár zúg titkos, zengő karban 
Az a régi — és mégis másik . . . 
A kis templom . . . ím, arczok kelnek 
A tiszteletes úr is ott áll . . . 
— S míg mind-mind buzgón énekelnek, 
A zsoltárének hangja mellett 
Meghal mosolyogva — Galambos Pál . . . 

Muraközy Gyula. 

Látogatás az Erzsébetházban. 

„ . . . istentisztelet az Isten 
és az Atya előtt ez: megláto-
gatni az árvákat . . . " 

(Jakab l. í ; .) 

Itt, Budapest közvetlen közelében a szórványok 
gondozása nagy gondot okoz a lelkipásztornak. Mint az 
égen a csillagok, oly sűrűen és szétszórva épülnek a 
kisebb, nagyobb lakóházak. Ha a szórványokban isten-
tiszteletet tartunk is: a 300—400 léleknek — a kik így 
egymástól távol, ismeretlenül élnek — csak kisebbik 
része jön el. A mióta a szép, meleg, tavaszi napok be-
következtek, tervszerűen, sorban egymásután a szórvá-
nyaink területén levő községek határába, annak is szép, 
fás, füves, árnyas részére, kirándulásokat teszünk. Ilyen-
kor tehát nem csupán a gyülekezet lelkipásztora látogatja 
meg az illető szórványt, hanem az egész gyülekezet — 
mint olyan — apraja, nagyja a vasárnapi iskolás gyer-
mekekkel, konfirmáltakkal egyetemben keresi fel. így 
azután a szórványban lakók is érzik, hogy nem csupán 
az egyházi adójuk iránt érdeklődik az egyház, hanem 
ő irántuk is. A gyülekezet szeretetének és érdeklődésének 
kézzelfogható jele az, hogy a gyülekezet lelkészével, 
presbitereivel együtt látogatja meg őket. A kirándulás 
helyét és idejét előre tudatjuk a szórványban lakók közül 
a buzgóbbakkal és azok házról-házra járva meghívják 
személyesen az ott lakókat. így még munkát is bízunk 
rájuk. Szinte becsületbeli kötelességüknek tartják, hogy 
összeverbuválják a híveket. Az összetartozandóság ér-
zetét nagyszerűen növeli ez a munka. A vasárnapi 
iskolásgyermekek az ott lévő gyermekekkel, a felnőttek 
pedig egymással ismerkednek meg. Az iratterjesztés 
könyveiből is viszünk egy csomót magunkkal, hogy a 
nyomtatott szó is terjessze az evangéliumot. 

Az idő egy része a felnőttek és a gyermekek szá-
mára rendezett különböző társasjátékokkal elmúlván, 
következik a legfontosabb, a miért voltaképen az egészet 
rendeztük : az istentisztelet, ott künn a szabadban. Ter-
mészetesen mindig a helyhez, időhöz, alkalomhoz illően. 
Bőségesen találunk a bibliában olyan helyeket, a melyek 



ilyen szabadban tartott istentiszteletről szólanak. Ezekben 
nagyon alkalmas textusokat lelünk. 

A ki részt vett már ilyen kiránduláson, csak az 
tudhatja, hogy milyen öröme kicsinek, nagynak, a ki 
csak ott volt. Egész héten csakis erről folyik a beszéd 
otthon, a gyárban, az irodában. Hogy hogy is volt, mint 
volt? Ki mit mondott? Legnagyobb azonban a megláto-
gatott szórványban lakó hívek öröme és ebből fakadó 
hálája. Elkezdenek most már érdeklődni az egyház élete, 
dolga, munkája iránt is. Jobban, sűrűbben elszánják 
magukat arra is, hogy bejöjjenek a templomba. Mikor 
egy másik szórványnak a meglátogatása kerül sorba: 
összebeszélnek, csoportba verődve, ők is együttesen részt 
vesznek benne. Még a szórványban lakó másvallásúak 
számára is örömet jelent a gyülekezet ilyen látogatása 
távolabb lakó atyánkfiainál. A magyar nyelvű istentisz-
telet, az ige hirdetése nagyon-nagyon érdekli őket. Szere-
tettel közénk hívjuk őket: oly boldogok. Még a leg-
egyszerűbb is hangosan mondja: „Milyen szép, hogy a 
reformátusok így összetartanak . . . " stb. Helyben is 
nemcsak a szószékről hirdetjük ki a kirándulás helyét, 
idejét jókor, hanem a gyülekezet minden egyes tagjának 
kötelessége személyesen hívogatni Ösmerőseit, barátait, 
rokonait, szomszédait. így aztán, ha akarna is, ő már 
el nem maradhat, mert aktív résztvevő és vendégeket 
is hívott, ilyenformán tehát neki ott kell lennie. 

Bűzzel a munkaággal oda tudunk férkőzni még a 
legtávolabb állóhoz is, mert helyébe megyünk s ha már 
mi messziről odafáradtunk: restelli, hogy ő, a ki hely-
ben van, ki ne jöjjön. No meg odaki a szabadba, haj-
landóbb kijönni, mint a templomba elmenni. 

A hasonló viszonyok között élő gyülekezetek ve-
zetőinek figyelmébe ajánljuk azt a kedves, kipróbált 
eszközt. 

* 

A Nagypénteki Református Társaság budaörsi Er-
zsébetháza itt van szomszédunkban. Mint a legközelebbi 
ref. egyház lelkésze, régóta készülődtem már ezt az in-
tézményt megtekinteni. Vasárnapi iskolás gyermekeink 
nagy csoportját látva, eszembe jutottak az apostol szavai: 
„. . . istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglá-
togatni az árvákat . . . " 0 közülük is, a kik itt gond-
talanul játszanak a kertemben, hányan lettek árvákká 
most? . . . Hányszor beszélünk különben is előttük ár-
vákról. Eh, elviszem őket is, használjuk fel ezt is a 
nevelésükre. Hadd lássa fogékony, gyermeki szivük, hogy 
a krisztusi szeretet fel tudja venni az árvák gondját is. 
Tehát kirándulás. Melyik napon? Itt van a róm. kath. 
egyház ünnepnapja az Űrnapja, ez jó lesz . . . Űrnapja, 
híveim számára akaratlanul is munkaszünet lévén, e nagy 
róm. kath. községben a munkaadók túlnyomó többsége 
róm. kath. Az ám, mit is csinálnak a szülők e napon? 
Bámulják a fényes úrnapi körmenetet. 

Habár ez az árvaház nem szórványunk is, csinál-
junk olyan kirándulást, mint a szórványokba szoktunk. 
Kettős istentisztelet lesz. Maga a látogatás is már az és 

mi tartunk is, külön is. így határoztuk el, hogy az a 
gyülekezet a maga egészében meglátogatja ezt a ref. 
szeretetintézményt. 

Reggel 8 óra után indulás Budaörsre gyalog. A szép, 
nagy csapat sorba áll. Elől a vasárnapi iskolások, aztán a 
felnőttek. Gyönyörű idő kedvez. Az öröm csak úgy su-
gárzik le a gyermekek arczárói, oly boldogok. Virágos 
mezőkön visz át az útunk. Jobbra-balra a mezei virágok 
ezre nyílik, színpompázik. Bizony a sorok is felbomlanak: 
az nem lehet, hogy bokrétát ne kössünk ennyi szép-
ségből. A Kamara-erdő szélén halad a keskeny ösvény. 
A lehajló lombsátor nekünk is enyhe hűvöst ád. Bent 
az erdőben madarak trilláznak, a reggeli imájukat most 
zengik el a Teremtőnek. A keskeny gyalogösvény szét-
szakítja a párokat, már csak libasorban haladhatunk a 
térdig érő buja fűben. Hosszú hosszú sor. Az eleje már 
ott messze jár, a vége pedig csak most kanyarodik fel 
a hegynek. Elől a boldog gyermekek, hangjuk versenyre 
kél a csicsergő madarakéval. Elénk színű ruhájával 
mindegyik egy-egy pompás színfolt a smaragdzöld fűben. 
Mintha óriási pipacs virítana ott, amaz pedig, mint nagy, 
hófehér lepke szálldos . . . A mellettünk elfutó sínpáron 
hosszú katonavonat siet. Piros, fehér, zöld — ugyanazok 
a színek ! — nemzeti lobogó, sok sok zöld galy és nyíló, 
még el sem hervadt virág ékesíti a vagonok sötéten 
nyitott száját. A melegben ingujjra vetköződött katonák 
fehérlenek az ajtóban, mint az ásító száj fogai.. . A mint 
meglátjuk egymást: kölcsönös kendőlobogtatás . . . Mintha 
mind jó ismerősek volnánk . . .? ! Azok is vagyunk, egy 
édes anyának, a magyarnak fiai . . . Es most, ezek a 
kendőt lobogtató, kedves fiaink vígan daloló szóval men-
nek értünk küzdeni, győzni, vagy meghalni az álnok, hit-
szegő olasz ellen . . . Már a vonat is alig látszik, de 
azért, mintha valami apró pontok még mozognának, még 
onnan is visszaintegetnek, mintha az otthoniaktól bú-
csúznának . . . 

Az árvaház kapujában Molnár Imre igazgató fogad 
bennünket szeretettel. Megtekintjük az egész intézetet. 
Mindeneket szépen, ékesen és jó renddel találunk. Utol-
jára nézzük meg az imatermet. Egész megtelik a terem 
velünk. Pedig még csak most jön a 48 árva. Kedvesek, 
tiszták, pirospozsgás arczúak, virít rajtuk a jó egészség. 
Hát gyönyörű helyen is laknak. Mit érne a hely minden 
szépsége, ha nem volna jó vezető, fő. Jól esik a szi-
vünknek hallani, mikor az árvák egész gyermeki biza-
lommal szólítják az igazgatójukat és feleségét papának, 
mamának. Valahogyan megérezzük, hogy az van itt, a 
mit pénzért sem lehet megvenni: szeretet. Mint kedves 
légkör, vett körül bennünket a lehajolni tudó, segíteni 
kész, családot alkotni egyedül tudó, képmutatás nélküli, 
meleg szeretet. 

Gratulálunk mindazoknak, a kik ezt a papát és 
mamát oda állították a szeretet munkájába. Templomban 
lévén, akaratlanul is ének csendült meg mindnyájunk 
ajakán. Rövid fohász után a budafoki egyház a Filippi 
levél 4. rész 4—9. verseivel köszöntötte az árvákat. 



Néhány karének, szavalat, a „Te benned bíztunk . . . " 
éneklése. így kezdődött az ismerkedés. 

Ebéd után, künt a szabadban a sokféle társas-
játékban összeismerkedett a két gyermeksereg . . . Mi 
pedig közéjük álltunk, akaratlanul is a költő szavát idézvén: 

„Hadd feleljtsem el, hogy férli lettem, 
Hogy vállamon . . . " 

Nem is 25 év van már, hanem egyikén-másikén 
félszáz is. A különböző versenyeken szép falimondásokat, 
képeket, evangéliumi jó könyveket nyertek nagyok ós 
kicsinyek. Az intézet szép szőllője, gyümölcsös és vete-
ményes kertje, modern felszerelésű méhese . . . mind mind 
a körültekintő, hűséges munkáról s vezetésről beszélnek. 

Elröpültek az órák, mint a sebes szárnyú pillan-
gók . . . Az árvaház lakói s a mintegy 90 főre menő 
látogató sereg a lombsátor alatt utoljára gyűl össze Azt 
dicsérni és imádni, a ki mindezt ingyen, kegyelemből 
adta. A zöld pázsit a pad, a gyepszőny.egbe itt-ott élő-
virág van beleszőve. A templom boltozata a kéklő ég. 
Itt szárnyal az ének fel a magasságba, fel . . . mintha 
semmi akadálya sem volna . . . Oly jól esik ennyi öröm, 
ennyi áldás után hálákat adni. Egész nap megteljesedett 
a szívünk hálával . . . most csak egyszerű szavakban, 
mint gyermekek, kiöntjük az Atya előtt. Az ige az Efes. 
6 : 1—4. alapján hangzik a gyermekekhez és szülőkhöz. 
Mint a gyümölcs a fán, szótlanul csüngnek mindnyájan, 
kicsik, nagyok, a beszélő ajkán. Legyen áldott, jó földbe 
hulló, gyümölcsöt termő az elhintett mag. Szívet indító 
szavalatok, karénekek, együttes ének, a nemzeti imádság: 
a himnusz zárják be a napot. 

Búcsúzás. Kedves köszönő szavak. Hálás tekintetek. 
Meleg kézszorítások. Áldott napnak az emlékével szí-
vünkben, gyalogosan újra neki vágunk az útnak. Bibor 
színben égnek fejünk felett a messze szálló fellegek, a 
búcsúzó nap csókolta őket pirosra . . . 

Marjay Károly. 

BELFÖLD. 

Az egyetemes konvent gyűlése. 
II. 

A második napi gyűlésen az egyetemes adóalap 
végrehajtó-bizottság jelentését változatlanul elfogadták. 
Kimondták továbbá azt, hogy az adócsökkentési segé-
lyeket a kiutalás után 30 nap alatt rendeltetési helyükre 
kell juttatni, hogy a kósedelmeskedésre vonatkozó pa-
naszok végre megszűnjenek. 

A Presbiteri Világszövetség elnökének szívélyes 
levelét a konventi elnökség hasonlóval viszonozta. A vi-
lágszövetség tagsági díjra (évi 500 K) vonatkozólag 
azonban azt indítványozza, hogy azt a háborúra való 
tekintettel, továbbá intézkedésig ne küldjék el. — Elvi 
szempontból fontos dolog volt a dunamellóki egyházker. 

felterjesztése a vasárnapi munkaszünetről alkotandó tör-
vény tárgyában, a melyben azt kérjük, hogy ez a munka-
szünet legyen a lehetőségig teljes. A konvent pártolja 
a javaslatot s helyesli, hogy a törvényt még a korcs-
mák életére és a tisztviselők vasárnapi munkájára is ki 
kell terjeszteni. 

A háborúban elesett tanítók családtagjainak támo-
gatását a konvent a kerületek figyelmébe ajánlja. A re-
formáczió négyszázados évfordulójának megünneplési mó-
dozatainak megbeszélését a kerületi elnökségek s a 
konventi elnökség közös konferencziájára bízza. — 
Tervbe vette a konvent egy egyetemes ref. egyházi tér-
kép elkészítését is. Ezt azonban most, a háborúra való 
tekintettel, egy időre elhalasztja. — A háború folytán 
menekülni kényszerült egyházi belhivatalnokok kiadá-
sainak megtérítését méltányosnak találja. 

Nevezetes felszólalásra adott alkalmat a tőkesegély-
osztó-bizottság javaslata az 1915—19. évi segélyezési 
programúi tárgyában. Ennél a pontnál Boér Elek szólalt 
fel s logikus, döntő érvekkel fölépített beszédben ismer-
tette azt a méltánytalanságot, a melyet Erdélvlyel szem-
ben a segélyezéseknél eddig elkövettek. A beszéd — ha 
tapasztalataink külső jelei nem csaltak — mindenkit meg-
győztek. De még erősebb volt a kerületi érdek s így 
törtéut, hogy az 1915. évre Erdély már ismét a régi 
aránytalan módon kapja erősen megkurtított segélyét. 
Boér Elek beszédjéről különben lapunk vezetőhelyén is 
megemlékeztünk. 

A belmissziói bizottság jelentését dr. Baksa Lajos 
előadó terjesztette elő. 53.000 K a kiosztott összeg, 
ebből kerületünk 10,000-et kap. A segélyemelésre és új 
segélyekre vonatkozó kérvények ezúttal nem voltak figye-
lembe vehetők. Már több ízben elmondottuk azt a véle-
ményünket, hogy a „belmisszió" alatt nemcsak épen a 
szórványok gondozását kellene értenünk. Alapos revízió 
alá kellene venni az úgynevezett missziói egyházak 
ügyét is. Missziói segélyt adunk anyaegyházaknak, holott 
ezeket más forrásból kellene talpraállítanunk ós akkor 
új meg új missziói pontokat lehetne létesítenünk olyan 
helyeken, a hol ezekre égető szükség van. 

Az amerikai egyházmegyéről szóló jelentés már 
előzetesen megjelent és a konventi jegyzőkönyv mellék-
lete leend. Érdekkel olvastuk el ezt. A jelentés egyik 
leglényegesebb enuncziácziója, hogy a két amerikai egy-
házzal, a Refornied és Presbyterian Church-el való vi-
szonyunk nem változott. Ez utóbbi folytatta a mi akcziónk 
elleiii munkáját. Elperelte a newbrunswicki templomot 
és Clevelandban, a hol két egyházközségünk is van, 
egy harmadikat állított fel és ennek élére olyan ameri-
kai lelkészt (Holt) állított, a ki itt nálunk tanult meg a 
mult évben magyarul. Hiába, az amerikai politika oda-
irányul, hogy a kivándoroltakat állandó lakosokul nyer-
jék meg. Ezt elvégre nem is lehet rossz néven venni 
tőlük. A fődolog az, hogy nekünk minden erőnkkel meg 
kell őriznünk ott lévő híveinket, vissza kell csalogatnunk 
őket és okos szocziálpolitikával elejét kell venni a ki-



vándorlásnak. Hisszük, hogy ezen a téren a nagy háború 
után alapos változások állnak be. 

Egyébként Amerikában az 1913. évben a mihoz-
zánk tartozó gyülekezetek körében (28 anya. és 9 társ-
egyház) 1508 keresztelés, 566 esketés, 404 temetés, 222 
konfirmálás volt; úrvacsorával 19,786 lélek élt. Ezek az 
adatok mutatják egyfelől a mi itthoni vérveszteségünk 
nagyságát és másfelől a 10 év előtt, 1904-ben megin-
dult egyházi akczió eredményes munkáját. 26 rendes és 
3 s.-lelkészünk működik ott künn, 4 rendes és 3 segéd-
lelkész! állás van üresedésben. 

Élénk érdeklődés mellett a püspöki kar javaslata 
az egységes liturgia (agendás könyv) kötött alkatrészei 
tárgyában. A liturgiális bizottság ugyanis már összeállí-
totta ezeket a kötött részeket (1. 1911. és 1913. évi 
konv. jegyzőkönyveket). Végső bírálat és simítás czél-
jából kerültek ezek a püspöki kar elé, a mely előre 
kinyomatott jelentésben számolt be munkájáról. A javas-
lat tárgyalása folyamán élénk és magas színvonalú vita 
volt a bűnbánati imát követő „három kérdés" (hitvallás) 
szövege felett. 

A püspöki kar a liturgiális bizottság által szöve-
gezett kérdéseken (1911 kon. jk.) lényeges változtatá-
sokat javasol; javaslata a régi Milotai-féle szöveghez 
ragaszkodik. A liturgiális bizottság u. i. szerintünk nagyon 
nagyon helyesen, a harmadik kérdést úgy szövegezte; 
hogy az a római levél és a heidelbergi káté logikus 
beosztása szerint a keresztyéni életre vonatkozó fogadalmat 
tartalmazza. így van ez a pfalzi agendában is. A püs-
pöki kar javaslata szerint a harmadik kérdés továbbra is 
hitkérdés, a feltámadásra és örökéletre vonatkozó maradna. 
A kérdés tárgyalásánál egyébként gróf Tisza István 
is felszólalt és kérte a konventet, hogy ezek a kérdések 
úgy állapíttassanak meg, hogy mindenki, liturgusok és 
hívek egyaránt, jó lelkiismerettel magukévá tehessék 
ezeket. Tudvalevőleg a három kérdés feltevése nem 
is mindenütt szokásos; a hol nincs szokásban, nem is 
kell forszírozni, ez különben is nem az úrvacsorai, hanem 
a gyónó istentiszteletnek volt részlete a pfalzi liturgiában. 
A végleges megszövegezést majd a püspöki kar és a 
liturgiális bizottság Baltazár püspök elnöklete mellett 
együttes ülésben eszközli. Kár lenne, ha ennek a kér-
désnek eldöntése késleltetné az agendás könyv meg-
jelenését. 

Érdekes részlete volt a tárgysorozatnak az auszt-
riai „ev. egyházi főtanács átirata az általa kiadott egy-
házi énekek és úrvacsorai rövid agenda tárgyában" cz. 
pont. Erről már lapunkban is megemlékeztünk. A főtanács 
u. i. bécsi tábori lelkészünk (Csikesz S.) közreműködé-
sével 4 nyelven (magyar, német, cseh, lengyel) úrvacsorai 
agendát és közösen énekelhető énekeket adott ki egy 
füzetben és ezt 20 példányban a konvetnek is megküldte. 
Az előadó (Nagy Károly) javaslata értelmében a konvent 
köszönetet mond a sikeres kísérletért és felhívja azokat 
a lelkészeket, a kiknek alkalmuk van idegen nyelvű 
katonák között is pásztori munkát végezni, hogy fordul-

janak a konventi előadóhoz ilyen füzetekért. De ez az 
ügy szélesebb körre terjedő megbeszélésre is alkalmat 
adott. Németh István püspök, a ki a háború kezdete 
óta nagy szeretettel karolta fel a katonai lelki gondozás 
ügyét, reámutatott arra, hogy a mi ref. tábori lelkészeink 
számára gondoskodni kell ref. agendákról, mert a had-
ügyminiszter csak luteránus agendás könyveket bocsát 
ezeknek reudelkezésére. A konvent felkéri az elnökséget, 
hogy járjon közbe a hadügyminisztériumnál arra nézve, 
hogy ref. lelkészeink megfelelő agendás könyveket kap-
janak. Hát ebben a dologban már csakugyan kellett 
volna tenni valamit, mert rendesen úgy történik a dolog, 
hogy Iegtöbbnyire sürgöny útján behívott lelkészeink az 
utolsó perczben alig tudnak megfelelő könyveket szerezni. 

Dr. Baltazár Dezső püspök indítványozta, hogy a 
Konvent gondoskodjék egy olyan könyv szerkesztéséről, 
a melyből a késő utódok is értesülhessenek a mi magyar 
ref. egyházunk viselkedéséről a nagy háború alatt. Az 
anyaggyűjtés a püspöki hivatalok útján történnék, A terv 
a parókhiális könyvtárbizottság elé kerül. A könyvnek 
természetesen teljes őszinteséggel kell majd feltárnia a 
helyzetet. 

Az Egyetemes Tanügyi Bizottság sok pontból álló 
jelentéseinek tárgyalásáról nem szólunk, ezekről már 
bővebben emlékeztünk. Az ülést dr. Kenessey Béla püs-
pök imája zárta be. 

KÜLFÖLD. 

Stein a világháború lélektanáról.* 
(A „Nord und Siid" 1915 májusi füzetében.) 

III. 

Nehezebb a mi leszámolásunk Anglia akarat- és 
néphatalom államával, mely konkrét megtestesülése ennek 
a „hatalomhoz való akaratnak"', a melynek állambölcse-
leti formuláját Hobbes, Spinoza és Nietzsche formulázta. 
Angliának néppszichológiai típusa a megtestesült volun-
tárizmus. Nem Schopenhauer-n&k, a könyörület filozófu-
sának „élethez", hanem a kárörvendő Nietzsche-nek bru-
tális „hatalomhoz" való akaratát tanítja. 

A perfid Anglia ép úgy hirdeti a vizeken, mint az 
orosz „autokráczia" a szárazon való abszolút egyed-
uralmat. Anglia nem csupán a „Magna Charta" s a 
„Habeas Corpus Acta", hanem a féktelen szigeti indivi-
duálizmus s a kollektív egoizmus országa. Ez pedig az 
individuálizmus élet- és világfelfogásának a torzképe, 
Eucken, a nagy jénai bölcselő szerint annak egocentriz-
musa. „Én én vagyok" s csak az angolban írják nagy 
betűvel az „F-t. Mint szocziológus az önzésnek ezt a 
nagyravágyó alakját Anglia földrajzi szigeti elzárkózott-
ságára vezetem vissza, mely a lakosság szaporodásával 
szigeti elszigeteltségében mindaddig makacsul ellentállott 
minden ellenségnek, míg Zeppelinek és U-tengeralatt-

* A mult számból technikai okok miatt kimaradt. 



járók nem voltak. Hinc illae lacrimae ! A német fotta, 
főleg a légi gépmadarak, érzékenyen érintették az elbiza-
kodott angolok idegeit, mivel — s az be is igazolódott 
— joggal féltették szűzies érintetlenségüket. 

Az angol élet- és világfelfogás, mint Eucken há-
borús előadása kimutatta, 600 esztendő óta individualista 
és utilista ízű és jellegű. Már a XIII. században taní-
tották az angol nominalisták, hogy csak az egyes és nem 
az általános a való. Az önfenntartás az angol bölcseség 
kezdő- és végpontja. Még a tudományt is, tanítja Bacon, 
csak azért műveljük, mivel hatalomra vezet. Tantum 
suim possumus, quantum scimus. Abból vezette le egy-
kori titkára Hobbes Tamás, Anglia legnagyobb gondol-
kodója a „selfish" rendszerét, ki a Stuart-ház reakcziós 
politikájának volt a radikális fanatikusa. Hobbes szerint 
az állam a szükség szülte alkotás, az akaratnak, erő-
szaknak és hatalomnak czentruma vagyis egy valóságos 
halszörnyeteg, a „Leviathan". Hogy elkerüljük mindenek-
nek harczát mindenek ellen s az egoczentrikus bestia-
embert megfékezhessük, azért van szükség az „államra". 
Még az angol felvilágosodás legkiválóbb képviselője, 
Shaftesbury gróf is egyszer így nyilatkozott: kerék és 
akasztófa nélkül az emberi társadalom el sem képzel-
hető. S Locke mondotta azt az erős szót: dolgozni a 
munka kedvéért természetellenes valami. A szabadszellemű 
és szájú Mandeville pedig azzal a formulával boldogí-
totta a világot: „priváté vives, public benefits". Az uti-
litárizsmus élet- és világfelfogásának megalapítója: Ben-
tham F. azt tanította : „the greatest happiness of the grea-
test number" és Malthus Hobbesre való hivatkozással 
ezt az utilista egoizmust a maga elméletében az embryo-
szerű életre vezette vissza, a melynek aztán Darwin és 
Spencer „a létért való küzdelem" tanában adott kifeje-
zást. A Lockehez csatlakozó James-féle pragmatizmus 
ezt az elméletet így formulázta: az igazságnak is a ha-
szon a kritériuma; örökérvényű igazságok nincsenek. 
A német filozófusok, főleg Leibniz, állítólagos „velünk 
született igazságai" csak afféle „vérités de faits, matter 
of fact", s az álom körébe valók. Valamely fogalom igaz 
értéke annak hatásán („power to work") ítélendő meg. 
Minden ítélet csak addig és akkor igaz, a mennyire a 
társas boldogulásra hasznosnak bizonyul. így az isten-
fogalom a legigazabb, mert az emberiségre a leghasz-
nosabb. 

Az angol filozófusok szerint 6 évszázad óta a leg-
főbb értékfogalmakat azok haszna szerint mérlegelik, 
míg ezzel szemben a német gondolkodók, Kurcz Miklós, 
Reichlin és Melanchthon óta, a kötelesség ősnémet fo-
galma szerint, a melyet egy angol gondolkodó alkalmilag 
így határozott meg: a mások által tetjesítendő kötelesség 
érzete és tudata kellemetlen valami. S itt tér el az an-
gol és német élet- és világfelfogás egymástól. Az angolok 
a haszon népe, mely másokat dolgoztat maga helyett, a 
németek ellenben a kötelesség népe, a melynek a munka 
önczél s az állam felette áll az egyes embernek s a 
melynek az angolokkal ellentétben ideálja van az em-

beriségben, sőt czélja is van a világnak, a melynek az 
egyes ember csak értékes munkaeszköze. A németnek 
értékesebb az eszme a rideg valónál s a Kant-féle kate-
gorikus imperatívusban, nem pedig a kalmár kereskedelmi 
szellemben („enrichissez vous") látja az élet sivatagjának 
vezérlő csillagát. Anglia állami egoczentrizmusát a kate-
gorikus imperatívusz német filozófusa, Kant, 100 évvel 
azelőtt a következőképen ostorozta: „Az angol nemzet 
az emberek legértékesebb egésze, ha önmagához való 
viszonyában tekintjük. Mint állam, más államokhoz való 
viszonyában ellenben a legromlottabb, legerőszakosabb, 
leguralomravágyóbb és legharcziasabb az Összesek között". 

Egyesült erővel tehát meg kell törnünk Anglia 
tengeri monopóliumát, mely jelenleg kiéheztetési poli-
tikává tudott sülyedni a Fidschi-inzulánusnak azt a 
morálját követve: jó másnak a nejét elrabolni s rossz, 
ha az övét rabolják el, főleg ha szép és fiatal. Anglia 
akarat- és hatalomállama is azt tart ja: jó kiéheztetni a 
központi hatalmakat és rossz, ha az Ü. tengeralattjárók 
óriási Lusitaniáinak elsülyesztésével őt kiéheztetik. E vad 
morállal szemben az utolsó vércseppig kell küzdenünk 
s hatalomállamával szembe kell állítanunk a mi ész-
államunkat, ha azt nem akarjuk, hogy egész Európa 
egyrészről Oroszország satrapiájává s másrészről Anglia 
koloniájává ne sülyesztessék. Mert hát a történelem 
utolsó szava s igaz értelme nem a franczia illuzioniz-
must, sem az orosz szentimentálizmust, hanem a német 
és osztrák-magyar intellektuálizmust illeti! Úgy legyen ! 
Quod facit Deus! 

Eperjes. Dr. Szlávik Mátyás. 

IRODALOM. 

Az Igehirdető júniusi számának (ára T10 K) tar-
talma : Dr. Tóth Lajos : Ünnepeink jelentősége. (Pünköst 
után.) Báró Podmaniczky Pál: Merre van az örömnek 
útja ? (Vasárnapi.) Mészáros János : Ifjaink látása a nagy 
virradatban. (Vasárnapi.) Smid István : Miért legnagyobb 
a szeretet? (Vasárnapi.) Lukácsy Imre: Elveszett és meg-
talált élet. (Háború idején.) Révész János: Az aratni 
való sok, de a munkás kevés. (Háború idején.) Szerkeszti 
Révész János ev. és Soltész Elemér ref. lelkészek. Ki-
adóhivatal Nagybánya, Híd-u. 19 sz. Egész évre 12 K. 

Kispál András hazatérése a világháborúból czí-
men Csűrös István, a budapesti ref. főgimnázium vallás-
tanára, kedves, hangulatos elbeszélést írt egy féllábú, 
vaskeresztes hős székely katonáról a Takaró Géza által 
szerkesztett Igaz Gyöngyökben, a mely különlenyomatban 
is megjelent. Ez az elbeszélés különösen alkalmas olvas-
mányul szolgálhat sebesült katonáink számára. Egy pld. 
ára 20 f, 50 pld. 7 K, 100 pld. 12 K. Melegen ajánljuk 
sebesült katonák gondozásával foglalkozó lelkésztár-
sainknak. 

EGYHÁZ. 
Kitüntetés. Nagy örömmel közöljük mi is azt a 

tényt, hogy főgondnokunk, dr. Darányi Ignácz, valóságos 
belső titkos tanácsosnak ő felsége a király a Vörös-



Kereszt Egylet I. osztályú érdemjegyét a hadi ékítménnyel 
adományozta. Tudvalevőleg különösen a Hadifoglyokat 
Gyámolító és Tudósító hivatal élén fejt ki főgondnokunk 
áldásos működést a háború okozta szenvedés enyhítése 
és könnyek letörlése körül. További áldást és minden 
jó sikert kérünk Istentől az Ő nagy szolgálatára! 

A fronton. Örömmel értesültünk arról, hogy dr. 
Baltazár Dezső püspök és Barabás Samu, a kolozsvári 
ref. egyházmegye esperese, együtt meglátogatják fronton 
lévő katonáinkat, először a déli, azután az északi harcz-
téren. Áldás kísérje őket és szolgálatukat. 

Lesznek-e tlieologusaink ? Ezt a kérdést tárgyal-
tuk nemrég lapunkban abból az alkalomból kifolyólag, 
hogy nemsokára a 18 évesek is sor alá kerülnek. Erre 
nézve most csak annyit, hogy a legilletékesebb helyen 
megtették már a kellő és remélhetőleg czélravezető lé-
péseket arra nézve, hogy az egyházak igényei a hely-
zetnek megfelelő és más fontos érdekeket sem sértő 
módon kielégítést nyerjenek. 

Új tábori lelkészek. Tábori lelkészi tényleges szol-
gálatra kerületünkből újabban Kontra Aladár óbudai lel-
készt és Jávor János dunavecsei ref. hitoktató lelkészt 
hívták be; az előbbi a délnyugoti, az utóbbi az északi 
(orosz-lengyel) harcztéren teljesíti majd nehéz szolgála-
tát. Úgy halljuk, hogy közelebb még több lelkészt fog-
nak behívni kerületünkből is s így mindinkább több 
meg több gyülekezetünk marad ezekben a nehéz idők-
ben pásztor nélkül. Van olyan gyülekezet is, a hol nincs 
lelkész és a tanítókat is behívták. A mennyire csak lehet, 
kell megfelelő helyettesítésről és pedig sürgősen gon-
doskodni. A rendkívüli helyzetre való tekintettel, theo-
logusokat is lehetne az elárvult gyülekezetekbe kikül-
deni és pedig a háború tartamára fel kellene hatalmazni 
őket az összes lelkészi szolgálatok végzésére. — Sajnos, 
hogy nálunk nem történt semmi egyöntetű intézkedés a 
tényleges szolgálatban lévő lelkészek és helyetteseinek 
íizetésére nézve és félő, hogy ez majd itt ott kellemet-
lenségekre fog alkalmat adni. A nagyt. esperes uraknak 
kell ezt az ügyet is bölcs tapintattal elintézni. 

Seigneur Emilről, franczia lelkészjelöltről, a ki a 
mult tanévben budapesti ref. theol. akadémiánknak volt 
kedves hallgatója és a többi akadémiákat is megláto-
gatta, svájczi barátaink útján azt az értesítést vettük, 
hogy még mindig otthonában, Saumurben van. Hazatérte 
után, még a háború kitörése előtt, súlyos betegségbe 
esett és e miatt mindezideig szabadságolva volt és nem 
kellett gyilkoló fegyvert forgatnia; csak e hó folyamán 
vonul be katonai szolgálatra. Általunk is szívélyes és 
ragaszkodó hálás szeretetéről tanúskodó üdvözletét küldi 
jóakaróinak, tanárainak és tanulótársainak. — Emiitettük 
már, hogy a „Semaine Religeuse" genfi lap hosszú listáit 
közli az elesett franczia protestánsoknak, adja Isten, 
hogy ne találkozzunk ezekben az ő nevével! 

Egyházmegyei lelkészi értekezlet. A bácsi ev. 
egyházmegye május 27-én tartotta meg lelkészi értekez-
letét Újverbászon Wagner Gr. Adolf főesperes elnöklete 
alatt; ugyanakkor tartatott meg az esperességi tanítói 
egylet konferencziája is. Lelkészek és tanítók előzőleg 
közösen vettek részt a szent Úrvacsorában (ez szép szo-
kás !). A főesperes meleg hangú megnyitójában felhívta 
a lelkészeket, hogy e nehéz napokban mint keresztyének 
és honpolgárok tegyék meg híven kötelességüket s hogy 
a hívek, különösen a betegek, gyászolók, elcsüggedtek 
lelki gondozásában lankadatlan buzgósággal járjanak el. 
Azután Jahn Jakab, kiskéri lelkész tartott előadást: 
„Nemzetköziség és hazafiság" czimen. — A MELE kérdő-
pontjaira nézve az értekezlet a következő határozatokat 

hozza: 1. Az egyháztanács intézménye valamennyi egy-
házközigazgatási fórumon kiépítendő. 2. A püspöki szék-
hely nem állandósítandó. 3. Á püspöki II. lelkész jog-
körére nem szélesíthető ki a rendes lelkészi hivatal egész 
terjedelmére. 4. A külön egyetemes felügyelői állás fen-
tartandó: szintúgy a társelnöki tisztség is az eddigi 
gyakorlat szerint. Szerveztessék a felügyelő mellé a köz-
ponti iroda intézménye. — A főesperes indítványozza, hogy 
a lelkészek évenkint referáljanak a Luther Társaság, az 
Egyetemes Gyámintézet, a Protestáns Irodalmi Társaság, 
a torzsai árvaházról és a konfirmácziói oktatásról. 
A Lelbach-féle 300 koronás pályadíjra a jeligés, rend-
szeres theologia köréből vett munkák 1916 április 16-ig 
adandók be. A főesperes imájával a tanácskozás véget ért. 

A báró Baldácsy-alapítványt intéző bizottság dr. 
Zsigmondy Jenő kerületi felügyelő elnöklete alatt tar-
totta közgyűlését, melyen úgy az ev., mint a ref. és 
unit. egyház püspökei és felügyelői majdnem teljes szám-
mal vettek részt. A bemutatott évi jelentés utal a mai 
súlyos gazdasági viszonyokra s ebből folyólag az alapít-
ványt is érintő hátrányokra, amennyiben a bérlők közül 
egyesek hátralékban maradtak, mások pedig hadbavonu-
lásuk miatt nem tudnak megfelelni kötelezettségeiknek. 
Mindezek daczára a mult évben is kiutalt 165,000 K 
ezidén is folyósíttatott az egyházkerületek számára. 
A zárszámadások jóváhagyása s a költségvetés elfoga-
dása után az igazgató-választmányba hat évre Beniczky 
Árpád kerületi felügyelő, Petri Elek ref. leikés/., kerületi 
főjegyző, dr. Darányi Ignácz kerületi gondnok újból 
megválasztattak. 

A torzsai ev. árva- és szeretetház évi jelentéséből 
látjuk, hogy a szomorú viszonyok következtében nehéz 
viszonyokkal megküzdeni kényszerülő szeretetintézmény-
ben 45 gyermek talál állandó otthont. Ezekhez jön a 
12 újpázuai ev. árvaházi növendék. Az árvaház bevétele 
volt 16,036 81 K, kiadása 12,254 95 K, egy árva el-
látása tehát 215 K-ba került. A 379L86 K maradék 
már régen felhasználódott, úgy hogy az árvaház, külö-
nösen a mostani nehéz viszonyok között, hathatós tá-
mogatásra szorul. 

ISKOLA. 
A budapesti ref. theol. akadémia értesítője az 

1914—15- iskolai évről. Szerkesztette Marton Lajos 
igazgatótanár. Az értesítő most ez alkalommal már az 
iskolai év végén megjelenhetett. Az igazgatónak nem 
kellett referálnia sem az évi tanulmányi eredményről, 
sem az ösztöndijak kiosztásáról. A rendkívüli helyzetre 
való tekintettel mindezek elintézése — ha lehetséges! 
— a szeptemberi tanártestületi, illetőleg theol. választ-
mányülésben fog megtörténni. Az értesítő elején az igaz-
gatónak lapunkban is közölt szép évmegnyitó alkalmi 
beszéde van. Meleg elismeréssel emlékezik meg az igaz-
gató beszámolója során az akadémia hallgatóinak kórházi 
szolgálatáról (ezt közölni fogjuk). Theologusaink közül 
többen Hamar István és dr. Kováts István tanárokkal 
együtt mint polgárőrök teljesítettek jó szolgálatot. A ki-
mutatás szerint az intézetnek az év végén 16 IV. éves, 
20 III. éves, 16 II. éves és 23 I. éves, összesen 65 
hallgatója volt, a kik közül 36 teljesített betegápolói 
szolgálatot és 7 volt exmittálva. A növendékek közül 
44 volt a mi kerületünkből. A szülők foglalkozására 
nézve legtöbb (18) papíiú volt, 15 jött földmíves és 11 
iparos családok köréből. A Ráday Könyvtárról szóló jelen-
tésében olvassuk, hogy a könyvtár most már nyilvános 



és az év folyamán közel 400 látogatója volt. A könyv-
állomány 22,866 mű 34,474 kötetben. Nagy „hullámzás" 
volt, mint a jelentés mondja, az internátusban, a mely-
ben állandóan csak 28 theologus és az iskolai év vége 
felé a katonai szolgálatra való bevonulás miatt csak 15 
világi főiskolai hallgató lakott. Az ellátási dijat a mult 
iskolai évben a nagy drágaság daczára sem emelte fel 
a fenntartó testület, de az emelés a jövő iskolai évre 
elkerülhetetlen volt. E szerint a világi főiskolai hallgatók 
részére az ellátási díj 25%-aI nagyobb lesz, ugyanis 4-es 
szobában 1000, 2-es szobában 1250 K-t fizetnek. A theo-
logusok továbbra is 400, illetőleg 350 K-t (lelkész-, tanár-, 
tanítófiúk) fizetnek. Az elöljáróság azt is kikötötte, hogy 
senkinek sem lehet igénye az internátusban többre, mint 
délben két, este egy fogásból álló ételre. — A jövő is-
kolai év szeptember hó 18-án nyílik meg, ezt megelőző-
leg 6-tól kezdve lesznek a pót- és javító kollokviumok, 
írás- és szóbeli alap- és lelkészképesitő vizsgák. Ezekről 
majd még hírt adunk. Most csak annyit, legyen a jövő 
tanév jobb, nyugodalmasabb s eredményesebb az el 
múltnál! 

A budapesti ref. főgimnáziumban a mult héten 
7—11-ig volt az érettségi vizsgálat, Nagy Ferencz es-
peres elnöklete mellet; kormányképviselő most is Hegedűs 
István egyetemi tanár volt. Most 43 tanuló állt vizsgá-
latra. Jelesen 7, jól 17, egyszerűen 14 lett érett. 

Az új egyetemi rektor. A budapesti kir. tudomány-
egyetem rektora a jövő tanévben Beöthy Zsolt, a pápai 
ref. főiskola gondnoka lesz. 

Tanévzárás. A debreczeni kir. tudományegyetemen 
az 1914 — 15. első tanévet mult hó 31-én a nagytemp-
lomban tartott istentisztelettel zárták be, A hálaadó imát 
dr. Erdős József theol. dékán mondotta, a főiskolai kántus 
énekelt. A pálya- és ösztöndíjak kiosztása ott is elmaradt. 

EGYESÜLET. 
A Budapesti Ref. Ifjúsági Egyesület és Katona-

Otthon a mult hét folyamán költözött át új helyiségébe, 
a FII/ . , Főherczeg Sándor-utcza 28. sz. házba. A Katona-
Otthonnak az első emeleten szép, nagy erkélyes terem 
áll rendelkezésére. November hónapban ebbe a házba 
költözik át az Egyesület munkásotthona is. 

GYASZROVAT. 

Alexy János, a poltári (Nógrád m.) ev. egyházköz-
ség 32 éven át volt lelkésze, életének 75-ik, nyugdíjaz-
tatásának 14-ik évében hosszas szenvedés után Rima-
szombatban elhunyt. 

Vettük a következő gyászjelentést: Alantírott szü-
lők, testvérek, a nagyszámú rokonok nevében is bánatos 
szívvel jelentjük vízkeleti és Örkényi Ferenczy Máriá-
nak, gimnázium VII. oszt. tanulónak, a felejthetetlen 
kedves szép gyermeknek élete 17-ik évében, f. év június 

hó 5-én történt gyászos elhunytát. Debreczen, 1915 jú-
nius 5. Dr. Ferenczy Gyula egyetemi tanár nejével, 
Báthory Irénnel mint szülők, Ferenczy Ferencz joghall-
gató, kadét a Szurmay-csoportban, Ferenczy Ilonka, Fe-
renczy Irénke szerető testvérei. Pihenjen csendesen a 
boldog feltámadás reménysége alatt. — A mélyen lesúj-
tottak gyászában igaz részvéttel osztozunk ! 

P Á L Y Á Z A T . 

Pályázat. 
A nagyenyedi Bethlen-kollégium tanítóképző-inté-

zetében az 1915—16-ik iskolai évre betöltésre kerül 
egy segédtanári állás. Javadalmazása 2000 K, a melyből 
1000 K állami fizetéskiegészítés. — Pályázhatnak prot. 
vallású tanítóképző-intézeti, középiskolai, vagy polgári 
iskolai okleveles tanárok, illetőleg tanárjelöltek, a kiknek 
képesítésük van a magyar és német nyelv és irodalom 
tanítására. — Internátusi felügyelői tiszt teljesítéséért 
lakás és élelmezés jár. A tanszék rendes tanári tanszékké 
szerveztetik. — Kellően felszerelt folyamodványok 1915. 
év július l-ig nyújtandók be. 

Nagyenyed, 1915. június 1-én. 

Dr. Garda Kálmán, Fejes Aron, 
kollégiumi gondnok. igazgató-tanár. 

Felelős szerkesztő : B. P a p Is tván. 

HIRDETESEK. 

E R Z S E B E T R I 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. 

D I F f i p D A T T Y 1 gőzüzemre berendezett csász. 
l y l L U L I v " 1 1 v és kir. udvar i 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. :: 



GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-baii. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz-, jégkár és betöréses lopás 
ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös fellételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjarányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 14 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
üzlet feleslegéből közgyűlési határozat értelmében díjvissza-
térítésben. 

Biztosítási ajánlatok benyúj tandók 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 2,550.760 K 
Tartalékok 4,461.015 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kiű-

zetett tűzkárokban 15,050.000 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett jégkárokban 7,072.000 K 
Biztosított érték tűzben 1914. évben . . 960,000.000 K 

„ jégben „ . . 63,500.000 K 
Életüzlet állománya 19,013.428 K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„GOND VISELÉS" 

Országos Közp. Segélyző Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig te r jedő temetési segélybiztosítást nyújt, népbizosítási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 

ffl le lkész urak s z íve s f i g y e l m é b e ajánljuk a Kiadásunkban 
m e g j e l e n ő é s közkedve l t ségnek ö r v e n d ő úgynevezet 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 
3.60 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 

8U alaKban 17Va 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. 

Epen most jelent 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. 

Legújabb theologiai újdonságok!!! 
Á r a K 

Birtha József. Háborús beszédek és imák —.50 
Emléksorok a somogy-kilitii keresztyén ifj. egyesület-

nek csatatérre vonult tagjairól —.20 
Fülöp Béla. Búcsúztatók hadban elesettek felett. . . 1.— 
Jánosi Zoltán. Papi dolgozatok. IX kötet alkalmi egy-

házi beszédek, kötve 6.— 
Keresztesi Karoly. Ima szükség s háború idején . . —.20 
Nagy Lajos. Isten és a háború —.50 
Lic. Ráez Kálmán. Jézus a János evangyélioma fé-

nyében . 1.20 
Papp László. Üzenet északra, üzenet délre. Háborús el-

mélkedések —.60 
Raffay Sándor. Imakönyv evangyéliomi keresztyének 

számára, kö tve 3.— 
Soós Károly. Lten és a haza mindenünk. Egyházi be-

szédek háborús időben 1.20 
Szabó S. Zsigmond. Virágvasárnaptól húsvétig. Kagy-

héti elmélkedések és imádságok . . . . . . . . 1.50 
Szappanos Gyula. Imádságok háborús időkben az ott-

honmaradottak számára —.24 
— Istenre bízom magamat. Egyházi beszédek háborús 

időkben 3.— 
Szentkirályi Károly. Imádságok háborús időben . . 1.— 
— Tavaszi imádságok háborús időben —.80 
Szüts Lajos. A kenyér. A pénz. A Krisztus törvénye. 

Nyomorúságaink vigasza. Egyházi beszédek, tekintettel 
a háborúra 1.20 

— Portóra egyes könyveknél Í0 fillér küldendő — 

Kaphatók: 

Hesedfís és Sdndor KönyvKiadóhivatalában 

Debreczenben 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és k i t űnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 00 mi l l ió korona 
évi árúforga lommal . 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL kern Máría-utcza U. 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 gyakorlattalbíró 
speczíálísták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyházgyülekezetek-
nek iskolák és templomok, 
va lamint lelkészí- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

K ívána t r a személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással 

ÚJDONSÁG 
AZ IGAZI ÉLET F E L É 

ÍRTA: 

: BERNÁT ISTVÁN \ 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG ELNÖKE 

: • s 
m ÁRA 1 KORONA 2 0 FILLÉR Z 

K A P H A T Ó : KÓKAI L A J O S 
protest. szakirányú könyvkereskedésében 
B U D A P E S T , K A M E R M A Y E R K Á R O L Y - U . 3 
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PROTESTÁNS 

Megjelenik minden vasárnap, 
Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l 
IX., Ráday-utcza 28., a hová 
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 

Előfizetési á ra : 
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. 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI PAP ISTVÁN. 

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

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Sebes tyén Jenő, 

Tari Imre dr. es Veress Jenő. 

Dr.' Baksay Sándor püspök: 



DR BAKSAY SÁNDOR 
1832—1915. 

„ímé, az igaz e földön 
megnyeri ju ta lmát . . . " 

Példab. 11.,,. 

A munkában és eredményekben nem mindennapi, 
tiszteletben és szeretetben szokatlan mennyiséget nyert, 
harmonikus, hosszú földi pálya im elérte a határt. Mióta 
hitvestársát eltemette, ő maga is kívánt távozni e jelen 
való világból, a hol szerettei közül utolsónak maradt. 
Bár hallottuk, hogy testi erői hanyatlanak már, mégis . . . 
mégis oly szokatlan leírnunk, hogy püspök atyánk: dr. 
Baksay Sándor meghalt. Annyira megszoktuk galambősz 
fejét, szelídnézésű szemeit látni, hogy bizony fáj elköl-
tözését hallani. 

Tavaly ősszel, papszenteléskor sokan azzal a hatá-
rozott kijelentéssel mentek el a Kálvin-téri templomba, 
hogy „ki tudja, nem utoljára halljuk-e az öreg patriar-
chát szólani a fiaihoz?" Csakugyan utoljára hallottuk 
akkor azt a klasszikus szépségű beszédet, melynek min-
den szava magán hordja a Baksay-féle jellegzetes, tős-
gyökeres magyarságnak, a Károli Gáspár, a Szenczi 
Molnár és a dícséretírók nyelvéből és lelkéből táplál-
kozó, magyar kálvinista bibliczitásnak minden patinás 
szépségét. 

Ugy járt, kelt köztünk már évek óta, mint egy 
küzdelmes, szép, elmúlt világnak itt maradt nagy kép-
viselője, a ki nemcsak nevének, hanem Anyaszentegy-
házának és magyar nemzetének is elismerést szerzett. 
Halálát a magyar közéletnek is, még a rendkívüli idők-
ben is észre kell vennie, úgy a mint életét sokszor és 
sokképen tudta méltányolni. 

A gyásznak ez óráiban nagy életét nem értékelni, 
csak okulás és hálaadás czéljából felemlegetni kívánjuk, 
ür. Baksay Sándor életének és munkásságának megírá-
sát hivatott toll illusztris helyen fogja elvégezni. 

* 

Dr. Baksay Sándor született Nagypeterden, Bara-
nya megyében 1832 augusztus 1-én. Édesatyja Baksay 
László, édesanyja Földváry Róza. A zeöledi és szentist-
vánbaksai Baksay-család a legrégibb nemesi családok 
egyike, a mely származását szinte az Árpádokig viszi 
föl s már a reformáczió kezdetén magáévá teszi a Kál-
vin értelme szerint írott helvét hitvallást. Szeretettel 
emlegette el sokszor saját maga is, hogy ez az Ároni 
család hosszú évszázadokon át hány kiváló lelkipásztort 
és jó tanítómestert adott a református egyháznak. Csak-
ugyan a kisebb, nagyobb egyházak könyveiben mindig talál-
kozunk a Baksay névvel s a hordozók becsülettel viselték. 

Nem csodálkozhatunk rajta, hogy a nagypeterdi 
tanító se gondolkodik sokáig, hogy milyen pályára szánja 
a fiát. Nemcsak a nemesség, hanem a „Baksay" név is 
kötelez, hogy mire: saját élete tapasztalatából tudta, érezte. 

A betűvetés mesterségét a szerető édesatya gondos 
vezérlete alatt sajátítja el. Vasútnak akkor még híre-
hamva sincs. Kénytelen hát édesapja a hétéves kis diá-
kot a legközelebbi kollégiumba, Csurgóra vinni. Itt Ka-
csóh Lajos, a későbbi belsősomogyi esperes, a latin 
tanára. Az élénk szemű, jóeszü kis fiú kedvvel tanulja 
a latin syntaxis rejtelmeit. Tizenkét éves korára annyira 
bele is tanul, hogy már a leghíresebb s legnehezebb 
auktorokat olvasgatja. Itt szívja lelkébe a klasszikus 
nyelvek szeretetét, mely jellemének mindvégig nemes 
vonása maradt. 

1847. év őszén búcsút mond Csurgónak. A „hírős 
város" főiskoláját akarja meghódítani. Kecskemétre megy 
a VII. osztályba, hogy a theologiai tudományokat is ott 
végezhesse. A következő esztendő szétkergeti a múzsa-
fiakat. A nagyobbak elmentek piros sipkásoknak, „hon-
véd "-eknek, az ifjabbak pedig a családi tűzhely oltalma 
alá menekültek, míg elszáll a vihar. Az iskolai munka 
szünetel, az ifjú Baksay az atyai házban készül tovább 
a tiszteletes, tudós prédikátori hivatásra. A baranyai 
gyülekezetek szinte egymást érik, oly közel vannak. 
Az apostolok lován sorba veszi hát a parochiákat, aho-
lot is a múzeumokban bibliotékák is vágynák. A könyv-
nek pedig szerelme van. A sok . . . sok poros, öreg 
könyv mind megfordult az ifjú Timotheus kezén. Ez 
időről így emlékszik meg önéletrajzában: „ők engem 
elláttak könyvvel, én meg őket prédikáczióval. Másfél 
év alatt az egész Baranyát végig prédikáltam s alig 
volt vasárnap, melyen az én jól betanult s kedvvel el-
mondott prédikáczióim egyike, vagy másika a szép Bara-
nya valamelyik templomában meg ne ríkatta volna azokat 
a tisztes, szabályos, fehér arczokat, kik a czínterem 
gyalog-székeiről figyelve szegezték rám tekintetüket!. , . 
Minő diadalok voltak a z o k ! . . : " teszi hozzá. Minden 
esetre dagaszthatták az ifjú theologus keblét és beszéltek 
szép jövőről s ígértek neki még nagyobb diadalokat. 
Az Űr kegyelmes is volt hozzá, ezt a sok szép ifjúkori 
álmot mind valóra váltotta dúsabb és értékesebb való-
ságban, mint csak el is képzelhette. 49 után a szomorú 
időből egy esztendőt Nagytótfaluban tölt el, mint aka-
démikus rektor. Aztán Kecskeméten befejezvén a theo-
logiai studiumokat: ott marasztják, mint a bölcsészet-
történet segédtanárát. 

1855-ben Kiskunhalasra megy át a gimnáziumhoz 
tanárnak. Itt veszi feleségül Hetesy Viktóriát. Ritka sze-
retettel csüngött nején, igazi Filemon és Baucis. Felesége 
temetése után már megmondotta, hogy hamarosan követni 
fogja. Szíve nagy fájdalmában, igazán megérezte, a sej-
telem valóra vált. 

Hét év múlva az érsekcsanádi gyülekezet papjává 
választotta. Bár csak négy évig munkálkodott a csanádi 
gyülekezet körében, később is mindig szeretettel emlé-
kezett meg első gyülekezetéről. Ifjú lelkészek előtt — 
a kik kicsiny gyülekezetbe vonakodtak elmenni lelkész-
nek — sokszor felemlegette, hogy ő csanádi pap volt. 

1866-ban a kunszentmiklósi fényes egyház hívja 



meg papjává. Baksay Sándor nevével kezdődik a kun-
szentmiklósi egyház történelmének új szakasza. Sok baj 
— anyagi nehézségek, a gyülekezet tagjainak már már 
megszokott torzsalkodása— felemésztelte az egyház buz-
góságát, gátolta fejlődését. Az ambicziózus ifjú lelkész 
nagy eréllyel fog hozzá az egyház lelki és anyagi re-
generálásához. Baksay Sándor munkásságának megér-
téséhez ós méltánylásához hozzátartoznak a kunszent-
miklósi egyház jegyzőkönyvei is! De sok fáradságról, 
éjt napot eggyé tevő munkásságról tudnának azok be-
szólni. Sok nehézség volt ott, nem hiába, hogy „szök-
tek" az előtte levő papok Szentmiklósról. 

Kedves és jellemző feljegyzés szól erről. Törs 
Kálmán a Vasárnapi Újságban örökítette meg: 

„Volt idő — írja —, mikor egy konvent alkal-
mával egy szobában öt pap volt jelen, a ki mind kun-
szentmiklósi pap volt. Fördös Lajos, Könyves Tóth 
Mihály, Szász Károly, Könyves Tóth Kálmán és Baksay 
Sándor. 

Másnap Tisza Kálmánnál volt nagy konventi ebéd, 
ott volt az öt kunszentmiklósi pap is. El is beszélték 
Tiszánénak a nevezetes találkozást. 

— „Hát aztán, melyik volt már most az öt között 
a legkülönb'? — kérdezte Dobos János, Czegléd neves 
papja. 

— „A kit a legnagyobb helyre vittek", — szólt 
mindjárt valaki. 

— „Nem, a kit leghamarább elvittek" — vélte 
ismét más. 

— „Nem, — szólt oda egy malicziózus püspök, — 
a ki legtovább kibírta őket." 

— „Nem, — felelt a kegyelmes asszony, — a ki 
legjobban szerette őket. Már pedig az Baksay volt." 

Csakugyan szerette őtet. Szerette az egész Kun-
szentmiklóst : apraját-nagyját. Hanem ismert is minden 
családot, különösen a felnőtteket. 

Azelőtt a leghíresebb papokkal „kibántak", Baksay 
csodálatos tiszteletre méltóvá tudta előttük tenni saját 
személyében a lelkészi állást. Renitens egyházi adófizetők 
voltak. Ha kún virtus szerint mindenben hadakoztak is 
az atyafiak egymással, a nemfizetésben pompásan meg-
egyeztek. Egyiknek se volt oka szemrehányással illetni 
a másikat. Baksay tudott példás rendet teremteni. Hív-
ták többször a nagyobb gyülekezetek, de ő csak maradt. 
Ha ma minden tekintetben egyik legelső egyháza Kun-
szentmiklós a kerületnek, az legnagyobb részben annak 
a lelkipásztornak érdeme, a ki 49 éven keresztül fára-
dozott. 

Hogy valamikor tanár volt: soha se tagadta meg. 
A kunszent miklósi gimnázium tudna erői sokat beszélni, 
melyben buzgóságból, mint lelkész is, szívesen taní-
tott. Főgimnáziummá lételéhez sokban hozzájárult. Csak 
az elmúlt hetekben is, még utolsó napjaiban erről a szívé-
hez nőtt intézetről emlékezett meg. A tanári kart min-
dig úgy tekintette, mint kedves fiait. 

A lelkipásztor értékes voltát,, a nagyra hivatott 

egyházkormányzó bölcsességet jókor meglátták a távo-
labb állók is. Olyan fényesen égő szövetnek volt, a 
kinek a fénye messzikörbe szórta fénylő sugarát. A solii 
egyházmegye főesperesének választja meg. Mint esperes 
arról volt nevezetes, hogy az ő traktusa volt minden 
tekintetben a legrendesebb, a legjobban kormányzott. 
Tréfásan el is nevezték „csöndes t raktus"-nak. . . 

Mint esperes a kerületen is vezérember lett hama-
rosan, a kinek az okos, határozott szavát minden fon-
tos ügynek a tárgyalásánál hallani. Páratlan tekintélyre 
tudott szerttenni lelkész társai előtt is, nem csoda, ha 
jó előre már a püspökségre szemelték ki. 1904-ben a 
gyülekezetek bizalma Szász Károly örökébe ültette. 
Országos neve van már ekkor, a ki a püspöki székbe 
díszt és fényt visz, nem pedig csupán onnét nyeri neve 
a súlyt, a hírt. 

Az egész kerület, különösen a lelkészek sokat 
vártak Baksaytól, a püspöktől. Meg is ragadta kemény 
kézzel a kormánygyeplőt. Csak az idő gyengítette meg 
a hajdan oly erős kezeket. A püspöki megnyitókat min-
den évben különös nagy várakozás előzte meg, mert 
egyik se volt soha sem sablonos, hanem mindegyik igazi 
„Baksay"-féle remek volt. Kedves hangja, a mellyel 
olyan szépen tudott a szeretetről beszélni, pár évvel ezelőtt 
csengését elveszítette, s mindvégig fátyolozott is maradt. 
De így is, mikor módunkban volt, úgy szerettük hall-
gatni, a mint szólt atyáink nyelvén „hívséggel", jánosi 
szelídséggel. 

Dr. Baksay Sándor a szó nemes értelmében vett 
lelkipásztor volt. Főképen és elsősorban pap. Puritán 
jellemét, gondolkozását, életmódját Kálvintól tanulta. 
Baksay Sándort, az írót sem lehet e nélkül megérteni, 
mert ő is „egy darabból" való ember volt, akit nem lehet 
részekre osztani s különválasztani az írót, a művészt a 
lelkésztől, az Ur szolgájától. 

Korán kezdett irogatni. Ifjúsága abba a korba esik, 
a melyben a magyar irodalom a fény korát élte. A magyar 
ifjúság az iskolák padjaiban szívta magába a szépnek 
és nemesnek szerelmét. A legnagyobb írók a kortársai, 
a kik közül sokan onnét indultak el, a honnét Baksaj, 
Arany, Tompa, Jókai, Lévay és a többiek a rnagyai 
református egyház fiai és szolgái. Nemzeti kötelesség-
volt tollal is szolgálni a nemzetet. 

Első sikerét a „Pharsalia" fordításával szerezte, 
midőn azt az Akadémia 132 arany pályadíjjal koszorúzta. 
Mindenfelől örömmel fogadták. Ettől kezdve lépten-
nyomon találkozunk beszélyeivel, költeményeivel, tanul-
mányaival, műfordításaival. Szorgalmas egyházi czikkíró 
és gyűlési tudósító. A legelső lapok szívesen nyitják 
meg munkái előtt hasábjaikat. 1854-től kezdve munka-
társa a Prot. Naptárnak. Prot. Egyh. és Isk. Lap-, Házi 
Kincstár-, Keresztyén Család-, Árvaházi Naptárnak. 
Egyházi Reform, Arany Koszorúja, Magyar Nyelvőr, 
Fővárosi Lapok, Budapesti Szemle, Budapesti Hírlap, 
Kisfaludy Társaság Évlapjai, Fördős Papi Doígozátái, 
mind örömmel látják íróik " sorában. Leghűségesebb; 
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mindvégig sajátos viszonyban marad a Vasárnapi Újság-
gal, itt jelent meg a legtöbb s a legszebb elbeszélése. 
A kétkötetes „Gyalog Ösvény" és az egykötetes „ Sze-
der indák", melyek a Kisfalu dy-Társaság kiadásában 
jelentek meg, először is a Vasárnapi Újságban láttak 
napvilágot. Ezekről a hivatott kritika igy emlékszik meg: 
„Irodalmunk kincses házának oly ékességei, melyeket a 
szentesített és egyhangúlag elismert kritika régtől fogva 
a legbecsesebbek és legmaradandóbbak közé sorozott". 

Elismerés fogadta a „Dáma/1 czimű történeti regé-
nyét is, mely ma is kedvenoz olvasmánya az ifjúságnak. 
Szivének sokáig dédelgetett vágya volt, hogy a régi 
klasszikus világnak híres munkáját Homeros Ilias-kt 
magyar nyelvre átültesse. Sokoldalú, nagy elfoglalt-
sága mellett is tudott mindig időt szakítani, hogy e művét 
befejezze. Rendkívül nagy gonddal fordítgatta magyar 
alexandrinus versekben, a mely szerinte inkább megfelel 
nyelvünk szellemének, mint az eredeti hexameterek. Tel-
jes mértékben sikerült is neki. így született meg s vált 
magyar naiv eposzá ez örök becsű mű. Korábban jelen-
tek meg már belőle részletek, úgy hogy évek hosszú 
során át várta az egész irodalmi világ megjelenését. 
Nagy volt az öröm, teljes volt a méltánylás és az iro-
dalmi siker, a mikor végre elkészült s teljes egészében 
megjelent. 

A Budapesti Hírlap Baksay Sándor íróművészetéről 
így emlékezik meg: „Baksay Sándor régóta dísze a 
magyar protestáns világnak. Puritánsága, tiszta, nemes 
karaktere, szónoki tehetsége és kötelességtudása meg-
szerezték neki a magyar protestánsok tiszteletét ós szere-
tetét, mint kitűnő pap, egyik oszlopa ő egyházának. 
Fényes lelkészi tulajdonságai mellett nem kisebb az ő 
írói talentuma. A magyar fajnak alig van nálánál ki-
tűnőbb rajzolója s a magyar nyelvnek tisztább, ércze-
sebben zengő megszólaltatója. Nincs a magyar népnek 
jobb ismerője nálánál. E nép gondolkozását, szokásait, 
szíve legelrejtettebb redőinek titkait nálánál senki jobban 
nem ismeri, senki jobban meg nem írta. Minden művé-
ben a magyar őserő nyilvánul, mely egyesül klasszikusan 
a művészi formával és harmóniával. Remek megfigyelé-
seit az igaz művészet egyszerűségével és erejével raj-
zolja és az olvasó lelke megfürdik az ő gyönyörű el-
beszéléseit és népéleti rajzait olvasva, a tiszta, erős 
magyar levegőben és költészetben." 

így nyilatkoztak róla és írói munkásságáról a többi 
lapok is, valahányszor csak egy-egy kitüntetés alkal-
mával alkalmuk nyílt az elismerés zászlaját előtte és 
művészete előtt meghajtani. 

Igen, mert kitüntetések is érték ez életben és pe-
dig gazdagon. Irodalmi munkásságának elismeréseképen, 
már 1872-ben sietett a Kisfaludy-Társaság tagjainak 
sorába iktatni. A Magyar Tudományos Akadémia pedig 
1884-ben levelező, 1904-ben rendes, 1910-ben tiszteleti 
taggá választja és pedig úgyszólván minden alkalommal 
egyhangúlag. íróra nézve nincs már nagyobb kitüntetés 
írótársai részéről, ha voina, azt is megadták volna neki. 

Az írásnak művésze, a szónak mestere volt ő a 
katedrán és koporsók mellett is, mint lelkész. Igazán 
nehéz volna eldönteni, hogy hol volt nagyobb ! ? Prédi-
káczióit sohasem adta ki, így a hivatott kritikának nem 
volt módjában Baksayt, mint egyházi szónokot ismer-
tetni és értékelni. Csak, a kik a kunszentmiklósi templom-
ban leültek az Úr Jézus lábaihoz, s lelköket, a Baksay 
vezérletére bízták, a kik hallották itt hirdetni az igét 
vasárnaponként: azok tudják, nem is tudják, csak sejtik, 
hogy mint igehirdető mekkora volt. 

Számtalan esetben kérték paptársai, bizalmasabb 
emberei, hogy beszédeit adja a nyilvánossság elé, mert 
kincsek azok. Hasztalan volt a kérés, mindig azzal utasí-
totta el, hogy „majd a halálom után megismerhetitek, s 
fölhasználhatjátok. Addig nem!" így is történt. Eletének 
vége felé, egyik kedves, volt káplánját megbízta, hogy 
halála után gondoskodjék egyházi beszédeinek megjelené-
séről. A közel jövőben, hisszük, ez a kincsesház meg-
nyílik, a benne levő értékek az egyetemes magyar 
református egyház közkincseivé lesznek! 

Mint igehirdető, talán még nagyobb volt Baksay a 
koporsók mellett. A lelkipásztorok jól tudják, hogv ez a 
szolgálat nehezebb a vasárnapi templomi szolgálatnál. 
A gyászbeszédek mestere volt ő, ezrekre megy elmon-
dott gyászbeszédeinek a száma. Ezeket se bocsátotta a 
nyilvánosság elé. Országos hírű emberek koporsója mellé 
sokszor állították. Itt mérik a legszigorúbb mértékkel a 
lelkészt, Baksayt, az írót még szigorúbbal mérték. Szi-
lágyi Dezső, Jókai Mór temető papja volt. Kossuth Lajos, 
Rudolf királyfi felett gyülekezetében mondott beszédet 
Mind a négy nyomtatásban is megjelent. így hát volt 
alkalma a magyar közönségnek felekezeti különbség 
nélkül méltányolni. Később is sokszor hívták a közélet 
nagy halottainak ravatala mellé, mint papot, de testi 
erőinek hanyatlása után elhárította magától a megtisz-
telő kéréseket. Ez is csak bölcsességéről beszél! 

1909-ben, a genfi világhírű Kálvin-jubileum alkal-
mával a magyar küldöttség szerette volna egyik vezetőjé-
nek megnyerni, főleg pedig azt, hogy Kálvinusz kated-
rájából ő hirdette volna magyar nyelven az Igét. Érdekes 
volt itthonniaradásának indokolása. Elmondotta, hogy 
az ő családjának minden tagja — két kivétel leszámítá-
sával — évszázadokon át kizárólag Magyarországon és 
Magyarországért él. Ezt a családi tradíciót nem töri meg 
ő sem. így érthető, hogy az ország ez egyik legnagyobb 
élő fia, Baksay Sándor, sohasem lépte át az ország határát. 

A Kálvin-jubileum után kúnszentmiklósi tuszkulá-
numában egymás után keresik föl a külföldi vendégek : 
Fulliquet, Doumergue, Claparécle Sándor. Mindegyik fe-
ledhetetlen benyomásokkal távozik a papi hajlékból s 
később is, otthon lapjaikban s könyveikben elragadta-
tással emlegetik a dunamelléki püspök nevét, úgy emlé-
keznek rá, mint a magyar kálvinista papság tipikus kép-
viselőjére. Ekkor ékesítette fel a genfi tudományegyetem 
a „honoris causa" doktori czímmel, a melyet élete vé-
géig használt is. 



1912-ben meleg szeretettel ünnepelte meg szüle-
tésének 80 éves fordulóját gyülekezete, a solti traktus 
és egyházkerülete. Rendkívül nagy örömet szerzett néki 
a kitüntető királyi kegy, mely a Ferencz József-rend 
nagykeresztjét adományozta néki. 

Antal Gábor halála óta az egyetemes konventnek 
lelkészelnöke volt. Késő öregségben jutott a nagyfontos-
ságú helyre, így itt inkább csak a neve szerepelt már. 
Hasonló volt a helyzete a főrendiházban is. 

Az isteni gondviselés megáldotta dr. Baksay Sándor 
életét. Szép, igazi harmonikus, teljesen befejezett élet 
volt. Elköltözése is méltó az egészhez. Érett, gabonaként 
takaríttatott az Úr csűrébe. Nem hiába volt kedves éneke : 

Orczájának veritóki. 
Nem hiába hullának, 
Mert a hol hintett marokkal, 
Most kiterjesztett karokkal 
Hordja kévéi sorát. 
A ki segítségül híván 
Az Urat, dolgozni kíván, 
Nyer töie ily uzsorát." 

Az Úrtól szép „uzsorát" nyert e földi életben, 
hisszük, az örökkévalóságban is eltett korona várta. 

Megható volt életének utolsó ideje, mint a párja 
vesztett madár, búslakodott, mint a tövig égett gyertya, 
lassan-lassan kialvóban volt. Az utolsó napokban egy-
egy pillanatra még föl-föllobbant a lángja. Míg végre 
utolsót lobbant. Áldott légyen az Isten, a mi Urunk, Jé-
zus Krisztusnak dicsőséges szent Atyja, a ki adta volt 
minékünk és református Anyaszentegyházunknak! Végül, 
a mit legelői irtunk: „Imé, az igaz e földön megnyeri 
jutalmát". Marjan Károly. 

TÁRCZA. 

A szőnyeg. 
A földön nagy szőnyeget szőnek mostan, 

Szövi, színezi sok ezer takács, 
Mindeniknek ki van munkája mérve, 
Ha egy kidől, jön a helyébe más. 

Itt lángszínnel virágot szőnek rája, 
Árnyéka mindnek sötét füst, korom, 
Ott egyhangú, tompaszínű mintája 
Szürke, akár a por, a kő. a rom . . . 

És mindenütt vörös foltok tarkáinak, 
Bíborszínűek épen mint a vér, 
S az egészen fekete hollók szállnak . . . 
Óh drága szőnyeg-tenger könnyet ér! 

A sok ezer takács szövi a mintát, 
l)e egy sem tudja, készen látja-e? 
Hogy milyen lesz, a mikor leterítik 
A ki rendelte : az Úr elibe . . . 

Liszkayné P. Horváth Jolán. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Kedves Szerkesztő Ur, 

nem felejtettem el sem kérését, sem ígéretemet. 
Itt vagyok Karlsbadban, a Joacliimsthalnak tán a 

legszebb helyén. Az Éger folyótól délre, erdőkoszorúzta 
hegyek tövében, a Te pl patakocska mindkét partján kí-
gyózik a város, fővárosra emlékeztető két,-, három-, négy-
emeletes házaival, parkjaival, kolonnádjaival. Minden 
felé a fürdővendégek tízezreinek befogadására szolgáló 
szállodák. Az útak a legszebben gondozva, gyönyörű 
vadgesztenyefákkal szegve. A hegyekre szerpentinutak 
vezetnek. A hegyek csúcsain a nagy fák fölé magasan 
kiemelkedő tornyok várják a kirándulókat, a kiknek fá-
radtságát széles vidék változatos hegyeinek, völgyeinek, 
erdőinek, kultúrájának panorámája jutalmazza. Minden 
zúgon látszik, hogy hatalmas világfürdő ez. A föld leg-
ellentétesebb pontjairól idesereglő vendégek kényelmére 
és gyönyörködtetésére van itt berendezve minden, minden. 

A város lakosai nem csehek, hanem németcsehek, 
a mint magukat hívják: „Deutschböhmen". Anyanyelvük 
német. Csehül nem tudnak, vagy ha tudnak, sem beszél-
nek. A cseheket nem szeretik. S nagyon rossz néven 
veszik, ha valaki cseheknek tartja őket. Különben nem-
csak a karlsbadiak éreznek és gondolkoznak így, hanem 
egész Egerland lakosai. 

De ezek kedves szerkesztő urat, tán nem is ér-
deklik, inkább az, miképen végeztem és végzem azokat 
a dolgokat, a melyeket ígértem. 

Ideérkezésem után azonnal dologhoz láttam. Lelki-
gondozásban részesíteni az itt üdülő magyar s különösen 
ref. magyar katonákat. De csakhamar arra a tapasztalatra 
jutottam, hogy ez így egyszerűen nem megy. Több kór-
ház van itt. S azok egymástól távol esnek. Mindenikben 
gondoznak magyar testvéreket. Mindeniket meg kellene 
látogatni. Ez azonban egy lábbadozó betegnek fáradságos. 
Hiába, ha az ember, még pedig normális súlyú ember, 
elveszíti súlyának l/-0 részét, csak megérzi azt. Olyan 
módszer után néztem, a mely kevesebb fáradsággal 
megoldhatóvá teszi feladatomat, sőt, a mellyel szélesebb 
körben gyakorolhatom az idegenbe szakadt magyar kál-
vinista lelkész nagyfontosságú hivatását, mintha működé-
semet csak a kórházakra szorítanám. 

Elmentem a karlsbadi ev. lelkészhez, Líc. Camillo 
Feller helyettes püspök úrhoz s megkértem, hogy néhány 
magyar istentisztelet czéljára engedné át a templomot. 
A legkedvesebben fogadott. Mikor meghallotta, hogy 
magyar vagyok, szinte a várakozásomon felül fölmele-
gedett. Mindjárt el is mondta azt a pár magyar szót, a 
mit tud: „Matyr emp" tréJc empr!" (Magyar ember deiék 
emberi) és „desek!" (tessék!). Hát bizony szép kevés 
az, a mit magyarul beszélt, de annál több, a mit tett. 
A templomot az első szóra átengedte. Elvállalta, hogy 
énekünkhöz szívesen eljátsza az elő- és utójátékot. Sőt 
a Karlsbadban megjelenő Badeblattban közzé is tette a 
magyar istentisztelet helyét és idejét. 



Ezután jelentkeztem a Militár-Badehaus parancs-
nokánál. Előadtam, hogy a helybeli ev. templomban 
magyar istentiszteletet óhajtok tartani. Kértem hozzá-
járulását, valamint azt, hogy ezt a különböző kórházak-
ban tegye közhírré. Az alezredes úr kérésemet méltá-
nyolta és ígérte támogatását. 

Ezzel rendben voltain. De ennyivel nem tudtam 
megelégedni. Sok magyar van Karlsbadban. Ezek itt 
járnak-kelnek egymástól izoláltan, egymásról mitsem, 
vagy alig tudva. Ezeket mind összeszedni, velük együtt 
énekelni a szózatot, himnuszt, velük együtt imádkozni, 
együtt lelkesedni a magyarságért: ez volt legfőbb óhaj-
tásom. Hogy ezeket terveimről értesítsem, elhatároztam, 
hogy előveszem a legmodernebb eszközt, a falragaszt. 
Elmentem a polgármesteri hivatalba. Előadtam tervemet. 
S engedélyt kértem arra, hogy a kolonnádokon, a hol 
naponként minden fürdővendég megfordul, hirdethessem 
a magyar istentiszteletet. A polgármester habozott. Any-
nyira kényesnek tartotta a dolgot, hogy maga nem is 
merte az engedélyt megadni, hanem megígérte, hogy 
kérésemet jóindulattal fogja a városi tanács elé terjesz-
teni. Harmadnapra megkaptam az igenlő választ, de azzal 
az utasítással, hogy a hirdetéshez eszközöljem ki a rendőr-
hatóság engedélyét. Ez hamar sikerült, de itt a városi 
rj.ítcszeti hivatalhoz utasítottak. Itt, fogadtak a városi 
hivatalok közül a legmelegebben, de a hivatalt vezető 
főmérnök a fürdőigazgatósághoz. min: az engedély meg-
adására legilletékesebb hatósághoz irányított. Már-már 
komikussá váltam magam előtt, a mint a várost nyakamba 
véve járok hivatalból ki hivatalba be. De, gondoltam, 
ez már utolsó út lesz, ezt még csak megteszem. Itt is 
hamar végeztem, hanem ismét de következett. Fáradjak 
cl a Bezirkshauptmannschafthoz és ott adjam elő kéré-
semet a hirdetést illetőleg, mert, hirdetni annak hozzá-
járulása nélkül semmit sem lehet. Megjártam ezt az utat 
is. Bizony ennyi jövéssel-menéssel jó néhány kórházat 
meglátogathattam volna, de legalább május 31-én végre 
mégis csak ott fehérlett a Mvhl-BrunnMarltl-Brunn-, 
Sprudel- és Schloss-Brunn-kolonnádokon az én szerény 
plakátom : Magyar ref. tábori lelkész a helybeli ág- ev. 
templomban június 2-án (szerdán) délelőtt 11 órakor 
magyar istentiszteletet tart, a melyre az itt tartózkodó 
magyarokat felekezeti különbség nélkül szeretettel meghívja*. 

Tehát az eíső lépés sikerült. Az volt csak hátra, 
hogy azok, a kiknek szól, elolvassák és átérezzék azt, 
:i mi az én lelkemben él. Nagy lelki örömmel láttam, 
hogy plakátom alatt tömörülnek. Majd talán ! 

Elérkezett a 2-ikn. El a 11 óra is. A templomban 
gyülekeztek szépen a mieink. Jöttek a katonák báró 
Bothmer tábornok úrral az élükön. Jöttek a többi magya-
rok is. Legtöbbnek ibolyacsokor volt a gomblyukában 
nemzeti szalaggal átkötve. Egyik lelkes magyar egy 
szép nemzeti kokárdás csokorral még az Úrasztalát is 
felékesítette. Kezdődött az istentisztelet. S felzendült a 
szózat s felhangzott az ima s az ige. Míg könnyes szem-
mel áldást kívántunk a magyar hazára, lelkünk össze-

ölelkezett, összecsókolódzott, s elszállt messze, mes-ze. Ott 
lebegett a magyar alföldi rónán, a melynek zsendülő ve-
tései között már-már szól a pitypalaty s a melynek csor-
dáival már-már játszik a délibáb. Majd felhágott a magas 
csúcsokra, a melyeknek fehér havát a magyar baka vére 
festette pirosra. Olyan biborpirosra! És felzúgott az ének ! 
Hangosan, viharosan, bűvösen, magával ragadóan!: „Isten, 
áldd meg a magyart!" 

Istenem, de boldog is voltam ez után az istentisz-
telet után ! El tudom képzelni, mit érezhetett a debreczeni 
papok nesztora, Könyves Tóth Kálmán, mikor évekkel 
ezelőtt ugyanebben a templomban hirdette édes hazai 
nyelvünkön az igét. Atéreztem egy jól végzett munka 
boldogító öntudatának teljességét. — Folyó hó 9-én ismét 
összejövünk. Mikor ez istentiszteleteket sürgetem s is-
merőseimet az eljövetelre buzdítom, nem teszek felesleges 
dolgot. A magyarok összegyűjtésére, a magyar nemzeti 
öntudat ápolására, fejlesztésére nagy szükség van itt. 
Azt gondoljuk, hogy mi, magyarok, öntudatosak, önér-
zetesek vagyunk. Pedig dehogy! Hogy méltányolnak-e 
bennünket, vagy csak észrevesznek-e, olyan keveset gon-
dolunk azzal! Pedig ez nem helyes! Igazán tanulhatnánk 
a németektől! Azok nemzeti öntudata a kelleténél is 
erősebb. Sokszor szinte bántóan erős ! A magyar öntudat 
szinte bántóan gyenge! Tele van Karlsbad magyar em-
lékekkel! A Schloss-Brunn m- lb 1t a Jager-szálló falán 
márványemlék hirdeti, hogy Arany János 1869 - 1876 ig 
minden évben ott tartózkodott. A Sprudel mellett a Mári;:-
hi.f oldalfalán szintén márvány hirdeti a mi báró Eöt-
vösiinknek 1864 nyarán volt ott lakozásár. A Faulenzer-
wegen Arany János padja, az Imperial szálló aljában a 
magyarok hálájának gyönyörű obeliszkje. a Göthewegen 
a hegy oldalában magyar üdvözlő vers stb. stb. Elég 
volna elsorolni! De ezeket az emlékeket csak mi látjuk. 
Ezekről s mi rólunk nem akar itt tudni senki. Tegnap 
lobogódíszben állott a város Przemysl visszafoglalásának 
örömére. Fekete-sárga és fekete-fehér-piros zászlók százai 
tarkáloitak mindenütt. Magyar trikolor de kevés volt! 
Mikor egy karlsbadi ismerősömnek említettem, hogy ha 
itt az osztrák császárság városában az osztrák lobogó 
mellé csak a német szövetségesét tűzik s a még szoro-
sabb szövetségben álló magyarét mellőzik, ez nemcsak 
illetlen, hanem sértő is : azt felelte rá, hogy a sárga-
fekete a magyart is jelöli, mert Ausztria és Magyarország 
egy. Mikor hosszas magyarázatomra, hogy nagy té-
vedésben van, azt felelte, hogy a magyarokról, mint 
nemzetről, nem tud semmit, valóban alig tudtam maga-
mat türtőztetni. Mikor fognak tudni a magyarokról, ha 
most, nem ! ? De hála legyen az ilyen durva elszólalá-
sokért! Ezek nyitják fel majd a szemünket. Hatásuk 
már látható is. Hogy Karlsbad városházán ott lengett a 
német zászlóval egyenlő nagyságú magyar zászló s hogy 
a zenekarok játszák már a Rákóczi-indulót, az „Éljen 
a magyar"-t, a „Marksa és Marischká"-t, ez nem ment 
csak úgy magától! Ez már a most; Karlsbadban lévő 
magyarok önérzetének ébredését jelenti. S hogy a német 



szövetségessel egyformán becsüljenek, ez a mi nemzeti 
öntudatunktól és önérzetünktől függ. Ezért van szükség 
a magyarok összegyűjtésére! A magyar istentiszteletnek 
más a közvetlen czélja, de hathatósan szolgálja ezt a 
czélt is! 

Este van. Kinn az utczán Przemysl visszavívásának 
megünneplésére fáklyásmenetet tartanak. A sokaság 
hullámzik. A zenekar húzza a G'ott erhalte-t, a Heil dir-1 
és a Wacht am Rhein-t. Viharzik az egetverő Hoch Os-
terreich ! és Hoch Deutschland! En asztalnál ülök. Moz-
dulatlanul nézek magam elé. Rátok gondolok, jó magyar 
fiúk, a kik az Isten áldd meg a magyart! éneklésével 
rohantok az ágyútűzbe, a szuronyok közé, hogy birkóz-
zatok Ausztria-Magyarország és Németország becsületéért 
és lételéért! 

Isten áldja meg, Kedves Szerkesztő Űr ! 
A hosszadalmasságért bocsánatot kér híve, 
Karlsbad, 1915. június 5. Gödé Lajos. 

BELFÖLD. 

A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszö-
vetség felhívása a IX. nyári gyűléseire. 

Diáktársaink 1 Még ha valakinek szíve mélyén maradt 
volna is valamely kétség a felől, hogy mint fog eldőlni 
az a rettenetes krízis, melybe nemzeti életünk belekény-
szerült, annak is egyet kell értenie mindnyájunkkal abban, 
hogy Magyarország a világháború után nem az lesz, a 
mi volt. Nem lehet változás nélkül átélnie nemzetünknek 
ezt a tüzet és vihart. Hazánk történetének egy új kor-
szakáért, nem a réginek folytatásáért küzdenek fegyve-
reink. De új nemzeti élet nem lehetséges a nemzet vezető 
elemének, értelmiségének átalakulása nélkül. És nemze-
tünk intelligenciájának jövendő átalakulása nem képzel-
hető el a nélkül, hogy a mai diákság, melyből ez intel-
ligenczia előáll, fel ne vetné magában e kérdést: milyen 
gondolkozásbeli ós életbeli változásokat kíván meg tőlem 
a háború és az utána remélt nagyobb jövő? A míg diák-
ságunk egyik része, a korra és testi erőre nézve fegy-
verviselésre „alkalmas", véres szolgálatát hősies hűség-
gel rója le a harcz mezején, az itthonmaradt diákság 
nem tehet fontosabb szolgálatot a jövendőnek, mintha 
ezzel a felvetett kérdéssel komolyan leszámol. Az előt-
tünk levő vakáció nem lehet a meddő pihenés ideje. 
Ki tehetné tétlenül össze kezeit, amikor néhány hét, 
sőt napok alatt is évszázadok sorsát döntik el az ese-
mények. Hozzá kell járulnia a mi szünidőnknek is 
valamilyen értékkel és szolgálattal e rendkívüli vál-
sághoz. Mindnyájan meg is fogunk ragadni minden 
alkamát, a mi munkára szólít, akár a termő mezőkön, 
akár a sebesültek ápolása körül, akár falun, akár váro-
son. De nem azzal avatjuk-e egész nyári munkánkat 
igazán ünnepélyessé, ha néhány napot kiszakítva belőle 
arra szentelünk, hogy diákéletünket a legkomolyabb ön-

vizsgálat alá vegyük és megoldásra váró kérdéseire ki-
elégítő feleletet szerezzünk? Milyenekké kell lennünk, 
hogy méltók legyünk egy ily töméntelen áldozat ós szen-
vedés árán biztosított jövendő vezetésére? Es miképen 
lehetünk ilyenekké? Ha ezeket a kérdéseket minden 
gyakorlati konzekvencziájukkal meg nem értjük és meg 
nem oldjuk: milyen önérzettel ülhetünk ősszel ismét 
vissza a biztos előadótermek padjaiba, míg társaink a 
lövészárkokban és a golyók záporában időznek ? Diáktest-
véreink ! Főiskolaiak és a felsőbb osztályokat végző 
középiskolások egyaránt! Szeretettel meghívunk benne-
teket nyári gyűléseinkre abban a tudatban, hogy ott jó 
alkalmat fogtok találni erre az ünnepélyes belső szám 
adásra. Nehézségek ne tartsanak vissza! Olyan napokat 
élünk, a mikor az akadályoknak csak egy jelentőségük 
van: még nagyobb erőfeszítésre képesítik az elszánt 
akaratot. Akarjatok résztvenni egyik vagy másik gyűlé-
sünkön s adjátok ezzel is jelét annak, hogy megértitek, 
vagy legalább is óhajtjátok megérteni a nagy háború 
ébresztő szózatát a magyar diáksághoz. 

* 

Ezzel a felhívással fordult a Magyar Evangéliumi 
Keresztyén Diákszövetség az itthonmaradt diákokhoz, a 
mely, úgy hisszük, sokaknál fog meghallgatásra találni. 
Etén, Debreczenben, Szentendrén és a nagyenyedi orbói 
vadászkastélyban folynak le az idei gyűlések, a melyen 
időszerű nagy témákat tárgyalnak, a melyeknek czi-
mei: Krisztus mint bíró; Krisztus mint király; Krisztus 
mint megváltó ; A keresztyén élet tényei; Gyakorlati pro-
blémák. Ezenfelül napról napra odagyülekeznek Isten 
igéje köré oly czélból, hogy közvetlen érintkezésbe lép-
jenek az evangéliumból kisugárzó erőkkel és ebből lássuk 
a Krisztust, a Királyt az ők ékességében. A délutánokat 
nemes szórakozással (kirándulás, sport) töltik. Bizonyságot 
tehetünk arról, hogy evangéliumi mozgalmaink között 
ez egyike a legfontosabbnak, a mely egyházunk, nemzetünk 
jövőjére nézve is a legnagyobb horderővel bír. Olyan fér-
fiakat, vezetőket akar nevelni nemzetünk, egyházunk szá-
mára, a kik nem szégyenlik a Krisztus evangéliumát és 
életükben óhajtják illusztrálni, például odaállítani ennek 
erejét. Nemcsak jogaikat hangoztató, hanem a hit és az 
Isten iránti hála által nagy és szent kötelességekre 
buzduló tagokat óhajt ez a mozgalom nevelni. Bárcsak 
mindenütt megértő szeretetre és méltánylásra találna 
ez a mozgalom mindazoknál, a kik a mi ifjaink neve-
lésének és vezetésének szent missziójára megbízatást nyer-
tek és bárcsak úgy egyházi hivatalos köreink, mint 
mások is, tőlük telhető anyagi és erkölcsi támogatásban 
részesítenék ezt az Istennek tetsző munkát! A gyűlé-
sekről egyébként majd részletes beszámolót adunk. 

Távíratmegváltási lapok 
sere a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker., Molnár-utcza Í7. szám), j t j t j l j t j t 



Beszámoló az Evangéliumi Leánydiákszövet-
ség IV. nyári konferencziájáról. 

Az idei konferenczia a közlekedési és egyéb ne-
hézségek miatt itt helyben folyt le a Baár-Madas felsőbb 
leányiskola Attila-körúti helyiségében, a melyet Szilassv 
Paula elnökünk kérésére az igazgatótanács elnöke, Da-
rányi Gyula lekötelező előzékenységgel bocsátott rendel-
kezésünkre. Az intézet részéről kedves fogadtatásban, 
ellátásban volt részünk; a konferenczia napjai alatt ott-
honosan éreztük magunkat. Úgy éreztük a konferen-
czián magunkat, mintha valami láthatlan kéz kiszakított, 
volna bennünket a mindennapi életből és egy másikba 
vezérelt volna. Azt mondta egy kiváló esztétikusunk, az 
ember kétféle életet lát meg. Az egyiket az érzelem 
ködös homályán át, ez az, a mit hétköznapi nyelven 
rózsaszínű szemüveggel nézettnek mondunk, a másik az, 
a melyet valójában él, a szenvedésekkel teli, bánatos 
élet. És mikor azt olvastam, kiegészítettem magamban : 
és van egy harmadik, a mikor Istennel, Istenen keresz-
tül nézzük az életet, ez az igazi, a szenvedésekkel járó, 
de boldogságot ígérő és adó élet. Ha egy emberben 
összeütközik az az első kettő élet, beáll a lélek katasz-
trófája. A harmadiknak meglátása pedig megadja a gyó-
gyulást és megadja az élet harmóniáját. Vájjon hányan 
vannak a mi korunkban, a mi diáktársaink közt, kik 
keresik az élet harmóniáját és hányan vannak, a kik 
nem Istenben keresik ennek forrását. 

Van a pszichológiának egy törvénye ; mennél na-
gyobb enerj>iakit'ejtésre van szükség, annál több az 
energia. A mikor veszélyben vagyunk, több az ellenálló 
képességünk. A vizsga előtt kétszeres erővel tudunk ta-
nulni. Súlyos betegséggel szemben megsokszorosodott 
életerő küzd. És most, mikor • minden oldalról ellenség 
vesz körül, akkor mi legyünk azok, a kik elveszítsük 
munkaerőnket? Ha végig gondolom ismét a konferen-
czián nyert tapasztalatokat, ez újult fel a legintenzíveb-
ben bennem : mindig szükség van életerős, egészségesen 
gondolkodó, helyesen látó diákokra, de úgy, mint ma, 
soha. Idevezető utakon jártak a gondolataink, ezt néztük 
és figyeltük mindannyian : hát én tőlem, különösen ma, 
mit követel Isten. 

Első sorban megújhodást. Testi és szellemi életben 
tökéletes tisztaságot. Közvetlen, benső imaéletet. Azután 
tettrekész, önfeláldozó életet, konferencziánkon, főleg 
pedig tanulságosan összegeződött a magyar keresztyén 
élet szükségessége. 

Irodalmunknak keresztyénnek kell lennie, hogy 
vezethesse nemzetünket a tökéletesedés útján. Hogy nem 
ért el általános, mélyen járó hatást, a vezéreszme egy-
ségének hiánya magyarázza. Ha el akarjuk tüntetni a 
politika százados ellenségeskedéseit, keresztyénekké kell 
válnunk. Csak Isten tudatos vezetése alatt fogjuk meg-
találni a módokat arra nézve is, hogy egységesítsük 
nemzetünk különböző népfajait. Ha társadalmunkért dol-
gozni kívánunk, ha embertársainkon segíteni, érettük élni 

ak;irunk, Krisztustól kell tanulnunk tiszta áldozatra kész 
érzelmi életet. Ha pedig a háborút oly szemmel akarjuk 
tekinteni, mint a mely a rengeteg veszteséggel jót is 
hoz az emberiségre, csak azt találjuk, hogy a mennyiben 
Istenhez visz közelebb, a mennyivel Isten országát hozza 
közelebb, annyival jelent a mi számunkra értéket. 

És megjelent előttünk az értékes és boldog élethez 
vezető egyetlen út, Jézus Krisztus. Mint életünk bírája, 
mint királya és megváltója. És mind határozottabban 
szorongatott bennünket az a parancs, melyet Kant er-
kölcsi imperativusnak nevezne, de megmagyarázni nem 
tud, de mi tudjuk, hogy honnan jött és kitől van: újjá 
kell születnünk, meg kell térnünk, mert az Úrnak szent 
Lelke kibontotta felettünk szárnyait és nem hagy ben-
nünket többé nyugodni, máskép, mint Istennél. 

íme ez a konferenczia szellemi hatásainak vázlatos 
összegezése. Talán többet tudnának mondani azok, kik 
először voltak ilyen gyűlésen. De az én lelkemnek ezek 
voltak a legmélyebb gyarapításai. -— A délelőtti komoly 
gyűlések után szabad órák következtek. Ki-kirándultunk 
Hűvösvölgybe, Svábhegy, Pomázra és éreztem, hogy 
igaz, a mit Eötvös mond : a természet mindenkinek az, 
a mi a saját lelke. De legtöbbet jelent annak, ki a 
teremtő Isten gondolatát hordja magában. 

A konferenczia alatt újból mélységesen átéreztiik, 
hogy az élet nagyon komoly valami és nekünk azt így 
is kell felfogni, de egyszersmind azt is, hogy nekünk a 
fiatalságunkkal és lányságunkkal harmóniába kell olvasz-
tani az életet. Megértettük, hogy Isten elvárja tőlünk, 
hogy mi kötelességtudó, szolgálni kész és 0 benne ör 
vendezni tudó keresztyén fiatal leányok legyünk és soha 
meg ne feledkezzünk arról, hogy az 0 gyermekei vagyunk. 

És még egyet! Visszatekintve az elmúlt nyári gui-
lésekre, világosan áll előttem az is, hogy az Evangéliumi 
Leánydiák-Szövetség kötelessége nevelni Magyarországon 
a testedző, higiénikusán önálló életet élő leánydiákokat. 
A mi külföldön már régen megvan, az nálunk eddig 
hiányzott, a nyári szünidő okos, tervszerű kihasználása 
a lélek és test számára. Mojsisovich Margit. 

A MI ÜGYÜNK. 
Mai számunkkal azoknak az előfizetőknek, a 

kiknek előfizetése e hó végén lejár, valamint 
azoknak, a kik előfizetési díjukkal hátralékban 
vannak, mellékelve postautalványt küldettünk és 
kérjük őket, hogy előfizetésüket ezen megújítani, 
illetőleg az esedékes összeget mielőbb beküldeni 
szíveskedjenek, hogy így lapunk kiadási költségeit 
fedezhessük. 

Uj alapító tag. Dr. Petri Pál min. titkár, tart. 
főhadnagy 150 K-val Szövetségünk alapító tagjául lépett 
be. — Ezzel kapcsolatban említjük, hogy Szövetségünk 
pénztárnoka, Nemes Árpád, a budapesti ref. egyház 
könyvelője, tisztségét újból átvehette és kérjük Szövet-
ségünk tagjait, hogy az általa szétküldött csekken az 
esedékes tagdíjakat beküldeni szíveskedjenek. 



EGYHÁZ, 
Lelkészválasztások. A veszprémi ev. egyházközség 

Lórántffy Péter s.-lelkészt, — a zalagalsai ev. egyház-
község Zsiray Lajos nagyvázsonyi lelkészt választotta 
lelkészévé. 

Uj tábori lelkész. Rúzsa József tolnanémedii lel-
készt tényleges szolgálatra hívták be a 37-ik gyalog-
hadosztályhoz. 

A tiszáninneni ref. egyházkerület f. hó 10-én 
Miskolczon tartotta évi közgyűlését Tüdős István dr. 
püspök és Dókus Ernő főgondnok elnöklete mellett. 
A gyűlés lefolyásáról jövő számunkban referálunk. 

Számok. Sokszor halljuk emlegetni, hogy a most 
folyó világháborúhoz fogható még soha sem volt. Lehető 
pontossággal kiszámították, hogy 21.770,000 ember áll 
fegyverben. A négyes szövetség részéről 12.820,000, 
a központi hatalmak részéről '8-950,000. A tengeri hajók 
száma 2108 „hajóegység", ebből 666 Nagybrittániáé, 
415 a németbirodalomé. A háború költsége egyenként 
mintegy 169 millió márka és a hadiköltségek márczius 
hó végéig 40 milliárdot tettek ki, az egész év költsége 
mintegy 60 milliárd lesz. Hát még az emberáldozat?! 
A Genfi Vörös Kereszt-Egyesület kimutatása szerint csak 
január hó végéig 2.338,000 halottja, 4.104,000 sebe-
sültje és 1.154,000 nyomorékja van a háborúnak ; fog-
ságban sínylődött akkor 1.833,000 ember. Legtöbb vesz-
teségük az oroszoknak és francziáknak, legkevesebb az 
angoloknak volt. A vagyonban stb. okozott károk ki-
számíthatlanok. — nem hiába sóhajtozunk napról napra : 
mikor lesz vége, mikor?! 

Adományok. A katonák lelki gondozását szolgáló 
vallásos iratokra adakoztak: Sámod3, Törtei 25"40, Dráva-
palkonya 8'60. Összesen 37 K. A 22-ik számban kimuta-
tott összeggel együtt begyűlt eddig 6216'50 K. Kérjük 
gyülekezeteinket további adományok beküldésére ! 

ISKOLA. 
Felhívás. A budapesti ref. theol. akadémia igaz-

gatósága felkéri azokat, a kik magukat a theol. tan-
folyam első évére óhajtják felvétetni, hogy a tanárkarhoz 
czímzett, érettségi bizonyítvánnyal felszerelt kérvényeiket 
minél előbb beadják (IX., Ráday-u. 28.). 

A tanítók javára tett hagyományok és alapít 
ványok illetékmentesek. Ezt a fontos elvi határozatot 
hozta legközelebb a kir. közigazgatási bíróság. Maga 
az eset a következő: A Pesti Hírlap 1896. évi augusztus 
20-iki számában a szerencsejátékokat érintő kérdések 
válaszdíjaiból és más adományokból egy millénium-alapot 
létesített, melynek kamataiból Szent István napján azok 
a szegénysorsú tanítók, a kik a magyar nyelv tanítása 
körül kiváló érdemeket szereznek s eredményes gazdasági 
tevékenységet fejtenek ki, jutalomban részesülnek. Adlers-
hauseni Waldhütter Adalbert cs. és kir. százados az 
1913. évben erre az alapra 51,900 K-t hagyományozott, 
melyből a kir. kincstár 5190 K illetéket követelt. Ezt 
az ügyet tárgyalta a kir. közigazgatási bíróság Benedek 
Sándor másodelnök elnöklete s dr. Várady József elő 
adása mellett s a kir. kincstárt pervesztesnek mondta 
ki, az illetéket pedig töröltette azzal az indokolással, 
hogy a közoktatás keretében nemcsak a dologi kiadások, 
de a személyi szükségletek is a czél szolgálatában álló 
tényezők s igy nyilván a közoktatási czélt szolgálja az 

a jutalom is, a mely a tanítókat a nemzeti nyelv minél 
bel térj esebb tanítására serkenti. 

Adomány. A Baár-Madas felsőbb leányiskola tanári 
testülete 60 K-t küldött a Lorántffy Zs.-egylet kór-
házának. Ezzel a küldeménnyel 13T40 K-ra emelkedett 
az az összeg, a mit a tanári testület erre a czélra ado-
mányozott, Az egyesület nevében hálás köszönetet mond 
ezért, Szöts Farkasné pénztárnok. 

Jubileumok. Sass Béla, a debreczeni egyetem hit-
tudományi karának tanára 25 év óta theol. tanár. Ez 
alkalomból kifolyólag a legutóbbi házi ülésbeu meleg-
elismerésben és ünneplésben volt része. Dr. Erdős Jó-
zsef dékán üdvözölte őt hűséges, buzgó emberséges mű-
ködéséért, — A pozsonyi ev. egyházban 25 éve teljesít 
hű lelkipásztori szolgálatot Lic. Schmidt K. I. esperes. 
Az egyházközségi közgyűlésen dr. Dobrovits Mátyás fel-
ügyelő tolmácsolta a hívek jó kívánatait. 

A mezőtúri ref. főgimnázium az 1914—15. évet 
záró iskolai ünnepélyét ós évzáró istentiszteletét június 
hó 13-án tartotta, A vizsgálatok jún. 14—26-ig tartanak. 

EGYESÜLET. 

A Keresztyéni Ifjúsági Egyesületek Nemzeti 
Bizottsága f. hó 14-én tartotta ülését Szilassy Aladár 
v. b. t. t. elnöklete mellett, a melyen a bizottság budapesti 
tagjai szép számmal vettek részt. Ez volt a bizottság 
első ülése a Budapesti Ref. Ifjúsági Egyesület új Fő-
herczeg Sándor-utczai helyiségében (28. sz. I. e.). Abban 
a szobában gyűltünk össze, a melynek egész díszes be-
rendezését az Egyesület korán elhunyt nagy jóltevője, 
ifj. Szilassy Aladár dr. hagyta reá és a mely hálás ke-
gyeletből „Szilassy-szoba" nevet visel. — Az ülés elején 
az elnök rámutatott arra a szép munkára, a melyet a 
Nemzeti Bizottság, a genfi világbizottság támogatásával, 
Phildius Keresztély titkár és a mi országos titkárunk 
Megyercsy Béla vezetése és útmutatása mellett nálunk 
is megindított a „Katona-otthonok" felállításával. Most 
már nyolcz ilyen a bizottság által létesített otthonunk 
van Budapest, Brassó, Eperjes, Kecskemét, Losoncz, 
Miskolcz, Nyíregyháza, Pozsony városokban. A debreczeni 
katona-otthon az ottani társadalom intézménye. Szilassy 
Aladár elnök felemlítette, hogy ezekben az otthonokban 
már eddig is 15,000 különböző nyelvű bibliai részt osz-
tottak ki a katonák között. Több ízben rámulattunk már 
arra, hogy ezeknek a katonaotthonoknak a háború után 
is folytatniok kell áldásos munkájukat. — Az Ifjúsági 
Egyesületek egy másik nagyfontosságú munkája a hadi-
foglyok lelki gondozására irányul. Elnök bejelentette, 
hogy a nálunk levő hadifoglyok között a különböző tá-
borokban a katonai hatóságok engedélyével közel 100,000 
orosz, szerb és német bibliai részt osztottunk szét a 
Hadifoglyokat Gyámolító Egyesület útján. A genfi világ-
bizottság kezdeményezésére a „katonaotthonok'4 mintájára 
a fogolytáborokban külön barakkokat állítanak fel az 
Ifj. Egyesületek, egy-egy titkár vezetése mellett. A had-
ügyminisztérium nálunk is engedélyezte egy ilyen barak-
nak felállítását és a kölcsönösség érvényesülésének ese-
tében többnek létesítésére is ígéretet tett. A barakkok 
felállításának költségeit (egy-egy mintegy 12,000 K-ba 
kerül) a genfi világbizottság fedezi. íme az Ifj. Egyesü-
letek dicső munkája a háború okozta testi és lelki nyo-
morúság enyhítésére ! Az elnöki részletes és örvendetes 
előterjesztések után az országos titkár számolt be az 



Summitrarofc 
ategpobb 

RIEGER OTTÓ 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-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. :: 

otthonok szervezése érdekében tett útjairól és ezeknek 
eredményeiről. Hálás elismeréssel vette tudomásul a bi-
zottság- azoknak buzgó fáradozását, a kik a fent nevezett 
helyeken ennek a .jól bevált intézménynek felállítását 
lehetővé tették. A legtöbb helyen nemcsak a vezető 
egyházi férfiak, hanem a polgári és katonai hatóságok 
is megértő szeretettel karolták fel ezt a munkát, a 
mely távol áll minden „felekezetieskedéstől" és egyenlő 
szeretettel óhajt szolgálni a mi katona-fiainknak nem-
zetiségi és valláskülönbség nélkül. Volt persze része 
az országos titkárnak részben a meg nem értésből, 
részben a kényelemszeretetből fakadó elutasításban 
is. De most ez alkalommal nem óhajtunk senkit sem 
„kiszerkeszteni", türelemmel kell várnunk a jobb idők 
eljövetelét. A bizottság köszönetet mondott, a genfi világ-
bizottságnak, Phildius főtitkárnak és Szilassy Aladár 
elnöknek, a ki az ülés után néhány óra múlva Üjtátra-
füredre utazott üdülésre. Mindnyájan azzal vettünk tőle 
búcsút, hogy legyen ez zavartalan és kellemes! 

kerület püspöke életének 83-ik, püspöki nagy szolgálatának 
12-ik és lelkipásztorkodásának 53-ik évében Kunszent-
miklósön f. hó 18-án az Úrban elhunyt. Temetése Kun-
szentmiklóson f. hó 20-án, vasárnap d. 11. 1),,6 órakor 
lesz. „ . . . A kiket. . . eleve elrendelt, azokat el is 
hívta; és a kiket elhívott, azokat meg is igazította; a 
kiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette." 
Róm. VIII. 30. 

Szentgyörgyi Kiss Adolf, a soltvad kerti ref. egy-
ház nyug. lelkésze élete 68-ik, lelkipásztorkodásának 
40-ik, Istentől áldott házasságának 34-ik évében, f. hó 
12-én hosszas betegség után elhunyt. Jövő számunkban 
bővebben emlékezünk róla. 

Fejér Ferencz szilágylompérti ref. lelkész életének 
76-ik, lelkipásztorkodásának 48-ik évében meghalt. 

Fáji Fáy Béla cs. és kir. kamarás, a szászvárosi 
ref. kun-kollégium főgondnoka 72 éves korában elhunyt. 

Sziraczky Gyula, á szarvasi ev. főgimnázium tanára 
50 éves korában meghalt. 

Enyi Dömötör Zoltán, a nagykőrösi ref. főgim-
názium VIII. oszt. növendéke reményteljes életének 19-ik 
évében hosszas szenvedés után f. évi június hó 14-én 
Monoron meghalt. Az elhunytban Dömötör Lajos ny. 
bölcskei lelkész fiát, Molnár János monori lelkésztársunk 
rokonát gyászolja. Az elhunyt egyik testvére, Dömötör 
Béla főhadnagy, orosz fogságban van. A család gyászá-
ban mély részvéttel osztozunk. 

Felelős szerkesztő : B. Pap I s tván 

HIRDETÉSEK. 

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 nuilt évben újonan épült minden modern 
kényelemmel felszerelt hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

GYÁSZROVAT. 

Mély megilletődéssel közöljük itt ebben a rovatban 
is püspökünk elhunytáról szóló gyászos hírt. — Még 
csak néhány hete, hogy ágynak esett ós az aggkori gyen-
geség erőt vett testén. De szellemi frisseségét, érdek-
lődését és mindenekfölött hitét, szeretetét mindvégig 
megtartotta. Két napon át vívódott egészséges, fegyel-
mezett szervezete a halállal; 18-án éjjeli 2 órakor köl-
tözött el tőlünk. Nagy halottunk elhunytáról most a követ-
kező gyászjelentéseket közöljük : 

„A dunamelléki ref. egyházkerület elnöksége a 
gyülekezetek nevében is, fájdalmas érzéssel tudatja, 
hogy szeretve tisztelt ősz püspöke, dr. Baksay Sándor, 
a kunszentmiklósi ref. egyház lelkipásztora, a duna-
melléki ref. egyházkerület püspöke, az egyetemes konvent 
lelkészelnöke, a Ferencz József-rend nagykeresztjének 
tulajdonosa, a főrendiház tagja, a Magyar Tudományos 
Akadémia tiszteleti, a Kisfaludy Társaság rendes tagja, 
a genfi tudományegyetem tiszteletbeli doktora stb. éle-
tének 83-, lelkipásztorkodásának 53. és püspökségének 
12. évében 1915. évi június hó 18-ik napján munkás 
földi életét befejezte. Megdicsőült püspökünknek hiilt 
tetemét, a kunszentmiklósi ref templomban 1915. év jú-
nius hó 20 ik napján, vasárnap d. u. '/,6 órakor tar-
tandó gyászistentisztelet után a kunszentmiklósi ref. 
temetőben fogjuk eltemetni. „A bölcsek fénylenek, mint 
az égnek fényessége; és a kik sokakat az igazságra 
visznek, miként a csillagok, örökkön örökké fénylenek." 
Dán. 12..;. Darányi Ignácz, egyházkerületi főgondnok." 

A dunamelléki ref. egyházkerület budapesti theol. 
akadémiája mély gyászba borultan jelenti, hogy fenn-
tartó és kormányzó hatoságának bölcs és jóságos lelkész-
elnöke, dr. Baksay Sándor, a dunamelléki ref. egyház-
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M JB> I M H . l B i l ndva . j r l s z á l l í t ó 
K u d a p e a t , T l i o n e t - u d v a r . 

Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. rÓBsére. Több 
mint 100.000 van belőle használatban. Valódi 

osak ezze 
a rédő-

^ogygyei . 

M E I D I N C E R - O F E N 

& H . H E I M ^ 
Prospektusokít költségvetések Ingyen és bérmentva. 
Beszerezheti 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 . 
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ElOŐ magyar óragyír gflzerő-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

R O L L E R J Á N O S 

utóda M A i E R K Á R O L Y 
Budapest, VII, ThOROly-úY 52, 

(Saját ház.) 
Képes árjegyzékek, költség-

jegyzékek ingyen. 

ft 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.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 

8M alaKban 17Va cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 8.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. , . 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. 

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. 

Legújabb theologiai ú j d o n s M ü ! 
Ára K 

Birtha József. Háborús beszédek és imák —.50 
Emléksorok a somogy-kilitii keresztyén ifj. egyesület-

nek csatatérre vonult tagjairól. > —.20 1.— Fülöp Béla. Búcsúztatók hadban elesettek felett. . 
Jánosi Zoltán. Papi dolgozatok. IX kötet alkalmi egy 

házi beszédek, k ö t v e . . . 
Keresztesi Károly. Ima szükség s háború idején , 
Nagy Lajos. Isten és a háború 
Lie. Ráez Kálmán. Jézus a János evangy. fényében 
Papp László. Üzenet északra, üzenet délre. Háborús el 

mélkedések 
Raffay Sándor. Imakönyv ev. ker. számára, kötve 
Soós Károly. Isten és a haza mindenünk. Egyházi be 

szédek háborús időben . . . . 
Szabó S. Zsigmond. Virágvasárnaptól húsvétig. Nagy 

héti elmélkedések és imádságok 
Szappanos Gyula. Imádságok háborús időkben az ott 

honmaradottak számára 
— Istenre bízom magamat. Egyházi beszédek háborús 

időkben 
Szentki rá ly i Károly. Imádságok háborús időben , 
— Tavaszi imádságok háborús időben 
Szüts Lajos. A kenyér. A pénz. A Krisztus törvénye 

Nyomorúságaink vigasza. Egyházi beszédek, tekintettel 
a háborúra \ 

Vargha Tamás. Az evangélium középpontja. Három 
elmélkedés a szentírás alapján 

— Krisztus szeretete. Hat elmélkedés a szentírás alapján —.80 
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Kaphatók: 

Hegedűs és SMr protestáns irányú 
KönyvKiadóhivatalában 

D e b r e c z e n b e n 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és k i tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mil l ió korona 
évi árúforgalommal. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten^ VIIL ker.t Máría-utcza 1L szám* Telefon; József 34—10. 

Elvállalnak minden-
nemű, az építésí 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 t Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. .. .. .. .. 

ÚJDONSÁG 
AZ IGAZI ELET F E L E 

ÍRTA: 

BERNÁT ISTVÁN 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG ELNÖKE 

ÁRA 1 KORONA 2 0 FILLÉR V 
^ v M l t M ^ 

KAPHATÓ: KOKAI L A J O S 
protest. szakirányú könyvkereskedésében 
B U D A P E S T . K A M E R M A Y E R K Á R O L Y - U . 3 

FÍORNYÁNSZKY VLKTOR CS. ÉS KIR, ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T É N . 6 2 1 0 3 . 



PROTESTÁNS 

IcsISKOLAI 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 lőf izetés i és h i rde té s 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 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

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

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Sebes tyén Jenő, 

Tari Imre dr. é s 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 j a k : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, negyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

TARTALOM. Ima dr. Baksay Sándor temetésén. Petri Elek. — Vezércz ikk : Dr. Kenessey Béla püspök gyászbeszéde. — Bel fö ld : 
Baksay Sándor temetése. K. Utolsó látogatás Baksay Sándor püspökünknél. Darányi Ignáez. Falusi levél. —ni —n. 
A budapesti ref. theol. akadémia hallgatói a sebesült katonák ápolásában. — Irodalom : Bohár László : „Jeltelen sír 
felé." Sántha Károly. — Egyház . — Iskola. — Egyesü le t . — Gyászrovat. — Szerkesz tő i üzene tek . — Pá-
lyázat. — Hi rde té sek . 

IMA DR. BAKSAY SÁNDOR TEMETÉSÉN. 
Örökkévaló Isten, intézkedéseidben megfoghatatlan, 

akaratodban változhatatlan Felség! Könnyes szemekkel, 
mély fájdalomtól megvérzett szívvel, gyászba öltözött 
érzések közt keresünk Téged, hogy kiontsuk keservün-
ket és enyhítő balzsamot kérjünk sajgó sebeinkre. Uram ! 
Te benned bíztunk eleitől fogva; benned bízunk most 
is, midőn a keserűség árja vesz körül minket, mert Te 
vagy a mi hitünknek erős kősziklája és reménységünk-
nek egyedüli horgonya ! — Töredelmes lélekkel, bánatos 
szívvel, de hivő bizodalommal borulunk le azért Te előt-
ted, jó Atyánk! Szent házadban e gyászos koporsó mel-
lett, mely a te alázatos, az élet munkáiban elfáradt szol-
gádnak, a mi szeretett főpásztorunknak, vezérünknek 
porrészeit foglalja magában. — Hálát adunk neked, 
mennyei édes Atyánk! azért a sok jóért, a mit általa 
közöttünk véghez vittél. Köszönjük mindazon áldásokat, 
a miket földi életében vele éreztettél; köszönjük Neked, 
hogy késő vénségéig atyailag hordoztad őt vándorutain; 
hogy gondviselésed szárnyaival vetted őt körül még ak-
kor is, midőn ereje immár megfogyatkozott, sőt még a 
megpróbáltatások között is szent akaratodon megnyugodni 
segítetted. Kérünk, jó Atyánk ! fedezd be pihentető ke-
gyelmeddel a mi szeretett főpásztorunknak meghidegült 
tagjait, adj neki csendes nyugodalmat, az ő imádságos 
lelkének pedig örök üdvösséget ott fenn az üdvözült 
lelkek boldog seregében, hol egy szerető lélek örven-
dezve várja őt s a hol hitünk szerint nincs fájdalom és 
könnyhullatás. 

Végtelen jóságú Isten! Könyörülj azoknak keser-
vén, kik bánatos szívvel állanak a gyászkoporsó mellett. 
Küldd el hozzájuk a Te vigasztalásodnak angyalát; 
mutasd meg rajtuk irgalmasságodat és győzd meg őket, 
hogy Te mind kedves, mind kedvetlen napjainkban, 
mind életünkben, mind halálunkban jó Istenünk vagy és 
édes Atyánk. — Emelj fel és vigasztalj meg minket is 
jó Atyánk, a kik most a Te házad iránti buzgó szere-

tetétől áthatott főpásztorunk koporsója felett kesergiink; 
és vigasztalj meg akkor is, midőn azok miatt kesergiink, 
a kiket e földön elvesztettünk. Vezess el minket a Te 
irgalmasságod zsámolyához, hogy a Benned vetett élő 
hit legyen a mi kimulásunk nehéz órájában is erősítő 
angyalunk, egyetlenegy fővigasztalásunk, békességünk, 
üdvösségünk szent Fiad, a Jézus Krisztus által, Ámen. 

Petri Elek. 

DR. KENESSEY BÉLA PÜSPÖK GYÁSZ-
BESZÉDE.* 

„Grádicsok éneke. Nosza, 
áldjátok az Urat mind, ti szol-
gái az Űrnak, a kik az Úr 
házában álltok éjjelente! Emel-
jétek fel kezeiteket a szent 
helyen és áldjátok az Urat! 
Áldjon meg tégedet az Űr a 
Sionról, a ki teremtette az 
eget és a földet!" 

134. Zsoltár. 

„Mert kérésüket a híveknek meghallod kegyesen, 
azért Tehozzád az emberek jönnek mindenünnen." Ez 
a szent tapasztalat volt az, mely felvitte Izraelt minden 
nagy ünnep alkalmával Jeruzsálembe. Onnét, Jeruzsá-
lemből, a Sionról áldotta meg őket az Úr: meghallgatta 
az ő kérésüket. Jöttek mindenünnen. Öntötte a zarán-
dokok egész seregét a Jordán völgye, Genezáret vidéke, 
Mamré tölgyese; jöttek Libanon czédrustermő hegyeiről 
és Hermonnak harmatot aláhullató hegyeiről. A zarán-
dokok ajkán megcsendült az ének. A 120-ik zsoltártól 
kezdve halljuk a Grádicsok énekét. A mint mind köze-
lebb jönnek Jeruzsálemhez, mind mélyebbé válik a hang. 
Felszárnyal az ének : „Felemelem szemeim a hegyekre, 
a honnan jön az én segítségem". 

A másik csoport hangja belezengte az énekekbe az 
emlékezést az elmúlt időkről, a mikor Izrael erős és 
hatalmas Istene megtartotta az atyákat minden zivatar-

* Dr. K. I. gyorsírói följegyzése alapján. 



ban. Majd megszólal a mély alázatosság, a felszárnyaló 
boldogság hangja, liogy visszahozta őket a fogságból. 
Álmokat álmodtak ott, a babiloni vizek mellett s most, 
imé, valóság lett. Mikor felérkeznek, köszöntik Jeruzsá-
lem régi papjait: „Áldjátok az Urat, kik ott álltok min-
dig az ő oltárai mellett" s válaszkép hangzik reá a 
papok kara: „Áldjon meg téged az Úr a Sionról*. 

Mi is eljöttünk a kunszentmiklósi gyülekezetbe a 
Hernádtól, a Bükk aljáról az egyik csoport, Baranyából, 
a regéktől dús Vértes aljáról, a vitézeket termő Somogy-
ból a másik csoport, Erdély aranytórmÓ völgyeiből, hó-
takarta bérczei aljából, a Duna-Tisza közéből: minden-
ünnen eljöttünk. Vájjon hol csendülhetne meg a grádicsok 
hangja a legfelségesebben, hol szólhatna legszebben a 
léviták kara, mint a mikor a zarándok megérkezik a 
mennyei Jeruzsálem kapujához és bemegy a mennyei 
szentek szentjébe, hogy szemtől szembe lássa azt, kinek 
egész életén keresztül szolgált híven, odaadással? 

Jöttünk mindenünnen, hogy tisztességet tegyünk. 
Tisztességet tegyünk az Úr szolgájának, de dicséretet 
is zengjünk annak az Istennek, a ki minket ő véle meg-
ajándékozott és ő rajta a maga dicsőségét úgy meg-
dicsőítette. 

Jöttünk, hogy megálljunk ott, azon a legfelsőbb 
grádicson a mi zarándokútunkon, a hol a félelmek 
Királya áll elénk. Megalázzuk magunkat, hogy a mikor 
0 a maga jogarával megérinti az életet, lássuk meg, 
hogyan némul el a legbeszédesebb ajak, hogy hallgat 
el a legszeretőbb szív, hogy bénulnak el a hosszú zá-
rán dokúton elfáradt tagok. Az elköltözött szellemét ne 
illesse káromló beszéd. Ne sértsen, hogy erről a kated-
ráról, honnan 49 éven keresztül nem engedtél a Három-
szor Szent nevén kívül egy nevet se kiejteni, a ki min-
dig oldott saruval jöttél ide, hogy áldozatod bemutassad, 
ha ebben az órában a te neveddel akarunk foglalkozni, 
nem jól mondtam : ebben az órában is rád emlékezve, 
áldani akarjuk azt az Urat, a ki téged nékünk adott. 

Te, kunszentmiklósi gyülekezet és te, dunamelléki 
egyházkerület hallod-e még az evangéliumnak azt a 
felséges beszédét, a mely az ő ajkáról csendült meg? 
És ti mindnyájan halljátok-e azokat a zsoltárokat, a 
melyek a gyermek lelkébe beitatva, az ő egész életét 
illattal, lélekkel, buzgósággal és az ódonságnak valami 
csodálatos patinájával vonták be ? 

Szeretném, ha az Úr ebben a pillanatban meg-
tízszerezné az erőmet, hogy fel tudnám kelteni és még 
egyszer elétek tudnám állítani Baksay Sándornak gyönyörű, 
tipikus kálvinista papi alakját; fel tudnám idézni előt-
tetek ezt az igazi, ősi nemes, magyar úri alakot: a fel-
ségesen domborított homlokot, azokat a ityájas, nemes 
fényben égő szemeket; még egyszer meg tudnám szólal-
tatni azt a felséges szónoki orgánumot, azt az ezüst 
harang csengéséhez hasonló hangot, a melyről úgy gyön-
gyözik alá az ő tudománya, hogy a szívek mélyéig hat 
le ós, mint az égi harmat, termékenyít. Talán nincs 
egyetlenegy sem az egész papi státusban, a ki olyan ter-

mészetesen beszélne, mint a hogy ő beszélt. Soha, egyet-
lenegyszer is a koturnust fel nem vette, soha nem 
mennydörgött. Egyenesen szakrilégiumnak, szentségtörés-
nek tekintette, ha az Isten igéjének ható erejét színfal-
szaggatással próbálja valaki még erősebbé tenni. 

Magát a papságot, és ezt halljátok meg tisztelendő 
és nagytiszteletű atyák, oly magasra becsülte, hogy egye-
nesen fajnemességnek tekintette. Hányszor figyelmeztetett 
magasra vívó szenvedelmekben, hogy azt a nemesi levelet, 
melyet a Királyok Királya adott néktek, ne tépjétek 
szét, hanem fiaitokra bízzátok szent örökség gyanánt. 
Ezt az mondotta, a ki egy négyszázadig visszamenő 
papi nemzedék sarja volt. 0 mondotta, hogy nekünk, 
papoknak mindenben a legnobilisabb, legnemesebb fel-
fogást kell tanúsítanunk. 

Szó volt az 1848: XX. végrehajtásáról. Künn ki-
abált a tömeg. 0 azt mondotta: a türelemben sokkal 
nagyobb erő van, mint a türelmetlenségben. Az én egész 
egyházpolitikám abban nyer kifejezést, a mit a példa-
beszéd a nagyobbik fiúról tanít, ki hű volt mindig az 
atyai házhoz. Hogy a gazdánk hogyan tart el bennünket, 
azt majd elvégzi az Isten. Még azt se mondhatjuk, hogy 
ám lássa, majd úgy szolgálunk neki, mert nem bérért 
szolgáljuk a hazát. Nekünk követnünk kell atyáink ama 
nemességét, a mely felül emelte őket minden földi vagyon 
keresésén. 

Jött a Ne temere, Borromei-enciklika. Forrott min-
den lélek: Baksay lelke nyugodt volt. Fenséges méltó-
sággal csak annyit mondott: „Minket senki úgy nem 
sérthet, hogy a hazát ne sértse, mert magyar protes-
táutizmus és nemzet úgy össze van forrva egymással". 
Nem volt-e érdemes ezért grádicsokon feljönni, meg-
hallani a szót még az elköltözött ajkáról is, hogy ezt 
vésse be a mi lelkünkbe, ezt hagyja ránk örökségül? 

Amennyire nemes a maga papi megjelenésében, 
amennyire tipikus megszemélyesítője az igazi kálvinista 
papnak, épen olyan kedves, nyájas, szeretetreméltó, a 
mint a „Gyalogösvényö-en végig megy, a melyet „Szeder-
indák" vesznek körül. Másfél esztendő alatt végigpre-
dikálja az egész Baranyát. Megfigyeli azt a szép népet, 
azokat a fehérbe öltözött asszonyokat, a kik a templom 
világosságát még világosabbá teszik, a kiknek az éneke 
beleolvad a mennyei karok énekébe, a kiknek a szoká-
sát, nyelvét sajátítja el. 18 éves koráig csak az Ormán-
ság fenséges magyar nyelvét hallotta. Igaz, hogy ha 
elbeszéléseinek az alakjait most az ő ravatala köré mind 
felsorakoztatnám, nem nagy helyet foglalnának el, de 
a szüle, a banya rembrandti ecsettel van megfestve ; s 
feljönne elénk, a kik csak mesében hallottunk már róla. 
az a pompás, kerek fejű, ragyogó szemű, tiszta hangú, 
önérzetes, öntudatos, szalonba való beszédű ormánsági 
nép ; megjelennék előttünk a büszke kún ; megjelennének 
előttünk a „Ti fagomen és ti piomen" kálvinista diák-
jainak czétusai és bepillantást nyernénk a sárospataki 
diákok életébe, anekdotáiba, bepillantást nyernénk a 
falusi bírák életébe. És a -Pusztai találkozásiban 



mondhatom néktek, nincs olyan tudós professzor, a ki 
olyan kúra pasztorálisra tanítana meg minket, mint a 
kondori eklézsia papja. 

A mesélőt szeretnők még egyszer felébreszteni, 
hogy meséljen ennek a kornak, a melyik mesét már 
nem hall, a melyikre nézve a levendula illata megszűnt, 
a melyikre nézve a piinkösti rózsa nem virág, a melyik-
nek az útszéli pipacs piros virága kell, mert nem hall 
mesét, szegény a fantáziája és így meg van ölve a 
tettereje. 

Ha pedig megjelennének itt egymás után a latin 
és görög világ klasszikusaiból az alakok, régi jó jelen-
nék meg előttünk. Mint ő maga mondja, családjuk két 
tagját kivéve, egyetlenegy Baksay sem volt Magyar-
országon túl és semmiféle más nyelvet a maga anya-
nyelvén kívül nem beszélt, de mindegyik jól beszélt 
latinul s, tegyük hozzá, a mi Baksaynk görögül is. 
Honiéros hősei olyan nyelven szólalnak meg, mintha 
vele együtt Árpáddal jöttek volna be, mintha vele együtt 
Nagypeterden születtek volna. Megszólalnak olyan magyar 
nyelven, mintha nem is Trója ostromáról lenne szó, 
hanem Budavára körül folynék a csata. Kár, ezerszeres 
vesztesége magyar irodalmunknak, hogy ebből az el-
agguló kézből kiesett a toll és az Ödysszea csak töre-
dékül maradt: néhány ének, egypár tört szalag. — Be-
végződött a munka. 

Hát nem jogos, hogy azzal kezdtem, hogy nem 
gyászra, nem sirámra hívtalak benneteket, hanem — a 
grádicsok énekének szavaival — arra, hogy „Áldjátok 
az Urat!" A felelet pedig az ő ajkáról, mely annyit 
áldott életében: „Az Űr áldjon meg tégedet a Sionról!" 

Áldássá tette ezt a gyülekezetet, áldássá tette azt, 
a kit alig néhány hónappal ezelőtt vesztett el, 57 évi 
együttélés után. „Soha az 57 év alatt még csak egy 
felhő sem volt az egünkön": ezt a vallomást tette előttünk. 
Édes lelke, hivő lelke már szemtől szembe látja Azt, a 
kiben hitt. Most örül a színről színre való látásnak, most 
örül a viszontlátásnak, annak a boldog viszontlátásnak, 
a hol két szív, a melyik szerette itt lenn egymást, ott 
fenn az örökkévalóságban egyesül. 

„A földön is harag, az égen is harag; piros fii-
szálak és piros napsugarak" : ez volt utolsó jelentésének 
textusa, ebből indult ki. Reánk nézve ma is „a földön 
is harag, az égen is harag; piros fűszálak és piros 
napsugarak" még mindig, de neked, elköltözött halottunk 
— örök békesség. Pihenni mégy, földnek elfáradt vándora. 
Örülj a színről színre való látásán Annak, a kinek hittél 
és a kinek szolgáltál. Amen. 

BELFÖLD. 
Baksay Sándor temetése. 

Vasárnap délután adtuk át ősz püspökünk kihűlt 
porait az édes anyaföldnek, melyet annyira szeretett. Az 
ég haragos ábrázata is kitisztult a temetés idejére. Mi-

kor az ország különböző részeiből összesereglett teme-
tési küldöttség a keleti pályaudvaron gyülekezett, még 
ugyancsak esett az eső. 

Két nagy Pullmann-kocsit szorongásig megtöltöttek 
a temetésre utazók. Külön szalonkocsi hozta a kormány 
képviselőit: dr. llosvay Lajos közoktatásügyi- és dr. Vargha 
Gyula kereskedelemügyi államtitkárokat. Társaságuk-
ban utazott dr. Szász Károly, a képviselőház alelnöke, 
dr. Beöthy Zsolt és dr. Néggessy László, a Tudomáuyos 
Akadémia és a Kisfaludy-Társaság küldöttei. 

A Pullmann-kocsikban ott láttuk az egyetemes kon-
vent, mind az öt egyházkerület, a nyolcz dunamelléki 
egyházmegye, az ev. testvéregyház, a fő- és középisko-
lák, stb. küldötteit. A konventet dr. Kenessey Béla, az 
új lelkészelnök és gr. Degenfeld József világi elnök, dr. 
Boksa Lajos és dr. Benedek Zsolt képviselték. Kedvesen 
lepett meg mindnyájunkat, hogy a legtávolabbi, az er-
délyi egyházkerületből oly szép számmal jöttek. Ott lát-
tuk a püspökön kívül Lészay Ferenez főgondnokot, Vá-
sárhelyi Boldizsár esperest, dr. Kecskeméthy Istvánt, a 
kolozsvári theologia igazgatóját, dr. Boér Elek egyetemi 
tanárt, igazgatótanácsost, dr. Tavaszy Sándor püspöki 
titkárt. Igen szép számmal jöttek Dunántúlról is. Ott 
volt Németh István püspök, Kiss József, Nagy Lajos, 
Tóth Kálmán esperesek, Sárközy Aurél és Szabó György 
egyházmegyei gondnokok, A nagy tiszántúli egyház-
kerületből a főgondnokon kívül Kiss Ferenez főjegyzőt és 
dr. Kun Bélát, a debreczeni kollégium igazgatóját lát-
tuk ott. A tiszáninneni egyházkerületet és a pataki fő-
iskolát Pálóczi Czinke István esperes, Nóvák Lajos theol. 
dókán és Rohoska József theol. tanár képviselték. Egy-
házkerületünk tisztviselői és tanácsbírái közül ott voltak : 
dr. Darányi Ignácz főgondnok, Petri Elek lelkészi- és 
Benedek Sándor világi főjegyző, dr. Ballagi Aladár, Ber-
náth Géza, dr. Bernát István, gr. Ráday Gedeon és dr. 
Szabó Béla tanácsbírák. 

Az egyházmegyék közül a közelebbiek : a solti, a 
kecskeméti és a pesti voltak — természetesen — a leg-
több küldöttel képviselve. A budapesti egyház képvise-
letében ott voltak : dr. Kovácsy Sándor főgondnok, dr. 
Kósa Zsigmond gondnok, Kovács Emil, Keresztesi Samu, 
Takaró Géza lelkészek, Varga Antal vall. tan. lelkész, 
Biberauer Richárd, a Filadelfia diakonissza-egylet lel-
késze, Kiss Géza s.-lelkész. A Lorántffy-diakonisszák 
képviseletében két testvér jelent meg. A pesti egyház-
megye részéről ott voltak : Nagy Ferenez esperes és gr. 
Teleki József gondnok, Bárdy Pál, Benkö István, ifj. 
Benkö István, Földvári) László, Hörömpö Ferenez, Mády 
Lajos, Mócsy Mihály, Perjessy Károly, Sáfár Béla, Sí-
pos Pál, Szabó Balázs, Székely Ödön és Szinok Zoltán 
lelkészek. A kecskeméti egyházmegyéből megjelentek: 
Ádám Kálmán esperes, Küry Albert gondnok, Sárközy 
József, Simon Ferenez. Takács József. Kecskemétről 
Farkas Kálmán, Fazekas Ferenez, Marton Sándor taná-
rok és ifj. Szappanos Elek, Nagykőrösről Patonay De-
zső és Bakó József lelkészek, dr. Kökény Dezső fő-



gondnok^ Váczy Ferencz, a tanítóképző igazgatója és 
Benkó Imre főgimn. tanár voltak ott. A vértesaljai 
egyházmegyét Lévay Lajos esperes, Fehér Gyula és 
Urházy Lajos lelkészek képviselték, a külsősomogyit 
Kálmán Gyula esperes, Kájel József, Rúzsa József és 
Somogyi Kálmán lelkészek, a tolnait Kátai Endre espe-
res, a felsöbaranyait Nagy Imre esperes, Mády István 
és Sógor Endre lelkészek, az alsóbaranya-bácsit Adám 
Imre és Tóth Sándor lelkészek. A solti egyházmegye 
lelkészei csaknem teljes számban ott voltak egykori 
esperesük temetésén. Balla Árpád esperessel az élükön, 
megjelentek : Baky Ferencz, Baksay Árpád, Búzás Fe-
rencz, Czuczor János, Eötvös Ferencz, Gerenday Endre, 
Kardos János, Kovács Ferencz, Koroknay István, Kurdy 
Béla, Losonczy Géza, Lukácsy Imre, Molnár Gergely, 
Orosz Endre, Sebestyén Pál és Somogyi József lelkészek, 
a tanítók képviseletében : Csikesz Endre és Szűcs Lajos. 

A fő- és középiskolák is csaknem valamennyien 
képviselve voltak. A budapesti theologia tanárai közül 
ott voltak: dr. Pruzsinszky Pál igazgató, Marton Lajos, 
B. Pap István és dr. Kováts István tanárok. A kecske-
méti jogakadémiát dr. Joó Gyula igazgató képviselte. 
A budapesti főgimnázium részéről megjelentek : Ravasz 
Árpád igazgató, Csűrös István és dr. ZsinJca Ferencz 
tanárok; a Baár-Madas felsőbb leányiskolák képviseleté-
ben dr. Weber Artúr tanár. 

Az ev. testvéregyház képviseletében ott voltak: a 
bányai egyházkerületből Kacziány János esperes és Bez-
zegh Sámuel püspöki titkár, a tiszai egyházkerületből dr. 
Zelenka Lajos táblabíró, az Ev. Lelkészegyesület részé-
ről Raffay Sándor alelnök és Noszkó István titkár. 

Ott voltak továbbá : dr. Láng Nándor egyet, tanár a 
Philologiai Társaság képviseletében, melynek az elhunyt 
szintén tiszteletbeli tagja volt, Kovácsy Kálmán és dr. 
Platthy György orsz. képviselők, a nők sorában özv. 
dr. Csiky Kálmánné leányával. 

A nagy tömegben érkezőknek a városba való be-
vitele nagy gondot adott a helyi rendezőségnek. A lovak 
jó részét elvitték hadi czélokra, kocsi se volt elég, így 
háromszor is meg kellett fordulni a kocsiknak, míg min-
denkit be tudtak vinni a távoli állomástól a templom 
mellett, levő gimnáziumig. Itt öltötték magukra a lelké-
szek palástjukat. 

Valamivel félhat előtt a világi küldöttek bevonul-
tak a templomba. Utánuk jött a gyászoló Baksay, He-
tessy, Mészáros család. Az Urasztalától oldalt elhelyezett 
érczkoporsó mellett lévő padokban foglaltak helyet. Az-
után, az orgona szép halk játéka közben, a lelkészek 
palástos tábora jött a fungens Kenessey Béla és Petri 
Elek vezetésével. A gyászlepellel leborított Urasztala 
körül foglaltak mindnyájan helyet. 

A XC. Zsoltár 1. versének eléneklése után a fe-
gyelmezett kecskeméti dalárda meghatóan szép éneke 
következett: „Miért oly borús . . . " Ezután Petri Elek 
egyházkerületi főjegyző lépett az Úrasztalához s mon-
dotta el bensőségteljes imáját, melyet Lapunk elején 

közlünk. A kar a „Szomorúan, fájdalmasan . . ." kezdetű 
dalt énekelte el utána. Ennek utolsó akkordjainál ment 
föl a gyászlepellel letakart szószékbe Kenessey Béla, az 
erdélyiek ékesszavú püspöke. Jól esett őt atillában lát-
nunk, mely valamikor hivatalos ruhánk volt s melyet oly 
nagy előszeretettel hagynak el lelkészeink még a leg-
kiválóbb alkalmakkor is, a mikor pedig csakugyan he-
lyén lenne. Hatalmas beszéde, melyet — gyorsírói föl-
jegyzés alapján — Lapunk vezetőhelyén közlünk, a 
maga keresetlen egyszerűségében is rendkívül mély ha-
tást gyakorolt a gyászoló gyülekezetre. 

Az utóima, a Miatyánk és az áldás után dr. Beöthy 
Zsolt állott ki az Urasztala mellé, hogy a Tudományos 
Akadémia és a Kisfaludy-Társaság nevében búcsút vegyen 
attól, ki mindkét társaságnak dísze, büszkesége volt. 
Mindnyájunknak nagyon jól esett, hogy magában a temp-
lomban hallhattuk ezeket a búcsúszavakat hívatásos aj-
kakról, egyházunk érdemes tagjától. A templom áhítatos 
csendjében még szebben csengtek az elismerés pálmáját 
az elköltözött ravatalára letevő súlyos és ékes szavak. 

„Baksay nemcsak egyházi halott — mondotta. 
Koporsóján a szent könyv mellett egy hervadhatatlan 
koszorú is nyugszik. Ez a koszorú megilleti a magyar 
nyelvnek egyik legnagyobb mesterét., a ki eddig egyedül 
volt képes elénk ragyogtatni a hellén nép világát a mi 
magyar nyelvünkön. De nemcsak Hornért tolmácsolta ez 
az éllettől lüktető, gazdag nyelv, hanem magát a magyar 
néplelket is. Ennek a népléleknek a legnagyszerűbb 
tragédiáját ő írta meg a „Patak banyá"-ban. Keresetlen, 
de annál erősebb páthoszában népünknek a Bibliától 
áthatott lelke szól és sajátos, eredeti felfogása, esze-
járása, hangja, nyájasságának kötődése és érzésének, 
gondolkodásának komolysága, a szeretetnek lobogó tüzé-
nél olvadva eggyé. Még szerkezetének sajátossága, elő-
adásmódjának eredetisége is a néplélek forrására mutat, 
mely együtt szereti adni jókedvét, bölcseségét. Mikor 
szorongva és remélve a távol harczmező felé tekintünk, 
hol ez a lélek csodákat mivel, a Magyar Tudományos 
Akadémia és a Kisfaludy-Társaság koszorúit büszke fáj-
dalommal teszem le e lélek leghűbb vezérének és tol-
mácsának ravatalára, a ki e lélek ereje fog maradni 
további küzdelmeinkben is. Te pedig, boldogult társunk, 
boldogan mehetsz és boldogan mégy utolsó útadra. Bol-
dogan. mert végső pillantásod a földi világra bizonyára 
megnyugtatott, hogy ez a te néped, a mi népünk Istené-
nek félelmében, tűzhelyének védelmében, hazájának szere-
tetében csakugyan és valósággal az, a minek te ismer-
ted. Isten veled . . . " 

A XC. Zsoltár 2. és 3. versének éneklése közben 
távozott a templomból az azt szorongásig megtöltő közön-
ség. Megszólaltak a harangok lágy, bánatos hangon. 
Sokan nem hallottunk még ilyen harangszót. Többen 
már ismerték. Egyes helyeken, különös gyászos alkal-
makkor, bekötik a harangok ütőjét bőrrel, azért szólnak 
olyan lágyan, olyan bánatosan. Ugy illett ez a lágy hang 
a békességszerető nagy lélek utolsó útjához . . . 



Majd kihozták a templomból a nehéz érczkoporsót, 
föltették a gyászkocsira. Előtte egy egyszerű paraszt-
szekéren vitték a gyászkocsira föl nem férő sok koszorút. 
Végtelenül sajnáltuk, hogy palástos papjaink ez alkalom-
mal is — épúgy, mint legutóbb Antal Gábor temetésén 
is —•- követték régi rossz szokásukat: elvegyültek az 
összevissza hullámzó tömeg közé, a helyett, hogy zárt 
sorokban a gyászkocsi előtt, haladtak volna. Milyen föl-
emelő látványt nyújt a palástos papoknak sokkal kisebb 
csoportja is hármas-négyes sorokban! Hát még a hol 
120—150 palástos lelkész van együtt! 

Lassan kiért a temetőbe a menet. Annak keskeny 
útjai mentén végighaladva, a temető végén lévő sírhoz 
értünk, honnan szép kilátás nyílik a kalászos alföldi 
rónára. Itt várta már a nemrég elköltözött felesége sírja 
mellett megásott sírgödör a nagy halottat. Mielőtt át-
adtuk volna az édes auyaföldnek, még néhány búcsúztató 
hangzott el. 

Kiss Ödön püspöki titkár a kunszentmiklósi gyüle-
kezet nevében búcsúztatta el megkapó módon. Nemsokára 
emlékkövet állítanak a két sír fölé, mondotta, melyre 
azokat a szép szavakat vésik, a miket az elköltözött 
Claparéde Sándorról és nejéről mondott nem régiben, 
püspöki jelentésében : „Nem váltak el egymástól sem a 
földön, sem a földben, sem a mennyben". Azt az esz-
ményi szeretetet vázolta ezután, a mely az elhunytat 
feleségéhez és gyülekezetéhez fűzte. Dr. Pruzsinszky 
Pál, theologiánk igazgatója, a theologia tanárkara és ifjú-
sága nevében mondott ezután meghatottan néhány búcsú-
szót az elköltözöttnek, mint a theologia lelkészi fejének. 
Valóban mi is úgy éreztük, hogy messze vidékekről sok 
ezer szem tekintett akkor oda s azok előtt is megjelent 
az elhunyt lelke, ki nem erővel, nem hatalommal, hanem 
szeretettel akart kormányozni. Balla Árpád esperes mon-
dott még szívből jövő búcsú- ós áldószavakat a solti 
egyházmegye, annak gyülekezetei, lelkészei, tanítói, lel-
készi, özvegyei és árvái nevében. Ezután a kecskeméti 
dalárda elénekelte a „Lelkünk borítja néma fájdalom . . . " 
kezdetű gyászdalt. Annak hangjai és hozzátartozóinak, 
híveinek könnyei mellet bocsátották le a koporsót a 
földbe. A régi világnak egy erős, ékes oszlopa dőlt vele 
a sírba . . . 

A temetésre leútazott küldöttségeket este 9 óra 
után különvonat hozta vissza a fővárosba. 

* 

Baksay Sándor halálhíre mély részvétet keltett 
országszerte. Egész sereg részvétirat és távirat érkezett 
Darányi Ignácz fő^ondnokhoz, az elhunyt elnöktársához. 
A király kabinetirodája a következő rószvétiratot, küldte : 
„0 császári és apostoli királyi Felsége élénk sajnálattal 
értesült Baksay Sándor, e nagyérdemű egyházi férfiú és 
kiváló magyar író elhunytáról és a dunamelléki egyház-
kerületnek e súlyos vesztesége alkalmából igaz részvétét 
kifejezni méltóztatik. Legfelsőbb parancsra: Daruváry." 
Táviratilag fejezték ki részvétüket — többek közt — 
gr. Tisza István miniszterelnök, báró Harkányi János 

miniszter, dr. Ilosvay Lajos államtitkár, dr. Berzeiriczy 
Albert, a Tud. Akadémia elnöke, egyházunk összes 
püspökei és főgondnokai. K. 

Utolsó latogatás Baksay Sándor 
püspökünknél . 

Május 16-án Tassról jövet előzetes bejelentés mel-
lett püspökünket meglátogattam. 3 óra után délután 
érkeztem hozzá. 0 a kerti lugasból jött elő, a hol, úgy 
látszik, várt reám. Feltűnt nekem mindjárt a rendkívüli 
változás, a melyen utolsó találkozásunk óta keresztül-
ment, arczán ült már a facies hyppocratica. Együtt 
mentünk fel a lépcsőn a tornáczra. Én segítettem neki, 
karonfogva őt, de elég jól ment a dolog. Fenn meg-
beszéltük, hogy együtt kimegyünk a temetőbe üdvözült 
neje sírjához és ott leteszük azt a koszorút, melyet 
tassi kertemben fontak. Én ugyanis karácsonykor a bol-
dogult temetésére nem mehettem ki s már akkor meg-
ígértem, hogy egy szép májusi napon együtt fogjuk 
meglátogatni a temetőben a megboldogult sírját. 

Vasárnap lévén, a városház előtt nagy tömeg volt 
egybegyűlve, a kik mindannyian meghatva nézték, a 
mint a beteg püspökkel együtt vittük a koszorút a teme-
tőbe tassi fogatomon. A kocsin ült még Kiss Ödön püs-
pöki titkár is. Meglehet, azért is volt a közönség a 
városház előtt nagyszámban összegyűlve, mert várták 
egy csatatérről hazahozatott, elhunyt katonának halot-
tas menetét. A kocsival behajtottunk, a püspök úrra való 
tekintettel, a temetőbe, egészen üdvözült neje sírjáig. 
A sírbolt virágokkal ós a sarkokon yuccákkal volt be-
ültetve. A sírkő még nem készült el, csak az egyszerű 
fejfa állott ott. Ehhez támasztottam koszorúmat. Le-
vettük kalapjainkat és imádkoztunk. Gyönyörű idő volt; 
ez a kegyeletes kirándulás püspökünknek nem szolgált 
ártalmára. Az úton kedélyesen társalgott, olykor-olykor 
a nála szokásos humoros megjegyzéseket nem hagyva 
el. Mindenből látszott, hogy készül a halálra, semmit 
sem fél tőle. Úgy gondolkozik, mint az első keresztyének 
és a görög bölcsek gondolkoztak. Talán az volt a baj 
nála, hogy neje halála óta elvesztette életkedvét és a 
fizikuma megtagadta ellenálló erejét. Csak egy vágya 
volt: az üdvözülttel újra egyesülni. Még hozzátette, hogy 
kíváncsi, hogy vájjon megéri-e még 83-ik születésnapját, 
a mely július végén lesz. 

A temetőből Tóth Ferencz főgondnokhoz mentünk 
vigasztaló látogatásra, miután fiát elvesztette a háború-
ban. A püspök úr oda is el akart jönni és el is jött 
velem. Visszajövet még uzsonnát akart adni, de azt 
arra való utalással, hogy csak az imént ebédeltem, meg-
köszöntem és nem fogadtam el. Azt mondotta, neki nincs 
más betegsége, mint a 83 év terhe. Ennek orvossága 
nincsen. De szenvedni nem szenved, aludni jól alszik. 
Eszik is annyit, a mennyi neki kell, persze, azt nem 
tette hozzá, hogy oly kevés táplálékot vesz magához, 
hogy azzal az életet fentartani lehetetlennek látszott. 



Elmenet még, mikor ón már a kocsin voltam, a 
tornácz felső lépcsőjénél selyemsapkájával búcsút intett, 
utolsó búcsút . . . 

Darányi Ignácz. 

Falusi levél.* 
Nagytiszteletű Szerkesztő Ur! 

„A jótéteiben meg ne restüljetek" — mondja az 
apostol. Talán sohasem adatott annyi alkalom ennek 
figyelembevételére — mint ma! Hiszen: „Szegények 
mindenkor lesznek tiveletek" — betegek . . . segélyre 
szorultak . . . de ez emberőrületben, e szörnyű időben 
megsokasodott azok száma. 

A szószék ma rekviráló-hellyé is lett. Minden va-
sárnap van mit, van miért kérni és prédikálni . . . Most 
fémet, most tejet a menekültek gyermekei számára, most 
. . . tojást . . . mit . . . Egyszóval igen megsokasodott az 
alkalom . . . lázban a beteg társadalom . . . tartsuk ütőerén 
a kezünket . . . és szolgáltassunk a falu most gazdag 
tárházából mediczinát. 

Van nékünk három kórházunk Pesten. A Bethesda-, 
Lorántífy- és Bethánia-kórház. — Istenem! A kerület 
gyülekezetei mily könnyen elláthatnák tojással — e leg-
szükségesebb és legdrágább természetbeli czikkel — ezt 
a három kórházat, ha, mondjuk, a nyolcz egyházmegye 
mindegyike 1—1 hónapot választana magának és átlag 
30 gyülekezet — mindennapra egy — legalább 100 to-
jást küldene ! Mily nagy kiadástól mentenők meg először 
is ezeket a szegény küzdő egyesületeket, de meg ethikai 
tekintetben a gyülekezetek is nyernének azzal, hogy 
adnának, mert: mennél jobban adakoztok, annál jobban 
gazdagodtok. Lelkiekben természetesen. 

Úgy hallom, hogy az iregi gyülekezet asszonyai 
750 tojást hordtak össze két hét alatt és a három kór-
háznak f-elküldötték . . . lehetőleg egyenlő arányban. 

Kedves Szerkesztő Uram, nyáron nem szeretnek az 
emberek sokat olvasni, én se fűzöm tovább . . . csak arra 
kérem, irja meg a gyülekezeteknek, hogy angyalai röp-
ködjenek körül kissé és szárnyuk suhogásától hadd mo-
solyogjanak ott fenn a szükséget nem szenvedők ! 

Isten vele, Szerkesztő Uram ! 
—ni —n. 

A budapesti ref. theol. akadémia hallgatói 
a sebesült katonák ápolásában.** 

Már az 1913. okt. 17-iki theol. választmányi ülés 
tárgyalta a cs. és kir. 4. hadtestparancsnokságnak egy-
házi főhatóságaink útján hozzánk intézett megkeresését 
az iránt, hogy theologusaink között volnának-e oly ön-

* A levélben foglaltakat lapunk olvasóinak szíves figyel-
mébe ajánljuk. 

** A budapesti ref. theol. akadémia most megjelent értesí-
tőjéből közöljük ezt a részletet, a melyben Marton Lajos igaz-
gató oly meleg, elismerő méltánylással szól hallgatóink híven tel-
jesített szolgálatáról. 

ként vállalkozók, kik részükre rendezendő 4—6 hetes 
betegápolási kurzus és kórházi gyakorlat útján a katonai 
betegápolásra kiképeztetvén, erre háború esetén fizetés 
nélkül vagy bizonyos díjazás mellett tényleg alkalmaz-
hatók lennének. A theol. választmány a tanári kar ja-
vaslatára készséggel adta meg az engedélyt és szabta 
meg a méltányos feltételeket, melyek mellett növendé-
keink jelentékeny számmal jelentkeztek is. Mire azonban 
a hivatalos tárgyalás során a kivitelre megérett az ügy, 
az iskolai év vége felé járt, úgy, hogy az igazgatóság 
a kurzusnak 1914. okt.—decz.-re halasztását kérte, he-
lyéül pedig a Gyáli-úti honvédhelyőrségi kórházat. A hon-
védelmi min. 1914. júl. 22-iki leiratában ehhez hozzá-
járult. 

Ennyire elő volt készítve az ügy, mikor a háború 
július végén kitört. Ekkor persze nagyon aktuálissá vált 
a dolog. E sorok írója évnyitó beszédében mindjárt rá-
mutatott arra a szép és hivatásuknak egészen megfelelő 
misszióra, mely theologusainkra a betegápoló szolgálat 
körében vár, melyre jó részük már el is kötelezte ma-
gát a mult évben. Ám ifjúságunk erősen forrongott. Ne-
hezen viselte kiváltságát, hogy ifjúi ereje teljes birto-
kában békés jóllétben töltse napjait akkor, mikor a 
nemzet élet-halálharczát vívja. Ez a nyugalom égette s 
elégedetlen volt önmagával. Úgy érezte nagyobb része, hogy 
többet kell tennie a betegápolásnál és polgárőrségnél, 
ezért kész volt aktív katonai csapat- vagy egészségügyi 
szolgálatra jelentkezni. Érzelmeiknek, gondolataiknak 
szép kifejezése az a memorandum, melyet ez ügyben a 
tanári karhoz beadtak. Méltó magyar ifjakhoz. 

E közben azonban megnyílt a betegápolási kurzus, 
melyen 56-an vettek részt és nyertek kiképzést, mint 
ezt a hivatalosan kiállított osztályozási lajstrom kalku-
lusokban is feltünteti. E tanfolyan látogatása a vele 
kapcsolatos kórházi gyakorlattal megnyugtatta ifjúságun-
kat. Megértették, hogy a háború sem egyforma feladatot 
ró mindenkire. Fontos a betegápoló is, ki a sebesült 
katonához szakértelemmel tud nyúlni és vallásos lélekből 
tud szólni. Különösen intelligens ápolókra volt szükség, 
kik a durvább munkák alól felmentve, a nagyon elfog-
lalt orvosok és papok teendőinek egy részét átvegyék. 

Csakhamar meg is találták helyüket. A Pénzinté-
zetek Hadikórházának parancsnoka, dr. Manninger Vil-
mos egyet. m. tanár alkalmazott október közepétől fogva 
állandóan 20-at a fehérvári-úti nagy kórházban, felügyelői 
czimmel, teljes ellátás és 3 K napidíj mellett. A fáradtakat 
az év folyamán néhányszor kicseréltük, úgy hogy össze-
sen 36-an működtek e szolgálatban. E számban benne 
van az az 1 növendékünk is, ki a Lorántffy Zsuzsánna-
Egyesület család-utczai kórházában az egész iskolai 
éven át kitartott. Május l-re a tanári kar visszahívta a 
fehérvári-úti kórházból a IV. eveseket, hogy alkalmat 
adjon nekik a kollokviumokra és a kápláni vizsgára 
való előkészületre, hogy így az egyházkerület az ősszel 
ne maradjon káplán nélkül. Helyükbe I. éveseket küld-
tünk, kiknek megadtuk az engedélyt arra, hogy már 



április havában elvégezzék kollokviumaikat. Így a kór-
ház nem szenved hiányt. 

Betegápoló felügyelőink igen nehéz munkakörben, 
melynek nehézségeit fokozta sokszor a meg nem értő 
környezet is, derekasan megállták helyüket. Előbb Kó-
nya Gyula, majd B. Pap Lajos, most pedig Barta Imre 
szeniorsága alatt nagy önmegtagadással, sőt sokszor ön-
feláldozással tűrtek és tűrnek minden bajt, fáradalmat, 
félreértést, mert kötelességük nagysága és feladatuk 
nemessége megnövelte testi és lelki erejüket és méltók 
akartak lenni az előttük példányképül járó Manninger 
prof. űr bizalmára és becsülésére, mellyel őket kezdettől 
fogva megajándékozta. De nemcsak ő, hanem az egész 
kórházi orvosi kar a legnagyobb elismeréssel adózik 
lelkiismeretes működésükért. Jól esik közölnöm, hogy 
ehhez járult most a theol. választmány elismerése, mely-
ben osztozik bizonyára e sorok minden olvasója is. 

Azt is örömmel jegyzem fel, hogy bár sokszor 
ragályos betegekkel volt dolguk, a gondos óvóintéz-
kedések mellett elkerülték a ragályozást. Eddig csupán 
egy komolyabb megbetegedés fordult elő közöttük, de 
az sem ragályos volt és a gondos kezelés és ápolás 
ezen is segített csakhamar. Alaptalan volt tehát annak 
az 1—2 apának félelme, ki még ez igazán lelkészjelölt-
höz méltó munkakörben sem engedte fiát a hazának e 
nehéz időben szolgálni. Annál teljesebb elismerés illesse 
a lelkes ifjakat, a kik erre vállalkoztak. 

IRODALOM. 
„Jeltelen sir felé" (Öcsém emlékére). Versek, írta Bohár 

László. Ára 70 fillér. A tiszta jövedelem háborús jótékonyczélra 
fordíttatik. Kapható a szerzőnél Sárszentlőrinczen. 

Tudjuk, hogy e „rettenetes napoknak" nincs Petőfije, 
de azért vannak kisebb-nagyobb poétái. íme, Bohár 
Lászlót két dolog tette poétává. Poétává tette őt először 
is Petőfi faluja, SárszentlŐrincz. Itt, a szentlőrinczi al-
gimnáziumban tanult a nagy költő az 1831/2 és 1832/3, 
tanévben. Hittig jegyzőnél lakott; a jegyzőlakhoz közel 
esik az utczán a falu kútja. Ez a mély kút volt a költő 
első kasztiliai forrása és nem a Parnasszus hegyén, 
szomját itt oltotta s itt fakadt első gyermekszerelme 
Hittig Amália, e kedves leányka iránt, a kihez később 
„Gyermekkori barátnémhoz" czímű gyönyörű költeményét 
írta. E kútból ittak a lőrinczi papok, kik nagyrészt iro-
dalmilag is működtek. (Itt zengte ki e sorok írója is 
Dávid hárfáján a maga 200 énekét stb.) Itt merít most 
Bohár öcsém is, kollégám az Úrban és Apollóban. De 
még inkább költővé tette Bohárt a mostani istenítélet, 
e világforgatag, e véres tragédia. Ez a világháború sok 
költői lelket hangolt versírásra, leginkább azokat, a kik 
maguk is ott voltak s ott vannak a harcztéren, mint 
Gyóni (Áchim) Géza igazán szép verseivel s még néhány 
költői lelkű hős. Az itthon levő poétákon kívül, mint 
Kozma Andor, Váradi, Szabolcska, Kiss József stb., azok 
írtak még, a kikre mély gyász borult az elesett hősökért. 

így járt Bohár is. Elvesztette egyetlenegy testvéröccsét, 
ezt a révpartra ért (közs. jegyző) szelíd, jóságos ifjút, 
a kit ő oly forrón szeretett s a kit mindenütt megsirat-
nak, a merre életútja elvitte. Az ő emlékére írta ő e 
verseket. Nem akar a poéta — a mint írja is — „Par-
nasszusra hágni, A felhőkig járni", csak szíve kertjéből 
tesz virágot a jeltelen sírra; „Réti vadvirágból, Szomorú-
fűz-ágból" köti a csokrot és nem „büszke fenyőből". 
Végig zokog e versekben a testvéri szeretet és fájdalom. 

Szent neki az elesett hős emléke, de bízik meg-
dicsőülésében. Ezt zengi a „Nem haltál te meg!" szép 
verse. 

Melegen ajánlom e könyvet a lelkésztársak párt-
fogásába ; a hívek is örömmel fogják olvasni. 

Ti pedig, régi hívek, szentlőrinczi jó emberek, 
vigyázzatok a falu kútjára, jól vigyázzatok! 

Sántha Károly. 

EGYHÁZ, 
A fölemelt kéz. „Mindenkiről, a ki végrendeletében 

gondoskodik a maga egyházáról, úgy emlékezem meg, 
mint a ki holta után is élő, cselekvő tagja kíván lenni 
egyházának, kinek lekötözött kezei napról napra föl-
emelkednek a sírból, hogy cselekedjék a jót, töröljék a 
könnyet, osztogassák a ruhát, az evangéliumot." Ezeket 
az emlékezetes szép szavakat mondotta boldogult emlékű 
püspökünk első püspöki jelentésében, a midőn megem-
lékezett az egyháznak nyújtott adományokról. íme, az 
ő kezei is itt maradnak közöttünk. Végrendelete értel-
mében ugyanis a kunszentmiklósi ref. főgimnázium örökli 
a könyvtárt, a falakon levő képeket, minden kéziratot 
és mindennemű irodalmi mű szerzői és kiadói jogát. — 
A kunszentmiklósi ref. egyház a II. hadi kölcsönnél 
jegyzett 40,000 K kölcsönkötvényt tőkealapítványul. — 
A somogy-csurgói, kiskunhalasi, kecskeméti ref. főgim-
náziumok konviktusai egyenként 4—4 darab Magyar 
Villamossági részvényt, elsősorban rokon, másodsorban 
kunszentmiklósi születésű, ilyenek nem létében más ref. 
vall. tanulók segélyezésére. — A felsőbaranyai ref. egyház-
megyebeli Old és Monosokor ref. egyházak úrasztala 
ékesítésére s ellátására tőkealapítványul 4—4 darab 
Magyar Villamossági részvényt, azzal a kérelemmel, hogy 
temetőikben nyugvó szülők, Baksay László és Baksay 
Lászlónó Földváry Rozália sírját gondozni és gondoz-
tatni kegyeskedjenek. — Az érsekcsanádi ref. egyház 
úrasztala ékesítésére és ellátására 5 darab Magyar Vil-
lamossági részvényt. 

A dunamelléki ref. egyházkerület július hó 8-án 
d. e. 11 órakor rendkívüli közgyűlést tart a Ráday-utczai 
székházban. A közgyűlés egyetlen tárgya a dr. Baksay 
Sándor püspök halála folytán szükséges intézkedések 
megtétele és különösen a püspök választásnak elrendelése. 

Lelkészválasztás. A nágocsi (kiiisősomogyi egyház-
megye) ref. egyházközség Molnár István kápolnásnyéki 
ref. s.-lelkészt hívta meg lelkészéül. 

Aranykönyv. Mohácson Balázs András ós neje 
Vincze Mária, egyszerű földmíves emberek az 1914-ik 
évben vagyonukról közösen végrendelkeztek — most 
Balázs András elhalálozása alkalmával a végrendelet 
felbontatván, abból a következő jótékonyczélú adomá-
nyokat említjük fel: a ref. egyház részére 4000, a lel-
kész fizetésének javítására, a tanítók fizetése javítására, 



szegény iskolásgyermekek részére, szegény özvegyasszo-
nyok segélyezésére 2000—2000 K. — Mint az adatokat 
beküldő leikész, Varga Zsigmond, mondja, az elhunyt a 
mohácsi eklézsia egyik legbuzgóbb tagja volt. Bizony 
ritka eset, hogy az egyházi szolgák is ilyen méltány-
lásra találjanak a hívek részéről. 

A Protestáns Központi Sajtóiroda Békefi Sala-
mon személyében új vezetőt kapott nemrégiben. Kíván-
csiak voltunk, kit tartott a konvent méltónak — annyi 
sikertelen próbálkozás után — a „főnöki" tisztre? Ab-
ban reménykedtünk, hogy a konvent lelkészelnökének 
a temetésén bizonyára lesz hozzá szerencsénk. Azonban 
hiába kerestük mindenfelé. Úgy látszik, az ú j „főnök" 
nem tartotta elég érdemesnek a konvent nagynevű lel-
kész-elnökét arra, hogy főnöki mivoltában kapott szabad-
jegyét a temetésénél igénybe vegye. Vagy talán Szabolcsi 
Miksának, az „Egyenlőség" szerkesztőjének a temetésé-
nél volt többi kollégáival együtt ő is elfoglalva s azért 
nem láthattunk egy Baksay Sándor temetésénél azok 
közül is egyetlenegyet sem ?! 

Ritka adomány. A diósförgepatonyi ref. lelki-
pásztor, Topa József, a következő levelet intézte hoz-
zánk : „B. lapjának 18-ik számában, az „Elet Köny-
véből" cz. rovatban „Isten kardja" czim alatt dr. Patay 
Pál, megemlékezve a háborúban megvakult katonákról, 
szóba hozza, hogy a Bibliának legalább újtestamentumi 
részét ki kellene adni azok számára; s a Prot. E. és I. 
Lap bizonyára elfogadná e czélra az adományokat. Ebben 
a reményben mai napon postára adtam 100 K-t, melyet 
híveim alkalmi beszéd után adtak a jelzett czélra. Adja 
a jóságos Isten, hogy e szerény kezdet, mely egy 230 
lelket számláló kis gyülekezet szívedobbanása csupán, 
találjon folytatást, a hegyen épült helyek lakóinál, vissz-
hangot az egész Sionon ; hogy, mint az evangéliumi 
vakok, a mi megvakult hőseink is, ne hiába kiáltozzanak 
Dávid fiához szabadulásért! Sőt találják meg az Élet 
Könyvében a nekik szóló örvendetes üzenetet: „Nincsen 
szükségük szövétnekre és napvilágra, mert az Ur Isten 
világosítja meg őket!" — Örömmel és hálás köszönettel 
nyugtázzuk ez összeget (az egyes adakozók nevét tér-
szűke miatt, sajnos, nem közölhetjük). íme, a mit már 
sokszor hangoztattunk a templomi persely-pénzt illetőleg. 
Csak ne mindig „közczélokra" hirdessünk. Hisszük, hogy 
a példát sokan fogják követni. Az e czélra érkező ado-
mányokat készséggel elfogadjuk és nyugtázzuk. Alkal-
mas felhasználásukról is készséggel fogunk gondoskodni. 

Adomány ktilmisszióra. A nagyvályi ref. egyház-
község 3'88, a nagyharsányi ref. egyházközség 1 K-t 
adott külmisszióra; báró Podmaniczky Pálhoz, a Misszió-
Szövetség elnökéhez, a „Hajnal" szerkesztőjéhez küldtük. 

Adományok. A katonák lelkigondozását szolgáló 
vallásos iratok beszerzésére újabban adakoztak : Antalff'y 
László szarajevói tábori lelkész 12 K (katonai istentisz-
teleten begyűlt perselypénz !) A mult számban kitüntetett 
öszszeggel együtt begyűlt eddig 6228'50 K. Kérjük gyüle-
kezeteinket további adományok beküldésére ! 

ISKOLA. 
Felvételi hirdetmény a Kálvineumba. A hajdú-

böszörményi íiúinternátus 1914. év szeptember havában 
megnyílván, anyagi erőnk határai között a segélyezést 
fokozottabb mértékben folytatjuk. Teljesen ingyenes 
helyre felvehető lesz 40 tiuárva és pedig elsősorban 
egész, másodsorban fólárva lelkészi és énekvezéri gim-
náziumba járó fiúk; esetleg néhány féldijas árva. Kér-

vényezni kell a Kálvineum igazgatótanácsához (czím: 
Kiss Ferencz Debreczen, ref. főiskola) f. évi július 31-ig. 
A kérvény mellékletei: 1 Az árva keresztlevele (lelké-
szi kiadvány alakjában). 2. Az 1914/15. tanévről nyert 
bizonyítvány. 3. Az illető lelkész bizonyítványa az árva 
családi s vagyoni viszonyairól. 4. Esperesi ajánlólevél, 
mely a lelkészi bizonyítványra is rávezethető. 5. Nyilat-
kozat arról, hogy az édesanya (gyám) az orsz. ref. lel-
készi nyűg- és gyámintézettől nyerendő neveltetési se-
gélyt a Kálvineumnak átengedi. A kik a mult tanévben 
a hajdúböszörményi gimnáziumba már fel voltak véve, 
azok csak iskolai bizonyítványaikat küldjék be kérvé-
nyükkel. A fölveendő tagok útiköltség ós ruha kivéte-
lével mindennel elláttatnak. A leány árvák segélyezését 
is folytatni szándékozunk; valószínűen 40 leánynak ad-
hatunk 100—150—200 K-ás taníttatási segélyt. A kér-
vény a fenti módon küldendő be s szerelendő fel az 5 
számmal jelzett nyilatkozat kivételével. Nyilatkozat-űr-
lapokat kívánatra azonnal küldök s bármiféle felvilágosí-
tással készséggel szolgálok. Kérem lelkésztársaimat, hogy 
e hirdetményt az egyházközségben lakó érdekeltek tudo-
mására hozni, egyben, hogy a fokozódó kiadásokra te-
kintettel a Kálvineum támogatásában buzgólkodni szí-
veskedjenek. 1915. június 15. Kiss Ferencz, az igazg. 
tanács elnöke. 

Utánzásra méltó példa. A győri ev. egyházközség 
egy szeretetházat állított fel és abban internátust rende-
zett be az ott tanuló vidéki leányok számára, a kik az 
ottani iskolák valamelyikében végzik tanulmányaikat. Az 
intézet egy igazgatónő és egy diakonissza vezetése alatt 
áll. Az ellátási díj havi 70 K. 

A budapesti ref. egyház skót polgári és elemi 
leányiskolájában (VI., Vörösmarty-utcza 49—51) f. hó 
9—17-ig voltak a vizsgálatok, a melyeken.iVa^í/Ferencz, 
a pesti egyházmegye esperese is élénk érdeklődéssel 
és nagy ügyszeretettel vett részt. 18-án volt a záróünne-
pély, a melyen a növendékek szép jelét adták zenei és 
előadási készségüknek, valamint az idegen nyelvekben 
való jártasságuknak. Az ünnepély alkalmával Nagy Sán-
dor 1). lelkész felolvasta Webster J. szép üdvözlő-levelét, 
a mely az értesítőben is megjelent. Nagy Ferencz espe-
res szép beszédet intézett a növendékekhez és elisme-
rőleg szólott az intézet áldásos működéséről. B. Pap 
István hálaadó imájával és a Himnusz éneklésével ért 
véget az ünnepély. Az értesítőt majd ismertetjük. 

A Luther-Otthon kormányzó bizottsága f. hó 8-án 
Scholtz Gusztáv püspök és Sztehlo Kornél udvari taná-
csos elnöklete alatt ülést tartott. Elhatározták, hogy az 
Otthont a jövő tanévben is megnyitják, de tekintettel a 
háborús idők nagy drágaságára, az eddigi díjakat 20%-kal 
felemelik. Minthogy nem lehetetlen, hogy a háború miatt 
nem jelentkezik az Otthonba elegendő főiskolai hallgató, 
a jövő évben kivételesen, ha hely lesz, VIII. és esetleg 
VII. oszt középiskolai tanulót is felvesznek. Ez ügyben 
a bizottság egy körlevelet bocsát a lelkészi karhoz, 
melyben egyúttal felhívja a lelkészeket, hassanak oda, 
hogy a kerületek és az egyházmegyék is a lelkészek 
és a tanítók gyermekeinek javára az Otthonban kedvez-
ményes helyeket alapítsanak. 

Tájékoztatás a nagykőrösi és dunamelléki ref. 
tanítóképző-intézetbe való felvételt illetőleg. A nagykőrösi 
és dunamelléki ref. tanítóképző-intézetbe oly éptestű és 
ép érzékszervekkel bíró, egészséges tanulók vehetők fel, 
a kik a tanítói pályára alkalmasak s a kik a folyamodás 
évének június havában 14. életévüket már betöltötték s 
ugyancsak e hónapban 18 évnél nem idősebbek és a kik 
hitelesen igazolják, hogy a felső népiskolát vagy a polg. 



iskolának, reáliskolának, gimnáziumnak négy alsó osztá-
lyát sikeresen elvégezték. Korengedélyt a főtiszt, duna-
melléki ref. püspökség ad s az ezért szóló folyamodvá-
nyok a felvételt kérő okmányokhoz csatolandók. I. 
A felvétel folyamodás útján történik. A folyamodványok 
az intézet igazgató tanácsához czímzendők, de az intézet 
igazgatóságához küldendők be minden évben július hó 
15-ig. A folyamodványhoz a következő hiteles okiratok 
csatolandók: 1. Születési anyakönyvi kivonat; 2. isk. 
bizonyítvány a megelőző isk. évről; 3. újkeletű ható-
sági (tiszti-, községi-, kör-) orvosi bizonyítvány arról, 
hogy a folyamodó ép testű, ép érzékszervű, egészséges 
és a tanítói pályára alkalmas; 4. azok részéről, a kik 
kedvezményért fol\ amodnak, új keletű hatósági községi, 
(esetleg szegénységi) bizonyítvány a családfő polgári 
állásáról, a szülők vagyoni állapotáról s arról, hogy hány 
kiskorú gyermek áll a szülők vagyoni állapotáról s arról, 
hogy hány kiskorú gyermek áll a szülők gondozása alatt; 
5. a kik a folyamodás évében iskolába nem jártak, meg-
felelő hatósági erkölcsi bizonyítvány. A magánúton elő-
készülő tanulók felvétele hasonló módon történik. II. 
Segélyezés. Az intézet tanulóinak az isk. év folyamán a 
tanulói pálya anyagi terheinek könnyítésére, estleg tel-
jes megszüntetésére a következő segélyek szolgálnak: 
1. A dunamelléki ref. egyházkerület nyolcz egyházme-
gyéjének alapítványaiból nyolcz szegény sorsú, jó elő-
menetelű i f jú; előnyben részesülnek a tanítók fiai. A se-
gélyek egy egy isk. évi értéke változó, 70—125 K között 
ingadozik. 2. A nagykőrösi ref. egyház tanítóképző-inté-
zeti pénztára által kezelt segélyalapítványok kamatai, 
idevéve az ifjúság temetési keresetének 10%-át; az így 
nyert összegből 17 tanítóképző-intézeti növendék része-
síthető teljes, (330 K) fél, (165 K) és harmad, (110 K) 
segélyben. 3. A nagykőrösi ref. egyház tanítóképző-inté-
zeti pénztára által kezelt ösztöndíj-alapítványok kamatai, 
a melyekből minden iskolai év végeztével 600—650 K 
szolgál a szorgalom és megfelelő magaviselet jutalma-
zására. 4 A nagykőrösi ref. egyház tápintézeti pénztára 
minden református vallású tanítóképző-intézeti tanuló 
tápintézeti díja csökkentésére havonkint 2—2 K-át fizet. 
5. Ifj. segély pénztár és könyvtár. 6. Temetési kereset. 
III. A növendékektől szedett dijak : a) Felvételi díj (csak 
újonnan jöttéktől) 2 K. b) Orvosi díj 4 K. c) Zeneszer-
használati díj 4 K. d) Értesítő dija . 1 K. e) Bizonyít-
ványdíj 2'20 K. f ) Orsz. tanári nyugdíj 12 K. g) Szlöjd 
anyagért 2 K. h) Önképzőköri tagsági díj 2 K. i) Inter-
nátus díja havonkint 5 K. j) Konviktus dija havonkint 
(ebéd, vacsora) 22 K. A konviktnsi díjat azonban a jelen 
viszonyok miatt a tápintézeti választmány kénytelen volt 
28 K-ra emelni, ebből azonban a 4. pont értelmében 
minden ref. vallású növendéknél leszámítandó 2 K. 
A konviktusnak ez a magasabb ára kizárólag csak a 
viszonyok jobbrafordulásáig tart. Reggeli a konviktus-
ban mérsékel külön díjazásért kapható. Az internátusban 
csak 12 növendék helyezhető el, a többiek externátusban 
nyernek elhelyezést havonkint 10—12 K-ért. Igazgatóság. 

EGYESÜLET. 
A Protestáns Országos Arvaegylet választmánya 

f. hó 19-én Kovácsy Sándor elnök vezetésével látogatott 
ülést tartott, a mely n Brocskó Lajos kir. tanácsos, igaz-
gató, a kérvényi bizottság előadójának előterjesztésére 
17 új árvának a Protestáns Árvaházba való felvételét 
elhatározta. 8 helyet pedig elesettek árvái részére aján-
lott fel, a miről értesíteni fogja a honvédelmi minisz-

tériumot. Azonkívül vidéki árvaházakban és családoknál 
elhelyezett árvák tartására 8896, volt növendékek tovább-
képzésére 2220, künnlakó árvák segítésére 2884, ösz-
szesen 13,500 K-t szavazott meg. Á torzsai ev. árva-
házban elhelyezett árváinak tartásdíját, tekintettel a nagy 
drágaságra, 300 K-ról 350 K-ra emelte. Az árvaegylet 
jótékonyságát jelenleg 180 árva élvezi. Szöts Farkas dr., 
a tanügyi bizottság elnöke jelentette, hogy az évzáró 
vizsgálatok sikeres eredménnyel tartattak meg és a fő-
városi középiskolákat látogató árvák közül többen jutalom-
díjat nyertek. Az intézetből véglegesen kibocsátandó 
növendékek, kik különféle életpályákra szétosztanak, 
megható ünnepség keretében búcsúztak el az intézettől. 
Az ünnepélyt Brocskó Imrike oki. tanítónő Beethovennek 
harmóniumon előadott 26. andantéjával nyitotta meg, 
azután Keresztesi Sámuel zuglói ref. lelkész, az árvaház 
volt kiváló nevelő-tanára tartalmas alkalmi beszédet 
mondott, majd az igazgató intézett a távozókhoz szívből 
jövő és szívhez szóló szavakat, mire a kibocsátandó 
növendékek nevében Steller Gyula jelesen érettségizett 
tanuló és Bíró Izabella oki. tanítónő köszönte meg a 
vett jókat. Az árvákat f. hó végén telepítik ki Zebegény 
községbe, a hol két hónapig fognak nyaralni. Ezt az 
áldásos intézményt ezelőtt 25 évvel létesítette az egye-
sület és annak köszönhető elsősorban az árvaház virágzó 
egészségi állapota, a mit beszélően bizonyít a mult évi 
gyógyszertári számla végösszege, a mely 66 K-ra rúgott. 
Láng Gizella és dr. Sennyey Józsefné 200—200 K-val 
örökös, Kemény Hugó amerikai konzuli titkár pedig rend-
kívüli tagul lépett be az egyesületbe. Végül jelenti az 
igazgató, hogy Soboslay J. dr., egy Amerikába szakadt 
földink a Budapesti Hírlap-hoz San-Francziszkóból in-
tézett levelében megkapó és példaadó módon juttatja 
kifejezésre nemes áldozatkészséggel párosult hazaszere-
tetét következő soraival: „Elhatároztam, hogy felnevelek 
két árvát, kiknek apja a háborúban elesett. Kérném, 
tessék szíves lenni valakinek, ki ilyesmivel törődik, czí-
memet és levelem ezt a részét átadni, hogy vele leve-
lezésbe léphessek. Óhajtanám, hogy az árvák — fiú és 
lány — lehetően testvérek legyenek, hogy ne kelljen 
őket egymástól elválasztani. Bár ehhez nem ragaszkodom. 
Inkább kisebbkorúak legyenek. Kívánatos, hogy egész-
ségesek, értelmesek és prot. vallásúak legyenek, nevük 
magyaros hangzású legyen. Ha a gyermekek érdemesnek 
bizonyulnak és a magasabb műveltségre hajlamosak, 
szándékozom a legfelsőbb oktatást is megadni nekik. 
Örökbe nem fogadhatom őket. A pénzt mindig 3, vagy 
6 hónaponként előre elküldeném stb." A Budapesti Hír-
lap Soboslay J. dr. óhajának teljesítése czéljából levelét 
átadta a Protestáns Országos Árvaegyletnek. A választ-
mány, megköszönvén a Budapesti Hírlapnak megtisztelő 
megkeresését, lelkes hazafiúi készséggel vállalkozott Sobos-
lay J. dr. nemes szándékának méltó teljesítésére. 

A „Magyar Evangéliumi Ker. Diákszövetség" 
által Szentendrén 1915- június 30-tól július 4-ig tartandó 
XX. nyári gyűlés tárgysorozata: A gyűlések színhelye 
a szentendrei polgári iskola. Június 30. D. e. 8—9. Bib-
liakör. 9. 30—10. Közös áhitat. 10—10. „Nemzeti életünk 
múltja és jelene." Csűrös István. 11—12. „Krisztus mint 
Bíró." Vargha Tamás. 12—6. Szünet. 6—7. „A modern 
ember és a biblia." Pongrácz József. 1/28—V29. „Az 
újjászületés." Bereczky Albert. V29—9. Áhitat. Július 
1. 8—9- Bibliakör. 9. 30—10. Közös áhitat. 10—11. 
„A kísértés." Gombos Ferencz. 11—12. „A háború er-
kölcsi egyenértéke." MurakÖzy Gyula. 12—6. Szünet. 
6 — 7. „A szenvedés problémája." Takaró Géza. V28— 
„A bibliaolvasás." Deme László. l?.,9—9. Áhitat. Július 



2. 8 - 9 . Bibliakör. 9. 30—10. Közös áhítat. 10—11. 
„Nemzetünk jövendő .hivatása." Dr. Szabó Aladár. 11—12. 
„Krisztus, mint Király." Victor János. 12—6. Szünet. 
6—7. „Bismarck keresztyénsége." Révész Imre. l/28—1/a9-
„Imádkozó élet." Ifj. Szabó Aladár. V29—9. Áliitat. Jú-
lius 3. 8—9. Bibliakör. 9. 30—10. Közös áhítat. 10—11. 
„A barátság." Kiss Géza. 11—12. „Hogyan tekintsük 
életpályánkat?" Gráf Elemér. 12—6. Szünet. 6—7. „Az 
ifjú élet problémája. Megbeszélés. 1 / a 8 — „ A szol-
gálat." Bereczky Albert. 7*9—9. Áhitat. Július 4. 8—9. 
Bibliakör. 9. 30—10. Közös áhitat. 10—11. „Milyen 
ifjúságra van szüksége a magyar nemzetnek?" Victor 
János. 11—12. „Krisztus mint Megváltó." Benkő István. 
12—6. Szünet. 6—7. „Hit és tudás." Gombos Ferencz. 
728—729. Zárógyűlés. 

GYÁSZROVAT. 
Áldott emlékű püspökünk elhunytáról még a követ-

kező két gyászjelentést vettük: A kunszentmiklósi ref. 
egyház mélységes fájdalommal jelenti, hogy szeretett és 
nagyrabecsült lelkésze, dr. Baksay Sándor dunamelléki 
ref. püspök, a Ferencz József-rend nagykeresztese stb. 
stb. 49 esztendei hűséges szolgálat után f. évi június 
hó 18-án éjjel 2 órakor, életének 83-ik évében, hosszas 
szenvedés után csendesen elhunyt. A szeretet, mely min-
ket nagy szívéhez kapcsolt, élteti emlékét közöttünk a 
muló időben; a lélek gondot visel rólunk az örökké-
valóságban. Kunszentmiklós, 1915. június hó 18. „Fény-
lik a sötétségben is az igazak világossága, a kegyel-
mes, irgalmas és igaz Isten által." Zsolt. CXI1: 4. 

* 

Baksay László dunavecsei vezető kir. járásbíró 
hitvesével, Tarnay Borbálával — Baksay Árpád szabad-
szállási ref. lelkész hitvesével, Orosz Máriával — Baksay 
Margit, özv. Kudar Kálmánné, az elhunytnak unokahuga, 
illetve unokaöccsei; továbbá Hetesy Viktor bácskossuth-
falvai ref. lelkész — Mészáros János kecskeméti ref. 
lelkész hitvesével, Hetesy Eszterrel, az elhunytnak sógor-
nője, illetve sógorai, fájdalommal tudatják felejthetetlen 
nagybátyjuknak, Szent-István-Baksai és Szőlledi dr. 
Baksay Sándornak, a dunamelléki ref. egyházkerület 
püspökének, kunszentmiklósi lelkésznek stb. stb. áldás-
dús életének 83-ik évében f. év június hó 18-ik napján 
történt csöndes elhunytát. Kunszentmiklós, 1915. év jú-
nius hó 18-ik napján. „Mi tudjuk, hogy a halálból által-
vitetiink az életre, Mert szeretjük a mi atyánktiait." I. 
János III. r. 14. vers. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Többeknek. Boldogult emlékű püspökünkre vonatkozó czik-

kek miatt a beküldőitek közlése némi késedelmet szenved. Leg-
közelebb jönnek. Köszönet! 

PÁLYÁZAT. 

Pályázat ideiglenes énekvezéri állásra. 
A szolnoki ref. egyháztanács ideiglenes énekvezéri 

állásra pályázatot hirdet. Az állás, minthogy a díjlevél 
felsőbb egyházhatósági megerősítése az ősz folyamán 
várható, előreláthatólag a f. év végén fog véglegesen 
betöltetni. Az ideiglenes énekvézér elsősorban remélheti 
a rendszeresítését. — Javadalmazás: évi 2000 K. tizetés 
havi előleges részletekben és 500 K lakáspénz az egy-
ház pénztárából, valamint a díjlevélben megállapított 
stóla. -— Kötelesség: Mindennemű énekvezéri teendő 
ellátása és heti 16—20 órai ének- és hittantanítás külön-
féle iskolákban. — Pályázhatnak ref. vallású énekvezéri 
képesítéssel bíró tanítók. — Az oklevéllel, keresztlevéllel 
és az eddigi működési bizonyítványokkal felszerelt pá-
lyázati kérvények 1915. július 15-ig a szolnoki ref. lel-
készi hivatalhoz küldendők be. Személyes bemutatkozás 
addig is kívánatos. 

Szolnok, 1915. június 22. 
Soós László, 

ref. lelkész. 

Kérelem. Gummiesőköpenyemet valaki a kun-
szentmiklósi temetés alkalmával tévedésből kicserélte. 
Én az otthagyottat magammal vittem ; a jelentkezőnek 
készséggel elküldöm. Szabó Balázs, alsónémedii ref. leik. 

HIRDETESEK. 

E R Z S E B E T K I R Á L Y N É S Z A L L O 
Budapest, IV. Ker., Egyetem-utcza 5 - szám. 
Régi jő h ín evű 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. 

Felelős szerkesztő ; B. Pap Is tván. 

O I p / ^ I ^ O í l T T f l gőzüzemre berendezett csász. 
I V I t - v l L / l V v 1 1 Vf 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. :: 



GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz-, jégkár és betöréses lopás 
ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyős feltételek melleit. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjarányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 14 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
üzlel feleslegéből közgyűlési határozat értelműben 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 2.550.760 K 
Tartalékok . . . . . . . . . . 4.-161.015 K 
Biztosított tagjainak fennállása óla kifi-

zetett tűzkárokban 15,050X00 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett jégkárokban 7,072.000 K 
Biztosított érték tűzben 1914. évben . . 960,000.000 K 

„ jégben „ . . 63,500.000 K 
Életüzlet állománya 19,013.428 K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„ G O N D V I S E L É S " 

Országos Közp. Segélyzö T á r s u l a t Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig te r jedő temetési segélybiztosítást nyújt, népbizosítási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 

S l e lhész uralt s z í v e s f i g y e l m é b e ajánljuk a Kiadásunkban 
m e g j e l e n ő é s közkedve l t segnek örvendő úgyneveze t 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 . 8.<50 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötésben . . . . 3.20 kor.-tól 7.ö0 kor.-ig 
Fekete csontkötésben . . . . 3.80 kor.-tól <>.— 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 <».— 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 

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. 

Legújabb theologiai újdonságok!!! 
Ára K 

Birtha József. Háborús beszédek és imák —.50 
Emlékso.ok a somogy-kilitií keresztyén ifj. egyesület-

nek csatatérre vonult tagjairól —.20 
Fülöp Béla. Búcsúztatók hadban elesettek felett. . . 1.— 
Jánosi Zoltán. Papi dolgozatok. IX kötet alkalmi egy-

házi beszédek, kötve 6.— 
Keresztesi Karoly. Ima szükség s háború idején . . —.20 
Nagy Lajos. Isten és a háború —.50 
Lie. Ráez Kálmán. Jézus a János evangy. fényében 1.20 
Papp László. Üzenet északra, üzenet délre. Háborús el-

mélkedések —.60 
Raffay Sándop. Imakönyv ev. ker. számára, kötve . 3.— 
Soós Károly. Isten és a haza mindenünk. Egyházi be-

szédek háborús időben 1.20 
Szabó S. Zsigmond. Virágvasárnap tői húsvétig. Nagy-

héti elmélkedések és imádságok 1.50 
Szappanos Gyula. Imádságok háborús időkben az ott-

honmaradottak számára —.24 
— Istenre bízom magamat. Egyházi beszédek háborús 

időkben 3.— 
Szentkirályi Károly. Imádságok háborús időben . 1.— 
— Tavaszi imádságok háborús időben —.80 
Szüts Lajos. A kenyér. A pénz. A Krisztus törvénye. 

Nyomorúi-ágaink vigasza. Egyházi beszédek, tekintettel 
a háborúra 1.20 

Vargha Tamás. Az evangélium középpontja. Három 
elmélkedés a szentirás alapján —.40 

— Krisztus szeretete. Hat elmélkedés a szentírás alapján —.80 
— Portóra egyes könyveknél Í0 fillér küldendő — 

K a p h a t ó k : 

M p A p H í l f e ? f dn r i f i !* p r o t e s t á n s i r á n y ú 

I f i S ^ C H Ifibl Z J d U U U U i KönyvKiadóhrvatalában 

D e b r e c z e n b e n 

Elmaradott az a község, a hol 
fogyasztási szövetkezet. nincs 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és ki tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

1 

Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mill ió korona 
évi á r ú f o r g a l o m m a l . 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL kei\t Máría-utcza IL szám. Telefon; József 34—ÍO* 

Elvállalnak mínden-
nemü, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Nagy gyakorlattal bíró 
specziálísták 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. 

Kívána t ra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. .. 

G 
AZ IGAZI ELET L 

IRTA: 

BERNÁT ISTVÁN 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG ELNÖKE 

ÁRA 1 KORONA 2 0 F ILLÉR 

• • • 

KAPHATÓ: KOKAI LAJOS 
protest. szakirányú könyvkereskedésében 
B U D A PEST, KA M E R M AYE R KÁR O LY-U. 3 
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PROTESTÁNS 

EGYHAZIesISKOLAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesz tőség és k iadóhivatal 
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. 

Belsó munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, 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. 

TARTALOM. Az Éle t Könyvéből : Víg aratás. Dr. Patay Pál. — Vezérez ikk : Kire támaszkodjunk? Bernát István. — I s k o l a -
ü g y : A Baár-Madasról. Spectator. — Krón ika : Keserű labdacsok. A „debreczeni szellem". „Hazafias" (?) óda. — 
T á r e z a : Levél a szerkesztőhöz. Tóth József. — Bel fö ld : Dr. Baksay Sándor püspök, kunszentmiklósi lelkész sír-
jánál. Kis Öclön. — A mi ügyünk . — Irodalom : Speer E. Róbert: A győzelem feltételei, m. k. — Egyház . — 
Gyászrovat. — Pályázat . — Hi rde tések . 

Az Élet Könyvéből. 
Yíg aratás. 

A kik könnyhullatással vet-
nek, vigadozással aratnak majd, 
a ki vetőmagját sírva emelve 
megy tova, vigadozással jő elő, 
kévéit emelve. 

126. Zsolt. 5, 6. 

Ezen a nyáron nem lesz. Nem volt örvendező szántó-
vető, nem lesz víg arató. Sírva mentek ki a vetésre, a 
magot hintették keseregve; nem is a legények, nem is 
a férfiak, hanem a serdülők, az öregek, a nők. Az aratás 
is ezekre vár. A legények nem a kalászrengetegből vág-
ják a rendet. Sok köztilök betakaríttatott a mennyei 
csűrbe, sok pedig fogoly, a kiknek bizonyára mély sóhaj 
szakad fel szívükből, ha idegenben látják, hogy a vetés 
sárga, megérett az aratásra, ha látják az ismerős, falusi 
gazdaembernek kedves mezei virágokat, a búzavirágot, 
a pipacsot, a szarkalábat. 

Vájjon bele tudunk-e helyezkedni egy falusi kál-
vinista magyar gazda lelki világába ? Mi mehet ott most 
végbe! Milyen alkalmas az most — nem az aratásra, 
hanem csak a vetésre. Az élet ekéjével az örökkévaló 
Isten feltöri a megkeményedett, megkérgesedett felszínt. 
Az elbizakodottság, melyet a béke, a jómód csak növelt, 
eltűnt a falusi gazda lelkéből. A hitetlenség nem feltét-
len űr a legtöbben. Ne higyjük azonban, hogy minden 
rendben van nálunk hit dolgában! Tanácstalanul áll 
most a legtöbb egyszerű, elgyötört lélek. Itt az alkalom, 
hogy igazi pásztoruk, prófétájuk legyenek nekik az in-
telligens emberek, papok és nem papok. Mutassunk rá 
a kegyelmes Istenre, a kitől száll alá minden jó ado-
mány és tökéletes ajándék, a ki a mostani nehéz idők-
ben is kirendeli számunkra a mindennapi kenyeret, a 
jó aratást. Ha panaszunkat, gyászunkat Isten elé visszük 
imádságunkban, vigyük elé hálaadásunkat is, hogy meg-
hallgatta a kérésünket: A mi mindennapi kenyerünket 
add meg minekünk ma. 

Tanítsuk meg hálaadásra a mi népünket azért, hogy 
Isten gondoskodott a földi és a mennyei kenyérről. 

Az itthon levő hívek számára nehéz lesz aratási 
éneket választani énekes könyvünkből. A legkedvesebb, 
legismertebb aratási énekünk, a 185. dicséret vigasságról 
beszél: Vígak e föld lakosai . . . Víg a magvető . . . 
Szóljunk a mi népünknek, Isten népének szívéhez: Lesz 
még egyszer ünnep a világon ! Illik még ez az ének is 
szánkba ! A 126. zsoltár-ból: Isten igéjéből merítsünk 
bátorságot, reménységet. 

A választott nép megpróbáltatásának is vége lett. 
Haza jöttek, a kik olyan hosszú ideig távol voltak. Mintha 
álomban történt volna, úgy tünt föl előttük ez az ör-
vendetes tény. Féltek, hogy az álom szertefoszlik s elő-
tűnik a való: a haza boldogtalansága, a lerombolt temp-
lom, a kialudt oltár, gyászoló lakosság. De nem, nem 
volt álom. „Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk 
pedig vigadozással." 

Mi is hisszük, hogy beteljesedik kérésünk: Isten 
áldd meg a magyart . . . Jó kedvvel, bőséggel . . . Hozz 
rá víg esztendőt ! 

Hisszük, hogy a következő esztendő már az lesz: 
„víg esztendő", lesz víg aratás! Hisszük azt is, hogy 
Isten szántóföldje : a világ. Hisszük, hogy ezen is lesz 
egyszer víg aratás. Most még a vetés ideje van. A kül-
missziói területen is „könnyhullatással vetnek", a „vető-
magof — isten igéjét „sírva emelve megy tova" ott is 
a magvető. Ne gondolja senki, hogy a háború véget vet 
a kiil- és belniissziói munkának. Ha a földi aratásról 
gondoskodott az Isten, keresztyén ember kételkedhetik-e 
hosszasan, hogy a lelki aratással is törődik az Úr? 

Itthon, Magyarországon, ha könnyhullatással, sírva 
is, de vessünk. Lesz víg aratás! 

A magyarországi aratásra érdeklődéssel tekint a 
külföld. Szövetségesünk csak úgy, mint ellenségeink 
figyelemmel kísérik az eredményt. A magyar föld ter-
mékeny vagy meddő volta nagyjelentőségű. 

Jól esik hinnem, hogy lelki értelemben istenországa 



szempontjából is az. Lesz még nekünk „kivitelünk", kül-
missziónk a Balkánra, Törökországba is. Figyelik majd 
érdeklődéssel a „magyar aratást". 

Hintsük a magot, ha „keseregve" is! Vessünk „bú-
zát", de ne konkolyt, ha „könnyhullatással" is! 

A magyar ev. keresztyén fiú- és leánydiákszövetség 
„vet" az idén is, hat konferenczián legalább. Én hiszem, 
hogy ebből lesz víg aratás! Lesz „kivitel" ! Minden 
keresztyén ember, ha nem diák is, kérheti az áldást 
erre a magvetésre. Ha a földi aratásért felszáll az imád-
ság, a lelki, víg aratásért se maradjon el. 

Dr. Patay Pál. 

KIRE TÁMASZKODJUNK ? 
Nemzetünk az Úr rendeléséből, és talán itt-ott a 

saját hibánkból is, soha sem emelkedett azok közé a 
nagy és szerencsésebb népek sorába, a melyek, a haladás 
lobogójával kezükben, új irányokat vágtak a keresztyén 
nemzetek fejlődésének. Ezeréves történetében azonban 
számos alkalommal adott elhatározásával fordulatot az 
eseményeknek, vérének és verejtékének bő hullásával 
ugyan, de nevezetes eredményeket ért el nemcsak a harcz 
mezején, hanem a polgári élet viharai között is. 

Körülbelül ezer évvel ezelőtt a varégok, kik a mai 
oroszok ősei, vizén és szárazon sűrű csapatokban vonul-
tak ki zord hónukból Bizáncz meghódítására. A császá-
rok, nem bízva saját erejükben, a harczos magyarokat 
hívták segítségül ós Bizáncz nem is esett el. A törté-
nelem íme ismétlődik és az, vájjon a fehér czár törek-
vései meghiusulnak-e, a nagy európai tényezőkön kívül 
nem kevéssé függött és függ ma is attól, mit csinál a 
magyar? 

Hűséggel, becsülettel, sérelmeket feledve, jogos 
panaszokat elnyomva harczolnak csapataink királyért és 
hazáért. A lövőszárkokból most még sűrűbben hangzik 
fel a hálaadó ének a nyert csaták után. Erősül a remény 
— miénk lesz a végleges győzelem és ennek sarkában 
ott kél a gondolat és kérdés, kire támaszkodjunk a bé-
kében ? 

A legegyszerűbb felelet: a németekre! Ezt javasol-
ják nemcsak a jelen eseményei, a teutonok páratlan 
ereje, s az előttük nyíló jövő, hanem az is, hogy a 
reformáczió náluk fakadt, onnan terjedt el hozzánk mind 
azokkal a nagy kísérőivel, melyek nyomában a polgári 
élet új rendje, a politikai élet új ideáljai formálódtak. 
Századokon keresztül a német egyetemek voltak elő-
deinkre nézve a világosság és tudás forrásai s a német 
műveltség ezernyi apró csatornán szivárgott át hozzánk. 

Ez mind igaz és egészen bizonyos, hogy a háború 
után a csatlakozás még bensőbb és igazabb lesz. De 
szabad-e beolvadássá alakulnia, van-e jogunk ahhoz, 
hogy ezer évnek politikai, értelmi és érzelmi önállósá-
gunkért folytatott küzdelmeit így fejezzük be ? Igennel 
felelni erre nem igen fog valaki, de mégis akadnak, a 
kik ez irányban kezdenek dolgozni. Munkájukban nem 

teszi kevésbbé serényebbé őket az, hogy ezernyi szem-
pont van, a mi a megfontolást és óvatosságot ajánlja. 
Sokan az angolokkal való teljes szakítást, az angol be-
folyásnak teljes kiküszöbölését óhajtják vallási téren is, 
mert szerintük az az idegen anyag, a mi e réven hoz-
zánk került, úgy sem volt nálunk hasznosítható. Arra 
nem vetnek ügyet, hogy ez az angol befolyás tulajdon-
kép skót befolyás volt. A háborút pedig igazán nem a 
skótok csinálták. Nem zavarja terveiket az sem, hogy 
ha tisztán csak a németekre akarunk támaszkodni, ak-
kor szakitanunk kell a francziákkal, sőt, ezt szinte ha-
bozva írom le, magával Kálvinnal is, ki a rossz ösvé-
nyekre tért nagy nemzetnek szülötte volt. 

Ilyen megokolatlan egyoldalúságba esnünk még-
sem szabad. Álláspontunk a béke után sem lehet más, 
mint az, hogy azt, mi egyházunkra, nemzetünkre jó és 
üdvös, jöjjön bárhonnan is, elfogadjuk. A németeket, 
kik a létért vívott küzdelemben támaszunk és védőink 
voltak, különösen megbecsüljük, irántuk már csak a 
mult emlékeiért is hálásak leszünk, de nem mondunk le 
önállóságunkról és arról a szent kötelességről, hogy 
nemzeti egyéniségünknek és vágyainknak megfelelően 
keressük boldogulásunkat. 

Elsősorban magunkra és arra az erős meggyőző-
désünkre akarunk támaszkodni, hogy nemzetünk, a mint 
nagy feladatokat oldott meg a múltban, ilyenekre van 
hivatva a jövőben is. Kelet felé előőrse voltunk a pro-
testantizmusnak, sokáig közvetítettük a nyugati haladás 
eszméit is. Legközelebbi feladatunk, hogy a háborúból 
oly tanulságokat vonjunk le, melyek önérzetünk és belső 
erőink fejlesztésére alkalmasak. El kell távolítani azt, a 
mi a nemzetet bármily irányban is gyengítheti, ellenben 
erősíteni a vallásosságot, mi az áldozatos ideálizmusnak, 
a jó és igaz, önzetlen megbecsülésének forrása lehet. 
György Endre emlékezetes előadásában szépen fejtette 
ki egyházunk helyzetét, sok van Custodius czikkében is, 
mi megfontolásra méltó, de az nem kétes, hogy el kell 
távolitanunk az élősdieket, mik nemzetünk erkölcsi tőké-
jét pusztítják. 

A legutóbbi események után senki sem tagadhatja, 
hogy az a küzdelem, a melyet a félretévedt, a mult ha-
gyományaiba burkolódzó, de bűnös czélú latin szabad-
kőművesség ellen folytattunk, meg volt okolva. Igazunk 
volt, a mikor azt hirdettük, hogy a magyar szabadkőmű-
vességnek kötelessége, ezektől elszakadni. Ezt most már, 
legalább az olaszokra nézve, meg is tették. Mi történik 
azonban a francziák befolyásával, mely élénkebb, hatha-
tósabb, mint az olasz volt? Lehet-e ezekkel meg nem 
szakítni az összeköttetést, mikor, a mint mindenki tudja, 
ezek a főbűnösök ? Hirdetni kifelé a vallásosságot, a 
tiszta önzetlen hazafiság dicséretét és kezet szorítni Bel-
zebúb híveivel titokban, férfihoz, magyarhoz illő szerep-e ? 

Őszinte becsületesség, a régi puritán erkölcsök fel-
élesztése, mind annak kiemelése, megbecsülése, mi a 
magyarnak erén}re, ezek azok a tényezők, melyek a jö-
vőt nekünk biztosíthatják. Ha ez irányban munkánk sike-



res lesz, akkor támaszkodhatunk önmagunkra. Az erkölcsi 
újjáteremtést azonban, a mint erre már rámutattam, az 
egyházaknak kell kezdeni, támogatni és keresztülvinni. 
Ehhez minden valamit érő férfi és nő munkája szüksé-
ges. Szervezkedjünk ! 

Bernát István. 

ISKOLAÜGY. 

A Baár-Madasról. 
A napokban ismét benéztünk egyszer a Baár-Madas 

ref. felsőbb leányiskolába. A máskor boldog gyermek-
kaczagástól hangos épület üresen tátongott ránk. A növen-
dékleányok játszó kiáltása helyett munkások hangos 
csákányütései hallatszottak. Valami változást jelentenek 
ez ütések. 

Az iskola vezetősége a rendkívüli viszonyokra való 
tekintettel a tanítást már május 21-én beszüntette, úgy 
hogy a fiatal leánysereg egy hónappal előbb széledhetett 
szét, mint máskor. Hosszú háromhónapos vakáczió követ-
kezett be az intézet életében. Ezt a szünetet akarta az 
intézet fenntartó hatósága felhasználni arra, hogy a 
szükséges változtatásokat az iskola épületén folyamatba 
vegye. Sok panasz volt mindig az épület czélszerűtlen-
sége miatt, sok kifogást lehetett tenni ellene higiénikus 
szempontból is. Az intézet vezetősége tisztán látta e 
bajokat és új épület emelésével akarta ezen panaszok 
elejét venni. Az új épület számára gyönyörű, egészséges 
helyen nagy kertes telket vásároltak, nagyban készülőd-
tek az építési terv végleges megvalósításához, a mikor 
hirtelen kitört a háború és minden ilyen építési tervet 
semmivé tett. A jelenlegi pénzügyi viszonyok egyelőre 
új épiilet, emelését lehetetlenné tették. 

A Baár Madas vezetősége azonban még e nehéz 
idők ellenére is gondoskodni akar az intézet fejlődési 
lehetőségeiről. Nem mehetve új épületbe, legalább a 
réginek megfelelő, főképen higiénikus szempontból meg-
felelő átalakítását tette feladatává. Nagy átalakítások 
folynak mindenfelé : zárt fűthető üvegfolyosók kerülnek 
az egyes emeletekre, új ablakok a nehezen fűthető 
ebédlőbe, ajtókat alkalmaznak a légvonatos helyekre, 
bevezetik a villanyvilágítást és egyéb apró változtatásokat 
eszközölnek, a melyek mind hivatva lesznek pótolni a 
fennálló hiányokat. Ezt jelenti a munkazaj, ezt jelentik 
a csákányütések az egyébként elhagyott,csendes épületben. 

A Baár-Madas vezetőségének két másik elhatározá-
sáról is tájékoztatnunk kell azonban a prot. közvéleményt. 
Két oly elhatározásról, a mely általános érdekénél fogva 
joggal érdemel elismerést és hálát a prot. szülők részéről. 
Tudvalevő dolog, hogy a jelenlegi rendkívüli viszonyoknál 
fogva mennyire megdrágultak az élelmiszerek, mennyire 
megnehezedtek az életlehetőségek. Egymásután emelik 
fel az ország internátusai az ellátási dijakat. Ez termé-
szetesen minden társadalmi osztály tagjaira újabb ter-
heket ró. A Baár-Madas épen a nehéz körülményeket 

tartva szem előtt, a melyek közt most a vagyonosabb 
családok is élnek, épen azokat a nagy hazafias áldoza-
tokat méltányolva, a melyekkel a ref. középosztály is 
hozzájárult a háború sebeinek az enyhítéséhez, nem tar-
totta volna összeeggyeztethetőnek a keresztyén tanítás 
szellemével, hogy ezeket a kiadásokat másféle terhekkel 
is súlyosbítsa. Epen ezért az intézetben az eddigi el-
látási és tanítási dijak a jövő tanévben is változatlanul 
megmaradnak. 

A másik nagy vállalkozása a Baár-Madasnak egy 
továbbképző tanfolyamnak az életbeléptetése. A hat osz-
tályos felsőbb leányiskola bizonyos általános műveltséget 
nyújt ugyan, de egy intelligens fiatal leány taníttatása 
hat osztályos tudással befejezettnek nem tekinthető. 
A módosabb családok leánygyermekeiket máskor külföldre 
adják, hogy ott töltsék ki a leányaik műveltségében 
még megmaradt hézagokat. Mindamellett, hogy a kül-
földi nevelőintézetek ellen igen sok kifogást lehetne 
emelni és gyakorlatilag véve a külföldi neveltetés egy-
általában nem hozza meg a maga várt gyümölcseit, az 
előkelőbb szülők ezen külföld-mániája ellen hiába akar-
nánk síkra szállani. Normális időben is épen nemzeti 
és kultúrális szempontból kötelessége volna a Baár-
Madasnak egy ily továbbképző tanfolyamnak a beállítása, 
azért, hogy ref. társadalmunkban végre tudatossá váljék 
az a tény, hogy nem idegen czafrangokkal, nem idegen-
majmolással, hanem becsületes, nemzeti alapon álló szor-
galmas munkával emelhetjük nagyobbra hazánkat és egy-
házunkat. Magyar kultúrának teremtése a meglevő magyar 
kultúrális alapokon, ez lehet csak a magyar nevelés 
törekvése. Iskoláinkban és a Baár-Madasban is ennek 
a magyar kultúrának az alapjait kell leraknunk. 

Nemzeti szempontból, a magyar kultúra szempont-
jából jogos volna tehát a Baár-Madas ezen vállalkozása. 
A mostani időkben pedig, a mikor a szülők nem adhat-
ják ki leányaikat, a Svájczba, Francziaországba, Angliába, 
sőt a Németországba való utazás is annyi akadállyal 
jár, most a Baár-Madas egyenesen hivatást teljesít, a 
mikor a tanári kar megindítása alapján megnyitja e 
továbbképző kurzust. A részletekben kidolgozott tanterv 
egyformán helyez súlyt a gyakorlati és elméleti tovább-
képzésre ; egyrészt az idegen nyelvek és irodalmak in-
tenzív művelését, másrészt a háztartásban szükségelt 
tudnivalók elsajátíttatását tenné a tanfolyam feladatává, 
anélkül azonban, hogy emellett a növendékek művészi 
irányú nevelése legkevésbbé is csorbát szenvedne. Az 
intézet vezetősége és tanári kara nagy reményekkel 
néz ezen kezdeményezés sikere elé ! 

Látogatásunk alkalmával egy sajnálatos tényről 
szereztünk tudomást. A jövő tanévben oly személyi vál-
tozás áll be az intézet tanári karában, a mely mind-
azokat, a kik a tantestület ideális irányú, felelősségteljes 
együttműködését megfigyelhették, a legnagyobb sajnál-
kozással kell hogy eltöltse. Ifj. Victor János, a ki egy 
esztendőn keresztül volt az intézet vallástanára, egyéb 
nagymérvű elfoglaltsága miatt megvált az állásától. Vic-



tortól ezen állásában sokat vártunk; azt vártuk, hogy 
nagy ideálizmusa, tudása és önfeláldozó nagy ember-
szeretete képessé fogja tenni arra, hogy a Baár-Madas 
irányító erkölcsi vezére legyen. Azt hittük, hogy neki 
sikerülni fog nagy akaraterejével és munkabírásával le-
küzdeni azt a közönyt, a mely épen az előkelőbb ref. 
körökben a vallással és a keresztyén erkölcsiséggel 
szemben mutatkozik. Azt hittük, hogy Victor megtalálta 
azt a terrénumot, a melyen az ő missziós művének a 
legnagyobb sikerek kínálkoznak. Azt hittük, hogy pél-
dájával jótékony ideálizmust fog tudni elhinteni ebben 
a társadalmi rétegben, a melyből a Baár-Madas növen-
dékei kerülnek ki és a melynek igazi, mély erkölcsi 
érzékre oly nagy szüksége van. Sokat vártunk, sokat 
reméltünk Victortól. Egy év munkája megmutatta, hogy 
nem csalatkoztunk volna benne. Most úi embernek újon-
nan kell megkezdenie a munkát, ki tudja, mily képes-
ségekkel, ki tudja, mily eredménnyel. A Baár-Madas 
szent ügyét tartjuk vesztesnek Victor távozásával, bár-
mennyit, is nyert vele más munkaterület. 

Spectator. 

KRÓNIKA. 
Keserű labdacsok. 

Még a debreczeni főiskola átadása előtt megjósol-
tuk, hogy az egész egyetemmé való átalakulásból csak 
a tanároknak lesz igazi haszna. Az átadás történelmi 
jelentőségét majd méltatják a későbbi egyháztörténet-
írók. Mindenesetre kívánjuk, hogy az összes szereplők 
érjék meg azt az időt, a mikor a nagy veszteséghez 
méltó toll fog róluk kemény és megérdemelt ítéletet 
mondani. Megjósoltuk azt is, hogy az a bizonyos „ref. 
jelleg" pedig csak papiroson lesz meg. Pedig nagy erők 
sietnek annak biztosítására. A theol. fakultáson két, há-
rom, sőt négy tanszékre is képes elsőrangú, gazdag, 
tudományos múlttal bíró és mégis ifjú tudósok pályáztak 
és kerültek s a ref. egyház történelmi szellemét Kálvin 
legnagyobb barátja és csodálója fogja a theol. ifjúság 
fejébe csepegtetni. És mégis, ilyen biztosítékok mellett 
is mi történik ? Az, hogy az egyetem mellett a róm. 
kath. Szent László-internátus már megnyílik s az új 
egyetem jövő évi összes méltóságai mind róm. kath.-ok. 
A Debreczeni Prot. Lap ebben persze újra a liberálizmus 
diadalát látja és igazán szerencse, hogy egy „gyenge" 
pillanatban szörnyű „felekezetieskedésből" még Sass Bélá-
nak juttattak valamit. Szóval a ref. jelleg, mint látjuk, 
erősen érvényesül minden vonalon. Csak néhány keserű 
labdacsot kell még lenyelnünk (az évek számával mindig 
többet) s egyébként a debreczeni egyetem körül minden 
rendben lesz. Végezetül azonban megkérdezzük a Deb-
reczeni Prot. Laptól: egész bizonyosan tudja, hogy a 
kath. professzorok megválasztása csakugyan tisztán a 
liberálizmus és demokráczia kedvéért és jószántukból 
történt? Nekünk mindenesetre nagyobb öröm lenne, ha 
bevallanák . . . 

A „debreczeni szellem". 
Nagyrabecsüljük Kun Béla debreczeni professzort 

eddigi munkásságáért, de épen elismert tudományossága 
miatt legutóbbi kollegiumzáró beszédének egy mondata 
rejtély marad előttünk, mert az úgynevezett debreczeni 
liberálizmus tipikus tételét látjuk benne újra kifejezve. 
Azt, mondja ugyanis egyfelől, hogy a debreczeni kollé-
gium szelleme mindig abszolút liberális volt s mindig 
„a tudományos kutatás teljes korlátlanságával" akart 
„dolgozni" „Isten nevében". (I) Hát itt bizony a mondat 
első része ellentmond a másodiknak, mert vagy korlátlan 
tudományos szabadságot követel valaki s akkor, tekintve 
az atheizmus jogait, nemcsak Isten nevében kutat, ha-
nem Isten nélkül is, vagy pedig Isten nevében műveli a 
tudományt, de akkor és épen ezáltal örökre szembe-
helyezkedik az atheizmus minden szellemével és így 
kutatása már nem abszolút szabad. Világos, hogy a fele-
kezeti iskoláknak ez a létföltétele, alapprogrammpontja 
s létjogosultsága. A ref. tudományos liberalizmus tehát 
azt jelenti, hogy az Istenhitre, mint alapra állva mű-
veljük minden vonalon a tudományt és pedig korlátlanul, 
a mennyiben nem az elődök rabszolgai követésével, de 
másrészről épen annyira korlátozottan is, mert hiszen 
maga az Istenbe vetett hit teljesen kizárja a tudomá-
nyos kutatás másik világát, az atheista alapon való dol-
gozást. Hogy azonban még világosabban lássuk a ref. 
liberalizmustól különböző, de a debreczeniek által rég-
óta hirdetett s lényegében a szabadgondolkozókéval 
egybehangzó liberalizmust: Kún Béla világosan kijelenti, 
hogy „. . . tiszteletben tartjuk mindenkinek vallásossá-
gát vagy vallástalanságát, egyházias vagy egyháziatlan 
magatartását . . . " Hát ez, kérem, nem református állás-
pont, de még csak nem is határozottan tudományos. 
Mert ha Haeckelnek és Ostwaldnak joga, sőt kötelessége 
is az általa tévelygéseknek bélyegzett ker. gondolatok 
ellen harczolni, akkor nekünk is jogunk és kötelességünk 
a hitetlenség ellen harczolni úgy az emberiség tudomá-
nyos, mint morális fejlődése érdekében, mert csak az 
igazságnak van létjogosultsága a szellemi életben is. 
A ref. liberalizmus tehát nem jelentette sohasem azt, 
hogy, mint a rossz kertész, összetett kézzel kell minden 
nemzetrontó, keresztyénséget támadó gondolatot eltűr-
nünk, hanem csupán azt, hogy nem fegyverrel és erő-
szakkal, hanem a szellem fegyverével küzdünk ellene, 
de azzal aztán örökre, a míg a sötétség szemben áll a 
világossággal s vallástalanság a vallásossággal. És nagy 
sajnálattal látjuk, hogy a debreczeni kollégiumi ifjúság 
ezt az apatikus és stoikus indifferentizmust szívja ma-
gába, a melynek hit és hitetlenség teljesen közönbös, 
minden mindegy, mert egy hamisan magyarázott szent 
bálvány, a liberalizmus ezt így követeli. Ily körülmények 
között a ref. felekezeti iskolák tanszékeit mind meg 
lehet tölteni atheista tanárokkal s ők joggal követel-
hetik álláspontjuk számára a passzív alázatosságot és 
teljes tiszteletet. Ha azonban így áll a dolog, akkor 
egészen határozottan azt kérdezzük Kún Bélától: miben 



álljon tehát a ref. iskolák ref. karaktere ós hogyan őriz-
zük meg azt úgy, hogy az ifjúságra valósággal jellem-
képző erővel hasson ? És hogyan tudjuk iskoláinkban 
biztositani azt a szellemet, a mely az evangélium szerint 
reformált, tehát kimondottan vallásos világnézetben látja 
az emberiség boldogulását előmozdító legtökéletesebb 
életfelfogást ? 

„Hazafias" (?) óda. 

Igazán nagy szomorúságot okozott nekünk az alábbi 
esetnek olvasása. Epen, mert nagyon bánt bennünket 
és ref. lelkész a szerző, tesszük szóvá. 

A „Bácsmegyei Napló" 1915 június 11-iki számát 
bekiildötték hozzánk s a következő vastag betűs czím 
éktelenkedik benne: „Köpje le a Jézus KrisztusA czikk 
azután arról értesít, hogy Hetesy Viktor ref. lelkész hon-
véd ódát (?) írt a magyar katonáknak. Az utolsó vers-
szak ez : 

Kinek hazug adott szava, 
Ki barátját elárulja . . . 
„Nincsen abban semmi virtus, 
Köpje le a Jézus Krisztus". 

Hát mi nagy tisztelettel viseltetünk a kurucz köl-
tészet remekei iránt, azt azonban — bármennyire szeret-
nénk is — nem tudjuk megérteni, hogy egy ref. lelkész 
hogy nem vigyáz jobban a tollára? A sajnálkozás mon-
datja velünk, hogy ez a szabadon idézés nem öregbíti 
egy író, pláne „egyházi" író babérait. Bízzuk csak rá 
ezt a „zamatos" magyar költészetet a nép hitetlen fiaira, 
a kiknek jól esik profanizálni a legszentebb érzéseket 
is; mi pedig, ref. lelkészek, elégedjünk meg azzal a nagy 
kiváltságunkkal, hogy még templomon kívül is hirdet-
hetjük a tiszta evangéliumot. 

TÁRCZA. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Nagytiszteletű Uram! 

Vándorutamról hazatérve, néhány sorban szeretnék 
megemlékezni becses Lapjában is kirándulásom eredmé-
nyéről. A Vigasztaló Szentlélek ünnepén kint jártam a 
hegyek között, felkeresve ottani véreinket, hirdetve előt-
tük az első pünkösd gazdag tartalmát. Mivel a legszélső 
védelmi vonalra akartam kimenni, a legmesszebbmenő 
óvóintézkedéseket végezték el helyettem az itteni Sta-
tionskommandonál érdekemben. Estefelé indultam el kö-
rülbelül 56 kilométeres távolságú útra. Gyönyörű vidéken 
jártam. Az út szerpentinen folyton emelkedett néhány 
száz méteres magasságba, míg alattunk a völgyek min-
dig sötétebb, misztikusabb kifejezést öltöttek. A hold 
teljes fényben ragyogott, a mi a hegyek kék vonalait 
még jobban kiemelte. Sokszor nem tudtam, hogy a ter-
mészet szépségeit bámuljam-e a legváltozatosabb hegy-
alakokban vagy az ember merészségét, a mint a felet-

tünk meredező hegyhátra vasutat vezetett. Egyes helyeken 
óriási czölöpépítményekkel töltve ki a völgyek hiányait, 
melyek két hegyhát közt terültek el. Hangulatos, költői 
éjszaka volt. Kár, hogy néhány órai kocsizás után a 
rendes napi járandóság utóiért az esőből. Bizonytalan-
ságban tapogatózva hajtott kocsisom tovább. Czifra neve 
volt annak a helynek, a melyik felé tartottunk. De út-
közben nem is tudta senkifia, hogy merre van. így a 
legjobb czélpont volt az út legvége, a Drina. Útközben 
az őrség feltartóztatta kocsimat. Furcsa érzés, mikor a 
puskacsöve felém meredez és úgy keresi ki belőlem 
a tábori jelszót. Mikor megmondtam, utunkra bocsájtot-
tak. Végre késő éjszaka czélhoz értünk. Arról tudtuk 
meg. hogy annak a csoportnak parancsnoka figyelmez-
tette rám az őrséget, hogy ha odaérek, melyik viskó 
lesz a szállásom. így derék katonáink valósággal kiszed-
tek a kocsiból pakkommal együtt. 

A tisztek közt egy kedves társaságra akadtam. 
Nevek nélkül egy minisztériumhoz beosztott tiszt a pa-
rancsnok. Pestvármegye ügyésze és a Pesti Hazai egy 
főtisztviselője a főhadnagyok és egy ügyvéd hadnagy. 
Én iigyvéd-barátom szállását osztottam meg, a mely 
ezelőtt kis szatócsüzlet volt, de, mint ő mondta, az egész 
üzlet tartalmát egy szakajtóban kihordták, hogy ő be-
szállásolhasson oda. 

Másnap reggel kivonultunk arra a helyre, a melyet 
már előzőleg elkészítettek istentisztelet helyéül. Sohasem 
felejtem el ezt a templomot. Isten szabad ege alatt, a 
természet remekelte erdős hegyektől körülvéve, egy 
négyszögben levágott erdőrész tisztásán állt meg félkör-
ben legénységünk. Részemre földből lépcsős katedrát 
csináltak, zöld lombokkal, koszorúkkal feldíszítve. Elől 
egy asztal, az Úr asztala. Soha szebb helyet Isten di-
csőítésére. Az ős, töretlen erdő, csak közvetlen körülöt-
tünk levágott fákkal; és a sok nyomorúságtól megtört 
emberi lelkek, görnyedve a háború 10 hónapos terhe 
alatt. Amaz felemel szépségével, fenségével. Ez lesújt 
bánatával, szomorúságával. Lehetett e valaha alkalma-
sabb idő a „Jövel Szent Lélek Úr Isten" eléneklésére ? 
És lehetett-e valaha alkalmasabb hely a Vigasztaló, a föl-
emelő szent Lélek magasztalására, mint ennek az őser-
dőnek örökzöld fái között? Az, a ki a szépet, a fensé-
geset alkotta, az, a kinek lénye kizárja magából a rútat, 
a rombolót: az helyre fogja állítani újból az élet meg-
bontott rendjét. Nem emberi szó mondja ezt nekünk. 
Maga Jézus, a ki eltávozik tanítványaitól, hirdeti nekik: 
Jobb néktek, hogy elmenjek, mert ha el nem megyek, 
ama Vigasztaló nem jön el tihozzátok. 

Éreztük, hogy ez a Vigasztaló ott járt közöttünk. 
Ezek a szegény jó emberek, a kik hat hét óta egyfoly-
tában törik a földet, építik földalatti váraikat, fedezékei-
ket, daczolnak idővel, sárral, vízzel, sziklával; ezek, a 
kik nem ismernek vasárnapot vagy hétköznapot, mert 
minden napot egyformává tesz a verejtékes munka: 
utakat erősíteni, védőhelyeket elmaszkírozni, hatalmas 
védőárkokat vágni a legminimálisabb eszközökkel a leg-



keményebb sziklákba; ezek az emberek, a kik meg-
keményedtek az időjárás sanyarúsága, a kemény szikla-
talaj vájása közepette: most ezek mind hazajöttek. 
Ünnepeltek. Egyszerre körülvette őket, az otthon, a csa-
lád, a templom levegője. Egyszerre otthon voltak abban 
az ünnepélyes csendben, mely az erdő mélyén vett körül 
bennünket. Szinte kihívóan mentek el az országúton, 
mely a szerb partokra egész jól odalátszik. Légvonalban 
5—6 kilométerre a Drina túlsó pontjától tisztán ki lehet 
venni az egyes mozdulatokat. — Mit bánták ezek most 
szerbeket, ellenséget, háborút? Tartásukban, büszke me-
nésükben ott volt a megbecsiiltetésnek érzete: papot 
hozattak a tiszt urak, hogy ünnepelhessünk. 

Az istentiszteleten aztán ismét más változat az ar-
czokon. Végigvonul előttük a sok keserűség, tíz hónap 
hányattatása. Majd örömben, majd bánatban, majd tét-
lenségben, majd pedig most a földdel, sziklákkal való 
küzködésben. Miről beszélnek a könnyek a kemény 
arczokon? A bánat könnyei-e vagy a megbékélésé, fel-
sóhajtásé, megnyugvásé? Csak Az tudja megmondani, 
a ki összeszedte és szent Lelkének érintésével szá-
rítgatta. 

Hallgatóságom felerészben magyar. Énekük lelkes, 
szívből jövő. Arczukon éneklés közben valami büszke 
diadal kifejezése látszik. Büszkék arra, hogy az ő vé-
rükből egy kálvinista pap kijött hozzájuk, hogy nekik 
ezen a puszta, vad helyen istentiszteletet tartson. Volt 
egy pár pirosi, baranyai legény köztük. Tót atyánkfiai 
bámulva néztek a szájukba, mikor a zsoltárt olyan szé-
pen kikanyarítva énekelték. Ezek ebben a pillanatban, 
az éneklés magasztos perczeiben elfelejtették a nyomo-
rúságot. A falusi templom egy-egy előénekese vagy leg-
jobb hangú legénye mutatta a virtust a többieknek. 

Két nyelven szóltam hozzájuk, míg tót nyelvű hall-
gatóim között tót vallásos iratokat osztogattam. A végén 
pedig, hogy mindegyik énekelhessen, elzengettük a magyar 
Himnuszt. Hogy fog-e még egyszer ez az erdő ilyen lelkes 
éneket hallani, nem tudom. De hogy tele volt a szívük 
és minden érzésüket beleöntötték énekükbe: mutatta 
arczuk ragyogása, boldog mosolyuk és a végén egy 
dörgő, véget érni nem akaró, harsogó éljen. Hogy ki 
éljen ? Mellékes. A szív, ha tele van, mit bánja a ve-
szélyt, mit törődik akadályokkal. Mit törődik formákkal, 
érzéseinek hangot kell adni, hogy zúg bele az erdő és 
a távoli hegyek is meghallják visszhangját. Az érzés 
sokszor hatalmasabb, mint az ember. Kitör belőle, legyőzi 
és akaratába hajtja. És egy olyan világba ragadja, a 
hol nincs szenvedés, nincs könny, hanem öröm, békes-
ség és lelkesedés. Mennyi volt ebből a Szent Lélek 
hatása és mennyi a léleknek saját felébredése : ki tudná 
megmérni? Annyi bizonyos, hogy minden nemes lelke-
sedésben ott van a Szent Lélek felébresztő, megaranyozó, 
megbékítő ereje, mely a sziklákról eltünteti a sarat, a 
kivájt üregekről, a rettenetes fáradságok közt beékelt 
fedezékekről az emberi verejtéket, a lélekről a kérget, 
a szívről a bánatot, szemekből a könnyet és az egész 

mindenséget valami varázslatos fénnyel vonja be egy 
pillanat alatt. Mintha nem is ott volnánk, a hol előbb 
voltunk. Mintha nem is bajok, keserűségek vennének 
körül, hanem aranyhídon járnánk, márványtenger part-
ján, gyémántpalotában, az örök Isten mennyei Jeruzsá-
lemében. 

Igaz volna, hogy ez csak hangulat? Igaz volna, 
hogy ez csak szeszélyes játéka érző, gondolkozó, pilla-
natra felhevülő emberi gyengeségeknek? Nem. Nem hi-
szem. Ezek az egyszerű emberek többre vették ezt az 
összejövetelt bármiféle ajándékról. Felejthetetlen szép 
délelőtt volt ez. Tisztikar, legénység egyformán emelke-
dett hangulatban hagytuk el gyönyörű istentisztelet-
helyünket. 

* 

Délután folytattam az útamat ki a D. partjára. 
Egy halottat jelentettek ós istentiszteletet akartam ott is 
tartani. Utunk (az egyik tiszt is elkísért) 300 méter 
magasból lefelé vitt egy merész kanyarulatokban bővöl-
ködő szerpentinen. Kocsisom (egy itteni gazdag beynek 
pompás fogatát kaptam expedicziómra) azzal bravúrozott, 
hogy egy-egy kanyarulat előtt, a mely mögött pár száz 
méteres mélység tátongott, egyszerre nekieresztette lovait 
és a legnagyobb iramban egyszerre befordult a kanya-
rulatba. Míg az éjszaka igazi mohamedán egykedvűség-
gel hajtott a bizonytalan úton, ma jókedvű, mert a teg-
napi magyar baka helyett ma olyan iil a bakon, a kivel 
beszélni is tud. De mi se gondoltunk arra, hogy mind-
inkább közeledünk az ellenséges területhez, inkább bele-
merültünk a vidék gyönyörűségeinek bámulatába. Micsoda 
völgyek és hegycsoportok? Az élet üde zöld színe fel 
a hegytetőkig, vízmosások, erdők, mezők változatossága. 
Leírhatatlan szép minden körülöttünk. Egy perezre el-
felejtettük még azt is, hogy háború van. Csak gyönyör-
ködtünk a természet remekében. Sajnos, merengéseinkből 
sokszor kivert bennünket az útmentén kétfelől a hegy-
oldalba vágott lövészároksor. 

De már közeledünk a Drinához. Kocsink a parton 
hajt tovább. A túlsó part már ellenséges terület, Szerbia, 
tele patrouileokkal, a kik a parton is fel-feltűnnek. Alig 
150 lépés széles egyes helyeken a folyó. A kiáltás, 
beszéd áthallatszik. Ha valamelyiknek kedve tartja, 
belelő kocsinkba. Úgy látszik, nem tartotta kedve, mert 
minden baj nélkül értünk czélunkhoz. 

Bizony, itt szükség volt rá, ha valahol szükség-
volt, hogy kérjük Isten Vigasztaló Lelkét. Itt élnek foly-
tonos veszedelmek között, az élet és halál közt levő 
folytonos bizonytalanságban azok az öreg katonáim, a 
kikkel már Tuzlán találkoztam. De mintha már meg-
szokták volna ezt a nehéz, aggodalmas életet. 

Szomorú temetésem volt. Egy öregebb, jóravaló 
munkás,1 szorgalmas népfölkelő agyonlőtte magát. Az 
életet nem bírta tovább. Úgy találta, hogy neki itt már 
nincsen keresnivalója. A sógorának váltót írt alá Sógora 
a harcztéren elesett. S ezzel az ő vagyonát is maga 



után rántotta a sírba. Feleségével nehéz harczot vívtak 
egymással és a vége egy golyó. 

Ezek a derék jó emberek, a kik minden perczben 
szemben állnak a halállal, könnyezve kisérték ki szo-
morú utolsó útjára. Áhítattal könyörögtünk érte mind-
annyian, a ki gyengébb volt, mint az a teher, melyet 
az élet, vállaira helyezett. 

Utána egy tisztáson gyülekeztünk, egy nagy tábla 
réten istentiszteletre. Szomorúan mentünk kisebb cso-
portokra válva, mert a nagyobb csoportosulást a szerbek 
esetleg egy srapnellal megzavarhatnák. Először magam 
is úgy álltam velük szemben, hogy épen rám látott a 
túlsó part őre. Figyelmes parancsnokunk tovább vont 
onnan, hogy ne hozzam kísértésbe az ellenséget, lévén 
neki szóles palástomban kitűnő czéltábla. 

Szépen, lelkesen folyt le az istentisztelet. Sokan 
könnyezve számoltak le önmagukkal. Jöjjön, a minek 
jönnie kell, ők maradnak és dolgoznak tovább. Legyen 
meg Isten akarata. Sok szomorúság, de sok megbékiilés 
is tükrözött arczaikon. A legtöbb, különösen a szegény 
tót atyafiak, a kik se a magyar, se a német beszédet 
nem értették, fásult közömbösséggel álltak előttem. Az 
evangélikusokkal együtt vették a mieink is az úrvcsorát 
áhítattal, magukba szállva. A végén itt is a Himnuszt 
énekeltük el. 

Fáradt voltam az egész nap sokféle munkájában, 
de nyugodt megelégedéssel hagytam el embereimet, mert 
tudtam, hogy Isten igéje által sokak lelkébe megnyug-
vást, megbékülést vihettem. Az egyik hívem még egy-
szer odaszaladt a kocsimhoz és kezet szorított velem, 
talán — utoljára. 

Isten áldja meg a Nagytiszteletű Urat. 
Tuzla. Tóth József, 

ref. tábori lelkész. 

BELFÖLD. 

Dr. Baksay Sándor püspök, kunszentmiklósi 
lelkész sírjánál.* 

„Ötvenhét esztendő boldog egyességében két élet 
eggyé lett, nem váltak el egymástól, sem a földön, sem 
a földben, sem a mennyben." 

A közel jövőben e helyen felállítandó síroszlopon 
olvashatjuk nagy halottunknak ezen emlékszavait. 

Most én ezt folytatom. Negyvenkilencz esztendő 
áldásteljes egyességében két élet — e kunszentmiklósi 
szent gyülekezeté és a Tiéd, üdvözült lelkipásztorunk — 
eggyé lett; összeforrott a nagyrabecsülésben, a tisz-
teletben, a teljes szeretetben. Nem váltatok el egymástól 
a földön. A félszázados életpálya megindulta óta minden 
szempillantásban új-új köteléket, több-több rokonórzetet, 
mind nagyobb és nagyobb elismerést alkotott közöttetek. 

Az az erős lélek, mely ezen összeomlott porsátor-

, Mult számunkra későn érkezett. 

ban lakozott, áthatotta — mint hajdan ama pünkösti 
szentlélek az első keresztyónsóget — e gyülekezetet 
összességében és egyéneiben úgy, hogy itt a különböző-
ségek elnémultak, az erők és akaratok összekovácsolód-
tak egy czélban, a gyülekezet naggyá, erőssé tételében. 
Az a nemesen dobogó szív, melyet a halál hosszú tusa-
kodással végre megfojthatott, átölelte — mint a mennyei 
jó Pásztor szíve a tanítványokat — e Krisztusba oltott 
nyáj minden kicsinyjeit és nagyjait, úgy hogy itt „az 
igazság és békesség egymást csókolják szeretetben". 

Az Úr házának szeretete ékessége volt a pásztor-
nak, az volt az ő hitvesének is és ékessége lett a 
gyülekezetnek is. Azok a fenséges imádságok, azok a 
keresetlenségiikben magasztos prédikácziók, hogy édes-
gették a híveket a templomhoz, hogy töltötték meg a 
gyönyörűségnek, az elragadtatásnak, a hitnek italával a 
szomjúhozó lelkeket! És ti temetőkerti fák és sírhantok, 
ha ti szólni tudnátok, csendes zúgásaitokbon és fájdal-
mas dobogásaitokban kibeszélhetnétek, hány kételkedő-
nek, hány kétségbeesettnek oszlatta el az ő ajkáról 
megnyilatkozott erős hit a halálnak félelmét és nyitotta 
meg az örök életnek boldog reménységét! 

A nyelv pedig, a melyen szólott, ez az édes magyar 
nyelv, szónoknak szájáról soha nem zengett érczesebben, 
teljesebben, mint mikor ő buzdított, intett; ha felemelt, 
ha magasztalt. 

Eljöttek az idők, midőn a hírnév tova terjedt a 
város határain, betöltötte az alföldi rónát, túl szárnyalt 
a bérczeken. A kunszentmiklósi ref. lelkész neve ország-
szerte ismertté és naggyá lett. Jött a nemzeti szellem, 
jöttek a múzsák, emelték mind magasabbra. Jött a tár-
sadalom a maga kitüntetéseivel. Jött az egyház tiszt-
ségeivel, méltóságaival. De Te ott a dicsőség, ott a 
nagyság magasságaiban is elsősorban a mienk maradtál . . . 
és szíved utolsó dobbanása, lelked utolsó lehelete is 
híveid felé irányult. 

A két élet eggyé lett! 
Csoda-e, ha minden keserűségek között a miénk 

a legkeserűbb ; ha minden fájdalmak között a miénk a 
legnagyobb fájdalom. 

Most, mikor a halál sötét szárnyainak suhogása e 
két életet el akarja szakitani egymástól, külön váltok-e 
hát a földben ? Vagy van erő. mely erősebb a kopor-
sónál, vagy hatalmasabb a halálnál? Oh igen, a Te szi-
ved, a Te szíved szeretete az, mely feltöri a sírnak zárait. 

Van minekünk egy féltett kincsünk, egy keblünkre 
szorított gyermekünk, ennek élete, ennek növekedése 
gondjainknak első tárgya. Te szívedre ölelted ezt, a mi 
intézetünket. Szellemi vezére voltál mindenkoron s most, 
hogy kisszerűségeiből bontakozik, mikor rakosgatjuk 
fejlődésének fundamentomait. Te nagy áldozatkószsé-
gedddel, nagy szíveddel egész Nébó hegyet emeltél 
magadnak s annak tetejéről, mint bibliai Mózesnek, mutat-
nak ujjaid az ígéret földe felé, hogy találjon ott otthont 
az atyai házat elhagyó, hogy találjon ott tudományt a 
bölcsességet szomjúhozó . . . hogy legyen az e vidéknek 



Athénéje, melynek bölcsei, melynek művészete, melynek 
költészete lelkedet magukkal ragadták. 

De mondá az Űr: „Megmutattam azt, hogy látnád 
szemeiddel, de oda be nem mégy!" 

„Oda be nem mégy !" E szó előtt meghajtád feje-
det. És most eltemetünk a Moábnak mezején és siratnak 
az Izráel fiai, mert Te már a földben . . . de a két élet 
eggyé lett, nem válnak el egymástól sem a földben, 
sem a mennyben. 

* 

Századév folyamán másodszor temet püspököt e 
mezőségben e gyülekezet. Itt, a közel szomszédságban 
őrködnek nagy szellemeik, Virágh Mihály és Baksay 
Sándor lelki szemei, hogy „ne lakjék e helyben oly 
tudomány, melyben van földi salak" ; az ő vigyázásaik 
mellett legyetek erősek a hitben, a szeretetben, az Úrnak 
félelmében. 

És most jöjj te gyászbaborult Jeruzsálem búcsú-
szavaiddal, búcsúszavaidban áldásaiddal. Áldjátok meg 
Őt, kik lábainál növekedtetek s vele együtt jártátok az 
élet utait: áldjátok meg őt, kiket bölcsességével irányí-
tott, kibocsátott erős hitével a hit mezejére; áldjátok 
meg őt, ti kicsinyjei e gyülekezetnek, kiket az evan-
gélium igéjével szent vallásunk tagjaivá avatott. 

Jöjjetek ti Atyái a gyülekezeteknek, jöjjetek világi 
papjai az egyháznak, áldjátok meg őt, ki veletek együtt 
épitett, együtt alkotott, hogy legyetek nagy néppé és 
legyetek szent város. 

Jöjjetek rokon szivek, áldásaitokban mondjatok 
végső istenhozzádot nemzetségtek dicsekedésének, kinek 
életvilága sírba hanyatlott. 

Jöjjetek ti is, művészet hatalmai, te szép világa 
a költészetnek, a hajdan kor nemtői; zendüljön meg 
lantotokon a hattyúdal, úgy is tompán zeng már, mert 
egy arany húrja ketté szakadt. 

De jöjj te is, keresztyén megnyugovás ; a 83 esz-
tendő pihenni kiván. Szavainkkal ne késleltessük szán-
dékait. Jöjj keresztyén megnyugovás s míg szent sátorod 
reánk borul, láttasd meg üdvözült halottunkat a Krisztus 
megváltottainak fehér palástjában, az örök Isten zsá-
molyánál. Amen. 

Kis Ödön, 
püspöki titkár. 

A MI ÜGYÜNK. 

Örömmel adjuk tudtára lapunk olvasóinak, bará-
tainak, hogy dr. Kováts István, lapunk társszerkesztője 
június 29-én d. e. y<,12 órakor kötött házassági frigyet 
a budai ref. templomban Schulek Irénkével, Schulek 
Frigyes műegyetemi tanár leányával. Eskető lelkész Se-
bestyén Jenő, lapunk belső munkatársa volt. Itt e helyen 
is Istennek gazdag és állandó áldását kívánjuk az ifjú 
párra! 

Lapunk szerkesztését mostani számunkkal — míg 
a felelős szerkesztő, B. Pap István vidéken tartózkodik 
— Marjay Károly budafoki lelkész, lapunk belső munka-

társa vette át. Mindenféle küldemény továbbra is a szer-
kesztőségbe küldendő. 

A félév végén fölkérjük t. olvasóinkat a II. 
félévi előfizetési díjak beküldésére. 

IRODALOM. 
A győzelem feltételei. Előadás. Fiatal emberek számára 

tartotta Speer E. Róbert. Ford. Vágó Ede. Pápa, 1915. 37 oldal. 
Ára 40 fillér. 

Gratulálunk a pápai theologusoknak a helyes gon-
dolatért, hogy „Theologiai dolgozatok" czímmel kisebb-
nagyobb füzeteket adnak ki. Ez is bizonyára értékes és 
szorgalmas munkára sarkalja őket. A sorozatnak I. füzete 
ez a kezünkben levő. Speer Róbert, a kinek a munkája, 
az amerikai keresztyén diákmozgalom egyik vezéregyéni-
sége és Mott Jánosnak jó barátja. Ezt tudva, fokozottabb 
érdeklődéssel és igényekkel fogtunk az olvasásához. 

Tárgyát a gyakorlati élet szempontjából vizsgálja 
s a keresztyén élet személyes tapasztalatait nyújtja baráti 
segítség gyanánt. Ismerjük fel a kísértéseinket és nevez-
zük őket a saját nevükön. Abban a sorrendben birkóz-
zunk meg velők, a melyikben támadnak. Jézus Krisztus jelen-
létében állapítsuk meg helyzetünket, az ellenség helyét, 
erejét. Azzal a tudattal induljunk vele szemtől szembe 
küzdeni, hogy nekünk teljes, tökéletes győzelmet kell 
felette nyernünk. Vannak kísértések, melyek elől fér-
fiasan ki kell térnünk, hogy ne legyen alkalmuk meg-
támadni bennünket. Senkinek sincs joga, hogy a kísértés 
keresésére menjen. Előzzük meg a kísértést azzal, hogy 
elfoglaljuk előle a helyet, mert van olyan kísértés, a 
melyet szemtől szembe nem tudunk legyőzni. 

Ha az ember úgy találta, hogy bizonyos társaságok 
feltétlen kísértéseket eredményeznek, a miket ott le-
győzni képtelen : szakítson velük teljesen. Végül soha. . . 
soha se adjuk fel a küzdelmet. Kezdjük mindig újra, 
ha elestünk is! 

E főbb gondolatok szerint tárgyalja az örökké 
aktuális kérdést, bőséggel nyújtván szebbnél szebb illusz-
trácziókat a diák, általában az ifjúság életéből. 

A füzet végén egy gyönyörű imádság van, mellyel 
Speer befejezte előadását. Nem hiába írta a napokban 
egyik kedves barátom e füzetről: „Sokan már sok áldást 
nyertünk e füzetből". Mi is valljuk ezt. A fordító jó 
munkát végzett. Szolgáljon több ilyen kedves cseleke-
dettel is a magyar ifjúságnak. A fordítás erénye a 
hibája is: itt-ott mintha nagyon is ragaszkodnék az 
angolhoz. A nehéz időkre való tekintettel külön is fel-
hívjuk olvasóink figyelmét ez értékes füzetre. 

m. k. 

Őrangyal. Imakönyv katonák és itthonmaradtak 
számára az 1914/15. évi háború alkalmával. Irta Birtha 
József lévai ref. lelkész. Ára 30 fill. 66 oldal. Elől a 
királynak két szózatát közli, azután hétfőtől vasárnapig 
minden napra egy-egy reggeli és estéli imádságot. Má-
sodik felében 12 különböző alkalmi imádság van, mind-



egyiknek a végén odaillő énekvers és rövid szent ige. 
Az imádságok — imádságok, nem elmefuttatások, mint 
annyi háborús témáknál láttuk, népünk által érthető, 
egyszerű, szép nyelven írottak. Ajánljuk. m. k. 

EGYHÁZ, 

Értesítés. F. hó 25-én folyt le Kunszentmiklóson 
a püspöki hivatal átadása és átvétele Petri Elek egyház-
kerületi főjegyző, püspökhelyettes, Nagy Ferencz pesti 
esperes, dr. Szabó József egyházkerületi ügyész és 
vagyonkezelő, dr. Benedek Zsolt kerületi aljegyző, B. 
Pap István kerületi pénztáros és Kiss Ödön püspöki 
titkár jelenlétében s közreműködésével. A bizottság a 
fontos aktus alkalmával meggyőződött arról, hogy a 
püspöki irodában minden a legszebb, példás, áttekinthető 
rendben van. A bizottság a kerületi és püspöki pénzeket 
a püspökhelyettesnek, az értékeket a kerületi pénztá-
rosnak adta át. Püspöki titkár az interregnum alatt is 
természetesen Kiss Ödön marad; Kunszentmiklóson marad 
egyelőre az irattár és püspöki iroda is, a püspöki hiva-
talhoz intézett beadványok tehát továbbra is Kunszent-
miklósra küldendők. 

Lelkószválasztások. Polgár Gryula debreczeni s.-lel-
készt a várfenesi egyház lelkészévé választotta. — Janka 
Károly nagyrozvágyi lelkészt a czigándi ref. egyház nagy 
többséggel lelkészévé választotta. 

Uj tábori lelkészek. A hadvezetőség tábori lel-
készi szolgálatra behívta Korén József budapesti ág. h. 
ev. s. lelkészt, Kerekes Kálmán ref. lelkészt pedig az 
ungvári barakkórházba rendelte be. 

Elhunyt püspökünkre vonatkozólag nagyon kedves 
„emlékezés"-t olvastunk kunszentmiklósi elődjének, Köny-
ves Tóth Kálmánnak a tollából. A „Vasárnap"-ban mondja 
el, hogy miképen hívta fel az akkori érsekcsanádi papra 
a szentmiklósiak figyelmét. A mit akkor megjósolt Bak-
sayról: bevált. Kívánjuk, hogy még sok esztendővel élje 
túl utódját! ' 

Felajánlott harangok. A lapunk által megpendített 
eszme mind szélesebb körökben válik valósággá. A gencsi 
ref. egyház egyhangú lelkesedéssel ajánlotta fel két ha-
rangját a hadviselés czéljaira. Ugyanerre a czélra aján-
lotta fel a magyardécsei egyház régi orgonájának 348 
czinksípját. 

Adomány. A pozsonyi ág. h. ev. theologia egyik 
beteg hallgatójának gyógykezeitetési költségéhez a pápai 
ref. theologusok 44'30 K-val járultak hozzá. A testvéri 
és kollegiális szeretetnek erről a szép megnyilatkozásáról 
örömmel adunk mi is értesítést. A két testvér-egyház 
jövendő papjai között igazi, meleg baráti viszonynak 
kellene kifejlődni, akkor jobban meg tudnók érteni 
egymást! 

Részletek egy püspöki jelentésből. Dr. Tüdős 
István püspök jelentéséből közöljük a következőket: 
„Felekezetközi helyzetünkben a háborús év kedvező for-
dulatot nem hozott. Az egyenlő jogokban való részesítés 
útját hiába törjük, az ezirányú munkában hiába fára-
dozunk, az idők ismét csak gonoszok s a szebb jövő 
hajnal hasadása mindig csak késik. Ellenfeleink még a 
háborús időkben sem tartózkodnak a lélekfogdosástól. 
Szomorú tapasztalataink vannak, a melyekről meg nem 
emlékezni, magunk ellen való bűn. Hogy a tábori lelkészet-
nél elegendő számú ref. lelkész nincs, abba bele kell 
törődnünk, mert a viszonyok most talán a legkevésbbé 
alkalmasak a követelődzésre, bár ennek az ellenkezője 
is igaz lehet. De, hogy azoknak a keveseknek munkájába 

is beleavatkozzanak, a kik e nagy valláserkölcsi fog-
lalkozásra hívattak el, azt a viszonyokkal sem lehet men-
teni. Megtörtént tény, a melyet hivatalos jelentés bizo-
nyít, hogy róm. kath. tábori lelkész a ref. lelkész által 
kiosztott prot. irodalmi társasági „Koszorú"-füzeteket 
lefoglalta, illetőleg azokból néhány példányt elvett a 
betegektől, megtiltotta az iratoknak osztogatását s olvasá-
sát, két füzetet pedig a parancsnokságnak adott át ezekkel 
a szavakkal : felekezeti békét zavaró s lázító tartalmú 
iratok 1 . . . E két füzet czíme : „A szocziálista" és „Vá-
sárhelyi Matkó István hitvitája Sámbár Mátyás jezsuitá-
val". A katonai parancsnok maga elé kérte az iratokat 
kiosztató lelkészt s bocsánatot kért, hogy a róm. kath. 
tábori lelkész panaszára alkalmatlankodnia kellett, de 
hivatalból köteles volt az ügyet megvizsgálni s miután 
maga olvasta el a két füzetet, kijelenti: a róm. kath. 
pap véleményét nem osztja s jogtalan volt az iratok 
felülbírálása, valamint az elkobzási szándék is. S mert 
a felekezeti türelmetlenség nem szokott megelégedni 
egyetlen jelenséggel, ugyanazon a helyen ugyancsak a 
róm. kath. tábori lelkész felhívta a ref. vallású beteg-
ápolót, hogy térdepeljen mindaddig, míg a róm. kath. 
betegek gyónnak, mikor peclig ezt az ápoló megtagadta, 
a keresztyén türelem apostola eltávolította a helyiségből, 
mert bizonyára azt hitte az eretnekről, hogy a feloldozás 
hatályát gyöngíteni fogja. Mindkét eset Ungváron tör-
tént s az utóbbi az egyetemes konventnek is bejelen-
tetett, mert illik, hogy mindenki megismerje a háborús 
idők alatt is szenvedelmesen gyakorolt uralkodó egyházi 
és vallási visszaélést, a melyre különben a nagyon magas 
helyeken ülők is szívesen ráadják a fejüket, a midőn a 
prot. katonáknak olvasókat, feszületeket, szentképeket, 
csodatévő érmeket osztogatnak. A felekezeti békesség 
ügyét feldúlni s a hazáért szenvedőket prozelitáskodással 
lelkileg zaklatni, olyan eljárás, a melynek szereplői felett 
pálczát kell törnünk épen a mostani nehéz napokban. 
Mi a vallási türelem és lelkiismereti szabadság hirdetői 
s gyakoílói vagyunk és épen ezért felháborodással kell 
elítélnünk azokat a jelenségeket, a melyek ezzel ellen-
keznek s nyiltan reá kell mutatnunk az esetekre, a 
melyek a felekezeti békét veszélyeztetik akkor, a mikor 
az ország békéjét ellenség háborgatja " 

Yilinos császár imádkozott a harcztéren. A Lokal-
anzeiger közli egy harcztéren küzdő katonának a levelét, 
a mely arról szól, hogy midőn a császár legotóbb a 
nyugati harcztéren járt, megjelent többek közt egy olyan 
helyen is, a hol közvetlenül azelőtt heves harczok vol-
tak és sok derék német katona életét vesztette. A csá-
szár megindulva ereszkedett térdre, rövid imát mondott 
és a mikor ismét felállt, így szólt környezetéhez: „Nem 
én akartam, hogy így legyen !" 

Az ág. h. ev. katonai (tábori) lelkészek ügyében 
Raffay Sándor, a bányakerületi belmissziói bizottság lel-
kész-elnöke a püspöki hivatal útján felterjesztést inté-
zett a honvédelmi, illetőleg a hadügyminisztériumhoz, 
melyben kéri, hogy az evangélikus tábori lelkészek száma 
a többi egyház tábori lelkészeinek számarányához mérten 
emeltessék ; az egyes csapattestekhez, a melyekben az ev. 
katonák nagyobb számban vannak, külön ev. katonai lel-
kész küldessék; az országnak azokon a pontjain, a hol akár 
kórházakban, akár átvonulások vagy kiképzés miatt a 
katonaság tömöríttetik, ev. katonai lelkész alkalmaztassék ; 
a behívott lelkészek ós segédlelkészek, ha lehetséges, ne 
cseréltessenek ki úgy, hogy pl. az újvidéki lelkészt Kas-
sára, a kassait Újvidékre küldik, hanem lehetőleg hely-
ben nyerjenek megbízatást; új katonai lelkészek be-
hívása előtt az illetékes püspöki hivatal kérdeztessék meg; 



végiil a bányakeriiletre vonatkozólag a munka túlságos 
felszaporodása miatt a következő helyekre kéri új ka-
tonai lelkészek kinevezését: Budapestre a Duna jobb 
és balpartjára, Aradra, Békéscsabára, Gyulára, Szabad-
kára, Újvidékre, Szegedre és Beszterczebányára. 

A tiszáninneni ref. egyházkerület június 10-én 
tartotta közgyűlését Miskolczon dr. Tüdős István püspök 
és Dókus Ernő főgondnok elnöklete mellett. A püspök 
imája és a főgondnok megnyitója után a közgyűlés üd-
vözölte az új gömöri egyházmegyei gondnokot, Lukács 
Gézát és a sárospataki főiskola új gondnokát, Komjáthy 
Gábor ungvári lelkészt. Az előre kinyomatott püspöki 
jelentést tudomásul vették. (Az egyházi lapokról azonban 
rendesen megfeledkeznek !) Az elnökség előterjesztéseit 
dr. Mitrovics Gyula jegyző referálta. A legélénkebb ér-
deklődést keltett ezek között a dr. Ferenczy Árpád ügye, 
a kit az elnökség munkára rendelt be a második félévre. 
Fizetését az 1913-ik tanév kezdetétől megkapta (8000 K). 
Ugyancsak ki kellett fizetnie a főiskolai pénztárnak Zo-
ványi Jenő bírói ítélettel megállapított, 15,000 koronánál 
több fizetését. így nem csoda, ha a főiskola költség-
vetésénél több, mint 14,000 K hiány mutatkozik és a taná-
rok nem kapnak családi pótlékot. A tanszékeknél is 
takarékoskodik a kerület és az üres állásokat a többi 
tanerő látja el. A főiskolának két Vay-Mocsáry alapja, 
egy régi és egy új van. Az elsőnél 200,000 K mindig 
tökésíttetik kétszeresére és ennek megtörténte után 
az elsőt felhasználják, a másik ismét növekedik a 
kétszereséig. Most felszabadult az első 200,000 K, ezt a 
theol. tanároknak az állami nyugdíjintézetbe való belép-
tetésére használják fel. Az új Vay-Mocsáry-alap 124,2_?5 
K-ra emelkedett. Súlyos anyagi zavarokkal küzd az egye-
sült prot. rimaszombati főgimnázium is. A gyűlés aznap 
véget ért. 

Egyházmegyei közgyűlés. A budapesti ág. evang. 
egyházmegye június 28-án délután hat órakor tartotta 
évi közgyűlését zólyomi Wayner Géza dr. egyházmegyei 
felügyelő és Kaczián János esperes elnöklésével. Kaczián 
János esperes imádsága után Wagner Géza dr. egyház-
megyei felügyelő magvas megnyitójával üdvözölte a meg-
jelenteket. Megnyitójában kegyeletes szavakkal emléke-
zett meg a trónörököspár halálának évfordulójáról^ Ka-
czián János esperes előterjesztette ezután jelentését, a 
mely a lefolyt közigazgatási évről számolt be. Ezután 
Hittrich Ödön dr. főgimnáziumi igazgató előadta a ker. 
tanfelügyelői állások szervezéséről szóló javaslatot. A köz-
gyűlés elfogadta a javaslatot. 

GYÁSZROVAT. 

Némedi József, a dédestapolcsányi ref. egyház 
lelkipásztora 80 éves korában, lelkészségének 57. évében 
elhunyt. Felesége s 8 gyermeke siratja. 

Dr. Györe Pál budapesti ügyvéd, tartalékos had-
nagy, századparancsnok Galicziában, a Drohobic mellett 
vívott csatában, midőn századát rohamra vezette, ellen-
séges orosz gránáttól súlyosan megsebesülve, ez év május 
21-én életének 33. évében hősiesen meghalt, llolttetemét 

a szomorkodó jó szülők és testvérek Abonyba hazavitették 
s június 24-én a családi sírboltban helyezték nyugovóra. 
Hazánk szabadságáért áldozta virágjában drága életét! 

Szathmáry Lnjos debreczeni II. éves theologus 
június 24-én, életének 20. évében a Ferencz-Szalvátor-
megfigyelőben szerzett betegsége folytán a hazáért és 
barátaiért meghalt. Az első debreczeni ifjú, a ki önként 
vállalt hűséges szolgálata közben életét vesztette. Az 
egyetem gyászjelentést adott ki s gondoskodott elteme-
téséről. 

PÁLYÁZAT. 

Irodalmi pályázat. 
Az Egyházi Könyvtár-Bizottság pályázatot hirdet 

a 1617-ik század Magyar Református Égyházi Irodalom-
Történetének megírására. Mindazok, a kik a pályázatban 
részt kívánnak venni, munkatervezetüket s egy kidol-
gozott fejezetet 1916 márczius 31-ig alulírt bizottsági elő-
adóhoz küldjék be, a szerző nevét tartalmazó zárt jeligés 
levél mellett. 

Az első díjat nyert mű szerzője 500 K tisztelet-
díjban részesül s megbízást kap a mű kidolgozására, 
ívenkint 64 K írói díj mellett. A második legjobb munka 
szerzője 300 K tiszteletdíjat kap. 

Pápa, 1915. június 30. 
Dr. Antal Géza 
bizottsági előadó. 

Kelelös szerkesztő : B. P a p I s tván . 

HIRDETÉSEK. 

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-utcra 5 . szám. 
Régi j ó h í rnevű családi szálló, csendes fekvéssel a be lváros 
központ jában . A mult évben újonan épül t m inden modern 
kénye lemmel felszerelL ha temele tes házzal bővült . — Szoba-
árak 3 koronától . Szabó Imre, szállodás. 

O l C r i p O f l T T Ó Sőzüzemre berendezett csász. 
I V l C U C t V V 1 1 vJ 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 ra j -
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

~inn 
QODÜU 

n 



Etofi magyar óragyér gőzerő-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

Ü Ö L L E R J Á N O S 

utóda M A J E R K Á R O L Y 
Budapest, VII,, ThökOfy-út 52. 

(Saját ház.) 
Képes árjegyzékek, költség-

jegyzékek ingyen. 

A l e g j o b b 

k á l y h á k a t és w É k i . k a n d a l l ó k a t 
=3 szállít 

H B I M H . 
c s á . s z á t 2 d é s I r l x é i l y l 

uid.-va.jrf. s z á l l í t ó 

H u d a p e » t , T t i o n e t - u í c J v o r . 
Különlegességek: t emplomok, családi há-
?.ak, iskolák, irodák stb. részére. Több 
mint 100,000 van belőle használatban. 

Valódi 
o s a k e z z ® 

a T é d ő -
* e g y g y e L 

M E I D I N G E R - Q F E N 

& H . H E I M ^ 
Prospektusok ét költségvetések Ingyen és bérmentve. 
Beszerezhető esakis 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 a r i a V a i é r i a - u t o a j a Í O . 

Epen most jelent meg-. Épen most jelent meg 

H le lkész u r a k szíves f igye lmébe a j á n l j u k a Kiadásunkban 
m e g j e l e n ő és közkedve l t ségnek ö r v e n d ő úgynevezet t 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16,J alaKban 14 cm magas és 10 cm széles. 

Vászon- és félbörkötésben . . 1.— kor.-tól 8.50 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. 

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. 

Legújabb Mosiai újtMoliü! 
Á r a K 

Birtha József. Háborús beszédek és imák —.50 
Emléksorok a somogy-kilitii keresztyén ifj. egyesület-

nek csatatérre vonult tagjairól . . . —.20 
Fülöp Béla. Búcsúztatók nádban elesettek felett. . . 1.— 
Jánosi Zoltán. Papi dolgozatok. IX kötet alkalmi egy-

házi beszédek, kötve . . . . > . 6.— 
Keresztesi Károly. Ima szükség s háború idején . . —.20 
Nagy Lajos. Isten és a háború —.50 
Lie. Ráez Kálmán. Jézus a János evangy. fényében 1.20 
Papp László. Üzenet északra, üzenet délre. Háborús el-

mélkedések —.60 
Raffay Sándor. Imakönyv ev. ker. számára, kötve . 3.— 
Soós Károly. Isten és a haza mindenünk. Egyházi be-

szédek háborús időben 1.20 
Szabó S. Zsigmond. Virágvasárnaptól húsvétig. Nagy-

héti elmélkedések és imádságok 1.50 
Szappanos Gyula. Imádságok háborús időkben az ott-

honmaradottak számára —.24 
— Istenre bízom magamat. Egyházi beszédek háborús 

időkben . * . 3.— 
Szentki rá ly i Károly. Imádságok háborús időben . . 1.— 
— Tavaszi imádságok háborús időben —.80 
Szüts Lajos . A kenyér. A pénz. A Krisztus törvénye. 

Nyomorúságaink vigasza. Egyházi beszédek, tekintettel 
a háborúra 1.20 

Va rgha Tamás. Az evangélium középpontja. Három 
elmélkedés a szentírás alapján —.40 

— Krisztus szeretete. Hat elmélkedés a szentírás alapján —.80 
— Portóra egyes könyveknél Í0 fillér küldendő — 

K a p h a t ó k : 

M f i s é s S M r KönyvKiadóhivatalában 

D e b r e c z e n b e n 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és k i tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 millió korona 
évi árúforgalommal. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
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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, 
va lamint lelkészi- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. j t Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással .. 
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Megjelenik minden vasárnap. 
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Az Élet Könyvéből. 

Igazság — szeretet. 
„Menj mindazokhoz, a kik-

hez küldelek téged és beszéld 
mindazt, a mit parancsolok 
néked. Ne félj tölök, meri én 
veled vagyok . . . " 

Jer. I. 7—8. 

Az ifjú Jeréniiás kiküldése ez. 
„Menj . . . " Az Igazság nevében, az igazság útjára. 

„Beszéld . . . a mit parancsolok" : — az igazságot. „Ne 
félj . . Félhet-é, a ki Istennel van közösségben?! 

És megy vakmerően. Utja tövissel, keserű csaló-
dással hintve. Előtte a mult példái: Mózes, Mikeás, Illés, 
Ésaiás. Tudja, hogy azokra mi várt: zúgolódás, börtön, 
üldözés, halál. Mégis halad tántoríthatatlanul, míg a ke-
serűség, a kiábrándulás szavával nem fordul az ég felé: 
„Tudd meg, hogy éretted szenvedek gyalázatot I" — „Az 
Úr szava mindenkori gyalázatomra és csúfságomra lett 
nékem" (XV.15. és XX.8.). De még itt sem áll meg, nem 
akkor sem, a mikor a templom pitvarában „megragadák 
őt . . . mondván: Halállal kell lakolnod!" (XXVI.8.). 

Hogy is menekülhetne, mikor az Úr szava kény-
szeríti: „ M e n j ! . . . " Zúgolódhat, szenvedhet, ellene for-
dulhat Istennek-, kérheti a halált, mint Illés — mind-
egy ! „Menj! . . Mint Pál apostol . . . 

Jézus is így szólt: „Elmenvén." 0 is parancsolt: 
„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressé-
tek" (Ján. XIII ,34.). Tanítványait a Szeretet nevében sze-
retetre küldi. Milyen az a szeretet? „Nincsen senkiben 
nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő 
barátaiért" (Ján. XV.13.). íme a leghatalmasabb mozgató 
erő, a Szeretet. Ezért élt, ezért megy keresztre. Ez Jé-
zus. Meghal nemcsak barátaiért, szeretteiért, hanem úgy 
és azokért, kikről a Róm. lev. V.7_8. szól: mi érettünk. 

Mit mondjunk hát? Melyik hatalmasabb: az igaz-
ság vagy a szeretet? Az igazság útját kegyetlenség, vér, 
könyörtelenség, a szeretet útját türelem, alázat, áldozat-

készség jellemzi. Az igaz szenved, szenvedést okoz, a 
szeretet szeretetet szül. Melyik hát a nagyobb, hatalma-
sabb ? Jézus maga mondja meg Pilátusnak: „Jöttem, 
hogy bizonyságot tegyek az igazságról.. ." (Ján. XVIII.37.). 
Bizonyságot az igazságról, 0, a Szeretet. Tehát a sze-
retet a leghatalmasabb igazság. 

Azért mi, a kiket ez a mennyei Szeretet vérével 
avatott „barátaivá", az 0 Atyja „áldottaivá", legyünk hü 
bizonyságai a szeretetnek. A keresztyénség borzalmas vér-
fürdőjében az ellenfelek beteges csökönyösséggel hirde-
tik: Nekem van igazam! Jól halljuk-é? Nem! Nem va-
gyunk keresztes vitézek, hogy „Te Üeum Laudamusa-t 
tartsunk Jeruzsálem védteleneinek halomra gyilkolása 
után! A mi életünk, erőnk, Urunk, mindenünk 0, a 
Szeretet. Egyiknek sincs igazsága ! Az igazság ott van, 
a hol a szeretet! 

„. . . „Én veled vagyok . . ." E szent ígéret ad erőt 
Jeremiásnak. Ez védi, ez óvja, úgy hogy a nép megret-
tenve szól: „Az Úrnak, a mi Istenünknek nevében szólt 
nékünk!" (XXVI.x0.) És nem merik megölni. — „. . . Én 
ti veletek vagyok . . . " mond az Úr. Mit félünk hát? Mi-
csoda minden hatalom, erő, ha 0 velünk van! ? 0, a 
Szeretet! — „Menj, menj! Ember!" „Menj!" A vérözön-
ben beszéld, hogy elpiruljon a hivalkodó : Jézus, a Krisz-
tus ! — Itt egy sebesült, egy haldokló, szegény, óh! 
mennyi nyomor, mennyi seb ! Szóld, mondd: Szeretet! Itt 
egy bűnös, őrjöngő világ! . . . Menj ! Menj! . . . „Én ti 
veletek vagyok . . . " Menj és győzz vagy halj Vele, a 
Szeretettel, de meg ne tagadd soha! . . . 

Georgius. 

Kálvin bronzbó l vert, igen 
sikerült plakettje öt 
korona árban meg-
rendelhető a Kálvin-

Szövetség titkári irodájában (IV. ker., Molnár-
utcza \1. szám). 



DARÁNYI IGNÁCZ FŐGONDNOK KÖZ-
GYŰLÉST MEGNYITÓ BESZÉDE. 

Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! 
Szomorú alkalom hozott össze bennünket. A fő-

tiszteletű kerület elvesztette érdemteljes püspökét — én 
pedig szeretve tisztelt elnöktársamat gyászolom, kinek 
közelről éreztem mindvégig nemes szíve melegét. 

A főpásztort, a primus inter parest szelídség, bé-
kességre való törekvés jellemezte. Akkor volt legbol-
dogabb, ha valamely kényes ügyet bölcsességével és 
jóságával kiegyenlíthetett. Erejét és hatalmát nem a 
törvény szigorában, nem külsőségekben, hanem a szere 
tetben és a szeretet ellenállhatatlan fegyverében kereste 
és meg is találta. A szónok és az író nyelve és irálya, 
egész gondolatmenete a magyar irodalom aranykorának 
klasszikus alakjaira emlékeztet bennünket. Földmívelő 
népünk nagy rétegeinek sajátságait nemcsak mesterileg 
festette, hanem a néplélek mélységeiben új meg új kin-
cseket is tárt fel minden idők részére. Mint hazafi, mint 
ember, mint rokon és barát példakép volt előttünk éle-
tével és példakép volt halálával is. Reá illenek a tör-
ténetírónak szavai: „Fűit aequalis in omni vitae genere". 

Hosszú életén keresztül köztisztelet kísérte őt pá-
lyáján ; de a Gondviselés ennél értékesebb kincset és 
nagyobb jutalmat is adott neki azzal, hogy szeretve volt 
mindenek által mindvégig és ellenséget, irigyet és hara-
gost nem látva, nem ismerve szállhatott sírjába! 

Engedje meg a Főtiszteletű Kerületi Közgyűlés, hogy 
idveziilt püspökünk egyik utolsó hozzám intézett sajátkezű 
leveléből felolvassam a következő sorokat: „A 83 esztendő 
gyógyíthatatlan, de könnyen viselhető; ehhez hasonlót kí-
vánok minden jó emberemnek. Gyógyíthatatlan ' Bele 
vagyok nyugodva; de én volnék a legmegvetendöbb em-
ber, ha ezt csupán belenyugvásnak minősíteném. Én, a 
ki 66 év óta hirdetem, hogy nem itt a vég; a folytatás 
másutt lesz és örök. — De azért sírni szabad. Sírok is 
és siratom is napról napra az én Megsirathatatlanomat, 
a ki négy hónapja vált el tőlem és kit csendesen gyászolok 
ebben a nagy árvaházban." A levél későbbi fonalán azokra 
czélozva, a kik a hazáért hősi halált haltak, azt mondja: 
„Majd akkor (az őszi közgyűlésen) szépen elparentáljuk 
őket, ha acldig én is közibük nem kerülök! 

Ezek a sorok sokat megfejtenek, mindent meg-
magyaráznak. Én úgy tekintem azokat, mint az atyának 
tágabb családjához intézett búcsúját és utolsó üzenetét. 

A mint a homokóra lejár, a mint elhamvad a gyer-
tya, úgy fogytak el egymás után az idvezült napjai. 
A test napról napra gyengült, de a hit és lélek benne 
napról napra erősebb lett. Kevesen tudják, hogy bol-
dogult püspökünk az özvegyek és árvák hűséges gyá-
mola, az elhagyott madaraknak is mily nemes barátja 
volt. Örömmel emlegette, hogy téli napokon 100 czinege 
is megjelent ablakán, hogy kezéből átvegye a „minden-
napi kenyeret". Valamint az ő kedves madarai elhagyták 
azon vidékeket, a melyek ágyúdörgéstől és puskaropo-

gástól hangzanak, úgy itthagyott ő is bennünket nagy 
világháborúnk között. Mint párját vesztett galamb, nyíl-
sebességgel szállott az ég felé, mintha csak róla szólna 
a költő éneke: „Óh, a földön elvált lelkek, a felhőkön 
járnak-kelnek; és mindaddig szállnak-szállnak, míg 
egymásra rátalálnak". 

De nem ment el a nélkül, hogy a leáldozó nap 
ne vetett volna a távozóra fényes győzelmeinkkel egy 
biborsugarat. Nem ment el a nélkül, hogy ne vitte 
volna magával győzhetetlenségünk hitét és reményét; 
nem ment el a nélkül, hogy meg ne vitte volna dicső 
elődeinknek azt a hírt, hogy az ő szellemük, az ő vitéz-
ségük, az az őserő, mely a nemzetet ezer éven át fenn-
tartotta, él, hat és küzd tovább egy boldogabb és gaz-
dagabb, szabad fejlődésében védettebb és biztosítottabb 
új Magyarországért. 

Az idvezült nekünk örökül gazdag alapítványokat 
hagyott. De ezen fényes alapítványoknál értékesebb 
örökség utána az egyetértés szelleme. Nagy feladatok 
várnak reánk nemcsak a háború alatt, de a háború után 
is. Beláthatatlan, hogy mennyi lesz az építni és alkotni 
való nemcsak gazdasági és kulturális téren, hanem, a 
mi bennünket elsősorban érdekel, egyházi téren is. A lel-
kekben az egyensúlyt fenntartani és erősíteni, a szívek 
sebeit összekötözni mindenekelőtt az egyháznak feladata 
lesz. Eddig nem ismert arányú munkára lesz szükség; 
egyházi életünk nagy megújhodásra van hivatva, hogy 
szent hivatását betölthesse. Keresnünk kell mindent, a 
mi egyesít és kerülnünk kell mindazt, a mi elválaszthat 
bennünket. Ezen egyetértő munkában az idvezült áldó 
és jóságos szelleme vezéreljen és kísérjen bennünket. 

AZ ARATÁS. 

Újra itt az aratás, a magyar föld várva várt ünnepe. 
Az isten áldotta rónákon, a dombok szelíd lankáin ren-
dekbe dől a kalász. „Hol hintett marokkal, most kiter-
jesztett karokkal hordja kévéi sorát" a szántóvető. Meg 
lesz már a mindennapi kenyér. Sokat sóhajtoztunk utána. 
Szívvel-lélekkel imádkoztunk érte. Pedig a „hét szűk 
esztendő" sok nyomorúsága valami elérhetetlen messze-
ségben mutatta azt nekünk. S imé, mégis meglesz . . . 
Isten kegyelméből meglesz. 

Esztendőről esztendőre mindig szívesen látott ven-
dég volt nálunk ez az időszak, az aratás ideje. Örömmel 
köszöntöttük mindig. „Vig nevetés volt szájunkban", 
nóta zengett a tiszteletére. Máskor csendes szokott lenni 
a határ, szinte a templomi áhítat csendje ülte meg. De 
aratáskor megnyíltak a szívek, a nyári nap hevétől ve-
rejtékezők munkáját az ének szava édesítette meg. Az 
aratók dalától lett hangos a kenyértermő föld. 

így volt a múltban. A mostani aratás azonban nem 
hozta meg a nótát, nem a vidámságot. A mikor vetet-
tünk, könnyhullatással szórtuk a magot, de sóhajaink 
felszakadását könnyítette a remény: „vigadozással ara-



tunk majd". „S a reményből, hajh, mi lett? . . . A ren-
deket vágó arató nyomában a „sötét gond ül". Az 
egyébként sok dicsőséggel teljes jelen még mindig sok 
aggodalomra hív, még mindig könnyeinket kéri. Az oltá-
rok lángja még hatalmasan lobog. Tengervér ömlik reá 
áldozatul: kedveseink vére, szívünk vére. 

Vetéstől az aratásig . . . Hosszú, fájdalmas, néha 
borzalmas út. De sokszor elviselhetetlen lett volna! . . . 
Kétségeink, gyötrelmeink között, mint szomjúhozó föld 
a vizet, úgy itta lelkünk a csendesítő szót: ne félj, nem 
vet el örökre az Úr, a könnyhullatással vetőkre beköszönt 
majd az örömteljes nagy aratás . . . Oh, égi vigasztalás, 
maradj velünk! 

Vetés és aratás . . . Itt van most mind a kettő. 
Együtt, egy időben. 

Könnyes szemmel, bútól barázdás orczával, szelí-
debb munkához vagy épen már pihenéshez szokott erőt-
len karokkal járja az aranykalászos mezőt az itthon 
maradt nép. A munka terhe nagyobb-e rajta vagy a fáj. 
dalomé? Ki tudná azt megmondani? Mi csak azt látjuk, 
hogy nincs a nyári napnak oly égető heve, nincs a sárga 
tarlónak oly szúró tövise, nincs akkora megpróbáltatás, 
hogy félbeszakadhatna e munka. A bízva. bízó ember 
küzdelme ez a létért, hogy aztán az énekmondó boldog 
vallomását vehesse ajkaira: „asztalt terítesz nékem az 
én ellenségeim előtt". A halál árnyékában járók nagy-
szerű erőfeszítése a jövendőért, melyben felragyog még 
a hajnal világossága . . . Valóban megható, mesteri ecsetre 
méltó kép! 

A nemzet színe-virága pedig tábort jár ma is. 
Aczélos karú ifjak, tagbaszakadt férfiak szédítően nagy 
serege egy esztendő óta a legnehezebb vetés munkáját 
végzi. A gránátok földjén, sok veszedelemben, szörnyű nya-
valyák között, fárasztó nappalokon, hajszás éjszakákon, 
füstölgő falvakon, vértől piros sánczárkok hosszú során, 
az életért vívott háborúnak ezer nyomorúságában most 
fegyverrel vetnek. De mintha ez a vetés is már sarjad-
zanék, sőt mintha kalászba szökkent volna. Nap nap 
után boldogító álmokat álmodunk az eljövendő nagy 
aratásról . . . Istenem, talán nincs is oly messze ! 

A Bírák könyvében olvassuk, hogy egy bőséggel 
harmatozó éjszakán Gedeon kiterített báránygyapja szá-
razon maradt . . . Most, a mikor Isten kegyelme az ed-
dig soha nem ismert szegényes kenyerünket ízessel cseréli 
fel, most, a mikor a legjogosabb reménnyel tekinthetünk 
ama másik, nagy aratás felé, mely ezer esztendős nem-
zetünknek biztosít újra életet, a mikor tehát szemmel 
láthatólag harmatoznak áldást az egek, maradhatunk-e 
mi akkor „szárazon", maradhatunk-e fásultak, csügged-
tek? Oh, bizonyára nem! Sőt szent bizakodással, bol-
dog reménységgel, a hálával megteljesedett szív áhí-
tatával kiáltsuk az énekmondó szavait: „A föld meg-
adta az ő gyümölcsét, megáld minket az Isten, a mi 
Istenünk0. 

Custodius. 

KRÓNIKA. 

Idézetek. 

A Pesti Hírlap „Esti levél" rovatában „A paraszt-
katona" cz. czikk jelent meg. Olvasóink közül talán 
többen nem látták ezt, azért idézzük belőle a következő 
részleteket: „ . . . Azok az ápolónők végzik a legszen-
tebb s legnehezebb missziót, a kik egyszerű paraszt-
katonákat ápolnak. . . . A parasztsággal békés időben 
is állandó igazságtalanság folyik. S ez a háborúban még 
csak fokozódott. Békében a fölmívelő nép adja nekünk 
a legverejtékesebb munkájával a mindennapi „életet" 
(e szó alatt a kenyerünk népies kifejezése rejlik). Há-
borúban pedig elsősorban ugyanez a társadalmi réteg 
védi az életünket, a vagyonunkat, a hazánkat. Magyar 
parasztkatona nélkül talán már nem volna Magyarország. 
Az oroszok már elvettek volna minden vagyont, a zsidó-
két épúgy, mint a katholikus főpapokét s valamennyien 
tanulhatnánk a muszka grammatikát. Az a paraszt, mely 
békében megdolgozza ezt a földet, az védte meg a há-
borúban. Pedig neki van belőle a legkevesebb! Tehát 
a legkevesebb, hogy most a háború hőseivel éreztessük 
a hálánkat s a parasztkatonák ünneplése túl kell hogy 
terjedjen a kórházak falain. Minden öt esztendőben pár 
hétig tart, a míg az urak szóba állnak, sőt paroláznak 
s néha még csókolóznak is a bundás paraszttal: ez a 
képviselőválasztás ideje. S ha az úr kihasználta a parasztot, 
azután nem ismeri mindaddig, a míg ismét reá nem 
szorul. Most a nép nem a szavazatát, hanem a vérét 
adta az úri társadalom védelmére. A hálának tartósabb-
nak kellene lennie. Többet kellene nekik adni, mint a 
pénz, vagy politikai jog. Megbecsiiltetést. Tiszteletet. 
Most az úrihölgyek, kik népies tanulmányokat folytattak 
a sebesültekkel, láthatták, hogy mennyivel okosabb, tisz-
tességtudóbb és jobb modorú a magyar nép, mint a 
népszínművek (na és a Móricz-féle) feltüntetik. Nyel-
vünknek az a kifejezése, mely a durvaságot e szóval 
jelzi: „paraszt", a legnagyobb igazságtalanság, mert 
hiszen az úr a durva s nem a paraszt, sőt minél nagyobb 
és hatalmasabb az úr, sok esetben annál durvább és 
pökhendibb a modora. Hisz a magyar paraszt még az 
előtt is leveszi a kalapját, a kit nem ismer. S úri tempó 
nem köszönni az ismerősnek. Becsüljük meg a paraszt-
katonák után általában a parasztságot. Hisz ebben van 
a nemzetnek minden ereje. Ebből fog kinőni az az új 
intelligens középosztály is, mely pótolja az országot, 
ezer éven át fenntartó nemesség pusztulását. (Nőtt már 
eddig is ! SzerJc.) — A mai intelligens osztályunk miatt 
elveszhetett volna Magyarország. Ennek egy része el-
panamázta, más része elliferálta, harmadik — hogy 
bőrét mentse — feldarabolta volna önként ellenségeink 
között. (Ez igazságtalan általánosítás ! SzerJc.) Ne felejt-
sük a história igazságát, hogy csak úr volt hazaáruló 
— paraszt soha." Vannak túlzások e czikkben, de van 
igazán megszívlelendő részlete is. Már többször reá-



mutattunk arra, hogy a mi egyházunk tagjainak 90%"a 

földmíves, vulgo: „paraszt". Mi nem szégyeljük ezt, sőt 
ez a mi büszkeségünk és a mi nagy jövőnk záloga. 
A mi egyházunk bőséges részt vett eddig is abból a 
munkából, a mely a magyar paraszt anyagi, szellemi és 
erkölcsi erejének emelését eszközölte, mi természetesebb, 
mint az, hogy ennek a jövőben fokozódnia kell minden 
irányban. Szövetségünknek ez is programmpontja. 

TÁRCZA. 

Apróságok Baksay Sándor életéből. 

A legrészletesebb életrajz, munkáinak méltatása, 
czímeinek, kitüntetéseinek pontos felsorolása stb. mind 
nem adják a közülünk eltávozottnak igazi képét. Erezzük 
ezt különösen a nagy emberek életének olvasásánál. 
Valami, a mi meleggé, közvetlenné, emberivé tenné a 
róluk rajzolt képet: ez a valami vajmi gyakran hiány-
zik. Baksay Sándor lelke derűs, vidám lélek volt. Bará-
tainak, pályatársainak, rokonságának, gyülekezetének 
ajkán száz, meg száz apró történet, finom szójáték, 
sziporkázó ötlet él. Baksay Sándor nevezetes volt még 
késő vénségében is lelkének erről az oldaláról. 

Ha majd valaki, akár a kortársak, akár az utánunk 
jövők közül, meg akarja írni az igazi Baksay lelki ké-
pét : ezek nélkül az annyira jellemző apróságok nélkül 
nem lesz igazi a kép, nem lesz emberi, olyan kedves, 
mosolygó: a milyen az élő volt. 

Azután a Baksayt ismerők jó része maga is már 
az öregség lefelé haladó gyalogösvényét jár ja , elmúl-
hatnak közülünk azok, a kik ismerték. Baksay életrajz-
írójának, vele püspökünk emlékének kívánunk szolgálni 
azzal, hogy ezen apróságok összegyűjtésére vállal-
kozunk. 

Kérjük mindazokat, a kik Baksay Sándort ismer-
ték, szerették, hogy közlés végett küldjék be azon kis tör-
ténetek, mondások, epizódok leírását, a melyeket önmaguk 
is jellemzőeknek gondolnak Baksayra nézve. Mentsük 
meg az elmúlástól a kis bizonyságtevőket! 

Melyik katedra volt as első álma ? 

0 maga a Vasárnapi Újságban így írja le: 
„A luzsokiak, míg a szép templomuk meg nem 

épült, régi fa-templomukba jártak. Ebben a fa-templom-
ban szolgálta az Istent ezelőtt 50 esztendővel egy öreg-
pap és az öreg pap szárnya alatt egy fiatal papnövendék 
•is meg-megjelent a luzsoki katedrában, kit az öreg pap 
káplánjának, a luzsokiak pedig az öreg úr utódjának 
szántak eleve. De mielőtt ez bekövetkezhetett volna, 
meghalt az öreg szolga, az ifjú pedig még nem emel-
kedett kápláni rangra. Vége lett a szép álomnak. Talán 
jobb is: ki tudja, építhetett volna-e úgy, mint a mostani. 
Az öreg papnak szép könyvtára volt, tudós ember volt, 
de csak a deákban, a mi azonban maholnap megszűnik 

„csak" lenni. Egy vadszőlővel gazdagon befutott tere-
bélyes mogyoróbokor alatt volt neki egy kunyhója a 
rétje gyepűjében, ott idézgette a deák verseket, kivált 
a Georgikonból, melyekhez maga is komponált, míg az 
ifjú figyelemmel hallgatta és a vadszőlőmennyezet alatt 
feledni kezdte Pestet és zaját . . . se fia, se leánya, se 
házastársa az öregnek, egyedül éldegélt egy nőrokona 
gondozgatása alatt. Egész évi pénzkiadása 15—20 váltó 
forint volt, ebben egy pár csizma ára is belefoglalva. 
Nem volt fösvény, tisztesen ólt, de jövedelmét meg-
takargatta s belőle szép alapítványt is tett egy főiskolánál. 
Alapítványa részben elkallódott. Fekete márvány oszlopa 
még ott van a luzsoki temetőben s rajta a neve: Bódis 
István." Az a fiatal papnövendék, a ki néhai Bódis Ist-
ván szárnyai alatt meg-megjelent a luzsoki templom 
katedrájában, Baksay volt. A luzsoki katedra volt hát 
egykor álmainak netovábbja ! 

Engedjétek . . . 

Az akadémia nagygyűlésére gyülekeztek a tagok. 
Az akadémikusok egész csoportja veszi körül Baksayt 
s beszélgetnek vele a falu életéről. Épen feléjük tart 
Dedek Crescens Lajos, a mikor Baksay kitárja karjait 
s a körülötte állók felé így szól papos hanghordozással: 
„Engedjétek hozzám jönni a kis-dedeket . . . " Tudva-
levőleg Dedek akadémikus alacsonytermetű volt. 

A hitoktatás. 

Baksay életmódjában, ruházkodásában is rendkívül 
puritán ember volt. Nem szerette, ha papjai túlságosan 
világiasan öltözködtek. 0 maga előszeretettel hordta mind-
végig a tógát. A Kálvin-téren történt. Szembejöttek vele 
egy budapesti lelkész és egy budapesti katechéta. A ka-
techéta fején czilinder, kezén világos szarvasbőr-keztyű, 
jobbjában ezüst-gombos^elegáns sétapálcza. Baksay ajkán 
rögtön kész volt a kádenczia s már messziről mosolyogva 
mondta: 

„Budapesti hitoktató, 
Saját magát fitoktató." 

A belmisssiös. 

Megvolt Baksaynak az önálló és pedig kedvező, 
méltányló véleménye a Budapestről kiinduló evangéliumi 
munkákról. Tudta azt is, hogy papjainak a szemében 
vörös posztó egyik pesti papnak és evangéliumi munkás-
nak a neve. Mondta is, hogyha fiatalabb lelkész volna, 
ő is azon kezdené, hogy szeretetvendégségeket rendezne 
stb. Tudta továbbá, hogy paptársait az is bántotta, hogy 
egyiknek-másiknak a fejét jól megmosta ez a tekintélyes 
evangéliumi munkás. Egyik papi sokadalom alkalmával 
a feléjük közelítő pesti pap ellen tréfás, csípős szatírá-
val így biztatta a körülötte állókat, idézvén az írást: 
„Itt jön e csácsogó ember, jertek, öljük meg öt". 

Baksay szíve. 

Soha senki jobban, igazabban nem jellemezhetné, 
mint ő maga tette jubileuma alkalmával: 



„ . . . Nem kerestem soha az emberek kedvét, de 
úgy van alkotva az én alkotóm által az én lelkem, hogy 
mégis éreztem, hogy vágyok mindenki szeretetére. Nem 
úgy, hogy keresem, hanem úgy, hogy azt a szeretetet 
megelőzzem és mindenki iránt szeretetet ne csak mutassak, 
hanem érezzek is bensőmben és gyakoroljak. És ha egyet-
len egy csepp vér volna bennem, a mi bárki iránt is 
ellenszenvre mutatna, azt hiszem, hogyha minden ilyen 
csepp vér kifolyna ereimből, az semmi bántódást az én 
szervezetemben nem tenne. Ez a szeretet vezette az én 
gyarlóságomat . . ." 

Szép szavak, még szebb élet, a melyik valóra is 
váltotta. Ezt cselekedte a Baksay szíve. 

Baksay, a felekezetieskedő. 

Csodálkoznak sokan, a kik ezt a czímet elolvassák. 
Hogyan ? Hiszen mi soha sem hallottuk, tapasztaltuk . . . 
Igaz. Épen ez a legjellegzetesebb vonása a Baksay 
felekezetiességének. 

Saját szavaiból értjük meg ezt legjobban: 
„A ki mindeneket lát, látja szívemet, minő tisz-

telettel viseltetem minden felekezet iránt, mennyire tisz-
telem annak meggyőződését, Istenhez való közeledését 
és egyszersmind a maga híveivel való kompakt egy-
ségét. En a magam részéről be merem vallani, nagyon 
felekezeties vagyok, épen azért, mert másban tisztelem az 
ő érzelmeiket, de a magamét is fenttartom. Ragaszkodom 
saját felekezetemhez, a melyet atyáimtól örököltem, mint 
szent örökséget, egyebet sem örökölvén tőlök." 

Ilyen volt Baksay, a felekezetieskedő. 

A baranyai: kíinná lett. 

„A kún nép mindig ideálom volt, akkor is, mikor 
még nem ismertem. A mióta pedig, mint— egy régi anek-
dota szerint — a jászok mondják, hogy jásszá lesz min-
denki, a ki a jászberényi Lehel kürtjéből iszik, mondom, 
a mióta, ha nem is ily módon, hisz nekünk nincs ily 
kürtünk, kúnná lettem: kúnnak érzem magam ..." 

Itt a titka, hogy miért tudott Baksay és a kúnság 
egymáshoz oly gyöngéd szeretettel ragaszkodni. 

Marjay Károly. 

BELFÖLD. 

Püspökválasztás előtt. 
Rövid, de nagyfontosságú rendkívüli közgyűlést 

tartott egyházkerületünk f. hó 8-án d. e. 11 órakor. Az 
ülés egyetlen tárgya Baksay Sándor halálának bejelen-
tése s az új püspök választásának elrendelése volt. 

Az egyházkerületi közgyűlés. 

A közgyűlés, a melyen a főváros környékének 
papjai közül is sokan megjelentek, Ádám Kálmán imád-
ságával kezdődött. Utána dr. Darányi Ignácz főgondnok 

mondta el nagyhatású megnyitó beszédét, a melyben 
mesterien jellemezve az elhunyt püspököt, a püspök-
választás elrendelését tűzi ki a közgyűlés legfőbb fel-
adatául. A gondolatokban gazdag beszédet lapunk vezető 
helyén közöljük és Kálmán Gyula esperes indítványára 
meg fog jelenni az a közgyűlés jegyzőkönyvében is. 
Ezután jelentést tett a főgondnok a temetés lefolyásáról 
és részleteiről is. Petri Elek főjegyző felolvasta a király 
részvéttáviratát, a melyre a közgyűlés feliratilag mond 
köszönetet. 

P. Horváth Zoltánnak, lapunk társszerkesztőjének 
eskütétele következett ezután (kerületi világi aljegyző 
lett). A főgondnok mint lelkes kipróbált munkaerőt üd-
vözölte új méltóságában, a megválasztott pedig egész 
erejét ajánlván fel továbbra is az egyház szolgálatára, 
őszinte köszönetet mondott a kerület bizalmáért. 

Az elnökség bejelentette azután azt is, hogy a köz-
gyűlés Baksay emlékét méltóképen meg akarván örökí-
teni, e czélból egy albizottság kiküldését javasolja. 
E bizottság tagjai lettek az elnökön kívül a főjegyzők, 
továbbá Szilassy Aladár, Kovácsy Sándor, Mészáros Já-
nos, Lévay Lajos és Nagy Ferencz. 

Külön köszönetét fejezte ki az egyházkerület még 
Kenessey Béla püspöknek, Kis Ödön titkárnak s a kecs-
keméti egyháznak. A püspöki munkakör végzésére nézve 
pedig úgy döntött, hogy a püspöki, lelkészi teendők vég-
zésével Ádám Kálmán legidősebb esperest, az adminisz-
tráczióval pedig Petri Elek főjegyzőt bízza meg. Az 
iroda továbbra is Kunszentmiklóson marad s azt Kis 
Ödön látja el. A püspöki iroda leltározásáról Petri Elek 
és dr. Benedek Zsolt tettek előterjesztést. Mindent a 
legnagyobb rendben találtak. 

Ezután Mészáros János mondott köszönetet a család 
nevében is a főgondnoknak szíves fáradozásaiért. Dará-
nyi pedig Petri fáradozásait emelte ki a legnagyobb el-
ismeréssel. 

A legfontosabb pontja a közgyűlésnek a püspök-
választás elrendelése volt. E szerint a gyülekezetek sza-
vazatait aug. 20-ig kell beküldeni az esperesekhez, az 
esperesek pedig szept. o-ig kötelesek azokat Kis Ödön 
püspöki titkárhoz beküldeni Kunszentmiklósra. A szava-
zatok felbontásának idejét az elnökség állapítja meg. 
A szavazatbontó-bizottság tagjai a következők: Benedek 
Sándor, Kovácsy Sándor, dr. Benedek Zsolt, Takács Jó-
zsef, az összes esperesek és Tóth Sándor espereshelyettes. 
Ha nem lesz abszolút többség, az elnökség új választást 
rendel el. A szavazás könnyebbsége érdekében nyomta-
tott szavazólapokat kapnak a gyülekezetek, de a sza-
bályszerűen kiállított írott lapok is érvényesek lesznek. 
A szavazatok érvényességéhez legalább a presbiterek 
V4-ének jelenléte szükséges. A szabályszerűen kiállított 
szavazóczédulákat nem a lelkészi hivatal, hanem az egy-
házközség pecsétjével kell ellátni. 

Ezeknek hangsúlyozásával és Ádám Kálmán imá-
jával a közgyűlés véget is ért. 



Az egyházkerületi értekezlet, 

A közgyűlést rövid szünet követte. Utána meg-
alakult az egyházkerületi értekezlet s Darányi Ignácz 
főgondnokunk rámutatván arra az általános szokásra, 
hogy minden tisztség, még inkább pedig a püspöki szék 
betöltésénél, mindig előzetes beszélgetés és tájékozó-
dás történik, a gyülekezetek teljes szabadságának hang-
súlyozása mellett kijelenti, hogy ennek az értekezletnek 
megállapodásai kötelező erővel senkire sem nehezednek. 

Szilassy Aladár emelkedett szólásra ezután. S em-
lékezetbe idézvén a 11 év előtti püspökválasztást, öröm-
mel mutat reá arra a körülményre, hogy az a férfiú, a 
ki már akkor egyharmadát nyerte el a gyülekezetek 
szavazatainak, ma is épen olyan frissen, épen olyan lel-
kesedéssel, épen olyan csodálatos kötelességtudással 
végzi minden munkájár, mint 11 évvel ezelőtt. Indít-
ványozza tehát, hogy legyen a jelölés most egyhangú s 
teljes elismeréssel, egész szívvel, lélekkel Petri Elek 
budapesti lelkészt, egyházkerületi főjegyzőt ajánlja a püs-
pöki székre. 

Az értekezlet óriási lelkesedéssel Petri mellett fog-
lalt állást és Kálmán Gyula, valamint Balla Árpád es-
peresek felszólalásai csak fokozták a lelkesedést, úgy 
hogy más jelöltnek a neve felszínre sem került s így 
minden reménység meg van arra, hogy a példás egy-
értelműséggel megállapított jelölés egyhangú választást 
is eredményez, a mit őszintén kívánunk is. 

Az új püspök beiktatása az őszi kerületi közgyűlés 
alkalmával fog megtörténni. 

NEKROLOG. 

Kiss Adolf soltvadkerti lelkész, fia volt a hason-
nevű, néhai újsóvéi német ref. lelkésznek. Leszármazottja 
azon Kiss családnak, a melynek egyik őse Kiss Benjá-
min 1783- év május havában II. József császár 1781-ki 
türelmi parancsa következtében a cseh- és morvaországi 
protestánsoknak, helyesebben taboritáknak engedélyezett 
lelkészi állások egyikére a sárospataki főiskolából mint 
végzett togátus és felszentelt lelkész elválasztatott és or-
dináltatott. 

Kortörténelmi szempontból megemlítésre érdemes, 
hogy II. József császár a türelmi parancs végrehajtása 
tárgyában a magyar helytartó tanácshoz 1782 szeptem-
ber hó 6-án rendeletet intézett s meghagyta, hogy ez 
intézkedjék protestáns lelkészeknek Cseh- és Morva-
országba leendő kiküldése iránt. Ezen császári rendelettel 
megindított mozgalom hatása alatt a sárospataki ősz 
rektor professzor Szentgyörgyi István 1782 szeptember 
havának egyik napján a hat órakor tartatni szokott es-

téli istentiszteleten buzdító beszédet tartott hallgatói előtt, 
mely beszédnek hatása alatt „az evangélium terjeszté-
sére és a Jézusért" vállalkozott a cseh- és morvaországi 
lelkészi állomásokra 24 togatus, köztük a most elhalt 
Kiss Adolf szépapja, Kiss Benjámin is. 

Szalay Sámuel az akkori miskolczi szuperintendens 
az 1783. évben Cseh- és Morvaországba egyidejűleg 
ordinált 24 fiatal magyar lelkész közül Kiss Benjáminra 
nézve ezeket jegyezte fel: „Rev. Dom. Beniamin Kiss 
ex possessione Vajda inclyto Comitatu Abaujvariensi in-
gremiata oriundus, ordinatus est in ecclesiam Bosin in 
Circulo Boleslaviensi sitam". Útiköltségül 24 forintot 
kapott s május végén megindult társaival a hosszú és 
fáradságos útra. Június 21-én tartotta meg csehnyelvű 
beköszöntő predikáczióját Bosinban egy ottani gazdának 
csűrében. 

Beköszöntő beszédének alapigéjét Pál apostol Ko-
rinthusbeliekhez irt I. levelének 1. és 2. verséből vette: 
„Legyetek az én követőim, miként én is követője va-
gyok a Krisztusnak. Dicsérlek pedig titeket, atyámfiai, 
hogy én rólam megemlékeztetek és a minő rendeléseket 
szabtam köztetek, azokat megtartsátok". 

Beszédeit — úgy miként többi társai, ő is — előbb 
megírta magyarul, ezt lefordította latinra, majd egy Prá-
gából hozatott literátus cseh a latin szövegből cseh nyelvre 
fordította azokat s a magyar papnak az egész héten át 
kellett a cseh szöveget magolnia. Mégis a cseh nyelv 
hézagos ismerete és a kiejtés szokatlansága miatt vasár-
napokon sok szóhibát ejtett, melyek miatt az ájtatos 
hívek ajakán gyakran derűs mosoly támadt. 

Ez a Kiss Benjámin 1783-tól 1833 február 5-én 
80 éves korában bekövetkezett haláláig Cseh-, illetve 
Morvaországban élte le napjait. Uek Ferencz jelenlegi 
rovecini lelkész megírta nekrologját s a többek között 
ezeket mondja: „ Y,i pedig, a jobb hazába elköltözött elődnek 
és úttörőnek szellemi epigonjai, szemeinket az égre emel-
vén, rebegjük : Hála azon férfiak emlékének, kik fárad-
ságot nem kímélve, hazájuk áldott mezőit odahagyták s 
hozzánk jöttek, hogy azt, a mire népünknek leginkább 
szüksége volt, az Isten igéjét mélyen szívébe véssék." 
Valóban, az ottani egyházak szegényes, mondhatni sa-
nyarú viszonyai között, a híveknek pedig gyakran durva, 
sőt ellenséges érzülete miatt valóságos önfeláldozás kel-
lett ahhoz, hogy ezek a Cseh- és Morvaországba kiván-
dorolt magyar papok mindvégig kitartsanak hivatásuk-
ban. Hiszen évi jövedelmük egyremásra 300 frt volt, 
melyet azonban a legtöbb esetben nem tudtak egész 
összegében kézhez kapni. Nemcsak ők maguk, de csa-
ládtagjaik is ki voltak téve a nélkülözéseknek, sőt gyak-
ran az éhezésnek is. Kiss Benjámin már-már megelé-
gelte ezt a sanyarú bánásmódot és készült visszatérni 
hazájába. Útlevele és elbocsátása készen voltak. Ámde 
családja, különösen már ekkor ottan lelkészséget vállalt 
fia, ifj. Kiss Benjámin és férjnél lévő leánya vissza-
tartották őt a távozástól, minek folytán újból paróchiát 
vállalt, míg végre a tovább nem tűrhető, főleg magyar 

KISS ADOLF 



volta miatt ellene irányult inzultusok elől fiához a rove-
cini szeniorhoz, ifj. Kiss Benjáminhoz vonult vissza, hogy 
nejével együtt ott élje le hátralévő napjait. 

Fia, a hasonnevű Kiss Benjámin, ki szintén Sáros-
patakon végzett s már 20 éves korában lelkésszé avat-
tatott, nagy készültségű és kiváló hittudós volt, de sokat 
betegeskedett. 59 éves korában halt meg Rovecinben 
1844. évben. Nagy Sámuel szuperintendens temette el, 
ki halotti beszédében kiemelte, hogy a mennyire szerette 
az elhunytat mint jóbárátot, annyira becsülte őt mint 
érdemdús egyházi férfiút. 

A legutóbbi püspökválasztás alkalmával a Tiszán-
túli egyházkerület egyik püspökjelöltje, a morvaországi 
eredetű Dicsőffy József így nyilatkozik ifj. Kiss Ben-
jáminról: „Kijelentem Isten és ember előtt jó lelkiisme-
rettel, hogy néhai édesatyám boldogult emlékű Kiss 
Benjámin úrról ós családjáról előttünk.*,gyermekei előtt 
mindenkor a legnagyobb tisztelettel és legbelsőbb elra-
gadtatással nyilatkozott." 

Ennek a II. Kiss Benjáminnak fiai voltak: Kiss 
Lajos, az egykori gyömrői esperes lelkész, Kiss Adolf 
újsóvéi német lelkész, a most elhalt soltvadkerti Kiss 
Adolf lelkésznek atyja, Kiss Károly gárdonyi, utóbb 
mányi lelkész és Kiss Gusztáv a hódmezővásárhelyi ref. 
főgimnázium igazgatótanára. Mindannyian magas kort 
értek el, de ma már egyik sincs közülök az élők so-
rában. 

Az 1783. évben Sárospatakról csehországi lelkész-
ségre elköltözött Kiss Benjámin viszont fia volt az 1745-től 
1792-ig Abauj megyében Nádasdon, Abaujváron, majd 
legutóbb Krasznyikvajdán lelkészkedő, előbb sárospataki 
togátus diák, majd utóbb külországi akadémiákon járt s 
ezért klarisszimusnak nevezett mádi születésű Kiss 
Györgynek. 

Ez a Kiss György régi nemes családból származott, 
melynek tagjai felváltva Abauj- és Zemplén megyékben 
laktak, ott, hol a honszerző ősök legszívesebben teleped-
tek meg. Neje, Bottka Klára, Bottka Ferencz mádi bir-
tokos leánya volt. Ez a család a Felső-Magyarországon 
csaknem állandóan dúló harczok, különösen a Rákóczi-
féle szabadságharcz forgatagában elvesztette vagyonát, 
mert a szabadságharczban résztvevő s ott elesett csa-
ládfő vagyonát elkobozták. Ez okból a kora ifjúságában 
árvaságra jutott s vagyon nélkül maradt Kiss György 
testvérével, Miklóssal együtt a tanulmányi pályára lépett. 
Előbbi lelkész, utóbbi községi jegyző lett. 

Érdekes epizód ennek a Kiss Györgynek életében 
a Krasznyikvajdán 1781-ben előfordult eset. 

Kiss György lelkész előde Krasznyikvajdán Vadász 
András volt. Ezt a gyenge hitű lelkészt halálos ágyán 
1781-ben valami dominikánus barát állítólag a katholikus 
hitre térítette s a katholikus ritus szarint akarta eltemetni. 
Ez ellen a falu egyik birtokosával, Szentimrey Zsigmond-
dal élükön a reformátusok tiltakoztak s megtámadták a 
temetésre készülődő barátot. Szentimrey Zsigmond azt 
mondta a barátnak : „Hordd el magad, te kutya barát, 

mert különben disznóhalállal fogsz meghalni." Ezen vi-
selkedése miatt Szentimrey Zsigmond ellen actus majoris 
potentiae czímen pert inditott a fiskus, ad audiendum 
verbum czitáltatott, s csak évek múlva nyerhetett per-
törlést. Ez a Szentimrey Zsigmond volt a krasznyikvajdai 
ref. egyházközség patrónusa, gondnoka és történetírója 
egyben. Kedves papját, a clarissimus Kiss Györgyöt, ki 
aggkorában hirtelen halállal'mult ki, ekként parentálta 
el az egyházi feljegyzési könyvben : 

„Kiss György prédikátor ezután következett, 
Ez tudós pap volt, áll róla emlékezet. 
Dehogy Bátorból jött s víznél levetkezett 
Víz partján halállal éjjel fogott kezet." 

A most elhalt Kiss Adolf 1847-ben született; fő-
gimnáziumi tanulmányait nagybátyja, Kiss Gusztáv fő-
gimnáziumi igazgatótanár vezetése mellett Hódmező-
vásárhelyen, a theologiát pedig a pesti ref. theologiai 
akadémián végezte az 1867/8-tól 1870/71-ig terjedő 
tanévekben. Soltvadkerten 1878 november 4-én válasz-
tatott meg lelkésznek s ott is maradt 37 éven át, egész 
élete végéig s e hosszú idő alatt a reá bízott elhanya-
golt állapotban lévő kis egyházat virágzóvá tette. 

Lelkes híve, fáradhatatlan bajnoka volt a magya-
rosítás ügyének németajkú hívei között s habár eleinte 
nehéz küzdelmei voltak is e téren, szelíd szavával, sze-
retettel elhárított minden nehézséget. Az évek hosszú 
során át fáradhatatlanul folytatott munkának meg is lett 
a kívánt eredménye. Ma már csak kéthetenkint van né-
met nyelvű istentisztelet, meg a nagy ünnepek első nap-
ján, de egyébként most már minden egyházi funkczió 
magyar nyelven történik ott, hol ő előtte csak minden 
negyedik és ötödik vasárnap volt magyar istentisztelet. 

Soltvadkerti hívei, daczára annak, hogy sokat bete-
geskedett — előbb hallását veszítette el, majd utóbb lábai 
mondták fel a szolgálatot s így a tulajdonképeni lelki-
pásztorkodásra képtelenné vált — mégis nagyon szerették 
és tisztelték. Boldog volt az ő családi élete is nejével, 
született Szekér Zsuzsánnával, ki őt mindvégig odaadó 
szeretettel ápolta. Kiss Adolfnak fia nem maradt. Két 
leánya közül Etelka egy előkelő halasi kereskedő, Bene-
dek Albert neje, Jolán pedig Vásárhelyi Pál lelkész 
nejévé lett. Kiss Adolfnak a folyó év elején lelkészi állá-
sáról történt önkéntes lemondása folytán vejét, Vásárhelyi 
Pált reátermettségén kívül Kiss Adolf iránti szeretetből 
s ennek óhajára választották a soltvadkerti hívek lel-
készükké. 

Kiss Adolf egyszerű, de hű szolgája volt az Úrnak 
és híveinek. Gyászjelentésén is ez áll: „Jól vagyon, jó 
és hű szolgám, kevésen voltál hü, többre bízlak ezután. 
Menj be a Te Uradnak örömébe." Élt 68 évet. Meghalt 
lelkipásztorkodásának 40-ik, Istentől áldott házasságának 
34. évében hosszas betegség után. 

Temetése f. hó 14-én folyt le. A háznál imád-
kozott Kruttschnitt Antal soltvadkerti ág. ev. alesperes, a 
templomban pedig Barsi László szabadkai ref. lelkész. 
A templomban prédikált a XLIV. zsolt. 1—3. verse alap-



ján a testben-Iélekben rommá lett emberről Veress Ist-
ván izsáki ref. lelkész. A sírnál búcsúzott Nóvák Béla 
soltvadkerti r. kath. esperes-plébános és Kiss Zoltán 
ref. s.-lelkész. Halas és Kiskőrös intelligencziája töltötte 
meg a templomot a helybeli közönséggel együtt feleke-
zeti különbség nélkül. Ritka szép példája a felekezeti 
béke és jó egyetértésnek, hogy az összes helybeli lel-
készek sua sponte működtek közre a temetési szer-
tartásnál. 

Dr. Kiss Károly. 

KÜLFÖLD. 
Német missziómunka Galicsiában. 

Szövetséges csapataink győzelmes előrenyomulá-
sának egyik eredménye Stanislau felszabadítása. Gali-
cziának ezen nagyságra nézve az ötödik helyet elfoglaló 
városa a német belmissziónmnka eredményességének 
ragyogó példáját mutatja. Egyik berlini lap nyomán vá-
zoljuk a német ev. egyház kebeléből indult czéltudatos 
és máris sikereket felmutató kultúrmunkát. 

Huszonöt évvel ezelőtt még nagyon kezdetleges 
volt a 270 tagot számláló stanislaui német ev. egyház 
állapota. Templomot építettek ugyan, de az öt mértföldre 
lakó lelkész évenként csak négyszer tartott benne isten-
tiszteletet. Német iskola hiányában a gyermekek a város 
lengyel és ruthén iskoláit látogatták. A német evan-
gélikusok nagyrésze a növekedő város közvetlen köze-
lében élt kisgazda módjára s ezek, valamint kézműves-, 
vagy vasúti munkástestvéreik napoként érintkeztek a 
szláv népességgel. A németek házasság útján össze-
keveredtek a galicziai lengyel néppel s a német temető-
ben mindig szaporodtak a lengyel felírású síremlékek. 
Már-már úgy látszott, mintha a lengyel hullám lassan-
ként elnyelné, feledésbe bocsátaná a kis német szigetet. 

Nem igy történt. Egy német missziótársulat egy 
fiatal lelkészt, Zöclder Tivadart, a mostani theol. tanárt 
küldte ki Stanislauba, a ki hívő lelkének egész mele-
gével, fiatalos eréllyel karolta fel kis egyházának szá-
nalmas ügyét. Legelső műve a német népiskola meg-
valósítása, ezt követi a német ev. gyermekotthon alapítása, 
a melynek lakóinak (a német származású, nyomorban 
tengődő gyermekek) száma tizenhét év alatt 13-ról 240-re 
emelkedett. Ez az intézmény a belmisszió egyik leg-
nagyobb alkotása Ausztriában. 

A világháborút megelőző évben alakult a diakonissza 
anyaintézet, a mellyel kapcsolatban áll a német beteg 
és gyenge gyermekeket gondozó intézet. A hívek tevé-
kenysége támogatta Zöckler fáradhatatlan munkáját. 
Számuk mindjobban szaporodott Stanislauban, a melynek 
lakossága 40,000-ről 80,000-re szökött. A kövezetlen 
utczás, piszkos kis galicziai fészekből csinos közterekben 
bővelkedő, szép villákkal szegélyezett, tiszta utczasorokkal 
bíró nagy város lett. A Galicziában elszórt német paraszt-
községek között kapcsolatot létesít a tizenkét év óta 

megjelenő német lap, az „Evangelische Gemeindeblatt". 
Most már van német árúház, német olvasókör, német 
Raiffeisen-szövetkezet. 

Saját, de az ev. egyház érdekeit is ily módon 
mozdítja elő a közmondásos német alaposság, czéltuda-
tosság és kitartás, mellyel párosul a lángoló hit és faj-
szeretet. K-né. 

EGYHÁZ, 

Lelkészválasztás. A verseczi ref. egyház június 
26-án Vass Antal temesvári segéd-, jelenleg a 39. gy.-e. 
tábori lelkészét választotta meg papjává, a kit a király 
most tüntetett ki a lelkészi érdemkereszt II. osztályával. 
Örvendünk neki, úgy is mindig csak a róm. kath. tábori 
lelkészek kitüntetését olvashatjuk. 

Uj tábori lelkész. Zguth László budapesti ág. h. 
ev. s.-lelkészt Egerbe rendelte be szolgálattételre a had-
vezetőség. 

Behívás. Vincze Sándor kőszegremetei ref. lelkészt 
a kassai kórházba hívták be szolgálatra. 

Harangok felajánlasa liadiczélokra. A máramaros-
ugocsai egyházmegyében eddig a következő egyházköz-
ségek ajánlották fel harangjaikat hadi czélra: a gödény-
házai, hosszúmezei, nagyszőllősi, tamásváraljai, tisza-
újhelyi, mátyfalvai és tekeházai. Az iskei egyház is egy-
hangúlag két harangját ajánlotta fel teljesen díjtalanul. 
Az anarcsi hívek pedig kilencz drb réziistöt és nagy-
mennyiségű ólom-, bronz- stb. tárgyat adtak hadiczélokra, 
körülbelül 300 K értékben. 

Adományok. Kunhard Józsefné, szül. Pisky Eszter 
a budafoki ref. egyház részére újból szép ajándékot 
adott. Tizenkét darab drága Thonet-széket állíttatott be 
a templomba a gyülekezet istentiszteletén minden va-
sárnap megjelenő és éneklő gyermekénekkar számára. 
Isten áldása legyen az adakozón és adományán I — 
A torzsai árva- és szeretetházra gróf Festetich Gyu-
láné, a nemeslelkü emberbarát, Wildonból 100 K ado-
mányt küldött. Csak nem felejtkezik meg azokról, a kik 
szerető szivéhez közel vannak. Isten áidása legyen az 
adományozón ! 

Doktori kitüntetés. Az Iowa-i egyetem fakultása 
Harsányt Sándor homesteadi ref. lelkésznek, ki lapunk-
nak is több mint 20 év óta szorgalmas munkatársa s 
ki mint író és szerző jó nevet vívott ki magának a ma-
gyar egyházi irodalomban, a bölcsészeti tudorságot ado-
mányozta. Ugyanezen egyetemen nyertek doktori diplo-
mát Nánássy Lajos és lvuthy Zoltán lelkészek is. 

A vasárnap megünneplése ügyének előmozdítására 
egy nemzetközi szöveiség alakult, a melynek székhelye 
Genf. Most ez a szövetség a sanfranciscoi világkiállítással 
kapcsolatban július 27-től augusztus l-ig tartandó kon-
gresszusra hívta meg tagjait (a mi egyházunk is az). 
Sok szó esik majd a kongresszuson, mint a „L'ami du 
dimanche"-ból olvassuk, a vasárnap történetéről, meg-
ünneplésének emberies, higiénikus, keresztyéni, szocziális, 
családi, gazdasági vonatkozásairól. De, fájdalom, most 
ezek a dolgok mind csak akadémikus értékkel bírnak. 
Vasárnap és háború, merő ellentétek! 

Elmaradt emlékünnepély. 1415 július 6-án szen-
vedett mártírhalált a nagy előreforinátor Husz János 
Konstanzban. A prot. egyházak nagyban készülődtek az 
500-ik évforduló megünneplésére. Elmarad jobb időkre! 
Ezzel kapcsolatban említjük, hogy Schaff Dávid a pitts-



burghi theol. szeminárium tanára új életrajzot írt a vér-
tanúról és lefordította Be ecclesia cz. főművét angol 
nyelvre. 

ISKOLA. 

Felhívás. A budapesti ref. theol. akadémia igaz-
gatósága felkéri azokat, a kik magukat a theol. tan-
folyam első évére óhajtják felvétetni, hogy a tanárkarhoz 
czímzett, érettségi bizonyítvánnyal felszerelt kérvényeiket 
minél előbb adják be (IX., Ráday-u. 28). Azt azonban 
nagyon ajánljuk a kérvényező éretxségizett fiatal embe-
reknek, hogy nagyon komolyan és őszintén fontolják 
meg lépésüket, mielőtt elhatározásukat bejelentenék. 
A papi „pálya" nem olyan pálya, mint a többi, hanem 
elsősorban isteni elhivatás, a mely nélkül gyötrelem és 
száraz kétségbeesés az élete annak, a ki csak egy kissé 
is gondolkozó lélekkel bír. A lelkészi szolgálat nem ke-
nyérkereset, hanem egyenes isteni megbízatás. „Próbálja 
meg azért az ember magát . . . " és azután döntsön. 

Szép munka. A háború által előidézett nyomor és 
szenvedés rendkívüli áldozatokat ró az itthonmaradt tár-
sadalomra, a melyeket enyhíteni mindnyájunknak szent 
kötelessége. Az adakozás szüksége folytonos s azért a 
Hadsegélyző Hivatal „Hadsegélyző Szövetséget" alakit. 
Az új alakulás czélja is az, hogy a közönségtől kívánt 
áldozatok a polgárság zaklatását ne idézhessék fel, s 
hogy ez újabb gyűjtés rendjén is kellő mértéket tart-
hassunk a közönség teljesítőképessége és a vele szem-
ben támasztott igények között. A szövetség tagjává válik 
mindenki, a ki öt éven át 1—1 koronát fizet be éven-
kint a Hadsegélyező Hivatal pénztárába. A belépés al-
kalmával a mozgalom költségeinek a fedezésére 20 fill. 
beiratási díj fizetendő. Azt hisszük, hogy ez a mindenki 
által könnyen hozzáférhető mozgalom sokszoros vissz-
hangot kelt és általános megértésre talál az országban, 
s jelentékeny összeggel fogja gyarapítani a hivatkozott 
jótékony alapokat. A Hadsegélyző Hivatal újabb akcziója 
szervezéséhez munkatársul óhajtaná megnyerni a magyar 
tanítóságot. Arra kérjük őket, hogy a rendelkezésükre 
bocsájtandó gyűjtőíveken nyerjék meg a szent czélnak 
az illető helybeli társadalom áldozatkész elemeit a leg-
szélesebb körben, miután alig hihető, hogy az áldozat 
csekélysége és az adományok öt évre történt elosztása 
folytán bárki is akadályozva lehessen hazafias köteles-
ségének teljesítésében. A kérelemre a tanítóságnak nyitva 
álló hosszú nyári szünidő kiválóan alkalmas időpont s 
meg vagyunk győződve, hogy az a tanítói kar, a mely 
a mi lelkes, vitéz és kötelességtudó katonáinkat nevelte, 
a Hadsegélyző Hivatal humanitárius tevékenysége köré-
ben, mint munkatárs is, eredményeset és nagyszerűt fog 
produkálni. 

A debreczeni ref. kollégium 1914—15. iskolai 
évének ünnepélyes bezárása f. hó 11-én folyt le. A nagy-
templomban S. Szabó József kollégiumi vallástanár mon-
dott hálaadó imát, a díszteremben dr. Kun Béla kol-
légiumi igazgató mondott évzáró beszédet, a melyben 
reámutatott az iskolai év nagy nehézségeire, a melyekkel 
az egyetemmel kapcsolatban felállított új intézménynek 
meg kellett küzdenie. A kerület nevében gróf Degenfeld 
József főgondnok, a városéban Márk Endre polgármester 
mondottak üdvözlő és elismerő szavakat. 

A debreczeni magyar királyi tudományegyetem 
új hatóságai. A debreczeni egyetem 1915—1916. tanévi 
hatóságait az egyetem fennállása óta ez alkalommal elő-
ször választották meg az egyetem tudománykarai a maguk 

kebelében. A választások eredményeként a karok egy-
hangú bizalma a rektori méltóságra dr. Bernolák Nándor 
jogkari ny. r. tanárt emelte. A ref. hittudományi kar 
dékánja: Sass Béla, az ó-szövetségi filologia exegézis 
és theol. ny. r. tanár, a jog- és államtudományi kar 
dékánja: dr. Kiss Géza, a római jog ny. r. tanára, a 
bölcsészet-, nyelv- és történettudományi kar dékánja: 
dr. Láng Nándor, a classica philologia ny. r. tanára lett. 
A választások egyhangúak voltak. 

Gyermekpszichológia és kísérleti pedagógia. A pe-
dagógia irodalmában egyre nagyobb szerepet játszanak 
a gyermekpszichológiai és kísérleti pedagógiai tanul-
mányok, a melyek az utóbbi időben rendkívüli haladást 
tettek s nagy érdeklődést keltettek nálunk is. Ezért nagy 
szükség volt egy oly munkára, a mely áttekintést ad e 
két fontos új tudományág problémáiról, eredményeiről 
és bevezet módszereibe. Erre legalkalmasabb Claparéde 
Ede, hírneves genfi pedagógus, néh. Claparéde Sándor 
testvéröccse munkája, a mely az eddigi irodalmi anyag 
teljes feldolgozásával, világos logikával, a lényeges és 
jellemző dolgok iránti élénk érzékkel fejti ki tárgyát s 
ezért a legkitűnőbb bevezető a gyermekpszichológiába 
és kísérleti pedagógiába s mivel levonja a nyújtott anyag-
ból a gyakorlati pedagógiai következményeket is, alkal-
mas arra, hogy a tanítót a maga gyakorlatáról való el-
mélkedésre ösztönözze. Claparéde müve az e szakba vágó 
munkák között a legkitűnőbb s irodalmunknak tagad-
hatatlan nyeresége, hogy most magyar fordításban is 
megjelent. A kitűnő munkát, mely nemcsak a pedagó-
gusok, hanem a művelt nagyközönség érdeklődésére is 
számot tart, pedagógiai irodalmunk egyik legkiválóbb 
müvelője, dr. Weszely Ödön fordította nagy gonddal és 
teljes megértéssel s a „Néptanítók Könyvtára" czímű 
vállalatban jelent meg a Lampel R. (Wodianer F. és 
fiai) czég kiadásában; ára 2 K. 

A Magyarországi Tanítók Eötvös-alapja Rákos 
István alelnök vezetésével tartott ülésén 36 tanulóifjúnak 
3600 K jutalmat, 34 tanítóözvegynek 3450 K segélyt 
szavazott meg. Azonkívül fölvette a kezelésében álló két 
főiskolai internátusba az Összes folyamodókat vagyis 134 
ifjút. A budapesti Tanítók Ferencz József Házában az 
ifjak hadbavonulása miatt több hely maradt betöltetlen, 
a melyre az idén kivételesen nem tanítók főiskolán ta-
nuló gyermekei is fölvételt nyernek. Az érdeklődőknek 
szívesen nyújt felvilágost az internátus igazgatója : Kapy 
Rezső. Levélbeli megkeresések: Budapest, VIII., Szent-
királyi-utcza 47. sz. alá, a Tanítók Ferencz József-Há-
zába czímzendők. — Lapunk olvasóinak figyelmébe 
ajánljuk ezt a kiváló alkalmat is. Hívják föl rá az ér-
dekeltek figyelmét. 

Előadás a budapesti kínaiak számára. Bizonyára 
kevesen tudnak azokról az összejövetelekről, a melyeket 
Kunst Irén, ezidő szerint itthon tartózkodó magyar prot. 
misszionáriusnő, tart a budapesti kínaiak számára. "Min-
den csütörtökön és pénteken összegyűjti őket és tea 
mellett foglalkozik velük. A nyelvet jól ismeri, mert 
utóbb sokáig dolgozott Kínában és így bizonyára ered-
ményes lesz munkája az itteni kínaiak körében is. 

Középiskolai tanárok a háborúban. Német taná-
rok a háborúban. Hősi halált halt: 1023- Vaskeresztet 
kapott 1935. — Osztrák tanárok a háborúban. Az Ös-
terreichische Mittelschule 1915. évi 1. füzete szerint 
márczius elejéig 65 tanár halt meg a csatamezőn. Ki-
tüntetésben részesült: 42. — Magyar tanárok a háború-
ban. Az Országos Középiskolai Tan. E. Közlöny adatai 
szerint bevonult 827, megsebesült 78, eltűnt 10, elesett 



61, hadifogoly 49 és kitüntetést kapott — ez a leg-
hiányosabb statisztikai adat — 38 tanár (5 hadiókítm.. 
III. o. k. érd. k., 21 signum laudis, 1 arany és 12 I. o. 
ezüst vitézségi érem). — Német tanulók arany gyűjtése. 
A német tanulók eddig 18 millió márkát gyűjtöttek 
aranyban a birodalmi bank érczkészletének gyarapítása 
czéljából. 

A tanárok munkálkodása a nagyvakáczióban. 
A vallás- és közoktatásügyi miniszter rendeletet bocsá-
tott ki a középiskolákhoz a tanárok szünidei felhaszná-
lása tárgyában. Felkéri a középiskolai tanárság minden 
egyes tagját, hogy a nagyszünidei hónapokban, mikor 
minden más közszolgálati ág tisztviselői is igénybe van-
nak véve, tőle telhetőleg igyekezzék tudását és munka-
erejét a haza javára értékesíteni. Nem kívánja ezúttal 
sem a munkakört megjelölni, sem a hazafias munkában 
való részvétel módozatait rendeletileg kötelezően meg-
szabni, hanem igyekezzék mindenki tehetségének és 
hajlamának megfelelő helyen szolgálatait felajánlani s 
a közügyekben minél buzgóbban és eredményesebben 
munkálkodni. A nagy szünidő alatt lehetőleg tartózkod-
jék minden egyes tanár állomáshelyén, azt csakis kel-
lően megokolt esetben és az intézeti igazgatóságnak 
előzetes bejelentésével hagyja el és mindenkori tartóz-
kodási helyének czímét az intézeti igazgatósággal közölje, 
hogy szükség eseténj közszolgálatra be lehessen hívni. 

U j életpálya úrinoknek. A gyermekek gondozása 
a nőknek velük született legkedvesebb foglalkozása. Az 
állami gyermekvédelem kötelékében már több. száz úrinő 
talált úrinőhöz méltó foglalkozást, mint hivatásos gyer-
mekgondozón ő. Köztük ref. papi árvák is. A budapesti 
állami gyermekmenhelyben a gyermekgondozónő tan-
folyamra legközelebb már újabb felvételek történnek. 
A végzett növendékek egy évi tanfolyam után állami 
álláshoz jutnak. Jelentkezni lehet közvetlen az intézet 
gazgatóságánál: Üllői-út 86. szám alatt. 

GYÁSZROVAT, 

I f j . Páíóczi Horváth Zoltán, p. Horváth Lajos és 
nagybányai Horthy Erzsébet fia,társszerkesztőnk unoka-
öcscse, műegyetemi hallgató, mint hadapródjelölt Kalni-
kovnál, midőn szakaszát rohamra vezette, ellenséges 
golyótól találva, hősi halált halt. Vegyészmérnöki pá-
lyára készült már kisdiák kora óta s mindig az elsősé-
get vívta ki kivételes tehetségével, melyhez tanárai is 
nagy reményeket fűztek. A bátor lelkű 21 éves ifjú el-
vesztése felett való bánatban szeretetteljes részvéttel 
osztozunk mi is. Fakadjon áldás élete és halála nyomán ! 

Felsőeőri Paál István, Szabadszállás községnek 
40 éven keresztül volt főjegyzője, a szabadszállási ref. 
egyházközségnek 30 éven át volt presbitere, folyó évi 
június hó 30-ik napján d. u. 3 órakor hosszas szenve-
dés után életének 66-ik, legboldogabb házasságának 
35-ik évében jobblétre szenderült. Neje, szül. Gerenday 
Etelka, 3 gyermeke ós kiterjedt rokonság gyászolja el-
hunytát. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
R. J. A költemény nem ütötte meg a mértéket. — Töb-

beknek. Szíves türelmet kérek. A kézirattorlódás sziinöfélben. 
Sorban jönnek a beküldött czikkek. 

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

PÁLYÁZAT. 
Pályázat. 

A faddi ref. egyháztanács pályázatot hirdet a nyug-
díjazás folytán megüresedett tanítói állásra. Javadalma: 
az egyház pénztárából évi 600 K havonként előre fizetve, 
ttizifaváltság 30 K, egy bútorozott szoba, fizetéskiegé-
szités a törvényszerű fokozatokra az államtól. Kötelessége : 
a presbitériumtól reábízandó mindennapi tanköteleseknek, 
jelenleg L, II. osztálynak, az egyházkerületi .tanterv sze-
rinti tanítása. Lelkész akadályoztatása esetén annak 
helyettesítése. Tanítótársának hivatalos távollét, vagy 
betegség alkalmával helyettesítése a kántori és tanítói 
teendőkben. Egyházi énekkar szervezésében és tanítá-
sában segédkezés. Személyes megjelenés szükséges, lehe-
tőleg július 25-én, vagy augusztus 1-én. Orgonázni tudók 
előnyben részesülnek. Az állás 1915 október 1-én el-
foglalandó. Az oklevéllel, keresztlevéllel és működési 
bizonyítványokkal felszerelt pályázati kérvények 1915 
július 31-ig a faddi (Tolna vármegye) ref. lelkészi hiva-
talhoz küldendők be. 

Fadd, 1915 július 7. 
Répás Pál, 
ref. lelkész. 

HIRDETÉSEK. 
E R Z S É B E T K I R Á L Y N É S Z Á L 1 L Ó 
Budapest, IV. Ker., Egyetem-utcza 5 - szám. 
Régi jó h í r n e v ű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központ jában . A mult évben ú jonan épül t m inden modern 
kényelemmel felszereli ha t eme le t e s házzal bővül t . — Szoba-
árak 3 koroná tó l . Szabó Imre , szállodás. 

O I F Í l F O A T T í f i gőzüzemre berendezett csász. I \ l L < O i L I \ 1 / 1 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 Szentsir 
lovagja és Ferenez Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kii (in-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszla légnyomású, csőrendszerii (pneu-
matikái) tartós neineshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2()00-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely mű ez idö 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajavi-
tásokat és hangolásokat a legmérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és ra j -
:: ziokkal kívánatra díjmentesen szolgál :: 



Torony-órák 
palota-^ városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

Elofl magyar óragyAr gűzer6-
berendezóssel. 

L L E R J Á N O S 

utóda MAJER KAROLY 
Budapest, VII., Thököly-út 52. 

(Saját ház.) 
Képes árjegyzékek, költség-

jegyzékek ingyen. 

A legjobb 

kályhákat és ^ák, kandal lókat 
H E I M H . 

csáBzéLrl és Jídrályl 
udvari szállító 

B u d a p e s t , T h o n e t - u d v a r , 
Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. résaóre. Több 
mint 100,000 van belőle hseználatban. 

Valódi 
osak ezzö 

a Tédő-
M E I D I N G E R - O F E N 

^ H . H E I M ^ 
Prospektusoké* költségvetések Ingyen ós bermentva. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 

b u í t a ^ e s t e n T h o n e t - u d v a r b a r i . 
M e r í t i V a l é r i a u t o f l ! 9 Í O . 

a le lkész u r a k sz íves f igye lmébe a j á n l j u k n k i a d á s u n k b a n 
m e g j e l e n ő és közkedve l t ségnek ö r v e n d ő úgyneveze t t 

HornyánszKy-féle zselíároKat 
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 ' alaliban 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 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. 

Legújabb theologiai újdonságok!!! 
A r a K 
— .50 Birtha József. Háborús beszédek és imák 

Emléksorok a somogy-kilitii keresztyén ifj. egyesület-
nek csatatérre vonult tagjairól —.20 

Fülöp Béla. Búcsúztatók liadban elesettek felett. . . 1.— 
Jánosi Zoltán. Papi dolgozatok. IX kötet alkalmi egy-

házi beszédek, kötve 6.— 
Keresztesi Károly. Ima szükség s háború idején . . —.20 
Nagy Lajos. Isten és a háború —.50 
Lie. Ráez Kálmán. Jézus a János evangy. fényében 1.20 
Papp László. Üzenet északra, üzenet délre. Háborús el-

mélkedések —.60 
Raffay Sándor. Imakönyv ev. ker. számára, kö tve . 3.— 
Soós Károly. Isten és a haza mindenünk. Egyházi be-

szédek háborús időben 1.20 
Szabó S. Zsigmond. Virágvasárnaptól húsvétig. Nagy-

héti elmélkedések és imádságok 1.50 
Szappanos Gyula. Imádságok háborús időkben az ott-

honmaradottak számára —.24 
— Istenre bizom magamat. Egyházi beszédek háborús 

időkben 3.— 
Szentkirályi Károly. Imádságok háborús időben . . 1.— 
— Tavaszi imádságok háborús időben —.80 
Szüts Lajos. A kenyér. A pénz. A Krisztus törvénye. 

Nyomorúságaink vigasza. Egyházi beszédek, tekintettel 
a háborúra 1.20 

Vargha Tamás. Az evangélium középpontja. Három 
elmélkedés a szentírás alapján —.40 

— Krisztus szeretete. Hat elmélkedés a szentírás alapján —.80 
— Portóra egyes könyveknél Í0 fillér küldendő — 

K a p h a t ó k : 

HeíefliisésSándor protestáns irányú 
KönyvKiadóhivatalában 

D e b r e c z e n b e n 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és kitűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mil l ió korona 
évi árúforgalommal. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL ker*t Máría-utcza 1L szám. Telefon; József 34—ICh 

Elvállalnak minden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészitését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Nagy gyakorlattalbíró 
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. . . 

HÁBORÚS EGYHÁZI IRODALOM : 
BIRTHA JÓZSEF. Háborús beszédek és imák . . .—.50 
FÜLÖP JÓZSEF. Búcsúztatók. Hadban elesettek felett 1 — 
HARSÁNYI SÁNDOR. A háború átka és a béke áldása —.00 
HAYPÁL BENŐ. Az igazság áldozata nyereség . . —.00 

„ Az igaz Isten a mi erőnk és remény-
ségünk —.30 

KIRNER BERTALAN. A haza védelme - . 4 0 
KISS JÓZSEF. Beszédek és imák háborús alkalmakra 3.40 
Lic. LENCZ GÉZA. Beszédek és imák háborúi alkal-

makra. II. kötet . 5.— 
SOÓS KÁROLY. Isten és a haza mindenünk . . . 1.20 
SZÜTS LAJOS. Két egyházi beszéd háborús időkre —.50 

„ „ Négy „ „ 1.20 

EGYÉB THEOLOGIAI ÚJDONSÁGOK: 
FOSDICK. A Mester jelleme. Ford. ifj. Victor J. fűzve 2.50 

kötve 3.50 
HAYPÁL BENŐ. A szeretet izenete. (Elmélkedések és 

imádságok) —.50 
KISS GÉZA. Új Magyarország és keresztyénség. Pro-

testáns családok számára 1.— 
KIRNER A. BERTALAN. Betegápoló lelkész munkája 

a világháborúban . —.50 

BERNÁT ISTVÁN. Az igazi élet felé 
SOMOGYI JÓZSEF. Beszédek és homiliák franczia 

szónokok műveiből 
IFJ. SZABÓ ALADÁR. A boldogság feltételei. (Nyolcz 

elmélkedés) 
URAY SÁNDOR. Bibliai elmélkedések vall. estélyekre 

» » kötve 
IFJ. VICTOR JÁNOS. Jézus önarczképei. (Hat elmél-

kedés) 

1.20 

2.— 

1.— 
2 — 

3 — 

2 — 

HÁBORÚS IMÁDSÁGOSKÖNYVEK: 
BIRTHA JÓZSEF. Őrangyal. Imakönyv katonák és itt-

hon maradottak számára . —.80 
LENGYEL GYULA. Imádkozzunk szeretteinkért . .—.20 

„ „ Imák a betegágyon, sebesült ka-
tonák részére —.20 

MURÁNYI JÁNOS. Szüntelen imádkozzatok! . . . - . 2 0 
Ne sírj ! A pécsi Bethánia-egylet kiadása —.20 
SZABÓ S. ZSIGMOND. Istenre bízom magamat. Imád-

ságok küzdő véreikért Isten segítségét kérő keresztyén 
magyarok részére —.30 

SZAPPANOS GYULA. Imádságok háborús időkben 
otthonmaradottak számára —.24 

VÁSÁRHELYI ZSIGMOND. Imádságok hadakozó ka-
tonáinkért —.20 

KERESZTESI KÁROLY. Ima szükség és háború idején —.25 

KAPHATÓK: KÓKAI LAJOS KÖNYVKERESKEDÉSÉBEN 
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Az Élet Könyvéből. 

Keresés. 
És a mikor megtalál ák öt, 

mondának néki: Mindenki té-
ged keres. Márk 1.3;. 

Ennek a mi, talán most végsőt lihegő korszakunknak 
főjellemvonása volt a keresés. Az ó-kort egy művésszel 
szimbolizálnám, a középkort a csillagokba néző hit ar-
czával, a mi korunkat a tudóssal, a ki laboratóriumában 
végtelen számsorokkal méri fel a csillagos eget. 

Az aránytalanság jellemezte ezt a keresést. Az 
ember a végtelen kicsiny és végtelen nagy határán, a 
kicsinyt roppant megnagyította, a nagyot roppant meg-
kicsinyítette. Láthatatlan apró baczillusokat ezerszeres 
nagyítással vizsgál. Távolba vesző, ködös országokat 
egyetlen térképre zsugorítva, egy szempillantással át-
tekinthetett. 

Végzetes hibája volt ennek a keresésnek, hogy 
ezt a módszert átvitte az anyagi világból a szellemibe. 
Pedig ja j annak, a ki az élő fát abban a merev for-
mába akarná erőltetni, melynek a gipsz és az öntött vas 
engedelmeskedik. A lelket, ezt az élőfát, nem lehet egy 
halott világ formáiba zárni. Pedig a keresés nemcsak a 
kerek földet zsugorította papiros-földgömbbé, nemcsak 
az ég végtelenségét szorította bele egy távcsőbe. A szel-
lemi világot is ködbe vesző távlataival, csodálatos szép-
ségeivel, az örökkévalóságig növő lelket is beleszorította 
az agyvelő vonalaiba. 

— Ezek a sejtek — mondotta —, nézzétek, ezek az 
érzés, gondolat — a lélek. Virágillat a lélek, mely addig 
tart, mig a rózsakehely szét nem hull. Ez az agy — a 
lélek. 

Mintha azt mondta volna: ez a színes darab papir 
— ez a világ! Megtagadta az anyagon felül álló világot. 
Az a valóság — mondta —, a mit mérni, összeadni 
lehet. Minden az anyagból nő ki, a legtisztább édes hang 

is levegőhullám ; a legfenségesebb gondolat is agysejtek 
rezgése. Isten? Lélek? Nem látom. Nem tudom elemezni, 
számokban kifejteni, távcsövemmel nem találom, tehát 
— nincsen. 

A mai napok jellemzője, hogy a keresés megmaradt, 
csak másirányú. Az emberiség hajója- tovább fut, de 
nem romlott iránytűk, hane^i-^ácsillagok szerint iga-
zodik. Még sem a meggyőződés, kikovácsolt hit, hanem 
a keresés napjai ezek. Az anyagi világ, a hol vér-
tócsában, hideg álnuí halottak mellett jár az ember, meg-
rettenti zsarnok törvényeivel! Itt merev, hideg, tűnő min-
den. Halott, fagyott mosolyból omló por lesz s puha 
porból mosolygó virág. Keres az ember egy másik vilá-
got, a hol boldogság, szeretet, gondolat nem krétával 
felírt szavak, miket letörül a holnap. Állandó, örökké-
való értékeket keres. Vigasztalást, megnyugvást, békes-
séget, életet még a sírokban is, Most mindenki — ha 
sokszor öntudatlanul is — Krisztust keresi. 

Ez a keresés kora és nem a biztos megtalálásé 
még. Nem igaz, hogy a mi egész nemzetünket újjá-
szülte volna a háború. Hogy az üres lelkek mind szent 
értékekkel teltek meg. Nem igaz, hogy annak a sok 
sápadt hitnek életpír lenne a csatákban kiömlő vér. 
Hiába festegetem én a halott sárga sápadt arczát vérrel 
— az nem lesz rajta ez életnek a pírja! 

Ez nem a teljesülések, ez a nagy lehetőségek 
ideje. A világ keres. Ez a keresés egy kinyújtott, remegő 
üres kéz, mely vár valamit-. Ez a kereső emberlélek egy 
gazdátlan, néma zongora. Eddig kuplékat játszottak rajta. 
De gyönyörű melódiáknak a lehetősége szunnyad benne. 

Vágyakozással, reménységgel nézünk a jövőbe. 
A földön nagyon sok a vér — az égre néz az emberiség. 
Az anyagi világ nagyon szűk, merev és hideg, mint a 
sírbolt — elindult, keres másikat. Keresi a Krisztust. 
S hátha van már ebben a vágyban, keresésben valami 
öntudatlan halvány találás is? „Mikor megtalálák őt, 
mondák : Mindenki téged keres." Hátha benne van annak 



a gondolatnak az árnyéka, a mit Pascal ad Jézus szá-
jába : „Nem keresnél engem, te szegény emberi lélek, 
olyan égő vágyakozással, ha már meg nem találtál volna.. 

Muraközi/ Gyula. 

HOVÁ MENJÜNK? 
Ez a kérdés olvasható a vastag papirpánczélokon, 

a melyeket ügyes vállalkozások, czégek szoktak az e 
czélra szerződtetett emberekkel megsétáltatni a népes 
utczákon. Akár mennek, akár jönnek a reklámemberek, 
mindig ugyanaz a kérdés és felelet olvasható. Elől is, 
hátul is lóg a nagy kérdés: Hová menjünk? 

Erre a kérdésre ád feleletet a „Lelkészegyesület" 
június 5. és 12. számának vezérczikke is, a mely mér-
legre teszi az angolt és a németet, és az eredményt a 
következőkben foglalja össze: „Az angol érintkezésből 
volt alkalmunk kiábrándulni. Áthasonlithatatlan idegen 
anyag került bele a magyar ref. egyház vérkeringésébe 
az angol érintkezés folytán. A zordon, befeketített képű 
keresztyénség, a mely a kegyeskedés és szigorú erkölcs 
külső máza alatt telhetetlen önzést, irigységet, gyűlöl-
ködést rejteget és palásttal takargatja a világ lopott 
gyönyörűségeit. Az egészséges, őszinte becsületes német 
világnézethez kell fordulnunk . . . " — „A vallásos túlzás 
{angol) hazugnak bizonyult, olyan tartalmatlan üres léha-
ságnak, mint a milyet magunk között (!) is sokszor látunk, 
mint a mely a saját illetéktelen stréberség palástolására 
szolgál . . . Hogy hol találjuk a keresztvénséget legtisz-
tábban, a világháború tanítja meg . . . A németségben, a 
protestántizmusban, mely szellem gyermekének vallja 
magát Németországon kath. és prot. egyaránt. Üres benső 
léha dicsvágya, kéztördelő képmutatása helyett ennek a 
szellemnek szent komolysága hasson át bennünket . . ." 

Előre bocsátom, hogy igazi czélom nem a hirtelen 
egyik oldalra billentett mérleg érzékenységi finomságát 
vizsgálgatni. Hangsúlyozom, hogy czikkemet nem ki-
segítő súlynak szántam az angol serpenyőbe. Egy valóban 
könnyűnek találtatott nemzeten nem újságczikkek segí-
tenek. Amiképen a súlyos nemzeteknek meg nem ezekre 
van szükségük. 

Tegyük fel egy pillanatra, hogy a fent idézett 
czikkekben csakugyan nincs másról szó, mint a két 
nemzet mérlegeléséről és a jövőben velük szemben tanú-
sítandó magatartásunkról. Kérdem": vájjon ma, a mikor 
minden nemzet igazi fiai erősen szubjektív érzések alatt 
állanak, tanácsos dolog-é iljen gyors kategorikus ki-
jelentéseket tenni? Szabad-é egy egész nemzetet min-
denestől fogva — összes értékeivel együtt — elvetni, 
egy másikat pedig mindenestől — hibáival együtt — 
átölelni? Szabad-é más népekről ennyire elhamarkodott 
és megtévesztő informácziókat adni egy olyan lap vezető 
helyén, a mely az egész emberiség számára adott isteni 
értékek egyik sáfárának vallja magát? Szabad-é még 
kisebb jelentőségű dolgokban is ilyen könnyelműen fixálni 
elveket egyszersmindenkorra ? Csalhatatlannak mond-

hatja-é magát az a debreczeni vélemény, a mely csak 
néhány évvel ezelőtt is egészen másként mérlegelt? 

Uti figura docet. 
Ángolországi esztendőmről annak idején pontos 

naplót vezettem. ,Márczius 28-áról többek között szóról 
szóra ezt jegyeztem fel : „Teán voltunk . . . (egy volt 
debreczeni szeniorral, a ki velem egyidejűleg volt kinn 
Edinburghban) . . . úrnál. Élénk eszmecserére adott al-
kalmat . . . debreczeni tanár levele, a ki azt kéri vendég-
látónktól, hogy ha Angliába kijön, segítsen neki hall-
gatóságot gyűjteni itt Edinburghban ós Grlasgowban, 
czélja lévén a felállítandó debreczeni ref. egyetemen 
3—4 tanszék számára 12—12 ezer fontnyi alapot össze-
gyűjteni . . . " (Bevallom, hogy a két magyar ifjú hatá-
rozottan ellenezte a kérést, hangsúlyozván, hogy ha a 
debreczeni ref. társadalom szíve megmozdulna, maga is 
képes lenue az egész egyetemet felállítani.) 

Tehát mégis volt abban a „befeketített képű" s 
a „világ lopott gyönyörűségeit palásttal takargató" keresz-
tyénségben legalább egynéhány 12,000 font sterling, a 
mely nem szennyezte volna be a debreczeni ref. egyetem 
fundamentumait. Tehát vigyázzunk az elvek Ieszöge-
zésével. 

Egy lelkiismeretlen kormány politikájának még 
ilyen rettenetes, katasztrofális következményeiből sem 
szabad hímet varrni egy nép minden mult és jövő nem-
zedékének értékeire. Mit szólna hozzá czikkíró úr, ha 
valaki a dicső, hősies német nemzet reprezentánsait épen 
abban a német katona-csapatban tüntetné fel, a mely 
miatt egy magyar vármegye összes bordélyházainak be-
záratását kellett szorgalmazni? Vagy ha a „Lókereskedők 
csalásai Debreczenben" czímű hallatlan újsághasábok 
alapján írná meg valaki az egész világ számára Deb-
reczen jellemrajzát? 

Legyünk csak, kérem, mi theologusok óvatosak. S 
legalább annyira mentesek ama bizonyos theol. „furiá"-
tól, mint az a neves franczia író, a ki a minap így 
nyilatkozott: „Az ordítozó tudósok, a kik a két táborban 
kölcsönösen szidják egymást, nem képviselői a gon-
dolatnak. Semmi sem fogja megakadályozhatni, hogy a 
nemzetek szellemi életét összekötő kapcsok ismét egymásra 
találjanak. A ki ez ellen küzdene, öngyilkosságot követne 
el. A mai idők háborúja csak vérkeresztség . . . " 

Ez nem papi ember vallomása. Nem is hazaárulóé. 
Hanem egy hazáját forrón szerető ós az emberiség közös 
kincseit, magasabb értékeit féltő liberális francziáé. 

Legyünk csak óvatosak. Milton nem vétett ellenünk, 
Shakespeare sem. Dickens sem. És bizonyára Debreczen-
ben is beoltják a kis gyermekeket himlő ellen ezután is, 
noha Jenner angol volt. És vonatra fognak ülni ezután 
is. És a legnagyobb életmentő műtéteket is végezni 
fogják Debreczenben is, ezután is és — a kinek ezt 
köszönhetjük — az anaesthezises-operálás nagy fel-
fedezőjét nem fogják „befeketített képű keresztyénnek", 
„vallásos túlzás", „üres léhaság", „stréberség" stb. kép-



viselőjének kikiáltani csak azért, mert élete alkonyán 
azt mondotta: „Eletem legnagyobb felfedezése — Jézus 
Krisztus". 

Czikkíró úr így kezdette: „A kik szerencsések 
voltak tanulmányútjuk folyamán közvetlen tapasztalatot 
szerezni a hatalmas germán erő intenzitása és méretei 
felől, azokat kevésbbé lepik meg a világháború ama 
tanulságai, a melyekben a német nagyság teljes pom-
pával kibontakozik". Szóról szóra lelkes örömmel alá-
írom én is. De szabad legyen így folytatni: a kik pedig 
szerencsések voltak ezen kívül az angol társadalommal 
is közvetlen érintkezésbe jutni, tudják, hogy ott mái-
évek óta sokan siránkoztak a bajok felett. Hányszor 
hallottuk nagy gyűléseken az ilyen melankolikus fel-
kiáltásokat : Oh, ha ma egy becsületes Gladstone-unk 
volna! Hányszor hallottuk, a mint kiváló szónokok le-
dörögtek a saját nemzetük utilitárizmusára! . . . És most, 
vájjon mi rejtőzik az angol sorozás óriási kudarcza 
mögött? Talán gyávaság? Hiszen ebből a népből láttuk 
felvonulni a nagy „volunteer" misszionáriusok seregét. 
Meghaltak másokért. És most nem akarnak meghalni 
önmagukért. Tessék elhinni, hogy még most is meg-
találjuk — a sok gonosz között is — az „igaz"-aknak 
legalább azt a minimumát, a melyért egy egész Szodo-
mának kész megbocsátani az Isten. Apropos ! Tetszik 
még rá emlékezni, hogy Szodomával szemben milyen 
álláspontot foglalt el a hit hőse ? . . . 

De hát nem is ez a fődolog abban a két czikkben. 
Nem csupán két némzet mérlegeléséről van szó. Nagyon 
is hosszan kilóg azokból a sorokból az a bizonyos ló-
láb, a mely már annyiszor odavágott azok felé, a kik 
nem akarnak beállani az ő dicsőségük triumfáló szekerét 
tólni. Pedig ezen a világon minden ezért látszik lenni. 
A háború is. Még tán' Hindenburgot is azért teremtette 
az Isten, hogy nagyszerű győzelmeivel a „debreczeni 
evangéliumot" frappánsan igazolja . . . 

Kedves czikkíró úr, értse meg már egyszer : a mit 
bennünk oly ellenállhatatlanul gyűlöl, azt nem az an-
goltól vettük. Ha látott bennünk, vagy munkánkban 
„stréberséget", üres bensőnek képmutató leplezgetését" 
stb.; ha valóban észrevette, hogy vannak közöttünk, a 
kik „palásttal takargatják a világ lopott gyönyörűségeit", 
hát ez nem azért van, mert angol „idegen anyag került 
bele vérkeringésünkbe", hanem azért, mert az az „ide-
gen anyag", a melynek elvetése még a választott nép 
önálló nemzeti életének is halálát jelentette, még mindig 
nem került bele kellő mértékben a magyar nemzet vér-
keringésébe. 

Hová menjünk? A legfőbb dologért sehová. Egész 
nyugodtan itthon maradhatunk. Ne firtassuk azokat az 
angol, német stb. „világnézetieket. Ez egyik sem örök. 
A ki a saját nemzete számára a tökéletes világnézetet 
akarja behozni, annak nincsen alkalma válogatni. A mint 
nem volt soha azóta, hogy egy ajakról elhangzott: „Uram, 
kihez mehetnénk?! . . ." Te nálad van az, a mi sem 
zsidó, sem görög. Sem angol, sem német. Az, a mi leg-

első sorban nem theologia, nem tudomány, nem nagy-
szabású országos akczió, nem vezerczikkezés, hanem — 
egyéni dolog. A legbensőbb mértékben egyéni dolog. 

Takaró Géza. 

TÁRCZA. 

Baksay Sándor abauji őseiről. 
Boldogemlékű Baksay Sándor püspök az abauji 

ref. egyházmegye levéltárából is kért tőlem adatokat 
családja múltjára nézve. Ez alkalomból írta hozzám 1899 
június 2-án az itt következő levelet: 

„Kedves Kálmánom ! 
Ezeknek a soroknak egyedüli, de kedves czélja, 

hogy megköszönjék szíves utánjárásodat és válaszodat 
s azzal be is fejeződjenek. 

De mivel három sort, jó barátnak, ha szabad is, 
de illetlen küldeni, folytatom a kéz alatt levő témát, 
mely ha téged nem érdekel is, engem érdekel. 

Az a Franciscus Baxai, ki baktai és szemerei pap 
volt és iniuriis Generosum Georgium Csibi lacessivit, nem 
tartozik egyenes ágon az én famíliámhoz, de lehetett 
Baxai Mátyásnak unokatestvére, mert Baxai Mátyásnak 
nem volt sem fi-, sem leánytestvére. Fia, leánya volt 
kettő-kettő és pedig az idősebbik Baksay István, 1699-ben 
ináncsi pap, a mi megtetszik Baksay Mátyásnak Forró, 
1699 május 23-án kelt levele (Abaúj vármegye levéltára) 
külczíméből: „Reverendo Stephano Baxi de Alsó Baxa, 
vulgo tamen Neogradi, filio ut primogenito, ita et cha-
rissimo, Inancsini". Lehet, hogy Baksay István még akkor 
nem tartozott az abauji konfraternitáshoz, lehet, hogy 
„függött", a mi akkor könnyen ment; de bizonyára pap 
volt és pedig éltes ember már 1692-ben is; mint első-
szülött fia a circa 1606-ban született Baxai Mátyásnak. 

Az 1708-ban ordináltatott Baksay János kisebbik 
fia volt ennek az Istvánnak s ennek a Jánosnak leszár-
mazottja már Baksay István bátyám, a rimaszombati 
tanár, míg én az István idősebb fiának, Mátyásnak, 
golopi, majd bereti s utóbb mindvégig tokaji papnak 
vagyok dédunokája, a következő stemma szerint: 

Baksay Mátyás 
(Forró, 1630—1699) 

I 
Baksay István (Ináncs) 

I 
, I . I Matyas János 

(tokaji pap, (báji pap) 
f 1775 táján) 

Hat papot nevelt s 
ezek közül az első-
szülött .Józsefnek 
vagyok én a déd-

unokája rimaszombati Baksay 

De hagyjuk abba a genealógiát s más oldalról 
kerüljünk neki. 



A Corpus jurisban 1655. III. Ferdinánd törvényei 
között található, hogy a rendek hálát adnak a királynak, 
hogy Baksay János malefaktor megbüntetését megen-
gedte. 

A mit az országos levéltár vonatkozó adataiból 
megtudhattam s kivehettem, ennyi, hogy János gazdát 
„ob inconsiderata aliqna verba adversus ministrum pro-
fessionis Calvinianae, eiusque religionem", a három vár-
megye (Abauj, Borsod, Zemplén) elcsípette, „atque in 
eum brevi sententiam capitalem pronuntiare" szándé-
kozott. A megyék egész éven át — január—november 
1654 —• feleseltek a királlyal, míg végre a király en-
gedett. 

Többet a dologról nem tudok, veled csak azért 
közlöm, hogy ha valahol szemed elé kerülne, ne legyen 
idegen előtted s a mit találsz, jegyezd meg magadnak 
és nekem. Még Egerben nem tudakozódtam felőle, de 
oda is elnézek, mert az egri püspökhöz és Wesselényi 
comeshez is (Borsod) szólnak a királyi levelek. 

De már nem untatlak tovább rossz pennámmal, 
rossz kezemmel, de jó szívemmel, a mely téged áld és 
tenéked minden jót kíván Istentől. 

Kunszentmiklós, 1899 június 2. 
Szerető barátod 

Baksay Sándor." 

Ezzel be is fejezhetném közleményemet, de még 
egyetlen fontos epizódot elmondok Baksay Sándor éle-
téből. A debreczeni kollégium méltán híres, ma már néhai 
mathézis-professzora, Tóth József (született 1823, meg-
halt 1908) élete utolsó éveiben beszélte nekem, hogy Ő, 
mint szupplikáns deák, megfordult Baksay László nagy-
peterdi hajlékában is, a hol a 9—10 éves Sándor gyere-
ket a küszöbön ülve, nagy siránkozás között találta. Mi 
a bajod, kis öcsém? kérdezte a szupplikáns diák, mire 
a kis Sándor elmondta, hogy apja nagyon szegény em-
ber, nem akarja, jobban mondva, nem bírja őt tovább 
taníttatni, hanem mesterinasnak adja. A jószívű diák 
megszánta a nemes törekvésű gyermeket, addig beszélt 
az apjának, hogy csak iskoláztassa tovább is a fiát, a 
szegény ember gyermekei is felnőnek a jó kálvinista 
iskolákban, hogy az apa megváltoztatta szándékát s 
tovább taníttatta fiát. Az 1881. évi debreczeni zsinat 
alkalmával Baksay Sándor fel is kereste Tóth Józsefet 
és köszönetet mondott neki, hogy ilyen sikeres eszköze 
volt a jó Istennek az ő sorsának intézésében. 

Kassa. Révész Kálmán. 

BELFÖLD. 

Az ernyedi diákgyűlés.* 
A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 

enyedi konfereneziáját annak idején én ajánlottam be 
Erdély egyházi köreinek. A gyűlés lefolyásáról lapunk 

* A „Ref. Szemle" július 9-iki számából. 

szerkesztője írt mélyreható kritikával, de nemes jóindu-
lattal teljes tudósítást. De ha a két czikk hangulata 
között nem is lenne meg az az ellentét, a mi megvan, 
már maga az a tény, hogy ifjú barátaimnak Erdélybe 
kibocsátott váltóját én zsiráltam, kötelességemmé teszi 
a beszámolást arról, hogy miért mentünk Enyedre ? 

Ha tréfálni volna kedvem, egy másik kérdéssel 
felelnék: miért ne mentünk volna Enyedre? Az erre 
adott felelet in medias res vezet: azért, mert az egész 
diákmozgalom a protestáns kegyességnek olyan talaján 
született és nőtt fel, a mi a legteljesebb mértékben ide-
gen a „józan" erdélyi kálvinizmus klasszikus földjétől: 
Nagyenyedtől. Más szóval: a diákmozgalom a pietista-
methodista jellegű vallásos típus gyermeke, míg Nagy-
enyed hagyományainál fogva a legtisztább raczionalizmus 
ősi fészke. Két ellentétes világnézet végső sarka ért 
össze az orbói konferenczia látszólag igen jelentéktelen 
tényében. Nekem pedig épen ennek az érintkezésnek a 
létrehozása volt a főczélom, hogy újra homloktérbe ke-
rüljön a döntő kérdés: mi hát a mi evangéliumi pro-
testáns keresztyénségünk ? Azt hiszem, elég fontos kérdés 
különösen azoknak, a kik épen ebből a protestáns ke-
resztyénségnek nevezett valamiből élnek. 

Az a kérdés: erő, élet-e ez a keresztyénség vagy 
pedig szokás, elmélet? Néha-néha elővett háziszer-e, a 
mely szimulál vagy narkózist nyújt a szerint, hogy es-
küvőkor vagy temetéskor használjuk-e — vagy pedig 
egy fényes dialektikával kiépített modern skolasztika, a 
mellyel egy pár kiváltságos elme elkápráztatja a bámész 
tömeget? Az, a ki protestáns keresztyén, csakugyan 
jobb, nemesebb, tisztább és boldogabb-e, mint az, a ki 
nem protestáns keresztyén? Az a kérdés: mit éreztünk 
meg az örökkévalóságból és mi érzik meg rajtunk az 
örökkévalóságból ? 

Erre a kérdésre feleljen meg kiki a maga hite és 
lelkiismerete szerint. Én a magamon és másokon tett 
tapasztalatokból állítom a következőket: A középiskolai 
tanuló leteszi az érettségit a nélkül, hogy egyetlen val-
lásos élményt érzett volna; a theologus nyolcz féléven 
át jelesnél jelesebb kollokviumokat áll ki s mikor meg-
kapja oklevelét, annyit sem érzett még a Jézus Krisztus 
megváltói erejéből, mint egy fanyelű bicsak! A lelki-
pásztor leél egy hosszú életet a Mezőség zúgában s 
halála óráján is átkozza azt a perczet, a melyben a 
szegénység vagy más egyéb papi pályára lépni kény-
szerítette. Pedig ezek még nem a legszomorúbb képek. 
Nézzük csak : mennyiben más, magasabb, nemesebb az 
élete a papnak? Mennyiben hívőbb, apologetább a ta-
nár? Mennyiben élő az a hit, a mely a gyülekezeteinket 
összetartja ? 

Ne gondolja senki, hogy vádolok, — egyszerű be-
ismerésben vagyok. Nem a jóindulaton, nem a szándé-
kon mult eddig is. Hiszen annyi orvosszert próbáltunk, 
a mennyit csak ajánlottak. A középiskolásokra vallás-
tanárokat küldtünk, jeles, fiatal erőket s ma már fárad-
tak és reménytelenek ők is; a theologián elkezdődtek 



a vallásos estélyek, az akadémiai istentiszteletek, biblia-
magyarázatok, praecesek; — s csak az ifjúság nem járt 
el reájuk, vagy ha elment, leírta a beszédeket, hogy 
másutt elszavalja; egyházi értekezletekkel, papi és világi 
gyűlésekkel hatalmas kereteket alkottunk, nagyszabású 
programmot adtunk, felemelő ünnepélyeket tartottunk, 
— de a lelkek nem változtak meg s fehérasztali tószt-
protestantizmus maradt az egész mozgalom fáczitja; 
városi gyülekezeteinkben egyik-másik' papunk szép si-
kerrel amerikázik : síppal-dobbal közönséget fog, persely-
rekordot ér el, de sejtelme sincs arról, hogy az embe-
reknek lelkük is van s Isten üdvösséget is szerzett 
valaha. Szinte húsz esztendeje, hogy nem csináltunk 
semmit, mert még nem döntöttük el azt az elvi kérdést, 
hogy a belmissziói munkásság alapjában egyházi vagy 
világi tevékenység-e ? Szóval: a mi eddigi próbálkozá-
saink és kísérletezéseink eredménytelenek maradtak s 
közeledtünk egyházi életünk csődje felé. Ha élni aka-
runk, újra kell kezdeni az egész munkát. 

A kezdet pedig nem lehet más: az evangélium 
erejével misszionáriusokat nyerni meg. Misszionáriusokat, 
a kik tudatosan hirdessék és éljék az evangéliumot, a 
kik vallják és példázzák, hogy az evangélium Istennek 
ereje minden hívő üdvösségére; a kik igazolják, hogy 
Istennek üzenete van a lelkekhez és a lelkeknek mon-
danivalójuk van Istenhez. Mint mindannyiszor, valahány-
szor az egyház életműködése megszokottá és sablonossá 
vált, tehát majdnem hatástalan lőn: úgy ma is arra van 
szükség, hogy kevesek, kiválasztottak újra visszatérjenek 
a közvetlen üdvtapasztalás ősforrásaihoz és a maguk 
egyéni életükben meg gyülekezeti közösségükben új ta-
vaszt hozzanak a mi kiaszott mezőinkre. Olyan tavaszt, 
a mi eleinte csak egy-két mag, de a saját erejéből egész 
vegetáczió lesz. 

Nos, én az evangéliumi diákmozgalmat épen ilyen 
magnak látom. 

Csiraképességét már megmutatta: Nyolcz év alatt 
annyira megerősödött, hogy már tényezővé kezd válni. 
Egy egész kis gárdát nevelt magának, a kiknél komo-
lyabb, hívőbb, áldozatosabb és mélyebb hatású pásztorai 
nincsenek a magyar egyetemi ifjúságnak. Fiatal embe-
rek, diákok kezdették és művelték (köztük a legidősebb 
sincs még harmincz éves) s íme: egy egész kis tábort 
toboroztak maguk köré, épen a diákság legjavából. Húsz-
harmincz tiatal ember, a ki mikor vallásról beszél, tapasz-
talásra hivatkozik, a ki a legszerényebb eszközzel képes 
pár nap alatt olyan mély és olyan erős vallásos hatást 
elérni, a minőt éveken át tartó professzori és igehirdetői 
munkával nem tudunk elérni; egy kis diáktábor, a me-
lyik már eddig hihetetlen dolgokat mívelt: tagjait meg-
tanította a testi és lelki tisztaságra s levonatta velük a 
jézusi etika végső következményeit. Az imádkozó orvos-
növendék, a bibliát magyarázó tanárjelölt épen úgy ter-
mészetes jelenség náluk, mint az a diák, a ki egész 
éven át privát órákat vállal, csakhogy egy szegénysorsú 
osztályos társának kifizethesse az internátusi diját: vagy 

pedig az az érettségire készülő ifjú, a kinek az erkölcsi 
súlya alatt az egész osztály kimondja, hogy nem fog 
puskázni a vizsgán ! A ki tud még egyetlenegy ifjúsági 
mozgalmat, a mely ilyen ere'dményeket ért el, álljon elő 
vele. De az, a ki nevelő létére férfikora alkonyáig egyet-
len ilyen eredményt el nem ért: az ne nevesse ki a 
diákokat és ne törjön pálczát fölöttük! 

Hatásuknak titka pedig ez: Először is öntudatos 
és határozott döntést kívánnak a Jézus Krisztusban való 
élet mellett, még pedig egyéni tapasztalat alapján s az-
után az ily módon hitet valló barátot a maguk hitköz-
ségükhöz beiktatják és ott megtartják. A léleknek ez a 
válságos megrendülése áll az ő egész hitéletük közép-
pontjában s annyi erejük van, a mennyi pszichikai energia 
szabadul fel a leikükből e megrendülés következtében. 
Theologiájuk, metafizikájuk legalább is hivatalos ideologia 
formájában nincs: Jézus Krisztusban a megváltó Istent 
találják meg, a ki személyesen pásztorolja őket a maga 
örökkévaló igéjével, a mely a bibliából szól hozzájuk. 

Épen azért nem kell őket egyik-másik nyilatkoza-
tuk alapján elítélni. Rájuk nézve a lelki hatás, az ige 
foganatja a fő és ezért illusztráczióik sokszor vezetnének 
dogmatikai ellenmondásokra, vagy képtelenségre — mint 
a legtöbb illusztráczió —, ha nem mint képet, hanem 
mint tételt fogjuk fel azokat. Maguk tiltakoznának leg-
inkább az ellen, hogy az ő előadásaik egyik-másik 
tételéből az egész diákmozgalom hivatalos theologiáját 
megkonstruálják. Sőt az egyetemes diákmozgalmat épen 
a theologiai egyoldalúság tudatos kerülése jellemzi leg-
inkább. A ki egyszer elfogadta a személyes megváltás 
központi tényét és a bibliában meghallja Isten szavát: 
azt már csak módszertani kérdések választhatják el a 
diákmozgalom világától, de nem elvi különbségek. Már 
pedig milyen evangéliumi prot. keresztyénség az, a melyik 
ezt a kettőt tagadja, vagy középponti helyéről eltolja? 
Távol legyen tőlem az, hogy én a diákmozgalomra rá-
bizonyítsam a modern theol. álláspontot. Csak azt állí-
tom, hogy az igazi modern theologia közösségre léphet 
a diákmozgalom mögött álló világnézettel egy mind-
kettőjüknél hatalmasabb valóságnak: a tettnek a meze-
jén. Én reám nézve pedig ez a lehetőség egyszersmind 
lelkiismereti kényszer is. 

Kétségtelen dolog, hogy minden olyan kegyesség-
típus, a mely középpontjába a megtérést ós újjászületést 
helyezi, könnyen rabja lehet bizonyos methodusnak. 
Még pedig nem azért, hogy maga-módszert követ, mert 
ezeknek az irányzatoknak épen az az előnyük, hogy 
van módszerük, hogy a lelki élet tényeinél el tudnak 
járni, míg mi csak beszélünk ilyen tényekről; hanem 
azáltal, hogy mikor a lélek szabad röpte meglanyhul, 
egvik vagy másik módszert az igazi kegyesség sine qua 
non-jának, abszolút feltételének tekintik s azzal mérik 
magának a keresztyén életnek mélységét és igazságát. 
Ez irányban nincs tapasztalatom a magyar diákmoz-
galomról, de látatlan is reájuk merném mondani, hogy 
ilyen természetű kísértések igen komolyan fenyegetik. 



Ám azt egész bizonyosan tudom, hogy épen legjobbjaik 
határozottan küzdenek e kísértéssel és sokkal inkább 
megérdemlik ezen a téren is a segítő kezet, mintsem 
az óvásra emelt, vagy a fenyegető kezet. Ha ezek az 
ifjú emberek, a kik ismerték az én theol. világnézetemet 
és igehirdetői értékrendszeremet, rokonszenvvel és biza-
lommal közeledtek hozzám, elvárhatják tőlem és a hoz-
zám hasonló gondolkozású öreg diákoktól, hogy az idő-
sebb testvér szeretetével és tanácsával melléjük álljunk. 
Hiszen ők volnának a legboldogabbak, ha egyszer egy 
nagy konferencziára nem ők volnának kénytelenek szel-
lemük bélyegét rányomni, hanem rányomnák az őket 
most még idegenkedve fogadó egyházi és theol. vezér-
egyéniségek, úgy azonban, hogy el ne mosódjék az az 
eredeti bélyeg, a melyet az egész mozgalomra a Jézus 
„szelleme" nyomott. 

íme, ezek miatt az okok miatt jártam abban, hogy 
Enyedre jöjjön a diákkonferenczia. Őszintén megvallom: 
nemcsak, hogy nem csalódtam, de egyénileg áldott és 
termékeny órákat töltöttem közöttük. Láttam közép-
iskolás diákokat elmerülni a közös bibliaolvasásban és 
hallottam kálvinista diákokat önként ós zokogva imád-
kozni. IJjra láttam a lelkiség realitását a szemem előtt 
felragyogni és megéreztem, hogy nem szabad addig 
pesszimistának és reménytelennek lennünk, a inig egy 
élő Isten Úr felettünk. Ezeket meg kell köszönnöm a 
keresztyén diákoknak azzal, hogy vajha mihamarabb ne 
csak én nekik, hanem ők is köszönhetnének valamit 
nekem, akármilyen csekélység legyen is az önmagában, 
de a legtöbb, a mi tőlem kitelhetik! 

Ravasz László. 

SZOCZIÁLIS ÜGYEK. 

Ideges, hiú nők, 

A szegedi állami felső leányiskola évzáró-ünnep-
ségén Várady Erzsébet dr. tanárnő olyan beszédet mon-
dott, a mely megérdemli, hogy szerte az országban ol-
vassák és — tapsoljanak neki. Kemény kritikája ez a 
divat hóbortjaiban tobzódó asszonyoknak, a kiknek pá-
váskodása sehogysem illik a nagy idők komolyságához. 
De beszéljen magáért maga a beszéd: „Gondoljuk csak 
át, mit míveltünk azalatt a puha, meleg otthonunkban, 
míg dideregve, éhezve, sebektől borítva tíz hónapig nem 
pihent a kiizdő hadsereg. A régi világban a nők a vár-
vívásban is résztvettek, Szabadságharczunk nagyasszonyai 
lerakták ékszereiket a haza ölébe, elküldték fiaikat a 
zászló alá s maguk addig áhítattal dolgoztak otthon a 
férfi helyett. S ha megjöttek, mint hősök rongyosan, 
véresen, gyöngédséggel fogadták, kitartással ápolták. 
Ma ? Léha kaczagástól hangos az utcza, ideges, hiú nők 
tolonganak mindenütt, a hol czifra rongyokat árulnak. 
Ékszerektől csillognak, kincseket pocsékolnak, a mikor 
minden fillérrel egy-egy jajszót lehetne megszüntetni. 
Nem látják a nyomort, a kiknek olyan finom érzékük 

van a divat nüanszai iránt. Nem — nem magyar nők 
ezek ; ugrándozó pojáezák, érzéketlen figurák, a melyek 
nem képesek felismerni az élet igazi értékeit. A világ-
háború feneketlen örvénye felkavarta az élet árját. Hiú 
versengés, pénzsóvár kapzsiság, ápolónői köntösbe buj-
tatott léliaság, czifra hamis gyász és sok más salak 
úszik a felszínen." A leányokhoz intézett felhívással 
fejezte be beszédjét: „Lelkes magyar lányok ! — mondta. 
Rátok vár a feladat: kidobni a salakot. A történelem 
nagyasszonyaitól tanuljatok. Tanuljatok meg lemondani 
zúgolódás nélkül. A mikor aggódó, szorongó szivetek 
elernyed, erősítsétek azt kezetek munkájával. Dolgoz-
zatok a küzdő hősökért, a szenvedő sebesültekért. Ad-
jatok kenyeret az apátlan árvának. A ki maga szenved, 
az tud könyörülni. A ki maga bízik, az tud vigasztalni. 
Alakuljon egy szövetséges hadsereg, a magyar lányoké, 
a jövő nemzeté. Hadsereg, a melynek nem kell ékszer, 
divat, korzó, a mely lemond a fehér kenyérről. Lányok 
szövetsége, a hol a szív uralkodik, nem a hiúság. Piros 
szívetek, égő lelketek, tiszta szemetek megtalálja majd 
a hiányt, a mit pótolni kell. Jeltelenül, hangtalanul, 
komolyan és bátran fogjatok a feladathoz." Eddig a beszéd, 
a minek az elolvasása után azt kérdjük : talán a pesti 
korzón járt ? 

Budapest székesfőváros 
női kertészeti tanfolyama. 

Budapest székesfőváros tanácsa a szocziálpolitikai és 
közművelődési ügyosztály előterjesztésére a női kereseti 
viszonyok javítása czéljából és régóta tapasztalt szük-
séglet kielégitése végett elhatározta egy önálló női kertészeti 
tanfolyam létesítését. A tanfolyam addig, a míg számára 
a főváros esetleg megfelelő épületről és gyakorlótelep 
berendezéséről gondoskodhat, a földmívelési miniszter úr 
hozzájárulásával a budapesti m. kir. kertészeti tanintézet 
épületébén, a Gellérthegy legegészségesebb és legszebb 
déli oldalán fekvő és kitűnően berendezett gyakorló te-
rületén talál elhelyezést, a hol a szakszerű tanítás min-
den igénye teljes mertekben kielégíthető. 

Az önálló női kertészeti tanfolyam két évfolyamra 
tagozódik: az alsó és felső tanfolyamra és tanítási ter-
vénél fogva egyaránt kiválóan alkalmas nemcsak arra, 
hogy a jómódú szülők gyermekei hajlamuknak megfelelő 
hasznos kedvtelésből a kertészkedésben alapos képzést 
nyerhessenek, hanem arra is, hogy a ráutaltak a tan-
folyamok elvégzésével az önálló kenyérkereseti foglal-
kozáshoz szükséges tudást elsajátítsák. 

A növendékek az alsó tanfolyamban, vagyis az első 
évben a zöldségtermelés minden ágában szakavatott ki-
képzésben részesülnek, úgy hogy azok a növendékek, a 
kik az első év után a tanfolyamot elhagyják, a zöldség-
termelés önálló végzésére képesek s ezt a tudásukat 
azután akár saját területükön önállóan, akár pedig más-
nak a szolgálatában gyakorolhatják és ezzel megélheté-
süket biztosíthatják. 

Ugyanezen alsó tanfolyamban a növendékek meg-
szerzik az alapismereteket a gyümölcstenyésztés, virág-



termelés és virágkötészet köréből is cs az ezekkel kap-
csolatos rajzban, tervezésben, kertipari gyakorlatokban, 
az üzemismeretekben, a termények feldolgozásában, el-
tartásában és értékesítésében. 

A tanfolyam hallgatói közül azok, a kik még szé-
lesebbkörü szakismereteket óhajtanak elnyerni, egy to-
vábbi esztendőben, a felső tanfolyamban a gyümölcs- és 
szőlőtenyésztésnek minden ágát, valamint a virágtenyész-
tés és ezzel kapcsolatos egyes specziális kultúrák tenyész-
tését és hajtatását, növényházak kezelését sajátíthatják 
el, úgy hogy a felső tanfolyamot végzett növendékek is 
úgyszólván a kertészet minden ágában gyakorlatilag tel-
jesen kiképezve hagyják el a tanfolyamot és léphetnek 
a gyakorlat és a kenyérkereső életbe. 

A tanfolyamon a tanítás évenkint szeptembertől a 
következő év június hó végéig s a nyári időszakban fel-
váltva, egyik évben július, a másik évben augusztus 
havában, tehát 11 hónapon át tart. A tanítás hétköz-
napokon d. e. 8—12-ig, d. u. 3—6-ig folyik. Napközben 
a növendékek együtt maradnak. A 12-től 3 óráig ter-
jedő idő közös ebédre és pihenésre van szánva. 

A növendékek az ebédet az iskolában önköltségen 
kapják, vagyis a növendékek az élelmezéshez beszerzett 
anyag tényleges árát térítik csak meg; a költség ebé-
denkint kb. 1 K-át fog kitenni. Ebédre a növendékek 
levest, húst, főzeléket ós tésztát kapnak. 

A beíratások a budapesti m. kir. kertészeti tan-
intézetben (1. ker., Gellérthegy, Ménesi-út 45. szám) a 
tanév befejeztével június hónapban és szeptember 8-tól 
szeptember 15-ig tartanak. 

A tanfolyamra oly egészséges növendéket vesznek 
fel, a kik 14-ik életévüket betöltötték, a polgári iskola 
ÍV-ik osztályát elvégezték vagy ezzel egyenlőértékíí más 
előképzettséggel bírnak. Biratási díj 20 Ív, tandíj fejé-
ben pedig 100 K fizetendő évenkint. A tanítás szeptem-
ber 15-én veszi kezdetét. m. k. 

IRODALOM. 
A madarak ós fák napjáról szóló iskolai jelen-

tések V. évkönyve, mely az 1914. évi ünnepélyekről 
számol be, az Országos Állatvédő Egyesület kiadásában 
és Fodor Árpád tanár, főtitkár szerkesztésében megjelent. 
A 8 íves könyv 7700 iskola jelentéséből készült a tavalyi 
6300-zal szemben. A bezetés hálásan közli a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter és a herczegprímás elismerő 
iratait, az egyházi főhatóságoknak 31 állatvédelmi 
pásztorlevelóről és a kir. tanfelügyelőségeknek 44 kör-
rendeletéről számol be. Erre következik a 72 kir. tan-
felügyelőség és kirendeltség jelentéseinek áttekinthető 
ismertetése, Fiume és Horvát-Szlavonország magyar is-
koláinak híradása, majd a 3 statisztikai tábla, össze-
foglalás, középiskoláink természetvédelméről szóló szakasz 
és két mintaelőadás a madarak és fák napjára dr. Gaál 
István egyet. m. tanár és Sztancsik László áll. polg. 
isk. tanár tollából. Az évkönyv ismét az intézmény nagy-
mértékű fejlődéséről tesz tanúságot. Faültetés 5672, az 
Országos Ifjúsági Madár védő Liga fogadalom tétele 3187, 
kirándulás 4841, közönség 3321 helyen volt. E nagy 

számok mind haladást és a nemzetnevelő intézmény bol-
dogulását mutatják. 

A Protestáns Szemle júliusi száma nagyon gazdag 
tartalommal jelent meg. A főbb czikkek : 1. Isten aka-
ratának cselekvése. Marjay Károly, 2. A háború a 
nemzetközi jog megvilágításában. Dr. Eöttevényi Nagy 
Olivér. 3. A hit, szeme. Dr. Makkai Sándor. 4. Kultúr-
históriai bevezetés Pál apostol korához. Vásárhelyi Jó-
zsef. 5. Az „örök béke" kérdése. Szelényi Ödön. 6-
A háború pedagógiája. 7. Föltámadott a tenger. Kristóf 
György. Végül az „apró kritikák" és a „jelek és ma-
gyarázatok" czímű rovatok egészítik ki s dicsérik a gon-
dos szerkesztőt: dr. Ravasz Lászlót. 

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 íillér, 
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. 

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. 

A repülőgépekről. A repülőgép szereplése a mai 
háború egyik legérdekesebb fejezete, napról napra olvas-
suk eredményeit, a légi harczok és bátor felderítések 
érdekességeit s ha valaha, akkor most válik érdekessé 
mindaz, a mi a repülőgép fejlődésére, szereplése a hábo-
rúra való alkalmazására vonatkozik. Közszükségletet elé-
gít ki Wittmann Viktor korán elhunyt magyar aviatikai 
szakemberünk, mikor a Magyar Könyvtárban érdekes 
füzetet írt a repülőgépekről, különös tekintettel hadi al-
kalmazásukra. A füzet röviden, világosan, minden szük-
séges és érdekes dologra kiterjeszkedve mondja el mon-
danivalóit s a közönség érdeklődését mindenképen ki-
elégíti. 

A világháború naplója. E czim alatt Radó Antal 
vállalata, a Magyar Könyvtár, új sorozatot kezd. Napról 
napra, a hogy az események történtek, közli egymás-
után a világháború eseményeit az eredeti dokumentumok, 
vezérkari jelentések, hivatalos közlések, hitelesnek be-
vált adatok alapján, úgy hogy e napi adatok mozaik-
jából minden olvasónak mintegy a szeme előtt alakul ki 
az egész háborúnak pontos és részletes képe. Az egyes 
események a maguk szerves kapcsolatában, előzményeik-
kel és következményeikkel együtt jelennek meg, a har-
czok hullámzása, mely az újságokból a napról-napra 
figyelő közönség előtt csak töredékesen volt érthető, itt 
szemléletessé válik. Az olvasó nagy vonásaiban a há-
ború krónikaszerű történetét kapja meg s minden törté-
netírásnak a krónika lévén a kezdete, jelentékenyen 
közelebb jut azoknak az eseményeknek a teljes meg-
értéséhez, a melyek oly mélyen belevágnak életébe. 
A sorozat most megjelent első füzete a háború diplo-
mácziai előzményeit adja a szarajevói merénylettől kezdve 
a háború kitöréséig, folyamatos, érdekes előadásban, a 
kiadott diplomácziai akták alapján s azoknak felhasz-
nálásával. Az első füzet ára 60 f. 

Madách a Magyar Könyvtárban. Az ember tragé-
diája a népszerűség ú j állomására érkezett: fölvették a 
Magyar Könyvtárba, a hol ezentúl 60 fillérért megveheti 
bárki. Mindenki tudja, hogy az ilyen rendkívül olcsó 
kiadás mennyire népszerűsít egy művet: lehetővé teszi. 



hogy mindenki, a legszegényebb ember s a szegény sorsú 
fiatalság, a klasszikus művek legbuzgóbb olvasóközön-
sége is megszerezze és gyönyörködjék benne. A Magyar 
Könyvtár kiadása az ügyhöz méltó gonddal készíilt, Csá-
szár Ernő rendezte sajtó alá. ügyelve a szöveg pontos-
ságára s tájékoztató bevezetést is írt hozzá. Az új ki-
adás így bizonyára meg fogja tenni e maga kulturális 
hatását s el fogja érni azt a széleskörű elterjedést, a 
melyre hivatva van. A füzet ára 60 f. 

A katona a magyar költészetben. Kitűnő írónk, 
Kozma Andor pompás tanulmánya, melyet nemrég a 
Kisfaludy-Társaságban olvasott fel, most könyvalakban is 
megjelent a Magyar Könyvtár vállalatában. A tanulmány 
friss, színes képben mutatja be a katona-ideál ábrázo-
lását, a hogy a magyar költészetben kezdettől fogva sze-
repelt s ezzel egyúttal nagy vonásaiban megrajzolja a 
magyar katona jellemképét is. Ára 30 fillér. Valamennyi 
füzet a Lampel R. (Wodianer F. és íiai) czég kiadásá-
ban jelent meg. 

EGYHÁZ, 

Lelkészbeiktatás. Felméry Albert aszalói lelkészt 
június 6-án iktatta be Révész Kálmán esperes, a ki, mint 
volt főnöke, szívreható beszédben ajánlotta az ifjú lelki-
pásztort a gyülekezet szeretetébe, bizalmába, jóindulatába. 
Jelen volt a beiktatáson Darvas Béla kir. kamarás is, 
mint az egyházmegye világi képviselője s az ongai egy-
ház főgondnoka. Gratulálunk ! 

Uj doktor. Molnár Jenő dévai s.-lelkész június 
19-én tett a kolozsvári egyetem filozófiai fakultásán 
„Gourd János Jakab vallásfilozófiája" czímű tanulmánya 
alapján bölcsészettudori szigorlatot „summa cum laude" 
fokozattal. Az ifjú doktornak szívből gratulálunk és ki-
tartást kívánunk ! 

A dunáninneni ev. egyházkerület lelkészértekezlete 
f. évi augusztus hó 25-én d. u. lesz Pozsonyban. Előze-
tesen a következő tárgyakat jelezhetjük: 1. D. Baltik 
Frigyes püspök elnöki megnyitója. 2. írásmagyarázat, 
tartja lic. Schmidt K. J. 3. Á vallásos iratok terjesz-
tésének rendszeresítése és anyagi támogatása. Előadó : 
Kovács Sándor theol. akad. tanár. 4. A tábori lelkészi 
szolgálatra bevonult lelkészek gyülekezeteinek gondozása. 
Itt volna már az ideje ez utolsó pontot nálunk is meg-
beszélni és gyorsan, energikusan intézkedni! 

Hagyomány- A szombathelyi „Diakonissza-alap" 
javára néh. Klein Friderika 10,000 K-t hagyományozott. 
Követendő példa e hagyomány. Áldás emlékére ! 

Jogerős egyházmegyei bírósági ítélet. A kon-
venti elnökség 1915 május 12-én 2304/1915. szám alatt 
kelt leiratában hivatalosan értesítette az amerikai keleti 
egyházmegye esperesi hivatalát, hogy „az amerikai keleti 
egyházmegyének Gerenday László fegyelmi ügyében 
hozott ítélete jogerős". A mi azt jelenti, hogy Gerenday 
László sem Magyarországon, sem (hazai fenhatóság 
alatt) Amerikában nem viselhet magyar ref. lelkészi 
hivatalt, mert azon fegyelmi eljárás során, a melyet 
Gerenday ellen még dr. Antal Gábor püspök s gróf 
Dégetifeld József főgondnok konventi elnökök hivatalból 
indítottak s a melyet az amerikai keleti egyházmegye 
törvényszerűen lefolytatott, Gerenday László az egyházi 
hivatal viselésétől való végleges megfosztásra ítéltetett 
ós a s.-lelkészi oklevele érvénytelennek nyilváníttatott. 
Gerenday jelenleg New-Brunswickon lelkószkedik, azon 
presbiteriánus egyház szolgálatában, a melyik a hazai 

egyházhoz csatlakozott new-brunsvvicki egyházunktól el-
perelte a templomot. Bizony szomorú dolog ez! 

Harangból ágyú. Okécske is csatlakozott azon 
áldozatos mozgalomhoz, mely templomaink harangjait 
nemzeti ügyünk szolgálatára a hadvezetőségnek aján-
dékozta. Ötödik harangját felajánlotta a hadsereg czéljaira. 

A tábori lelkészek összeírása. A honvédelmi mi-
nisztérium egy most kelt rendeletével kimutatását kéri 
mindazoknak a lelkészeknek (káplánoknak), a kik tábori 
lelkészi szolgálatra alkalmasak és polgári alkalmazásuk-
ban nélkülözhetők. A névjegyzék a következő rovatokkal 
állítandó ki: 1. Név. 2. Tartózkodási hely. 3. Illetőségi 
község. 4. Születési év. 5. Nyelvismerete. 6. Önként 
jelentkezik tábori szolgálatra? 7. Megjegyzések. A név-
jegyzékbe csak a tartalékos honvéd segédlelkészek és 
a honvédség póttartalékának nyilvántartásában álló ama 
lelkészeket kell felvenni, a kiket a közös hadsereghez 
még tábori lelkészekké nem neveztek ki és a kik eset-
leges pótlásokra még rendelkezésre állanak. 

A pozsonyi theol. akadémia 49 hallgatóját a had-
ügyminiszter önkéntes jelentkezésük következtében a kla-
genfurti és villachi kórházakba rendelte betegápolóknak. 
Nagy részüket előbb a pozsonyi különböző kórházakban 
teljesített szolgálatuk alól felmentették és a kórházi pa-
rancsnokság napiparancsa igen elismerő és dicsérő sza-
vakkal méltatta szolgálataikat és köszönetét fejezte ki 
munkájukért. F. hó 3-án este az „Erős várunk . . . " 
éneke hangjaival elutaztak Bécsen keresztül rendelteté-
sük helyére. Isten kegyelme vezesse, lelkesítse, erősítse 
a fiatal betegápolókat, hogy a sebesülteknek, betegek-
nek s haldoklóknak testi enyhülést és igazi evangéliumi 
vigasztalást is nyújthassanak. 

Egyházmegyei gyűlések. A belsösomoggi ref. egy 
házmegye f. évi június 30-án Somogy csurgón tartotta 
meg ez évi rendes közgyűlését. Reggel fél 8 órakor 
istentisztelet volt a templomban, melyen Nagy Lajos 
esperes imádkozott. Huszár Aladár egyházmegyei gond-
nok beszédében kitartásra, példaadásra s a lelkipásztori 
gondviselésnek hatványozott mértékben való gyakorlására 
buzdította az egyházmegye papságát. A beszéd hatása 
alatt még a gyűlés, folyamán 226 K gyűlt össze, mely 
nyomban át is adatott a sebesült katonákat gondozó és 
foglalkoztató központi egyesületnek. A tárgysorozat első 
pontja az esperesi jelentés volt. Mély hatást keltett a 
jelentésnek az a része, melyben a magyar ref. püspöki 
kar nesztorát, az agg patriárchát, az édesen zengő, 
tősgyökeres magyar nyelvnek egyik leghivatottabb mű-
velőjét : Baksay Sándort parentálta el. Elfogadta az egy-
házmegye ügyészének azon indítványát, melyben a kerü-
let útján felkéretik a Konvent, miszerint a 249/913. sz. 
konventi határozat módosításával utasítsa az egyházra, 
elnökséget, hogy jövőben csak oly esetekben indítsák 
meg a fegyelmi eljárást a dologi tandíj kárpótlás kérvé-
nyezésének elmulasztásáért az illető lelkészek s a pres-
bitériumok ellen, a mikor a következményekkel járó 
mulasztás alapos jelenségei látszanak fenforogni, egyéb 
esetben pedig az eljárást elnöki végzéssel szüntessék be. 
Egy másik indítványból kifolyólag felkéretik a Konvent, 
hogy a következő felszámítás alkalmával az egyházi 
hivatalnokok terményjárandóságait a mostani alacsony 
árak helyett kellő értékükben váltsa meg. Elfogadtatott 
az esperes azon indítványa is, melyben felkéretik a Kon-
vent, hogy az 1913 április 23—26. napján tartott ülése 
jegyzőkönyvének 119/3. pontját ekként szíveskedjék 
módosítani: „Káplánfizetés legfeljebb egy év tartamára, 
valamint az ezen egy évet közvetlenül követő nyugdíja-
zási eljárás ügyrendszerű időtartama alatt, legfeljebb 



azonban félévig s végül azon lelkészeknek, kik segéd-
lelkészt nem tartottak, nyugdíjazási kérvényük beadá-
sától számított félévig folyósítható, t. i. míg a nyugdíja-
zási eljárás véget ér !" — A pestmegyei ág- h. ev. egy-
házmegye július 7-éit Budapesten a Deák-téri díszteremben 
tartotta közgyűlését. Sárkány Béla főesperes imája után 
Földváry Elemér egyházmegyei felügyelő szép beszédet 
mondott. Többek közt ezeket mondotta: „Erős csak az a 
nemzet lehet, mely tiszta erkölcsű és vallásos. Az egy-
ház az, melyet e nehéz időkben súlyos felelősség terhel, 
de a legnemesebb és leghálásabb feladatnak néz elébe. 
Itt a legszebb idő és alkalom; az evangéliumi igazságok 
érvényesítésére és alkalmazására össze kell fogni az 
egyház minden tagjának, legfőképen a lelkészi karnak 
a keresztyén szeretet gyakorlásával, az evang. hit meg-
erősítésére. Ha a hívek azt tapasztalják, hogy az egyház 
volt az, mely vigasztalt, mely erősített, buzdított, lelke-
sített, mely élesztette bennünk a reménységet, mely 
imádkozott velünk és az Istenhez vezette őket — akkor 
hivatása magaslatán állott az egyház és áldást fakaszt 
mindenfelé. Ha ezt elhanyagoljuk, bűnös mulasztást kö-
vetünk el és magunkra vessünk, ha a hívek elfordulnak 
az egyháztól. Szívleljük meg az Evangélium tanításait!" 
Okos, igaz szavak ! Bárcsak meghallanák, a kiket illet. 
Megalakulás után főesperes jelentését hallgatta meg a 
közgyűlés. Kegyelettel emlékezett meg Baksay Sándor 
ref. püspök haláláról. Majd Kruttschnitt Antal tanügyi 
esperes jelentése következett. Kovácsy Kálmán főjegyző 
indítványára s Noszkó István hozzászólásával kéri a 
gyűlés a Luther-Társaságot, hogy titkárt állítson be. 
A katonák és sebesültek között kiosztandó vallásos ira-
tok költségeire 100 K-t szavazott, meg s Kovácsy Kál-
mán ez összegei főjegyzői tiszteletdíjával: 100 K-val 
nyomban 200 K ra emelte. 

Adomány. A katonák közt terjesztendő evangéliumi 
iratok javára Túrós József kaposvári illetőségű őrmester, 
a ki Budapesten fekszik, mint sebesült katona, 2 lv-t 
adományozott. Különös becse van minden ilyen fillérnek! 

„A Protestáns Központi Sajtóiroda" kezdetű hí-
rünkre vonatkozólag Békeffy Gézától, az Országos Köz-
ponti Sajtóiroda vezetőjétől levelet kaptunk, melyben a 
maga mentségére többek között a következőket írja; 
„Sok jóakaróm és ismerősöm előtti igazolásomra csak 
annyit kérek közölni, hogy közvetlenül a konvent májusi 
tanácskozásainak befejeztével, a hol — én sajnálom leg-
jobban, hogy nem lehetett szerencsém — más elfoglalt-
ságomból kifolyólag hosszabb ideig távol kellett lennem 
Budapestről. A konvent nagynevű elnökének haláláról, 
sajna, már csak olyan időben értesültem, a mikor csak 
annyi időm maradt, hogy a tudósítás ellátásáról gondos-
kodhattam. A tudósítás a Magyar Távirati Irodának — 
melynek van szerencsém munkatársa lehetni - vasárnap 
éjjeli kiadásában meg is jelent." Elfogadjuk a magya-
rázatot. Csak azt kérjük, hogy ezután másként legyen. 
Béke velünk ! 

Tilos szeszes italt adni az átutazó katonáknak. 
A belügyminiszter már a háború kezdetén rendeletet 
adott ki, a mely szerint a hadbavonuló katonáknak, 
valamint a harczmezőről visszatérő sebesülteknek és ál-
talában véve az összes átutazó katonáknak egészségük meg-
óvása érdekében szeszes italokat adni tilos. Á keres-
kedelmi miniszter pedig ugyanezen indokoktól vezérel-
tetve, felhívta az államvasutak igazgatóságát, hogy a 
vasúti vendéglőkben az alkoholtartalmú italoknak a 
legénységi állományhoz tartozó katonai egyének részére, 
valamint a katonai szállítmányok továbbításával foglal-
kozó vasúti személyzet részére való kiszolgáltatását e 

szolgálatuk tartamára tiltsa meg és egyúttal a magán-
vasutak igazgatóságait hasonló intézkedés megtételére 
szólította fel. Ezt a vasúti vendéglők bérlőinek szóló 
tilalmat azonban, a hadügyminiszter hivatalos értesülése 
szerint, sokhelyütt kijátsszák akként, hogy a pályaudvar 
közelében lévő vendéglőkből és italmérésekből a kato-
náknak a vasúti kerítésen, vagy sövényen szeszes ita-
lokat nyújtanak át. A belügyminiszter ennek folytán a 
törvényhatóságok első tisztviselőjét újból és nyomaté-
kosan felhívta a pályaudvarok közelében fekvő vendéglők 
és italmérések legszigorúbb ellenőrzésére abban az irány-
ban, hogy a szeszes italok elárúsításánál szabálytalan-
ságok ne követtessenek el s különösen akadályoztassa 
meg rendelkezésére álló minden törvényes eszközzel azt, 
hogy a pályaudvarokat határoló kerítéseken, vagy sövé-
nyeken át, vagy más meg nem engedett helyeken vagy 
módokon katonáknak akár pénzért, akár ajándékkép 
szeszes italokat adjanak. — Ez szép, de micsoda intéz-
kedések történnek az itthon lévő, kiképzés alatt álló 
katonákra nézve ?! 

Olvasóink figyelmét külön is felhívjuk Bányay és 
Kálmán, a főváros ez előkelő, jó ref. czégének lapunk 
mai számában megjelent hirdetésére. Kérjük egyúttal, ha 
valamelyik nálunk hirdetett czégnél vásárolnak : minden 
alkalommal hivatkozzanak lapunkra! 

ISKOLA. 
A budapesti ág. h. ev. főgimnázium értesítője. 

Közzéteszi dr. Hittrich Ödön igazgató. Az értesítő elején 
megilletődve olvassuk az intézet azon volt tanítványai-
nak nevét, a kik hősi halált haltak. Jól ismert nevekkel 
találkozunk e szomorú listában; ott vannak: dr. Zsi-
linszky Tibor és Bendl Kálmán (az ev. főpénztárnok fia), 
ifj. Góbi Imre, Daday Ernő, Surányi Károly nevei . . . 
A tanárok közül három teljesített hadiszolgálatot. Az inté-
zetnek összesen 653 tanulója volt, vallás szerint 198 ev., 
50 ref., 3 unit,, 61 r. k„ 1 g. k., 340 izr. 

GYÁSZROVAT. 
I)r. Sáringer János, a kisújszállási ref. főgimná-

zium rendes tanára, felavatott ref. lelkész f. hó 12-én 
életének 44-ik, tanári munkálkodásának 20-ik évében 
hosszabb ideje tartó súlyos betegség után a csongrád-
inegyei Gyóján elhunyt. Temetése július 14-én d. e. volt 
Tiszaugon. A nagy tudású és kiváló sikerrel működött 
jó tanárnak emlékezetét hálás kegyelettel őrzi az in-
tézet. Áldott legyen emléke ! 

Ifjú hőseink hősi halála. A kolozsvári theologiai 
fakultás nagy reményekre jogosító hallgatója, Kun Zsig-
mond a bukovinai felszabadító harczokban mint zászlós 
esett el. Adorján Gyula, a kolozsvári theol. fakultás in-
ternátusának növendéke, a héjjasfalvi lelkész lia, 3-ad 
éves tanárjelölt is áldozatul adta ifjú életét a hazáért. 
Legyen áldott emlékezetük, dicső példaadásuk pedig 
lelkesítő mindnyájunk előtt. 

Pályázati hirdetés. 
A kunszentmiklósi ref. főgimnázium fenntartótes-

tülete pályázatot hirdet egy — f. é. szeptember elsején 
nyugdíjazás folytán megüresedő — rendes és két — az 
iskola fejlesztése következtében újonnan szervezett — 
helyettes-tanári állásra, amely helyettestanári állásoknak 
rendessé való átszervezése a közeljövőben tervbe van véve. 



A rendes-tanári állásra természetrajz—földrajz-
szakos, a helyettes-tanári állásokra középiskolai vallás-
tanári és rajztanári képesítésű tanárok vagy tanárjelöltek 
pályázhatnak. A vallástanári állással az egyházi ének-
lésnek, a rajztanári állással a rajzoló geometriának, a 
a görögpótló és szabadkézi rajznak tanítása egybe van 
kötve. Kötelezhetők a megválasztott tanárok más — fő-
leg rokon — tárgy tanítására. 

A rendes-tanár javadalma a fenntartótestület pénz-
tárából negyedévi előleges részletekben fizetendő 2400 K 
törzsfizetés, 650 K lakáspénz és öt ízben esedékes 
200—200 K korpótlók. A helyettes-tanárok javadalma 
1600 K fizetés és 400 K lakáspénz. 

A pályázathoz mellékelendők: 1. Keresztelő levél, 
2. Tanári oklevél, vagy felsőbb iskolai tanulmányok 
igazolása, 3. Előbbeni alkalmazásról szóló bizonyítványok, 
4. Katonai kötelezettséggel szemben fennálló viszony 
igazolása, 5. Orvosi bizonyítvány a pályázónak a tanári 
pályára alkalmas voltáról, 6. Nős pályázónál esketési 
bizonyítvány. 

A pályázati kérvények beadásának határideje: 
augusztus 5. 

Az állás szeptember 1-én elfoglalandó. 
Kunszentmiklós, 1915 július 13. 

A'postol Pál, 
gímn. igazgató. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
I. A. Köszönjük, megérkezett. A július 25-iki számban kö-

zöljük. 

Felelős szerkesztő: B. P a p Is tván. 

Pályázat helyettes-tanári állásra. 
A dunántúli ref. egyházkerület pápai főgimnáziu-

mánál az 1915—16. tanévben betöltendő lesz egy he-
lyettes tanári állás magyar-latin szakcsoporttal. 

Okleveles alkalmazott javadalmazása 2000 K; a 
kinek nincs oklevele, 1600 K-át kap. 

A kötelező heti órák száma 20. Azok a református 
vallású tanárok és tanárjelöltek, a kik az állást el akar-
ják nyerni, kellően (születési, érettségi, hadkötelezett-

ségi, orvosi bizonyítvánnyal s képesítettségüket igazoló 
okirattal) fölszerelt s a főiskolai igazgató-tanácshoz czím-
zett folyamodásukat 1915 aug. 20-ig küldjék be a ref. 
főgimnázium igazgatóságához Pápára. 

Pápa, 1915. évi július hó 9-én. 
Németh István, Dr. Beöthy Zsolt, 

ref. püspök. főisk. gondnok. 

Pályázat lelkészi állásra. 
A solti egyházmegyébe kebelezett kúnszentmiklósi 

ref. egyházban halálozás folytán megüresedett lelkészi 
állásra pályázatot hirdetek. 

Ezen lelkészi állás javadalma hivatalos értékelés 
szerint 4000 K. 

Kellőleg felszerelt pályázati kérvények f. évi aug. 
12-ig Balla Árpád espereshez Dnnapatajra küldendők. 

Az állás a választás jogerőre emelkedése után 
azonnal elfoglalandó. 

Megváltandó beruházás nincs. 
Budapest, 1915. július hó 15-én. 

Petri Elek, 
püspökh., egyliázker. főjegyző. 

HIRDETÉSEK. 

D I F r , F D O T T Ó gőzüzemre berendezett csász. 
K l L v J C K U i 1 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. kiállí tásokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, t iszta légnyomású, esőreiidszerű (pneu-
matikái) ta r tós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2000-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a mely írríí ez idő 
szerint h a z á n k legnagyobb o rgoná ja (80 vál-
tozatú, vi l lanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsékel tebb 
árban te l jes í t . Orgona jókarban tar tásá t el-
vállalja. Katalógussal , tervezetekkel és raj -
:: zokkal k ívánat ra d í jmentesen szolgál. :: 

A t e j h i á n y m e g s z ű n t . 
mert a Kiváló minőségű Egy doboz l . l O K . 

BERNA 
Háztartásban megfizethetetlen! 

Páratlanul tökéletes. 
Már ezukorral kész 11 
Használati utasítás : Egy doboz ( tar ta lma 
' ; lit.) .Berna" feloldandó 2—2 '/- liter 
hideg vagy meleg vízben s minden for-

_ _ - - - . • | . ra lás nélkül azonnal fogyasz tha tó , el nem 
_ s v a j c z i l e j nor- ha szná lá s esetén higitatlanul 4—5 nap ig 

l á t l a n m e n n y i s é g b e n K a p h a t ó m a r ! hűvös helyen tartva, el nem romlik! 

Minden rendelés házhoz szállíttatik. 

K o n d e n z á l t 

K á v é : 
Santos I. nyers I kg. 4.60 

„ pörkölt I „ 4.80 
Cuba I. nyers I „ 5.80 

„ II. „ I „ 5.40 
Gyöngy „ I „ 5.80 

Nyers kávék beszerzését 
s ü r g ő s e n a j án l j uk , mert 
ezen czikk nagyon drágul ! 

T e a : 
Törmelék I. I kg 8.— 
Souchong I. I „ 14.— 

„ II. I „ 12.-
Csöszárkev.l „ 24.— 

Orosz foglyokkal dol-
gozó fö ldbi r tokos 
urak figyelmébe 1 

M é z : 
Idei akác I. I kg. 1.80 

(üveg kiilönj 
lji patent üveg 2 60 >h „ ' 30 
l/4 „ „ - 7 0 
5 kgos bödön 9.— 

(Kannabetét I.—) 
Szavatol tan tiszta 

u rada lmi idei termés. 

Telefon 171—43. — VidéKre szétKüldés naponta: postán, vasúton, hajón, 
w ^ p p *wjr m r fűszer-, csemege- és gyarmatárú nagyKeresKedése Joanyay e s I i a l m a n B u d a p e s t , M ú z e v i m - K ö r ú t 2 3 - 2 5 . 



GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz-, jégkár és betöréses lopás 
ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok d í ja rányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 14 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
üzlet feleslegéből közgyűlési határozat ér te lmében díjvissza-
térítésben. 

Biztosítási a jánlatok benyúj tandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden i r ányban készséggel szolgái az igazgatóság. 

Alapítványok kormány hozzájárulásával 2,550.760 ív 
Tartalékok 4,461.015 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett tűzkárokban 15,050.000 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett jégkárokban 7,072.000 K 
Biztosított ér ték tűzben 1914. évben . . 960,000.000 K 

„ jégben „ „ . . 63,500.000 K 
Életüzlet ál lománya 19,013.428 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 te r jedő temetési segélybiztosítást nyújt , népbizosí tási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 

fl lelhész u r ak sz íves f igye lmébe a j á n l j u k a kiadás tsnkbi in 
megjelenő' és Közkedvel tségnek 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 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 17'/a cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbörkötésben . . 1.40 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. 

Sebesült KatonáK szóraKoztatására különösen alkalmas 
a ,,Koszorú" czímen eddig megjelent 210 füzet, melynek 
ára számonkint és példányonkint 8 fill. — Ha egyszerre 
legalább 500 példány (40 kor. értékű) lesz megrendelve és 
a pénzt előre megkapjuk, 25%-os árengedményt adunk, de 
a postaköltséget a megrendelő viseli. A füzeteket a .Ref. 
egyetemes konvent" által sebesült katonák részére kijelölt 

számokból válogatjuk egybe, 

HornyánszKy ViKtor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Legújabb M o § i a i újdonságok!!! 
Ára K 

Birtha József. Háborús beszédek és imák —.50 
Emléksor-ok a somogy-kilitii keresztyén ifj. egyesület-

nek csatatérre vonult tagjairól —.20 
Fülöp Béla. Búcsúztatók hadban elesettek felett. . „ 1.— 
Jánosi Zoltán. Papi dolgozatok. IX kötet alkalmi egy-

házi beszédek, kötve 6.— 
Keresztesi Károly. Ima szükség s háború idején . . —.20 
Nagy Lajos. Isten és a háború —.50 
Lie. Ráez Kálmán. Jézus a János evangy. fényében 1.20 
Papp László. Üzenet északra, üzenet délre. Háborús el-

mélkedések —.60 
Raffay Sándor . Imakönyv ev. ker. számára, kö tve . 3.— 
Soós Károly. Isten és a haza mindenünk. Egyházi be-

szédek háborús időben 1.20 
Szabó S. Zsigmond. Virágvasárnaptól húsvétig. Nagy-

héti elmélkedések és imádságok 1.50 
Szappanos Gyula. Imádságok háborús időkben az ott-

honmaradottak számára —.24 
— Istenre bízom magamat. Egyházi beszédek háborús 

időkben 3.— 
Szentk i rá ly i Károly. Imádságok háborús időben . . 1.— 
— Tavaszi imádságok háborús időben —.80 
Szüts La jos . A kenyér. A pénz. A Krisztus törvénye. 

Nyomorúságaink vigasza. Egyházi beszédek, tekintettel 
a háborúra. 1.20 

Vargha Tamás. Az evangélium középpontja. Három 
elmélkedés a szentírás alapján —.40 

— Krisztus szeretete. Hat elmélkedés a szentírás alapján —.80 
— Portóra egyes könyveknél Í0 fillér küldendő — 

K aphatók : 

IWüsésSMr KönyvKiadóhivatalában 

Debreczenben 

Í Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és kitűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

H A N G Y A 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mil l ió korona 
évi á ru fo rga lommal . 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL ker*t Máría-utcza ÍL szám. Te le fon ; 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 
specziálísták 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. . . . . 

HÁBORÚS EGYHÁZI IRODALOM . 
BIRTHA JÓZSEF. Háborús beszédek és imák . . . —.50 
FÜLÖP JÓZSEF. Búcsúztatók. Hadban elesettek felett 1 — 
HARSÁNYI SÁNDOR. A háború átka és a béke áldása —.<>0 
HAYPÁL BENŐ. Az igazság áldozata nyereség . . — .<>0 

Az igaz Isten a mi erőnk és remény-
ségünk —.30 

KIRNER BERTALAN. A haza védelme - . 4 0 
KISS JÓZSEF. Beszédek és imák háborús alkalmakra 3.40 
Lic. LENCZ GÉZA. Beszédek és imák háborúi alkal-

makra. II. kötet 5.— 
SOÓS KÁROLY. Isten és a haza mindenünk . . . 1 20 
SZÜTS LAJOS. Két egyházi beszéd háborús időkre—.50 

„ „ Négy „ „ 120 

EGYÉB THEOLOGIAI ÚJDONSÁGOK: 
FOSD1CK. A Mester jelleme. Ford. ifj. Victor J. fűzve 2.50 

, ' „ kötve 3.50 
HAYPÁL BENŐ. A szeretet izenete. (Elmélkedések és 

imádságok) —.50 
KISS GÉZA. Új Magyarország és keresztyénség. Pro-

testáns családok számára 1.— 
KIRNER A. BERTALAN Betegápoló lelkész munkája 

a világháborúban —.50 

BERNÁT ISTVÁN. Az igazi élet felé 1.20 
SOMOGYI JÓZSEF. Beszédek és homiliák franczia 

szónokok műveiből 2.— 
IFJ. SZABÓ ALADÁR. A boldogság feltételei. (Nyolcz 

elmélkedés) 1-— 
URAY SÁNDOR. Bibliai elmélkedések vall. estélyekre 2 — 

» kötve 3 — 
IFf. VICTOR JÁNOS. Jézus önarczképei. 'Hat elmél-
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Az Elet Könyvéből. 

Szeret minket az Ur! 
Ha az én rendeléseim sze-

rint jártok és az én paran-
csolataimat megtartjátok s azo-
kat megcselekszitek, a föld 
megadja az ö termését és bá-
torságosan lakhattok a ti föl-
deteken . . . Ellenségeiteket el-
űzitek és elhullanak előttetek 
fegyver által. Közületek öten 
százat és százan tízezret űz-
nek el. — Hozzátok fordulok. 

(III. Móz. 26. 3, 4, 5, 9.) 

Le van aratva már a nyár termése. Megsokasította 
az Isten az itthonmaradott kevesek erejét s adott ked-
vező időjárást, hogy boldog örömmel hordhassák halomba 
a súlyos kévék sorát. El-elnézem a végtelen mezők kato-
násan sorakoztatott keresztjeit s láttokra ünnepi érzé-
sekkel telik meg a szívem. Keresztek sokasága — milyen 
hatalmasan beszélő bizonyságai ezek annak a mindenható 
Istennek, ki az aratásnak idejét megőrzé. Prédikál a 
kereszt a rólunk, gyermekekről gondoskodó mennyei 
Atyáról, a ki eledelt ad s a ki szeretetével akkor van 
hozzánk a legközelebb és legáldásosabban, mikor a 
szükség leginkább emészt és a kétség legjobban aggaszt. 
A nyári nap sugárözönéiől csillámló keresztből mintha 
lángok csapnának a magasba s a tüzes fényözönben 
mintha Isten jelennék meg a magasból : ne féljetek; 
lám, a föld megadta termését, bátorságosan lakhattok 
földeteken . . . Igen, bátorságosan lakhatunk. A gazda 
kiürült kamrája ismét megtelik egy esztendőre ; gonosz 
ellenségeink embertelen kiéheztetési terve csúfos kudar-
czot vallott; a háborúnak nemcsak borzalmait, de súlyos 
terheit is viselő hazánk — Istennek eme kegyelmes 
áldásaiban — hatalmas segítséget nyert. Bizodalmas 
bátorsággal lakhatunk, hozzánk fordult az Isten. 

De ma, ezekben a történelmi időkben, nemcsak a 
munka mezején volt és van aratás, hanem aratás folyik 

azoknak a gigászi harczoknak hős vértől pirosult terein 
is, hol a magyar lelkesedés ragyogása gazdagon érleli 
az őszi és a tavaszi vérvetés diadalmas gyümölcseit s 
hol a magyar bátorság és kitartás csodálatos ereje aratja 
a győzelmek sorozatát . . . Gorlice, Tarnow, Przemysl, 
Stryj, Lemberg és az orosz Iirasnik (sőt mire e sorok 
ólombetűkbe folynak, talán mások is) mindmegannyi 
súlyos kereszt sorakozik egymás után a harczok meze-
jén. Mindenik állomás, mindenik diadal, mindenik kereszt 
egy-egy hatalmas bizonyság a szerető -igazság nagy Is-
tene felől, mert mindenik tele van a jövendőbe vetett 
bátorságos bizalom éltető áldásaival. Győzelmeket arat-
tunk Isten segítségével s e győzelmek után már bátor-
ságban lakozhatik földjén a határszéli magyarság, de 
csaknem az egész birodalom minden lakója. 

Ha az én rendeléseim szerint jártok és az én paran-
csaimat megtartjátok — hangzik az Úrnak szigorú fel-
tétele —, akkor megadja a föld az ö termését, akkor 
bátorságban lakhattok . . . A föld termése megvan; a 
magyar harczosok ötös csoportjai elűzték a Kárpátok 
bérczeiről az ellenség tengernyi százait; a szent szövet-
ségbe olvadott százak ereje viharként kergeti a gőgös 
ellen lomha tízezreit. Az Ur beváltá drága ígéretét: a 
földet termésre hívta, az ötöket és százakat diadalra 
segíti. De vájjon mi eleget tettünk-e a feltételnek, ren-
delései szerint jártunk-e, megtartottuk-e parancsait s 
így van-e bátorságunk jutalomnak venni a termést és 
a győzelmeket? Hogyha szivünkre tesszük kezünket, 
pironkodva ismerjük el, hogy nem a jutalmazó, hanem 
a kegyelmes, nem az igazságos, hanem a szerető Isten 
áldásával és segedelmével állunk szemben, a ki mintha 
megfeledkezett volna a szigorú feltételről, a komoly ki-
kötésről, a ki előre szerződni nem akar, előre követelni 
nem tud, a ki csak áldani szeret, áldani akar, áldani 
tud, a ki „először szeretett minket". 

Földmívelő magyar nép, ki annyira szereted a 
földet, hogy annak sarából nemcsak a kezedhez, hanem 



anyagias lelkedhez is tapadott; Istennek káromlásáról 
híres magyarság, ki az átkozódást nemzeti virtusnak 
hiszed ; magasabb és nemesebb eszményektől idegenkedő 
nemzetem, ki mindent istenítettél, a mi idegen és bűnben 
fogant s mindent legyaláztál, a mi honi, nemesen egy-
szerű és szentül igaz; te nagyra, szépre, szentre, igazra 
szinte elhivatott nemes faja, tündöklő csoportja az em-
bervilágnak, nézd, a hatalmas Isten gyermekének tekint, 
kit áld hálátlansága, kegyel érdemtelensége és segít rosz-
szasága mellett is, mert szeret, kimondhatatlanul szeret: 
nyisd meg végre szemed, ismerd meg végül te is a 
hozzád forduló, föléd hajoló isteni arczban mennyei 
Atyádat . . . Ha megismerted, szeretni is fogod. Szere-
teted pedig ebben áll: jársz rendelése szerint és meg-
tartod parancsait. 

Ha a borzalmas világégés tüzes kohójából e szín-
arany kerül ki s ez lesz jövendőnk alapja és éltető 
eleme, akkor úgy ma, mint a jövőben is bármikor szí-
vünk teljességéből bátor bizalommal zengheti hozsannázó 
ajkunk a nagy próféta szavait: „Fenekedjetek csak népek, 
tanácskozzatok csak ellenünk, kik közel s távol vagytok, 
de haszontalan lesz; beszéljetek beszédet, de nem áll meg, 
mert Isten van mivelünk!a (Ézsaiás 8 . 9—10.) 

Izsák Aladár. 

ÉVFORDULÓN. 
Még csak néhány nap választ el bennünket a ne-

vezetes évfordulótól. Innen-onnan egy esztendeje lesz 
annak, hogy a népek nagy háborúja, mint valami rémes, 
temérdek drága értéket és életet elborító lavina meg-
indult. Mi természetesebb, mint az, hogy most önkénte-
lenül is visszatekintünk a lefolyt nagy idők eseményeire, 
azokra, a melyek felemelő, de azokra is, a melyek fáj-
dalmas, leverő érzéseket váltanak ki lelkünkből. 

De nem a külső háborús eseményeket óhajtjuk e 
helyen mérlegelni. Azokra a munkákra, mozgalmakra 
akarunk néhány vonással rámutatni, a melyeket a nagy 
háború egyházunk körében hívott elő és idézett fel és 
azokról az intézkedésekről akarunk szólni, a melyeknek 
megtételére még sürgősen szükség van. 

Kell-e mondanunk, ismételnünk, hogy a háború egy-
házunkat a sürgős munkákkal szemben készületlenül találta? 
Ebben természetesen semmi okunk sem volt a szégyen-
kezésre. Hiszen bármiként fogjuk is fel a háborút, még 
sem mondhatunk mást, mint azt, hogy ha a keresztyén-
ség a maga teljes felkészültségében állana már itt ebben 
a világban, akkor nem lenne háború. Ha az emberiség 
már odanövekedett volna minden tekintetben Ahhoz, a 
ki a FŐ, t. i. Krisztushoz, ha már elértük volna hitben, 
erkölcsben, szeretetben azt a teljes férfiúságot, a melyről 
az apostol mond dicső prófécziát (Ef.), akkor nem lenne 
szükség arra, hogy ember ember ellen gyilkos fegyver-
hez nyúljon. Hadd mondjuk el most is azt, a mit eleitől 
kezdve hangoztattunk: ez a rettenetes háború hatalmas 
apologia a keresztyénség, a Krisztus igazai mellett, ez 

tárta fel előttünk a maga rémes valóságában azt, hogy 
milyen távol áll még az ember a békesség, igazságsze-
retet fejedelmétől; ez világított reá arra a tényre, hogy 
milyen kicsinyek vagyunk még Ő mellette, a kit pedig 
a világ bölcsei már letárgyaltnak tekintettek; ez a há-
ború mutatta meg, hogy a keservek e nagy özönében 
milyen nagy szükségünk van minden csepp balzsamra, 
a melyet az áldott Orvos nyújt felénk. 

Eleitől kezdve hangoztattuk, hogy az egyháznak 
nem lehet sürgősebb dolga, kötelessége, mint az, hogy 
azok, a kik érettünk küzdenek, vérzenek, bárhol legye-
nek is, a maga teljességében megérezzék az egyház 
anyai szeretetének melegét. A szózatok, a melyek e kö-
telességre nézve elhangzottak, nem voltak hiábavalók. 
Történtek mulasztások, egységes, tervszerű munkameg-
indítás helyett volt kapkodás, erőpazarlás, a partikulá-
rizmus, egyéni hiúság és más körülmények szülte érzé-
kenységek nem tudtak a nagy ügyhöz méltóan háttérbe 
vonulni; mint annyi más dologban, úgy ezen a téren is 
érezhetők voltak egyházunk évszázados szétdaraboltsá-
gának utófájdalmai. De mindezektől eltekintve, sok min-
den történt, a miről hálával kell megemlékeznünk. 

A háború elején alig volt néhány tábori lelkészünk, 
nehézkesen, döczögően indult meg a mozgalom ezek 
beállítására nézve; kellő előkészület, előzetes szervezés, 
irányítás hiányában csak úgy találomra történt kinevez-
tetésük. De egyesek buzgólkodása, közegyházunk szer-
veinek megmozdulása után itt is lényeges és örvendetes 
változás történt. 

Addig is, míg kellő számú tábori lelkészünk me-
hetett a különböző munkaterekre, különösen a kórhá-
zakba, egyházunk alkalmas munkást küldött ki idegen-
ben sínylődő fiaink látogatására, most legutóbb pedig 
azt olvassuk, hogy egyházunk két oszlopos embere és 
szolgája felkereste a fronton küzdő katonáinkat is. Talán 
majd az is megvalósul, hogy a szükséghez képest a 
monarchián kívüli kórházakba is küld az egyház alkal-
mas embert. 

Nagy dolgot cselekedett egyházunk katonafiainknak 
szóló vallásos iratok kiadása körül. Nem lesz érdektelen 
a háborús lelkigondozás eme részletére vonatkozó sta-
tisztika. Sok százezerre megy már eddig is azoknak az 
iratoknak a száma, a melyek híveink áldozatkészsége 
folytán bátorítást és vigasztalást vittek fiainkhoz. De 
sajnos, a háborúnak még nincs vége, a szükséglet még 
mindig óriási. Ezután sem szabad el- és bezárni szívein-
ket, kezeinket a kiáltó szükséggel szemben; a forrás-
nak, mely ezt az üdvös mozgalmat táplálta, még semmi-
képen sem szabad kiapadnia. Itt e helyen is felkérjük 
gyülekezeteink lelkészeit, presbitériumait, hogy az ara-
tási hálaünnepen ne feledkezzenek meg erről a szent 
dologról: a mi küzdő, vérző fiainknak nyújtandó lelki 
eledelről, a melynek semmiképen sem szabad elfogynia! 
Azok a levelek is, a melyek lapunk hasábjain megjelen-
tek, bizonyságot tettek arról, mily mohó vággyal fogad-
ják küzdő és szenvedő katonáink azokat, a kik a Krisz-

« 



lus képében hozzájuk mennek; ne engedjük, hogy üres 
kézzel járjanak. 

De nem feledkezhetünk meg azokról sem, a kik 
itthon maradtak. A legközelebbi esperesi s püspöki jelen-
téseknek egyik érdekes és tanulságos részlete bizonyára 

.az lesz, hogy mi történt itthon a nagy háború idején. 
A rendkívüli helyzetben történt-e valami rendkívüli a 
lelkipásztorkodás terén ? Kihasználták-e mindenütt a szo-
morú alkalmat, hogy az emberek a rideg önzés világá-
ban többet lássanak meg. Abból, a ki jött hozzánk az örök 
szeretet királyi ékességében? 

De szót emelünk még legkülönösebben azoknak a 
gyülekezeteknek érdekében, a melyek kettős mórtékben 
érezték eddig is a nagy idők súlyát, megemlékezünk az 
elárvult gyülekezetekről: a pásztornélküliekről. Már eddig 
is sok van, számuk a jövőben még szaporodni fog. Pedig 
volt-e valaha nagyobb szükség igazi lelkipásztori szolgá-
latra, mint épen most?! Untalan hallunk a most foko-
zottabban fellépő lelkiéhségről, szomjúságról. Tudjuk, 
hogy nem mind arany, a mi fénylik. A fokozott vallásos 
érzelmek mellett más, nem tetszetősek is hatványozott 
mértékben jelennek meg városban és faluban egyaránt. 
Sok helyen épen most iilik orgiáikat az önzés, kapzsi-
ság, irigység, osztálygyűlölet rút érzelmei! De mégis 
mindenek leszámításával nem lehet véleményeltérés arra 
nézve, hogy most van mindenütt legnagyobb szükség az 
egyház felemelő, vigasztaló, sebeket kötözgető, könnyeket 
törölgető szolgálatára. Es a kényszerítő, mondjuk javult 
helyzet, a mind több meg több tábori lelkész behívása foly-
tán épen most nincs sok helyen a népnek őrálló ja, pász-
tora. Ezeknek az elárvult gyülekezeteknek ellátása, a hadi 
szolgálatra behívott lelkészek lehető jó, eredményes he-
lyettesítése elsőrendű feladat. Természetesen az lenne a 
leghelyesebb és legegyszerűbb, ha minden helyre állandó, 
vizsgázott vagy legalább is fakultált alkalmas helyettes 
lelkészt lehetne küldeni. Ez az úgynevezett fontosabb 
pozicziókra nézve elkerülhetlen kötelesség. De nem jut 
mindenhová állandó, helyben lakó h. lelkész". Ilyen he-
lyeken a tanító a rendszeres helyettes az igehirdetésben. 
A szomszédos lelkész legfeljebb valamely szertartásos 
istentisztelet tartására vagy közigazgatási ügyben megy 
az elárvult gyülekezet körébe. Pedig az osztó igazság 
érdekében helyes lenne, hogy a magasabb és elkerül-
hetlen követelmények okozta lelki veszteséget ne csak 
az elárvult gyülekezet, hanem a többiek is érezzék és 
türelemmel elszenvedjük. 

Rendszeres munkatervet kellene megállapítani arra 
nézve, hogy a szomszédos lelkészek közül egyik vagy 
másik vagy többen együttesen is gyakrabban felkeressék 
az ilyen gyülekezeteket és végezzék ott az igehirdetés 
és pásztorkodás szolgálatát. A közel eső két vagy több 
gyülekezetre nézve lehetne egy alkalmas segédlelkészt 
beállítani. A mi az így felmerülő költségeket illeti, ezek 
könnyen lehetnének fedezhetők a tábori lelkészek által 
gyülekezeteik részéről élvezett fizetések egy részének 
felhasználásával. 

Nem tételezzük fel azt, hogy a behívott lelkészek 
anyagi érdekből egy perezre is megfeledkezhetnének 
arról a nyájról, a mely gondjaikra bízatott és a melynek 
körébe visszatérnek. Kár, hogy az egyházi törvény vagy 
valamely szabályrendelet nem intezkedik arra nézve, 
hogy a hadbavonuló lelkészek otthoni fizetése mily mér-
tékben használható fel erre a czélra. Ez sok ízetlenség-
nek venné elejét. Mert világos, hogy az E. T. II. t.-cz. 
82. §-a nem tartalmaz kielégítő és minden ilyen esetre 
is alkalmazható rendelkezést. De mégis most a jelzett 
§ értelmében az espereseknek kell ezt az ügyet bölcs 
belátással ós mérlegeléssel elintézni. A legközelebbi egy-
házmegyei gyűléseknek pedig fontos teendője lesz az 
esperesi jelentések alapján annak pontos, lelkiismeretes 
számbavétele, hogy az egyházmegye területén levő lel-
kész nélkül maradt gyülekezetek lelkigondozására nézve 
megfelelő intézkedés történt. 

De hiszen ezek csak részletkérdések. Egy éve tart 
a h á b o r ú . . . Mikor lesz vége?! Ezt sóhajtozzuk mind-
nyájan. Ki tudja?! De azt tudjuk, hogy a növekedő 
veszteségek megpróbáltatások között minden téren még 
nagyobb hitre, fokozottabb energiára és mindenekfelett 
határtalan áldozatkészségre van szükség és tudjuk azt 
is, hogy mindezekre nézve a mi kálvinista egyházunk-
nak, minden munkásának, tagjának ott kell állnia a 
legeslegelsők sorában ! p. 

REFLEXIÓK KÜLFÖLDI ÖSSZEKÖTTETÉ-
SEINKRŐL. 

Dr. Bernát Istvánnak ezen lap 27-ik számában 
megjelent „Kire támaszkodjunk" czímű czikke úgy tar-
talmánál, mint irányánál fogva érdemessé teszi a fel-
vetett kérdéssel való beható foglalkozást, bár a kérdés 
részletesebb taglalása a folyamatban lévő világrendítő 
háború befejezése előtt nem volna időszerű. 

Vannak mégis olyan reláczióink a külfölddel, me-
lyek a világot sarkaiból kifordítani látszó háború be-
fejezése esetén sem változhatnak. 

Ilyen relácziónk a Németbirodalomhoz nekünk, ma-
gyar protestánsoknak, a hitrokonság mellett, az, hogy 
a reformáczió ott vette kezdetét s onnan terjedt el hoz-
zánk, továbbá, hogy az elmúlt századokban theologusaink 
a holland egyetemek mellett főleg a német egyetemeket 
látogatták, onnan hozták magukkal a nyugat fejlettebb 
kultúráját és terjesztették azt hazánkban is. 

De erős kapcsok fűznek bennünket Nagybritán-
niához is, különösen a három egykirályság közül a skót 
Királysághoz, mert az újabb időkben theologusaink nagy 
előszeretettel mentek angol, illetve skót egyetemekre. 
Apáink még az oxfordi, ifjabb theologusaink már az 
edinburghi, aberdeeni, glasgowi, belfasti stb. egyetemeket 
látogatták, hol a skót szabad- és a skót egyesült szabad 
egyházak, sőt az írországbeli presbiteri egyházak is az 
irántunk, magyar reformátusok iránt táplált rokonszen-



vüknél fogva a segélyezés nemes munkájában egymással 
versenyezve lehetővé tették azt, hogy ezen egyetemeket 
hazánkból évenként 8 — 10 végzett theologusunk látogat-
hatta és részesülhetett az ő részükről olyan segélyben, 
mely nemcsak ottani eltartása, de még utazási költsé-
geinek fedezésére is elégséges volt. 

Bár összeköttetésünk a hadi állapot miatt Nagy-
británniával, különösen pedig a skótokkal, jelenleg szü-
netel, nem szakadhat az meg véglegesen, mert a köl-
csönös rokonszenvek skót hitrokonainkkal ma is meg 
vannak és a hadi állapot megszűnte után azok bizonyára 
újból meg fognak nyilatkozni. Hiszen lelkészeink közül 
sokan köszönhetik magasabb kiképeztetésiiket a skót 
egyetemeknek, a mire csak hálával gondolhatunk és 
gondolhatnak ők is. Mily sok ezer hazánkfia szerezhetett 
be aránylag igen csekély pénzért, vagy épen ingyenesen 
az angol és skót bibliakiadó-társulatok kiadványaiból 
magyar nyelven nyomtatott ó- és új-testamentumot és 
egyéb vallásos iratokat ? Mert, hogy ezen iratok áru-
sítását ezen bibliakiadó-társulatok nem nyerészkedés 
czéljából folytatják, mutatja legjobban boldogemlékű dr. 
Moody Andrásnak azon egykori kijelentése, hogy a mely 
évben a biblia és vallásos iratok elárúsítása mellett az 
illető bibliakiadó-társulatnak legtöbb pénzbeli vesztesége 
volt, azon évben csinálta a legjobb üzletet az égiek 
számára. Hány hallgatója az igének nyert épületes tanú-
ságot és lelki vigasztalást a budapesti misszió helyi-
ségeiben a misszió itteni lelkészeinek ós a hozzánk elég 
gyakran ellátogató skót lelkészeknek ajkáról? Hány 
gyermek (régebben fiúk is) nyert az itteni skót misszió 
által fenntartott hold-utczai iskolában alapos kiképzést 
és vallásos nevelést? Mert sokan vannak ám a főváros-
ban — közöttük előkelő állásokat betöltő diplomás fér-
fiak is —, kik első taníttatásukat és neveltetésüket ezen 
iskolának köszönhetik! 

Nem méltánylást és elismerést érdemlő ténykedés-e 
skót hitrokonainknak az, hogy itt nálunk, Budapesten 
már mintegy 70 év óta tartanak fenn egy missziót, 
melynek működése a boldog emlékű dr. Moody András, 
majd pedig Webster T. James lelkészek vezetése mellett 
mindenkor oda irányult és irányul ma is, hogy buda-
pesti egyházunkkal karöltve, híveinknél intenzív vallásos 
életet ébresszen ? E czélból a misszió számára előbb a 
Hold-utczában egyszerűbb, majd utóbb a Vörösmarty-
utczában díszesebb épületet emeltek közel egy millió 
korona összköltségen. Ezen épületben a budapesi ref. 
egyháztanács, illetve az általa választott iskolaszék fel-
ügyelete mellett mintegy 50,000 korona évenkinti költ-
séggel négyosztályú elemi és nógyosztályú polgári leány-
iskolát tart fenn s így budapesti ref. egyházközségün-
ket azon kellemes helyzetbe juttatja, hogy legalább 
a leánynövendékek egy részének vallásos és hazafias 
szellemű nevelését irányíthatja a nélkül, hogy ez az 
egyházi pénztárnak bármely megterheltetésével járna. 

Folytatni lehetne még azon áldozatok további fel-
sorolását, melyeket skót hitrokonainknak köszönhetünk, 

de talán arra, hogy róluk mindenkor elismeréssel nyilat-
kozzunk, elég az eddigi sorozat is. 

Badarság lenne részünkről, ha jövőbeni viselkedé-
sünk által ezen hitrokoni szeretetből és kölcsönös meg-
becsülésből fakadó és minden ellenszolgáltatás nélküli 
jótéteményektől magunkat megfosztanék. 

Kire támaszkodjunk tehát? 
A német népnek az összes népek között egyaránt 

legmagasabb fokon álló társadalmi, hadi, ipari és köz-
gazdasági szervezettségétől, mint utilitárius szemponttól 
eltekintve, már csak geográfiai helyzetünknél és a nagy 
német népnek erkölcsi alapokon nyugvó becsületes gon-
dolkozásánál fogva is minden fenntartás nélkül elsősorban 
a német hitrokonokkal kell a lehető legbarátságosabb 
viszonyt istápolnunk. Nem szenvedhet kétséget, hogy 
az együttesen vívott önvédelmi nagy harczainkban egy-
mást kölcsönösen megismervén és egymást becsülni 
megtanulván, ez a viszony igen szívélyessé fog alakulni. 
De fenn kell tartanunk kellemes összeköttetéseinket a 
skót hitrokonokkal a fentebb elmondottakon kívül még 
azért is, mert a skótok részéről nem tarthatunk el-
angolosítástól, míg a germanizálás veszéje — miként a 
múltban — úgy a jövőben sem mutatkozik — márcsak 
a földrajzi közelségénél fogva is — teljesen kizártnak. 

Az pedig, hogy ezeréves nemzeti létünket, hazai 
nyelvünket és kultúránkat semmi körülmények között 
sem adjuk fel, bármely részről fenyegesse is azokat 
veszély, csak tőlünk függ. Mert minden szövetségnél 
jobban biztosítja létünket a saját erőnk és az erőnkön 
alapuló önérzetes viselkedésünk. Ezért tehát a külföldi 
hitrokonainkkal való barátságos viszonyokat fenntartván 
s azokat ápolván, arra a kérdésre, hogy kire támasz-
kodjunk, csakis igy felelhetünk: magunkra! 

A latin fajú népek úgynevezett magas fejlettségű 
kultúrájából, a mely a védtelen nők, aggastyánok és 
gyermekek sanyargatásában, hitszegésben, hazudozások-
ban, orgyilkosok felbérelésében s ezek tetteinek dicsőí-
tésében, egyszóval vallástalan és minden erkölcsi alapot 
nélkülöző viselkedésükben nyilvánult njeg ebben a nagy 
tisztító tűzként ható világháborúban, mi magyar protes-
tánsok nem kérünk. A kultúrtalanságban sínylődő északi 
és déli szláv népek pedig reánk vonzerőt eem gyako-
rolhatnak. 

A szláv népek közül bennünket főleg az elszláví-
tott rokon eredetű bolgár nép érdekel, melynek evan-
gélizálása és az orthodox egyháztól való eltávolodási 
törekvése nem új eszme. Csupán érinteni akarom, hogy 
ezen eszmének megvalósítása kultúrális és politikai szem-
pontból egyaránt fontos, kívánatos, sőt valószínű is. 
A jelen világháború lezajlása után érdekes működési 
tere kínálkozik itt a német és egyéb protestáns misz-
sziók mellett főleg és talán elsősorban a magyar protes-
táns missziói munkának, melynek talán olyan kiváló erőnk, 
mint a híres John Mott is megnyerhetők lennének. Vajha 
az a perspektíva, mely a bolgároknak az orthodox egy-
házból való kiválása esetére kínálkozik, egykor valóra 



válnék s ezzel Közép-Európa nyugalma és békéje, tehát 
a mienk is, egy jelentékeny tényezővel még jobban biz-
tosíttatnék. Dr. Kiss Károly. 

TÁRCZA. 

Apróságok dr. Baksay Sándor püspök életéből. 
Ének a kertről. 

A ki b. e. püspökünket meg akarta ismerni, annak 
szép otthonában kellett őt felkeresnie. Együtt lenni vele 
ott abban az emlékezetes „múzeumban", vele ott társa-
logni, jobban mondva hallgatni őt és általában élvezni 
annak a paróchiának finom vendégszeretetét, magasabb 
élvezet volt. De most az otthon külsejéről szól az ének 
E sorok írója először 1885. év nagycsütörtökén lépte át 
mint legátus nagy tisztelettel és nem kis szorongattatá-
sok közt a kunszentmiklósi paplak küszöbét. Akkor már 
eltűnt mellőle a „pigra palus", a melyről az alant közölt 
versben szó van. Nem túlnagy, de szeretettel gondozott 
park4és kert választotta el a „Bakér"-től. Most 30 év 
multával a fák, bokrok terebélyezettek lettek, az egész 
udvar árnyékosabb, de van más változás is: elmentek 
mindketten, a kik olyan nagyon szerették és oly nagy 
gonddal ápolgatták a szép kert virágait, gyümölcsöző 
lakóit és táplálták télvíz idején légi vendégeit. 

Ozv. Csiky Kálmánné úrnő kedveskedett lapunknak 
egy boldogult férje iratai között talált verssel, a mely-
ben Baksay latinul és magyarul tőle megszokott játszi 
humorral énekli meg a kunszentmiklósi paróchia kertje 
„kiemelkedésének" : humussal való feltöltésének törté-
netét. Ez is, mint annyi más az ő „poétái kedvtelésé-
nek" szülötte. Nem vétünk a kegyelet ellen, ha most 
közöljük, hiszen ezek a poémák olyan jellemzők a bol-
bogult lelkületére. Az, a kiről az utolsó strófában szó 
van, néhai Kovács Zsigmond, a kunszentmiklósi egyház 
főgondnoka, az ő kedves, megértő munkatársa volt. 
A „Gyula" fiú is már rég elköltözött. Még csak annyit, 
hogy az elsárgult lapon írt vers b. e. püspökünk keze-
írása; a széljegyzet ez: „az érettségi vizsgán 1886 
jún. 22." Valószínűleg együtt volt néh. Csiky Kálmánnal 
valamelyik kerületi főgimnáziumunk érettségi vizsgáján és 
ott adta át a kitiinő filológusnak ezt az „érettségi vizs-
gái dolgozatot". Hisszük, hogy ez a kézirat is majd oda-
kerül a beküldő szívessége folytán a kunszentmiklósi fő-
gimnázium „Baksay szobájába" a többi relikvia közé! 
De íme így hangzik a vers : 

Pigra palus quondam, nuper surrexit in altum 
Ast ubi vanarum gens improba vixit ab aevo 
Eminet immenso nunc — quis credat — aggere hortus. 

Futile dent multi, verbosi pignus amoris 
At quum tempus adest: gravis huic via, huic rota fracta, 
Huic tempus deest, pecus huic, cunctisque voluntas. 
Terra forabitur ad centrum ! multos timor argit, 
Omnibus invisum est auctor quidquid peto ineptus. 

At tibi nil deest: tempus, pecus atque voluntas 
Fertilibus monstrasse fidem tibi praestitit actis 
Nunc Poniona inemor studium peponibus aequat 
Fractibus ex istis mittit dulcedine summos. 

Egy peshedt tó helyén halom emelkedett 
S hol eddig a békák nyája nevelkedett, 
Magas töltés áll most, kis kert a töltésen 
Pomona vár reád gyümölcsével készen. 

Soknak csak ajkán van üres szeretete : 
De kérdd csak: „nagy a sár, eltört a kereke; 
Vagy az ökre beteg, vagy pediglen lova" 
Nem akarásának így nyöszörög szava. 

Soknak a pusztuló haza bántja szívét: 
„Legelőföldünknek mind elhordják színét; 
Kilyukad már a föld, átlyukasztja a pap, 
Éjfélre keresztül süt a lyukon a nap." — 
Görbe szemmel nézik„ valamibe csak kap. 

Nálad nincs rossz idő, sok úttal, sok kedvvel 
Mutatsz buzgóságot gyümölcsöző tettel. 
A kertnek, melyben él példád dicsősége 
Hálás Pomonája küldi ezt a dinnyét, 
Méz-íze csiklandja Gyula fiad ínyét. 

BELFÖLD. 

A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diák-
szövetség IX. nyári gyűlései. 

A háborús viszonyok ez évben lehetetlenné tették, 
hogy a Diákszövetség az egész országból egy helyre 
gyűjtse össze az evangélium és az idők nagy kérdéseivel 
foglalkozni kész diákságot; de nem akadályozhatták 
meg a vezetőséget abban, hogy most is alkalmat adjon 
diákjaink nagy seregének arra, hogy az örökkévalóság-
jegyében lássa önmagát és a körülte történő eseményeket. 
S a háborús nehézség — most már megállapítható — 
csak nyereség volt az evangélium ügye szempontjából, 
mert a négy szűkebbkörű gyűlés, a már megnyilatkozott 
eredmények és a jövő kihatás szempontjából felülmúl 
minden eddigi hasonló alkalmat. A tavalyi losonczi gyű-
lés 180 résztvevőjével szemben az idei gyűléseké '210 
volt és, a mi a fő, diákságunk sokkal szélesebb rétegeire 
van reményünk, hogy kiterjed közvetlen, vagy közvetett 
uton a négy gyűlés hatása. 

Ete (Komárom m.)> Nagyenyed, Debreczen, Szent-
endre a négy hely, a hol kisebb-nagyobb számmal jöttek 
össze diákok a nagyjában mindenütt egységes programm 
megbeszélésére. Három nagy gondolatcsoport képezte a 
konferenczia gerinczét: a nemzeti élet problémái, Krisz-
tus személyisége, a keresztyén élet tényei. A két előbbi 
a következő párhuzamos sorrend szerint került előadásra : 
Nemzeti életünk múltja és jelene — Krisztus, mint Bíró ; 
Nemzetünk jövendő hivatása — Krisztus, mint Király; 



Milyen ifjúságra van szüksége a magyar nemzetnek — 
Krisztus, mint Megváltó. Érdekes, liogy a különböző 
gyűlések különböző előadói a várható és természetes 
periferikus különbségek mellett mennyire egységesen 
látták meg e nagy kérdések lényegét. Nemzeti életünk 
ezeréves múltjának szilárdsága az evangéliumon való 
fundáltságban leli magyarázatát. S olyan mértékben volt 
erős, a milyen mértékben ragaszkodott hozzá és élte 
azt (Sándor József, az EMKE. alelnök-titkára); jövendő 
világtörténelmi hivatásunk az, hogy belsőleg kiépített 
nemes, elfogadásra érdemes — szóval keresztyén — 
kultúra által megoldói legyünk kicsiben saját határainkon 
belül, szélesebb körben a közeli Balkánon azoknak az 
égető kérdéseknek, a melyeknek elintézéséért folyik 
most a fajok és kultúrák ez irtózatos háborúja. (Ravasz 
László, dr. Szabó Aladár, Victor János.) S ennek a 
jövendőnek olyan ifjakra van szüksége, a kik keresz-
tyénségük által magyar lelkük összes, nagyszerűen adott 
lehetőségeit termelik ki és adják oda a nemzetnek és 
a világnak, a kik az egyetemes jelölés nagy ügyének, 
istenországának a kiépítésében találják meg a maguk 
életének legtermészetesebb boldogságát (dr. Apáthy Ist-
ván kolozsvári egyetemi tanár). Ezeknek a ránk nézve 
legégetőbb nemzeti problémáknak megfelelőleg odaraj-
zolták előadóink Krisztust, mint a bűn abszolút ellen-
ségét, a ki minden bűnben az egyén és a faj legnagyobb 
ellenségét látta, mint Királyt, a ki istenországában az 
egyes ember és a világ legtermészetesebb élet-teriiletét 
találta meg és mint Megváltót, a ki a maga odaáldozott 
életében felénk törő szeretete által ú j és természetesen 
boldog életre tud átszülni bennünket. A harmadik elő-
adáscsoport a keresztyén élet tényeivel foglalkozott: újjá-
születés, bibliaolvasás, imádkozás és szolgálat czímeken. 

Apologetikus sorozatunk felölelte a hit legnehezebb 
kérdéseit: A biblia és a modern ember, Hit és tudás, 
A szenvedés problémája, Hogyan tekintsük életpályánkat? 
A barátság kérdése, A tisztaság czitnű előadásainkban 
pedig a diákélet égető gyakorlati kérdéseire igyekeztünk 
feleletet adni. Az idők természetéből fakadt két tárgya 
a gyűléseknek: A háború erkölcsi egyenértéke és Bis-
marck keresztyénsége, ez utóbbi Révész Imre kolozsvári 
theol. tanár nagyszerű tollából. 

Ha ezekhez hozzávesszük még a mindennapi bib-
liatanulmányozó köröket, a reggeli és estéli áhítatokat, 
kész volna a gyűlések váza. Váza, mert ezek mind csak 
hordozói voltak valaminek, a mit leírni sokkal nehezebb, 
mint átélni. Hordozói az előadásokon, személyes bizony-
ságtételeken, belsőséges barátságból fakadó beszélgeté-
seken, rejtett imádságokon keresztül munkálkodó isteni 
Léleknek, a melynek „zúgását" minden helyen szinte 
elemi erővel megtapasztaltuk. Az egész gyűlés olyan 
volt, mint egy munkában levő kohó, a hol a szén, 
levegő, kalapács és emberi erő összetett munkájából 
egyszerre csak előáll valami új remekmű, a melyen ott 
van az alakító Mester bölcsességének és kegyelmes aka-
ratának minden szépsége és erőteljessége. 

A gyűlések előadóit igazán nehéz volna felsorolni 
a nevek sokasága miatt. A vezetőség tagjain kívül elő-
adók voltak: Czeglédy Sándor, Lic. Rácz Kálmán, dr. 
Kenessey Béla, Nagy Károly, dr. Apáthy István, dr. Ra-
vasz László, Sándor József, dr. Imre Lajos, Kádár Géza, 
Erdélyi László, Révész Imre, Konrád György, dr. Szabó 
Aladár, Nagy István, Takaró Géza, Makay Lajos, Kiss 
Ferencz, Murányi János. Érdekes és érdemes volna hosz-
szan írni minden egyes gyűlés karakteréről, de, tudom, 
a hely kevés. így csak az erdélyinek nevezhető nagy-
enyed—orbói konferencziáról szólok röviden. A gyűlést 
ott Kenessey püspök úr őméltóságának pártolása, Ravasz 
és Révész professzorok előkészítő munkája és az enyedi 
kollégium és egyház vezetőségének osztatlan és mind-
nyájuknak nagy hálára kötelező segítsége tették lehet-
ségessé. Képviselve voltak rajta — kettő kivételével — 
az összes kollégiumok. A diákok mellett nagyszámmal 
jöttek lelkészek is, a mi — különösen a gyűlés végén 
elhangzott nyilatkozatokat tekintve — nagyon érdekes 
jelenség. Első találkozása volt ez mozgalmunknak az er-
délyi diáksággal. Felséges látvány volt, hogyan jött mind 
közelebb négy-öt nap alatt a két egymásra nézve sok 
tekintetben új és szokatlán pólus egymáshoz, hogyan 
lett végre egy a minden igazságot magában foglaló Jé-
zus Krisztusban. A közös Úrban való közös hit meleg-
ségével és könnyével váltunk el egymástól abban a 
reményben, hogy jövőre a felajánlott két hely vala-
melyikén tartunk megint erdélyi konferencziát. 

Deme László. 

SZOCZIÁLIS ÜGYEK. 

Mezőgazdasági munkások 
vasúti kedvezménye. 

Mezőgazdasági munkások vasúti szállítására nézve 
a Magyar vasúti és podgyászdijszabás I. rész „Közös 
határozmányok" 12-ik szakaszának II. 1, a—b) fejezete 
a következőképen intézkedik : Hivatásos mezőgazdasági 
munkások vagy napszámosok (férfiak, nők, valamint 10 
éven felüli fiúk és leányok), ha ebbeli minőségüket az 
1898. évi II. törvényczikket életbeléptetett „Munkásiga-
zolvány" czímű könyvecskével igazolják, ugyanarról a 
kiindulási állomásról ugyanarra a rendeltetési állomásra, 
legalább öten együtt, egy csoportban utazva, a személy-
és vegyesvonatok ILI. kocsiosztályában fél menetdíjat 
tartoznak csak fizetni. Bárminő bel- ós külföldi munká-
sok, ideértve a fentebb megnevezett és részletezett mun-
kásokat is és pedig férfiak, nők, valamint tíz éven felüli 
fiúk és leányok (azonban az iparosok, mesteremberek, 
valamint szolgák és cselédek kivételével), a kiknek mun-
kásminősége külső megjelenésüknél fogva vagy a ma-
gukkal vitt szerszámok, felszerelési tárgyak és egyéb 
ismertetőjelek alapján kétségtelenül felismerhető, ha 
munkaelnyerés czéljából vagy pedig munkahelyükről 
lakóhelyükre, ugyanarról a kiindulási állomásról ugyan-



arra a rendeltetési állomásra legalább tizen együtt, egy 
csoportban utaznak, a személy- és vegyesvonatok III. 
kocsiosztályában csak fél menetdíjat tartoznak fizetni. 
A vasúti menetjegyek az egész csoport részére együt-
tesen váltandók meg s a menetdíjkedvezményekre való 
igényt a kiinduló állomás pénztáránál kell bejelenteni. 

Földadó elengedés a háború miatt. 

A pénzügyminiszter legújabban kiadott utasítása 
szerint földadóelengedésnek van helye: a) ha a hadi-
állapotból folyó hadműveletek következtében a földbirtok 
termésében egyharmad vagy ezt meghaladó károsodás 
állott elő; b) ha a hadiállapot következtében a földbir-
tok a tényleges birtokos, illetve haszonbérlő mulasztása 
nélkül akként maradt műveletlenül, hogy egyharmad 
vagy ezt meghaladó károsodás mutatkozik; c) ha a föld-
birtok termésének betakarításánál a hadiállapot folytán 
a tényleges birtokos, illetve haszonbérlő mulasztása nél-
kül beállott akadályok egyharmad vagy ezt meghaladó 
károsodást okoztak. A bejelentéshez csatolandó a köz-
ségi elöljáróságnak (városi tanácsnak) bizonyítványa, 
melynek igazolnia kell, hogy a károsodás nem a birto-
kos, illetve haszonbérlő mulasztásából történt és egyúttal 
meg kell jelölnie azt a körülményt, mely a károsodást 
előidézte. Az adóelengedés iránti bejelentés a fenti a) 
pont alá tartozó esetekben : szántóföldekre, ha kalászos 
veteményekről van szó és kertekre, rétekre, legelőkre 
nézve legkésőbb július hó 10-ig; szántóföldekre, ha ka-
pásveteményekről van szó, továbbá szőlőkre és náda-
sokra nézve legkésőbb szeptember hó 15-ig; erdőkre 
nézve a hadműveleteknek az illető területen való befe-
jeztét követő egy éven belül; a fenti b) ponthoz tartozó 
esetekben, melyek természetszerűleg csak szántóföld és 
kertnél fordulhatnak elő, legkésőbb július hó 10-ig; a 
c) ponthoz tartozó esetekben pedig nyomban a gátló 
akadály bekövetkeztéről a tényleges birtokos, illetve 
haszonbérlő tudomást szerzett, esetleg a szükséghez ké-
pest távirati úton adandó be. Méltánylást érdemlő ese-
tekben a pénzügyigazgatóság az elkésett igénybejelenté-
sek felett is érdemben határozhat. Lelkészeink használ-
ják föl híveik javára ezt is! 

KÜLFÖLD. 
Ausztria. 

Az olasz iskolák Ausztria-Magyarországon. Az 
1910- évben magában Ausztriában 769,000 olasz élt. 
Triesztben 119,000, Isztriában 147,000, Görzben 90,000, 
Dél-Tirolban 38,000 és Dalmácziában 18,000. Ebben 
az évben 19 olasz polgári iskola virágzott Ausztria 
területén. A polgári iskola az elemi iskola V. osztálya 
fölé épült. Ezen kívül még 11 német polgári iskola volt, 
a melyekben a német nyelv mellett az olasz is használ-
tatott tannyelvül. A polgári iskolákon kívül 657 olasz 
népiskola terjesztette az olaszok nemzeti műveltségét. 

211 népiskolában a német, horvát, szlavóniai nyelv mel-
lett az olasz is helyet foglalt. A gimnáziumokban 300, 
a reáliskolában 500, a wieni egyetemen 250, Grázban 
340 és Innsbruckban 60 olasz tanuló járt. A míg Itá-
liában az analfabéták szátna 38% volt, addig Ausztria 
területén élő olaszok b°/0-a volt analfabéta. Triesztben 
a középiskolákon kívül kereskedelmi, ipar és tengeré-
szeti akadémia is szolgálta az olasz kultúrát. Az osztrák 
kormány egy olasz egyetem felállítását is kilátásba 
helyezte. Az egyetem felállítását maguk az olaszok kés-
leltették azzal, hogy csak Triesztben kívánták az olasz 
egyetem megnyitását. Ezt a kívánságot azonban a kor-
mány politikai okok miatt nem teljesíthette. A mint 
látjuk, az olaszok nyugodtan terjeszthették kultúrájukat 
Ausztriában. A szövetség örve alatt úgy éltek itt, mintha 
nem is idegenben élnének. Es mégis a dicső Róma népe 
árúba bocsátotta önmagát. Zsoldosa lett a régi hírnevét 
sirató ántántnak. Az Ausztria-Magyarország oltalma alatt 
fejlődő Itália tőrrel kezében kívánja háláját leróni. S mi 
úgy érezzük, hogy az olasz iskola, olasz kultúra nem 
fog többé virágozni Ausztria földjén. 

A háború és a fínemü születések szaporodása. A bécsi 
Zeitschrift für Kinderschutz und Jugendfürsorge czimű 
szaklap egynehány olyan hivatalos megállapítást közöl, 
a mik csak megerősítik azt a régi tapasztalati tényt, 
hogy tökéletesen igaz, miszerint háborús világban a 
születések tekintetében az arány rendszerint a fineműek 
javára üt ki kedvezőbben s így nem kell tartani attól, 
hogy a háború halottjai révén beálló veszteség alig lesz 
pótolható. így például a galicziai és bukovinai mene-
kültek táborában az osztrák anya- és gyermekvédő-
egyesület központjában a betegágyas asszonyokról rendes 
könyvet vezetnek, rájuk felügyelnek és őket gondozzák, 
támogatják s így róluk minden adatot feljegyeznek. 
Ezekből az adatokból pedig az tűnik ki, hogy a szegény 
galicziai menekültek közül eddig 559 asszony került 
hatósági gondozás alá, illetve szült le és az újszülöttek 
közül 314 volt a finemű. Ez az arány messze felülmúlja 
a régi arányt, a mikor 108 fiúra 100 leáuyszületés esett, 
a mennyiben ezúttal 100 leányra 128 fiúszületés esik. 
Hasonló megfigyelést tettek nemcsak a bécsi, de a többi 
menekült-táborokban is, sőt a legtöbb helyen az arány 
még kedvezőbb volt, úgy hogy átlagosan 100 leány-
születésre 140 fiú-születés esik. Érdekes az a megálla-
pítás is, hogy feltűnő sok az ikerszülés esete is — és 
ezek is majdnem kivétel nélkül a fineműek javára esnek. 

Nemcsak külföldön tapasztalták ezt a most dúló 
nagy háború alatt, hanem nálunk is. Csak a mult napok-
ban mondta előttünk eziráuyú adatgyűjtését egyik leg-
nagyobb ref. egyházközségben szolgáló lelkészünk. A ki-
ket érdekel ez a kérdés, saját egyházaikban még lesz 
alkalmuk megfigyeléseket tenni. m. k. 

Táviratmegváltási lapok * 
sere a Kálv in-Szövet ség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában ( IV. ker., Molnár-utcza \1 . szám), & j t j t j t Jt 



IRODALOM. 
H á b o r ú s idők i m á d s á g o s könyve . Hadbavonult katonák ós 
azok családtagjai számára. Szolnoky Gerzson, hajdúböszörményi 
ref. lelkész. Debreczen- Hegedűs és Sándor könyvkiadóhivatala. 

1915. Kis 8°. 160 1. Ára kötve 1 korona. 

A különböző felekezetek szinte versenyeznek most 
egymással a háborús vallásos irodalom terén. Itt is külö-
nösen a prédikácziók és imádságos füzetek és könyvek 
jönnek létre nagy számban. Mindez azt mutatja, hogy 
szükség van rájuk. Az emberek jobban járnak a temp-
lomba és többet imádkoznak, mint ezelőtt. A harcztéren 
küzdő vagy itthon szenvedő katonáink pedig súlyos hely-
zetükben valósággal szomjúhozzák azt a lelki táplálékot, 
a mely őket felfrissíti, megerősíti, megnyugtatja. Nem-
régiben láttuk, hogy a róm. katholikusok egy csinosan 
bekötött kis alakú, de elég terjedelmes imádságos köny-
vet bocsátottak híveik használatára. Ebben Pázmány 
Péter imádságait használják fel a háborús időben a lel-
kek építésére és vigasztalására. Ezeket adják bizonyos 
átdolgozással. 

Ilyenforma, az eddigieknél nagyobb terjedelmű 
katonáknak és hozzátartozóiknak egyaránt alkalmas, tar-
talmában, hangjában és alakjában a nehéz időknek meg-
felelő imádságoskönyv a Szolnoky Gerzson könyve. Öt 
már ismerjük az áhítatossági irodalomban. Szétszórva 
több imádsága, könyvalakban is pár imádságoskönyve 
jelent meg, melyet a kritika általában, kedvezően foga-
dott. Egyszerűség, mesterkéletlenségl a belső kegyes-
ségnek alkalmas kifejezésre juttatása jellemzik imádsá-
gait, Ezeket találjuk háborús imádságaiban is, melyek, 
a helyzethez mérten, rövidek. A könyvben először köz-
napi és vasárnapi imádságok vannak, azután a hadba-
vonultak és itthonmaradottak imádságai, végül zsoltárok 
és dicséretek, melyek a mostani háborús hangulatot tűn-
tetik fel: különösen gazdag mindenféle alkalomra szóló 
(mintegy 40 imádság) imádságokban a katonák és csa-
ládjaik számára szóló rész. A csinosan bekötött, kis 
könyvecskét szívesen ajánljuk. Sz. J. 

Az az egy is elesett. Ez a czíme a Prot. Irodalmi 
Társaság legújabb Koszorú füzetének (211. sz.), a mely 
Kiss Géza tollát dicséri. „Az egyké"-ről szól ez a szo-
morúan aktuális kis füzet. A. nemzet e szörnyű., elevenbe 
vágó bűnének máris sok összetörött, szomorú, magva-
szakadt család érzi a súlyos büntetését. Elismerést érde-
mel az írója, mert nemcsak felrázni, a bűntudatra eljutni 
segíti olvasóit, hanem meg is nyugtat, a gyógyulás útját, 
módját is szerető, népéért dobogó szívvel megmutogatja. 
Lelkészeink, olvasóink figyelmét nyomatékosan felhívjuk 
e terjesztésre szánt és alkalmas füzetre. Kérjük, külö-
nösen ott adják a nép kezébe, a hol ez a nemzetgyil-
kolás dúl. Kapható Hornyánszky V. könyvkereskedésé-
ben (Budapest, Akadémia bérháza). Ára 8 íill. Terjedelme 
18 oldal. m. k 

Isten igéje a világháborúban czím alatt egy 10 
ívre terjedő kötetet szándékozom kiadni a háború kitö-
rése óta irt közönséges vasárnapi, alkalmi és ünnepi, 
háborús vonatkozású beszédeimből és imádságaimból a 

karácsonyi és húsvéti ünnepkör kivételével, melyeknek 
beszédei és imádságai külön füzetekben jelentek meg. 
A kötet augusztus hó végén fog megjelenni. Ara 3'50 K 
lesz, melynek hozzám beküldése ellenében a kiadványt 
portómentesen küldöm meg a megrendelőknek. Másként 
utánvéttel. Körmend (Vas megye), 1915 július hó 14-én. 
Fülöp József\ ref. lelkész. 

A Jó Pajtás cz. gyermeklapot melegen ajánljuk 
olvasóink figyelmébe. A Jó Pajtást a Franklin-Társulat 
adja ki; előfizetési ára negyedévre 2 korona 50 íillér, 
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. 

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, 

Kérelem. Lapunk f. szerkesztője felkéri mind-
azokat, a kik őt egyházkerületi, pénztári, vagy magán-
ügyekben óhajtják felkeresni, leveleiket augusztus hó 
végéig Dunaszentgyörgyre (Tolna m.) szíveskedjék irá-
nyítani. A szerkesztőséghez intézett leveleket, pénzeket 
kérjük Budapestre, IX., Ráday-u. 28 küldeni. 

Lelkészválasztás. A mucsfai (Tolna m.) ev. gyüle-
kezet Weigel Ádám ottani h.-lelkészt választotta meg 
lelkipásztorául. 

Uj theologiai doktor- A bécsi egyetem ev. theol. 
fakultása lic. Sehmidt Károly Jenő pozsonyi főesperes-
lelkésznek, a hazai ev. egyház egyik legkiválóbb theo-
logusának a tiszteletbeli theol. doktori czímet adomá-
nyozta. Gratulálunk ! 

Egyházmegyei közgyűlés. A veszprémi egyház-
megye évi rendes közgyűlését június hó 24-én tartotta 
meg Pápán. Kiemeljük a közgyűlés határozataiból a 
somlyóvidéki lelkészi értekezlet indítványát, melyet a 
közgyűlés magáévá tett. hogy megkeresi az egyházfő-
hatóságokat s általuk a kormányt, hogy a véderőtörvény 
lelkészekre vonatkozó pontját csak a paróehus lelké-
szekre vonatkoztassa s törölje el minden más jellegű 
egyéneknél. E szerint tehát az indítvány nem sürgeti a 
lelkészek fegyveres szolgálat alóli felmentésének eltör-
lését, hanem a kedvezményt csak a paróchiával bíró 
lelkészek számára kívánja fenntartani. Közvetítő indítvány 
ez a két véglet között. Ele azok ellen irányul, kik lel-
készi teendőket egyáltalában nem végeznek és mégis a 
lelkészeket megillető kedvezményeket követelik maguk 
számára. Nagyon helyes. így legalább a theol. akadé-
miák és gimnáziumok sem lennének bizonyos esetekben a 
katonaság elől menekülni akarók számára menedékhelyek. 

Dombováron, ebben az exponált, fejlődő nagy-
községben ev. s.-lelkészi állás szervezésének szükséges-
ségét mondta ki a tolna-baranya-somogyi ev. egyház-
megye. — Mi is akartunk ott egykor valamit csinálni. 
Oda akartuk vinni a gyönki algimnáziumot. Nem sikerült. 
De papságot mi is szervezünk. S ha az evangélikusok 
terve most megvalósul, még jobban örülünk neki, mert 
legalább a protestantizmus szellemét annál inkább be-
visszük erre az új területre is. 



A magyar és a német protestántizmus. A brassói 
ág. h. magyar egyházmegye ós az egyházmegye gyám-
intézete 13-án d. e. tartotta meg az idei közgyűlését 
a brassói ev. templomban. A közgyűlést megelőzőleg 
istentisztelet volt, a melynél a szolgálatot Vietorisz 
László ev. lelkész végezte. A közgyűlésen Molnár Viktor 
felügyelő ós Bohus Pál főesperes elnökölt. A közgyűlés 
határozatképességének és tagjainak igazolása után Mol-
nár Viktor nyugalmazott államtitkár, felügyelő, a köz-
gyűlést nagyhatású beszéddel nyitotta meg, a melyben 
ezeket mondotta a löbbek között: „Nehéz időben és 
semmi mással Össze nem hasonlítható helyzetben tartja 
meg ev. esperességünk az idei közgyűlését. A hegyek 
alatt csendes községeink majdnem néptelenek. A férfiak 
messze harczmezőkön védik Magyarország és a szövet-
séges államok határait; csak az öregek, a nők és gyer-
mekek végezik szinte bámulatos szorgalommal a liázi 
és mezei munkákat. Gond és aggodalom ül az arczokon, 
mert mindnyájan érezzük, hogy létünkért küzdenek a 
távoli harczosok és nem tudjuk még, hogy mit hoz a 
jövendő ? Munkás népünk azonban nem ismeri a csüg-
gedést Bizakodó lélekkel nézünk a jövő titkok fátyolos 
távolába, mert a magunk erejébe és kitartásába vetett 
hitünk csak növekedik, ha látjuk oldalunk mellett test-
véri szeretetben Németország népét velünk együtt dia-
dalmasan a fél világ ellen viselt háborúban. Sok rokon-
érzés és hasonlatos tulajdonság csatol bennünket a 
németekhez. Féltve őrizzük és ápoljuk nemzeti szabad-
ságunkat, együvé forrtunk az emberi kultúra és intenzív 
műveltség szeretetében, mely útóbbiban különben a nagy 
németség volt tanítómesterünk és példaképünk. Nagy 
történelmi válságaink közepette sokszor kellett Magyar-
ország nagyjainak dönteniök, hogy a nyugati germánság, 
vagy a keleti világhoz közeledjenek-e? Sokszor össze-
mértük fegyvereinket a némettel és századokon át becsü-
letet szereztünk magunknak is, nekik is egymásközti 
harczainkban, míg lassankint észrevettük küzdelmeinkben, 
hogy tovább jutottunk volna jövőnk szerencsés kialaku-
lásában és jobb sorsunk megteremtésében, ha minden 
időben, háborúban és békében egyaránt, együtt lettünk 
és maradtunk volna. A magyar protestántizmust a hitbeli 
közösség is Németországhoz vonzotta és mindkettő között 
erős lelki és erkölcsi kapcsot teremtett. Egy fél ezredév 
története kovácsolta össze a magyar protestántizmust a 
„német"-nek elnevezett vallással. Bizonyos, hogy a most 
folyó háború, a mely közvetlenül, vagy közvetve jóformán 
az egész világot érinti, értékes tanulságokat fog nekünk 
szolgáltatni a jövőre nézve és a mult sok téves nézetét 
fogja átalakítani. Mi magyarok és protestánsok abban 
bízunk, hogy a Németországgal való szoros szövetséges 
viszony a béke után közéletünk és közfelfogásunk teljes 
és szükségszerű átalakítására fog vezetni, mert a há-
ború kérlelhetetlen ridegséggel oly hiányokra, oly meg-
döbbenő ridegsógekre mutatott rá, a melyek a végső 
veszedelembe dönthetnek bennünket, ha orvoslásra nem 
találnánk . . . " Bohus Pál főesperes indítványára el-
határozta a közgyűlés, hogy a beszédet egész terjedel-
mében a jegyzőkönyvbe iktatja. A főesperes jelentése 
után következett az egyházmegyei elnökség és tiszt-
viselők választásának kihirdetése. Az egyházmegye egy-
hangú szavazattal újra megválasztotta Molnár Viktort 
felügyelőnek és Bohus Pált főesperesnek. A számvevő-
széki jelentés tudomásulvétele után tárgyalták a refor-
máezió negyedszázados évfordulója megünneplésének 
módozatait és a romániai misszió szervezését. 

Uj diakonissza-intézet. A trencséni ev. egyház-
megye július 8-án tartotta meg rendes évi közgyűlését 

és azon Janovszky Lajos kir. járásbíró azon szép indít-
ványt vetette fel, hogy az esperességbeli egyházak tá-
mogassák a trencséni ev. nőegyletet, azon humánus 
törekvésében, a mellyel Trencsénben diakonissza-intézet 
létesítését határozta el s kéri az egyházmegyét, hogy 
tagokul az egyházak is lépjenek be. Az indítványt, el-
fogadták. 

Adomány. A katonák között terjesztendő evan-
géliumi iratok költségére N. N. úrnő 10 K-t adomá 
nyozott. Hálásan köszönjük. 

Amerikai áldozatkészség. Az amerikai ref. egyház 
„Vasárnapi Iskolaügyi és Könyvkiadó Tanácsa" elhatá-
rozta, hogy a Husz-emlékünnepélyek alkalmából magyar 
nyelven is megíratja a reformácziói előfutár, Húsz Já-
nos mester halálának történetét. A mű megírására dr. 
James Oood daytoni ref. theol. tanár, ismert nevű tör-
ténész, a Ref. Church volt zsinatelnöke és dr. Harsányt 
Sándor homesteadi ref. lelkészek kérettek fel, a kiknek 
együttes szerzői neve alatt fog a mintegy 4—5 ívre 
tervezett és képekkel illusztrált mű, mely Budapesten, 
a lvókai czégnél is kapható lesz, megjelenni. 

Adományok. A katonák lelki gondozását szolgáló 
vallásos iratok beszerzésére újabban adakoztak : Vukovár 
20, Beska 3 38 K. Összesen 23'38 K. A 26-ik számban 
kimutatott összeggel együtt 625T88 K; az erdélyi egy-
házkerülettől átutalt 1500 K-val együtt 775'188 K. Ki-
adás volt eddig 6597-11 K. 

Protestáns papok száműzetése. Az „Az Est" je-
lenti, hogy az utóbbi napokban újabb hat prot. lelkészt, 
száműzött az orosz kormány a balti tartományokból 
Szibériába. A hat lelkész között van egy, a ki ellen a 
száműzetésen kívül még hazaárulási pert is indítanak, 
mert prédikácziójában felhívta községét arra, hogy ne 
meneküljön az érkező németek elől és ha el is menekül, 
ne pusztítsa el vagyonát, jószágát, 

Hadbavonult és megsebesült katonák közti szét-
osztás czéljaira képes új-testamentumot és evangéliumi 
részeket lehet beszerezni 75% o s árengedménnyel a 
Traktátus Társulatnál, V., Hold-utcza 3 szám. 

A Balaton partján lakó ref. papi családhoz, hol a 
férj hadi szolgálatban van, kerestetik a nyárra, esetleg 
az egész háború tartamára egy papi, vagy tanítói család-
ból való 13—15 éves leányka, mint 3 jól nevelt, kedves 
fiacskának játszótársa. Munkára nem használtatik, mert 
cseléd van. Úti költséget megtérítünk. Kellemes, jó 
nyaralása lesz. Ajánlatot ref. lelkészi hivatalhoz, Bala-
tonőszöd u. p. Balatonszemes, Somogy megye, kérek. 

ISKOLA. 

A debreczeni m. kir. tudományegyetemen a ren-
des beiratkozások az 1915/16. tanévre f. évi szeptember 
hó 1-én veszik kezdetüket s bezárólag szeptember hó 
12-éig tartanak. A kik valamely elháríthatatlan akadály 
miatt a fent említett határidőn belül beiratkozni nem 
tudnak, azok kötelesek akadályoztatásukat hitelesen iga-
zoló okmányokkal fölszerelt kérvényüket annak a karnak 
dékánjához, a melynek kebelébe magukat fölvétetni 
óhajtják, legkésőbb szeptember 12-éig benyújtani. A kari 
dékánok a fölvételt október 6-áig engedélyezhetik. Azok 
a hallgatók, a kik október hatodikáig sem vobiának 
képesek beiratkozni, a tanulmányi fegyelmi és leczke-
pénzszabályzat 23. §-a értelmében indokolt s bizonyító 
okmányokkal fölszerelt kérvényüket az egyetem rekto-
rához nyújtsák be, a ki is a beiratkozásra október 14-ig 
haladékot adhat. A katonai szolgálatot teljesítő hallgatók 



minden engedély nélkül október 8-ig iratkozhatnak. Az 
utólagos beiratkozásra vonatkozó kérvények fölött a Rek-
tor végérvényesen határoz. A beiratkozáshoz születési 
bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, hazai egyetemről ós 
főiskoláról vagy külföldi egyetemről s főiskolákról jövők-
nek távozási bizonyítvány, továbbá leezkekönyv (leczke-
igazolvány), a mennyiben pedig az érettségi vagy távozási 
bizonyítvány keltétől a felvétel időpontjáig hosszabb idő 
telt volna el, az illetékes politikai hatóságtól erkölcsi 
bizonyítvány is szükséges. A jelentkezés az illető kai-
dékánjánál személyesen történik s erre a rektori enge-
déllyel iratkozók is kötelesek. Tandíjmentesség iránti 
kérvények a beíratás első napjától számított 12 nap alatt, 
az illető kar dékáni hivatalához adandók be. Csatolandók 
szegénységi, illetve állami tisztviselők ós tanfériik gyerme-
keinél vagyontalansági bizonyítvány; továbbá a tanul-
mányi jóelőmenetelt igazoló hiteles okmányok. Részle-
tesebb tájékoztatást az egyetem tanulmányi fegyelmi 
és leczkepénzszabályzata nyújt, melyet díjtalanul ad az 
egyetem rektori hivatala. Debreczen, 1915 július hó 
7-én. Kiss Ferencz, e. i. rektor. 

Fejlődő iskola. A vallás- és közokt. miniszter az 
aszódi ev. főgimnázium V—VII. osztályának megadta az 
1914/5. tanévre a nyilvánossági jogot. 

EGYESÜLET. 

2. családi értesítő ; 3. szegénységi bizonyítvány; 4. or-
vosi bizonyítvány a gyermek testi és lelki épségéről; 5. 
ha már járt iskolába: iskolai bizonyítvány; 6. oltási 
bizonyítvány. Csak 6—9 éves fink vehetők fel s elsőség 
a hadi árváké! 

GYÁSZROVAT. 

Dr. Muraközy Károly, műegyetemi magántanár, a 
Budapesti Kereskedelmi Akadémia rendes tanára, Kecs-
keinét mellett, Laky-telepen hirtelen meghalt. 56 évet 
ólt. A tanári pályára lépése előtt az Országos Vegy-
kísérieti Intézet vegyésze volt. A Kereskedelmi Akadé-
mián 11 év óta a vegytant ós árúismeretet tanította 
nagy szaktudással és eredménnyel. Kartársai és tanít-
ványai egyaránt szerették. Halála veszteség az intezetre 
és a tudományra. Az elhunytban Muraközy Gyula Kálvin-
téri s.-lelkészünk édes atyját gyászolja. Az elhunyt ki~ 
váló tanár hátramaradt szeretteinek vigasztalást adjon 
az Ur ! Áldott legyen emléke! 

Felelős szerkesztő ; B. P a p I s tván 

HIRDETÉSEK. 

Lelkész és tanító urak ügyeimébe! A balaton-
füredi Erzsébet szeretetházban folyó évi szeptember 1-től 
ismét több teljes és félárva fiú-gyermek nyer elhelye-
zést felekezeti különbség nélkül. A felvett gyermekek 
ingyenes ellátásban, gondos nevelésben és mintaszerű 
kiképzésben részesülnek. A tehetségesebb növendékek az 
elemi iskola V. osztályának elvégzése után a balaton-
füredi állami polgári iskolába helyeztetnek át, a gyen-
gébb tehetségű, felsőbb iskoláztatásra kevésbbé képes 
növendékek pedig iparostanoncznak adatnak ki. Ez az 
intézet tehát méltán megérdemli a figyelmet. Felvételi 
kérvények a balatonfüredi Erzsébet szeretetház tekintetes 
igazgató-tanácsához czímezve, Segesdy Ferencz dr. kir. 
ítélő-táblai bíró úrhoz, mint az igazgató-tanács elnökéhez 
küldendők legkésőbb július 31-ig Balatonfüredre. A kér-
vény mellékletéül szolgálnak: 1. születési bizonyítvány; 

RlEöER OTTÓ gőzüzemre berendezett csász. 
és kir. udvari orgonagyára. 

Hazánk legnagyobb templomorgonájánuk, a király orgonájának 
(Koronázási templom) alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti u. 29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szent,síi-
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kilim-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 óv óta 2(>00-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 és hangolásokat a legmórsékeltebb 
árban teljesít. Orgona j ó k a r b a n tar tásá t el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és ra j -
:: zokkal kívánatra d í jmen tesen szolgál. :: 

Egy doboz I . I O K . 

Háztartásban megfizethetetlen! 
Páratlanul tökéletes. 

Már ezukorral kész 11 
Használati utasítás : Egy doboz (tartalma 
V'2 üt.) „Berna" fe lo ldandó 2—2 liter 
h ideg v a g y meleg vízben s minden for-
ra l á s nélkül azonnal fogyasz tha tó , el nem 
h a s z n á l á s ese tén higitatlanul 4—5 napig 
h ű v ö s helyen tar tva, el nem romlik! 

M é z : mert a Kiváló minőségű 

BERNA 
K o n d e n z á l t s v á j e z i t e j Kor-
látlan mennyiségben Kapható már! 

Minden rendelés házhoz szállíttatiK. 
T * 0 * "SUT * 1 » fűszer- , csemege- és gyarmatárú nagyKeresKedése 
o a n y a y e s í i a i m a n B u d a p e s t , M ú z e u m - K ö r ú t 2 3 - 2 5 . 

K á v é : 
Santos I. nyers I kg. 4.60 

„ pörkölt I „ 4.80 
Cuba I. nyers I „ 5.80 

„ II. „ I „ 5.40 
Gyöngy „ I „ 5.80 

Nyers kávék beszerzésé t 
s ü r g ő s e n a j án l juk , mer t 
ezen czíkk nagyon drágul ! 

T e a : 
Törmelék I. I kg 8.— 
Souchong I. I „ 14— 

„ I „ 12. 
Csöszárkev.l „ 24.— 

Orosz foglyokkal dol 
gozó földbir tokos 
urak figyelmébe ! 

Idei akác I. I kg 
(üveg külön) 

Vi patent üveg ^ „ „ „ 
5 kgos bödön 

(Kannabetét ! 
Szavatoltan t iszta 

urada lmi idei termés. 

2 60 
I 30 

- .70 
9— 
—J 

Telefon 171—43. — VidéKre szétKüldés naponta: postán, vasúton, hajón. 



Boí magyar óragyár gdzarfl-
berendezéisel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

GVIÜLLER J Á N O S 
utóda MAJER KÁROLY 

Budapest, VII., Thökoly-út 52. 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingfen. 

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 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. 

Sebesült KatonáK szóraKoztatására különösen alkalmas 
a , ,Koszorú" czímen eddig megjelent 210 füzet, melynek 
ára számonkint és példányonkint 8 fill. — Ha egyszerre 
legalább 500 példány (40 kor. értékű) lesz megrendelve és 
a pénzt előre megkapjuk, 25%'-os árengedményt adunk, de 
a postaköltséget a megrendelő viseli. A füzeteket a „Ref. 
egyetemes konvent" által sebesült katonák részére kijelölt 

számokból válogatjuk egybe 

HornyánszKy ViKtor RönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

A l e g j o b b 

kályhákat és 
H B I M H . 

kandallókat 
eaáiBsáLXl és ladrólyl 

udvari szállító 

tíudapeat, T l i o n e t - u c l v a r , 
Különlegességek: templomok, családi há-
zak, iskolák, Irodák stb. réssére. Több 
mint 100,000 van belőle használatban. 

Valódi 
csak ezze 

a Tédő-

MEID1NGER-ÖFEN 
^ H . H E I M ^ 

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

S i 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 i é r i a - u t o « a Í O . m x * 

Épen most jelent meg a hazai protestáns egyhá-
zak nagy imádságírójának 

Szolnoky Gerzsonnak 

Háborús idők 
imádságos könyve 
hadbavonultak cs azok családjai számára czímű munkája. 

Tartalmaz 55, a gyorsan változó viszonyok között is 
minden alkalomra és úgy a katonák, mint az itthonmara-
dottak számára megfelelő imádságot, ezenkívül zsoltárokat 
és dicséreteket. 

A 180 oldalra terjedő 12V-2X81/2 cm. nagyságú, 
zsebbe tehető imádságos könyvnek bolti ára díszes ke-
mény kötésben 1 korona, 10 darab vételnél 90 fillér. 

100 darab vételnél 75 fillér. 

Kapható 

Hegedűs és Sándor 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 

Debreczenben 
V V r v , , - v ... 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és k i tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

" H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 
Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 

(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mil l ió korona 
évi áruforgalommal. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL ker*, Mária-utcza tt. szám. Telefon: József 34—ICh 

Elvállalnak minden-
nemű, az épitésí szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Nagy gyakorlattal bíró 
specziálísták 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. .. 

HÁBORÚS EGYHÁZI IRODALOM : 
BIRTHA JÓZSEF. Háborús beszédek és imák . . .—.50 
FÜLÖP JÓZSEF. Búcsúztatók. Hadban elesettek felett 1 — 
HARSÁNYI SÁNDOR. A háború átka és a béke áldása —.00 
HAYPÁL BENŐ. Az igazság áldozata nyereség . . —.60 

Az igaz Isten a mi erőnk és remény-
ségünk —.30 

KIRNER BERTALAN. A haza védelme - . 4 0 
KISS JÓZSEF. Beszédek és imák háborús alkalmakra 3.40 
Lic. LENCZ GÉZA. Beszédek és imák háborúi alkal-

makra. II. kötet 5.— 
SOÓS KÁROLY. Isten és a haza mindenünk . . . 1.20 
SZÜTS LAJOS. Két egyházi beszéd háborús időkre —.50 

Négy „ 1.20 

EGYÉB THEOLOGIAI ÚJDONSÁGOK: 
FOSDICK. A Mester jel leme. Ford. ifj. Victor J. fíízve 2.50 

kötve 3.50 
HAYPÁL BENŐ. A szeretet izenete. (Elmélkedések és 

imádságok) — 50 
KISS GÉZA. Új Magyarország és keresztyénség. Pro-

testáns családok számára 1. — 
KIRNER A. BERTALAN. Betegápoló le lkész munkája 

a világháborúban —.50 

BERNÁT ISTVÁN. Az igazi élet fe lé 1 20 
SOMOGYI JÓZSEF. Beszédek és homiliák franczia 

szónokok müveiből 2 — 
IFJ. SZABÓ ALADÁR. A bo ldogság feltételei . (Nyolcz 

elmélkedés) L— 
URAY SÁNDOR. Bibliai e lmélkedések vall. estélyekre 2 — 

, kötve 8 — 
IFJ. VICTOR JÁNOS. Jézus önarczképei. (Hat elmél-

kedés) 2 — 

HÁBORÚS IMÁDSÁGOSKÖNYVEK: 
BIRTHA JÓZSEF. Őrangyal. Imakönyv katonák és itt-

honmaradottak számára —.30 
LENGYEL GYULA. Imádkozzunk szeretteinkért . .—.20 

„ „ Imák a betegágyon, sebesült ka-
tonák részére —.20 

MURÁNYI JÁNOS. Szüntelen imádkozzatok I . . . - . 2 0 
Ne sírj ! A pécsi Bethánia-egylet kiadása —.20 
SZABÓ S. ZSIGMOND. Istenre bízom magamat. Imád-

ságok kiizdö véreikért Isten segítségét kérő keresztyén 
magyarok részére —.30 

SZAPPANOS GYULA. Imádságok háborús időkben 
otthonmaradottak számára —.24 

VÁSÁRHELYI ZSIGMOND. Imádságok hadakozó ka-
tonáinkért —.20 

KERESZTESI KÁROLY. Ima szükség és háború idején - 25 
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Az Élet Könyvébő l . 

Az én nevemben! 

„És előfogván egy gyer-
meket, közéjük állata azt; és 
ölébe vévén azt, monda nékik: 
A ki az ilyen gyermekek közül 
egyet befogad az én nevem-
ben, engem fogad be és a ki 
engem befogad, nem engem 
fogad be, hanem azt, a ki en-
gem elbocsátott." 

Márk 9. 36-37. 

A gyermek befogadása valóban aktuális kérdés. 
Hatalmas területeket tett pusztává a háború és több ezer 
gyermek vált hajléktalanná, apátlan, anyátlan árvává. 
Olvashattunk a lapokban a gyermekeket szállító vona-
tokról s a befogadásra készek megindítóan nagy számá-
ról, kik közül sokaknak nem jutott már befogadni való. 

A háború tovább dúl s a befogadásra várók nem 
fogytak el az első vonatokkal, lesz még — sajnos — 
sok befogadásra váró gyermek s hisszük, nem marad 
egyik sem fedél nélkül. 

De! Vájjon hányan találnak igazán befogadásra ? 
Sőt, többet kérdek : saját gyermekeink közül is hányan 
vannak, kikről elmondhatjuk, hogy befogadtuk őket? 

A gyermek a legtöbb házban úgy nő fel, csaknem 
észrevétlenül. A kenyérkereső apák az anyai köteles-
ségek közé sorolják rendszerint a gyermeknevelés szent 
feladatát. S az anyák ? Valljuk meg, hogy annyira le-
köti őket a házvezetés soha elfogyni nem akaró teen-
dőivel, hogy legfeljebb ha gyermekeik tiszta öltözékéről 
és rendes táplálásáról gondoskodhatnak. Hány házban 
jut ma arra idő, hogy annak a gyermeknek naponként 
legalább egy félórácskát, szenteljen a szülő s annak 
lelki világával tervszerűen foglalkozzék. Mennyi áldás 
áradna abból, ha gyermekeinknek nemcsak kosztolói, 
hanem igazán befogadói lennénk! Mennyi áldás áradna 

hazánkra is, ama hajléktalan gyermekek igazi befogadása 
által! 

Igazán pedig csak akkor fogadjuk be, ha Jézus 
nevében fogadjuk be őket. Jézus nevében, tehát nem a 
magunk számára, nem saját önző czéljainkért, hanem 
Jézusért. 

Gyermekeinket a menny számára kell nevelnünk. 
Ők az Úr tulajdonai, mi csak nevelőszülők vagyunk. 
Kötelességünk elvezérelni őket a földi boldoguláshoz 
szükséges összes ismeretekre. De ja j , ha elfeledjük, 
hogy az örökkévaló dolgok ismerete tesz bennünket a 
földi élet igaz boldogságának megismerőivé is. 

Hány édes apának és anyának lelkét indítja imára 
e nagy gondolat, hogy gyermeke a Jézus tanítványa 
legyen ! 

Hogy Jézus nevében fogadjuk be gyermekeinket, 
kell, hogy mi legyünk előbb a Mester tulajdonai, a Jézus 
tanítványai. Az 0 nevében csak az övéi munkálkodhatnak! 

Azok a hatások, mik gyermeked fogékony lelkét 
a szülői házban érik, a legmaradandóbbak, és igazi 
keresztyén generáczió létrejövetelét csak ott remélhetjük, 
a hol a családi hajlék szentélyét áthatja az evangélium 
fénye és melege. 

Ilyen-e a te házad ? Befogadod-e igazán a gyer-
meket s a Jézus nevében fogadod-e be őt? 

Nyáry Pál. 

KETSEGBEEJTŐ ELVEK. 
Nem tudjuk, figyelemmel kísérte-e a magyar ref. 

vallásos társadalom a budapesti Népopera ügyének tár-
gyalását a főváros törvényhatóságának pénzügyi bizott-
ságában ? Ha igen, úgy szomorú és keserű lélekkel 
láthatta annak a szerencsétlen és kificzamított szellemnek 
az uralmát, a mely, a többség állásfoglalásából követ-
keztetve, a fővárost kormányozza. Szerencsére a napi-
lapok sem siklottak el baráti „jóakarattal" az ügy fölött; 
egyik-másiknak volt bátorsága rámutatni arra a szé-



gyenre, hogy mi épen most, a háború folyamán, óriási 
arányú nemzetközi mulatót akarunk csinálni a Népope-
rából, hogy ezzel csináljuk meg azt a nagyobb idegen-
forgalmat, a mi még eddig hiányzik Budapesten. Micsoda 
siralmas szegénységi bizonyítvány ez a fővárosi politika 
szellemi színvonalát és erkölcsi elveit illetőleg s mennyire 
nem ismerése az idegenek „utazási" lélektanának ! Mintha 
bizony a mulatóhelyek önmagukban lennének a mág-
nesek az idegenek számára s nem azok a szomorú rá-
adások, a melyek minden világváros életének pusztítani 
való kinövései. S mialatt ez így folyik, felhangzik a 
panasz, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum egyik részét 
képező és a világon a második legnagyszerűbb néprajzi 
gyűjtemény szűk, tűzveszélyes helyeken szorong s a 
míg onnan ki nem vesszük, addig nem is lesz közkincscsé 
a nemzet számára. De azért a tisztelt „előkelő" vál-
lalkozók kedvéért a főváros meg fogja csinálni a nyugat-
európai színvonalú mulatóhelyet, a melyben — mint 
egyik szégyenletes okoskodású városatya mondja — nem 
is olyan fontos a magyar nyelv ! Ezért a hazafiatlan ki-
jelentésért az illető már megkapta a napilapok igazságos 
bírálatát. De nem kapta még meg Bárczy István, Buda-
pest polgármestere, a ki elvtársait is megszégyenítő 
magas etikai érzékkel, az Az Újság szerint, úgy nyilat-
kozott, hogy a mulatóhelyek erkölcsi színvonalára nem 
lehet befolyást gyakorolni, mert „erkölcsi szempontokat 
egy szerződésben biztosítani nem lehet. Ez bizalomnak 
a kérdése . . ."* Majd hozzáteszi azt is, hogy ő nagy 
liive a kultúrának. „Ámde egy nagy városban nemcsak 
tisztán és szorosan vett kultúráról kell gondoskodni" (!) 
Ezt figyeljük meg jól, mert ez a mondat tipikus kifeje-
zése a Budapestet kormányzó szellemnek és városatyai 
erkölcsöknek. És mi meg vagyunk róla győződve, hogy 
például a puritán hollandok között, a kik ilyen esz-
közökkel még sohasem akartak idegent fogni, a hivatalos 
városvezérek sohasem adnák oda magukat a Bárczy-féle 
„nemcsak tisztán és szorosan vett" kultúra ápolására, 
sohasem „gondoskodnának" az olyan intézmények fel-
állításáról, a melyeket legfeljebb tűrni szabad, de akkor 
is csak fogcsikorgatva. S ha az amsterdami polgármester 
ilyen elveket merne hirdetni hivatalosan és nyilvánosan, 
egészen bizonyos, hogy nagyon rövid ideig maradna meg 
a pozicziójában, mert elsöpörné a komoly keresztyén 
szellemű és erkölcsi felfogású városi intelligenczia jogos 
és igazságos felháborodása. 

Ilyen körülmények között azonban meg tudjuk ér-
teni, hogy mindeu drágaság, minden siralmas anyagi 
viszonyok mellett is miért szaporodott az utóbbi 10 év 
alatt Budapesten a mulatóhelyek száma a kétszeresére, 
hogy a szent ós bálványozott nyugat-ból miért vettük 
át csupán a legfelületesebb és legléhább dolgokat, hogy 

* Ismerjük már ezeket a „megbízható" kultúra-^ó^ó ele-
meket itt Budapesten ! Még igazán jó, ha ily körülmények között 
az erkölcsi szempontokat legalább az állam törvényei védelmezik, 
mert Bárczyék, e kijelentés szerint, nem vállalkoznak reá. 

ugyanazok az urak, a kik tárt karokkal fogadják az 
ilyen idegenforgalmi mentőgondolatokat, nagyon is hű-
vösen begombolkoznak, ha a keresztyén erkölcsi elvek 
uralmáért vívott harczainkban a segítségüket kérjük. 

Az ilyen elvek, ha mindenáron épen Párissal aka-
runk versenyezni, megteremthetik a zajos, mulatós, léha 
és könnyelmű Budapestet (és ez a czéljuk kétségbeejtő 
bizonyossággal valósul is meg), de elsorvasztják majd a 
komoly, munkálkodni akaró, kötelességtudó s magyar 
nemzeti jellegét kifejleszteni és megőrizni akaró Buda-
pestet is. „Festett koporsó" lesz a főváros; benne uralmon 
olyan szellemmel és olyan elemekkel, a melyekkel a 
keresztyén és puritán nemzeti gondolkodás harczban fog 
állani minden időben 

Sebestyén Jeiyi. 

KRÓNIKA. 

Hová jutottunk . . . / 

Csak a napokban olvashattuk azt a rettentő esetet, 
hogy egy franczia város lakossága egy súlyosan sebesült 
német katonát agyonvert. Iszonyú az az érzés, a mely 
bennünk ennek a hallatára felébred. Micsoda sitlyedés, 
micsoda „Ember tragédiája" ez az egész modern kul-
túrvilágra nézve ! Oh, nem a keresztyénség, hanem ez az 
úgynevezett kultúra jutott itt csődbe örökre, úgy hogy 
a háború után újra kell építeni az egész nyugati népek 
lelkiéletének alapjait. Az, a ki sírni szeretne, siratni a 
rettentően lesiilyedt emberiséget, az olvassa el az alábbi 
levelet, a melyet egy fogságban levő német tanító írt. 
Borzasztó a hatás, a mit ez ébreszt. „A vasúti állomá-
son — írja — csak úgy tódult a nép . . . s midőn meg-
érkeztünk, felhangzott a győzelmi kiáltás: „Poroszok!" 
„Poroszok!" A pályaudvartól az első útunk a rendőr-
ségre vezetett. Itt egy emberi formába bújtatott ördög 
fogadott bennünket. Úgy bánt velünk, mint a legveszé-
lyesebb betörőkkel s állandóan lelövéssel fenyegetődzött. 
A felügyelettel megbízott csendőrökhöz pedig ezekkel a 
szavakkal fordult: „Minek hoztátok ezeket ide — miért 
nem lőttétek agyon az úton". E finom lelkületű franczia 
őrjöngése után végre elérkeztünk a börtönbe . . . Igen 
sok megkínzott bajor foglyot találtunk itt. Fogságunk 
nemsokára véget ért, hogy még szomorúbbb napok vir-
radhassanak ránk. A pályaudvarhoz vezető hosszú úton 
a bámuló nép ezreinek gyalázkodásai repültek felénk. 
A magát bátor ós illemtudónak tartó franczia nép nem 
átallotta a szegény, védtelen s ártatlan foglyokkal szem-
ben ilyen gyáva ós arczátlan módon viselkedni. Az ösz-
szes állomásokon, St. Amour kivételével, a hol egy tábori 
pap könyörgésünkre egy pohár vizet adott és Lous le 
Saulnierben, a hol egy nemesen érző franczia elkergette 
kocsijainktól a felizgatott tömeget, leírhatatlan inzul-
tusokban részesültünk . . . Minden állomáson nagy tömeg-
várt ránk és ezer meg ezer kéz szemléltető módon jelezte 
a nyaklevágást — a lelövést . . . Ezeket a rémes dol-



gokat nemcsak az egyszerű nép, hanem a czilinderes 
urak s selyembe öltözött hölgyek is elkövették. Szep-
tember 10-éti egy nagyobb csoport hadifogoly érkezett 
Marseilleba. Ezek nyitott kocsikon érkeztek meg St. 
Nicolasból. Az úton kövekkel s üres üvegekkel dobálták 
meg. Négy szerencsétlen sorstársamat meg is szúrták. 
Az egyik még az úton lehelte ki nemesen érző lelkét. 
Kiütött szemek, bevert fejek jelezték a francziáknak a 
védtelen hadifoglyokkal vívott győzelmes háborúját . . . 
A hadifoglyokat kísérő személyzet tehetetlennek mutatta 
magát az emberi voltából kivetkőzött tömeggel szemben. 
Végre mi is megérkeztünk St. Nicolasba. Negyvennyolcz 
órai bőjtölés után végre a kaszárnya udvarában egy 
darab kenyérhez és egy korsó vízhez jutottunk. A kenye-
reket úgy dobták felénk, mint azt a kutyának szokás, 
a ki nem tudta hirtelen elkapni, az a földről szedte fel. 
Franczia udvariasság a szerencsétlenekkel szemben." 
Ez a levél az „Elszász-Lotharingiai Schulzeitung"-ban 
látott napvilágot. Borzasztó ! Szörnyűséges ! 

Hej, ha Tisza lutheránus lenne . .. 

A Zomborban megjelenő „Evangélikus Közérdek", 
mely eddig arról volt nevezetes, hogy a magyar nyelv 
iránt való igazi jó lutheránus érzékkel a „lelkészjelölt" 
szó helyett mindig a lehetetlen „Mjelölt" szót használja, 
július 15-iki számában elismeréssel szól a „Lelkész-
egyesület" egy vezérczikkéről, a mely a Luther szelle-
méről beszélt nagy elismeréssel. Befejezésül az extázis-
ban levő czikkíró a következő szédületes távlatokat 
nyitja meg szemeink előtt: „Tehát a „Luther szellem"-
ben van az igazi egyetlen érték !! Mily szokatlan hang 
ez a Lelkészegyesület hasábjain. Erről a szellemről szólt 
egykor maga Luther is7 mikor Kálvintól megkülönböz-
tette magát. S most ez a szellem, a Luther szelleme 
dicsőíttetik egy kálvinista lap által. Szerényen hajtjuk 
meg e czikk előtt elismerésünk zászlaját. S most ezek 
után joggal így kiálthatunk fel: Mekkora lenne ma 
Magyarország, ha ebben is a Luther szelleme uralkodnék 
kizárólag, de mennyivel nagyobb lenne gróf Tisza István 
is, ha őt is ez a szellem hatná át egészen! S hozzá-
fűzzük ezt is, mily más lenne akkor itt még a — fele-
kezetek közötti viszony is!" Már most, hogy a „Lelkész-
egyesület" Luther marburgi szellemét dicsőitette-e, vagy 
egyebet, az az ő dolga. Debreczenben egyébként is azt 
dicsőítik, a ki és a mi épen soron van. Mi csak egy 
szerény megjegyzésre szorítkozunk. Elismerjük, hogy 
Magyarország sokkal nagyobb és hatalmasabb lenne, 
ha ebben is a Luther szelleme élne kizárólag. Üe — 
tisztelettel kérdjük — micsoda nagyság és hatalom lenne 
itt akkor, ha ebben az országban a Kálvin szelleme 
élne kizárólag? Tisza azonban, ha az író óhajtása tel-
jesült volna, csak vesztene az erejéből s jelentőségéből, 
mert a nagy egyéniségek nevelésében a lutheránizmus 
a kálvinizmust sohasem fogja utóiérni, de még csak meg 
sem közelíteni. S a mi Tiszában igazán nagy és egye-

temes emberi érték, az annyira tipikusan a kálvinizmus 
szelleme, hogy 1867 óta alig volt még közéleti embe-
rünk, a ki az egész egyéniségében olyan hamisítatlan 
ref. bélyeget hordana magán, mint épen Ő. A lutherá-
nizmus ezen a téren sem versenyezhet velünk soha. 
Mint hold és nap, ezüst és arany áll egymás mellett 
kezdettől fogva a két felekezet. 

Ellenpápaság. 

A római pápának, mint olasz hazafinak némileg 
érthető, de nem menthető naczionalizmusa nagy vissza-
tetszést szült nemcsak nálunk Magyarországon, hanem 
Ausztriában is. Katholisehes Aktionskomitee czímen Bécs-
ben szervezkedni is próbálnak. Az elmúlt napokban ezzel 
a röpirattal árasztották el az osztrák fővárost: „A Szent-
atyának a világháborúban való magatartása megszégye-
nítő minden becsületes keresztényre. Hisz mindenekelőtt 
az volna a kötelessége, hogy az igazság pártjára keljen. 
Most pedig áldást ad az olasz csapatokra, az olasz ka-
tholikus lapok meg egészen különös módon izgatnak 
ellenünk és 16,000 pap katonaként vonult ellenünk a 
táborba. Hát nem nagy szégyene ós meghurczolása ez 
a keresztény katholikus hitnek és erkölcsnek ? Mi be-
csületes katholikusok semmi közösét sem akarunk bírni 
azokkal, a kik királygyilkosokkal, árulókkal és félvad 
népekkel tartanak. Mi nem hagyjuk magunkat hazafisá-
gunkban a pápa erkölcstelen magatartásával tévútra ve-
zetni. Mi továbbra is hűek maradunk a császárhoz és a 
birodalomhoz, nyíltan elítéljük a kétszínű semlegességet 
és a pápához csak egy helyes szavunk van: A bécsi 
herczegérsek legyen a mi pápánk." A krónikás, mint a 
változó felfogás érdekes dokumentumát tekinti s jegyzi 
föl. Tudjak, hogy különb akcziók is hasztalan próbálták 
a kath. egyház épületét megbontani. Nálunk is hangza-
nak el hasonló óhajtások (nem akarjuk mondani: jámbor 
óhajtások) még rk. papi ajkakról is. Csakhogy — s itt 
a mumus — az óhajtásnál tovább menni egy iczi-piczi 
lépéssel sem mernek. Tévednek azok, a kik a fönti röp-
ívet is csak a szabadkőművesek számlájára írják. De-
hogy I Nem kell ahhoz egy szemernyi szabadkőművesség 
sem, hogy valaki az olasz hazafit meglássa a pápa 
őszentségében, és mint, jóravaló magyar katholikus azt 
kérdezze önmagától: mi közöm van nekem ínég most 
is ez idegen s hozzá még ellenséges nemzetbeli pap-
hoz? Viszont mi megértjük a pápának, e nemzetközi 
szuverénnek rendkívül kényes, komplikált helyzetét is 
ott Rómában. A vége pedig az egésznek ez lesz : a bécsi 
herczegérsek nem válik osztrák, Csernoch se magyar 
pápává. 

T y Y j b ronzból vert , igen 
^ I v T ^ f ^ sikerült plakettje öt 

| \ | V I I I korona árban meg-
rendelhető a Kálvin-

Szövetség titkári irodájában (IV. ker., Molnár-
utcza 17. szám). 



TÁRCZA. 

Apróságok dr. Baksay Sándor életéből. 

Egy nagy emberünk a magánéletben 

Nem a baráti elfogultság mondatja velem, hogy 
Baksay Sándor nemcsak mint író volt nagy, szinte pá-
ratlanul, majdnem utolsó mohikánja a teljes magyarul 
írás bűbájos varázsának. A kik közelebb állottunk nemes 
lelkéhez, még valami mást is éreztünk: azt a derült, 
egyenes bölcsességet, melyet az általa annyira kedvelt 
klasszikusoktól örökölt, együtt a serenitás isteni adomá-
nyával, a tőrőlinetszett magyar humorral, mely átvonult 
ép úgy írásain, mint egész valóján. Ha a franczia szálló-
ige szerint a stíl az ember, — Baksay teljes egyénisé-
gét meg lehet ismerni irataiból. Minden irata ő maga 
volt egészen, s benne épen úgy kitűnő egyént vesztettek 
el barátai, mint írót az irodalom. 

Multis ille bonis flebilis occidit. 
Nulli flebilior, quam mihi . . . 

Mikor mélyen lesújtva halálának híre által, végig-
lapoztam emlékeimet s átolvastam néhány hozzám inté-
zett levelét, mintegy lelkifurdalást éreztem, ha ezen, az 
irodalom történetére oly becses leveleket, melyek elhunyt 
barátomra oly közvetlen meleg fényt vetnek vissza, meg-
tartanám kizárólag magamnak, — s elhatároztam, hogy 
legalább egynehányat közülök a Ráday-könyvtár levél-
tárába helyezek el. 

Öt ilyen levél következik itt, a melyek intim dol-
gokat nem érintenek, s mégis talán épen olyan gyönyört 
és élvezetet fog okozni olvasásuk, mint a milyen mélyen 
belevilágítanak egy mélyen gondolkozó elme és melegen 
érző sziv redőzeteibe, melyek röviden egészen mutatják 
nekünk őt magát. 

Az első számú levél, fájdalom, a korábbiak nin-
csenek meg, válasz azon levelemre, mellyel püspökké 
választatásakor üdvözöltem; a második alkalmi levél, 
egy pártfogolt jeles ifjú érdekében ; a harmadik válasz 
miniszteri búcsúzásomra; a negyedik szintén alkalmi 
levél, egy pártfogolt érdekében ; az ötödik végül válasz 
egy-két, unokaöcsém érdekében hozzá intézett soraimra. 
De mind az öt egész Baksay Sándor. 

György Endre. 
I. 

Kedves Barátom ! Ha angollá degradálódtál volna, 
nem mernék megállani előtted, mert az angol faktúrás 
és punctumos nép, megvárja, hogy a kihez szól, rögtön 
feleljen. Minthogy azonban megmaradtál igaz magyar-
nak : remélem, hogy nem utasítod vissza felbontatlanul 
levelemet s elfogadod igaz mentségéül késedelmemnek 
azt, hogy Mart. 17~ón kelt leveled csak April 12-kén 
került kezembe felbontott állapotában, véletlenül, Buda-
pesten; és ha ez nem elég mentség, tudd meg, hogy 
vannak nálad különb emberek is, a kiknek harmadfél 

hónap óta vagyok adósa, — s ha ezek nem dethroni-
zálnak, örök püspök maradok (de nem cantuariai), mely-
hez való gratulatiódat kegyes szívvel köszönöm. Méltó 
az örömöd : de méltó a kettős fájdalmad is : mert fan-
táziám, a költői, már is belefuladt a stilus curialisba, 
tehát „költészetet franktól ne várj, azok királya vesz, 
meg ad" t. i. intézvényeket, a kálvinista főesperes pe-
dig: — „a jobb rész" „bennem kihalt"; de ha semmi 
sem marad is belőlem, vitabit Libitinam az utolsó kál-
vinista magyar főesperes — arczképe. (Boldog lutherek, 
nekik még van, holott ők csak tótok.) Arczképe, mon-
dom, mert hiszem, hogy Nagy Miklós,1 minekutána 
minden minőségemben (értsd, annak minden fokozatán) 
megreprodukált (örök hála neki, mert ha ő ezt nem tette 
volna, „elvonulván laktunk, gitárunk, most varjú sem 
károgna utánunk"), most legeslegutószor még bemutatna, 
mint utolsó főesperes megathariumot, a ki elszaggatott 
három trakt. gondnokot; holott Somogyban és a koro-
nátlan Ugocsában a gondnokok nem nyugszanak addig, 
míg el nem szaggatnak három-négy javabeli esperest. 

Az eddigiekből pedig vedd tudomásul, hogy három 
hónap óta ez az első kedélyes órám, melyben ezt Írdo-
gálom, s ezt köszönöm néked. Ha így folyna a világom, 
bizony még a fantáziám is megfrissülne, s írhatnék 
olyan Babettet,2 a melyet tőlem minden kántor irigyel, 
főképp te, a ki életedért el nem tudnád énekelni a IV. 
zsoltár 3-ik versét, melyet Fejes Pista excommunikált 
az új zsoltárjából, ö. m. a. f. De minthogy nem min-
dennap van szerencsém a te Babettirigységedhez, bizony 
bele kell nekem savanyodnom a hosszú képbe ; ;i annyi-
val inkább pedig, mivel e káplán szűk világban, a káp-
lánok ritka sorát nem akarván ritkábbá tenni, Lord 
Babettowa ő méltósága 

„Kit titkár nem léte miatt a bú epeszt, 
Maga „iktat", „sürgői", „származtat" és „meneszt", 

a mint ezt egy korábbi költeményében már előre sejtve 
megírta. 

Imé mely sokat írtam néked az én pennámmal : 
még többeket is írhatnék, de itt a menesztés ideje s 
nem akarom a te, klasszikus magyarságú familaris epis-
tola után régóta szomjúhozó lelkedet tovább is epedni, 
azért kelj fel, hajtsd meg fejedet az áldás elfogadására; 
nem az enyémre, a mely nincs és ha volna is, erőtelen, 
— hanem Azéra, a kinek áldó kegyelmébe minden ke-
resztyén ember szívvel ajánlja felebarátját is, hát még 
az egészet. 

Kunszentmiklós (ebből tudd meg, hogy földi sáto-
rom ezentúl is a híres Babetti-tó partján van s lesz 
felvonva) 1904. Apr. 16. 

egész barátod 
Baksay m. k. 

1 A Vasárnapi Újság néhai szerkesztője. SzerJc. 
- Baksaynak egy elbeszélése, a melyért bizalmas barátai, 

többek közt a közlő is, tréfásan csipkedték a szerzőt. Szerk. 
3 így egy tréfás, hosszíiképtí fej van rajzolva a levélbe. 

Szerk. 



II. 

Kedves Barátom. Vagy a világ morális hanyatlása, 
vagy a te egyéniséged jelentéktelensége enormis. 

Az én ifjúkoromban, mikor a közerkölcsiség még 
nem állt tótágast, — ha valamely neves ember, pl. Su-
jánszky Antal vagy Lantfly Tihamér Budapestre vető-
dött : az volt a legboldogabb lap, a mely az előkelő 
idegennek közöttünk mulatását hiriil adhatta a világnak: 
ma már ez nem történik szire szóra, tehát ez a morális 
hanyatlás jele. 

Vagy pedig: történik bizony s jelzik is a lapok 
azokat, a kik a jelzést megérdemlik ; azok tehát, a kiknek 
érkezése nem jeleztetik, búsan énekelhetik Aranynyal: 

„Ila „ez és ez" Streetről kiszállunk 
Es Budapestig meg sem állunk, 
A holló (hagyján a varjú) sem károg utánunk" 

és biztosak lehetnek becses énjük jelentéktelen voltáról. 
Sajnos, de úgy van, én csak Prot. Debreczeni 

Lapokból, hohó! feljebb, sőt magából a Magyar Szóból 
értesültem, hogy te május 9-kén Ugocsában koronáztál 
(Ugy nyerjen meg maga Toljáss az osztálsorsjátékt jövő 
óv február 29-kén, a mint maga ért ezt a witzt!). Sze-
gény Ugocsa-Máramarosi papok, korán kellett kelniök, 
hogy a gyűlés-nyitó Isteni tiszteleten részt vehessenek, 
mert előtte való nap Vasárnap lóvén, csak nem indultak 
útnak. Vagy éppen azért ? 

Ez a sok előrebocsátott elmés elmélkedés pedig 
nem jár ingyen. Áldozd erszényedet, helyesebben szólva 
elméd és figyelmed köteleit, hogy bévehessed, a mit 
mondok: 

Van egy T. L.1 nevű fiatal jogtudor, — egyike 
azoknak az ikreknek, a kik a mult hóban sub auspiciis 
doktorizáltak ; a kit egyszer láttam életemben s meg is 
csudáltam tudományáért, nyugalmas, ékes előadásáért, 
szerény modoráért a h . . . i érettségi vizsgán. 

Második kirohanásom ellene a mult hóban történt, 
mikor az ikrek apját, ki távoli ismerősöm, meggratulál-
tam az ikergyűrűért. 

Harmadik kirohanásom te ellened van. Mellednek 
szegzem ezt a pennát és ezt mondom: Vedd kegyes 
figyelmedbe ezt az ifjú embert, a ki a d . . . i — talán 
magánjogi — tanszékre pályázik. Ha nem vagy valaki 
más iránt elkötelezve. De még akkor is! 

Gróf D . . . et hasonló ajánlattal megkerestem. 
Kunszentmiklós. 1904. Máj. 14. 

állandó irigyed és leszólod 
Baksay Sándor m. k. 

III. 
Kedves Barátom ! 

Köszönettel vettem utolsó ministeri intézvényedet, 
melyben nem tőlem búcsúztál el. — De fájdalommal 

1 A még élö személyek neveit csak kezdőbetűikkel közöljük. 
Szerk. 

olvastam azt a beszédet, melylyel „szolgatársaidtól" vet-
tél búcsút és rettegéssel azt a sötét profécziát, a melyet 
abba foglaltál. Cselekedje Isten, hogy rossz próféta lettél 
légyen !De jó próféta vagy rossz próféta, nekem maradj 
mindig, a ki voltál, jó barátom és tiszteletem állandó 
tárgya. 

Kunszentmiklós. 1905. Okt. 29. 

Baksay Sándor m. k. 

U. i. Szerettem volna befejezésül egy hathatós 
rhytmust idézni a Pharsaliából, de már én sem tudok 
diákul, te sem tudsz: hát minek? B. S.' 

IV. 

Kegyetlen Uram 
Igen tiszteletlen Barátom. 

M. Gedeon k . . . . i tanárnak egy cl . . . i akadé-
miai tanszékre pályázik, s nehogy azt higyjék felőle, 
hogy — ajánlatom elmaradván — valami kifogásom van 
ellene, ezennel ajánlom őt és okmányait szíves figyel-
medbe, és pedig azzal, hogy 42 évig folytatott érettségi 
elnökösködésem megérettei közül senki sem multa feljül 
Gedeont a tudásban. 

Vannak ugyan álnok elmék, a kik mintha hallottak 
volna ilyes ítéletet T. L.-ról, T. K.-ról és M. G.-ról,1 de te 
hagyd figyelmen kívül az ilyen stereotypizó Zoilusokat, kik 
Homerusban, sőt Lukánusban is hibákat keresnek, kik 
rövid látásukban csak Taormina 2 alatt látják meg a ten-
gert, a kunszentmiklósi szélmalmok alatt már nem. 

Megbántátok-é ezt a hármat? Nem? Nohát! Miként 
is ajáultain volna másként? 

Nem tagadom egyébként, hogy Gedeonban is talál-
tam hibát, az érettséginél: 

Nox erat, et coelo fulgebat luna sereus : ezt a sort 
fordította, s én azt kérdeztem tőle, hol van ez megírva 
Aranynál ? Gedeon szemet, meresztett; nem tudta a bol-
dogtalan. De szolgáljon mentségéül, hogy a birák se 
tudták, az esküdtek se tudták, a védők se tudták, mint 
a hogy a dánosi czigányok sem tudják, hol van megíva 
a Johann Baptist Schmarda provisiója. (? Szerk) — Én 
bennem pedig olyan ördögi káröröm vetett lobbot, a minő 
csak a taormeniumi lelkekben csillan meg koronként. 

De ezt a hibát már régen kiköszörülte Gedeon, a 
ki jó fiú, és tud. Hallom, vannak nála erősebb pályázók 
is. A többi a ti dolgotok ! 

Téged pedig áldjon meg az Isten jártodban, kel-
tedben (ehhez csillag alatt, a levél alján a következők 
vannak jegyezve : Péterfalva, M.-Sziget, Debreczen, Buda-
pest, Jokahama, Taormina, Korfu, Helgoland, London, 
Kairó, Arkansas, Texas . . . etc. egyszóval ibi ubi! ),3 — 

1 A közlő jóindulatába korábban ajánlott jeles fiatal em-
berek. Szerk. 

• Tréfás czélzás közlőre, a ki Taorminában üdült. Szerk. 
3 Czélzások közlő sokfelé való utazásaira. Szerk. 



velem érzékenyen éreztetett kegyetlenségedben és tiszte-
letlenségedben ! 

Kunszentmiklós. 1908. Apr. 29. 
kegyes és téged érdem szerént tisztelő barátod 

Baksay Sándor m. k. 

V. 
Kedves Barátom. 

Akárhogyan Zeiluskodol, tudok én írni! Sőt olvasni 
is tudok, latin, görög, cyrill, zsidó és arab irást, sőt a 
babyloni ékbetűket is minden Rawlinson nélkül; hát hiába 
tetted próbára apró malicziáiddal, terhes betűiddel tudo-
mányomat; 1 a lectio, egy-két variánssal fényesen sikerült. 

Ebből megértettem szándékodat és óhajodat, s kö-
zöltem is M. J.-sal, világosan kifejezvén, hogy noha az 
ifjak György Mefisztó unokaöcscsei, meg ne rettenjenek 
e miatt, mert másfelől ugyan ezeknek egyike fia Ger-
gely Károlynak, a kinek is supererogatorius érdemei 
teljesen elfedezik a nagybátya álnokságait. Mert lám az 
igazságos Mátyás királyt is nem a nagybátyja erősza-
koskodásai, hanem atyjának érdemei kiálttatták ki ve-
lünk királynak a Duna jegén! Zebulonnak és Naftali-
nak is bizony nem a nagybátyjaik jóvoltából, hanem 
atyjuk érdeméért jutott egy-egy vármegye a Kanaán 
földéből. 

Egyébként M. J.-tól megkérdeztem, s majd tudatja 
velem: mikor lesz a választás, kik ott a potiorok, kik 
pályáznak s minő a kilátás stb. stb. 

Most pedig tudd meg, hogy néhány nap múlva 
Karácsony lesz, tehát békesség a földön ós jó akarat 
az esperesekhez,2 sőt a püspökökhöz is, kiknek egyike 
igaz szívvel kíván neked boldog ünnepléseket, s téged 
érdemed felett szeret. 

Ktm.3 1909- Dec. 22. 
Baksay Sándor m. k. 

BELFÖLD. 

Támadás a Bethesda-kórház ellen. 
A Bethesda-kórház igazgatósága a következő nyilat-

kozatot küldte be hozzánk: Az „Az Est" július 24-iki 
számában a Bethesda-kórházat vádoló czikk jelent meg 
Fényes Lászlótól. A vád alapja az, hogy Rechnitzer 
Lipótné, egy hétig bent fekvő betegnél, a kórház al-
orvosa csak hisztériát állapított meg és a beteg meghalt. 
A vád súlypontja az, hogy a kórházban állítólag igaz-
gató-főorvosnak kinevezett dr. Bartsch Gusztáv a kórházat 
elhagyta és Feketehegyre ment fürdőorvosnak ós így a 
körháznak 120 betegét V. A. szigorló, orvos látja el-
Az igazság kedvéért és a Bethesda régi hírnevének ér-

1 Czélzás közlőnek rendkívül apróbetüs Írására. Szerk. 
8 Tréfás czélzás közlő egyházmegyei gondnok voltára. 

Szerk. 
Baksay leveleiben gyakori rövidítése Kunszentmiklósnak. 

Szerk. 

dekében, a következő tényeket állapítjuk meg: A kórház 
vezető-főorvosa dr. Kertész József egyetemi m. tanár, ki 
egyszersmind a sebészeti osztályunknak vezetője. A bel-
gyógyászati osztálynak — a hol a fent nevezett beteg 
feküdt — főorvosi vezetését 1915 május 11-én dr. Bartsch 
Gusztáv azzal a határozott kijelentéssel vette át, hogy 
június 15-én 22 éve folytatott feketehegyi fürdőorvosi 
teendőit kénytelen megkezdeni, annál is inkább, inert az 
ott levő beteg katonák kezelésére külön szabadságot is 
kapott a honvédelmi minisztériumtól a Műcsarnoki Hadi-
kórházból való eltávozásra, a hol eddig katonai szol-
gálatát teljesítette. Fenti kijelentéséhez képest június 
15-én dr. Pokomyi Sándor ismert fővárosi orvost állí-
totta be helyetteséül, a kit a kórház igazgató-választ-
mánya a belgyógyászati osztály főorvosi vezetésével 
meg is bízott és a kinek ebbeli minőségét a székesfővá-
ros tiszti-főorvosa jóváhagyólag tudomásul is vette. 

Hogy ezek után a kórház alorvosa a fent nevezett 
betegnél, annak egyéb baja mellett, a fennállott hisztériát 
is hangoztatta, ez a beteg sorsára semmiféle döntő be-
folyást nem gyakorolt és a kórházra semmiféle árnyékot 
nem vethet. 

Hogy a beteg nem orvosi mulasztás miatt, hanem 
betegségének természetéből kifolyólag halt meg, erre 
nézve meggyőződést szerezhet bárki, ha a hivatalos 
bonczjegyzőkönyvet átolvassa. De mindenekfelett leg-
főbb bizonyítók e mellett az, hogy, nem, mint Fényes 
czikke említi, a család óhajára, hanem hogy épen a 
kórház óhajára, a tiszti orvos által elrendelt bonczolat 
eredménye után, a hatóság semmiféle vizsgálatot nem in-
dított, miután a kórház kórisméjét és eljárását helyesnek 
találta. A Bethesda-kórház igazgató választmánya. 

* 

Ehhez csak azt fűzzük hozzá, hogy bármennyire 
is elismerjük azt, miszerint Fényes László sok bátor-
hangú czikkóvel járult már hozzá a közélet tisztogatá-
sához, ebben az esetben nem elég körültekintéssel álla-
pította meg a tényeket s így egy régi, jó hírnevű s nekünk 
különösen kedves, mert ref., kórházról mondott igazság-
talan ítéletet. A mi értesülésünk szerint az elhunyt 
családja abban hibázott legfőképen, hogy a betegnél, 
mikor behozta a kórházba, abban a téves hitben, hogy 
menstruacziója van, nem sürgette a vizsgálatot. Holott, 
ha ez megtörténik, rögtön kiderül, hogy az állandó vér-
zés nem a menstruáczió, hanem súlyos méhrák követ-
kezménye s a szerencsétlen asszony épen ezért formá-
lisan el is vérzett, mielőtt segíthettek volna rajta. Egyéb-
ként egészen nyugodtak vagyunk a felől, hogy ez az 
eset a Bethesdakórháznak nem fog ártani. Ilyen kel-
lemetlenségek már a nagy klinikákon is megtörténtek 
nem egyszer s reméljük, hogy ez a körülmény egyál-
talában nem fogja vissza riasztani ref- köreinket attól, 
hogy a Bethesdát szeretetükkel továbbra is támogassák. 
A hatósági bonczolás pedig, mint tudjuk, a hanyagság 
vádjának legkisebb látszatát is megsemmisítette. 



KÜLFÖLD. 
Amerika. 

A Béke Himnusza. Bryan Vilmosnak, az Egyesült-
Államok volt külügyminiszterének lemondása, állásának 
meglepetésszerű otthagyása háttérbe szorított minden 
más politikai eseményt Amerikában. Az összes újságok 
a lemondás mellékkörülményeinek, vagy iditó okainak 
kommentálásával s a külügyminiszter cselekedetéből foly-
ható következmények találgatásával foglalkoznak. Nagyon 
természetes, hogy a politikai pártállások különbözősége 
szerint eltérő megbírálásban részesül Bryan ezen csele-
kedete is. Maguk a demokrata lapok, melyek Wilsonnal 
és az Egyesült-Államok kormányának politikájával min-
denben azonosítják magukat, csaknem az esküszegés és 
hazafiatlanság vádját készek Bryannal szemben hangoz-
tatni, a miért ő ily nehéz, sőt válságos időkben gyen-
gének érezte magát arra, hogy a felelősséget megossza 
az Egyesült-Államok kormányzását eszközlő kabinet-
tagokkal. Az igazi közvéleménynek szócsövei azonban, 
a bölcs és helyes nemzeti politikát kívánó legtekinté-
lyesebb nagy napilapok Amerikában, azok, melyeket sem 
Anglia megtévesztő és csalárd eljárása, sem az úgy-
nevezett háborús párt ordítozása befolyásolni nem tudnak, 
a hazafias elismerés pálmakoszorűját nyújtja a humánus 
érzésű államférfi felé, ki személyét és egyéni ambiczióját 
adta áldozatul, csakhogy elveit, nemzete, hazája békes-
ségét megőrizhesse, vagy legalább védelmezhesse. Fel-
szabadulván azon feszélyezettség alól, mely exponált 
hivatali állásában kötötte őtet; Bryan a nemzet köz-
véleményéhez appellál egy nagyszerű nyilatkozatban, me-
lyet az Amerikai Magyar Népszava által eszközölt kitűnő 
fordítás alapján e lapok olvasó közönségével is meg-
ismertetni kívánok. 

Ez a hatalmas nyilatkozat mindenben méltó Bryan-
hez, kit Amerikában békeapostolnak neveznek. Ez a meg-
tisztelő elnevezés megilleti őtet a szó hivatalos jelen-
tésében is, a mennyiben Bryan az elnöke a Világbéke-
Szövetség amerikai képviseletének, de megilleti ez őtet 
egyéni érdemeinél fogva is. 

A nemzet itélőszékéhez intézett ezen appellálás 
ragyogó glorifikálása az egyetemes emberszeretet és 
világbéke szent eszméinek. Magával ragadó melegségű 
himnusz ez a szeretetről, testvériségről és azon leg-
nemesebb érzésekről, melyek az embereket egyénileg 
és az emberiséget kollektive, tehát a nemzeteket bol-
dogíthatják ós naggyá tehetik. A nyilatkozatnak minden 
mondata, minden egyes szava, mint valami óriási liarang-
zúgás hangja, messze elhangzik és visszhangot kell hogy 
keltsen minden érző emberi szívben, gondolkodóiélekben. 

A történelmi fontosságú Nyilatkozat szószerinti 
szövegében így hangzik: 

Az Egyesült-Államok Polgáraihoz! 

Önök előtt van már a Németországhoz intézett 2-ik 
Jegyzék szövege ; az a Jegyzék, melyet nekem kellett 

volna aláírnom, ha megmaradtam volna továbbra is kül-
ügyminiszternek. Felhívom Önöket, mondjanak ítéletet 
eljárásom fölött, a fölött, hogy inkább lemondtam, sem-
hogy osztakoznom kelljen a Jegyzékért való felelősségben. 
Biztos vagyok abban, hogy Önök nem kételkednek az 
én motívumaim tisztaságában, ez nekem azonban nem 
elég. Magában véve a jó szándék nem lehet vezeklés 
egy ilyen ügyben, a mostani körülmények között és a 
mostani időben elkövetett hibáért. Ha az Önök ítélete 
ellenem fog szólani, nem fogok kegyelemért könyörögni. 
Ha oktalanul cselekedtem, nem kell senki irgalma. 

A nyilvános életben szereplő embernek a lelki-
ismerete parancsa szerint kell eljárnia. De bármennyire 
lelkiismeretesen cselekszik is, készen kell állnia, hogy 
a tévedéseiért, botlásaiért panasz nélkül viseljen el 
minden kárhoztatást, szó nélkül kell elviselnie a szám-
űzetéstől kezdve egész a kivégzésig minden megérdemelt 
ítéletet. 

De mielőtt Önök ítélkeznének fölöttem, hallgassanak 
meg engem. 

Az elnök és ón megegyezünk a szándékban. Egy-
formán akarjuk, hogy békében oldassanak meg az Egye-
sült Államok és Németország között felmerült ellentétek. 
De nemcsak akarjuk ezt, hanem egyforma buzgósággal 
imádkozunk is ezért; azonban az eszközökre vonatkozó-
lag, melyekkel a közös czélt el akarjuk érni, össze nem 
egyeztethető ellentétek vannak közöttünk. 

Azok között a hatóerők között, melyek a kormá-
nyoknak egymással való érintkezéseiben érvényesülnek; 
kettő a leggyakoribb és a gyakoriassága mellett is a 
legellentétesebb, nevezetesen az erőszak és a meggyő-
ződés. Az erőszak eltökéltséggel beszél és ultimátummal 
cselekszik, a meggyőződés érveket vonultat fel, vizsgá-
latot folytat ós kölcsönös jóindulaton alapszik. 

Az erőszak a régi rendszert jellemzi, a melynek 
a háború a legfőbbb ütőkártyája (s ez a legjobb eset-
ben is nagyon kevéssel jobb, mint a legrosszabb eset-
ben), a meggyőződés pedig az egyetemes testvériség 
megvalósítására törekszik. Ha jól értelmezem a Német-
országhoz intézett Jegyzéket, ez sokkal inkább alkal-
mazkodik a régi rendszerhez, mely rendszernek precze-
densei a történelemnek úgyszólván minden lapjára a vér 
jegyében jegyeztettek fel. 

Minden kormány, mely részt vesz ebben a példa 
nélkül álló véres világháborúban, hangsúlyozta, hogy a 
békét akarja és tagadta, hogy felelős lenne a háborúért. 
A békét kívánták ugyan talán, de azt a régi rendszer 
szabályai szerint akarták biztosítani. Azt hitték, hogy 
az erély a legbiztosabb fegyver a béke fenntartására 
és követve a régi rendszer tanításait, oly közel mentek 
a tűzhöz, hogy egyiknek a másik után bele kellett ve-
gyülnie a küzdelembe. 

Ennek a végzetes rendszernek rettentő balgatag-
ságai sohasem voltak nyilvánvalóbbak, mint épen most. 
A legczivilizáltabb és legfelvilágosodottabb nemzetek 
Európában viaskodnak egymással az élet-halálharcz el-



keseredetfségével. A csatatereken áldozzák fel legjobb 
és legmunkásabb fiaikat. Kertjeiket temetőkké, boldog 
otthonaikat gyászos hajlékokká változtatják. Megadóz-
tatják a mának gazdagságát ós már eleve súlyosan meg-
terhelik a jövendőnek munkáját. Nap nap után új bor-
zalmakat találnak ki, harczon kívül álló férfiakat, nőket 
és gyermekeket tengerbe fojtanak, milliókat akarnak 
kiéheztetni és úgj látszik, mintha a hadviselő felek az 
emberiesség parancsaival szemben teljesen süketek len-
nének. A fát a gyümölcse után lehet megítélni. Az európai 
háború a régi rendszer gyümölcse. 

Vájjon azt akarjuk-e mi is, hogy az erély politi-
kájának eredménye az Oczeánon túlról hozzánk is el-
jöjjön ? Országunk jingoit már is magával ragadta a 
háború ebeinek dühe, hallgathatnak- e hát az organizált 
mészárlás ellenségei most, a mikor a veszély terjedő-
ben van? 

Mint a béke alázatos követője, mint vallásos hivője 
annak a prófécziának, hogy a ki fegyvert fog, fegyver 
által vész el, kérem, hogy én is azok közé soroztassam, 
kik őszintén akarják, hogy az Egyesült-Államok kormánya 
Németországgal addig folytassa a tárgyalásokat, míg 
tisztességes és békés megegyezés nem létesíthető. De 
legalább is addig, míg a háború presszió ja elmúlván, a 
vértől mámoros Fülöp helyett ahhoz a Fülöphöz fel-
lebbezhetünk, a ki a történelmi barátságra és azokra a 
rokoni kötelékekre emlékezik vissza, a mely kötelékek 
az Egyesült-Államok és a Fatherland között fennállanak. 
Kell akadnia egy nemzetnek, mely kivezeti a világot a 
háború koromsötét éjszakájából a béke verőfényes meze-
jére. El fog jönni az az idő, a mikor a nemzetek meg 
fogják tanulni, hogy állandó béke nem nyughatik félel-
men, hanem csakis a szereteten. A szeretet, ha szenved 
is, mindég jóságos, mert mindent elvisel, mindent hisz, 
mindent tűr. A szeretet, ha megtapodják is ezt Mars 
imádói, diadalmas marad akkor is, ha minden másban 
csalódna az emberiség. Bryan, volt külügyminiszter. 

íme így beszél egy igazi, nemes és mindenekfölött 
keresztyén érzésű államférfi. Vajha szava áthangzana az 
Oczeánon és a béke szelíd galambja az olajággal meg-
jelenne a nyomorúság árvizei által elborított emberiség 
feje fölött. Dr. Harsányi Sándor. 

A MI ÜGYÜNK. 

A Yáczi Kálvin-Szövetség f- évi július hó 25-én 
d. u. 5 órakor a ref. templomban ünnepi összejövetelt 
rendezett, mely ünnepélyen megjelentek, mint vendégek: 
dr. Bernát István, Nagy Ferencz esperes, Mátis Márton, 
Ory Lajos és Dávid Lajos lelkészek. A műsor ez volt: 
1. Az ünnepélyt megnyitja Sáfár Béla lelkész. 2. Ének : 
Himnusz. 3. Ima. 4. „Magyar legenda" Ernőd Tamástól, 
szavalja Fehér János. 5. „Az égig érő tűz." Kiss Meny-
hérttől, szavalja Puski Emma. 6. „A népfölkelő", szavalja 
Fehér Ferencz. 7. „Nincs mit félni", Józsa Antaltól, 
szavalja Koncz Mariska. 8. „A térkép", énekli Matkovich 
Mimi Szuchovszky Zsiga orgona- ós Borbély Pali hegedű-

kísérete mellett. 9- Dr. Bernát István beszédet mond. 
10. „Magyar ez a föld", Horthy Istvántól, szavalja Len-
it óczy D. 11. rHej a kis késit", Józsa Antaltól, szavalja 
Sáfár Vilmike. 12. „Szavalat", Szabolcska Mihály tói, 
szavalja Erdélyi József. 13. Ory Lajos lelkész beszédet 
mond. 14. „Anya keserve", énekli Latkovich Mimi Szu-
cliovszky Zsiga orgona- és Borbély Pali hegedű-kísérete 
mellett. 15. „A zász lóÁbrányi Emiltől, szavalja Bor-
bély Andor. 16. „Az utolsó éjjel", Benjámin F.-től., 
szavalja Hartmann Sárika. 17. „Magyarok hazája", Do-
linay Gy.-tól, szavalja Dömény István. 18. „Imádság", 
Hevesy J.-tól, Szavalja Latkovich János. 19. Ima, mondja 
Nagy Ferencz esperes. 20- Ének : Szózat. Az estély 
igen jól sikerült. A díszes közönség az egész templomot 
megtöltötte. Bernát István a mostani napokra hivat-
kozással beszélt a szenvedésről, mely áldása kiszámít-
hatatlan. Őry Lajos arról beszélt, hogy miként lehet 
a háború által romba döntött világ romjain megépíteni 
az újat, melyben Isten dicsősége jobban meglátszik az 
emberek életén és munkáin. A perselypénz meghaladta 
a 80 K-át és az egyházmegyei Kálvin-Szövetség javára 
fordíttatott. 

IRODALOM. 
Uj vallásos iratokat a katonáknak ! Már megírtuk 

egyszer, de most szükségesnek látjuk újra hangsúlyozni 
azt, hogy a vallásos iratok terén mindig új és új dol-
gokat is kell produkálnunk. A Koszorú-füzetek aktuális 
példányait is várjuk türelmetlenül. A Takaró-féle „Igaz 
Gyöngyök" (pedig ezek lennének igazán hivatva havon-
ként friss anyaggal támogatni iratterjesztésünket) nem 
állanak kellő példányban rendelkezésünkre és épen a 
budapesti tábori lelkészeknek jut belőlük a legkevesebb. 
De a szerkesztő nem tehet róla. S ha anyagi támoga-
tásban egyáltalában, vagy alig részesül, nem kötelezhető 
arra, hogy ezer számra ingyen osztogassa. Ezen a téren 
új dolgokat, új iratokat, új füzeteket, szóval folytonos 
frissességet s a bevált munkáknál anyagi támogatást 
várunk. 

Szíves tudomásul. „Őrangyal" czímű imakönyvecs-
kém Il-ik átdolgozott kiadása most jelent meg. Á kik 
hozzám fordulnak, azok részére szíves készséggel küldök 
megfelelő mennyiséget bizományba, három héten belül 
visszaveszem a fentmaradt példányokat. Az imakönyv 
tartalma ez: egy heti reggeli és estéli ima. Ima ütközet 
előtt; halálos veszedelem óráiban; sebesült, beteg imája; 
győzelem után; szülők imája fiókért; feleség imája 
férjéért; gyermek imája apjáért; testvér imája testvérért; 
menyasszony imája jegyeséért; katona imája reggel és 
este a harcztéren ; úri ima. Közölve 0 Felsége I-ső és 
Il-ik szózata is. Léva (Bars megye). Birtha József ref. 
lelkész. 

Az Igehirdető augusztusi számának tartalma: Dr. 
Tóth Lajos : Orczánk verítékének áldása. Lukácsy Imre : 
A gírák számonkérése. Smid István : Miért legnagyobb 
a szeretet? Báró Podmaniczky Pál: Isten akarata dia-
dalmaskodik. Kund Sámuel: Szent vágyódás. Soltész 
Elemér: A mi kenyerünk. Takács Sándor: A kenyér. 
Melléklet. Erdős Károly: Husz Jánosnak 1404-ben tartott 
zsinati beszéde. Mészáros János: Lelkészértekezlet gyű-
lésen tartott beszéd. A füzet ára 110 K, a mellékletek 
ára 70 f. Együtt 1*80 K. Kapható a kiadóhivatalban, 
Nagybánya, Híd-utcza- 19. szám. 

Nehéz órák. Imádságok háborús időben otthoni 
használatra. írta: Kollonay László ref. s.-lelkész. Ára 
20 fill., a szerző sajátja. Hat meleghangú imádságot 



tartalmaz ez a kis füzet, a melyet a szerző a kömörői 
gyülekezet tagjainak számára írt. A tiszta jövedelem a 
kömörői illetőségű elesett vagy meghalt katonák neveit 
megörökítő emléktábla költségeire szolgál. Ajánljuk ol-
vasóink figyelmébe. 

EGYHÁZ, 

Lelkészválasztások. A ketesdi gyülekezet (Kolozs 
megye) ifj. Igaz József miskolczi s.-lelkészt, a ki a sáros-
pataki főiskola kebeléből a genfi magyar ösztöndíj élvezője 
volt, június 28 án egyhangú meghívással lelkészévé vá-
lasztotta. — Kutas Kálmán esp.-segéd-lelkészt a zala-
egerszegi egyház e hó 18-án tartott választó közgyűlésén 
egyhangúlag meghívta lelkészül. 

Alapítvány. Balog Jenő igazságügyminiszter 35 
éves érettségi találkozója alkalmából harminczezer koro-
nás alapítványt tett a győri ev. egyházközségnek a régi 
templomnak iskolai czélokra való átalakítására, vagy egy 
szeretetház építésére. Az alapítványt három darab tízezer 
koronás hadikölcsön-kötvényben tette le, 

Uj tábori lelkész. Sztanek Gusztáv felsőzárosi 
(Trencsén m.) lelkész katonai tábori lelkészi szolgálatra 
hívatott be. Ezzel a dunáninneni egyházkerületből ki-
nevezett tábori lelkészek száma 9-re emelkedett. 

Kitüntetett katonai lelkész. Sexty Kálmán krizbai 
ev. lelkész, ki a harcztéren, mint tábori lelkész, már 
közel egy éve teljesíti kötelességét, az ellenség előtt 
tanúsított vitéz és önfeláldozó magatartás jutalmául a 
lelkészi másod-osztályú érdemkeresztet kapta, vörös-fehér 
szalagon. 

A kíilsösomogyi ref. egyházmegye rendes köz-
gyűlését f. évi augusztus 31-én Siófokon tartja meg. 
Főbb tárgyai lesznek: az elrendelt tiszti választásokról 
szóló jelentés, esperesi, tanügyi, szám széki, orsz. nyugdij-
és gyámintézeti, közalap bizottsági jelentések, segély-kér-
vények s végül egyházak és egyesek ügyei. 

A reverendás hős. A háború eleje óta van a csa-
patokkal együtt a harcztéren Kun Lajos, a székesfehér-
vári 17. honvédgyalogezred tábori lelkésze. A vitéz pap, 
kit ezrede rajongással szeret, együtt fekszik a lövész-
árokban a katonákkal, lelkesíti a csapatokat és a sebe-
sülteket kötözi és ápolja. Legutóbb egy századot ő 
vezetett rohamra, mely fényes sikerrel járt. Ezért a hősi 
hadi tettéért a signurn laudis-szal tüntették ki. Ez az 
első eset, hogy a háború folyamán tábori lelkészt ilyen 
kitüntetés ért, 

Egyházi gyűlések. Az alsóbaranya-bács-szlavóniai 
egyházmegye Zomborban tartotta soronkívüli közgyű-
lését, apostolok oszlása napján, Tóth Sándor legidő-
sebb tanácsbíró helyettes esperes és Kozma László 
gondnok elnöklése alatt. A gyűlés egyetlen tárgya: az 
esperesi szék betöltéséről való intézkedés. Az esperesi 
megnyitóbeszéd megemlékezett Kármán József verbászi 
lelkész, Szabó Péter esperes, Baksay Sándor püspök 
elhunytáról. A három felejthetetlen férfi buzgó munkában 
eltöltött életéről, a nyert talentumokkal való hűséges 
sáfárkodásról szóló szépséges beszéd megérdemelné, hogy 
e lap olvasói is gyönyörködjenek benne. Végül javasolta, 
hogy az esperesi állásra a szavazatokat augusztus hó 5-re 
kellene beadni, újabb szavazás elrendelése esetén aug. 
25-re. A javaslatba hozott intézkédést elfogadták egy-
hangúlag. A gyűlés berekesztése után értekezletté ala-
kult a gyűlés, hátha sikerülne megállapodásra jutni az 
esperes személyére vonatkozólag már most. A három 
édestestvér közül a szlavóniai szólalt fel elsőnek, a leg-

fiatalabb, a legtöbbet tűrő s épen ezért a legkedvesebb. 
Immár Szlavóniában is 13 a szavazatok száma, épen 
úgy mint Baranyában meg Bácskában, ott még nem 
volt esperesi székhely és már elég erősnek érzi magát, 
hogy ő adjon esperest, a sor már egyszer Szlavóniára 
is kerülhetne. Nem tudjátok, mit kértek. Míg ez a mos-
tani államalakulás érvényben van, nyugodjatok bele, 
hogy az esperes Magyarországból igazgatja az egyház-
megyét. Az avatatlanok előtt sok félreértés, szemrehá-
nyás származhatnék abból, ha — mondjuk — Belgrád 
torkába kellene fordulni valami hivatalos ügyben a ba-
ranyai, bácskai viczispánnak, tanfelügyelőnek. Ez idő 
szerint még nem jó helyen folyik a Dráva I Baranyának 
meg Bácskának a Duna aggat. Régi gyakorlat szerint 
felváltva adja az esperest: Bácska után Baranya. Most 
épen Baranya volna soron. Ámde Bácska ragaszkodik 
— az egész egyházmegye osztatlan szeretetével körül-
vett — jelöltjéhez, s azt kiáltja Baranya felé; ne le-
gyen Duna! „Elvei föntartása mellett" szavazzon most 
az egyszer Baranya is a szokástól eltérőleg. Pedig hát 
régen megírta gondnokunk a bácskai egyházak történe-
tében : „Az egyházmegye esperesei ma, felváltva majd 
a baranyai, majd a bácskai részben működő lelkészek-
ből választatnak " s ha szavazásra kerül a dolog, a 
bácskai rész finom előkelő gesztussal ép úgy lemond 
kívánságáról, mint a baranyai rész a legutóbbi esperes-
választás alkalmával. Csomor Péter Kelemen. — A tiszai 
ág. h. evangélikus egyházkerület rendes évi közgyűlését 
szerdán tartotta meg Miskolczon. Geduly Henrik püspök 
és Szentiványi Árpád kerületi felügyelő elnöklésével, 
A közgyűlést megelőző gyámintézeti istentiszteleten Mohi-
Béla kassai lelkész tartott egyházi beszédet, Korbély 
Géza pedig oltári imát mondott, Szentiványi rpád fel-
ügyelő elnök mély hálával s a legnagyobb elismerés 
hangján mond köszönetet Geduly Henrik püspöknek azért 
az emberfeletti buzgó és gondos munkálkodásért, melyet 
két éven át, a nehéz háborús viszonyok között, a kerület 
kormányzása körül kifejtett. Geduly püspök az üdvöz-
lésért köszönetet mond, az iránta a közgyűlés részéről 
megnyilatkozott kegyes elismerést hálás köszönettel fo-
gadja s az őt lankadatlan és buzgó támogatásban ré-
szesítő kerületi felügyelőre, a szeretett ősz vezérre Isten 
áldását kéri. A megalakulás után a püspök gazdag 
nyomtatásban megjelent s történeti forrásmunkaként sze-
replő évi jelentését a közgyűlés mély hálájának kifejezése 
mellett tudomásul veszi s a jelentés kapcsán a királyhoz 
részvét- és hódolótáviratot intéz, a melyben mély meg-
döbbenésének ad kifejezést az olasz nemzet hitszegése 
felett és biztosítja a koionás királyt fokozott alattvalói 
hűségéről és áldozatkészségéről. Örömmel veszi tudo-
másul, hogy az egyházkerület a hadikölcsönre való jegy-
zések által aránylag nagy összegeivel az elsők közé 
emelkedett a hazafias kötelességteljesítésben s köszönetet 
szavaz a püspöknek, hogy a háború által leginkább súj-
tott egyházi tisztviselők segélyezésére több ezer koronás 
segélyt eszközölt ki. Mély sajnálattal vette tudomásul a 
közgyűlés, hogy a pozsonyi egyetemen felállítani kért 
ev. theol. fakultás a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
által nem lett kilátásba helyezve s azért a kerület meg-
keresi az egyetemes közgyűlést, hogy az eperjesi theol. 
akadémiát fakultási joggal ruháztassa fel, sőt az eperjesi 
kollégiumnak egyetemmé való átalakulását szorgalmazza. 
A szepesváraljai zsinatnak mult év augusztus 25-ére ter-
vezett háromszázados évforduló ünnepélyére úgy a kor-
mány, az országgyűlés, az állatni ós törvényhatósági, 
mint más felekezetek hatóságai is megígérték megjele-
nésüket, úgy hogy az ünnepély országos jelentőségű 



lett volna. Sajnos, a kiütött háború akadályul szolgál 
az ünnepély megtartására. Végiil letárgyalták mindazokat 
az ügyeket, a melyek a kerületnek bérletére vonatkoznak. 
A délutáni ülés folyamán a király kabinetirodájából két 
távirat érkezett, a melyekben úgy a kifejezett részvétért, 
mint a hódolatért köszönetét és megelégedését fejezi ki 
az uralkodó. A táviratot maga a püspök olvasta fel, a 
közgyűlési tagok felállva hallgatták meg s lelkes éljen-
zéssel fogadták. 

Köszönet és kérelem. Néhai áldott emlékezetű 
Baksay Sándor püspökünknek lapunk jelen számában 
közölt öt becses levelét Nagyméltóságú György Endre 
v. b. t. t., egyházmegyei gondnok úr a budapesti ref. 
theol. akadémia Ráday-könyvtárának volt kegyes aján-
dékozni. A mikor ezért 0 Exczellencziájának hálás köszö-
netet mondok, egyszersmind tisztelettel kérem mindazokat, 
a kik nagynevű néhai püspökünk leveleinek birtokában 
vannak, hogy azokat a Ráday-könyvtárnak ajándékozni 
kegyeskedjenek. Ne vesszen el az ő írásaiból egy darab 
sem, hanem őrizzük meg azokat kegyelettel 1 Hamar 
István, a Ráday-könyvtár őre. 

GYÁSZROVAT. 

Laborfalvi Nagy Árpád nagyacsádi ref. lelkész, 
életének 52., lelkészségének 25. évében július 15-én 
elhunyt. 

A hajdúböszörményi ref. Bocskay-főgimnázium igaz-
gatótanácsa és tanári kara gyászlapon tudatja, hogy Gál 
Jenő rendes tanár, a 62-ik gyalogezred önkéntes-szakasz-
vezetője, életének 35-ik, helyben eltöltött tanári szolgá-
latának harmadik évében, folyó évi május hó 7-én, Gali-
cziában, a Brzostek mellett vívott ütközetben hazájáért 
hősi halált halt. Benne a tanári testület harmadik hősét 
siratja. Leroskadt teteme Galiczia véráztatta földjében, 
bajtársaival közös sírban pihen. 

Áldott legyen emlékezetük. 

Pályázat tornatanári állásra. 
A debreczeni ref. főgimnázium tornatanári állása, 

a rendes tornatanár betegsége miatt, az 1915—16. tan-
évre, helyettes tanárral fog betöltetni. Évi íizetés 2000 K, 
legföljebb heti 24 órai tanítási kötelezettséggel. A pá-
lyázati kérvényt a főgimnázium igazgatótanácsához kell 
czímezni és fel kell szerelni a következő okmányokkal: 
keresztlevél, a végzett tanulmányokra vonatkozó bizo-
nyítványok, a tornatanításra képesítő oklevél, az előbbi 
alkalmazásról szóló bizonyítványok, a katonai kötelezett-
ség irányában fennálló viszony igazolása, közhatósági 
orvosi bizonyítvány a pályázónak a tanári pályára alkal-
mas voltáról. A kérvényt augusztus hó 15-ig a debreczeni 
ref. főgimnázium igazgatóságához keli beküldeni. Az ál-
lást f. évi szeptember 1-én el kell foglalni. 

Debreczen, 1915 július 28. 
Karai Sándor, 

igazgató. 

Pályázati hirdetmény. 
A dunántúli református egyházkerület pápai nöne-

velö-intézetének polgári leányiskolájában megüresedett 
polgári leányiskolái bentlakó segédtanítónöi állásra pályá-
zatot hirdetünk. Ez állással főként a német nyelvnek 
(heti 12 óra) s a nyelvtörténettudomány szakcsoport tár-
gyainak, valamint a tornának tanítása van összekötve. 
A megválasztandó tanítónő szaktárgyait (szükség esetén 
rokon tárgyakat is) heti 20 órán köteles tanítani s kö-
teles mint bentlakó tanítónő az internátusi felügyeletben 
a felsőbbség által megszabott módon résztvenni. Fize-
tése az internátusban nyerendő lakáson és teljes ellátá-
son kívül évi 800 K. (A teljes ellátás megállapított évi 
értéke 600 K, így nyugdíjigénye 1400 K.) Sikeres mű-
ködés esetén egy év múlva állásában véglegesíttetik s 
az állami rangsor szerinti előlépésre igényt tarthat. Az 
országos tanári nyugdíjintézetnek az 1914: XXXVI. t.-cz. 
értelmében kötelezett, rendes tagja. Pályázhatnak az 
állásra olyan református vallású tanítónők, kik német 
nyelvből, illetve nyelvtörténettudományi szakcsoport tár-
gyaiból s a tornából képesítést nyertek. A vallást, ké-
pesítést, eddigi működést igazoló okmányokkal és ható-
sági bizonyítvánnyal is felszerelt kérvényeket a dunántúli 
református egyházkerület főtiszteletű elnökségéhez kell 
intézni és bezárólag augusztus 20-ig a nőnevelő-intézeti 
igazgatósághoz Pápára beküldeni. Az állás az 1915/16-
tanév kezdetén foglalandó el. 

Pápa, 1915. VII. 23. 
Kutassy Mária, Németh István, 

h. igazgató. püspök. 

Helyreigazítás. AJcunszentmiklósi ref. főgimnázium-
nál (lapunknak július 18-iki számában) meghirdetett há-
rom tanári állásra a pályázatok beadásának határideje: 
augusztus 13. Apostol Pál, 

gimnáziumi igazgató. 

Felelős szerkesztő : B. Pap Is tván 

HIRDETESEK. 

RIEGER 0TT0 gőzüzemre berendezett csász. 
kir. udvari orgonagyára. es 

Ilazánk 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, tiszla légnyomású, csőrendszerű (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 legmérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 



GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz-, jégkár és betöréses lopás 
ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok d í ja rányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 14 év alatt a lagok hétszer részesültek az 
üzlet 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 szolgál az igazgatóság. 

Alapítványok kormány hozzájárulásával 2,550.760 K 
Tartalékok 4,461.015 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett tűzkárokban 15,050.000 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett jégkárokban 7,072.000 K 
Biztosított ér ték tűzben 1914. évben . . 960,000.000 K 

„ jégben „ „ . . 63,500.000 K 
Életiizlet állománya 19,013.428 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 te r jedő temetési segélybiztosüást nyújt , népbizosí tási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosításokat közvet í t . minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 

Épen most jelent meg a hazai protestáns egyhá-
zak nagy imádságirójának 

Szoínoky Gerzsonnak 

Háborús idők 
imádságos könyve 
hadbavonultak és azok családjai számára czímű munkája. 

Tartalmaz 55, a gyorsan változó viszonyok között is 
minden alkalomra és úgy a katonák, mint az itthonmara-
dottak számára megfelelő imádságot, ezenkívül zsoltárokat 
és dicséreteket. 

A 180 oldalra terjedő I2V2XW2 cm. nagyságú, 
zsebbe tehető imádságos könyvnek bolti ára díszes ke-
mény kötésben 1 korona, 10 darab vételnél 90 fillér. 

100 darab vételnél 75 fillér. 

Kapható 

Hegedűs és Sándor 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 

Debreczenben 

a le lhész u r ak sz íves 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 és közkedve l t s égnek ö r v e n d ő úgyneveze t t 

Hornyánszky-féle zsoltárokat 
16u 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. . . 4.60 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. 

Sebesült KatonáK szóraKoztatására különösen alkalmas 
a „Koszorú" czímen eddig megjelent 210 füzet, melynek 
ára számonkint és példányonkint 8 till. — Ha egyszerre 
legalább 500 példány (40 kor. értékű) lesz megrendelve és 
a pénzt előre megkapjuk, 25°/(l-os árengedményt adunk, de 
a postaköltséget a megrendelő viseli. A füzeteket a „Ref. 
gyetemes konvent" által sebesült katonák részére kijelölt 

számokból válogatjuk egybe. 

Hornyánszky Viktor könyvkiadóhi-
vatala Budapest, V., Akadémia-u. 4. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és ki tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

"HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 millió korona 
évi árúforgalommal. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
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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. j t Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. 

HÁBORÚS EGYHÁZI IRODALOM : 
BIRTHA JÓZSEF. Háborús beszédek és imák . . .—.50 
FÜLÖP BÉLA. Búcsúztatók. Hadban elesettek felett . 1 — 
KISS JÓZSEF. Egyházi beszédek világháború idején 3.40 
Lic. LENCZ GÉZA. Beszédek és imák háborúi alkal-

makra. II. kötet 5.— 
LUKÁCSY IMRE. ímé hamar eljövök. Egyházi beszédek 1.80 
SOÓS KÁROLY. Isten és haza mindenünk . . . . 1.20 
SZAPPANOS GY. Istenre bízom magamat. Egyházi be-

szédek 3.— 
SZENTKIRÁLYI K. Imádságok és beszédek háborús 

időben I. kötet. —.80; II. 1 —; III.. . . . . . . . 2 -
SZÜTS L. Egyházi beszédek háborús alkalmakra —.50 

» » » 5 » " 1.20 

EGYÉB THEOLOGIAI ÚJDONSÁGOK: 
BERNÁT ISTVÁN. Az igazi élet felé 1.20 
KIRNER A. BERTALAN. Betegápoló lelkész munkája 

a világháborúban —.50 
KISS GÉZA. Új Magyarország és keresztyénség . . 1 — 

LUKÁCSY I. Krisztus visszajövetele. Fűzve 4.20; kötve 5 — 
DR. SZABÓ ALADÁR. Jézus élete. Fűzve 3.— ; kötve 5 — 
IFJ. SZABÓ ALADÁR. A boldogság feltételei. (Nyolcz 

elmélkedés) 1.— 
IFJ. VICTOR JÁNOS. Jézus önarczképei. (Hat elmél-

kedés) 2 — 

LEGÚJABB HÁBORÚS IMÁDSÁGOS-
KÖNYVEK: 

BIRTHA JÓZSEF. Őrangyal. Imakönyv katonák és itt-
honmaradottak számára —.30 

KERESZTESI KÁROLY. Ima, szükség s háború idején —.25 
MURÁNYI JÁNOS. Szüntelen imádkozzatok! . . . - .20 
NAGY : Ne félj, — csak higyj! —.20 

VILÁGHÁBORÚ PONTOS TÉRKÉPEI 
Á 2.50 KORONA. 

Galiczia, Olaszország, Szerbia, Francziaország, 
Oroszországban (Szibériában) levő hadifoglyok 
térképei 1.— 

Kaphatók: 

Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KJR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 6 2 3 0 2 . 



P R O T E S T Á N S 

EGYHAZIÉSISKOLAI LAP 
Megjelenik minden 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 lö f ize tés 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, Marjay Károly, Sebestyén Jenő, 

Tari Imre dr. é s 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 Könyvéből: A halál árnyékának völgyéhen. I f j . Szabó Aladár. — Vezérczikk : Végre. — Krón ika: 
Tiszteletreméltó rekord. — Tárcza : Isten. Domby Béla. — Bel fö ld : Levél a szerkesztőhöz. Szepesi Pál. Kevés a 
vallásos irat. Birtha József. — Kül fö ld : Ausztria. Dr. Harsányi Sándor. — Irodalom : Újabb rendszeres theologiai 
irodalom, Montanus. Geduly püspök jelentése. Gömó'ri. — Egyház. — Iskola. — Gyászrovat. — Különfélék. 
— Pályázatok. — Hirdeteseü. 

arról, liogy nála nélkül semmit sem cselekedhetünk, s a 
magunk erőit és kiválóságát látjuk meg csupán. Most, 
a háború évfordulóján legyünk őszinték, alázatosak, lás-
suk be, hogy eddig is egy volt, ezentúl is egy a mi 
reményünk forrása: az örökkévaló Isten, s „ha Isten 
velünk, kicsoda ellenünk ?" 

Ezt a gondolatot kellene nékünk, ref. keresztyé-
neknek belevinni a közgondolkodásba, ezt a szent 
bizonyosságot kellene felébreszteni s ápolni az egyének 
életében. Mindnyájunknak, de különösen azoknak van 
szükségük erre a meggyőződésre, a kik e sötét völgy 
mélységeiben járnak, azoknak, a kik sorainkból távoztak, 
vagy távoznak oda, hol szenvedés, küzdelem, győzelem, 
vagy halál várakozik számukra. Vájjon a múltban meg-
tettünk-e mindent, a mit megtehettünk? Vájjon min-
denik ref. keresztyén katona el tudta volna-e mondani 
búcsúzáskor egy orvostanhallgató barátommal: „Mégha 
a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a 
gonosztól, mert te velem vagy; a te vessződ és botod, 
azok vigasztalnak engem" ? Hittantanítás, igehirdetés, 
belmisszió útján elvezettük-e a ránk bízottakat a vallásos 
tapasztalatok útjára, vagy csak bizonyos kegyes tételek 
és mondások megtanulása, futó érzelmek felébresztése 
volt minden eredmény? Vajha most a halál árnyékának 
völgyében megtanulnánk, hogy élő hitre, tapasztalatokon 
nyugvó vallásosságra van az emberi léleknek szüksége! 
Vajha most a halál árnyékának völgyében felébrednénk 
felelősségünk tudatára s a háború második esztendejében 
még nagyobb odaadással vezetgetnénk a lelkeket; az élő 
Istenhez, a mi hűséges pásztorunkhoz! Hiszem, hogy minél 
komolyabban veszszük feladatainkat, minél odaadóbb hű-
séggel teszünk eleget e szent kötelességnek, annál hama-
rabb el tudja Isten végezni a maga munkáját a halál 
árnyékának völgyében, s ha elvégezte, fiives legelőkön 
nyugtat ismét, csendes vizekhez terelget és megvidámítja 
lelkünket a győzelmes béke minden örömével és áldásával. 

I f j . Szabó Aladár. 

Az Élet Könyvéből. 

A halál árnyékának völgyében. 
Még ha a halál árnyékának 

völgyében járok is, nem félek 
a gonosztól, mert te velem 
vagy; a te vessződ és botod, 
azok vigasztalnak engem. 

23. zsolt. 4. v. 

Egy esztendővel ezelőtt. . .! Akkor tárult fel előt-
tünk a maga ismeretlenségében, sötétségében. Nem 
tudtuk, hogy mi vár reánk benne. Éledezett lelkünkben 
a reménység lángja, a győzelmes béke reménye, de 
minden komolyan gondolkodó ember szíve mélyén ott 
lappangott az aggódó félelem. Hátha örökre elborul fe-
lettünk az ég, hátha nemcsak a halál árnyékának, hanem 
a halálnak völgye lesz számunkra az, melynek mesgyéit 
tapossuk ? 

Most léptünk be a háború második esztendejébe. 
Mintha most könnyebb volna a jövőbe tekinteni. Mintha 
vesztett volna az elmúlt évben az a rettenetes völgy 
ijesztő voltából. Diadalmas harczok emlékei rajzák körül 
lelkünket. Eddig is mienk volt a győzelem, tehát ezentúl 
is a mi fegyverünket koszorúzzák annak babérai. Ez a 
gondolat ébred fel most sokunkban és nyugtat meg sok 
háborgó szívet, ez vigasztal meg sok aggódó lelket. 
Pedig ez így magában nem elég szilárd alapja a bátor 
bizakodásnak, a meg nem szégyenülő reménységnek. 
Mert ennek csak egy bizonyosság, egy tapasztalat ké-
pezheti meg nem rendülő fundamentumát, az a bizo-
nyosság, az a tapasztalat, a mi ott élt a zsoltáríró lel-
kében. „Nem félek . . ., mert te velem vagy; a te vesz-
sződ és botod, azok vigasztalnak engem !" Vájjon nem 
Isten különös kegyelmét kell-e meglátnunk az elmúlt esz-
tendő sok csodálatos és dicsőséges harczában? Vájjon 
nem Néki kell mindezért a dicsőséget adnunk? A siker, 
a győzelem nagy kísértést rejt magában: elfeledkezünk 



VÉGRE! 
Végre I . . . Ezzel a felkiáltással kell kezdenünk. 

Végre volt bátorsága a tiszai ág. li. ev. egyházkerület 
néhány keresztyén fórfiának, hogy felemelte a szavát a 
liberalizmus hazug jelszava ellen. Ez a bőséges köpe-
nyeg arra volt jó eddig, hogy mindenféle dugárút be-
csempésszenek a keresztyén, itt is főleg az evangéliumi 
egyházainkba. Presbitériumainkban, főgondnoki, gondnoki 
állásokban, közép- és felsőiskoláink tanári katedráiban 
ott ülnek e „köpönyeges" (majd kötényest írtunk !) test-
vérek, no, nem is ülnek, hanem pöffeszkednek, mint a 
kik otthon vannak. Ok a hangadók! És , . . mi hálás 
köszönettel tartozunk nékik, hogy nagy kegyesen meg-
tűrnek bennünket. De azt ne adj Isten, hogy szólni is 
próbáljunk ellenük vagy kitessékelni merészeljük lovag-
jaikat ! Hiszen van is akkor kultúrára, liberalizmusra 
való hivatkozás; sötét reakczió, kálvinista, szemforgató 
jezsuitizmus, klerikálizmus (tetszenek még egyebet is 
parancsolni?) emlegetése. 

Nem is türelem, még csak „bárány" türelem sem 
az, a hogyan mi rombolni engedjük őket, hanem: — 
hogy is mondjuk csak? — több, sokkal több ennél! 
Van pl. egy atheista-szabadkőműves ref. főgimn. tanár, a 
kit minden ember egy szívvel-lélekkel megkérne a régen 
megérdemelt díszei vonulásra, de senki még csak pisz-
szenteni sem mer ! Egymás között, szelíden, félénken : 
az igen! Bátran, határozottan : ezt is próbálta egyszer 
valaki és — csodálkozz! — leszavazta a száztagú pres-
bitérium. A szabadkőművesek erősebbek voltak az egy-
ház falain belül! Hát akkor kívül ? Erről ne is beszéljünk. 

Ha így jártunk a presbitériumban, hallgattunk gyö-
nyörűségesen az egyházmegyei és kerületi közgyűléseken 
is. Sőt, alkalomadtán nyugodt lelkiismerettel megválasz-
tottuk tanácsbírónak stb.-nek a titkos társulatok tagjait. 
Választás után ? Sóhajtoztunk, hogy, hát bizony nem jól 
van ez így, dehát mit csináljunk ? 

Ezért esik jól legalább a tiszai kerületi közgyűlés 
referádájában ilyeneket olvasni : „Kiemeljük a tárgy-
sorozatból a gömöri egyházmegye felterjesztését, mely 
kötelezöleg kívánja kimondani, hogy egyházi tisztviselő 
titkos társulatok {szabadkőművesség) tagja ne lehessen. 
Az efölötti vitát dr. Mikler Károly előadói javaslata nyo-
mán a gömöri egyházmegye kiváló felügyelője, Kubinyi 
Géza gömöri főispán nyitotta meg, ki nagy őszinteség-
gel, evangélikus emberhez illő nyíltsággal és aggodal-
maskodó egyházszeretettel mutatott rá a különösen fő-
gimnáziumainkban lábrakapott szellemre, a melynek 
kiküszöbölése eminens és hazafias érdek. 

Nem térhetünk itt rá most arra a nagyszabású, 
magas színvonalú, feszült érdeklődés közben tárgyalt és 
többekben kissé kínos érzéseket keltő vitára, mely a 
végén valóságos drámai fordulatot vett, sőt már áldo-
zatot is akart teremni, csak a határozatot említjük meg, 
mely kimondja, hogy egyházi tisztviselő (lelkész, fel-

ügyelő, tanító, pénztáros stb.) olyan egyesületeknek vagy 
pedig titkos társulatoknak, melyeknek működése az egy-
házi, állami és társadalmi rend ellen irányul, tagja ne 
lehessen. E kérdést a kerület az egyetemes egyház révén 
a zsinathoz teszi át, mint a mely dönteni és ilyen intéz-
kedést törvénybe iktatni hivatott." 

Egyházi tisztviselő titkos társulatok (szabadkőmű-
vesség) tagja ne lehessen! Ez az. A gömöri egyház-
megye ki merte mondani. Dicsősége néki! Itt is kiemel-
jük mi is Kubinyi Géza gömöri felügyelő nevét, a ki 
elsőnek szállott síkra e nagy elvi jelentőségű ügyben. 
Eddig csak a Krisztus ellenségeit láttuk mi magyar 
evangéliumi keresztyének a modern zsidóság lelkével 
átitatott páholyok munkájában. Igaz, hogy elég kedve-
sek voltak a klerikálizmus fekete papirosába burkolni a 
mérges czukorkáikat! Most azonban az olasz és franczia 
páholyok aknamunkája más irányban is megnyitotta a 
szemünket. A gömöri főispán jogosan mondhatta, hogy 
„eminens egyházi és hazafias érdek" kiküszöbölni a 
páholyliakat az egyház hivatalos munkásainak a sorá-
ból. Ha az életnek sok egyéb területén van összeférhe-
tetlenség,, melyet világi törvények imperative kimondanak : 
akkor itt, a par excellence szent, istenes munkában, a 
keresztyén egyházak építésében nem volna Összeférhe-
tetlenség? ! . . . Volt is mindig, van is, lesz is. Csakhogy, 
mi jámborok azt gondoltuk, hogy másoknak is olyan 
érzékeny a lelkiismerete, s engednek is a lelkiismeret 
szavának. Csalódtunk. A szomorú jelek meggyőztek ben-
nünket is árról, hogy önként nem fognak eltávozni e 
kétlakiak. A páholyok kényelmes üléséhez és enyhe fél-
homályához vannak szokva. Valósággal ki kell őket tes-
sékelni. Vagy . . . vagy kérdés eló állítani őket: dönt-
senek, hogy pl. református gimnáziumi tanárok vagy 
egyházi főgondnokok kívánnak-e lenni vagy a hivataltól 
megválva, a páholyokban maradnak ezután is ?! De a 
kettő inkompatibilis. 

Mivel másképen nálunk reformátusoknál nem megy 
a dolog, fogadjuk el ág. h. ev. testvéreink útját. Igenis 
egyházmegyéink, kerületeink foglaljanak állást e nagy 
kérdésben s a legközelebb összeülő zsinatunkon mi is 
mondjuk ki és pedig törvényben, hogy egyházi tisztviselő 
(lelkész, főgondnok, presbiter, tanár, tanító stb.) olyan 
egyesületeknek vagy pedig titkos társulatoknak, melyek-
nek működése az egyházi, állami és társadalmi rend 
ellen irányul, tagja ne lehessen! 

Szinte máris halljuk, hogy mint kiáltják uni sono : 
a lelkiismereti szabadság! Hát igen, a lelkiismereti sza-
badság, mi tiszteljük és védjük jobban, mint odaát. 
Csak arra kérjük e szabad lelkiismeretű urakat, hogy 
ne velünk tartassák el magukat. Az már mégis csak 
sok, hazug lelkiismereti szabadságra mutat, hogy az 
egyház kezéből elfogadom a tápláló kenyeret s azután 
a lelkiismereti szabadságra hivatkozva, kenyéradó gaz-
dám ellen török, nemcsak kiint, az egyház falain kívül, 
hanem bent is, hivatalos munkám közben is. Bocsánat, 
de melyik páholy tarfaná el azt a megbízottját — még 



ha az illető akár házfelügyelő is — a ki szóval és írással, 
kint ós bent ellene dolgozik ? 

Mi egy szikrányit sem csodálkozunk rajta, hogy 
ott a tiszai kerületi gyűlésen „többekben kissé kínos 
érzéseket keltett" a vita, sőt már „áldozatot is akart 
teremni". Természetes. Sőt mi még innen távolról azt is 
kitaláljuk, hogy kik is lehettek ezek a „kissé kinos 
érzéseket" érző „többek". No nem is olyan kissé voltak 
kínosak az érzések! Bizonyosan meg voltak sértve mély-
ségesen, hogy a XX. században nem restellenek egyes 
elfogult, sötét agyú valakik ilyen kérdéssel, ide: kerü-
leti gyűlés színe elé jönni?! Horribile dictu. Igen, mert 
teljes biztonságban érezhették magukat eddig. Mi még 
hozzá bocsánatot is kértünk alázatosan, hogy másképen 
is merünk gondolkodni, mint ők. Csak méltatlankodja-
nak ! Mi nem sajnáltuk volna azt a drámai fordulatot 
(bár a részleteket nem ismerjük 1), de áldozatról lévén 
szó, a tudósítás burkolt szavaiból azt vesszük ki, hogy 
lemondással fenyegetődzött valaki. Nem lett drámai for-
dulat. Az áldozat maradt. 

Persze. így szoktuk mi máskor is csinálni. Mikor 
így megsértődve, első mérgében lemondással, kabinet-
kérdéssel fenyegetődzik az illető, nem hogy kapnánk a 
nagyszerű alkalmon és szaván fognánk az illetőt, hanem 
még kérleljük, hogy az Isten is áldja meg, le ne mond-
jon, mi lesz velünk? stb. A végén, a mikor a sok ri-
mánkodásra az illető kijelenti, hogy a nagy ragaszko-
dástól meghatva, nagy kegyesen hajlandó maradni: 
akkor — elgondolkolva a történteken — így kiáltunk 
fel: ejnye, miért is nem engedtük menni, legalább meg-
szabadultunk volna tőle. De elhibáztuk! Bizony sokszor 
elhibáztuk már, dehát némi dekórum is kell, vagy mi. 

Nem sajnáljuk, ha az ilyen megsértődött „áldoza-
tok "-tói megszabadul egyházi közéletünk. 

Még egyet fontoljunk meg. A tiszai evangélikusok 
példáját minél előbb ragadjuk meg, mert mentől tovább 
halasztgatjuk ez elkerülhetetlen tisztító munkát, annál 
nehezebb lesz. Az egyház zöld asztalánál és katedrákon 
is az atheista páholyok szellemét képviselő egyházi em-
berek száma nem fogy, hanem évről évre növekszik. Pedig, 
ha ezt a tisztító munkát elkezdjük: okvetlen eredmé-
nyesen kell végeznünk. 

KRÓNIKA. 

Tiszteletreméltó rekord. 

Az „Ev. Őrálló"-ban olvassuk, hogy a tiszai ev. 
egyházkerület közgyűlése iránt az érdeklődés, daczára 
annak, hogy az reggel 8 órától kezdve, két órai ebédidőt 
leszámítva, a késő esti órákig tartott, általános volt, 
A tiszai egyházkerület megmutatta, hogy hogyan kell az 
időt okosan kihasználni. Ez a figyelmeztetés a reformá-
tusoknak is nagyon szólhat, mert ha mi is így dolgoz-
nánk, akkor talán felényivel kevesebb napidíjat kellene 
gyűlésenkint kifizetni, mint eddig. Ha pedig az általános 

érdeklődés is nagyobb lenne, magasabb színvonalúak 
lehetnének minden összejöveteleink. A ki azonban a mi 
egyházi, Orle, Prot. Irodalmi Társasági s egyéb gyű-
léseinken megfordul s látja, hogy a résztvevők tekinté-
lyes része sokszor legfeljebb csak az elnöki megnyitót 
várja, hogy 10—11 óra felé már a „kispörköltekH, dél-
után pedig a színházak és mulatóhelyek iránt érdeklőd-
jék és sokszor a legnagyobb kérdések megdöbbentő 
részvétlensóggel tárgyaltainak és dőlnek el: azok tudják, 
hogy az ilyen szép rekordoktól a mi gyűléseink legna-
gyobb része még sokáig messze lesz. Pedig igazán ér-
dekes lenne, ha valaki egyszer kiszámítaná azt, hogy a 
napnak ilyen intenzív kihasználása mellett hány ezer 
korona maradna meg a ki nem fizetett napidíjakból 
egyházi gyűléseink alkalmával? Mindjárt lenne költség 
a népies és háborús evangéliumi irodalom pártolására is. 

TÁRCZA. 

Isten. 
Új tavasz alá szántod a földet, 
Hadak ekéjén tartod a kezed. 
Halál a lovad, ostorod a tűz, 
Vérmagod útra, útszélre veted. 
Hajtod az igát, összetörsz jármot, 
Feltört hant alá temetsz világot. 
Te haragod elevenít, ölhet . . . 
Uj tavasz alá szántod a földet! 

Hadak ekéjén tartod a kezed. 
Nehéz felhőkből bús könnyek hullnak. 
Sóhajtól reszket a völgyek mélye. 
Itt bolyong véres árnya a múltnak. 
Halál karikás pattog a légbe, 
Mintha a poklok vad tüze égne. 
A győzelem csak Te hozzád vezet, 
Hadak ekéjén lartod a kezed. 

Halál a lovad, ostorod a tűz. 
Hány fásult szívben harangoz imád. 
Mint vihar járta erdő rengeteg, 
Minden szív mozdul, Tégedet imád. 
Hamuban ül ma népek reménye. 
Sok város lett a bűn Ninivéje ! 
Romokra a nap mindhiába tűz . . . 
Halál a lovad, ostorod a tűz. 

Vér magod útra, útszélre veted. 
Nevelsz belőlük új életkalászt. 
Dalos hajnalra óh mikor költöd 
Ezt a véres, nagy, gazdag aratást ? i . . . 
Népek, mint kévék egymásra dőlnek, 
Ujja alatt gép s ember erőnek. 
Halál rostáját pergeti kezed, 
Vérmagod útra, útszélre veted. 



Hajtod az igát, összetörsz jármot. 
Ugarnak nem hagysz arasznyi földet. 
Haragodnak megállása nincsen 
Hiába sóhajtjuk: Ne, ne többet! . . . 
Szívünkre iit érczparancsod szava, 
Egy szó nyilai át lelkűnkön : haza. 
Vérrel szántjuk az egész világot, 
Hajtod az igát, összetörsz jármot. 

Feltört hant alá temetsz világot. 
Halottaknak sincs pihenésük itt. 
Elűzöl álmot, félelmet; gondot. 
Vérrózsás idők zordon völgye nyit, 
Merre csak lelked napsugara száll 
Oldja bilincsét a fagyos halál. 
De erőd már új mesgyéket vágott, 
Feltört hant alá temetsz világot. 

Te haragod elevenít, ölhet. 
Népmilliókat rabigába hajt. 
Trónokat dönt le, várakat rombol, 
Zúdít csapásra csapást, bajra bajt. 
Lázban vajúdik az idők méhe, 
De születni fog: Megváltó béke! 
Tudom megadod mit kérünk Tőled, . . . 
Új tavasz alá szántod a földet! 

Gyom a. Domby Béla. 

BELFÖLD. 

Levél a szerkesztőhöz. 

Nagytiszteletű Szerkesztő úr! 
Figyelemmel kísérve úgy a Protestáns Egyházi és 

Iskolai Lap, mint a Lelkészegyesület czikkeit, szomorú-
sággal kellett látnom, hogy ez utóbbi mint akarja úgy 
felfogni a dolgot, hogy az ellenségünkké vált angolok 
elleni gyűlöletből juttatni kell egy kicsit a belmisszió 
pesti gárdájának is. Takaró Géza legutóbbi czike többek 
közt utal arra, liogy a keresztyénség független az egyes 
nemzetektől és hogy a jót el kell tanulnunk még ellen-
ségeinktől is. De, ha nem is emelkedünk ilyen magas-
latra, akkor is beláthatja mindenki, hogy helytelen a 
Lelkészegyesület álláspontja. 

Abban a támadott csoportban ugyanis nemcsak az 
angolok útján vett keresztyénséget találjuk, hanem az 
itthoni magyar alapot és franczia meg svájczi hatást 
nem számítva, óriási sok a németek által nyert szellemi 
érték. 

Most csak a legjobban támadottról, a Bethániáról 
hadd szóljak egyet-mást. 

A Bethánia iratterjesztése által árult könyvek közt 
sok német nyelvűt látunk, az idegenből fordítottak közt 
pedig több a németből, mint az angolból fordított. Német 
szövegű fali naptárakat gyakran láthatni az egylet tag-
jainál. Több fajta német lapokat járatnak és azokból 

sok szép evangéliumi dolgot olvasnak. Modersohn, a ki 
szintén német, egyik kedvelt írója többnek közülök, bib-
liamondásos falitáblái közt sok a német szövegű és né-
melyik tagnak még a bibliai útmutatója is német. 

A mi a konferencziákat illeti, nem múlik el év, 
hogy a magyarok közül többen el ne mennének német 
konferencziákra és pedig gyakrabban, mint bárhova a 
magyarországiakon kívül. Es a németek is viszont gyak-
ran ellátogatnak hozzánk. Munkásai és tagjai közül ennek 
a csoportnak sokan vannak, a kik Németországban vagy 
egyetemet hallgattak, vagy diakonisszaképzőben, vagy 
más belmissziói intézetben időztek. Jelenlegi utazótitká-
ruk is német egyetemen tanult. 

A Bethesda-kórház, a mely teljesen a Bethánia 
szellemében ós általa működik, eredetileg német volt és 
a köréből kikerült misszionáriusnő is német társaság szol-
gálatában működött a külmisszió mezején. 

Tehát a belmisszionak e régi és sokat szenvedett 
munkásait ezen az alapon támadni nemcsak hogy nem 
keresztyéni cselekedet, hanem a tények nem ismerését 
is mutatja. 

Midőn a nagytiszteletű Szerkesztő úrnak ezeket 
elmondom, egyúttal kérem, hogy becses lapjában vilá-
gosítsa fel a közönséget a dolognak erről az oldaláról 
is, esetleg e levél közzétételével. 

Zeherje, 1915 július 21. 
Szepesi Pál, 

ref. lelkész. 

Kevés a vallásos irat. 
Az „Új vallásos iratokat a katonáknak" cz. hírhez 

legyen szabad megjegyeznem, hogy a szükségleten kevés 
anyagi áldozattal lehetne segíteni. Sok helyütt hever a 
fiókban alkalomszerű, vallásos tartalmú kézirat, de az 
anyagiak hiánya miatt nem láthat napvilágot. Jó magam 
is szívesen bocsátanék közre „Vallásos elmélkedéseket" 
— háborús alkalomszerűt, de ki győzi a kiadást? Két 
munkácskám megjelenése minden külső támogatás nélkül 
teljesen kimerítette kasszámat, mert a pártolás nálunk 
nem elsőrendű. En azt hiszem, a konvent tehetne itt 
legtöbbet. Van ott olyan pénz, a mit e czélra fel lehetne 
használni. Fel lehetne használni talán e czélra a fel 
nem használt napidíjakat, más egyéb visszamaradt köz-
igazgatási költségeket. Én azt hiszem, a konventi irodában 
lehetne módját ejteni az e czélra felhasználható anya-
giak megkeresésének. 

Birtha József', 
ref. lelkész. 

KÜLFÖLD. 
Ausztria. 

Huss János emlékezete. Ha a világháború felfog-
hatatlanul rémséges veszedelmétől megkíméltethetett volna 
az emberiség, ha a nemzetek egymásután bele nem sod-
ródtak volna az egymás elleni irtó hadjáratba, élet halál-



harczba, ha a keresztyén vallásos élet alapfeltételei, a 
béke és szeretet érzése uralnák ma is a lelkeket: lát-
ványosságszerű ünnepélyességeknek színtere lett volna 
ez év július 6-án a hazánkkal szomszédos Csehország. 

Ez a nap ugyanis az 500 éves évforduló-emlék-
napja annak a szomorú történelmi eseménynek, hogy a 
hatalmára és befolyására mindig féltékeny pápista egy-
ház elnémította a lelkiismereti szabadság egyik ihletett 
lelkű hirdetőjének, az igazsághoz halálig hű Huss Já-
nosnak ajkait. Az évfordulóval kapcsolatos ünnepségeket 
három irányban tervezték megtartani a csehek. 

Először és mindenekfelett egy óriási nemzeti, haza-
fias emlékünnepélyt óhajtottak tartani Prágában. Mert 
Huss a cseheknek olyan bálványozott martirja, mint 
magyar nemzeti történelmünkben példának okáért az 
aradi 13 vértanú, vagy mint a szabadság lánglelkü 
vezérének, Kossuth Lajosnak a fényes alakja. Csakis 
így érthető az, hogy a túlnyomólag kath. Csehországban 
nemzeti hősként ünneplik Huss Jánost, a kit pedig a 
pápista egyház eretnekkereső gyűlölete juttatott a mág-
lyára. Prága fővárosban a városháztéren volt lelep-
lezendő ez óv július 6-án a Huss János emlékét meg-
örökítő nagyszerű szobormű. 

Elkészült é a szoboralkotás s annak felavatása esz-
közölhető lesz-é a jelen viszonyok között? erről úgy 
látszik, e pillanatban legalább még senkitől sem lehet 
biztos értesülést nyerni.* 

Az íinnepségtartásnak másik érdekessége lett volna 
a tervbe vett nemzetközi Raczionálista Kongresszus, mely 
szintén Prágában tartatott volna meg. Ennek a Kon-
gresszusnak nem sok értelme lett volna, és azt Huss 
emlékével még csak alkalmi összeköttetésbe hozni is 
következetlen és sértő cselekedet lett volna. Mert Huss 
nem volt raczionálista. Sőt ellenkezőleg, a legmélyebb 
vallásos érzésű, istenfélő és bibliás lélek volt. A szabad-
gondolkodók Isten nélkül akarnak élni, Huss azonban 
hirdetője volt az Isten csodálatos dolgainak és alázatos 
lelkű követője az Úr Jézus Krisztusnak. Mikor a kon-
stanczi püspök kihirdette előtte a halálos ítéletet, mond-
ván; „Imé, általadjuk a te lelkedet az ördögnek", Huss 
János így válaszolt: „És én általadom az én lelkemet 
az én legszentebb Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak". 

Majd mikor gyötrelmei és niegcsúfoltatása fokozá-
sául egv jezsuita barát papir-koronát nyomott fejére^ 
Huss csak e megjegyzést tette : „Jézusom koronája sú-
lyosabb ós fájdalmasabb volt, mint az enyém". 

Végül ünnepelni készült a pápás egyház is az 
5000 éves évforduló elórkezte alkalmából. Ez meglehetős 
érthetetlen, sőt ismerve a kath. egyház ellenszenvét min-
den egyházi megújhodási törekvés iránt, szinte hihetet-
lennek tűnik fel. hogy a pápás egyház a Huss János 
mártírhalálának eseményében valami olyan mozzanatot 
tudjon felfedezni, a mely alkalmat adjon neki a fél-

* Elkészült. Egész csendben általadták a prágai polgár-
mesternek megőrzés végett. Szerk. 

ezredéves évfordulói ünnepélyen való tevőleges részvé-
telre. Hiszen a kath. egyháznak kevés oka lehet dicse-
kedni azzal, hogy ő egyik legnagyobb Hát 500 évvel 
ezelőtt máglyán égettette el! Az egyház szégyene e 
cselekedetnél annál nagyobb, mivel Huss királyi hit-
levéllel, melyet János pápa és Zsigmond király írtak 
alá, biztosíttatott arról, hogy ha a zsinaton megjelenik 
és tanainak védelmét maga előadja: személyének semmi 
bántódása nem lesz. Huss János bízott az adott szó, 
királyi hitlevél sérthetetlenségében, még inkább pedig 
az igazságnak diadalmas erejében s megjelent a Kon-
stancz városába összehívott zsinaton. Itt azonban ellenei 
csakhamar teljesen fölébe kerekedtek, úgyannyira, hogy 
még arra sem adták meg neki az alkalmat, hogy né-
zeteinek igazságát kifejthesse, vagy megvédelmezze. 
Ezek helyett egyenest felszólították őtet arra, hogy ösz-
szes tanait, melyekből a nemsokára megkezdődött refor-
máczió iide szellője áradt már ki, vonja vissza. S mikor 
Huss erre nem volt hajlandó, az elvakult s felizgatott 
zsinati gyűlés 1415 július 6-án máglyahalálra ítélte őtet 
s az ítéletet rajta még aznap végre is hajtották. 

Huss megtartotta az írás szavait: „Légy hű mind-
halálig". Börtönéből is így irt barátainak, kik megmen-
tésén fáradoztak: „Az Ur ad kegyelmet, hogy az igaz-
ságot meg ne tagadjam". 

Mindezeket figyelembe véve, csodálkoznunk lehet 
azon, hogy mit ünnepel a pápás egyház Huss Jánosban 
és az ő halálraítéltetésének ötszázados évfordulójának 
emlékezetében? Huss János azonban, mint nemzetének 
legnagyobb fia s a lelkiismereti szabadság lelkes hir-
detője, oly mély hatást gyakorolt a nemzeti közgondol-
kozásra és közérzületre, hogy e hatás alól Csehország 
lakosságának egyetlen rétege sem tudta magát soha 
emanczipálni. Természetesen a legbensőségteljesebben a 
cseh protestánsok, a kiknek száma, sajnos, a szenvedett 
irtózatos üldözések következtében nagyon megfogyott, 
fognak ünnepelni e történelmi évforduló emléknapján. 
Tervbe van véve a cseh ref. theologia felállítása és a 
cseh ref. közegyháznak s intézményeinek megerősítése. 

A reformátusok Cseh- ós Morvaországban mintegy 
70,000 lelket számlálnak. Csoda, hogy ennyien is meg-
maradtak. Hiszen közel 160 esztendőn keresztül senkinek 
sem volt szabad magát nyíltan reformátusnak vallania 
Csehországban. A hatalmi nyomás alól csak 1781-ben 
szabadultak fel a cseh protestánsok, a mikor a Türelmi 
Rendelet kiadatott. Az isteni kegyelem szent rendelése 
az, hogy a parányi cseh ref. egyház a kovász erjesztő 
munkáját végezze a 6 milliónyi kath. cseh lakosság 
körében. 

Mi magyar reformátusok a hittestvéri szeretet közös-
ségének meleg érzésével fordulunk e napokban Cseh-
ország és abban a cseh ref. testvérek felé. Visszaemlé-
kezünk arra, hogy 1782 szeptember havában négy magyar 
theologus kelt útra Sárospatakról Csehország felé, hogy 
a papjaitól megfosztott híveknek vigye a Krisztus Evan-
géliumának éltető igéit. A Szalatnaiak, Nagyok, Mol-



nárok leszármazottjai még ma is szolgálják az Urat cseh 
földön. 

Ünnepeljünk azért mi is. Ha egyebet nem tehetünk, 
adjunk hálát azért, hogy az isteni gondviselés adta a 
világnak Huss Jánost és ő utána a Lélektől ihletett 
reformátorokat, kiknek életök is nem volt drága, hogy 
a megbízatást elvégezzék. 

Huss Jánost méltán nevezhetjük a reformáczió 
„előfutárjának". 0 azt hirdette, a mit mi vallunk, hogy 
a hit és cselekedeteknek egyedüli zsinórmértéke a Biblia. 
Az egyház egyedüli Fejének az Úr Jézus Krisztust is-
merte el. A lelkiismereti szabadságot minden kincsnél 
nagyobbra becsülte. 

Halála bizonyság a mellett, hogy az igazság ellenei 
csak a testet Ölhetik meg. de a léleknek és az igaz-
ságnak nem árthatnak semmit sem. 

Dr. Harsányi Sándor. 

IRODALOM. 

Újabb rendszeres theologiai irodalom. 
F lap olvasói tán szívesen veszik, ha az újabb 

német theologiai irodalom több termékével megismertetem 
őket. Még pedig — mivel ez az irodalom a nagy világ-
háború folyamán is elég termékeny, nem cselekszem tán 
helytelenül, ha az úgynevezett rendszeres theologiai iro-
dalomra szorítkozom és itt is egy könyvkiadóczégnek, 
az egyházias ós pozitív irányú irodalom terjesztésével 
magának kiváló érdemeket szerző lipcsei A. Deichert-
féle könyvkiadóczégnek idevágó kiadványaival foglalko-
zom. Ugyanis a rendszeres theologia a keresztyén vallás 
tudományának középpontja. Itt tárgyalják és döntik el a 
keresztyén hit legfőbb kérdéseit s így innen meríthetjük 
a gyakorlati egyházi munkássághoz is a szükséges tájé-
kozódást, okulást s erőt. Hogy pedig végül a pozitív, a 
Szentírás és az egyházi hit alapján álló theologia ter-
mékeiből választottam az ismertetendő könyveket, e lap 
olvasói előtt tán nem szorul indokolásra, mert azt hi-
szem, hogy inkább kívánnak hitüket erősítő s azért a 
kor kérdéseit mégis el nem hanyagoló könyvekkel meg-
ismerkedni, mint olyanokkal, melyek kételyeiket csak 
felkeltik, de azután ezen kételyek felett való győzedel-
meskedésben nem segítik elő. 

Ismertetésem elején egy kiváló theologusnak az 
erlangeni Hofmann-életrajzára akarok figyelmeztetni.1 Hof-
mann a XIX. századnak egyik legnagyobb theologusa s 
egyházi vezérférfia volt, a ki a politikai téren is kitűnt; 
azért életírója joggal nevezi könyvét a XIX. század 
theol. alapproblémái, egyházi és politikai mozgalmai tör-
ténetéhez való adaléknak. A theologia terén Hofmann a 
történet nagy jelentőségét felismerte s ennek megfelelő-
leg, valamint Schleiermacher elveinek érvényesítésével 

1 Dr. Paul Wapler: Joh. v. Hofmann. Mit Hofmanns Bild-
nis. Leipzig, 1914. A. Deichertsche Verlagsbuchh. Werner Scholl 
(X. és 396 1. 8°.). Ára fűzve 9 M., kötve 10 M. 

újjáalkotta a pozitív lutheri theologiát, abba bevezette az 
üdvtörténet gondolatát s így, mint erlangeni tanár, ala-
pítója lett az úgynevezett erlangeni theologiának. Nagy 
érdemei vannak azután az újszövetség magyarázata terén 
is ; az újszövetség könyveinek magyarázatát nyújtó nagy 
kommentárját azonban már nem fejezhette be. Ez a pozitív, 
egyházias theologus, a ki azonban új módszerekkel akarta 
a régi evangéliumi igazságokat hirdetni s így mégis 
konzervatív volt a theologiában, abban is eltért a meg-
szokott sablonoktól, hogy a politikában liberális volt. 
Eddig eme kétségkívül nagyjelentőségű férfiú kimerítő 
életrajzát nélkülözni voltunk kénytelenek. Ezt a hézagot 
kitöltötte most Wapler magdeburgi középiskolai tanár 
(Oberlehrer) az ő szeretettel megírt, alapos s így igen 
ajánlható életrajzával. 

A rendszeres theologiában nem csekély jelentősége 
van a módszernek is, mely szerint tárgyát feldolgozza. 
A módszer sokszor igen lényeges befolyással van magára 
az előadott tárgyra is. Újabban pedig, különösen Troeltsch 
módszertani reformkísérletei nyomán, igen élénken tár-
gyalják a módszer kérdéseit. így hát időszerű könyv 
Vollrath Vilmos giesseni repetens művecskéje: „Formaié 
Methoden in der Theologie." 1 A szerző tárgyalja benne 
a pszichológiai, a történeti és a szocziologiai módszert, 
a mint tehát látjuk, ép azokat, melyeket újabban egyesek 
különösen pajzsra emeltek. Az utóbbi kettőt Troeltsch, 
az elsőt pedig különösen Wobbermin pártolja. 

Igen fontos kérdést tárgyal azután dr. Herzog K. 
bayreuthi reáliskolai tanár, a ki a vallásos tapasztalatról 
írt mélyreható, tudós munkát.2 Már Schleiermacher nagy 
súlyt helyezett a theologiában a szubjektív vallásos 
kedélyre, az erlangeni theologia pedig épen a vallásos 
tapasztalatokból indul ki a rendszeres theologiai mun-
kánál. E mellett sok más újabb theologus is nagy jelen-
tőséget tulajdonit ennek a vallásos tapasztalatnak a 
dogmatikai kérdések megoldásánál. Eme fontosságnak 
megfelelőleg már eddig is többen foglalkoztak behatóan 
a vallásos tapasztalat kérdésével. Igen sokan közülük 
persze csak szubjektív oldaláról vizsgálták, valláspszi-
chologiai szempontból nézték. De a mi szerzőnk, mint 
könyve czíme is mutatja, a vallásos tapasztalat meta-
fizikai hátterére és ontologiai összefüggésére is súlyt 
helyez s a vallásos tapasztalatnak egy transzczendens tény-
legességben való gyökerezettségére is rámutat. Ezt a 
feladatát nagy dialektikai képzettségre, alapos gondol-
kodásra, spekuláczióra valló, de egyúttal mély vallásos 
tapasztalatról is tanúskodó alapossággal oldja meg, a 
miért persze munkája olvasása nem csekély szellemi 
munkával jár. Itt-ott a vallásos tapasztalat egyes oldalai-
nak színes jellemzése szépnek is mondható. A kik ily 

1 Lic. Dr. Wilhelm Vollrath: Formaié Methoden in der Theo-
logie. Leipzig, 1914. A. Deichertsche Verlagsbh. (60 1. 8U.) Ára 
1-50 M. 

2 Dr. K. Herzog : Ontologie der religiösen Erfahrung. Spe-
kulativer Beitrag zur Metaphysik der Religionspsychologie. Leipzig, 
1914. A. Deichertsche Verlagsbuchh. (VI. és 274 1. 8'.) Ára 7 M. 



nehezebb olvasmánytól nem riadnak vissza, azoknak a 
könyvet tanulmányozásra igen ajánlhatjuk. 

A mi napjaink theologiai problémái közt előkelő 
hely illeti a keresztyénség és a történet kérdését. Es 
ezt a kérdést nagy hévvel, szinte egyoldalúsággal tár-
gyalja a jelenkor theologusai közt Herrmann Vilmos 
marburgi theologus. Azért hálás feladatot tűzött ki magá-
nak Hermann Rudolf fiatal theologus, mikor épen a 
marburgi szisztematikusnak, Ritschl eme jelentős tanít-
ványának kérdésünkben elfoglalt álláspontja tárgyalására 
vállalkozott. 1 A szerző Herrmann (művei s) theologiája, 
de általában az ide vágó tudományos irodalom jó is-
merőjének is bizonyul s így alkalmas arra, hogy arra 
vonatkozólag tájékoztasson minket, miként értendő Herr-
mann ethiczizmusa mellett mégis a történetre való súly-
helvezése. Nem lehet mondani, hogy szerzőnk Herrmann 
tanítványának bizonyul, ő inkább Káhlernek köszönhet 
sokat. De azért mégis nagy szeretettel mélyedett el 
Herrmann gondolatvilágába, nagy tárgyilagossággal adja 
elő azt, őt sokszor meg is védelmezi félszeg megíté-
lésekkel szemben, de alapjában véve mégis csak kritikai 
állást foglal el vele szemben. A könyv igen jó bevezetés 
a jelenkor egyik legismertebb theologusa gondolatvilágába. 

(Folyt, köv.) 
Montanus. 

Geduly püspök jelentése. Nyíregyháza (Jóba) 1915. 166 lap. 

A tartalmilag is súlyos jelentés a tiszai ev. egy-
házkerületnek mult heti miskolczi kerületi közgyűlése 
számára készült s mivel a kerület igen nagy része Sá-
rostól Máramarosszigetig harczszintért képezett, vagy 
ahhoz igen közel volt, valamikor e jelentés történeti 
értékű lesz a világháború magyar részének megírásához. 
Azzal kezdi, hogy „a minden bűnök főbűne, az ember-
milliókat pusztító, ez a véres világháború nem a mi bű-
neink terméke, hanem önvédelmi harcz". Benső meg-
nyugvással konstatálja, hogy az orosz invázió sújtotta 
vidékeken is a lelkészi és tanári kar az ifjúsággal együtt 
„emelkedett szellemmel, komoly hűséggel és kötelesség-
teljesítéssel állott hivatása magaslatán". Megemlékezik 
főleg a harczszíntér közelében a közigazgatás számos 
„korlátozásáról", a közlekedési és forgalmi nehézségekről, 
az egyházi vagyon biztonságba helyezéséről, a tanév 
nehézségeiről (e tekintetben Eperjes „sajátságos (kény-
szer-) helyzetben" volt) és részletesebben a főbb kerületi 
intézkedésekről. Elmondja, hogy „az orosz invázió súj-
totta vidékeken papok, tanárok és tanítók fölsegélyezé-
sére a kultuszminisztérium jóindulatából 5000 K-t osztott 
ki, hogy márczius havában személyesen is megfordult 
Eperjesen s ott a veszély közelsége s a tanidőnek négy 
hónapon szünetelése daczára megnyugtató állapotokra 
talált s különös elismeréssel szólt a Theol. Otthonról s 

1 Rudolf Herrmann: Christentnm und Geschichte bei Wil-
helm Herrmann mit besonderer Beriicksichtigung der erkenntnis-
theoret. Seite des Problems. Leipzig A. Deichertsche Verlagsbh. 
1914. (XIII. és 164 l. 8U.) Ára 4*50 M. 

felügyelő tanárának az orosz invázió veszélye idején is 
tanúsított kiváló erélyéről és gondos őrtállásáról". Majd 
bővebben ismerteti a beérkezett jelentések alapján a 
Geduly püspök által különösen felkarolt belmissziót, az 
eperjesi katonaotthont s bő kivonatban közli az egyes 
egyházmegyék és iskolák részletes jelentéseit s ezek 
között tiszai kerületünk szemefényének, az eperjesi fő-
iskolának, illetve igazgatóválasztmányának jelentését is. 
Kár, hogy a főiskolai tanároknak közismert irodalmi 
munkássága most is elmaradt, míg a többi esperességek-
ben és iskoláknál híven van feltüntetve. Legtöbbet szen-
vedett tudvalevőleg az orosz betörés idején Máramaros-
Sziget mellett Sárosmegye, a hol Bártfán november 
30-tól deczember 8-ig, majd vízközi és girálfi észak-
keleti járásának mintegy 80 községben hónapokon át 
uralkodott és garázdálkodott az orosz. Bártfa (mely is-
mételten volt hadtestparancsnokságnak s három ízben 
hadseregparancsnokságnak a székhelye), Girált és Mar-
gonya filiái mind orosz uralom alatt állottak és sokszor 
a legnagyobb életveszélyek között végezték a lelkészek 
funkczióikat. Hozzájuk igen közel fekszik Lapos és 
Kükemező, a mely főleg átmenő (főleg cseh) katona-
ságunktól sokat szenvedett. E tekintetben igen tanulságos 
a püspöki jelentésnek „az egyházakat érintő események-
ről" szóló része. A közép- és főiskolai jelentések a rész-
letekben is a sok nehézség daczára igen tanulságosak, 
a melyekből megtudjuk, hogy úgy a tanári kar, mint az 
ifjúság fokozott energiával ugyancsak kivette a maga 
részét a világháborúval járó feladatok megoldásából. 
Végül a javaslatok között szerepel az olasz hitszegő 
árulás feletti megbotránkozás, a Baksay Sándor nesz-
tor püspök feletti mélységes részvét, az elhunyt hő-
sök feletti fájdalom s a megválasztott új esperesi tiszt-
viselők meleg üdvözlése. De bántott, s erről már nem 
a püspök tehet, a kiválóan szép és lélekemelő adatokban 
igen gazdag jelentésnek egy nagyon is önmagával ellent-
mondó része. Míg ugyanis a püspök személyesen szerzett 
tapasztalatai alapján is a tanuló ifjúság „komoly hű-
ségéről és kötelességteljesítéséről" szólt; az Otthon fel-
ügyelő tanára az ifjúság magaviseletét az egész tanidőn 
át pláne „példásnak" mondja; a jogkari dékán pedig 
azt jelenti, hogy „az általános tanulmányi, szorgalmi és 
valláserkölcsi magatartás tekintetében . . . a nehéz idők 
az ifjúság szellemére, energiájára üdvös hatást gyako-
roltak", addig az eperjesi ev. theol. akadémia e. i. dé-
kánja, Mayer E. nagy bátorsággal azt írja, hogy „tanul-
mányi tekintetben a háborúnak igen rossz (sic!) hatása 
volt a főiskolára és . . . hasonló hatása volt a szorgalomra 
is". Hát kinek van igaza?! Egyebekben melegen ajánl-
juk tanulságul és megszívlelésül a püspöki jelentést hí-
veink és olvasóink szíves figyelmébe. 

Gömöri. 

A Hajnal júliusi száma most jelent meg a szo-
kásos ízléses kiállításban, sok képpel, csínos fejléczekkel 
s mindenekfölött tartalmas czikkekkel. Különösen érde-
kelhet bennünket a przemysli és csernoviczi zsidó misz-



szióról szóló közlemény. Ez a lap, a mely elsőrangú a 
maga nemében, a legalkalmasabb eszköz arra, liogy a 
kiilmissziót nemcsak megismerjék, hanem meg is sze-
ressék a magyar keresztyének. 

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. 

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, 
Lelkószválasztások. A zalaegerszegi ev. missziói 

gyülekezet Kutas Kálmán budapesti ev. s.-lelkészt, — a 
ezeglédi ev. gyülekezet nyugalomba vonult lelkésze helyére 
Törteti Lajos volt ezeglédi s.-lelkészt, jelenleg tábori lel-
készt hívta meg egyhangúlag lelkipásztorául. 

Uj tábori lelkészek. A cs. és kir. közös hadügy-
minisztérium újabban Bazsó Lajos bodméri és Takaró 
Géza budapest-kőbányai lelkészeket hívta be szolgálatra. 
Bazsó az olasz harcztérre ment, Takaró pedig Pécsre 
helyeztetett, de úgy, hogy Kaposvárt is neki kell ellátni 
ezután állandóan. 

A Luther-Társaság rendkívüli közgyűlést tartott 
Budapesten a Deák-téri díszteremben július 30-án. Re-
gisztráljuk ezt, nemcsak mint hírt, hanem mint követésre 
méltó példát is. Nálunk reformátusoknál sok téren az a 
passzív felfogás jutott uralomra, hogy háború van, tehát 
ne csináljunk addig semmit. Lám a Luther-Társaság 
még rendkívüli hözgyűlést is tud tartani. Csak arra 
vagyunk kíváncsiak, hogy mit csinálnánk akkor, ha a 
háború hét, vagy egyik harcztéren levő jókedvű kolle-
gánk szerint, esetleg harmincz évig tartana ? 

Egy német lelkész kérelme. Érdekes és reánk 
magyarokra az idők jeleit hirdető nagyjelentőségű dolgot 
közöl az „Evangélikus Lap". A közlemény szerint a 
lawaldei (szászországi) evang. lelkész ugyanis arra kérte 
a pozsonyi ev. theol. akadémiát, hogy a magyar nemzet 
iránt érzett szeretete jeléül engedjék meg neki azt, hogy 
theol. doktori vizsgáját a pozsonyi magyar ev. theolo-
gián tegye le. Ezt a szép és lelkes kérést természetesen 
a pozsonyi theol. akadémia mostani jellege miatt nem 
lehet teljesíteni. Maga a kérelem azonban nagyon érde-
kes történelmi mozzanat, mert ez is egy tiszteletreméltó 
jele annak, hogy Magyarország súlya és tekintélye milyen 
nagyot nőtt Németországban a háború ideje alatt. 

Részlet egy levélből. E. Szabó Dezső gráczi ref. 
tábori lelkész, a konvent figyelmére is méltó levelet írt 
a Dunántúli Prot. Lapba, a melyben rámutat arra a 
körülményre, hogy az olasz hareztér közelsége miatt 
óriási módon megszaporodott a gráczi ref. tábori lelkész 
tennivalója. A helyzeten könnyen lehetne segíteni újabb 
behívások által, vagy úgy, hogy olyan helyről vezényel-
nének oda tábori lelkészt, a hol most (pl. Újvidék, Tuz-
lán stb.) alig van valami munka. E. Sz. D. levelébőlfitt 
közöljük a következőket: „Egy vasárnapon — hogy az 
Isten megszentelt napjának felemelő, megszentelő vará-

zsát minél többen érezhessék — különböző kórházakban 
öt istentiszteletet tartottam. Az egyiken az éneket egy 
sebesült ref. tanító, honvédzászlós, vezette, a kit hord-
ágyon hoztak oda s a hallgatóság sorában jelen volt 
egj sebesült debreczeni honvéd theologus is. Itt mondá 
nékem Diószeghy Dezső 3-as honvédszázados, hittestvér: 
„Ti egy nap alatt többet dolgoztok, mint hareztéri kol-
légáitok egy hónap alatt". Ez egy olyan embernek az 
ítélete, a ki egy év óta már a harcztéren küzd. Éles 
szemmel látta meg Baltazár püspök is, mikor megláto-
gatta a frontot, hogy a harcztéren tulajdonkép kevesebb 
tábori lelkész is —- mindössze 10—15 — eleget tudna 
tenni, ha szabad mozgást engednének nékik. Inkább oda 
a kórházakhoz adjanak elegendő számú lelkészt, hogy 
ne legyen egy szenvedő se, a ki a vallás vigasza nélkül 
hunyja örök álomra szemét. Ámde a világ — nem néz-
vén a különbséget, a mi a lelkészi és a fegyveres szol-
gálat között van — a lelkészek között is csak azokat 
árasztja el elismeréssel, érdemmel, kitüntetéssel, a kik a 
harcztéren vannak, ha hetekszámra egyebet sem csinál-
nak, mint a postát czenzurázzák. Javadalmazás tekinte-
tében is nagy a különbség. A harcztéren levő lelkész 
teljes ellátást is kapván, minden egyéb fizetését meg-
takaríthatja, míg a ki a kórházak látogatásainak súlyos 
terhét hordozza, a nagyvárosi élet szörnyű drágaságának 
közepette nemcsak teljes fizetését — a mely amúgy is 
jóval kisebb a harcztéren levő kollégákénál —- kénytelen 
elkölteni, hanem azt is, a mit családja segély czímén 
kap. Higyjék el az itthon maradottak, hogy a mi hírek 
a behívott — legalább is a kórházi szolgálatra behívott 
— lelkészek „busás" jövedelmeiről közszájon forognak, 
csupán mesék. Ha a valóságot ismernék, nem hoznának 
olyan határozatot, mint legutóbb a belsősomogyi egy-
házmegye közgyűlése, a mely az egyik behívott lelkész 
családját nemcsak arra kötelezte, hogy a helyettesnek 
a törvényszerinti díjazást fizesse, hanem arra is, hogy 
ezenfelül a hitoktatói díj czímén felvett és nagyobbrészt 
a helyettesre már el is költött összeget — visszamenő-
leg — adja át a helyettesnek. Ilyen a világ, a kollégák 
elismerése!" — Tényleg sok minden rendeznivaló lenne 
itt a fizetések tekintetéljen. Az igaz, hogy egy kaptafára 
nem lehet minden helyzetet felhúzni. De a köz szem-
pontjából sokkal fontosabb az, hogy mi lesz a tábori 
lelkészek helyettesítésével? Miért nem rendezik ezt a 
kérdést végre ? Meddig maradjanak árván a gyülekezetek? 

Érdekes sírfelirat. A brassói „Kirchliche Blátter" 
egy német lap nyomán a következő sirfeliratot közli, a 
melyet franczia keresztyén nők vésettek német katonák 
sírkövére: Pour les soldats allemands, nos fréres en 
Jésus-Christ, morts pour leur patrie, pleurés par leur 
familles. Les femmes francaises. Magyarul: A német ka-
tonáknaktestvéreinknek a Jézus Krisztusban, a kik meg-
haltak hazájukért s a kiket övéik siratnak. A franczia 
nök. — Csak az a kérdés, hogy a franczia nemzeti düh 
tűri-e most az ilyesmit? 

Szíves tudomásul. Csáki István r jelenben tószegi 
(Pest m.) ref. lelkészt még mindig Omoraviczán vagy 
Mohácson, hol s.-lelkészkedett, vagy pedig Felcsuthon 
keresik egyesek könyvrendeléseikkel. Kiadott egyházi 
munkáiból: „Gyász- és sírbeszédek" czímmel a 2-ik kötet-
ből, mely 30 beszédet tartalmaz, valamint felcsuthi lel-
készkedése idején megjelent: ..Közönséges templomi pré-
dikáczióka-ból, mely tartalmaz 20 vasárnapi prédikácziót, 
még mindig kaphatók a szerzőnél és nagyobb könyv-
kereskedésekben, kötetenként 3 K árban Budapesten, 
Debreczenben és Pápán. E beszédeket az egyházi lapok 
kitüntetően méltatták. Megrendelésük azért is ajánlatos, 



mert írója a könyv árának 70%-át a Kálvineum javára 
adja. Hogy eddig nem fogyott el, oka, hogy több pél-
dányban nyomatott a rendes keleténél. 

ISKOLA. 

Tájékoztató. A tiszai ág. h. ev. egyházkerületi 
Kollégium egyetemes theol. akadémiáján Eperjesen a 
jövő 1915—1916. iskolai évi beíratások szeptember 
1—8. napjain tartatnak. Későbben jelentkezők csak kellő 
igazolás mellett vehetők fel. A felvétel gimnáziumi érett-
ségi bizonyítvány alapján történik. A kik más theol. 
akadémiáról jönnek át, azok leczkekönyvükön s eset-
leges alapvizsgálati bizonyítványukon kívül távozási bizo-
nyítványukat is tartoznak felmutatni. Oly érettségit tett 
ifjak, a kik görög nyelvet nem tanultak, csak rendkívüli 
hallgatóknak vétetnek fel; ha azonban egy év alatt pót-
lólag megszerzik a görög nyelv- s irodalomból a szük-
séges érettségi bizonyítványt, ezen évök rendesnek szá-
míttatik be. Az előadásokat szeptember 9-én kezdjük. 
Akadémiánk hallgatói tandíjat nem űzetnek. Minden 
hallgató köteles beiratás czímén 5 K-át, kollégiumi könyv-
tárra 3 K-át, kórházra 1 K-át, állami nyugdíjintézeti 
járulékra 10 K-át fizetni. Ezeken kívül ifjúsági testületi, 
önsegélyzőegyesületi s más kisebbszerű díjak czímén 
12—15 K-át, összesen körülbelül 32—35 K-át tartoznak 
fizetni. A második félévben azonban csak 10 K nyug-
díjilletéket kell fizetniök. Minden theologus köteles lakója 
az akadémiával szervi kapcsolatban lévő és dr. Szlávik 
Mátyás tanár felügyelete s vezetése alatt álló theol. Ott-
honnak. Csak kivételes esetekben, a tanári kar engedé-
lyével szabad egyeseknek magánlakást fogadniok. Az 
Otthon évi díja, egész évre szóló kötelezettséggel, 100 K, 
mely összeg négy egyenlő részletben előre fizetendő s 
melyért lakáson kívül fűtés, világítás és kiszolgálás jár. 
Az Otthonnal egy telken áll a kollégiumi Konviktus, a 
mely főiskolánk ifjúságának élelmezéséről gondoskodik. 
A Konviktus díja ebéd- és vacsoráért egész évre 250 K, 
csupán ebédért 160 K; reggeliért 30 K. A díjak kivé-
telesen a háború által okozott nagy drágaság miatt emel-
tettek s annak elmultával újból leszállittatnak; folya-
modásra részletekben is fizethetők. Míg minden pálya 
túl van tömve, addig a theol. pályára, különösen az arra 
hivatottak, kevesen jelentkeznek; lelkészekben állandó 
hiány van ; pedig a főiskolai képzettséget követelő pályák 
között egy sincsen, mely ily kevés anyagi áldozattal s 
ily rövid idő alatt oly tiszteletet, társadalmi állást s 
biztos megélhetést biztositana, mint a lelkészi pálya, 
melynél most már a fizetésrendezés és nyugdíj is javít 
a lelkészek anyagi helyzetén. Tekintettel arra, hogy a 
theol. Otthonba joghallgatók is felvehetők, minden Eper-
jesre jövő theol. akad. hallgatónak kötelessége augusztus 
25-ig jelentkezni a theol. akad. dékánnál, hogy a netán 
fennmaradó szabad helyeket joghallgatókkal lehessen 
betölteni. Eperjes, 1915 június hava. Mayer Endre, theol. 
akad. dékán. 

Az eperjesi jogakadémián az 1915—16. tanév 
I-ső felére a beíratások 1915. évi szeptember hó 1-től 
12-ig tartanak. Utólagos felvételnek szeptember 13—15. 
napjain dékáni, azután pedig tanári kari engedéllyel — 
legkésőbb október 14-ig — lehet helye. Jelentkezéseket, 
illetve előjegyzés iránti kérvényt a jogakadémia dékáni 
hivatala már június 10-től kezdve elfogad. Az előadások 
szeptember 16-án kezdődnek. Az első félév deczember 
20-án végződik. A beiratás érettségi bizonyítvány, avagy 
leczkekönyv alapján történik. Azok az egyéves önkén-

tesek, a kik tényleges katonai szolgálatukat folyó évi 
szeptember végén fejezik be, október 1—8. napjain 
iratkozhatnak be. Az alapvizsgálatok határideje szep-
tember 1-től 15-ig terjed. Államtudományi és jogtudo-
mányi államvizsgálat a tanév folyamán bármikor tartható. 
A félévi tandíj 50 K. Méltánylást érdemlő esetben a 
tandíj a félév folyamán is befizethető. Ev. lelkészek, 
tanárok és tanítók fiai — tekintet nélkül vagyoni viszo-
nyaikra — minden további folyamodás nélkül a tandíj 
felét fizetik. A jogakadémiai halgatók vallásfelekezeti 
különbség nélkül részesülhetnek a Kollégium kebelében 
fennálló újonnan épített s kényelmesen felszerelt táp-
intézet kedvezményeiben; ebéd- és vacsoráért az egész 
tanévre 180 K fizetendő. E mellett a tápintézettel egy 
telken lévő kollégiumi Theol. Otthonban mintegy 15 ev., 
vagy ref. vallású joghallgató félingyenes, avagy féléven-
ként 60 K-ért teljes fizetéses lakást, fűtést, világítást, 
és kiszolgálást, kaphat; ez esetben tehát teljes inter-
nátusi ellátást élvez. Dr Mikler Károly, egyetemi magán-
tanár, az eperjesi jogakadémia dékánja. 

Uj internátus. A mezőtúri ref. főgimnázium 100 
tanulóra kitűnően berendezett új internátusa szeptember 
hó 1-én megnyílik. A felvételi kérvények augusztus hó 
10-ig nyújtandók be a főgimnázium igazgatóságához. 
Ellátási díj egész évre 500 K; de vannak 400, 350, 
300, 200 és 150 jK ás helyek is. Borsos Károly, igazgató. 

A hajdúböszörményi Kálvineumba a jövő évre 
120 tanulót vesznek fel. A magukat felvétetni kívánók-

énak augusztus 20-ig kell írásban jelentkezni a főgim-
názium, vagy a Kálvineum igazgatóságánál. Ugyanezen 
ideig tartoznak jelentkezni az intézet volt fizetéses növen-
dékei is, ha jövőre helyeiket fenntartani óhajtják. Az 
évi teljes ellátási díj a jövő iskolai évre, a nagyfokú 
drágaság miatt, 600 K-ban van megállapítva. 

GYÁSZROVAT. 

Laczo János árvanagyfalusi lelkész 69 éves korá-
ban, 44 éves lelkészi működése után elhunyt. — Hősi halált 
haltak: Hajas Jenő, Hajas Endre rábaszenttamási ev. 
lelkész hadnagyfia; Kiss János magyarbolyikántortanító 
és Gratz Emil, a nyug. maidari ev. tanító fia. 

Asztalos Kálmánná szül. Csőkör Kóza, a fábiánházai 
ref. lelkész neje, f. hó 24 én délelőtt 10 órakor, életének 
33-ik, házasságának 16-ik évében rövid szenvedés után 
Budapesten elhunyt. 

Áldott legyen emlékezetük. 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Felszólítás a magyar ipar támogatására. Midőn 
minden nap nagy várakozással tekintünk hőseink döntő 
jelentőségű küzdelmére, különösnek tűnhetik fel sokak 
előtt felszólításunk, mely a társadalmi élet békés esz-
közei egyik legfontosabbikának támogatására irányítja 
a református egyháztársadalom figyelmét. A budapesti 
ref. egyházközség által fenntartott fasori tanonezotthon 
közvetlen vezetősége abban a helyzetben van, hogy az 
iparosokkal való érintkezései alapján és az ismeretlenül 
is érkező számos inast kérő levelekből megítélheti a 
jelenlegi nagy tanonczszükségletet s épen ezért még a 
harczizaj közepette is kötelességének tekinti a református 
családok figyelmét reáirányítani a magyar ipari pályára, 
melynek lendületes fejlődését a németszövetség most 



alapozza meg'. Ezzel kapcsolatosan emelkedett az értéke 
az inasotthonnak is! Nagy szocziális érzékét a budapesti 
egyháznak igazolja a mostani idő. Ha nem lenne: akkor 
a jelenlegi viharos napokban kellene gondoskodnunk 
szervezéséről. A fasori egyemeletes villanegyedben épült 
Otthonban laknak és ellátásban részesülnek a tanonczok, 
sőt még iparosinasiskolai kiképeztetésiiket is itt nyerik 
a fővárfos jóvoltából, mivel számukra kérésünkre külön 
iskolát állított fel az Otthonban; innen járnak a műhe-
lyekbe, gyárakba. Heti 9 K-t űzetnek mindezért jelenleg, 
melyből a nagyobbik részt a mester fizeti. Felvételért 
Herényi János gondnokhoz kell fordulni: lakik VII., 
Akáczfa-utcza 55., a ki maga is iparos s ő gondoskodik 
a felvett fiúknak ipari munkába való beállításáról és 
szerződtetéséről; az Otthonban a felügyelő lelkész 'és 
édesanyja házi, otthonias, családias felügyelet és gondos 
nevelésben részesítik a tanonczokat. Hívjunk az ipari pá-
lyára sokakat, hogy teremtsük meg a becsületes magyar 
ipart. 

Budapest, 1915 július 22-én. 
VII, Városligeti fasor 5. sz. 

Herényi János, 
gondnok. 

Gál Lajos, 
felügyelő lelkész. 

P Á L Y Á Z A T O K . 

Pályázat feriinégyeskarra. 
A debreczeni ref. főiskola Kövesdy János kegyes* 

alapító végrendelete értelmében ebben az évben új férfi-
négyeskarra hirdet pályázatot a következő feltételek alatt: 

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

1. A darab szövege a ref. egyház tanainak meg-
feleljen, templomi istentiszteleteken előadható legyen. 

2. A pályamű vezérkönyv alakban férfinégyes-
karra irandó, egy eredeti példányban és két másolatban 
adandó be. A szólamok külön kiírása szükségtelen. Lehet 
a darab versszakos, vagy átkomponált; ha versszakos, 
szövegül két versszaknál többet ne használjon fel, de 
előadási ideje három percznél kevesebb ne legyen. Az 
időmérték metronom szerint jelzendő. Átkomponált mű 
5—6 perczig is tarthat. Legyen dallamos, szabályos 
összhangzatú ; ne legyen nehéz, a tenornál a-n felül, a 
basszusnál /'-nél alább ne terjedjen. Osszhangosítást, or-
gonakíséretet szerző maga köteles összeállítani; kívánatos, 
hogy a mű orgonakíséret nélkül is előadható legyen. 
Magánénekrészek kerülendők. 

3. A pályamű idegen kézzel írva, a szerző nevét 
rejtő jeligés levéllel ellátva az 1915. évi novemberj,hó 
30-ig (postabélyeg kelte) alulírott lakására küldendő; a 
jeligés levélben a szerző lakása és állása jelzendő; a 
jelige a pályaműre is ráírandó. 

4. A szerzőnek a pályamübírőság csak egy tagjával 
megismertetése a pályázók közüli kizárást vonja maga után. 

5. A pályadíj csak abszolútbecsű és a ref. egyház 
tanainak megfelelő szövegre írott darabnak adatik ki; 
a díjazott mű minden tekintetben a kollégiumi énekkar 
tulajdona marad. 

6. Pályadíjak : a) 150 K (egyszázötven); b) 100 K 
(egyszáz); c) 50 K (ötven), melyet a főiskolai pénztár 
a jutalmazottaknak el fog küldeni. 

7. Azon műveket, a melyek díjat nem nyertek, 
1916. év január 1-től kezdve a feladóvevény beküldése 
után, alólírott azonnal visszaküldi, még azon esetben is, 
ha a pályázat eredménye a jelzett időre . a hírlapokban 
meg nem jelennék. 

8. Utánnyomást nem díjazunk. 
Debreczen, 1915 július 28. 

Mácsai Sándor, 
a főisk. énekkar vezető tanára, 

Péterfia 42. 

Pályázat helyettes-tanári állásra. 
A dunántúli ref. egyházkerület pápai főgimnáziu-

mánál az 1915—16. tanévben betöltendő lesz egy he-
lyettes tanári állás magyar-latin szakcsoporttal. 

Okleveles alkalmazott javadalmazása 2000 K; a 
kinek nincs oklevele, 1600 K-át kap. 

A kötelező heti órák száma 20. Azok a református 
vallású tanárok és tanárjelöltek, a kik az állást el akar-
ják nyerni, kellően (születési, érettségi, hadkötelezett-
ségi, orvosi bizonyítvánnyal s képesítettségüket igazoló 
okirattal) fölszerelt s a főiskolai igazgató-tanácshoz czím-
zett folyamodásukat 1915 aug. 20-ig küldjék be a ref. 
főgimnázium igazgatóságához Pápára. 

Pápa, 1915. évi július hó 9-én. 
Németh István, JJr. Beöthy Zsolt, 

ref. püspök. főisk. gondnok. 

Felelős szerkesztő : B. P a p István. 

H I R D E T E 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. 

R1EGER 0TT0 gőzüzemre berendezet t 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-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 leginérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 



Et8Ő magyar őragyár gőzerő-
berendezéssel. 

palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

"" L L E 1 2 i á ü O S 
M A J E R K Á R O L Y 

Budapest, VII., Tfiököly-út 52, 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek Ingyen. 

utóda 

A l e j > ; j o t i í : > 

k á l y h á k a t é s k a n d a l l ó k a t 
csáazái*! é s krix-ályi =3 száll í t 

H E Í M H u . d v a r l s zá l l l t c i 
d a p e » t , T t o i o t i e t - t t c l v o r . 

Különlegességek: templomok, CBaladi há-
zak, iskolák, irodák stb. részére. Több 
mint 100,000 van belőle he«znál atban 

Valódi 
osak ezzo 

a Tódö-
*egygyel . 

MEIDINGER-QFEN 
& 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 n r l a V a l é r i a u t c a s a I O . 

5 lelhész 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.fi0 kor.-tól 4.80 kor.-ig 
Fehér csontkötesben . . . . 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 177a 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 . . 440 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. 

Sebesült KatonáK szóraKoztatására különösen alkalmas 
a „Koszorú" czímen eddig megjelent 210 füzet, melynek 
ára számonkint és példányonkirit 8 fill. — Ha egyszerre 
legalább 500 példány (40 kor. értékű) lesz megrendelve és 
a pénzt előre megkapjuk, 25%-os árengedményt adunk, de 
a postaköltséget a megrendelő viseli. Á füzeteket a „Ref. 
gyete mes konvent" által sebesült katonák részére kijelölt 

számokból válogatjuk egybe. 

HornyánszKy Viktor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Épen most jelent meg a hazai protestáns egyhá-
zak nagy imádságírójának 

S z o í n o k y G e r z s o n n a k 

Háborús idők 
imádságos könyve 
hadbavonultak és azok családjai számára czimü munkája. 

Tartalmaz 55, a gyorsan változó viszonyok között is 
minden alkalomra és úgy a katonák, mint az i t thonmara-
dottak számára megfelelő imádságot, ezenkívül zsoltárokat 
ós dicséreteket. 

A 180 oldalra terjedő 1272X872 cm. nagyságú, 
zsebbe tehető imádságos könyvnek bolti á ra díszes ke-
mény kötésben 1 korona, 10 darab vételnél 90 fillér. 

100 darab vételnél 75 fillér. 

Kapható 

Hegedűs es Sándor 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 

Debreczenben 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és ki tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mill ió korona 
évi árúforgalommal. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
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 gyakorlattalbíró 
speczíálisták 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. .. .. .. .. .. 

HÁBORÚS EGYHÁZI IRODALOM . 
BIRTHA JÓZSEF. Háborús beszédek és imák . . .—.50 

FÜLÖP BÉLA. Búcsúzta tók . Hadban elesettek felett . 1. 

KISS JÓZSEF. Egyház i beszédek v i l á g h á b o r ú ide jén 3.40 

Lic. LENCZ GÉZA. Beszédek és imák h á b o r ú i a lkal-
m a k r a . II. kötet 5.— 

LUKÁCSY IMRE. ímé hamar el jövök. Egyházi beszédek 1.80 

SOÓS KÁROLY. Isten és h a z a mindenünk . . . . 1.20 

SZAPPANOS GY. Is tenre b ízom m a g a m a t . Egyházi be-

szédek 3.— 

SZENTKIRÁLYI K. Imádságok és beszédek h á b o r ú s 

időben I. kötet. —.80; II. 1 — ; III 2 — 
SZÜTS L. E g y h á z i beszédek hábo rús a l k a l m a k r a —.50 

1 20 n n n » » » i.-v/ 

EGYÉB THEOLOGBAI ÚJDONSÁGOK: 
BERNÁT ISTVÁN. Az igazi é le t fe lé 1.20 
KIRNER A. BERTALAN. Be tegápo ló le lkész m u n k á j a 

a v i l á g h á b o r ú b a n —.50 
KISS GÉZA. Új M a g y a r o r s z á g és ke re sz tyénség . . 1 — 

LUKÁCSY I. Krisztus v i s sza jöve te le . Fűzve 4.20 ; kötve 5 — 
DR. SZABÓ ALADÁR. J é z u s élete. Fűzve 3.— ; kötve 5.— 
IFJ. SZABÓ ALADÁR. A b o l d o g s á g fe l té te le i . (Nyolcz 

elmélkedés) 1.— 
IFJ. VICTOR JÁNOS. Jézus önarczképe i . (Hat elmél-

kedés) 2 — 

LEGÚJABB HÁBORÚS IMÁDSÁGOS-
KÖNYVEK: 

BIRTHA JÓZSEF. Őrangya l . Imakönyv katonák és itt-
lionmaradottak számára —.30 

KERESZTESI KÁROLY. Ima, szükség s h á b o r ú ide jén —.25 
MURÁNYI JÁNOS. Szünte len i m á d k o z z a t o k ! . . . - . 2 0 
NAGY : Ne fé l j , — csak h i g y j ! —.20 

VILÁGHÁBORÚ PONTOS TÉRKÉPEI 
Á 2.50 KORONA. 

Galiczia, O laszország , Szerbia , F r a n c z i a o r s z á g , 
O r o s z o r s z á g b a n (Sz ibér iában) levő had i fog lyok 
t é rképe i 1 — 

Kaphatók: 

Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 62855. 



PROTESTÁNS 

hlSKOLAI L 
Megjelenik minden 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 kiadó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEÍ P A P ISTVÁN. 

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

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, S e b e s t y é n Jenő, 

Tari Imre dr. é s Veress Jenő 

Előfizetési á ra : 
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. 

TAHTALOM. Az Élet Könyvéből : A Szent Lélek által való öröm. Dr. Patay Pál. — Vezérez ikk : A háborús lélekgondozás 
műhelye, (v.) — Krónik i , : Évforduló. — Tárcza : Apróságok Baksay Sándor életéből. Kálmán Gyula. — B e l f ö l d : 
Ete, Orbó, Debreczen, Szentendre. Szabó Imre. — Irodalom : Üjabb rendszeres theologia irodalom. Montanus. — 
Egyház. — Iskola. — Gyászrovat. — Pályázat . — Hi rde t é sek . 

Az Élet Könyvéből. 

A Szent Lélek által való öröm. 
Az Isten országa . . . Szent 

Lélek által való öröm. 
Róm. 14.17. 

„A nyelv a gyötrődésindulatokra nézve szemláto-
mást többféle nevet alkotott, mint az élvezetindulatokra 
nézve" — írja Wundt, a híres pszichológus. Vájjon miért? 
Több gyötrődésindulat vágtatna át a szegény halandón, 
a teremtés koronáján, mint a mennyi élvezetindulat jut 
neki osztályrészül? Vagy a lelki folyamattól erősebben 
kiemelkednének a gyötrő, mint az élvezetindulatok? 
„A lehető legjobb világban" éliink-e, vagy a legrosszab-
ban ? Ha egyikben sem, melyik véglethez van köze-
lebb a mi földi világunk ? 

Ha nem hirdette volna itt e földön valaha valaki 
azt: Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek 
országa, s ha nem tudnám, hogy nem autoszuggesztió 
vagy képmutatás az, a mit János apostol után száz-
ezrek és milliók vallottak és vallanak most is sokan 
személyes ismerőseim, barátaim, rokonaim közül: Mi 
tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életre (I. János 
3.14.), könnyen tudnék véleményt alkotni a világ jóságá-
ról vagy rosszaságáról. 

A mi korunk eseményei, a háború borzalmai új, ed-
dig, legalább a mostani nemzedék előtt ismeretlen gyötrő 
indulatokat váltottak ki úgy az otthonmaradottak, mint 
a harcztéren levők lelkéből. A szótár új gyötrődésindu-
latok neveivel gazdagodhatik. De ha nem alkot is nyel-
vünk új elnevezéseket, az új, gyötrő indulatok megvannak. 
Ki oszlatja el őket? Ki, vagy mi képes annyi „élvezet"-
indulat felkeltésére, hogy némileg ellensúlyozza az ellen-
kezőket? Ne vegyük a ker. erkölcstan által is tiltott 
szórakozóhelyeket, vagy a mórtéktelen ivást, vegyük a 
legnemesebb eszközöket, a melyek által élvezetindulato-

kat kelthetünk, elég hatásosak lesznek-e azok? A leg-
tisztább testi, szellemi élvezetindulatok ellensúlyozhatják-e 
a gyötrelem-indulatokat, a melyek sok nemes egyéni-
séget megbénítanak ? 

A bibliát olvasó keresztyén ember nyelvkincse a 
legtöbb ember előtt ismeretlen élvezetindulat elnevezéssel 
gazdagodik. A Szent Lélek által való öröm — ez az elneve-
zés. Szomorú volna, ha csak a nyelvkincsünk gazdagodnék 
e szóval, a tapasztalatunkból pedig hiányoznék ez a 
minden élvezetindulatnál hatalmasabb, boldogitóbb, 
állandóbb, tartósabb indulat. 

Se theologusnak, se pszichológusnak, csak keresz-
tyénnek kell lennünk, hogy e tapasztalatot megszerez-
hessük. Nem újkori találmány ez, sem angol, sem német 
hatás. Calvin János tudta, mi a Szent Lélek által való 
öröm. „Bármi történjék is, ha csöndes szívvel meghall-
juk azt, a mit nekünk Megváltónk mond, mindig fogunk 
okot találni benső örömre, élénken érezzük, mily hűen 
váltja be igéretét, s hogy legyőzlietetlenekké tesz 
bennünket." (Pruzsinszky P. : Kálvin János, II. k. 108.) 

A magyar kálvinista író is ilyen öröm után sóvá-
rogva énekli: 

Szent Lelkedet kiiidd hozzánk tanítónak, 
Kit érezhessünk mi vígasztal ónak, 
Ez élet sok keserűségébe 
Öntsön örömöt hivők szívébe. (102. dics. 5.) 

Igen, Isten országa nem evés,, nem iivás, nem 
bizonyos ételekről, dohányzásról való lémorydásT nem -is 
antialkoholizmus, kék kereszt, bár^ a...maga helyén és 
idején mindez lehet nagyon értékes^-. szükséges, sőt 
elengedhetetlen követelmény, hanem igazság, békesség 
és Szent Lélek által való öröm. Ezt tanuljuk meg és 
éljük át, ezt tanítsuk meg és tapasztaltassuk meg ref. 
egyházunk tagjaival, nem halássza el őket akkor senki fia! 

Dr. Patay Pál. 



A HÁBORÚS LELEKGONDOZÁS MŰHELYE. 
A világháború borzalmas és fenséges műhelyében 

az emberiség életének új szervezetét kovácsolja a világ-
történet szelleme. Közben a világegyetem örök szellemi 
műhelyében enyészthétetlen életre aczélozza az emberi 
lelkek millióit a lelkek Örökkévaló Építőmestere. E két 
nagy műhely erői gazdag frigyre lépnek az egyházak és 
lelkipásztorok s általában az élet- és lélekópítők mai 
rendkívüli munkájában, a háborús lélekgondozás műhe-
lyében. 

Meg vagyunk győződve arról, hogy szerte a világon 
sokféle minőségű ós értékű, de nagyarányú munkásság 
folyik ezen a téren. Az ellenséges államok egyházainak 
élete, különösen előttünk, jóformán bezárt ajtójú műhely, 
melyből néha-néha való felpattanás alkalmával alig-alig 
villan szemünkbe ferde sugártörésben egy-egy iromba 
részlet. Nyitottabbak a semleges és kivált a szövetséges 
államok háborús lélekgondozó műhelyei. A német pro-
testáns lélekgondozás műhelyébe egy pár mély tekin-
tetet volt alkalma vetni a komoly figyelőnek. 

Hazai protestáns egyházaink és embereink ilyen 
irányú tevékenysége egyfelől nagyon feltűnő, másfelől 
nagyon eltűnő. Feltűnő a szervezetnek külső része s 
ennek a szervezetnek látható működése, de eltűnő a 
szervezet belső mivolta és működésének a lelke. A hábo-
rús lélekgondozás magyar protestáns műhelye mintha 
be volna zárva előttünk, csak elmosódottan szűrődnek 
ki a benne folyó munkának összefolyó hangjai s néha-
néha villannak ki a felpattant ajtón át a nagy kohó 
repkedő szikrái. 

A katonák közt folyó igehirdetésről hallottunk és 
olvastunk bőven, de magából abból elenyészően keveset 
kaptunk. A polgári életben elterebélyesedett lélekgondo-
zás terén többet hallottunk a tennivalókról, mint a végzett 
munkáról. A végzett munkákról itt is, ott is, általános 
jelentéseken és kusza részleteken kívül alig kaptunk 
egyebet. Az igehirdetésnek kiadott termékei három-
negyedrészben általánosságokban vagy alacsonyan mozog-
nak s még az átlagos mértéket is nehezen ütik meg. 
Az egynegyedrész néhány alkalmi és örök kérdésnek 
magános oszlopai gyanánt meredezik előttünk. A vallásos 
iratterjesztés a nekézkes megindulás után kissé neki-
lendült, de sem elég változatosságra, sem szükséges 
gazdagságra, s a mi a legfőbb, a rendszeres és folytonos 
életteljességre nem tudott feljutni, illetve azon fenn-
maradni. Az elbeszélések terén egyenesen kiáltó volt a 
hiány a béke idején is. Az akkori, kegyes intéseket 
adagoló, regényes ködképeket lengető, vagy történeti ár-
nyékokat mozgató elbeszélések még alkalmatlanabbakká 
lettek most, midőn a föltétlen művészi erővel és formá-
ban megnyilatkozó nemes emberi és keresztyén lélek 
páratlanul áldásos munkát végezhetne. A vallásos énekek 
terén talán a legszegényebbül állunk, mint a hogy a 
békében is szűkölködtünk ezen a téren. Mind a régi 
alkalmas egyházi énekeknek alkalmi kiadását, mind új 

alkalmi énekek terjesztését elhanyagoltuk. Szomorú 
mentség, hogy a nemzeti szelleme hirdető költészetnek 
alkalmi gyűjteményéről s a katonák és a polgárok között 
való terjesztéséről nem gondoskodtak a nemzeti életnek 
megfelelő tényezői. 

Talán azért olyan elzárt a háborús lélekgondozás 
műhelye, mert kevés feltárnivalója van? Vagy csupán 
azért, mert nem kísérelték meg annak méltó kinyitását 
és gazdag tartalmának élettel teljes, rendszeres feltárását? 

Nyissuk meg a műhely ajtaját, tárjuk fel annak 
tartalmát ! Minden igaz munkás adjon teljes, egyéni 
képeket az általa végzett katonai vagy polgári lélek-
gondozás munkájáról! Hadd lássuk a harcztérre menő, 
az ott élő, a beteg, a sebesült, a béna és a halott 
katonák, az itthon levő aggódó, kishitű, leroskadt, 
vérző, gyászoló, megnemesedő, elfásuló, leromló, közönyös 
és lelketlen emberek között végzett munkának átlagos 
és különös eseteit, egész élő világát 1 Hadd lássuk az 
önfeláldozás és az önzéstelenség, az egyéni függetlenség 
és a közösségért való áldozás, a javakat őrző és szerző 
önfentartás kérdéseinek egyszerű és finom fejtegetéseit, 
az életáldozó és örökéletet hódító hősiességnek, az elvá-
lasztó nemzeti és az összekapcsoló egyetemes vallásos 
eszmény viszonyának, a kultúrát védő és fejlesztő s az 
örökkévaló javakért arról lemondó hitnek, a szuverén 
és jóságos isteni végzésnek mélységes és világos tárgya-
lását ! Hadd lássuk emberek és eszmények születését, 
viaskodását, bukását és győzelmét! Hadd lássuk ezt az 
időt és az örökkévalóság szárnysuhogását ebben! Hadd 
érezzük a ma s a tegnap világtörténetének hatalmas 
szellemét és az örök Isten világhódító lelkét 1 

„Évezred hanyatlik, évezred kel újra, 
Míg egy földi álom e világba téved, 
Hogy a hitlen ember imádni tanulja 
A köd oszlopában rejlő Istenséget." (Arany J.) 

Nyissuk meg, s ha kell, töltsük meg a magyar 
protestáns lélekgondozás műhelyét! (v.) 

KRÓNIKA. 

Évforduló. 

A krónikást rendkívül érdekli, hogy a világháború 
évfordólója milyen érzéseket, indulatokat, gondolatokat 
váltott ki a nagy, ellenséges országok népeinek szívéből, 
agyából. A krónikás nem is annyira a jelen, mint 
inkább a jövő számára jegyzi föl a kisebb-nagyobb 
eseményeket. Jelen esetben a krónikás tartózkodni 
kíván „önkényes0 megjegyzések tételétől, mert eléggé 
beszélnek a tények maguk is. Inkább aktákat kívánunk 
lemásolni. íme : 

I. számú akta: • 

„A „Times" vezérczikkben foglalkozik azzal a némi-
leg kínos ténynyel, hogy csaknem naponta jelennek 
meg a lapokban kishirdetések, a melyekben tisztek kol-



csönöket és ajándékot kémek gyakran alig néhány font-
nyi értékben. Ennek okát a lap abban látja, hogy azon 
társadalmi körökön kívül, a melyek korábban a tiszte-
ket szolgáltatták, más osztályokat is igénybe vettek, 
úgy, hogy ezek soiából származó tisztek nem tudnak 
bánni a pénzzel. A hadügyi hivatalnak vigyáznia kellene 
arra, hogy a felszereléspénzeket a tisztek czélszerűen 
használják fel. Közbelépés nélkül a kár még nagyobb lesz." 

Tehát elég szavahihető tanú, a Times jegyezte 
föl a háború évfordulóján, hogy mint viselkednek az 
angol katonatisztek. Ajándékokat, borravalókat kérnek, 
máskép nem hajlandók footballsportban edzett izmukat, 
hősi szivük vérét a három-egy királyságért „üzembe 
állítani". Elég nekünk ennyi. Ebből tudjuk már, hogy a 
tisztikar alárendelt legénység, a hadsereg hogy visel-
kedhetik. Sejtjük, hogy mit tanul az „elöljárói"-tói. 

Érthető a kíváncsiságunk, hogy ha így viseli 
magát a hadsereg, mit művelnek az otthonmaradtak 
Angliában ? A háború évfordulója mennyire volt alkal-
mas, hogy magukbaszálásra bírja őket, itt is főleg, 
azokat, a kiknek hozzátartozóik a harczmezon küzdenek 
Nagy-Británia bugyellárisáért? Erre nézve szájízelítővel 
szolgál a 

II. számú akta: 

„A Timeshez intézett levelében egy Londonban 
igen ismert lellcész szigorú intézkedéseket követel a 
mértéktelen ivás ellen, a mely főleg az asszonyok körében 
tapasztalható. Leírja azokat a jeleneteket, a melyek 
minden szombaton tapasztalhatók London egyik nagy 
utczáján. A korcsmák bezárása után korsók és pálinkás-
üvegek járnak kézről kézre nyílt utcza során. A járda 
egészen 1—2 óráig teli van emberekkel, a kik isznak, 
verekszenek, ordítoznak és illetlenül viselik magukat. 
Vannak köztük olyanok, a kik a király kabátját viselik, 
továbbá egészen fiatal emberek is. A levélíró hozzáteszi 
még, hogy a táborban álló katonák kérvényt szándé-
koznak beadni, a melyekben feleségeik és gyermekeik 
nagyobb védelmét követelik a magukrahagyás veszélyével 
szemben." 

Tehát újra csak a Times, egy lelkész bemondása 
alapján, tanúskodik róla, hogy a világháború évfordulóját 
otthon levő katonák, nők, ifjak a kézről-kézre járó 
bütykösök hajtogatásával ünneplik meg. Mit mondhat 
erre az angol király és a londoni püspök? Ezt árulja el a 

III. számú akta: 

„A londoni püspök pásztorlevelet bocsátott ki, a 
melyben Isten segítségéért könyörög a király az ország 
és a küzdő csapatok javára. Augusztus 4-én volt egy 
éve annak, hogy Anglia hadat üzent Németországnak. 
A király és a kormány ez alkalomból a Szent Pál 
székesegyházba ment, hogy Isten segítségét kérje. 
A püspök ez alkalomból többek között a következőket 
mondta a pásztorlevélben : „Mit tehetnénk mi, itthon-
maradottak még? Mi mindent áldoztunk fel, hogy Anglia 

ne váljék német provincziává és ne részesüljön olyan 
bánásmódban, mint Belgium és Francziaország ? Imád-
koznunk kell, meg kell bánnunk bűneinket, szolgáljunk 
Istennek és takarékoskodjunk, mindenek előtt takaré-
koskodjunk. 

A király és a londoni püspök templomba mentek. 
De a londoni püspök még a pásztorlevelében sem ta-
gadta meg magát, hogy ő született ánglius. „Imádkoz-
nunk kell, meg kell bánnunk bűneinket, szolgáljunk 
Istennek és takarékoskodjunk . . . " Azt hittük, hogy a 
takarékosságot: a pénzt, az üzletet, azért tette az utolsó 
helyre, mert előbbre valónak tartja az imádságot, a bűn-
bánatot, az Istennek való szolgálatot. Hogy ebbe a nagy 
tévedésbe ne essünk, ezért kívánja a londoni püspök 
hangsúlyozni még egyszer: „mindenekelőtt takarékos-
kodjunk". És itt már ezen a szón van a hangsúly: min-
denekelőtt. Tudjuk. Értjük. A pénz, az üzlet mindenek-
előtt! Ez a hang csendül ki az évfordulós pásztorlevélből 
is. Mi ezt máskép tanultuk. Ilyenformán: „A haza min-
denekelőtt!11 Újra kell tanulnunk a régi, klasszikus 
példaszót: Ora et labora ! — ilyenformán : labora et ora 
= spóroljál és spóroljál és ha jut idő rá s kifizeti ma-
gát : imádkozzál. 

Elég is ennyi Angliáról. Most még Oroszországra 
vagyunk kíváncsiak. A nagy „költözködésre" és a hur-
czolkodással járó gondokra, „zsidó vonatokra-' gondolva, 
azt hinnénk, hogy ott nagyobb csöndesség van. Hogy 
az évfordulón hogyan búsul a muszka hona állapotján, 
mert Nikoláj ott van a csatáján, elmondja a 

IV. számú akta: 

„A totalizatőr forgalma hétszázezer rubel volt, az-
után a finom közönség eloszlott a lóversenyről, fényes 
kocsikorzón ragyogtatta magát s estére ellepte a mulató-
helyeket. Ez Varsó és Ivangorod eleste napján volt, s 
az orosz távirati iroda serényen küldötte szét a világba 
e pétervári liangulatképet s vele a jelentést: Orosz-
ország nyugodt." 

A finom közönség nyugalmáról e világpusztulás 
idején is gondoskodik a lóverseny, a korzó, a ballett, 
az orfeum. Az ilyen nyugalom nem irígylésreméltó álla-
pot. De feledni kell valahogy Varsót, Ivangorodot, a 
melyek miatt nyomja a fejüket a bú. 

Hát a nép, az istenadta nép? Mit csinál? Erről 
szól az utolsó, az 

V. számú akta: 

„ Nikon, nyugatszibériai érsek, a kinek a szent 
szinódus megtiltotta, hogy mint a duma tagja folytassa 
működését, híveihez pásztorlevéllel fordult, a melyben a 
többi közt a következőt mondja: 

— Egy évvel ezelőtt, a háború első napjaiban és 
hónapjaiban úgy látszott, hogy az orosz népet hazafias 
érzések hevítik. Immár elmúlt egy esztendő és sem ma-
gamat, sem másokat nem akarok azzal áltatni, hogy ez 
az egységes érzés még mindig megvan az orosz lelkek-



ben. Nagyon meggyöngültek ezek az érzések, mert két-
ségtelenül nem voltak igazán bensőségesek. Természetesen 
minálunk még most sokat beszélnek és írnak az egysé-
ges népről és arról az egységes hangulatról, a mely 
valamennyi nemzetiségünket, pártunkat és osztályunkat 
egybefűzi, de én hiába keresem, nem tudom megtalálni 
ezt a hangulatot, Nyissátok ki az ablakokat, mert már 
alig tudunk lélegzeni, annyira nincs levegőnk 1 A hova 
nézek, mindenütt kölcsönös bizalmatlanságot, egymás ellen 
való marakodást látok és minden pártban felfedezem a 
bizonytalanság érzését," 

így ír az orosz egyházfejedelem, a ki egyike Orosz-
ország legnépszerűbb főpapjainak és a kit Szibériában 
mindenfelé Oroszország lelkiismeretének neveznek. Iga-
zán nem lehet*csodálni, hogy ilyen meggyőződésű fő-
papnak a szent szinódus nem engedi meg, hogy a duma 
ülésein részt vehessen. 

Itt is főpap és pedig érsek beszél népéről pásztor-
levélben. Elég szavahihető ember. Igaznak fogadhatjuk 
el hát tanúskodását. A népet, az istenadta népet a 
háború első idejében, a mikor még el lehetett bolondí-
tani: hazafias érzések hevítették. Most, egy év multán, 
az évfordulókor? Se hazafias, s egységes érzés! Ertjük 
mi az ilyen burkolt kifejezéseket is: „Nagyon meggyön-
gültek ezek az érzések, mert kétségtelenül nem voltak 
igazán bensőségesek, hanem kizáróan küls őség esek". Tud-
juk azt is, hogy honnan származtak ezek a „kizáróan 
külsőséges érzések" is, a melyek már nincsenek. Szegény 
Nikon érsek, a háború évfordulóján fulladozik, nincs 
levegője. Fulladozik a nép is. De a kedves, „finom 
közönség ráér, — nincs is egyéb gondja! —" a tota-
lizatőrnél 700,000 rubeles forgalmat csinálni, kocsikorzón 
ragyogni, orfeumba járni, a ballettek lábikráit mustrálni. 
Nem csoda, ha fulladozik. Mink sem volnánk hasonló 
esetben másként, „A hová nézek, mindenütt kölcsönös 
bizalmatlanságot, egymás ellen való marakodást látok!" 
Mi segíthet itt? Ne ezt kérdjük. Inkább ezt: Ki segít-
het még itt is ? Ki ? 

Feljegyeztetett az Úrnak ezerkilenczszáztizenötödik 
esztendejében, Kisasszony havában, a nagy világháború 
évfordulóján. Dicsőség a magasságos mennyekben az 
Istennek! m. k. 

TÁRCZA. 

Apróságok dr. Baksay S á n d o r életéből. 
Nagy élvezettel olvastam (s hiszem, olvasta sok 

ezer kálvinista ember) azokat a kedélyes és pompás 
humorú magánleveleket, melyeket elhunyt nagy püspö-
künk György Endréhez intézett s a melyek e lap egyik 
számában nyilvánosságra hozattak, sőt eredetiben a Rá-
day-könyvtárban is elhelyeztettek. 

En is azon szerencsés emberek közé tartozván, a 
kik Baksay Sándor szerető szívénél évtizedek óta mele-
gedhettek, hozzám intézett számos bizalmas levelét őr-

zöm kegyelettel, melyek azonban nem a nyilvánosság elé 
valók. De, hogy a t. Szerkesztőség egészen helyén való 
felhívásának részben én is eleget tehessek, közölni kívá-
nom a boldogultnak két verses levelét, melyek bár félig 
hivatalos dolgokat érintenek, másrészről az ő aranyos 
és játszi kedélyét, a költészet múzsájához való ragasz-
kodását és mindenek felett az Ő munkatársai, esperes-
barátai iránt érzett igaz szeretetét tanúsítják: 

I . 

Az első verselmény — mint ő maga nevezte — 
azon alkalomból küldetett hozzám, midőn a kápláni kon-
gruanyugtákat csak egy névjegyzék kíséretében terjesz-
tettem fel a püspöki hivatalhoz s szól ekképpen : 

„Rossz szokás bizony, hogy némely esperestek 
Alfabetizálni s összeadni restek. 
Nyugtákat beküldik %>dros jegyzék nélkül, 
Holott a lovat sem adják paxus nélkül. 

Lám, a kinek legtöbb köztünk gondja, terhe, 
Negyven katonáját szedi mindig rendbe, 
Nem is lehet hozzá foghatót talányi, 
Mert ilyen punktumos óbester a 1 

Hát most már megmondom, a ki nem küld paxust, 
Rögtön meghallja a dörgedelmes bassust; 
Vissza — intézetlen — kapja paksamétát, 
O lássa, hogy Iát el káplánt, katekhétát. 

Kik legyenek immár ama tisztes, veszteg 
Henyélő analfa — béta esperestek ? 
Most nem hirdetem ki, kedvezek nevöknek, 
Jó barátja lévén tisztes személyöknek. 

De jöjjön még jegyzék nélkül paksaméta! 
Nem kegyelmezek meg küldőiknek, még ha 
Somot, almát, körtét soha nem látok is, 
Ha az egész Tiszát rám árasztjátok is! . . ." 

A szép hegedűszóban adott szelíd dorgatóriumnak, 
mely rajtam kívül egy Tisza mellékén lakó esperes-
barátomnak is szólott s talán el is küldetett, természe-
tesen meg lett a várt eredménye. 

II. 

Az 1909-ik évben, az egyházkerületi közgyűlésre 
tartozó ügyeket, nyomdai és egyéb akadályok miatt, 
kissé későn tudtam felterjeszteni, a mikor is ezt a ked-
ves interpellácziót kaptam püspökünktől: 

Kpís TTSTTOV : XT ;J,OI ooős 8TA OTTSOC; AAAOO |AY(Á<I>V O A X A -

TOC;? etc. etc., mely azt teszi, ha megmagyarázod: 

1 Néb. Dányi Gábor nagytudású és pontosságú felsőbaranyai 
esperes. 



„Mi lehet az oka, kedves öreg kosom, 
Ki eddig a nyájat vezetted okoson, 
S mindig elől jártál; most utolsó lettél, 
Iratokat hozzám békiildui feledtél? 

Vagy talán nem is volt ez évben gyüléstek, 
Nem lesz jelentésiek, sem fellebbezésiek ? 
Ha így van, ó Somogy, mely boldog állapot! 
Tisztelve emelünk előtted kalapot: 
Te restauráltad az arany korszakot. 

Meghajtjuk magunkat színed előtt mélyen, 
E boldog vidéknek esperese éljen ! 

Ezeket pedig nem én költöttem, hanem maga Homérus. 
Itt az, a mit ő rosszul írt görögül, csak fordítva vagyon 
Szép magyarsággal szabadon. 

Xm. 1909. Sept. 26. B. S. 

E levélre prózában adtam meg a feleletet, de aztán 
később a kedélyeskedő Baksay ama komoly figyelmez-
tetésére, hogy „illedék dolga az is, hogy a milyen a jó 
nap, olyan a fogadj isten: Tehát ha valaki versben 
köszön az embernek jó napot, az ezt tartozik versbéli 
fogadj istennel viszonozni" : én is, összeszedvén a diák-
korból megmaradt verselési tudományomat, a következő 
rigmusokban válaszoltam, a melyeknek a teljesség ked-
véért való közléseért kegyes elnézését kérem a nyájas 
olvasónak. 

Egy igricz énekéből. 

En ez avart jártam, tűnődve megálltam, 
Egy régi levélen ezt írva találtam : 

Hős Koppány pediglen betűzvén 1 a Rovást, 
Nehéz szívvel veszi a nyájas megrovást: 
Hogy ő már elfárad s még csak fel se lázad, 
S régi jó virtusát éri ily gyalázat! . . . 

„Hah! nem oda Budai" füstölög magában, 
Tollas buzogányát forgatván markában ; 
„Hisz én volnék még én! S ne fellebbeznék én ? 
Bírván az országlást Somogy erős népén ? ! 

Fel azért, hadnagyim, kik eddig alvátok, 
S a kikért pironság érte kapitánytok; 
Turi, Sáfár J elő ! . . . Feszüljön az erő 
Lankadt karotokban, mert lát a Hadverő 1" 

„Kardunkat a rozsda soha meg ne fogja, 
Jussát ki elhagyja: ebadta rossz fatytya!" 

(Kupavezér anonymus nótáriusa.) 

Kálmán Gyula, 
külsősomogyi esperes. 

1 Czélzás B. nehezen olvasható írására. 
2 Az egyházmegye főjegyzői. 

BELFÖLD. 

Ete, Orbó, Debreczen, Szentendre. 
Ennek a lapnak olvasói találkoztak már ezzel a 

négy névvel, de azokat a titkos vonalakat, melyek 
összekötik s egy magasfeszültségű áramkörbe vonják e 
négy helyet, nem érzik még azok sem, a kik egyik, 
vagy másik diákgyűlésen résztvettek. Én, a kinek alkal-
mam volt mind a négy helyen, annak a magasfeszültség-
nek áramkörében 2 hétig benneélnem, látom csak igazán, 
mennyire egy volt a négy gyűlés. Mi, a kik egynéhá-
nyan mint „rendezők" jelen voltunk minden gyűlésen, 
láttuk csak igazán, mennyire felette áll egy-egy ilyen 
gyűlés minden rendezésnek s minden kiszámításnak. 
Csak számítottunk Istenre s döbbenettel borultunk le, 
valahányszor egy-egy lelket megragadott. 

A gyűlések közös vonása nem a tárgysorozat 
azonosságában — mert hiszen az előadók mások voltak 
— nem is a feleletek megdöbbentő azonosságában állt, 
de az emberformáló erőknek oly imperativ és konczent-
rált megnyilatkozásában s a lassú fejlődési elméletet 
szinte meghazudtoló sürgősséggel, mely mindenütt egy-
formán hasonló eredményeket hozott létre emberekben. 

Ezek a gyűlések keresztül gázoltak sok szokás, 
nevelés, tradiczió, műerkölcs, modernizmus, meg még 
sok egyéb nagyképűségek sekélyes és zavaros vizein, 
egészen odáig, hol a lélek sodra van, begázoltak egé-
szen az ember személyiségéig. Annak sirámait egyszer 
meghallani, a mikor egyszer megrázza magát, hogy 
leszórja terheit, — az látott meg sokat az emberből. 

Rám nézve az volt megdöbbentő, az a sírás, mely a 
kollégium falai közül sírt ki végig-végig az egész országon. 

Ilyen kiábrándító utam még nem volt. Szűk látó-
körrel csak a magunk mezején láttam a bajt s meg-
győződtem, hogy az egész országban szinte egyetemes 
módon ugyanazok a sebek: az ifjúság erkölcsi szín-
vonala mindenütt egyforma, az iskolák lemondtak arról, 
hogy keresztyéneket neveljenek, nagy igazságok embe-
reket szolgálnak, s a bűn rabigáját hordják az emberek, 
az attól való szabadulás vágya és lehetősége nélkül. 

* 

Most már, ha az egyes gyűlések egységes képét 
akarnánk megadni, azt kell összeállítanunk, minő fele-
letet s megoldást adott az evangélium az ország egyes 
pontjain az elétorlódó kérdésekre, a diákszövetség pedig 
mily mértékben volt képes beigazolni, hogy Krisztus 
abszolút igényt tart minden emberre. 

Minden egyes gyűlésnek megvolt az „üzenete" 
ahhoz a diáksághoz, a ki jelen volt. De ez az üzenet 
híven kifejezi annak a diákperifériának lelki szükség-
letét is, a melyhez szólt. 

Az etei fehérre meszelt falusi iskolában csak a 
diákproblémák megoldásánál volt magasabb feszültségű 
áram s mivel nem kellett már csatázni: volt olyan 
építő és mélyítő a gyűlés. 



A szeretetnek forróbb áradata egy gyűlésen sem 
öntötte úgy el a szíveket s talán ezért történt, hogy 
középgimnázisták is rövid küzdelem után megértették: 
a keresztyén élete nem külső növekedés, mint a kavicsé, 
mely tapadás útján növekszik; de belülről mint a fűszál, 
melyben életfolyamat van. így lett aztán lehetséges, hogy 
— a mi egyetlen gyűlésen sem került oly élesen hom-
loktérbe — a szenvedés, mint a szeretet legmagasabb 
és legtisztább foka, mint isteni szükségesség s nem 
mint rettenetes és idegen elem foglal helyet a keresz-
tyén ember életében. 

Űgylátszik Dunántúlt készíti Isten a megpróbál-
tatások idejére. 

A kis falucskából magas kastélyba vitt utunk. 
Úgy éreztem, mikor a Maros völgyén végig Enyedre 

értünk, mintha egy ódon várkastély felvonó hídján 
léptem volna át s most bent vagyok a történelmi emlé-
kektől rajzó várkastély folyosóján. 

A magasabb fekvésű Erdély levegője bágyasztó a 
túladunai ember sűrűbb levegőben növekedett szer-
vezetére. Egyik-másik ember csak megáll és néz. Valamit 
néz. Akármit. A lelkével nézi, szemével talán nem is 
látja, de az egész lelkével ott telepszik meg látásán. 
Nem mindenki ilyen — de a ki ilyen, az már veszített 
a sasorczából (Ezekiel L). Hamar otthon találtuk magun-
kat. A bibliás Bethlen nem nézett ránk olyan gyanús 
szemekkel, mint egy éve a gácsi várban Forgách kardi-
nális. Bethlen pártunkra állt, — bibliás diákoknak. 
Orbón, hol nem is tudtuk, mily hamar lehetett volna 
„rövidzárlat" a pozitív és a negatív sarkok összehajlí-
tása miatt, — a személyes hit és személyes élet ember-
formáló ereje volt a gyűlés folyton fokozódó követel-
ménye s ebből lélektani szükségességgel folyt eronyil-
vánulása. A „legősibb ásatag raczionálizmustól" — a 
legmodernebb ós a legnemesebb kifogásokkal találkoz-
tunk s ha sejtettük volna azt a háttérben dolgozó kezet, 
nem tudtunk volna teljesen őszinték lenni, mert féltünk 
volna kissé. 

Erdélyben hangzottak el a legszebb előadások. 
Ott nagyon szépen tudnak beszélni. Szinte áhítattal 
merül el az ember a káprázatos gondolatokba, mint a 
drágakő nézésébe, mely a napsugarat úgy veri vissza 
csiszolt tükör felületéről, mintha fénye önmagában volna. 

Mégis, ott is arról panaszkodtak, mint Dunántúl, 
meg Pesten : az orvosszert mindenki tudja, de — Páz-
mány P. szavaival élve •— lantpengetéssel nem gyógyul 
a beteg. 

Egyébként Orbón sem történt más, mint levontuk 
a következményeit hitünknek s kitűnt, hogy eme két 
tétel: Isten és ember szorozva Krisztus, sem nem egy-
házpolitikus, sem nem materiálista, sem nem „utazó", 
sem nem „tisztességes üzlet", hanem a jellemben gyöke-
rező krisztusi élet, . . . szolgálat. 

Az eredmény itt is az, a legjobb tanulók mozdul-
nak meg, a kiknek jeles bizonyítványuk van. 

Óh, azok a nagyhomlokú marosvásárhelyi fiúk, a 
kik oly kedvesek, oly intelligensek, de jó „fák", hogy 
„nyílvessző" faragódjék belőlük. Lesz-e olyan ember-
formáló erő, mely a marosvásárhelyi kollégium „erény-
díjára" minden egyes maturandust érdemessé tesz (I. Kor. 
9.24.). Erdélyben éreztük különösen, hogy mozgalmunk 
mily erőteljes jövendőnek nézhet elébe, de itt éreztük 
mily hiányos, mily kevéssé vérbő ma még, mert hiányzik 
belőle az erdélyi diákok jellemvonása. Majd ha minden 
vidék beléadja mozgalmunkba a maga sokirányú, gazdag 
és változatos adottságát, akkor fog előállni a magyar 
diákmozgalmista típus, melynek eljövetelét esengve 
várjuk, 

A debreczeni gyűlés épen azért volt fontos, hogy 
azt a periferiát hassa át, mely kálvinista egyházunk 
legnépesebb gyülekezetein fekszik. Tudjuk, hogy nekik 
van legnehezebb dolguk, azért igen hűeknek kell Ien-
niök. A gyűlés épen ez irányban szabta meg útjokat 
a jövendőhöz. Épen a debreczeni vezetőkre volt a leg-
fontosabb, a kiknek újból leikökre kötötte a nagy meg-
bízatást. Itt egy helyi titkár beállítása is határozott 
szükség. 

A szentendrei gyűlést már nem bírtam. Ott már 
nem tudtam beállni a gyűlés iramába, inkább csak 
szemlélője voltam. A Szent Lélek levegőjében — hol 
sokak vallomása szerint abszolút kísértésmentes életet 
lehet élni — folyton feszülő éberséggel vigilálni sokakra, 
kimerítő a testre. Egyik barátomtól — a ki végig bírta 
mind a négy iramot — hallottam, hogy csak 2 ember 
nem távozott határozott döntés nélkül. Különös mérték-
ben domborodott ki a szentendrei gyűlésen, hogy a 
keresztyén élet folyton bűvölő, gazdagodó élet, nyereség 
és nem veszteség, a lejtőn felfelé és nem lefelé haladás, 
— „óletök az azoknak, a kik megnyerik és testöknek 
egészség." 

(Folyt, köv.) 
Szabó Imre. 

IRODALOM. 

Újabb, rendszeres theologiai irodalom. 
I I . 

Az utolsó években Schaeder Erich kiéli theol. tanár 
egy nagy feltűnést keltő új jelszót dobott a theologiai 
vitákba. Szerinte minden fajta s irányú theologusaink 
az utolsó században túlságos egyoldalúsággal csak em-
beri szempontból (antropoczentrikusan) nézik a vallás s 
hit kérdéseit s döntik el azokat. Evvel szemben ő az 
Isten elhanyagolt központi jelentőségét, dicsőségét akarja 
megint kellőleg érvényre emelni, azért a maga theolo-
giáját teoczentrikus theologiának nevezi. Ezen felfogását 
Schaeder első ízben 1909-ben fejtette ki egy első kötet-
ben, melyben a XIX. és XX. század legkiválóbb irányt-
jelző theologusai felfogását vette kritikai bonczkés alá 
s rájuk sütötte az antropoczentrizmus bélyegét, A vóde-



kezéseket és saját felfogása elleni támadásokat legtöbb-
nyire egy megjelenendő újabb rendszeres részre való 
utalással igyekezett elhárítani. Ez a rész azonban, sajnos, 
sokáig késett, most azonban végre megjelent1 s így 
most már mindenki megalkothatja magának ítéletét Schae-
der új theologiai felfogásáról. Mi ezen ezélból felhívjuk 
az érdeklődőket műve ezen rendszeres részének tanul-
mányozására s ezért e kötetet melegen ajánljuk, mert 
senki sem fogja gazdag lelki haszon s okulás nélkül 
magát ezen fáradságnak alávetni. 

Mé két hitvédelmi és egy ethikai dolgozatra aka-
rok rámutatni. Az egyik apologetikai irat az apostoli 
hitvallás megtámadott igazságait akarja megvédeni. Szer-
zője Grosch Hermann.2 Nevezett hitvallás egyes kijelen-
téseit már pár évtized óta ostromolják s használatát az 
egyház életéből (konfirmácziónál, keresztelésnél) ki akar-
ják küszöbölni. Mivel ezen hitvallással együtt a vele, ha 
itt tökéletlenül s hiányosan is kifejezett evangéliumi s 
apostoli hitet is ki akarják szorítani egyedüli jogosult-
ságából a keresztyén egyházban, azok, kik ezen hithez 
ragaszkodnak, szembeszállnak ezen támadásokkal. Ezt 
teszi szerzőnk is úgy, hogy kimutatja, hogy az ap. hitv. 
igazságai az újszövetséggel, az egyház tanával meg-
egyeznek és a helyesen felfogott ésszel sem ellenkeznek. 
Fejtegetései a mi napjainkban igen jó szolgálatot tehet-
nek mindenkinek, theologusnak s az igazságot kereső 
művelteknek is egyaránt. Azért a könyvet melegen 
ajánljuk. 

A másik apologétikai mű Stange K. göttingeni tanár 
tollából való.3 Szomorúan hat reánk, hogy szerzője még 
1914 április 22—29-én Oroszországban, Dorpatban elő-
adásokban mondta el annak főtartalmát. A hit és a tör-
téneti kutatás, Jézus Krisztus személyének egyetlensége, 
Jézus feltámadásának történeti ténye, a feltámadás jelen-
tősége, a bűnbocsánat teljhatalma, Jézus halála, a Krisz-
tusban való hit azon kérdések, melyeket Stange még a 
háború előtt Oroszországban fejtegetett. Végül a könyv 
másik része a keresztyén istenhit sajátosságáról szól s 
előadás volt, melyet a szerző Hannoverben tartott. Lát-
juk, csupa aktuális kérdés, melyeket Stange a nála is-
meretes tudományos alapossággal, határozottsággal fej-
teget. Az ő művét is legmelegebben ajánljuk. 

Végül az ethikai dolgozatban Ihmels L. lipcsei 
tanár szól a háborúról a keresztyén ethika világításában 4 

1 Erich Schaeder: Theocentrische Theologie. Eine Unter-
suchung zur dogmatischen Principienlehre. Zweíter, systematischer 
Teil. Leipzig, 1914. A Deichertsche Verlagsbuchh. (VIII és 324 1. 
8°.) Ara 6.80 M, kötve 8 M. 

2 Lic. dr. Hermann Grosch : Die angefoohtenen Grundwahr-
heiten des Apostolikums. Leipzig 1914. A. Deichertsche Verlags-
buchh. (VIII. és 118 1. 8°.). Ára 3 M. 

3 Prof. D. Carl Stange: Die Wahrheit des Christenglaubens. 
Leipzig, 1915. A. Deichertsche Verlagsbuchh. (VI és 126 1. 8 .) 
Ára 2-80 M, kötve 3*50 M. 

4 Prof. D. Lwdwig Ihmels: Der Krieg im Lichte der christ-
lichen Ethik. Vortrag. Leipzig, 1915. A. Deichertsche Verlagsbuchh. 
(32 1. 8°.) Ára 060 M. 

Ihmels főleg a keresztyén embernek a háborúval szem-
ben való aggodalmait igyekszik eloszlatni, melyek külö-
nösen a hegyi beszédből táplálkozhatnának. Ez aggodal-
mak, mint Ihmels kimutatja, nemcsak nem jogosultak, 
hanem a háború még erkölcsi szükségszerűség is, csak 
Jézus szellemében kell azt megvívni. A szerző ismeretes 
koncziliáns modora is szinte egyenes felszólítás még a 
vele ellenkező nézeten levőkkel szemben is arra, hogy 
előadását tanulmányozzák. Mi azt mindenkinek ajánljuk. 

Montanus. 

EGYHÁZ, 

Káplánelhelyezés. Petri Elek püspökhelyettes Be-
rényi Istváht Ocsénybe rendelte segédlelkészül. 

A nyolczvanéves unitárius püspök. A komoly idő-
höz illő csendben ülte meg Kolozsvárott Ferencz József 
unitárius püspök nyolczvanadik születésnapját. Sokan 
keresték fel üdvözletükkel, köztük gróf Bethlen Ödön 
főispán-kormánybiztos, dr. Haller Gusztáv polgármester 
vezetésével küldöttségileg a város tanácsa, a református 
egyház nevében Kenessey Béla püspök, az ág. h. ev. 
egyház nevében Fábry Viktor lelkész, az unitárius egy-
ház nevében Fekete Gábor titkos tanácsos, főgondnok 
vezetésével az egyházi tanácsosok testületileg. Számosan 
üdvözölték a főpapot az ország minden részéből. Meleg-
hangú üdvözlő táviratot küldött Jankovich Béla kultusz-
miniszter. 

Templomszentelés. Az iváncsai ref. egyház új 
templomának felszentelési ünnepélye f. hó 22-én lesz 
Petri Elek h. püspök és Lévay Lajos esperes közre-
működésével. Délután templomi ünnepély lesz a meg-
vakult és rokkant katonák javára. Az ünnepélyről az új 
templom képével együtt részletes tudósítást adunk. 

Háborús alapítványok. A kunszentmiklósi ref. fő-
gimnáziumnál biikei Lipcsey Miklós, tiroli vadászzászlós 
az elesett opatkoviczai hősök emlékére 200 K-ás ala-
pítványt tett. — Czira Dienes emlékére pedig, a ki ezen 
intézetnek volt tanára s a 20. honvéd gyalogezrednek 
zászlósa, s a ki a zameki harczokban szept. 10-én hősi 
halált halt, tanítványai, tanártársai és barátai 1035 K-ás 
konviktusi alapítványt gyűjtöttek. 

A pesti egyházmegye lelkészi értekezlete folyó hó 
17-én, d. e. 10 órakor az egyházkerület székházának 
dísztermében (Budapest, IX., Ráday-u. 28. sz.) gyűlést 
tart a következő tárgysorozattal : 1. Ének. 27. dics. 1. v. 
2. [ma. 3. Elnöki megnyitó. 4. Az egyetemes Konvent 
szervezete. Dávid Lajos őrszentmiklósi lelkész érteke-
zése. 5. Egyházmegyénket, papjainkat, a közigazgatást 
érdeklő ügyek megbeszélése. 6. Az értekezlet! szabályzat 
tervezete. 7. Ének. 137. dics. 6. v. 8. Ima. 

Hösök sírja. Lélekemelő ünnepség keretében ál-
dották meg a déli harcztér arczvonala mögött a mult 
év szeptember 9 én a déci-i ütközetben elesett hősök 
sírjait: a Déci-út mentén az egyik közös sírban negyven 
szerb, a másikban huszonnyolcz magyar katona alussza 
örök álmát. Józsa altábornagy, a katonák bálványozott 
parancsnoka, a legnagyobb körültekintéssel követett el 
minden lehetőt, hogy hőseink emlékoszlopa méltó legyen 
szent emlékükhöz. Az elesett hősök a debreczeni 3-ik 
és a nagyváradi 4-ik népfölkelő gyalogezredhez tartoztak. 
A bajtársak napokkal előbb feldíszítették a sírokat s a 
trónörökös-pár meggyilkolásának első évfordulóján az 



összes szolgálatban nem lévő csapatok és a debreczeni 
3-as népfölkelők egy zászlóalja, a nagyváradi 4-es nép-
fölkelők egy tiszti küldöttsége jelenlétében megáldották 
és megkoszorúzták. Bereczky László honvéd tábori lel-
kész (makói református lelkész) megragadóan szép 
beszédet mondott. A beszéd után elénekelték a himnuszt. 
A bajtársak sortűzzel vettek búcsút a hősök sírjától. 

A liaza oltárára felajánlott harangok. A lévai 
ref. egyház elöljárósága e hó 1-én tartott ülésében 
lelkészének indítványára, gyönyörű szép egyetértéssel, 
egyhangú határozattal kimondotta, hogy a haza oltárára 
felajánlja, odaadja temploma mindkét harangját. A lévai 
ref. egyház Elöljárósága ezzel hazafias érzésének adta 
gyönyörű szép bizonyságát. — A magyarszentkirályi ref. 
egyház presbitériuma Süvegh István lelkész lelkes fel-
hívására elhatározta, hogy egyik harangját odaajándé-
kozza a haza oltárára. , 

Adomány. Telegdi Pál faddi lakos, presbiter, köz-
ségi bíró, volt egyházi pénztárnok egy díszes, ezüst 
úrvacsorai kenyérosztó tányért adományozott az egyház 
részére. A tányér tiszta ezüst s rajta két búzakalász 
látható eme körirattal: „Uram adjad nekünk mindenkor 
e kenyeret." A tányér hátlapján ez olvasható: „Telegdi 
Pál községi bíró adománya Répás Pál lelkész beiktatási 
ünnepélyére 1915. márcz. 28." A tányér értéke 106 K. 

Alkalmi istentiszteletet tartottak f. évi augusztus 
hó 8-án a faddi ref. templomban, melyen lelkész vitéz 
katonáinkról és seregeink győzelméről, egyszersmind, a 
háború szerencsétleueiről, rokkanttá lett katonáinkról is 
megemlékezett s ezek javára való adakozásra hívta fel 
gyülekezete tagjait. A felhívásnak szép eredménye lett, 
mert 70'60 K perselypénz gyűlt össze. A kicsiny, 1640 
lelket számláló faddi gyülekezet részéről oly szép és 
megható nyilvánulása ez az adakozásnak! —Ehhez még 
hozzávesszük, hogy az elmúlt hetekben a háborúban 
megvakult katonák részére 40'40 K, a hadifoglyok in-
tézetére pedig 16 20 K perselypénz gyűlt össze. Méltó 
a feljegyzésre. Isten áldása legj^en a jószívű adakozókon ! 

(R. P.) 
Adomány. Topa József diósförgepatonyai ref. lel-

kész 42 K-t küldött be, mint a benkepatonyai ref. leány-
ház adományát a háborúban megvakult katonák bibliával 
való ellátása czóljára. Erre a czélra most 142 K áll 
rendelkezésre. Felhasználásáról beszámolunk. 

ISKOLA. 

A dunamelléki ref. egyházkerület középisko-
láinak és tanítóképző-intézetének értesítői az 

1914/15-ik tanévről. 

Egyházkerületünkben öt főgimnázium van, úgymint 
Budapesten, Kecskeméten, Kiskunhalason, Nagykőrösön, 
Kunszentmiklóson ; ez utóbbiban a mult tanévben még 
csak hat osztály volt. Van egy négyosztályú gimnáziumunk 
Gyönkön és egy felsőbb leányiskolánk Budapesten, a 
Baár-Madas-intézet. Ezeknek és a nagykőrösi tanítóképző-
intézetnek értesítőiről emlékezünk meg röviden. 

Az értesítők mind magukon hordják a hadi iskolai 
év jellegét. Ez legelsősorban abban nyilvánul meg, hogy 
egyikben sincs székfoglaló értekezés és hogy az „Ada-
tok az iskolai évről" cz. rovatban mindegyikben találko-
zunk a bevonult tanárok neveivel, a bevonulások okozta 

nehézségek felsorolásával, ideszámíthatjuk még, hogy 
mindenütt volt „hadi" osztályozás. 

Az értesítők tudósítása alapján ideiktatjuk a hadba-
vonult gimn. tanárok neveit. Budapestről vonultak be 
legtöbben, 8-an: dr. Barthos Kálmán, Fuxhoffer Dezső, 
Fröhlich Pál, dr. Németh Gábor, dr. Maday Gyula, dr. 
Pethő István, ifj. Szalay Károly, Vass Tamás; Kecské-
méből öten : Dombi Lajos, dr. Garzó Béla, Hajdú József, 
Klein Gyula, Szakács Ödön; Kiskunhalasról ketten: 
Fülöp Sándor, Nagykálózi Sándor; Kunszentmiklósról 
ketten: Czira Dénes, Somodi Gergely; Nagykőrösről 
öten: Bánóczy Endre, dr. Gál László, Huszár György, Major 
Aladár, Dobai László; Gyönkről ketten : Baky István és 
dr. Tüske Béla. Összesen tehát 24 rendes és h. tanár 
vonult be a 82 közül, tehát közel 30%• Á kunszentmik-
lósi gimnáziumnak volt eleddig legnagyobb vesztesége, 
mert mindkét bevonult tanára elesett A gyönkiek közül 
mindkettő fogságba esett. Fogságban van még Bánóczy 
Endre is. A többiek tudomásunk szerint, egy-két beteg 
kivételével, itthon vagy a harcztéren teljesíthetik szolgá-
latukat. 

Gimnáziumainkban a tanítás részben az itthon-
maradt tanárok szolgálata, részben helyettesek beállítása 
folytán zavartalanul folyt le a tanévben. Az, hogy néhány 
tantárgyat redukált óraszámmal és terjedelemben kellett 
előadni, nem számít. Egyetlen iskolánk sem volt lefog-
lalva hadiczélra, sőt a kecskeméti új gimnáziumi épület 
abban a kitüntetésben részesült, hogy négy más intézet-
nek is adhatott szállást. 

A vizsgát tett gimnáziumi tanulók száma: Buda-
pesten 639, Kecskeméten 291, Kiskunhalason 245, Nagy-
kőrösön 305, Kunszentmiklóson 193, Gyönkön 98, össze-
sen 1771, a mult évi 1819-el szemben. Ezek közül ref, 
volt 935, ág. h. ev. 132, r. kath. 318, g. kath. 5, gör. 
kel. 15, unitárius 5 és zsidó 361. A leánytanulók száma 
egyre szaporodik; a mult tanévben számuk 45-re emel-
kedett (előző évben 39 volt). Ezek legnagyobb része 
nyilvános tanuló volt. Legtöbb és mind nyilvános volt 
Kun szentmiklóson (22). Oka ennek az, hogy abban a 
városban r. k. és pedig apáczák által vezetett polgári 
leányiskola van ! A koedukácziót a miniszter tudvalevőleg 
eltiltotta a hatósága alatti gimnáziumokban, a mieinkre 
nézve ez a tiltó rendelet természetesen nem vonatkozik. 
A legutóbbi konventi határozat értelmében a leányoknak 
a gimnáziumokba akár magán, akár nyilvános tanuló-
képen való felvételére nézve a jövőben egyetemlegesen 
kötelező irányelvek fognak megállapíttatni. Arról, hogy 
mostanában külön leánygimnáziumokat állíthassunk, szó 
sem lehet. 

Az érettségi vizsgák mindenütt enyhe lefolyásúak 
voltak, 31 tanuló tett „hadi", 82 rendes érettségi vizs-
gát. Ezek közül mindössze ötöt marasztaltak el két hó-
napra ; négyet Budapesten, egyet Kecskeméten. A pálya-
választási statisztika most még kevesebb jelentőséggel 
bír, mint máskor; azok közül is, a kik a rendes időben 
vizsgáztak, a legtöbben már ott szolgálnak a zászlók alatt. 



Különös figyelmet érdemel az értesítőkben az a 
rovat, a mely a valláserkölcsi nevelésről ad számot. 
A munka központját ez kell, hogy képezze. Hiszen ezért 
vannak református gimnáziumaink. A konvent legutóbbi 
gyűlésében elrendelte, hogy minden gimnáziumban kell 
valamilyen vallásos ifjúsági egyesületi munkát végezni. 
Kerületünkben Budapesten, Kiskunhalason, Nagykőrösön 
volt „Konfirmált Ifjak Egyesülete", Kecskeméten az úgy-
nevezett „osztálygyülekezetek" intézménye van. A leg-
intenzívebb munka a mult iskolai évben is Budapesten 
volt, a konfirmáltak egyesületében, ennek, mint mindig, 
úgy most is a bibliamagyarázat képezte magvát. Itt az 
ifjak bibliaolvasóköröket is alakítottak. A budapesti val-
lástanárnak persze vannak munkatársai is. Különösen a 
Diákszövetség tagjaiban. Az igazi egészséges helyzet 
természetesen az lenne, ha a vallástanárnak mindenütt 
buzgó munkatársai lennének a többi tanárokban. Milyen 
nagy dolog is lenne, ha ott abban a vallásos egyesü-
letben nemcsak a vallástanár, hanem a többiek is egy-
szer-másszor bizonyságot tennének, tudnának tenni az 
egy szükséges dolog mellett. Milyen privilégiuma lenne 
az a mi református iskoláinkba járó fiainknak, hogyan 
imponálna ez a más vallásúak előtt is. Valóban, majd 
ha eljön az az idő, hogy ez lehetséges lesz, akkor köl-
tözik majd ismét igazi evangéliumi protestáns szellem 
iskoláinkba. Most a „protestáns szellemet" a legtöbb 
helyen másként értelmezik. 

Ezzel kapcsolatban csak egy szót arról a szeren-
csétlen vallástanári vizsgáról. Olvastuk, hogy a kolozs-
vári vizsgán a jelentkezők mind megbuktak. Bizonyára 
olyanok jelentkeztek, a kikre nézve valamilyen oknál 
fogva ez a vizsga sürgős volt. Minél előbb eltörölni 
abban a formájában, a hogy most szervezve van ! E he-
lyett lámpással is felkeresni mindenhova a legalkalma-
sabb embert, olyant, a ki nemcsak készültségének adta 
jelét, hanem, a ki jó bizonyságot tett reátermettségéről, 
élő munkás hitéről is. 

Egyébként melegen ajánljuk a vallástanár urak 
figyelmébe a Diákszövetség kiadványait, valamint évi 
konferencziáit, nyári gyűléseit és általában azt a mun-
kát, a melyet ez a szövetség végez az ifjúság körében. 
A munka lényege az, a mi után annyian vágyódunk: 
munkatársakat nevelni tanárok, orvosok, stb. körében 
Isten országának terjesztésére, nevelni olyan intelligencziát, 
a mely sehol és semmiben sem szégyenli az evangéliu-
mot, a mely nemcsak a zöld asztalok mellé kívánkozik, 
hanem részt kér az egyház belső, szellemi munkájából 
is. Es ennek a diákszövetségi munkának ott kell kez-
dődnie a gimnáziumi felsőbb osztályokban. Ne mondja 
senki, hogy még korán van ott. Korán ? Hiszen Egyházi 
Törvényünk értelmében (I. t.-cz. 144. §.) a gimnáziumi 
felsőbb osztályok tanulói mint legátusok már felmehet-
nek a szószékbe is „prédikálni" . . . 

Internátus van a budapesti és nagykőrösi gimná-
ziummal kapcsolatban, az utóbbi még nagyon kezdetleges 
állapotban csak néhány tanulóra berendezve ; a budapes-

tiben 32 tanulóra van hely ; az évi ellátást a jövő tan-
évre 1400-ról 1600-ra emelték. Köztartás (konviktus) 
csak Kunszentmiklóson nem volt. Itt alunmeumi segélye-
ket adtak. A köztartások egyébként a mult tanévben 
mindenütt nagy nehézséggel küzködtek a rettenetes drá-
gaság miatt, több helyen életbeléptek a „húsnélküli 
napok". 

Gimnáziumainkban sok ösztön- és segélydíj van. 
Újabb alapítványok is voltak. A legjelentősebbet a kun-
szentmiklósi főgirnn. kapta a Baksay Sándor—Hetessy 
Viktória-alapítványt, a melyről már megemlékeztünk. Itt 
létesült a legemlékezetesebb alapítvány is az elesett 
Czira Dénes tanár nevét viselő több, mint 1000 K ér-
tékben. 

A Baár-Madas felsőbb leánynevelő-intézetnek a 
mult tanévben 67 vizsgát tett növendéke volt, 41 buda-
pesti, a többi vidéki; a mult évhez képest az apadás: 
10. A hadiévet az internátus is megérezte. Mindössze 28 
bennlakó és 6 félbennlakó növendéke volt. Az ellátási 
díj 1420 K volt, ebből 1000 esett az ellátásra, 300 K 
a tandíj ós 120 K a zenetanításra. Ezek a díjak a jövő 

•tanévre sem változnak. Az értesítő elején olvassuk a 
„továbbképző-tanfolyam"-ra vonatkozó érdekes terveze-
tet, a melyet már lapunkban is közöltünk és a melyre 
felhívjuk e helyen is a szülők figyelmét. Sajnos, az a 
terv, hogy az intézet új helyiségbe költözhetik, most 
bizonytalan időre halasztást szenved, de a fentartó tes-
tület a mostani helyiséget átalakításokkal a lehető leg-
alkalmasabb állapotba helyezteti. Érdeklődéssel és féltő 
gonddal kell tekintenünk erre az intézetünkre, hiszen 
ebben látjuk magját leendő budapesti leánygimnáziu-
munknak ! 

A fenti intézetekkel kapcsolatban emlékezünk meg 
az egyházkerület nagyfontosságú intézetéről, a nagykörösi 
ref. tanítóképző-intézetről, a melynek a mult évben 69 
növendéke volt, néggyel több, mint az előző tanévben. 
Ezek közül az iskolai év folyamán 16 vonult be hadi-
szolgálatra. A növendékek közül 62 volt református; 16 
volt nagykőrösi, a többi vidéki (Pest vármegyei 21). 
Elégtelen osztályzatú volt 17, a mi mutatja, hogy milyen 
gyenge elem megy a tanítói pályára. A hét tanár közül 
egy vonult be hadiszolgálatra: Székely Endre h. tanár. 
Képesítő vizsgát 10 növendék tett. Kicsi termés és 
ebből is több mint fele hadiszolgálatra vonult be. Bizony 
nagy szükség lesz a közeljövőben a nőtanítókra! Ámult 
tanévben töltötték be néhai H. Kiss Kálmán tanszékét 
Sziics Dezső oki. lelkésszel és tanárral. Az intézetnek 
az igazgatóval, Váczy Ferencczel együtt most két fiatal ok-
leveles lelkésztanára van. Ez biztató záloga annak, hogy 
a mi leendő ref. tanítóink az eddiginél is mélyebb val-
lásos nevelésben fognak részesülni a többi tanárok és 
egyéb ottani munkaerők közreműködésével. 

És végül mondanunk sem kell, hogy összes tan-
intézeteink bőséges részt kértek és vettek mindazokból 
a hazafias munkákból, áldozatokból, a melyekre a mult 
emlékezetes tanévben mindenütt oly nagy szükség volt. 



GYÁSZROVAT. 
Kurucz Sándor rádfalvai (felsőbaranyai e. m.) ref. 

lelkész, életének 52-ik, szolgálatának 20-ik évében el-
hunyt. Neje szül. Ambrus Etelka öt gyermeke gyászolja 
a széleskörű rokonsággal együtt'korai elhunytát. 

A nagykőrösi ref. főgimnázium fenntartótestülete, 
igazgatótanácsa és tanári kara gyászlapon tudatja, hogy 
Olasz József nyug. főgimn. tanár élete 43-ik évében 
f. évi augusztus hó 6-án elhunyt. A kiváló képzettségű, 
munkás tanárt a testi erejét emésztő kór már 16 évi 
működés után nyugalomba kényszerítette, melyben sok 
szenvedés között két évet töltött. Temetése f. hó 8-án 
d. u. 3 órakor volt. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Georgius. Köszönjük. Mind a kettőre sor kerül. — (í. L., 

Pécs. Az első kicsit gyenge. A második, a most küldött sokkal 
jobb. Ez hamarosan jönni fog. Szíves üdvözlet. — K. Z., I)ab. 
A kérést nem feledtem el, nincs itthon az intézője. Mihelyt haza-
jön : tudatom. — Többeknek. A hirdetésekről szóló nyugták kül-
dését kiadóhivatalunk vezetőjének távolléte késlelteti. Hamarosan 
küldeni fogjuk. — L. J., Dimavecse. Azért is kiszorítottam belőle 
a — czikket. Szeretettel üdvözlünk, Pesten jártodban a szerkesz-
tőséget ne kerüld el. Pénteken este mindig együtt találsz bennün-
ket a Káday-utczában. — Barátainknak. Lapunk hűséges barátait 
szeretettel kérjük, hogy az egyházmegyei közgyűlésekről referádát 
küldjenek, csak ne hosszút. — Br. P . P. Fszeli. Távolról sem 
volt az a szándéka a kis czikk írójának, a mit belemagyaráztak, félre-
értették. Különben is ez az^ő egyéni véleménye, a miben nincs 
semmi sértő. „Gőgtől duzza'dó", pláne durva hang itt nem csen-
dült meg. Csodálkozunk e jelzőkön. Az ellenkező vélemény előtt 
pedig lapunk mindig nyitva áll. 

Felelős szerkesztő : B. Pap I s tván 

PÁLYÁZAT. 

Pályázati hirdetés. 
A kunszentmiklósi református főgimnázium fenn-

tartótestiilete pályázatot hirdet egy, lemondás folytán 
megüresedett magyar-német (esetleg latin-német) szakos 
helyettestanári állásra. Az állás rendessé való átszerve-
zése rövid idő alatt tervbe van véve. 

Javadalom: 1600 K törzsíizetés, 400 K lakáspénz. 
Pályázati határidő aug\ 22. Az állás szept. elsején 

elfoglalandó. 
Kunszentmiklós, 1915 aug. 11. 

Apostol Pál, 
gimn. igazgató. 

Irodalmi pályázat. 
Az Egyetemes Konvent folyó évi május hó 27—29. 

napjain tartott gyűlése 118. sz. határozatának alapján 
az Egyházi Könyvtárbizottság pályázatot hirdet egy kézi-
könyvre, mely az egyházi és iskolai kormányzat és igaz-
gatás terén érvényben levő törvények és törvényes ren-
delkezések feldolgozását magában foglalja. 

Ebben a kézikönyvben, mely az egyházi és iskolai 
ügyekkel szervi kapcsolatban levő állami törvények és ren-
deletek ismertetését is felölelné, törvényeink és jogszabá-
lyaink alapján tisztázandók és szabatosan köriüirandók : 
egyházi és iskolai hatóságaink és tisztviselőink ügyviteli 
teendői, az alsóbb és felsőbb hatóságok egymáshoz való 
viszonya, jogai és kötelességei, az eljárás módja, a kö-
telességmulasztások jogkövetkezményei, szóval mind-
azok a kormányzati és rendtartási irányelvek, a melyek-
nek ismerete és alkalmazása egyházi és iskolai adminisz-
trácziónkat biztosabbá tenné és egy egységes rendtartás 
kialakulásának útját előkészitené. 

Mindazok, kik a pályázaton részt venni kívánnak, 
munkatervezetüket és egy kidolgozott fejezetet 1916. 
márczius 3l-ig alulírott bizottsági előadóhoz küldjék be, 
szerző nevét tartalmazó zárt jeligés levél mellett. 

Az első díjat nyert munka szerzője 500 K tisztelet-
díjban részesül és megbízást kap a munka kidolgozá-
sára, ivenkint 64 K írói dij melletti. A második legjobb 
munka szerzője 300 K tiszteletdíjban részesül. 

Pápa, 1915 augusztus 4. 
Dr. Antal Géza, 

biz. előadó. 

HIRDETÉSEK. 

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 felszereli hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

EvangeliKus isKoláK figyelmébe! 

60,000 
példányban fogyott el eddig a Bognár Endre-féle 
„ L u t h e r M á r t o n Kis Kátéja" 

cz. tanHönyv. Ez a^tény eléggé bizonyítja e Kis KönyvecsKe 
használhatóságát. Ára 60 fill. Mutatványpéldánnyal szívesen 
szolgál a Kiadóczég RÖTTIG GUSZTÁV ES FIA, SOPRON. 

D I F f i F D O T T Ó gőzüzemre berendezett csász. 
K I L U I l l v U 1 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 kitün-
tetve. Kedvező íizetési 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. :: 



GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság; 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz-, jégkár és betöréses lopás 
ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös fellételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jarányukban 
részesülnek. 

A lefotyt 14 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
üzlet feleslegéből közgyűlési határozat értelmében 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 2,550.760 K 
Tartalékok 4,461.015 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett tűzkárokban 15,050.000 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett jégkárokban 7,072.000 K 
Biztosított érték tűzben 1914. évben . . 960,000.000 K 

„ jégben „ „ . . 63,500.000 K 
Életüzlet állománya 19,013.428 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 ter jedő temetési segélybiztosítást nyújt, népbizosítási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 

Épen most jelent meg a hazai protestáns egyhá-
zak nagy imádságírójának 

Szolnoky Gerzsonnak 

Háborús idők 
imádságos könyve 
hadbavonultak és azok családjai számára czímű munkája. 

Tartalmaz 55, a gyorsan változó viszonyok között is 
minden alkalomra és úgy a katonák, mint az i t thonmara-
dottak számára megfelelő imádságot, ezenkívül zsoltárokat 
és dicséreteket. 

A 180 oldalra terjedő 12V2X81/a cm. nagyságú, 
zsebbe tehető imádságos könyvnek bolti ára díszes ke-
m é n y kö t é sben 1 k o r o n a , 10 d a r a b vé te lné l 90 f i l l é r . 

100 d a r a b véte lnél 75 f i l l é r . 

Kapható 

Hegedűs és Sándor 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 

Debreczenben 

ff lelhész urak szíves f igyelmébe a j án l juk a Kiadásunkban 
megje lenő és Közkedveltségnek ö rvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16u 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 fi.— kor.-ig 
Bársonykötésben 4.20 kor.-tól 7.50 kor.-ig 

8U alaHban 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 fi.— kor.-ig 
Bársonykötésben 5.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Azon egyházaknak, hol a Lelkész úr a hivek 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. 

Sebesült KatonáK szóraKoztatására különösen alkalmas 
a ,,Koszorú" czímen eddig megjelent 210 füzet, melynek 
ára számonkint és példányonkint 8 fill. — Ha egyszerre 
legalább 500 példány (40 kor. értékű) lesz megrendelve és 
a pénzt előre megkapjuk, 25%-os árengedményt adunk, de 
a postaköltséget a megrendelő viseli. A füzeteket a .Ref. 
gyete mes konvent" által sebesült katonák részére kijelölt 

számokból válogatjuk egybe. 

Hornyánszky Viktor könyvkiadóhi-
vatala Budapest, V., Akadémia-u. 4. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és kitűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

"HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mi l l ió korona 
évi áruforgalommal. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL ker*, Máría-utcza tt. 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 egyházgyülekezetek-
nek iskolák és templomok,* 
valamint lelkészi- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. jst A d n a k szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánat ra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. . . 

HÁBORÚS EGYHÁZI IRODALOM: 
BIRTHA JÓZSEF. H á b o r ú s b e s z é d e k és i m á k . . . —.50 
FÜLÖP BÉLA. Búcsúz ta tók . Hadban elesettek felett . 1 — 
KISS JÓZSEF. E g y h á z i b e s z é d e k v i l á g h á b o r ú ide jén 3.40 
Lic. LENCZ GÉZA. Beszédek é s imák h á b o r ú i a lka l -

m a k r a . II. kötet 5.— 
LUKÁCSY IMRE. í m é h a m a r e l jövök . Egyházi beszédek l.SO 
SOÓS KÁROLY. Is ten és h a z a m i n d e n ü n k . . . . 1.20 
SZAPPANOS GY. I s t en re b í z o m m a g a m a t . Egyházi be-

szédek 3.— 
SZENTKIRÁLYI K. I m á d s á g o k és b e s z é d e k h á b o r ú s 

időben I. kötet. —.80; II. 1.— ; III 2.— 
SZÜTS L. E g y h á z i be szédek h á b o r ú s a l k a l m a k r a —.50 

1 °0 » n » » n « 

EGYÉB THEOLOGIAI ÚJDONSÁGOK: 
BERNÁT ISTVÁN. Az igazi é l e t fe lé 1.20 
KIRNER A. BERTALAN. B e t e g á p o l ó le lkész m u n k á j a 

a v i l á g h á b o r ú b a n —.50 
KISS GÉZA. Új M a g y a r o r s z á g é s k e r e s z t y é n s é g . . 1 — 

LUKÁCSY I. Kr i sz tus v i s s z a j ö v e t e l e . Fűzve 4.20; kötve 5 — 
DR. SZABÓ ALADÁR. J é z u s é le t e . Fűzve 3.— ; kötve 5 — 
IFJ. SZABÓ ALADÁR. A b o l d o g s á g fe l t é te le i . (Nyolcz 

elmélkedés) 1.— 
IFJ. VICTOR JÁNOS. Jézus ö n a r c z k é p e i . (Hat elmél-

kedés) 2.— 

LEGÚJABB HÁBORÚS IMÁDSÁGOS-
KÖNYVEK: 

BIRTHA JÓZSEF. Őrangya l . Imakönyv katonák és itt-
honmaradottak számára —.30 

KERESZTES! KÁROLY. Ima, s z ü k s é g s h á b o r ú i de j én —.25 
MURÁNYI JÁNOS. Szün te len i m á d k o z z a t o k I . . . - . 2 0 
NAGY: Ne f é l j , — csak h i g y j ! —.20 

VILÁGHÁBORÚ PONTOS TÉRKÉPEI 
Á 2.50 KORONA. 

Galiczia , O l a s z o r s z á g , S z e r b i a , F r a n c z i a o r s z á g , 
O r o s z o r s z á g b a n (Sz ibé r i ában ) levő h a d i f o g l y o k 
t é r k é p e i 1 — 

Kaphatók : 

Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KJR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 2 3 9 9 . 



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. 

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

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Sebestyén Jenő, 

Tari Imre dr. es 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 Éle t Könyvéből : Te vagy-e az? Georgius. — Vezéroz ikk: Sorsdöntő órák. Sebestyén Jenő. — Második 
ezikk : Lelkészértekezleti megnyitó-beszéd. Petri Elek. — Bel fö ld : Imádság. Ete, Orbó, Debreczen, Szentendre. II. 
Szabó Imre. — Irodalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesüle t . — Gyászrovat. — Szerkesztő i üzene tek . — 
Hi rde tések . 

Az Élet Könyvéből. 

Te vagy-e az ? 
Máté 11. 2—6. 

A hiúság oly nagy bennünk, hogy az öndicsérettől 
sem riadunk vissza, csakhogy, akaratlanul is, hízeleghes-
sünk annak. Dicső, magasztos tárgyról folyik a szó ál-
talánosságban. Az általánosság egyénivé változik, mert 
valaki magán példáz hasonlót: „Én is . . ." A másikban 
is éled a hiúság és átveszi: „Én pedig . . . " A harmadik 
nem hagyhatja: „Hát mikor é n . . . " És így tovább, 
hogy a fejünk is zúg bele. 

Hallgassuk meg csak a harcztérről visszatérő kato-
nát. „Messziről jött", beszélhet. „Sánczárok, hó, éhség, 
inség . . . , a mi századunk . . . , mi ketten . . . , én . . ." 
És az az „én" -— óh milyen igazságtalan is a társada-
lom, hogy késik a márványszoborral! . . . Ilyenek va-
gyunk mi. 

„Jelentsétek Jánosnak, a miket hallotok és láttok ..." 
Ilyen Jézus. Nem Simult magasztos, Isten-szózatra hivat-
kozik: „Te vagy az én szerelmes Fiam . . ( M k . 1. 11.), 
hanem a jelen érzékelhető csodáira. Nem magára, hanem 
a két kérdező meggyőződésére: „hallotok és láttok". És 
János megérti, hogy az a tenger csoda csakis az „el-
jövendő" lehet, Krisztus. 

Mi hirdetjük Ot. Mi lelkesedéssel beszélünk Róla. 
Az ég titka nem oly elrejtett, hogy ékes szavakkal le 
ne festhessük. Az apostolok lánghite, bámulatos küz-
delme, a vértanuk, a gályarabok, szenvedés, diadal szün-
telen ajkunkon. A lelkiismeretet, érző szívet tüzeljük 
lángra, mikor a vigasztalás, gyógyítás, erő Királyáról 
emlékezünk. Az egyház pávatollait: igazság, szentség, 
váltság, ítélet, üdv — két kézzel szórjuk. Zeng, zúg a 
világon a harsona: Jézus, a Krisztus ! . . . 

Igen . . . „Te vagy-e az? . . ." 

Értjük-e ? Ő, a Mester fogja ezt megkérdezni egy-
kor. 0 kérdezteti most tőlünk lelkiismeretünk által. 0, 
a kinek, mint Jánosnak, nem elég csak beszélni, dicse-
kedni. Mit tudunk hát felelni igazat, mi, keresztyének, 
áldottai, barátai, követői ?! Mi, a kik túlzott elbizako-
dottsággal, alázatba burkolt gőggel szerénykedjük, hogy 
az Övéi vagyunk? ! . . . 

Szólj hát, lelkiismeretünk ! . . . „Hallotok : vigasz-
talást, Igét, szeretetet . . . " Tovább tovább! „Önfelál-
dozást." Láttok: „sebesülteket, kórházakat, g yógyuló 
sebet". Igen és borzalmas vérfürdőt, rettenetes háborút, 
a milyet csak a fékevesztett lelkiismeretlenség teremthet! 

. . Azután megint a nagyhangúak leszünk. Épí-
tünk, alkotunk Isten, Krisztus, humanitás, kultúra nevé-
ben . . . Vértanuk, csodák stb. 

Jobb lesz már most magunkba szállni. Először is 
tagadjuk meg, hogy Vele ismeretséget kötöttünk. Másod-
szor ismerjük be, hogy csak emberek vagyunk. Har-
madszor . . . 

„. . . Jöjjetek én hozzám mindnyájan . . . " Hallod-é 
vérontó világ! Le a fegyverrel! Porba! Sírj, könnyezz, 
jajszóval tégy őszinte vallomást: „Én bűn vagyok . . . 
könyörülj rajtam, hiszen tudom, hogy ki vagy Te : az 
Istennek Szentje". 

Te vagy-e az, Te égben élő Jézus ? íme egy szen-
vedő világ kérdezi most. Felelj, felelj nekünk is úgy, 
mint János követeinek ! Mi bűn vagyunk, Te szent vagy. 
Oh tégy csodát, szólj, felelj ! Mit felelsz, mit szólsz, egy 
hitetlen emberiségnek ? . . . Istennek szent Fia! könyö-
rülj, ne hagyj elveszni annyi Bartimeust, Lázárt, Za-
keust! . . . Szólj, Uram Jézus! . . . 

„. . . . Bízzatok ! . . ." „Eljövök hamar!" (Ján. XVÍ. 
33. Jel. XXII. 12.) 

„0" a mi békességünk ! . . ." 
Georgius. 



S O R S D Ö N T Ő ÓRÁK. 

Békéről beszélgetnek már az emberek s bár ennek 
a valósága még távol lebeg, annyi bizonyos, hogy kifelé 
indulunk már a háborúból. Szükséges tehát, hogy a há-
ború után való teendőkről is meginduljon az eszmecsere. 
„Sorsdöntő" időket élünk; a béke által eljövendő új 
korszak új követelményeket, új pro grammot s új mun-
kálkodási módot is kiván tőlünk. A háború elején még 
mentegethettük magunkat azzal, hogy nem csoda, ha az 
egyházak nincsenek a háborúra felkészülve; elvégre 
nem tudhatták, hogy lesz háború. De a békével szemben 
ez a kifogás nem használható, mert tudjuk, hogy az, 
előbb vagy utóbb, de egészen bizonyosan eljön s nekünk 
ezt a világtörténelmi alkalmat, a melyet az Isten úgy 
nemzeti, mint vallási szempontból nyújt, teljes erővel 
ki kell aknáznunk. 

Ennek a világháborúnak kellett eljönni azért, hogy 
nemzetünk nagynevű erényei méltó fényben ragyoghas-
sanak a világ előtt. A kis, vagy izolált helyzetben élő 
nemzeteknek igen gyakran ez a sorsa. A búrokat szabad-
ságharczuk tette az egész világ tisztelete tárgyává. 
A balkáni népekről csak a nagy háború után kezdett 
komolyan beszélni a nyugati világ, sőt még mi magunk 
is, pedig mi laktunk hozzájuk legközelebb. 

A nemzetközi megbecsülés és elismertetés ragyogó 
napfénye most mireánk is ránk fog köszönteni. Eddig 
úgy is csak sugarak jutottak számunkra belőle, de most 
egész lelkével figyel bennünket a legerőteljesebb s hatal-
mas protestáns öntudattal dolgozó kultúra: a német. 
Eljött most a magyar nemzet sorsdöntö órája is, a mikor 
majd a háború után a bennünk rejtőző összes kulturális 
erőknek és képességeknek virágzásra kell jutni azért, 
hogy a katonáink hősiessége által megteremtett egye-
temes európai tiszteletet a béke küzdőterein is igazol-
hassuk, biztosíthassuk és kamatoztathassuk. 

Ez az idő, az új béke korszaka a magyar ref. egy-
házra nézve is sorsdöntő óra lesz. Mert most kell meg-
mutatni nemcsak azt, hogy mi a nagy erkölcsi erőket 
termelő protestáns kultúrának aktív hordozói voltunk 
ebben az országban, hanem hogy azok is vagyunk, azok 
is akarunk maradni s minden erőnk megfeszítésével 
veszünk részt az új egészségesebb magyar nemzeti kul-
túra megteremtésében. 

Ez az alkalom most hihetetlenül a kezünkre játszik. 
Az egyetlen nagyobb hullámokat vető szellemi mozgalom, 
a nyugatiaskodó, szabadgondolkodó ízű modernkedés 
hajótörést szenvedett, mert végig kellett élnie a saját 
ideáljai rombadöltét s az azokba vetett csalódást. Viszont 
azonban bennünket felséges meglepetések értek: újra 
érvényesült a nemzet becsületes, romlatlan, komoly szel-
leme is, sok gazdag, szunnyadó erő, mélyebb vallásosság, 
szóval olyan alap, a melyen a mi református magyar 
nemzeti szellemünk történelmi stílusban épített épületét 
újra helyreállíthatjuk. 

Mindezek a lehető legnagyobb reménységekkel 

tölthetnének el bennünket, ha végig tekintve egyházi 
életünk területén, nem látnánk a teljes szélcsend és ért-
hetetlen passzív várakozás állapotát. De mire? A békére? 
Hiszen nekünk épen most kellene a leglázasabb erővel 
fegyverkeznünk a politikai béke idejére, a mikor majd 
épen a szellemi élet harczai kezdődnek újra. Nekünk 
most országszerte nagyarányú megbeszéléseket, a leg-
nagyobb agitácziót kellene kezdenünk a háború utáni 
stratégia érdekében. Püspökeinknek, egyesületeinknek, 
lapjainknak aktuális témákat kellene felvetni a lelkész-
értekezletek, különböző gyűlések számára, a melyeken 
mind az eljövendő új korszak munkáival, reménységeivel, 
életével, eshetőségeivel kellene foglalkozni. És itt nem 
lehet kifogás a háború. Hiszen ez épen a lelkészi kart 
és egyházunk idősebb vezéreit, az „atyákat" alig érinti, 
és ha nagyon lelkiismeretesen fogjuk fel a dolgot, akkor 
gondolkodás nélkül be kell vallanunk azt is, hogy had-
mentességünknek, itthonmaradottságunknak épen a bé-
kére való előkészülés e nagy munkája adna igazán lét-
jogosultságot. 

S végül ha a férfiak nincsenek is itthon, annál 
inkább itthon vannak a nők. A magyar nemzet úgy sem 
fog újjászületni még a háború hatása alatt sem, ha 
csak a férfiak változnak meg. Meg kell változni a tár-
sadalom másik nagyobbik felének, a nőknek is. S ebben 
a ref. keresztyén gyülekezeteknek kellene a leghatal-
masabb eredményeket felmutatni. 

Mindezekhez pedig mi minden kellene? Kellene a 
mi igehirdetésünkben, belmissziói munkálkodásunkban, 
lelki gondozásunkban egy fanatikus „nagy éva ! A papság 
alapos előkészülete a télre; százszorosan intenzívebb 
lelki gondozás és óriási tömeg elsőrangú, új életet hirdető, 
aktuális vallásos irat. Azután egység és czéltudatosság 
az ideálokra nézve és egyéni találékonyság a taktikát 
illetőleg. 

Egyházunk minden rangú és rendű hivatalos és 
nem hivatalos vezéreitől várjuk a nagy programm prok-
lamálását. Találjanak módot a találkozásra s az összes 
egyházi lapok bizonyára a legnagyobb erővel fogják 
nagyszabású munkájukat támogatni. Lehetetlen, hogy a 
magyar ref. egyháznak ne lenne négy-öt olyan nagy-
szabású gondolata, vagy ideálja, a melyek megvalósításáért 
minden lap, minden frakczió egyformán ne lelkesednék. 
Kezdjük tehát ezeken. 

Sebestyén Jenő. 

LELKÉSZÉRTEKEZLETI MEGNYITÓ-
BESZÉD. 

Mélyen tisztelt Értekezlet! 

Az a véres világháború, melyet most egy éve az 
irigység, önző kapzsiság és telhetetlen uralomvágy zúdí-
tott reánk, a midőn elménknek minden gondolatát, szí-
vünknek minden érzését hazánk sorsa és a harczmezőn 
küzdő szeretteink élete miatti aggódás foglalta le, meg-
akadályozott abban, hogy a mult évben rendes évi érte-



kezletünket megtarthassuk. Szolgáljon ez a sajnos hely-
zet az elnökség mentségéül és igazolásául. 

Bár a háború iszonyatosságai még most sem szűn-
tek meg, sőt egyik szomszédos birodalomnak minden 
erkölcsi elvet lábbal tipró hűtlensége és árulása folytán 
még fokozódtak: mindazáltal erős az isteni gondvise-
lésbe, az erkölcsi világrend igazságába vetett hitünk, 
hogy annyi szív nem hiába onta vért: erős a remény-
ségünk, hogy a végleges győzelem a miénk lesz, hála 
a magyar és szövetséges német hadsereg vállvetett mun-
kájának és széles e világban páratlanul álló vitézségé-
nek! A háború még most is minden becsületes hazafi 
egész lényét és egyéniségét leköti ugyan, de én mégis 
úgy tapasztalom: hogy a kedélyek ma már még sem 
annyira zaklatottak, mint az első hónapokban — hiszen 
az ember lassankint a rosszat is megszokja — és igy 
mi is azzal a lelki nyugodtsággal gyűlhettünk össze 
mostani értekezletünk megtartására, mely feltétlenül 
megkívántatik ahhoz, hogy tanácskozásunk higgadt és 
méltóságteljes legyen. 

Irányítsuk azért lelkünket ennek a véres háború-
nak zivatarában is arra az ideális állapotra, mely a 
szent őskor minden ihletett prófétájának lelkében élt, s 
melyről Pál apostol azt mondja, hogy az „a lelkeknek 
egyessége a békességnek köteléke által1. Én hiszem, hogy 
jönni fog, mert jönni kell, egy jobb kornak, melyben a 
halált ontó fegyverek a békés munka és testvéri szeretet 
eszközeivé alakulnak át s azok a nemzetek, melyek ma 
dühös ádázattal törnek egymás ellen, az evangéliumi 
testvériség jegyében ismét kezet fognak egymással, hogy 
pusztuljon a földről a bűn, s az erény és tiszta erkölcs 
virágai illatozzanak. Ez lesz a legfelségesebb diadal: a 
békességnek és testvéri szeretetnek diadala! 

A kérdés azonban az, tisztelt Értekezlet, hogy mi-
ben áll az a közösség, az a lelki egység, melyet az 
apostoli hitforma a szentek egyességének nevez ? Az evan-
gélium az emberiség egységét hirdeti. Jézus Galilea térsé-
gein a testvériségnek és szeretetnek, a lelkiegységnek 
legmelegebb felhívását intézte a világhoz, mely azóta a 
világtörténet hullámverései, az emberek egyenetlenke-
dései, a sors minden változásai mellett is, évszázadokon 
át viszhangzik, mintegy valóban isteni szózat, mint az 
örömnek és reménységnek állandó forrásául szolgáló 
izenet a szenvedő emberiség számára. Ugyanazon meny-
nyei Atyának gyermekei, egymásnak mindnyájan test-
vérei vagyunk! A Krisztusban nincs sem zsidó, sem 
görög; mindenkinek az a feladata, hogy betöltse az 
Isten akaratát, ki felhozza a maga napját és esőt ad 
úgy a jóknak, mint a gonoszoknak 1 Ezt hirdeti nekünk 
az evangélium. 

A Krisztus minden tanítványának testvérisége al-
kotja a keresztyén társadalom egységét; és az első 
apostoli gyülekezeteknek ez volt az ideálja. A mint a 
Csel. könyvének írója mondja: egy szív és lélek valá-
nak; és Korinthusban az első keresztyének állandóan közö-
sen étkeztek s úgy szervezkedtek, mint egy család tag-

jai. Azonban az eszmény és valóság között mindig nagy 
a különbség. Ezt igazolják az újtestamentomi iratok is, 
melyek különböző irányzatoknak küzdelméről tesznek 
említést s a Megváltó mennybemenetele után néhány 
évtized múlva szembeállítják a tanítványokat egymással 
ós a különböző felfogások között olyan chaotikus ösz-
szeütközést idéznek elő, melyben az evangélium veszen-
dőbe látszott menni. 

De ha az első keresztyének nem is juthattak el 
az evangéliumi eszmény magaslatára, magának ennek 
az eszménynek léte azért nem kevésbbé nagy erő volt 
reájuk és nagy jótétemény az emberiségre nézve. Nagy 
igazság van abban, hogy egy társadalmat nem annyira 
abból kell megítélni, hogy mivé lett, hanem inkább ab-
ból, hogy mivé akart lenni. Senki közülünk nem való-
síthatja meg azt, a mit az élet legfőbb czéljának, az 
igazság és az erkölcsi jó legfőbb nyilvánulásának tart; 
de mindazok, a kik lelküket az evangéliumi igazság és 
jóság fenséges ihletének megnyitották, kétségen kívül 
felülemelkedtek a középszerűségen még akkor is, ha 
törekvéseiket annak megvalósításában nem koronázta is 
siker. Én azért mindig tisztelettel gondolok arra az áll-
hatatosságra, melyet az ős keresztyénség hite mellett 
tanúsított; hódoló csodálkozással tekintek arra a nagy-
szerű lelkületre, a mely bátorságát fenntartotta; arra a 
megújhodott emberiségbe vetett hitre, a honnan minden 
igazságtalanság eltűnik, minden gonoszság száműzetve 
lesz és az emberek a Krisztus lelke által újjászületve, 
egy nagy családot fognak alkotni, a hol az Isten lesz 
mindenekben minden. 

Az őskeresztyénség után, tisztelt Értekezlet, jött 
a középkori egyház, mely belátta, hogy a lelkek egyes-
ségét elvont hitigazságok feletti vitákkal megvalósí-
tani nem lehet; belátta, hogy a lelkeket nem lehet 
egyesíteni az által, hogy minden értelmet egy kalap 
alá vonjanak. A középkori egyház tehát a dogmatikai 
vitatkozásokat elnyomni igyekezett ós a keresztyén egy-
ség megvalósítását a hivatalos egyház tekintélye előtti 
meghódolásban kereste, ezt a szertartások és az isten-
tisztelet külső formaságainak ugyanazonosságába helyezte, 
s ezáltal az Isten országát egy szélesterjedelmű közigaz-
gatási intézménnyé, a vallásosságot egy Iéleknélküli 
mechanizmussá, az erkölcsi életet puszta szertartási 
formasággá változtatta át. Azonban ez a lelkiismeretnek 
elaltatása, az ember egyéniségének elfojtása, szóval, a 
szolgaságban való egység volt, Megmenteni az embert 
a bűntől azáltal, hogy szellemi rabságba hajtsuk, épen 
annyi, mint megölni a beteget azért, hogy betegségétől 
megszabadítsuk. 

Ez ellen szálltak síkra a reformátorok, bár az 
egység szükségességét nem volt szándékukban vita tár-
gyává tenni. Szerintük is az evangélium a testvériség 
magasztos gondolatát hirdeti; testvéreknek mondja a 
mennyei Atya minden gyermekét; azt kívánja, hogy a 
keresztyének szeressék egymást és hogy a Krisztus lel-
kétől legyenek áthatva. Szerintük is az evangélium a 



keresztyének lelki egységét tanítja és mindazoknak, a 
kik e lelki egység feltételeinek eleget tesznek, megiga-
zulását és üdvösségét hirdeti. De ki mondhat ítéletet a 
felett, hogy ki a Krisztus egyházának igazi őszinte tagja ? 
Ki határozza meg azt, közülünk méltó-e mindenki arra, 
hogy a Krisztus tanítványának és a vele való benső 
közösség igazi részesének tekintessék? A reformátusok 
erre azt felelték, hogy egyedül a belső érzület, a lelki-
ismeret, az erkölcsi megújhodás, a hit s minthogy a 
lelkiismeret felett egyedül az Isten bíráskodhatik, egy 
embernek sincs joga kizárni most az öröküdvből. 

így jutottak a reformátorok, tiszt. Értekezlet, az 
ellenfeleink részéről annyi gúnynak és kicsinylésnek 
kitett láthatatlan egyház gondolatára. Ez a láthatatlan 
egyház a szentek egyessége, mindazoknak közössége, a 
kik Istent és felebarátaikat szeretik ; a kik lelkük mélyébe 
vésték azt az isteni szózatot, melyet a mennyei Atya 
intéz minden földi gyermekéhez és a melyet Isten min-
den más gyermekénél tökéletesebben kijelentett Krisztus 
a szenvedő és bűnös emberiségnek. A keresztyén egy-
ség az a szent szövetség, mely az időn szintúgy, mint 
a téren át ugyanazon eszményi társaságba gyűjti mind-
azokat, a kik a lelki élet mennyei forrásai felé vágya-
koznak és a kiknek tevékenysége a maguk környezetére, 
legyen az kicsiny vagy nagy, áldásosán árad szét; ez 
a lelkeknek az az egyessége, mely ^közelben és távolban, 
a bűn, az önzés, az igazságtalanság vagy az erkölcsi 
nyomor ellen küzd ; ez ama titokszerű egysége a hívők-
nek, a kiknek hitük van a jónak győzelmében a rossz 
felett, a kik nem kételkednek az örök igazságban akkor 
sem, a midőn a bűn diadalát látják: a kiknek hitük a 
világosság iránt nem inog meg a sötétségben sem, a 
legfőbb jóság iránt a halál karjai között sem. 

De térjünk vissza oda, tiszt. Értekezlet, a honnan 
kiindultunk, s ennek a még mindig dúló, de dicsőséges 
eredménnyel bíztató véres háborúnak rettenetességei 
között is keressünk vigasztalást és megnyugvást abban 
az erős hitben, hogy a mit az emberek rosszra gondol-
tak, azt az Isten jóra fordítja s azok a nemzetek, me-
lyek most a keresztyénség fenséges elveit lábbal tipró 
dühvel és kegyetlenséggel öldöklik egymást, leteszik a 
fegyvert és testvéri jobbot nyújtanak egymásnak a bé-
kességnek és szeretetnek közös nagy és szent munká-
jára, belátván, hogy a gyűlölet a lelki életre való erkölcsi 
hatásában mindig veszedelmes, s a szíveket mindinkább 
eltávolítja a Krisztustól. A már hivatásunknál fogva is 
reánk bízott magasztos evangéliumi munkának szolgála-
tában ápoljuk mi is a lelkeknek egyességét magunkban 
és híveinkben a békességnek és szeretetnek köteléke 
által, hogy mindnyájan annak a testnek legyünk igazi 
tagjaivá, a melynek feje a Krisztus. Ezzel az óhajtással 
és jó reménységgel üdvözlöm egyházmegyénk lelkészi 
karát és nyitom meg értekezletünket. 

Petri Elek. 

PÁPA £ j 

BELFÖLD. 

Imádság. 

— A pesti egyházmegyei tanítóegyesület közgyűlésekor s V. L. 
40 éves jubileumán mondotta el Szabó Balázs. — 

Atyánk! Világok sorsát intéző, hatalmas nagy Isten, 
vedd kedvesen tőlünk, midőn a mi mély hálával, nagy 
szeretettel, erős bizalommal teli szívünk — ezzel az 
egyszerű szóval hív ide közénk : Atyánk ! 

Atyánk ! így szólunk hozzád, mert a hálás gyermek 
mélységes szeretetével álllunk meg te előtted. A ki soha 
sem akart ismerni téged, e nehéz idők súlyos megpró-
báltatásai között az is megalázódva rebegi, hogy csak 
egy sokat feledő, sokat megbocsátó édes Atya tud sze-
retni úgy, mint a hogy te szeretsz minket. A kik kereszt-
fára voltunk szánva, mi, a kiknek palástján is megosz-
toztak már nem is a zsoldos katonák, hanem a nagy 
farizeusok, mi élünk, a te kegyelmedből élünk, túl a 
számunkra ásott sírokon már a feltámadás hajnali fényét 
felragyogni látjuk. Szent a te neved köztünk, áldjuk a 
te nevedet, te édes jó atyánk. 

Hajlékodban, a te gyülekezeted seregében együtt 
imádnak most velünk téged, a te anyaszentegyházadnak 
erős oszlopai, építői, a te tanítóid. Téged áldnak ők. 
Hiszen te gyújtottad lelkökben azt az égi tiizet, melyet 
ők nem rejtettek véka alá, átplántálták tanítványaik 
lelkébe s most e hit tüze, a hazaszeretet lángja lobog 
a messze harcztereken, clierubok lángpallosával kergetve 
maguk előtt földi paradicsomunk, hazánk áhitozóit. Áldd 
meg őket, a te hűséges munkásaidat. Áldd meg azokat, 
a kik a rögös pályán, mit nékik kimértél, már lefelé 
haladnak. Alkonyuk verőfényes legyen ama jobb jövő 
közelgő reménysége, melynek munkálásában fáradt ki 
lassan életerejük. Áldd meg azokat, a kik most indulnak 
neki a küzdelmes pályának, legyen a leikök erős, éle-
tök előtted kedves, pályafutásuk tetszésedre méltó. S áldd 
a magyarokat, a kik lobogó zászlók alatt rohannak előre 
véres csatatereken, drága életök erejét tartsd meg sze-
retteiknek, anyaszentegyházadnak s a mi édes hazánknak. 

Atyánk! kérünk, nézz le ide, a te szent temp-
lomodba, lásd meg és hallgasd meg a többiek között 
annak a te régi hű szolgádnak imáját, a ki negyven év 
sok nehéz küzdelmei után meghajolt vállal, megőszült 
fürtökkel, roskadó erővel tán, de meg nem tört hittel 
imádkozik most Hozzád. Te tudod Uram : az igazság tör-
vénye volt szájában, álnokság nem találtatott ajkaiban, 
békességben és egyenességben járt vala. Negyven év 
küzdelmei, egy utolsó esztendő nagyon súlyos próbája 
után ekkép könyörög most: Uram, ne vess el engem az 
én vénségem idején, mikor elfogy az én erőm, ne hagyj 
el engemet. Atyánk ! halldd meg a te hű öreg szolgád 
imáját. Ne engedd elfogyatkozni erejét, ne vesd el őt 
vénségének idején, a súlyos próbák után add, hogy 
derüljön fel még a nap az ő hajléka felett, élete ere-
jével, családja boldogságával áldd meg őt, Atyánk. 



S áldd meg anyaszentegyházadat, áldd meg e 
gyülekezetet, mely nevedben bízva hordja nehéz keresztjét. 
Áldd meg e községet, ennek minden lakóját, tartsd fenn 
köztünk a békességet, neveld a szeretetet, távolítsd a 
veszedelmet, adj lelki csöndességet. Áldd meg tövis-
koronát hordozó hazánkat boldog békességgel, harczoló 
dicső seregeink fegyvereit győzelemmel; áldd meg távol 
levő szeretteinket szivük erős hitével, testük törhetlen 
erejével. Atyánk, áldd meg ez órát is ; légy jelen közöt-
tünk a Te szerető szent lelkeddel a Te szent fiadért, az 
Úr Jézus Krisztusért kérünk. 

Arnen. 

Ete, Orbó, Debreczen, Szentendre. 
II. 

Vannak, a kik mélyebb látással tudnak nézni a 
történtek mögé (legyenek is), mégis úgy gondolom leg-
hűebb képét a diákgyűléseknek egy pápai benczés tanár 
festette meg az etei konferenczián ezen szavaival: „Úgy 
érzem, mintha a nagy dómok eltűnnének, a gótikus 
merész ívelések összeszűkülnének, a színes üvegek 
meghomályosodnának, nagy, tágas ablakai eltörpülnének, 
öblös hajói helyett kis szobában volnánk, díszes ruhák, 
fényes segédlet helyett egy jeruzsálemi felházban, vagy 
hallanánk tisztán, hamisítatlanul folyni az igét, mint 
édes mézet". Íme egy szolgálati bizonyítvány. 

Ha a nehéz viszonyok miatt csak kálvinista fő-
iskolákra terjeszthette is ki figyelmét mozgalmunk, ez 
az év bizonyságul fog szolgálni evangélikus barátaink-
nak is, hogy várakozó segédcsapataikkal új erőt kapva, 
rajta legyünk, hogy a protestáns egyházakból zendüljön 
ki hatalmasan az evangélium. 

* 

A gyűlésekkel kapcsolatosan hadd szóljak kissé 
magunkról, hogyan látjuk mi magunkat. 

Csak azt ne tessék gondolni, hogy mi bölcsőnktől 
fogva diákszövetségesek voltunk, vagy valami világi 
előny ragadott ily irányú munkára. Három, négy évvel 
ezelőtt mi voltunk a legdühösebb és legczinikusabb 
gúnyolói az egész mozgalomnak, s azok a közkeletű 
gúnynevek a mi szánkból hangzottak el először. S most 
is, megvallom, hogy ha döntésem pillanatában tudtam 
volna, mire vállalkoztam (kívül harcz, belül félelem, 
hordozni a mi magamnak fáj, a mi másnak fáj, leg-
többször a mi másnak nem fáj): visszariadtam volna. 
Mint a hogy a katona, mikor fegyverét vállára vette, 
ha minden nap éhségét, szomjúságát, zivatarját, hóför-
getegjét, szerbiai visszavonulást, przemysli éhséget, mind-
mind úgy érzi, a hogy megtapasztalta, a háta megett 
felburjánzó csalásokat önön öltözetén megsejti, úgy 
száll-e hadba, mint a hogy elindult?! S a győzelemről 
mégse akar, úgy-e, elmaradni, a ki igazán katona ? Nos, 
— mi is a győzelemre nézünk s nem tudnánk lemon-
dani, mert életünk rajzolódik ki benne, s erkölcsileg 

megsemmisítettnek tudnánk magunkat, ha „elhagynánk 
a harczmezőt". 

Ilyenek akarunk lenni, hogy A ki számít reánk, 
ne csalatkozzék bennünk. No, azért nem kell félni, hogy 
jó dolgunk lesz, nem is volna jó, ha: „agyon elismer-
nének". Legyen csak nekünk nehéz a haladás, kerüljön 
erőfeszítésbe, nélkülözésbe megaláztatásba minden év, 
mert akkor hisznek nekünk. Nem hiányozhat egy ke-
resztyén szivéből sem ma — az utilitárius világnézet ár-
jában — az a gondolat, hogy a szenvedőnek kezdenek 
meghódolni az emberek. 

Nagyon félünk s talán egyetlen félelmünk, hogy 
„csak leveles fügefák leszünk; de inkább pietista, képmu-
tató, ránczolt homlokú, mint terméketlen fügefa. Majd Ott 
kitűnik, hogy lesz-e arczunk vagy se. (Dante Pokoljában 
a hazugoknak nincs arczuk.) 

Számolnunk kell azzal, hogy a háború után sok 
ember világnézet nélkül marad s számolni kell azzal is, 
hogy nem oly idők jönnek, mikor egész társadalmi réte-
gek a vallástól várnák és állítanák a megújulást. Az 
idők teljessége mégis itt van egyházunkra nézve. Oly 
erőteljes és imperatív életre kell szert tennünk a ke-
resztyénség eleven erőiből, hogy ne lássék veszteségnek, 
hanem nyereségnek a keresztyén élet, hogy ne sajnálják 
az embert így: „szegénynek csak hivatalából kifolyólag 
nem szabad élvezni a világot". Az élő kenyeret nem 
lesoványodott kezekkel kell osztogatni, hogy gúnymosolyt 
ne keltsen s ne tűnjék fel jámbor szándéknak a meg-
élhetési tülekedésben. Be kell hozni a személyes életbe, 
ha mibe kerül is, hogy Krisztus keresztje nélkül nincs 
keresztyénség. Ez az, a mi bolondság volt akkor is s 
bolondság most is, de ez az a terület, a melyről le nem 
mondhatunk. Ez a kulcsa a lelkek zárai megnyittatásá-
nak, a ki ezt elveti: az lehet humanista, stoikus, czi-
nikus, meg minden, de keresztyén munkás soha. 

Mindig szomorúsággal tölt el, hogy emberek éve-
kig élnek egymás mellett s nem beszélnek másról, mint 
divatról, iires életkérdésekről, búzaárfolyamról, írók iro-
dalomról, mások adóbehajtásról, korpótlékról, de a hol 
az ember kezdődik, ott olyan zajtalan mindenki, hol az 
üdvösség határkérdései kezdődnek, ott olyan nincs és 
tájékozatlan mindenki, mert valljuk meg, nagy dolog 
ám az ! S a kik úgy ex offo kezdtek ezeken a terüle-
teken belmissziózni s a vallásos estékkel azonosítani ezt 
a munkát, eredménytelenül vonultak vissza, vagy kény-
telenek voltak, hogy teljes tehetetlenségüket és alkal-
matlanságukat leplezzék: úgy zárni le egy korszakot, 
hogy a vallás magánügy — hol csak maga az Isten 
munkál. Magánügy ám, de abból a magánügyből mi pro-
longálódott ki ?! Panasz és panasz az egyháziatlanság 
miatt. A ki még soha nem hajtotta tenyerébe kezét, megkér-
dezni, mi is hát Isten akarata, mi életem ígérete, az 
soha nem fogja megérteni ; de a kinek került valamibe 
keresztyénsége, abból azonnal ki fog törni a misszió-
nál ó vágy. 

Oh ha megsejtenék, mit jelent egyetlen lélek meg-



mentéséért felelősséget érezni, mit jelent oda „túlra" 
dolgozni, mit jelent egy lélek kinyílását sóvárogni, egy-
ért való imádságunk meghallgattatását lesni s azt mint 
Istentől adott feleletet organizálni, bizonyságtételül fel-
használni ! . . . S közben növekedni hűségben, alázatos-
ságban, a szív tisztaságában . . . mit jelent olyan élet 
után epedni, melyben az öröm a bűnök legyőzéséből 
fakad, óh, ha megsejtenék, hogy ez bővölködő élet, mely-
nek boldogsága, bár földi cserépedény, de hordozhatja 
az Úrnak terveit és kegyelmét! 

* 

Van egy keleti közmondás: „Hadd látom, hogyan 
sietsz s megmondom eléred-e kellő időben czélodat." 
A mi ügyünk nagyon sürgős, a mennyi diákot veszítünk 
egy évben, annyit veszítünk a jövendőből. 

Az átmaterializált világ minden közügyet szemé-
lyek méltóságának lépcsőjévé tett s végig az országon 
az örök emberi igazságok embereket szolgálnak — mi 
pedig az igazság szolgái akarunk lenni. Ez a gyökeres 
elválasztó vonal, a melyért nehezen fogadnak be, de ez 
oly szakadék is, hogy azt sem áthidalni, sem a fölött 
megalkudni nem lehet. 

S mindazokkal, a kik így szolgálják az Igazságot, 
mely nagyobb náluknál, munkatársak vagyunk s minél 
nagyobb az a szolgálat: csodáló szeretetünk annál in-
kább tapad az ilyen embernek élete minden mozzanatá-
hoz. Ezek ajkáról elég csak hangsúlyozni bizonyos dol-
gokat, füleink is, szíveink is, értelmünk is nyitva azok 
megszívlelésére. Ha szeretetünk oly igaz és tiszta, miért 
ne imádkozzunk érte: „míg egy élő Isten úr felettünk". 

Szabó Imre. 

IRODALOM. 

A Tanítók Lapja szerkesztősége Ladányi Endre 
ref. lelkész költeményeiből a napokban „Babérlombok" 
czímen 21/2 ívre terjedő füzetet bocsát közre. Egy-egy 
füzet ára 60 fillér. E könyv jövedelme a hadban elesett 
tanítók özvegyei és árvái javára fordíttatik. Felhívjuk 
rá olvasoink figyelmét. Külön előfizetési felhívást nem 
bocsátanak ki. Megrendelések a Tanítók Lapja szerkesz-
tőségéhez Hajdúböszörménybe Dobó Sándor felelős szer-
kesztőhöz küldendők. Nagyon alkalmas a füzet népünk 
közt való terjesztésre is. Különben is mindnyájunknak 
kötelessége bámulatos hősiességgel és kitartással küzdő 
katonatanítóink hátramaradottjainak így is segítségére 
sietni. 

Dévai Biró Mátyás tanításai. Tanulmány a magyar 
protestáns theologiai gondolkozás kezdeteiből. Irta Révész 
Imre, a kolozsvári református theologiai fakultás ny. r. 
tanára. Kolozsvár, 1915. 4° 183 lap. Ára 5 K. 

Hibaigazítás. Legutóbbi vezérczikkünkbe félreér-
tést okozó sajtóhiba csúszott be. A második hasábon a 
zavaros rész helyesen így olvasandó: „Hadd lássuk az 
önfenntartás és az önzéstelenség, az egyéni függetlenség 
és a közösségért való áldoz as, a javakat őrző és szerző 
önfeláldozás kérdéseinek egyszerű és finom fejtegeté-
seit . . ." 

EGYHÁZ, 

Esperesválasztás. Örömmel adjuk tudtára olvasóink-
nak, hogjr áldottemlékű néh. Szabó Péter alsóbaranya-
bács-szlavóniai volt esperes utódja Tóth Sándor bács-
feketehegyi lelkész lett, egyházkerületünk közbecsülésben 
álló tanácsbírája. A mikor ezt jelentjük, itt is elmondjuk, 
hogy a legméltóbb kezekbe helyeztetett az egyházmegye 
kormányrúdja. Kívánunk a kegyelem Istenétől Szent Lel-
ket, erőt a nagy feladatokhoz és gazdag áldást a vég-
zendő munkájára. A legközelebbi kerületi gyűlésen teljes 
lesz hát ismét az esperes-atyák sora, a kerület tudja, 
hogy kit nyert Tóth Sándorban, régi hűséges munkása, 
ugyanazon a mezőn most csak többrebizatott, de hát a 
mi evangéliumi egyházunkban ez hűség jutalma. Férfiúi 
erejének még teljében van, ne csak a magvetőnek, ha-
nem az aratónak örömét is élvezze ! Kiskőszegen, Kozma 
László egyházmegyei gondnok nyári lakhelyén, augusztus 
14-én bontotta fel a szavazatokat a bizottság és sietett 
üdvözölni az új esperest. — Az egyházmegye rendes 
közgyűlését szeptember 7-én Zomborban tartják meg, 
melyen az új esperest beiktatják hivatalába. 

Lelkészválasztások. A csongori gyülekezet június 
20-án egyhangú meghívással Kása Ferdinánd nagydob-
ronyi s.-lelkészt, — a dédesi egyházközség július 25-én 
egyhangú meghívással László Sándor miskolczi s.-lel-
készt, — az iharosberényi gyülekezet augusztus 8-án 
egyhangúlag Káldy József eddigi h.-lelkészt, — a ma-
gyarizsépi (Zemplén-megye) gyülekezet Szondy István 
ibrányi s.-lelkészt egyhangú meghívással, — a zsoboki 
egyházközség Muzsi István ketesdi, — a harasztkereki 
egyházközség Nagy Elek mezőcsávási, -—- a magyar-
kályáni egyházközség Csapó Ödön csomafáji rendes lel-
készeket, — a makfalvai egyházközség Mihály Jenő 
s.-lelkészt, — a vajdakarnarási egyházközség Oláh István 
békési s.-lelkészt választotta meg lelkipásztorául. A meg-
választottakra új állomáshelyükön végzendő munkájukban 
Isten áldását kérjük. 

Uj tábori lelkészek. Dr. Vass Vincze dunántúli 
püspöki titkárt a hadügyminiszter tartalékos tábori lel-
késszé nevezte ki a közös hadsereghez, július 1-én kez-
dődő ranggal. A dunántúli ev. egyházkerületből Seregély 
Béla alsólövői, Schmidt János nagynémetszentmihályi, 
Bőjtös László hántai, Lauff Géza balfi, Rátz Károly 
Ágoston megválasztott bikácsi, Pöttschacher István sop-
roni és Dobrovoljácz Milkó pozsegai lelkészek neveztettek 
ki tábori lelkészekké, továbbá Sztanek Guzstáv felsőzárosi 
(Trencsón-m.) ev. lelkészt és Adamis Gyula pozsonyi 
ev. hitoktató-lelkészt szintén tábori lelkésznek hívta be 
Pozsonyba. A jó Isten áldása nyugodjék munkájukon! 

A Pesti Ref. Egyházmegye Lelkészértekezlete 
f. hó 17-én d. e. tartotta szokásos évi gyűlését Buda-
pesten, a Ráday-utczai egyházkerületi székház díszter-
mében, Petri Elek budapesti lelkész, értekezleti elnök 
és Nagy Ferencz esperes vezetése mellett. Az egyház-
megyének gyülekezetvezető és vallástanító lelkészei szép 
számmal gyűltek össze a gyűlésre. Bevezető éneklés 
(37. d. 3. v.) és Szabó Aladár dr. budapesti lelkész 
buzgó imádsága után Petri Elek elnök olvasta fel a 
mai időket s egyházunk és a lelkészek feladatait magas 
nézőpontból tárgyaló nagybecsű megnyitó beszédjét. 
Az esperes az egyházmegyei élet megújulásáról mon-
dott elismerő és buzdító szavakat. Ezután Dávid Lajos 
őrszentmiklósi lelkész tartotta meg az egyetemes kon-
vent szervezetéről szóló felolvasását. A konventnek e<ry-
házalkotmányunkkal meg nem egyező voltát s a kon-



venti irodának egyházunk természetével ellenkező szer-
vezetét s működését fejtegette a már közkincscsé vált 
tények és érvek alapján. Végül határozati javaslatot 
nyújtott be a presbitérium által való konventi-tagvá-
lasztás, illetve, a konventi iroda paritásos szervezése sür-
getésére. A felolvasás nyomában mindinkább elszélesedett 
vita indult, melyben a kérdésnek a felolvasásban mellő-
zött oldalai (jogtörténeti alap, az egységes szervezés és 
egyetemes főhatóság, az állandó zsinat stb) erőteljesen 
kidomborodtak. A vitában részt vettek Kacsóh Lajos 
dr.. hábián Dénes, Sebestyén Jenő, Veress Jenő, Sáfár 
Béla, Varga Antal, Nagy Ferencz és Petri Elek. Az 
elnök a vita anyagának összefoglalása alapján bizottság-
kiküldését ajánlotta a javaslatnak teljesebb kidolgozására, 
s ez vált határozattá. Nagy Ferencz esperes az egyház-
megyét, annak lelkészeit érdeklő közigazgatási kérdések 
tárgyalását kezdeményezte (a közigazgatási ügyek pontos 
ellátása, az ezeket elmulasztó lelkészek rendbírsága, 
missziói statisztika őszinte és alapos volta). Szinok Zol-
tán az értekezlet! szabályzat tervezetéhez fűzött részletes 
megjegyzéseket s különösen a lelkészi körök létesítését 
és élénk működését sürgette. Többek hozzászólása s e 
pont elintézése után énekléssel (137. d. 6. v.) és Ory 
Lajos lelkes imádságával ért véget az élénk gyűlés. 

Harangok felajánlása Az alsóborsodi egyház-
megyéhez tartozó cserépfalui ref. egyházközség —- lel-
készek indítványára — egyik másfél métermázsás ha-
rangját a haza oltárára téve. a nemzeti védelem czéljaira 
nagy lelkesedéssel felajánlotta. 

A papnék egyháztársadalmi munkásságáról ér-
dekes és figyelemre méltó sorokat ír a Ref. Szemle 31-ik 
számában Vásárhelyi János: „Nemrég a lelkes bálvá-
nyosváraljai tiszteletes asszony egy igen kedves kérdést 
intézett hozzám, a melyben megkérdi, hogy helyes-e az 
a terve, mely szerint — mint írja — „úgy óhajtok 
könnyíteni az asszonyokon, hogy még a férfiaktól is 
reájuk maradt mezei munkát minél könnyebben és job-
ban elvégezhessék, hogy hozzák ide hozzám apró gyer-
mekeiket, mikor munkába mennek s este vigyek haza, 
mikor ők is hazakerülnek s itt a tágas papi udvaron 
két kicsi leányom felügyelete, rendezése alatt legyenek 
egész napon át s a déli ebédjüket is — 1—1 jó levest 
kéregetni fogok majd innen-onnan — legtöbbször a 
kicsi nevelőnők fogják készíteni nekik. Isten segítsége 
mellett aztán nagyobb fiam nevezem ki igazgatónak." 
Hogy helyes-e ez a terv? Oly kedves, olyan megható, 
annyira nemes terv ez, hogy valóban csak egy finom 
érzésű asszonyi szívben, egy igazi papné lelkében szület-
hetett meg. Nem szükséges bőven fejtegetni, hogy a 
mennyire helyes, épen annyira áldásos is ez a terv. 
E kérdéssel kapcsolatban szeretnék én is egy másik, 
általánosabb czélzatű gondolatot felvetni a papnék egy-
háztársadalmi munkásságára vonatkozólag. A besztercze-
vidéki szász ev. egyház eljárásából veszem a példát. 
Pár évvel ezelőtt az új ev. esperes indítványára hatá-
rozták el, hogy az egyházmegyei gyűlés alkalmával a 
papnék is közös értekezletre gyűljenek össze s vitassák 
meg, hogy miképen fejthetnek ki férjük segítségére ál-
dásos egyháztársadalmi munkát, tárgyalják meg, hogy 
egyházközségében eddig is ki mikép, milyen terv szerint 
dolgozott és így épüljenek egymás hite, buzgósága által! 
Talán nem kell mondanom, hogy a papnék ilyen össze-
jövetelének semmi hivatalos, kötelező jellege nincsen, 
hanem tisztán önkéntes, társadalmi egyesülés az egész, 
közös feladatok megbeszélése ? Gondolatom az, hogy 
nem lehetne ezt nálunk is megcsinálni? íme a bálványos-
váraljai Tiszteletes asszony mennyire helyes és nemes 

feladatot valósít meg és Erdélyben (és Nagy-Magyar-
országban ! Szerk.) hány más papné van még, a ki szin-
tén értékes és szép dolgokat valósít meg, nem-e lenne 
jó egységet, rendet, összefoglaló keretet adni legalább 
egyházmegyénként ennek a munkának ? Felmérhető-e 
az az áldás, mely a papnék így szervezett egyháztár-
sadalmi munkásságából származna az egyházi életre, 
különösen a ref. nők nevelésére ? Az egyházkerületi 
„Kálvin-Szövetség" mellett, vagy annak keretében nem 
lehetne-e ilyen szervezett egységbe tömöríteni a ref. nők 
egyháztársadalmi munkáját is?" Nagyon életre való in-
dítvány ez. Szerintünk is minden egyházmegyében meg-
valósítható. A Kálvin-Szövetségnek női alosztályát képez-
heti ez a munkaág. Az egyházmegyei gyűlések alkalmával 
gyűl egybe az egyházmegyei Kálvin Szövetség is. Hisz-
sziik, hogy sok áldás fog még ebből sarjadni! 

Tábori lelkészek. Az Egyetemes Konvent legutóbbi 
jegyzőkönyvében közli a tábori lelkészek névsorát. E sze-
rint a közöshadsereghez 40, a honvédséghez 17 tábori 
lelkészt hívtak be a jegyzőkönyv összeállításáig. Ez a 
szám azóta természetesen lényegesen változott. Úgy 
hisszük, nem csalódunk, ha a ma működő lelkészek 
számát közel lOÜ-ra tesszük. De, hogy tervszerűtlen-
ség és zűrzavar sok volt, azt egy-két közölt adat is 
mutatja. így p. o. a 25-ik honvédlovashadosztálynál két 
két tábori lelkész van. Ki ellenőrzi a tábori lelkészek 
működését? Tudjuk, hogy a legtöbb buzgón teljesíti fel-
adatát. Kaptunk levelet, a melyből olvastuk, hogy a nehéz 
isonzói harczok után, az épen maradt, legénységnek Kónya 
Gábor szép istentiszteletet tartott, úrvacsorát osztott. De 
arról is értesültünk a panaszos levélből, hogy épen a fent-
említett lovashadosztály közelében még egyik tábori lel-
kész sem mutatkozott. Pedig Dobronovicznál, mint a 
lapok is írták, véres napjai és súlyos veszteségei voltak. 
Milyen jól esik, különösen ilyen esetekben, ha nincs 
távol az, a ki arra nyert megbízatást, hogy a vigasztalás 
és bátorítás igéjét hirdesse fiainknak. 

Néhány adat az Egyetemes Konvent jegyzököny-
véből. Most vettük kézhez az E. K. közel 600 lapnyi 
terjedelmes jegyzőkönyvét, a melyben a betűrendes tárgy-
mutató könnyen eligazít. A „mellékletek" egyébként 
több helyet foglalnak el, mint maga a tárgyalásokról 
felvett jegyzőkönyvi pontok. A tárgyalásokról annak ide-
jén bő tudósítást adtunk, most e jegyzőkönyv alapján né-
hány érdekes adatot közlünk egyházunk egyetemes intéz-
ményeinek állapotáról és működéséről. Legrégibb közintéz-
ményünk a közalap. Hatalmas intézménnyé növekedett. 
Vagyon a mult év végén közel hat millió K volt. Költségvetése 
szerint a f. évben 53,000 K jut missziósegélyre, 68,212 K 
a nyugdíjintézetnek, 10,000 K egyszersmindenkori segély, 
23,000 K tőkeképző segély, 195.213 K tőkekamatsegély, 
6000 K a diakonisszaképzőknek, több kisebb tétellel 
együtt az évi költségvetés 364.694 K. Ezzel kapcsolat-
ban említjük, hogy a konvent a mult évben 2974 millió 
tőkekölcsönt folyósított 328 egyházközségnek, 1911 óta 
több mint 2x/2 millió K-t. A lelkészi nyugdíj-és özvegy -
árva gyámintézetnek folyó év elsején 19,688 kötelezett 
124 gyámintézeti és 60 jogosított tagja volt. Az állások 
száma 2.264,100-al több, mintáz intézet megalapításakor, 
hét év előtt. A mult évben 33 lelkész és egy énekvezér 
ment nyugdíjba. A nyugdíjasok száma 60, a részükre 
kifizetendő nyugdíj kerékszámban 16,000 K. Az évi 
járulékkivetés 1914. évre több mint fél millió K, a hát-
ralékokkal együtt a követelés 789,817 K volt, a mely-
nek 83'4ü/0-a befolyt. Vagyona az intézetnek a mult év 
végén 9.219,160 K volt, évi bevétele 1.715,387 K, a 
melyből 91,904 K-t a nyugdíjas lelkészek és383,718K-t 



özvegyek és árvák kaptak. A konventi iroda költségeire 
10,000 K fordíttatik abból az alapból. Az özvegyek száma 
a mult év végén 554, a teljesen árváké 54, az apát-
lanoké 324. Megemlítjük még, hogy az özvegyek és ár-
vák segélyét a konvent a f. évre 2 0 f e l e m e l t e . — 
Káplántartási díj czímen a mult évben 45,777 és káp-
lánfizetés-kiegészítés czímén 28,883 K lett kifizetve. A köz-
igazgatási bizottság jelentéséből érdekes adat, hogy a 
központi vezetés a költségvetés szerint 96,902 K-ba kerül, 
ebből a központi épület építésére felvett félmillió K-nak 
annuitása 25,000 K. 

ISKOLA. 

Pápay József egyetemi tanár kitüntetése. A király 
megengedte, hogy a debreczeni tudományegyetem tanácsa 
Pápay József egyetemi nyilvános rendes tanárt a nyel-
vészeti irodalom művelésével szerzett érdemei elismeré-
séül tiszteletbeli bölcsészetdoktorrá avassa és részére a 
tiszteletbeli doktori oklevelet kiszolgáltassa. Gratulálunk 
a nagy kitüntetéshez! 

Helyettes tanári választások. A kolozsvári kollé-
gium elöljárósága dr. Tavaszy Sándort, dr. K. Tompa 
Árthurt, dr. Illés Gyulát és Feliér Józsefet, — a szász-
városi kollégiumé Falábú Dezsőt és Várady Istvánt, 
— a székely udvarhelyi kollégiumé Finia Gergelyt, Óvári 
Zoltánt és JaJcó Albertet választotta meg helyettes taná-
rokká. A megválasztottak munkáját kísérje Isten áldása. 

Borsy István kunszentmiklósi helyettes-tanárt a 
szatmárnémeti ref. főgimnázium választotta meg tanárává. 

Angolország háborús iskolaügye. A következő 
adatok élénken világítják meg az angol közoktatásügyi 
kormányzatnak abbeli igyekezetét, hogy az ország iskola-
ügyét a háború ellenére is felszínen tartsa. Magából a 
közokt, minisztériumból 320-an léptek liadi szolgálatba. 
Az államsegélyt változatlanul folyósították azoknak a 
községeknek is, a hol a mozgósítás folytán az iskolai 
helyiségeket ki kellett üríteni. Kiváló elismerés illeti meg 
a helyi hatóságokat, a melyek a háború kitörése után 
a tanulók élelmezését az eddiginek ötszörösére emelték ; 
még ma is 70,000 gyermek részesül ingyen ellátásban. 
A közoktatási tanács (Board of Education) a háztartási 
iskolákon kívül még 151 „anyaiskolát" is segélyezett. 
Minthogy a gyárakban fokozott szükség van a női mun-
kára, újabb bölcsődéket szerveztek, a melyek közül az 
állam 77-et segélyez, „mert a tapasztalat arra tanít, hogy 
csak azok a gyermekek tanulnak, a kik egészségesen 
jönnek az iskolába". A tanárok és tanulók tekintélyes 
számban vonultak Önként hadba, átlag 50°/0-nál többen; 
így a londoni egyetemről több mint ezren. Az egyete-
meket az ebből származó leczkepénzveszteségért az állam 
külön hozzájárulással kárpótolja. Még nagyobb a rész-
vétel a tanítóképzők részéről, így a londoni S. John 
képző első évfolyamának 76 hallgatója közül 69 vonult 
be önként. Ha ezek a háborúból visszatérnek, akkor a 
második évfolyam hallgatása nélkül is megkapják az 
oklevelet, ha jó gyakorlati minősítést nyertek el. A közép-
iskolák részére az államsegély 10 év alatt 163,000 font-
ról 730,000 fontra emelkedett; minden 15 tanulóra egy 
tanerő jut ; a tanulók 35%-a ösztöndíjas. A miniszter 
szerint kívánatos az ösztöndíjak további szaporítása, a 
felvételi vizsga meghonosítása és gyakorlati tanfolyamok 
szervezése. Mindez arra buzdítaná a szülőket, hogy gyer-
mekeikkel az egész középiskolai tanfolyamot végig el-
végeztessék. Ezidőszerint 32 középiskola katonakórháznak 
van berendezve. A miniszter utalt arra, hogy Angliának 

jobban ki kell használnia tudományos erőit és szorosab-
ban kell összekapcsolni a tudományt az iparral, ha ural-
kodó helyzetét a világon fenn akarja tartani. Az egye-
temekkel kapcsolatban valóságos kutatórendszert kell 
meghonosítani. A háború után a versengés még erő-
sebb lesz, ezért szükséges, hogy az egyetemek és mű-
szaki iskolák az iparral bensőbb viszonyba lépjenek és 
az ipar vezetői a művelt munkásokkal érintkezést tart-
sanak fenn. Az ipari kutatás részére külön tanácsot 
(Industrial Research) kell szervezni, a mely nyomban 
megkezdje munkáját ós a kormány részéről egyelőre évi 
25—30.000 font segélyben fog részesülni, mely azonban 
fokozatosan emelendő lesz. Két tényezőnek van döntő 
fontossága az ország iparára és kereskedelmére : az egyik, 
hogy a tehetséges gyermekeket tovább iskolázzák, mert 
ha .12—14 éves korukban hagyják el az iskolát, akkor 
az országtól a legjava erőket vonjuk el. Másodszor kell, 
hogy a nemzet megfelelő állást szerezzen tudományosán 
képzett tehetséges embereknek. Megjegyezzük, hogy Mr. 
J. A. Pease közokt. miniszter az Asquith-minisztérium átala-
kulásakor májusban helyét átadta Mr. Hendersennek, a 
ki a munkásságnak egyik vezére. Az ő működéséhez, 
különösen szoczialistakörökben, nagy reményeket fűznek. 

A bajor elemi iskolákról. A Münchener Neueste 
Nachrichten írja, hogy a háborús év tapasztalatai arra 
indítják a bajor közokt. minisztert, hogy az elemi iskolák 
tantervét átdolgoztassa oly módon, hogy a tantervből 
minden nélkülözhetőt kiküszöbölve, annál több figyelmet 
lehessen az ifjúság testi nevelésére fordítani. Azt tapasz-
talták ugyanis, hogy daczára a megrövidített iskolai 
évnek és a kevesebb heti óraszámnak, a tanulók a tan-
anyagot elvégezték. A tanítási idő szükségszerű csök-
kentését az idézte elő, hogy oly sok tanító bevonult. 
Június végéig 417 bajor tanító részint elesett, részint 
megsebesült. Azonkívül szünnapokat tartottak a győzel-
mek emlékére, továbbá az aranygyűjtő napokon ós má-
jusban a szokott kirándulásokat is megtették. Az sem 
vált a tanítás hátrányára, hogy egy és ugyanazon épü-
letben négy, sőt öt iskola növendékei nyertek oktatást. 
Ez mintegy útmutatás arra nézve, hogy a békeidőben is 
lehetne két iskolát egy épületben összevonni, miáltal a 
drága építkezéseket jobb időkre halaszthatnák. 

A debreczeni egyetemi internátus, habár szűkebb 
keretek között, a háború alatt is folytatja működését. 
700, 600, 480, 280, 140 K-ás helyekre tanulmányi sze-
génységi és a családi viszonyokat feltüntető igazolvány-
nyal folyamodni lehet az internátusi igazgatósághoz 
Debreczenben (Ref. kollégium). 

Tájékoztató a debreczeni magyar királyi tudomány-
egyetem ref. hittudományi karáról és lelkészképző-inté-
zetéről az 1915—16. tanévre vonatkozólag. A hittudo-
mányi karon a beiktatás rendes határideje az I. félévben 
szeptember hó 12 első napja, a IL félévben január hó 
7-től számított 12 nap. Az egyes tanároknál az első fél-
évi beiratás szeptember 15. napjáig eszközlendő. A kik 
valamely elháríthatatlan akadály miatt a fent említett 
határidőn belül beiratkozni nem tudnak, azok kötelesek 
akadályoztatásukat hitelesen igazoló okmányokkal fel-
szerelt kérvényüket a hittudományi kar dékánjához az 
első félévben legkésőbb szeptember 12 ig, a második 
félévben február l-ig benyújtani. A kar dékánja a fel-
vételt október 6-ig, illetőleg a II. félévben február 10 ig 
engedélyezheti. Azok a hallgatók, a kik október 6-ig 
sem volnának képesek beiratkozni, a tanulmányi-, fegyelmi-
és leczkepénz-szabályzat 23. § a értelmébem indokolt s 
bizonyító okmányokkal felszerelt kérvényüket az egyetem 
rektorához nyújtsák be, a ki is az I. félévi beiratkozásra 



október 14-ig, a II. félévire február 18-ig haladékot ad-
hat. A katonai szolgálatot teljesítő hallgatók minden 
engedély nélkül október 8-ig iratkozhatnak. Az I. félévi 
beiktatás a görög nyelvből is osztályzatot magában fog-
laló érettségi bizonyítvány és anyakönyvi kivonat (kereszt-
levél), a felsőbb féléveseknél pedig leczkekönyv alapján 
történik. Máshonnan belépni kívánók távozási bizonyít-
ványt, is kötelesek felmutatni. A lelkészképzés és képe-
sítés szempontjából nélkülözhetetlen egyes kötelező és 
specziális tantárgyakat a hittudományi kar hallgatói a 
debreczeni kollégium szerves részeként létesített lelkész-
képző-intézetben hallgatnak, a hol egyszersmind tudo-
mányos és főképen gyakorlati szemináriumi munkásságra 
is nagy terük és kedvező alkalmuk nyílik a tagoknak. 
A lelkészképzőbe való beiratkozás ideje az egyetemi 
beiktatás és beiratás határidejével azonos. Díjak : a) Az 
egyetem hittudományi karán a beiktatási díj és könyv-
tári illeték 11 K. Tandíj a fizetéses tárgyak után órán-
ként és félévenként 3 K. Betegápolási díj félévenként 
2 K. Tandíjmentesség iránti kérvények a beiratás első 
napjától számított 12 nap alatt a dékáni hivatalhoz adan-
dók be. b) A lelkészképző-intézet tagsági díja féléven-
ként 6 K. Ez összeg a felsőoktatási intézet pénztárába 
fizetendő. Ennek fejében úgy a hittudományi hallgatók, 
valamint az egyetem minden tudományszakának azon 
hallgatói, a kik ennek a felsőoktatási intézetnek félévi 
6 K befizetése által tagjaivá lesznek. Kedvezmények, 
jótétemények. A nevelési és oktatási kívánalmaknak 
minden tekintetben megfelelő és czélszerű berendezésű 
egyetemi internátusba 180 egyetemi hallgató vehető fel. 
Ezek közül 72 hely hittudományi hallgatók számára van 
fenntartva. E 72 theologus ifjú közül 20 fizet egész évre 
140 K-át, 20 fizet 280 K-át, 20 fizet 480 K-át, 12 fizet 
600 K-át. Az internátusba felvetteken kívül még 5 — 10 
theologus ifjú részesülhet tápintézeti ellátásban évi 400 
K-ért, a mely díj épen olyan részletekben fizetendő, mint 
az internátusi díj. Mindezek a díjak csak a mostani 
rendkívüli drágaságra tekintettel vannak így megállapítva. 
Más években alacsonyabbak. A mennyiben felesleges 
hely marad, külön tápintézeti és külön internátusi (táp-
intézeti ellátás nélkül) tagságért is lehet jelentkezni. 
A dijak pusztán bentlakásért (fűtéssel és világítással 
együtt) évi 300 K, pusztán étkezésért 400 K, ebben az 
esetben is a fentírt módon fizetendők. Az internátusról 
részletes felvilágosítást ad az erről kiadott tájékoztató 
füzet, a melyet dr. Mitrovics Gyula internátusi igazgató 
készséggel megküld az érdeklődőknek. Internátusi és 
tápintézeti kedvezményért folyamodványokat 1915 aug. 
20-ig kell beküldeni dr. Mitrovics Gyula internátusi igaz-
gatóhoz. A felvétel eredménye augusztus hó vége előtt 
közhírré tétetik. 

A hajdúböszörményi Kálvineum. A napokban 
vettük az Országos Református Lelkészegyesület tulaj-
donát képező s a hajdúböszörményi ref. Bocskay főgim-
náziummal kapcsolatban álló fiúinternátus (Kálvineum) 
első évéről szóló jelentését. Az intézet igazgatója: Köblös 
Samu főgimn. igazgató 23 oldalon 14 szakaszba fog-
lalva ismerteti az intézet mult évi történetét s adja meg 
a jövőre szükséges felvilágosításokat. Az 1914/15. évben 
ez intézetnek 92 gimn. tanuló növendéke volt, kik 
közül 34 tanulót a Ref. Lelkészegyesület teljes ingyenes, 
6 tanulót féldíjas ellátésban részesített. A többi 52 
tanuló az évi teljes ellátásért 500 koronát fizetett. 
A növendékek nagy részben ref. vallásúak voltak, de 
felvettek róm. kath., gör. kath. és izr. vallású növendé-
keket is. Bő felvilágosítást ad a jelentés a növendékek 
ellátásáról, testi ós szellemi gondozásáról és a tanári 

felügyeletről. A minden ízében modern s a kor kívánal-
mainak teljesen megfelelő intézetbe a jövő évre 120 
tanulót vesznek fel. A magukat felvétetni kívánóknak 
augusztus 20-ig kell írásban jelentkezni a főgimn., vagy 
a Kálvineum igazgatóságánál. Ugyanezen ideig tartoznak 
jelentkezni az intézet volt fizetéses növendékei is, ha 
jövőre helyeiket fenntartani óhajtják. Az évi teljes ellátási 
díj a jövő iskolai évre, a nagyfokú drágaság miatt 600 kor.-
ban van megállapítva. Részletes tájékoztatót és gimn. 
értesítőt megkeresésre szívesen küld az igazgatóság. 

Jelentéstétel a madarak ós fák napjáról. Az 
Országos Állatvédő Egyesület azzal a kérelemmel fordul 
elemi iskoláink vezetőihez, hogyha még eddig nem 
tették meg, küldjék be sürgősen az idei madarak és fák 
napjáról szóló jelentésüket kir. tanfelügyelőségükhöz, 
még azon esetben is, ha nem tartották meg az ünne-
pélyt, jelezve ennek okát. Kinek nincs meg a Néptaní-
tók Lapjának április 15-iki számában megjelent kérdő-
íve, a nélkül tegyen . rövid jelentést. Kívánatos, hogy 
az ünneplés tizedik évében ne legyen hanyatlás e téren, 
ámbár háború van. 

EGYESÜLET. 
A pesti ref. egyházmegye tanítóegyesülete rendes 

évi közgyűlését Alsónémedin 1915 aug. 4-én tartotta 
meg. Emlékezetes közgyűlés marad ez a tanítóegyesü-
letnek azon nagyszabású és megható jubileumi ünneplés 
által, melyet az alsónémedii ref. gyülekezet rendezett 
negyven éve ott szolgáló köztiszteletben és szeretetben 
álló, öreg rektortanítója Varga Lajos tiszteletére. Ott volt 
az ünnepségen az egyházmegye esperese Nagy Ferencz, 
a járás főszolgabírója Teszáry László, nagy számmal 
voltak a lelkészek, nagy számmal jelentek meg szeretett 
elnökük, a már, fájdalom, néhai Borzsák Benő vezetésé-
vel a tanítók s képviseltette magát a község valamennyi 
testülete s zsúfolásig telt meg a templom a gyülekezet 
tagjaival. A közgyűlés délelőtt 10 órakor a templomban 
tartott istentisztelettel kezdődött, melyen a gyülekezet 
lelkésze, Szabó Balázs imádkozott. Istentisztelet után 
Borzsák Benő egyesületi elnök az ő hatalmas hang-
ján tartott lendületes beszéddel megnyitotta a gyűlést s 
felolvasta a dunamelléki egyházkerület püspökhelyette-
sének, Petri Eleknek a jubilánshoz intézett meleghangú 
üdvözlőlevelét. Az úrasztala mellett, a szószék alatt ült 
az ünneplősereg központjában az öreg jubiláns család-
jával. Az üdvözlések sorát Nagy Ferencz esperes kez-
dette meg az egyházmegye nevében nagy figyelmet keltő 
tartalmas beszéddel köszöntve az ünnepeltet. A pesti 
egyházmegye tanítótestülete nevében Fülöp Béla tótfalusi 
tanító szólott a nehéz pályán nagy eredményt, mindenek 
szeretetét megnyert tanítóhoz. Sztankovits László községi 
főjegyző a község képviselőtestületének üdvözletét tol-
mácsolta, felolvasta a képviselőtestület díszesen kiállított, 
meleg szeretettel, szárnyalóan megírt jegyzőkönyvi hatá-
rozatát, melyetátadott a jubilánsnak. Ugyancsak jegyző-
könyvi határozattal üdvözölte a jubilánst a róm. kath. 
egyház, mely üdvözletet Gruber Károly tanító adta át. 
Üdvözölték még a zsidó hitközség, az alsónémedii taka-
rékpénztár, a fitanítványok, a nőtanitványok, az ifjúsági 
egyesület, Csenki Imre tanító a tanítársak nevében. Az 
ócsai ref. egyház ezüstveretű díszes szivartárczát kül-
dött Perjessy Károly lelkész által. Az alsónémedii gyü-
lekezet nevében a lelkész, Szabó Balázs üdvözölte az 
ünnepeltet családjával együtt s a gyülekezet és a tisz-
telők közadakozásból vett ajándékát, egy aranyórát adott 
át emlékül. Végül a presbitérium ajándékát, egy képes 



nagy bibliát, a gondnok, Koszta Péter adta át, meleg 
szavakkal fejezve ki jókívánatait A sok üdvözletre az 
ünnepelt meghatva, maga is többször könnyezve, a gyü-
lekezet sok tagját hangos zokogásra indítva, válaszolt. 
Elhihettük neki, hogy ő, kit különösen az utóbbi évek-
ben annyi csapás ért, leánya özvegyen maradt, fia a 
harcztéren béna lett, másik fia másodszor visszainduló-
ban a harcztérre, ezt a napot élete legszebb, legboldo-
gabb napjának tartja. -—• Á közgyűlés már ezután gyors 
lefolyású volt. Néhány tárgyat gyorsan elintézve, ebédre 
ültünk össze, a nagyvendéglőben. 117-en ültünk két 
asztal mellett. Néhány talpraesett köszöntő után, melyek 
között utoljára hallottuk s láttuk megcsillani Borzsák 
Benő kedves humorát, szétoszlott kedves emlékekkel a 
messze igyekvő nagy társaság. Sz. B. 

G Y Á S Z R O V A T . 

A monori ref. egyház presbitériuma fájdalommal, 
de Isten akaratán való megnyugvással, szent hitünk ígé-
reteinek beteljesedése felől való tökéletes reménységben 
tudatja, hogy Borzsák Benő, az egyháznak 37 éven át 
köztiszteletben és szeretetben álló tanítója, illetve ének-
vezére, életének 59-ik évében f. é. aug. hó 15-én d. u. 
fél 4 órakor Budapesten meghalt. A megboldogult földi 
maradványait f. é. augusztus 17-én d. u. fél 5 órakor 
temették a Mátyás király-u. 4. sz. gyászházból, a temp-
lomban tartott gyászszertartással a monori ref. temetőben. 

Toman Irén, az ókécskei ref. egyház óvónője f. 
hó 4.-én d. u. 2 órakor hosszabb szenvedés után elhunyt. 

Dr. Szalacsy Lajos kir. tanácsos, a győri refor-
mátus gyülekezet főgondnoka július hó 29-én elhunyt; 
temetése augusztus 2-án délután volt. 

Nyáregyházi Nagy Hermina, néhai Nagy Gedeon-
nak, a drégelypalánki ref. egyházmegye volt esperesének 
özvegye 67 éves korában Nagymaroson, július 31-én 
csöndesen elhunyt. 

Hősi halál. Gál Jenő, a hajdúböszörményi ref. 
Bocskay-főgimnázium jeles tanára életének 35., hajdú-
böszörményi'tanári szolgálatának harmadik évében május 
hó 7-én Galicziában a Brzostek mellett vívott ütközetben 
hősi halált halt. 0 a harmadik böszörményi tanár, a ki 
a háborúban halt meg. — Leelössy István, a debreczeni 
tudományegyetem IV. éves theologiai hallgatója, a ki 
mint hadi önkéntes és hadapród a hármas honvéd-
gyalogezred vitézeivel együtt a délnyugati hadszíntéren 
a király és a haza legmagasabb szolgálatát teljesítette, 
az Isonzo mellett vívott élet-haláltusában fején meg-
sebesült és e sebe következtében a gráczi helyőrségi 
kórházban folyó hó negyedik napján meghalt. A boldo-
gult derék ifjú a nemrég elhalt Leelőssy István kismarjai 
nyugalmazott ref. lelkésztársunk tehetséges és szépremé-
nyű fia volt, a kinek porrá válandó földi részeit az 
özvegy édes anyja hazaszállíttatta és honi sírban helyezte 
végső nyugalomra. A szent és igaz ügyünk diadaláért 
ifjúi lelke teljes elszántságával és rettenhetetlen bátor-
sággal küzdött és dicsőséges véget ért hős honvéd-
theologus emlékét méltó kegyelettel őrizzük meg. — Gede 
István biharugrai, Kiss Mihály anti, Papp János erdő-

gyoroki, Kúti Ferencz szentesi ref. tanítók, a legszen-
tebb kötelesség teljesítése közben, a hazáért hősi halált 
haltak. 

Áldott legyen emlékezetük. 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K . 
<>. L. Bogdány. Hogy mit szólunk a „L-t" Új Salabakterének 

pennaserczegtetéséhez ? Hát semmi különöset, csak azt, hogy éret-
lenség dolgában méltó vetélytársa ama nagy „öreg"-nek, bár a 
stílus avasságának utánzásában messze mögötte marad. Azt meg 
egyenesen jóleső érzéssel vettük, hogy lapunkat a Hortobágyon 
a „szentek hegedüjé"-nek nevezik. Mindenesetre inkább legyen egy 
egyházi lap hangban és szellemben „szentek hegedűje", mint de-
magógok hordója, a melyről minden zengő érez és pengő czim-
balom belezengheti a világba a maga korteshangú, idült elvtelen-
ség angolkórjában szenvedő mondanivalóját. Inkább szentek hege-
dűje harmonikus melódiákra hangszerelve, mint egyházi életünk 
szellemi vadvizeinek fő-fő levezető-csatornája. 

T. B. Szeremle. Megérkezett. Kiadtuk bírálatra. Az ered-
ményről értesítjük. Azt a hosszabbat bajosan használhatnánk, mert 
verseket folytatásokban nem közölhetünk. 

Balatoni . Köszönjük. Kézirattorlódás miatt később jöhet. 

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

H I R D E T E S E K . 

E R Z S É B E T K I R Á L Y N É S Z A L L O 
Budapest, IV. Ker., Egyetem-utcza 5. szám. 
Régi jő h í r . i evű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központ jában. A mult évben újonan épült m i n d e n modern 
kényelemmel felszerelt ha temele tes házzal bővült . — Szoba-
árak 3 koronátó l . Szabó Imre , szállodás. 

EvangeliKus isKoláK figyelmébe! 

60,000 
példányban fogyott el eddig a Bognár Endre-fé le 

„ L u t h e r M á r t o n Kis Kátéja" 
cz. tanHönyv. Ez a tény e léggé bizonyítja e Kis KönyvecsKe 
használhatóságát . Ára 60 fill. Mutatványpéldánnyal sz ívesen 
szolgál a Kiadóczég RÖTTIG GUSZTÁV ÉS FIA, SOPRON. 

D I P r i F D O T T Ó g ő z ü z e m r e b e r e n d e z e t t csász. 
IvICUCtV vf 1 í v és kir. udvar i 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 Szentsir 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező iizetési 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 ós hangolásokat a legmérsókeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 



A l e g j o b b 

k á l y h á k a t és k a n d a l l ó k a t 

H B I M H . » i » i d a p e » t , 

cjsász.éLl-1 éa krlréilyl 
udvari szállító 

T J 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 s k o l á k , i r o d á k s t b . r ó s s 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 a z n á l a t b a n . 

V a l ó d i 
o s a k e z z e 

a T ó d ő -
^ e g y g y e l . 

M E I D I N C E R - Ű F E N 

fa H. H E I M ^ 
Prospektusoké*költségvetések Ingyen és bérmentvt. 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 
Budapesten Thonet-udvarban. 

M a r i a V o i ^ r i e u t c a i a I O . 

£IOé maByar óragyár gfizarA-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

K I Ü L L E K J Á N O S 
utóda M A J E R KÁROLY 

Budapest, VI I . , Thököiy-út 5 2 . 
(Saját ház.) 

Képes ár jegyzékek , kö l t s ég -
j egyzékek ingyen. 

É p e n m o s t j e l e n t m e g a hazai protes táns egyhá-
zak nagy imádságírójának 

Szolnoky Gerzsonnak 

Háborús idők 
imádságos könyve 
h a d b a v o n u l t a k és azok csa ládja i számára czimű munkája. 

Tartalmaz 55, a gyorsan változó v i szom ok között is 
minden alkalomra és úgy a k a t o n á k , mint az i t t h o n m a r a -
d o t t a k számára megfelelő imádságot, ezenkívül zsoltárokat 
és dicséreteket . 

A 180 o l d a l r a t e r j edő I2V2X8V2 cm. nagyságú, 
z s e b b e t e h e t ő imádságos könyvnek b o l t i á r a d í s ze s ke -
m é n y k ö t é s b e n 1 k o r o n a , 10 d a r a b v é t e l n é l 90 f i l l é r . 

100 d a r a b v é t e l n é l 75 f i l l é r . 

Kapható 

Hegedűs és Sándor 
protestáns irodalmi könyvkíadóhivatalában 

Debreczenben 

fl lelkész urah szíves figyelmébe a jánl juk a kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltsegnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
16u alaKban 14 cm m a g a s é s 10 cm széles . 

Vászon- é s fé lbőrkötésben . . 1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és bor júbőrkö tésben . . . 8.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Celluloid- és kr is tá lykötésben . 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 

8° alaKban 17Va c m m a g a s é s II cm szé les . 
Vászon- és fé lbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és bo r júbőrkö té sben . . . 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 óhaj t ja , készséggel 
ha j 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. 

S e b e s ü l t KatonáK s z ó r a k o z t a t á s á r a különösen alkalmas 
a „ K o s z o r ú " czímen eddig megjelent 210 füzet, melynek 
ára számonkint és póldányonkint 8 üli. — Ha egyszerre 
legalább 500 példány (40 kor. értékű) lesz megrendelve és 
a pénzt előre megkapjuk, 25%-os árengedményt adunk, de 
a postaköltséget a megrendelő viseli. A füzeteket a „Ref. 
gyete mes konvent" által sebesült katonák részére kijelölt 

számokból válogatjuk egybe. 

HornyánszKy Viktor KönyvKiadóhi-
vatala Budapest, V., AKadémia-u. 4. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és kitűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

" H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mil l ió korona 
évi árúforgalommal. 

H H S 



Hollós és Qiiíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIII. ker., Máría-utcza II. szám. Telefon: József 34—10. 

m "CWÍ52B" 

Elvállalnak mínden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, 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 lelkészi- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. & Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánat ra személyesen is 
megjelennek, va lamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. . . 

HÁBORÚS EGYHÁZI IRODALOM: 
BIRTHA JÓZSEF. H á b o r ú s b e s z é d e k és i m á k . . .—.50 

FÜLÖP BÉLA. Búcsúz t a tók . Hadban elesettek felett . 1.— 
KISS JÓZSEF. Egyház i b e s z é d e k v i l á g h á b o r ú ide jén 3.40 
Dr. LENCZ GÉZA. Beszédek és imák h á b o r ú i alkal-

m a k r a . II. kötet 5.— 
LUKÁCSY IMRE. ímé h a m a r e l jövök. Egyházi beszédek 1.80 
SOÓS KÁROLY. Is ten és h a z a m i n d e n ü n k . . . . 1.20 
SZAPPANOS GY. I s t en re b í zom m a g a m a t . Egyházi be-

szédek 3.— 
SZENTKIRÁLYI K. I m á d s á g o k és b e s z é d e k h á b o r ú s 

i d ő b e n I. kötet. —.80; II. 1 — ; III 2 — 
SZÜTS L. Egyház i b e s z é d e k h á b o r ú s a l k a l m a k r a —.50 

1 20 n n n n » » 

EGYÉB THEOLOGIAI ÚJDONSÁGOK: 
BERNÁT ISTVÁN. Az igazi é le t fe lé 1.20 
KIRNER A. BERTALAN. B e t e g á p o l ó l e lkész m u n k á j a 

a v i l á g h á b o r ú b a n —.50 
KISS GÉZA. Új M a g y a r o r s z á g és k e r e s z t y é n s é g . . 1 — 

LUKÁCSY I. Kr isz tus v i s s z a j ö v e t e l e . Fűzve 4.20; kötve 5 — 
DR. SZABÓ ALADÁR. J é z u s é le te . Fűzve 3.— ; kötve 5 — 
IFJ. SZABÓ ALADÁR. A b o l d o g s á g fe l t é te le i . (Nyolcz 

elmélkedés) 1.— 
IFJ. VICTOR JÁNOS. J ézus ö n a r c z k é p e i . (Hat elmél-

kedés) 2 — 

LEGÚJABB HÁBORÚS IMÁDSÁGOS-
KÖNYVEK: 

BIRTHA JÓZSEF. Őrangya l . Imakönyv katonák és itt-
lionmaradottak számára —.30 

KERESZTESI KÁROLY. Ima, s z ü k s é g s h á b o r ú i d e j é n —.25 
MURÁNYI JÁNOS. Szün te l en i m á d k o z z a t o k ! . . . - . 2 0 
NAGY : Ne f é l j , — csak h i g y j ! —.20 

VILÁGHÁBORÚ PONTOS TÉRKÉPEI 
A 2.50 KORONA. 

Galiczia, O l a s z o r s z á g , Sze rb i a , F r a n c z i a o r s z á g , 
O r o s z o r s z á g b a n ( S z i b é r i á b a n ) levő h a d i f o g l y o k 
t é r k é p e i 1 — 

Kaphatók: 

Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 2 4 3 2 . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ESISKOL Al LAP 
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 kiadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKE1 P A P I S T V Á N . 

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

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, 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 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 : Szabályszerű viaskodás. Gombos Lajos. — V e z é r o z i k k : Keresztyén szépirodalom. Mura-
közy Gyula. — K r ó n i k a : Nagy forgalom, csekély haszon. Kárpáti falvak. Püspöki lemondás. — T á r e z a : Apróságok 
dr. Baksay Sándor életéből. — B e l f ö l d : Falusi levél. Balatoni. Holtponton az iratterjesztés. — K ü l f ö l d : Németország. 
m. k. — I r o d a l o m : Lukácsy Imre: ímé hamar eljövök, v. — E g y h á z . — I s k o l a . — Gyász rova t . — P á l y á z a t . — 
Szerkesztői üzenetek. — Hirdetések. 

Az Élet Könyvéből. 

Szabályszerű viaskodás. 
„Ha küzd is valaki, nem 

koronáztatik meg, ha nem sza-
bályszerűen küzd." 

II. Tim.. 2 : 5. 

Sok vérbe került, míg három hónapja, hogy hadaink 
győzelmesen haladnak előre. Mit jelentett volna a sok 
kudarcz idején, ha arra az álláspontra helyezkedik had-
vezetőségünk, hogy megmarad a „tanulatlan küzködés" 
korlátai között, vagy desperáltan lemond a továbbiak-
ról? A veszteségek megtanították a mindenben tapasz-
talt, óvatos szabályszerű viaskodásra! 

A küzdés magában véve nem sokat jelent, sőt 
egyenesen haszontalan, felesleges idő és anyagi dolgok 
pazarlása, az okosság, czél figyelembevétele nélkül. Az 
emberi életben is épen úgy meg kell lenni annak a 
rátermettségnek, mely szembenéz az élet küzdelmeivel, 
bajaival, mely felveszi a küzdelmet akárminő ellenség-
gel. „Küzdelem a létért", mondották a mult század em-
berei, „az ember élete". És ha a mostani nehéz idők 
reánk szakadt gondját, könnyét, fájdalmát, a minden-
napi élet terhes kötelességeit vesszük szemügyre, még 
inkább igaz a fenti mondás. Az élet nagy küzdőtér, a hol 
nemcsak nagy elvek, igazságok vívnak csatát, hanem a 
„kis emberek" apró gondjai is nehezen találnak megoldást. 

Az élet nem a felelőtlen, semmi törvény által nem 
korlátolt valami, hanem a felelős emberek meggondolt, 
sokszor késhegyig menő harcza. Az igazság harczol a 
gonoszság ellen, a világosság a sötétség ellen és min-
den ember valamelyik csoporthoz tartozik. Balga baj-
vívó az, a ki nem ismeri a bajvívás fogásait és mégis 
kész kitenni életét a veszedelemnek. Az élet porondján 
meg egyenesen kérlelhetetlen ellenségek viaskodnak 
egymással és nagyon balga az az ember, a ki nem 
tulajdonít nagy jelentőséget az életnek, nem köti életét 

az isten adta törvényekhez, nem gondol a „csúf vég", 
vagy „dicső jövő" lehetőségeivel. 

Az emberek legtöbbjót fel kell rázni az élet tuda-
tos, nehéz harczára, a melynek feltételei vannak! Fél-
karú bajvívó az, a ki figyelmen kíviil hagyja az erkölcsi 
élet követelményeit, a léleknek azt az értékét, mellyel 
szemben a világ egészen eltörpül (Mat. 16:26.). Van 
erkölcsi élet, lelki törvények, a melyek figyelmen kívül 
hagyása teljes kudarczra vár. Hiába minden erőlködés, 
küzdés a földön, ha a normákat valaki kitörli botorul 
életéből, csak vesztesként hagyja el az élet porondját! 
A korona csak a szabályszerűen viaskodóé! 

Közelebbről minden lelkész küzd az evangélium 
diadaláért, legalább is a feltétel ez. Minden protestáns 
lelkész a világosság, haladás bajnoka, természetesen az 
egy; keskeny úton keresztül (Csel. 4:12.). Gyönyörű 
nevet adtak történészeink a mult idők hű lelkészeinek : 
„bajnokok, bajvívók". Minden lelkész az, a kik nem 
vagdoshatják a levegőt, hanem az ellenség „elevenjére" 
kell vágniok. Az evangélium értéke ne szálljon le a baj-
vívók előtt; a m i fegyvereink nem testiek, „hanem erő-
sek az Istennek, erősségek lerontására" (2. Kor. 10:4.). 
Egész sereg fegyver áll rendelkezésünkre (Ef. 6 :11—17.), 
a melyekkel bátran és a diadal teljes bekövetkezésének 
reményével szembeállhatunk a modern, ravasz, üres ellen-
ségekkel. 

Legyen meg bennünk annak teljes tudata, hogy 
az Isten és a gonoszság közti tusa felette komoly. 
Legyünk tudatában a nehéz küzdelmeknek, használjuk 
a régi kipróbált fegyvereket. Az eredmény, a siker fel-
tétlen követelménye: vegyük fel a harczot nyiltan az 
ellen, a mi gonosz, istentelen, aljas, erkölcstelen és a 
„késhegyig menő harcz", ha tudunk és akarunk szabá-
lyosan viaskodni, diadalt arat. 

Szabályszerűen küzdve „felettébb diadalmaskodunk 
az által, a ki minket szeretett", a ki előre kijelentette: 
„Én legyőztem a világot!" Gombos Lajos. 



KERESZTYEN SZÉPIRODALOM. 

Az idők kedvező jele, hogy időszerűvé válhatott 
a keresztyén szépirodalom kérdése, mi úgy viszonylik 
a keresztyénség erőket termelő munkásságához, mint a 
virágos kert valamilyen gazdasághoz. Zsellérföldön nem 
fognak parkot ültetni. Ez a szükséges pazarlás okvet-
lenül bizonyos többletet felmutató gazdálkodásra utal. 
S az idők szomorú jele másrészt, hogy csak most kerül-
het szőnyegre a keresztyén szépirodalom megteremtésé-
nek kérdése, mert ez egyúttal kiáltó bizonysága annak, 
hogy ilyen irodalom nálunk nincs és nem volt eddig. 

A kik hivatottam vagy „invita Minerva" eddig ily-
nemű műveket teremtettek, azok — úgy tetszik — téves 
szempontokból indultak ki. A keresztyén szépirodalom 
— művészet. S mint művészet, természeténél fogva uti-
litárius szempontból — czéltalan czél, gyönyörködtetés. 
Annak a húrnak megpendítése, a mit esztétikai érzéknek 
hívnak. Általában a keresztyén és a profán szépirodalom 
között nem lehet olyan mély árkot ásni. Mindakettő — 
mint minden művészet — az élet utánzása, átvetítése 
művészi egyéniségeken. Mindakettő ugyanaz a növény, 
csak más-más talajba ültetve. A profán lírikus dallá 
csiszolja a maga hullámzó, forrongó érzésvilágát, bánatát 
és örömét. Nem akarja másra rákényszeríteni az érzé-
seit, ha azonban igazi belépő-jegye van a „szent ber-
kekbe", akkor visszhangot fog kelteni legalább abban a 
körben, mellyel rokon s mely nagyrészt formálta őt. 
A keresztyén lírikus ugyanezt teszi. Nem misszionálni 
akar, csak — engedve a belső kényszerűségnek — ki-
dalolni a saját érzéseit. A vele rokonérzésű lelkek — 
minden parancs nélkül — fognak rezonálni, mint a hang-
villa zöngését folytatja és erősíti a vele egy alaphangú 
zönge-szekrény. 

A regényre és novellára ugyanez áll. Míg az egyik 
író egy Isten és hit nélkül törtető társadalom vajúdásait, 
lelki élményeit önti művészi formába, addig a másik, a 
keresztyén ember, az evangéliumi élet megnyilvánulásait, 
problémáit, harczát, vívódásait, örömét világítja meg a 
művészete fényével. Mindakettő a való életen áll. A két 
különböző élet tényei különböző sziklakövek ; a művészet 
— a mivel kifaragják — ugyanaz, annak törvényei nem 
változnak, csak az anyag változik, a mivel dolgoznak. 
A keresztyén élet s annak élményei ki voltak eddig 
zárva a modern irodalomból. Ha egyáltalán kétségbe 
nem vonták a valóságát, pathologikus tünetnek tartották. 
A kik elvétve ezt az életet is festeni akarták, a Pegazust 
befogták a művészi termelés természetétől idegen czélok 
(hitébresztés, javítás) kocsijába. Ilyen nagy és súlyos 
teher előtt a Pegazus is kidőlt, kivált ha nem volt valami 
délczeg paripa . . . 

Félreértés kikerülése végett azonban megjegyezzük, 
hogy a keresztyén szépirodalom is megerősítheti, meg-
pecsételheti a keresztyén igazságokat, mint megteszi ezt 
a reális keresztyén élet. Az erkölcsi világrend valósága 
kell, hogy itt jobban, mint bárhol kibontakozzék. Legyen 

szembetűnő, hogy a keresztyén világnézet olyan helyet 
foglal az életben, mint a termés arany az őt befoglaló 
kődarabban. Az teszi értékessé az életet. De mindez 
megtörténhetik a valódi, megtérő keresztyén élet művészi 
rajzolása által; sőt —- csakis ez által történhetik meg. 
Nem kell azért a novella minden sorának hangosan 
kiábálni a tanulságot. Ha jó a munka, az erkölcsi igaz-
ságot harsonaszó nélkül is meghallhatni benne ; ha rossz, 
akkor minden ismétlés mellett sem hisszük el. Legyen 
húsuk és vérük az embereknek : az életből lépjenek be a 
művészetbe, ne a gyermekmesék óriás arányokat teremtő 
világából és megunt irodalmi klisé-alakok táborából. 
A hol hit és némi felcsillanása mutatkozik a keresztyén 
életnek, miért ne láthatnánk ott egy mindennapi élet 
porától bevert embert, gyári munkást, hivatalnokot, miért 
kell rögtön egj túl ideálizált, minden gyöngeségtől ment, 
sem másutt, sem a „két magyar hazában" nem ismert, 
légies lelkésznek megszemélyesíteni az evangéliumot? 
Szóval: keresztyén szépirodalomra van szükség és nem-
csak a helyett nyújtott, irodalomba mártott prédikácziókra. 
Találjon a keresztyén ember, mikor leteszi a napi munka 
kalapácsát és gondjait — szórakoztató, üdítő művészi 
olvasmányokra. Ha a keresztyénség nem szorul csak a 
templom szűk falai közé s a hívő ember életét nem 
szakíthatja kétfelé, akkor szórakozásában, művészi igé-
nyeiben is keresztyénnek kell lennie s az irodalomnak 
követnie kell őt ide is. 

Ilyen értelemben vett szépirodalmunk pedig nincs. 
Mikor egyik budapesti lelkészi hivatalban egy meggyő-
ződésből áttérő úri nő kért ilyen munkákat, nem találtak 
számára mást, mint Szabolcska, Vargha Gy.-né verseit 
és Slieldonnak: „Az 0 nyomdokain" czímű művészettel 
megírt gyönyörű utópiáját. Meglévő egyházi lapjaink egy-
egy verssel képviseltetik a szépirodalmat. Van, a melyik 
czélján és feladatán kívül állónak tartja, hogy kapuját 
megnyissa az ilyen rímes sorok előtt. Legtöbbje ezeknek 
a verseknek valóban egy-egy szívből kipattanó érzés-
darab ; tiszta, komoly, vallásos hangulat, melyekből csak 
a művészetnek csodálatos, alakító ereje hiányzik. Né-
melyiktől a technikai készség is — rímelés, versforma 
tekintetében — feltűnően távol áll. A „magna voluisse 
sat est" térhódítása ez a Múzsáknál. 

Az elbeszélő prózát a Prot. Irodalmi Társaság fű-
zögeti koszorúkba. Távol legyen, hogy valaki ezeknek 
a népiesen, népnek írt irányzatos elbeszéléseknek jelen-
tőségét és hasznát kisebbíteni akarná. Nem emelkednek 
magasabbra a nádfödeles házaknál s csöndes téli estéken 
erkölcsi igazságokat testesítő alakokkal népesítik be az 
álmos félhomályt. A gondviselés útjainak nagy miszté-
riumát, Isten csodálatos hatalmát a mesék szárnyain 
viszik a télben álmodó házakba és lelkekbe. Művészi 
szempontból való megítélésre azonban nem tarthatnak 
igényt. A hű fiúk, a Rómeók és Júliák, véletlenül meg-
hallott, megtérítő imádság, vagy harangszó, a „deus ex 
machinák" minden cselekmény kibogozásánál, a sovány 
epikai lére engedett történeti tények nem kérték, nem 



is akarják, hogy valaki nagyító üveggel keresse bennük 
a művészetet. 

De, ha így áll a dolog, ha nincs keresztyén szép-
irodalmunk és ha kellene lenni — kitől várhatnók az 
inicziatívát ? 

A kereslet és kínálat egymást befolyásolják. A ka-
tholikusok kerestek szépirodalmat és megteremtették az 
„Élet"-et. Ennek a kelendősége a tisztább hangokat 
megpendítő lírikusaink olvasottsága, beszédes bizonysága, 
hogy a magyar közönség általában keresi és szívesebben 
hallja a régi — talán nem mindig új —érzéseke t 
zengő lantot, mint a modernek „fekete zongorájának" 
néha művészi, de nem mindig érthető játékát. A kiknek 
a sajtó és a nyomda most kezében van, azok talán „egy 
hitközségből" valók, de az életük és elveik felekezet-
nélküliek s az olvasók esztétikai szomj óságának — követ-
kezetesen önmagukhoz — csak egy fajta művészetet 
szeretnek kínálni. Nem kell ennek a meglevő irodalom-
nak létjogosultságát kétségbe vonni annak a megállapí-
tásához, hogy a kereslet szempontjából is megvan a lét-
alapja a keresztyén szépirodalomnak, a melyik még 
nincs megteremtve. 

A kiáltó szükség egy keresztijén szépirodalmi lapra 
utalna, mely irányítaná, formálná a keresztyén családok 
gondolatvilágát, megadná a helyes szempontokat művészet-
pártolásuknak s a művészet védjegyével nem perverz 
érzéseket és gondolatokat szállítana. 

Most azonban, mikor szinte minden falevél elő-
fizetési felhívás minden rendű, rangú lapra, revűre stb. 
s többen szerkesztenek, mint olvasnak, egy ilyen lapnak 
előkészítés nélkül nehéz lenne utat törni. Felállítása 
szorosan belekapcsolódik a ref. nyomda kérdésébe. Buda-
pesten egy komoly, az üzleti szellemet s az áldozat-
készséget a keresztyénségben egyesítő nyomda gazdagon 
felvirágozna azzal a légió hivatalos, egyesületi és magán-
kiadvánnyal, mivel mink a hozzánk közönyös, sokszor 
ellenséges szellemű vállalatokat istápoljuk. Egy ilyen 
keresztyén gazdaságnak könnyű lenne virágos kertet 
teremteni. 

De míg ez a terv a plátói eszmék magasságából 
leér a valóságba, vájjon nem lehetne a meglevő egyházi 
lapoknak, vagy egy lapnak ingyen, szívességből bekül-
dött s sokszor szívességből kiadott irodalmi termékek 
helyett megkísérelni, hogy komoly s elismert írók tevé-
kenységét ilyen térre irányítsák ? A mi prot. és tekinté-
lyes revünkből, a Prot. Szemléből is szinte kikiált a 
szépirodalom hiánya. Nem lehetne ezzel még színesebbé, 
elevenebbé tenni? Minden efajtafolyóirat, akár a Figyelőt, 
akár a komoly Budapesti Szemlét, akár bármilyen ily-
nemű folyóiratot hozzunk fel például, elismeri, hogy a 
szépirodalom is — irodalom. Ebből következőleg bizo-
nyos, hogy a ' prot. szépirodalom pártolása a Prot. Iro-
dalmi Társasághoz kiált segélyért. 

Keresztyén lírát könnyen lehetteremteni; Szabolcska, 
Lampérth, Gyökössy, Baja M. Maday hamar megterem-
tették a maguk olvasóközönségét. Próza még nincs, de 

lehet, mert kell lenni. Az „Ébresztő" — egy ker. ifjú-
sági lap — megpróbál kísérletezni most ősztől fogva 
szerényen, de komoly törekvéssel e téren, csak eredeti 
és minden esetben honorált munkák kiadásával. Hátha 
az ő kísérletezése s hátha ez a szerény pár sor nem 
lesz csak kiáltó szó a nagy, visszhangtalan, pusztába 
hiába kiáltó szó ? ! 

Muraközy Gyula. 

KRÓNIKA. 

Nagy forgalom, csekély haszon. 

Semmi sem áll most távolabb tőlünk, mint hogy 
bántani kívánjuk kath. atyánkfíait. Nem is cselekszünk 
mást, mint a „Jézusom örömöm" cz. lapjuknak júliusi 
számából idézzük az alábbiakat : 

„A ki havonként 2 fillér, vagy évenként 24 fillér 
alamizsnát ad, akkor a szövetség tagja lesz ós színes 
felvételi képet és kláver-érmecskét kap. A gyermek-
szövetség alapítói, vezetői és tagjai a Kláver szent Péter-
társulat résztvevői és mint ilyenek részesülnek mindazon 
búcsúkban, melyeket XIII. Leo és X. Pius a társulat 
tagjainak engedélyezett. Az összes tagoknak továbbá 
részük van mindazon szentmisékben, illetve szentáldo-
zásokban, melyeket a Kláver-társulattól támogatott szá-
mos hithirdető és hithirdető nővér, valamint a keresztény 
négerek végeznek. Ajánlatos, hogy a tagok mindennap 
mondják el az Afrika megtéréséért való imát (300 napi 
búcsú). 

íme beszámolok egyhónapi működésünkről: 
A tagok száma 48. Ezek közül előfizető a néger 

lapra 4. Elmondott imádság 872, szentáldozás értük 40. 
Pénzadomány 3 K. Ezüstpapír 25 dgt\ Fémhulladék 2 kgr." 

Istenem, milyen boldogság is lehet az, hogy havon-
ként 2 (azaz kettő) fillért fizetek, s nemcsak képet és 
érmecskét kapok, hanem részem van két pápa (Leó és 
Pius) által engedélyezett extra búcsúkban, továbbá a 
Kláver-Társulat misszionáriusai és négereik által végzett 
szentmisékben. Nagy forgalom, csekély haszon ! Ez mo-
dern felfogás. Ezzel még nincs ám vége. Elmondok egy 
kis imát, s kimondottan kerekszám 300 napi búcsút 
kapok érte onnét fölülről. Ki tudna ezeknek a csábító 
ajánlatoknak ellentállani ? Eszembe jut, hogy a falusi 
vásárokban láttam üzleti embereket, a kik messze har-
sonázták, hogy levélpapír, bajuszpedrő, fogkrém, kalen-
dárium, stb. stb. együttvéve csak 10 krajczár, ez még 
mind semmi kérem, ráadásul egy bicsakot, egy sárkefét 
és még nem tudom micsodát. És mindez együttvéve 
még mindig 10 krajczár . . . 

Beszámol az alapító az egyhónapi működésről is. 
Pompás kis számok így egymás mellett: „imádság 872". 
Ez szorzandó 300 napi búcsúval, tehát egy hónap alatt 
261 ezer és 600 napi búcsú! Ez aztán forgalom. Sze-
gény jó Istennek mennyi gondot okozhat erről pontos 
számadást vezetni! Most jön a java : 261,600 napi búcsú 



után pénzadomány: 3, azaz három korona. Nem szabad 
ám ezen csodálkozni! H.jah, kérem a napi búcsúk nem 
kerülnek pénzbe, azután meg ez összeg pótlására szol-
gál: „ezüstpapír 25 dgr. és fémhulladék 2 kgr." A kom-
mentálást rábízzuk a nyájas olvasóra! 

Kárpáti falvak. 

Nekünk sem tetszik a kárpáti falvaknak új név-
adogatása. Igazat adunk e tekintetben a különböző fel-
szólalóknak. Megvalljuk, előttünk mégsem a névadás a 
fontos, hanem az, hogy azok a falvak valósággal teljes 
egészükben felépüljenek. Úgy ne járjunk, hogy egy falu-
ban felépül 8—10 ház modern villaalakban, nagy, tük-
rös ablakokkal, oldalában márvány emléktáblával, bogy 
építtette x. y., s ezekbe beleülnek a protekeziós alakok. 
A gyámoltalanabbja pedig nyomoroghat majd a maga 
kezével iszkábált viskókban. 

Nagyon emlegetik a nyaralás kérdését is. Nehogy 
úgy oldják meg, hogy a tisztelt jószívű hazafi felépítteti 
a házat, de csak télre adja át a tulajdonosának, nyáron 
pedig abban kíván nyaralni. No de megbízunk e tekin-
tetben is a hatóságokban. 

Most csak az alföldi nagy református városaink és 
helységeink figyelmét kívánjuk valamire felhívni. Nagy-
kőrös, Kecskemét, a nagy kún városok valamennyien 
buzgólkodnak a maguk falvának felépítésében. Igen he-
lyesen van ez így. Csak arra kérjük őket, hogy a temp-
lomról, az Isten-házáról el ne feledkezzenek! Elsősorban 
a magunk cselédire kell gondolnunk. Református egyház 
alig néhány lehet ott a felvidéken. Ezeknek a református 
egyházaknak templomát és iskoláját kell rendbehozni a 
begyűlő adományokból és az 1%"0 S pótadóból nagy és 
híres református városainknak. Úgyis minduntalan a 
magyarosítást emlegetik, reméljük, hogy azoknak nem 
kell hátratételt szenvedniük, a kik már magyaroknak 
születtek? Lutheránus egyház már nagyobb számmal 
található. Másodsorban ezeknek a testvéregyházaknak 
templomát, paplakát, iskoláját ajánljuk a kárpáti falva-
kat építő véreink és hitfeleink figyelmébe. 

Püspöki lemondás. 

Egyház-rovatunkban közöljük a napilapok nyomán 
azt a feltűnő hírt, hogy Gyurátz Ferencz, a dunántúli 
evangélikus püspök lemondott. A kerületi közgyűlés kéré-
sére csupán a háború tartamára kész még tisztét viselni. 
Mi nagy tisztelettel hajlunk meg ez elhatározás előtt, 
főleg, ha indokait is figyelembe vesszük: „74 éves 
vagyok, a sok munka megtört immár". Nem közönséges 
lelki nagyságra mutat ez az őszinte beszéd. Elhisszük 
mindnyájan, hogy egy 74 éves férfiú, a ki évek hosszú 
során keresztül hordozta a munka terhét és pedig mindig 
egész erővel, egész lélekkel: kezeit fáradtaknak érzi a 
kormányrúd tartásánál. Gyurátz püspök nagysága épen 
abban áll, hogy ezt nemcsak érzi, hanem ki is mondja 
és a konzekvencziát is levonja belőle. Cselekedetének 
nagyságát csak az tudná teljes egészében méltányolni, 

a ki maga is volt már magas polczon és onnét önként 
hajlandó volt távozni. 

Különben a mi egyházunkban igen szokatlan is a 
püspöki lemondás. Volt idő, a mikor egyszerre 2—3 
püspökünk is viselte a legnehezebb megbízatást pát-
riárchai korban, a második gyermekség el nem titkol-
ható jeleivel, s talán még egy nagy névnek a kötelező 
terhével is vállán. De lemondásról még beszélni sem 
volt szabad előttük. Görcsösen ragaszkodtak vélt hatal-
mukhoz. A köznek is, általánosan tisztelt nevök egykori 
fényének is nem kis kára származott ebből. Most mind-
nyájan akaratlanul is úgy emlékszünk reájuk, mint ma-
gukkal tehetetlen aggastyánokra. Ha pedig néhány évvel 
előbb, erejük bírásának idejében távoztak volna a jól 
megérdemelt nyugalomba: nem a vezetettnek, hanem a 
vezérnek markáns vonásai élnének emlékezetünkben. 

Akkor volna Gyurátz püspök lépése nagy jelentő-
ségű, ha iskolát csinálna, t. i. a fáradt vezérek nevök-
nek, egyéniségüknek még nagyobb dicsőségére önként 
átadnák helyüket a munkabíróknak. Csakhogy ezt alig 
merjük reményleni is! Az az erőszakkal való eltávolítás, 
akármennyi figyelemmel és gyöngédséggel történik is, 
sok félreértéssel, megbántással, a dologhoz nem is oda 
tartozó Iamentácziókkal van egybekötve, annyira, hogy : 
nem kívánatos, hálátlan kötelesség egyesek és testületek 
számára is. 

Hogy is várhatnék, hogy a püspöki székből önként 
eltávozik, a ki munkaképtelen, a mikor mindnyájan tanúi 
vagyunk annak, hogy kisebb megbízatáshoz is (esperes-
ség, stb.) hozzá vannak nőve egyesek. Mily nehezen 
sikerült még a családnak magának is lemondásra bírni 
egyeseket, vagy (erre is van több példa!) egyáltalában 
nem sikerült. És még csak észre sem veszik, hogy — 
enyhén szólva — nem jól van ez így, hanem tele vannak 
panaszkodással, hogy késő vénségükben is mennyit kell 
bajoskodniok s tb . . . . Sajnáljuk őket, hogy az élet útjá-
nak utolsó szakaszán is így kell átmenniök. 

TÁRCZA. 

Apróságok dr. Baksay Sándor életéből. 
Baksay Sándor levele Kovács Albert budapesti 

theol. • tanárhoz* 

Kedves fiam Balbó. 
Arra nézve már megegyeztünk, s magam részéről 

állom is, hogy kettőnk közül a ki elébb meghal, a ki 
hátul marad, beteszi utána az ajtót, ha egyébbel nem, 
hát azzal a négy sorral, a mit a nagybajúszú Arany 
küldött Tompa után: 

* E levelet, a melynek eredetijét Körösi Henrik tanfelügyelő, 
Kovács Albert sógora, a Ráday-könyvtár levéltárának volt szí-
ves átengedni, akkor írta Baksay Sándor, a mikor Kovács Albert 
súlyos epeköbántalmakkal szenvedett és közellevő halálát sejtve, 
figyelmeztette Baksay Sándort az egymás elparentálására vonat-
kozó kölcsönös ígéretre. Szerb, 



„Jól van biz' ez, amice Tompa, 
Én skártba, te a nyugalomba, 
Ha eltörik lantunk, gitárunk, 
A varjú sem károg utánunk." 

Hanem hogy ki mondja el ezt a másika fölött, az 
még titok, kit ember elme által nem lát. Hát várjuk 
békességesen azt a kezet, mely ezt a titkot szent tet-
szése szerint megoldja. 

De egyet mégis különösen figyelmedbe ajánlok. 
Tudd meg, hogy én elszántam az életemet arra, hogy 
az Iliászt szép magyar versekbe foglalva, oszlopául állí-
tom egy pár évtizedre kimagasló földi halhatatlanságom-
nak. Mivel pedig az Iliász nem engedi magát készen 
könnyen csengő rímekbe szedetni: fogadást tettem neki, 
hogy addig semmi külső munkába nem kapok, míg a 
XXIV-ik énekkel el nem követem deli Hektor nemzeti 
gyászát. 

Ezért nem mentem fel a rövid tartamú konventre, 
melynek úgy sem volt egyéb tárgya, mint elfogadni a 
mi (értsd Dókus E. és Kenessey B.) congruamunkála-
tunkat; ezért nem mentem el a theol. vizsgákra sem, 
melyeknek napjokról is megfeledkeztem. Ezért nem ajánl-
koztam prédikátornak sem a Debr. Prot. Irodalmi gyű-
lésre ; ezért nem szívesen készülök a pápai suprentia 
Csurgón tartandó gyűlésére sem, hol korábbi ígéretem-
hez képest Soltra Alajos emlékét lennék kötelezve emlék-
beszéddel megtisztelni. Sőt e miatt maradt ezen levelem 
megírása is tegnapról mára. 

És éppen ezért kérlek mind hivatalosan, mind barát-
ságosan, hogy a Musákra való tekintetből függeszd fel 
elköltözési terveidet addig, míg én a jó Homérust Hek-
torjával együtt elbúcsúztatom. Akkor aztán megbeszél-
hetjük a továbbiakat. Nem kell pedig sokáig várakoz-
nod, s tájékozás végett azt is megjegyzem, hogy 12 évvel 
ezelőtt fogtam hozzá, azóta minden évben elkészültem 
egy énekkel, s ma már néhány sor híjján felével készen 
vagyok. 

A dolog summája pedig az, hogy te neked, angyali 
kezek bátorítása és gyöngéd ápolása alatt más dolgod 
is lehetne, mint kora elegiákat írni. Várni és megnyerni 
a teljes gyógyulást: 

Ott, hol ötszáz évvel ezelőtt a mélybe 
Épült vala fürdő a forrás fölébe, 
Ötszáz évvel utóbb, vagy igen, már többel 
Sokat ábrándozott egy professzor ember. 
Megáldotta vizét nagy jótéteményért, 
Megújult életért, új életreményért, 
S ha valaha czélhoz bír jutni ez ének, 
Köszöni e forrás csuda héwizének. 

Te, ki ifjúságodban nem becsülted a poétákat, 
hanem e helyett fortenczerkedtél, most tanuld meg ezt 
büntetésül. Majd kikérdezlek, ha B.-Földvárról vissza-
térve meglátogatlak. Mert tudd meg, hogy Jul. 5—6 táj-
ban én is indulok háznépestől Balaton Földvárra. Laká-
som a Bendeguz-szálló lesz, mert én, turáni fajomra való 
tekintetből, ennél csekélyebb nevű lakással nem érném 

be. Tehát akár Karlsbadból, akár — onnét Isten boldog 
gyógyulásban visszavezérelvén — hazulról oda értesíts. 

Feleségemmel együtt mindkettőtöknek gyógyulá-
sodra való teljes örömöt kívánva, szíves üdvözlettel vagyok 

Kunszentmiklós, 1899. Jun. 30. 
szerető barátod 

Baksay Sándor. 

BELFÖLD. 

Falusi levél. 
Tisztelt Szerkesztő Uram ! 

Panaszom van, hallgassa csak meg. Tudja ég, de 
úgy van az ember, mint a léghajós, mikor sok teher 
van a ballon kosarában, nem tud felemelkedni, ledobálja 
a felesleges homokzsákokat és vidáman megy feljebb — 
feljebb. így én is, ha kipanaszkodom magam, ledobálom 
lelkem homokzsákjait, talán a haladás is biztosabb és 
gyorsabb a munkamezőn. 

Itt van a nyár, a nagy munka ideje, nemcsak a 
tarlón, hanem az egyházi kerítéseken belől is. G-yűlések, 
értekezletek előkészítése, tennivalók megállapítása, pro-
grammok csinálása, lelkek ébresztésére riadók fúvása . . . 
frázis nélkül szólva: az itthonmaradottak, vagy a fárasztó 
harczokból haza jövők közötti intenzív lelkipásztori munka 
megkezdésének * módozatai megállapítása, azok kötele-
zése minden lelkipásztorra . . . Szóval itt volna az aratás 
ideje, a munka sokfélesége . . . és hol vannak az ara-
tók ? . . . 

Épen, kedves szerkesztő uram, b. lapja jegyzi meg 
a mult számban, hogy lám a Luther-Társaság rendkívüli 
gyűlést tud tartani, mi még rendeset se. . . Vagy itt 
van a László-Társulat nagygyűlése . . . é le t . . , mozdulás, 
kasza-kalapálás, ekevas-élesítés minden vonalon, csak 
te, édes református Sionom, csak te várod a békésebb 
időket. Néked még nem szól a kakas ? Még nem jön a 
nap fel? 

Nézze csak, kedves szerkesztő uram, mi történt? 
Egyik egyházmegyénk lelkészegyesületének munkás 

elnöke igen helyesen gyűlést akart tartani. Elkészített 
9 pontból álló programmot, a mely megvalósulva nem 
vált volna szégyenére egy magas nivón álló akadémikus 
társaságnak se. Például: Megyei Kálvin-Szövetség léte-
sítése falunként, lelkipásztori gondviselés itthonmaradot-
tak között és hazajövök között, lelkészek és hadsereg 
kérdése, elhaltak és elesettek emlékének kérdése — lehe-
tőleg templomon kívül! — stb. . . . Ugy-e, kedves szer-
kesztő uram, eléggé időszerű kérdések, a mik nem a 
zsinati §-ok között vannak előírva, hanem az életből 
olvashatók. Annak a lelkészegyesületnek van alapszabá-
lya . . . Csak ilyeneket ne találtak volna ki, mert ezek 
olyan abroncsok, a melyek megfojtják az életet. Nos? 

• 

* Megkezdésének ? Némelyek már tizenegy hónapja végez-
zük. — Szerk. 



Ez az alapszabály azt írja elő, hogy a választmány ké-
szíti elő az értekezletet. Ennek a választmánynak nagy-
tiszteletű tagjai leszavazták az elnököt. Mily megoko-
lással? Drága az é l e t . . . két napig távol lenni hazulról . . . 
másutt élni: bajos! Most is a peronoszpora tönkre tette 
a szőlőt, a miből jövedelmet vár az ember. Aztán meg 
bizottságok is üléseznek a gyűlés előtt való napon: min-
den, de minden ellene van a lelkészegyesület össze-
hívásának ! 

Kedves szerkesztő uram! Így akarnak hang nélkül 
országot nyerni némely hadvezérek . . . Hogy egymástól 
tanulhatnánk, hogy egymást támogathatnánk? M i t ? . . . 
Van úgy is annyi dolgunk! . . . a sok gyűjtés, adakozás . . . 
(Istenem, hát még ezt is felpanaszolják!) Ki se fogyunk 
belőle . . . És mivel így gondolkodának, elég merészek 
valának azt hinni, hogy más is ily felfogással tekinti a 
kérdést: tehát nem lészen a gyűléssel kapcsolatban 
semmi mozdulás, csak belecsavarodunk a §-ok kacska-
ringói közé és azt fogjuk hinni, hogy megtettük a köte-
lességünket . . . Lehet! Talán! A zsinati törvények 
szerint . . . De mintha volnának annál magasabb törvé-
nyek is szentesítve és vérrel pecsételve Az által, a ki 
arra tanított, hogy ha mindent megtettetek is, a mivel 
tartoztok, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk ! 

Isten vele, kedves Szerkesztő Uram! 

Balatoni. 

Holtponton az iratterjesztés. 
— Az egyházkerületek figyelmébe. — 

Sajnálattal kell jelentenünk, hogy katonai iratter-
jesztésünk ha nem is csődbe, de mindenesetre holtpontra 
jutott. A konventi irodában másfél hónap óta alig van 
valami raktáron. Egy hónappal ezelőtt a titkár jelentést 
tett erről az egyházkerületeknek, de bizony csak a duna-
melléki reagált rá annyiban, hogy 16,000 drb Harmat-
cseppet és 3000 drb Koszorú-füzetet küldetett, de azóta 
már ez is elfogyott. 

A háború tizenharmadik hónapját fejezzük be s az 
iratterjesztés kérdése ma sincs egységesen rendezve; 
pedig e nélkül nem funkczionálhat az egész intézmény. 
Hogy tehát legalább egy eljövendő új világháború ide-
jére tanuljuk meg a dolgok technikáját, a következő pon-
tokat ajánljuk vezéreink figyelmébe : 

1. Nem szabad garasoskodni az iratterjesztésnél, 
hanem a pénzt akárhonnan is elő kell rá teremteni. 
Mert nemcsak az a tőkebefektetés, a melyet hitetlen 
bankárok egyszerű kalmár érzékkel is meg tudnak tenni, 
hanem az is, ha a lelkek számára hintjük a magot. Ezek-
nek a kamatjai sokkal biztosabbak és értékesebbek. 

2. Teremtsünk aktuális háborús irodalmat és az 
írók méltányos díjazásával folyton új és új füzeteket 
bocsássunk közre. 

* 3- Legyen a dolog anyagi és technikai oldalának 
intézése egyetlen egy kézbe letéve, a ki korlátlanul ren-
delkezhetik. 

4. Az eljövendő télre való tekintettel gondoljunk 
az itthonmaradottakra is. Adjunk az ő kezükbe is új, 
aktuális és szép dolgokat. 

5. Ezeket az alapos és gyors intézkedéseket pedig 
próbáljuk ki még ebben a háborúban. Hátha még el-
késve is használhatunk vele nagyon sokat. 

Végül pedig ideiktatjuk a Konvent legutóbbi ki-
mutatását, a mely híven elénk tárja, hogy melyik kerület 
mennyi iratot küldött eddig az iroda részére. E szerint 

a dunamelléki kerület küldött 92,800 példányt 
a tiszántúli „ „ 20,000 „ 
az erdélyi „ „ 10,000 
a dunántúli „ „ 10,000 „ 
a tiszáninneni „ „ 1130 „ 

Megjegyezzük még azt is, hogy a tiszáninneni ke-
rület csupa zsoltárt küldött, a mi nagy jótétemény volt 
a katonáknak. Kiemeljük azután a Hornyányszky-czég 
nagyszerű ajándékát is, a mely szintén 1000 zsoltárt 
bocsátott teljesen ingyen a dunamelléki kerület rendel-
kezésére. 

K Ü L F Ö L D . 

Németország. 

Német és franczia katholiczizmus. A „La guerre 
allemande et le Catholicisme" czímű könyv, a mely a 
franczia egyházfejedelmek támogatásával Baudrillart Alfréd 
prelátus, a párisi Institut Catholique rektorának szerkesz-
tésében jelent meg albumával együtt s a melyben a 
németek öldöklő barbárságát mutatja be a kultúrvilág-
nak, méltó fogadtatásban részesült a német földön. Fran-
czia könnyedséggel és lelkiismeretlenséggel odavetett 
vádjait német alapossággal utasították vissza, sorra vet-
ték valamennyi állítását s mindegyiket leszállították kellő 
értékére, nyugodt, előkelő hangon, de az igazság kimé-
letlen erejével. A franczia támadásra a németek először 
is ünnepi tiltakozással feleltek, most pedig megjelent 
Baudrillart könyvére a felelet: „Der deutsche Krieg und 
der Katholizismus. Deutsche Abwehr französischer An-
griffe. Herausgegeben von deutschen Katholiken. (4°, 128, 
Verlag der Germania, Berlin, 1915)." Szerzője Rosenberg 
paderborni tanár. Pfeiffer Miksa dr. német birodalmi kép-
viselő Baudrillart prelátushoz nyilt levelet intézett, mely-
ben az egész világ előtt Baudrillart prelátust teszi fele-
lőssé a franczia könyv vádjaiért, mert a munka a prelátus 
neve alatt jelent meg. Majd sorra veszi a franczia könyv 
valamennyi állítását, hangoztatja, hogy a vád legtöbbjét 
egyáltalában semmivel, vagy a holland L. H. Grondijs-
nak „Les Allemands en Belgique" czímű elfogult és 
gyűlölettől izzó könyvével bizonyítja. Pfeiffer levelének 
a végét, legérdekesebb összefoglalását, közöljük: 

„Annak megítélését, hogy kinek a részén van az 
igazság — mondja Pfeiffer -— hagyjuk nyugodtan és 
szilárd bizalommal a jövőre . . , 



Az első albumot, Monseigneur, második fogja kö-
vetni. Ajánlok itt Önnek néhány tárgyat a leírásra és 
a képben való közlésre: 

1. Ama német katonák holttestét, a kiknek szemét 
belga asszonyok, leányok és férfiak kiszúrták, orrukat, 
fülüket és nemi szervüket levágták, torkukat fürészporral 
betömték és testüket petróleummal, benzinnel és forró 
vízzel leöntötték. Az esküvel megerősített bizonyítékokat 
erre vonatkozóan megtalálja a külügyi hivatal „Die völ-
kerrechtswidrige Führung des belgischen Volkskrieges" 
czímű kiadványában. 

2. Ama belga templomok képét, a melyekből és 
a melyeknek tornyáról hátulról lőttek orvosainkra és 
sebesültjeinkre. Nehogy valahogy kifeledje a genfi lobo-
gót, a mellyel ezek a jámbor keresztények és frank-
tirőrök magukat megvédték. Ne feledje el a jamoignei 
ós a Namur mellett levő championi kolostort! 

3. Ama szegény iskolásgyermekek holttestének képét 
(például Schlettstadt-, Ludwigshafen-, Karlsruhe-ból) és 
ama szegény nők és férfiak holttestének képét, a kik 
franczia repülők bombáinak estek áldozatul. Nehogy vala-
hogy megfeledkezzék ám azokról az első szentáldozást 
végzett leánykákról, a kik az Úr asztalától jövet az Ön 
franczia repülői bombáinak voltak czélja. 

4. Ajánlom az Ostende-tól délre levő Leffingher 
templomának a képét; ebbe a templomba június 13-án, 
vasárnap, a polgári istentisztelet alatt belőtt az Ön szö-
vetségeseinek tüzérsége, miközben több belga életét 
vesztette. 

5. Ajánlom ama szegények képét, a kik Memelben 
az Ön orosz barátai humanizmusának estek áldozatul. 
A képeket szívesen átengedem Önnek. 

6. Az oroszok által Kelet-Poroszországban felége-
tett templomok képét. 

7. A „New-York Tribüné" 1914 október 22-iki 
számának azt a képét, a mely az antwerpeni székes-
egyház legfelsőbb galériáján álló belga őrt ábrázolja. 

8. A „The Sphere" és a „London Graphic" 1914 
augusztusi számának a franktirőrharczban résztvevő belga 
asszonyokra vonatkozó képeit. 

9. A „Collection Godchaux"-t. Valahogy el ne fe-
lejtse a „Les femmes de Francé pendant la guerre" 
czímű füzetet Jeanne Berrier képével, a ki előbb éjjel 
négy ulánust alattomosan meggyilkoli, majd egy útmenti 
kereszt mögül rálőtt egy porosz tábornokra. Az egész 
gyűjteményt megkapja a Paul August Godchaux & Cie. 
czégnél Parisban, a Rue de la Douane 10. szám alatt. 

Az általam szóvátett anyag egész csinos gyűjte-
mény az Ön részére; ennek kiadásával Francziaország-
ban összehasonlíthatatlanul értékesebb szolgálatot tesz 
a humanizmus, a megsértett vallás és a megsértett ke-
resztény erkölcsi törvény ügyének. 

A további bizonyítási anyagot magamnak tartom 
meg későbbre." (E. K ) 

íme nemcsak a protestánsok, hanem az egységes 
r. kath. egyház hívei között is mélységes szakadékokat 

vágott a nagy harcz. Csakhogy senki se hibáztatja ma-
gát a katholiezizmust, hanem annak gyarló képviselőit. 
Jó ezt látnunk és tudnunk! Mi is, ha az angol és német, 
vagy magyar protestantizmus között most meglevő el-
távolodást látjuk : az egyének, főleg a politikusok bűnét 
ne kenjük rá az egész nemzet vagy nép keresztyénsé-
gére, protestáns egyházára, a mely utóvégre is naggyá 
tette őket. t m. k. 

I R O D A L O M . 

ímé hamar eljövök. Egyházi beszédek háború idején. Irta 
Lukácsy Imre dunavecsei ref. lelkész. Nagybánya, Mánássy István 
nyomása, 1915. 73 1. 8°, ára 180 K. 

Szerző az Igehirdetőből kiilönlenyomatképen jelen-
tette meg és baráti szeretete jeléül Soltész Elemérnek, 
az Igehirdető szerkesztőjének ajánlja kilencz egyházi 
beszédet tartalmazó füzetét. A háborús ref. igehirdetés-
nek ez a kis gyűjteménye négy rendes vasárnapi (Öltöz-
zétek fel az Úrnak [szöveg szerint: Istennek] minden 
fegyverét 1, Elközelget a ti váltságtok!, Nosza szálljunk 
alá!, Elveszett és megtalált élet), három ünnepi (ímé 
hamar eljövök, Krisztus visszajövetelének czélja, adventi 
és Az Úrnak orczája velünk jár-e ?, újévi) és két alkalmi 
(Gyászol a föld . . . F. F. trónörökös és neje halálának 
emlékére 1914 július 5-én és Nem rövid az Úr keze, 
szűk aratás idején, káros időjáráskor) egyházi beszédet 
foglal magában. Az egész gyűjtemény az egyik adventi 
beszédtől, a tárgyát képező mai világtörténeti adventtől 
s a szerzőnek már ismert adventizmusátói vette a nevét. 
A beszédek közül négy (Nem rövid az Úr keze, Elközel-
get a ti váltságtok, ímé hamar eljövök, Az Úrnak or-
czája velünk jár-e?) homilia, a többi az összetevő mód-
szer szerint szerkesztett egyházi beszéd. A mai idők 
széljárása s abban a magyar ref. keresztyén lélek erő-
teljesen zeng ezekben a gondosan szerkesztett, tartalmas 
és nemes nyelvezetű beszédekben. Ezek a tulajdonságok 
az átlagos beszédek színvonala fölé emelik ezt a beszéd-
gyűjteményt. Másrészről azonban a szerző és kötete is 
részes többé-kevésbbé a magyar prot. igehirdetésnek 
már többször megállapított hiányaiban és hibáiban. A nyel-
vészeti-történelmi alapvetés és az egységes világnézet 
s életfelfogás épülete itt is hiányos és hibás. A tudo-
mányos történelmi alapot hagyományos írásmagyarázati 
és hittani közvagyon helyettesíti, az elvek kidolgozott 
rendszerének egységes háttere és a beszédeken áthúzódó 
vashálózata helyett az antik, őskeresztyén, prot. és modern 
elemek kiegyenlítetlen egyvelegben hullámzanak a beszé-
dek hátterében, néha előterében is. Szerzőnek más köny-
véből ismert s itt is állandóan fel-feltünő adventizmusa 
szintén a történeti és elvi kiegyenlítetlenség szülötte. 
A háború, az állami, nemzeti és nemzetközi élet tár-
gyalásán is meglátszik, mint beszédirodalmunk legtöbb 
termékén, a mai vallásos és bölcsészeti erkölcstani s 
különösen a társadalmi-kultúrai ethikai felkészültség és 
alapozottság hiánya. Szerkesztésbeli sajátossága a beszéd 



tárgyának az alapige szövegéből való kimetszése, bár 
több helyütt beválik, néhol határozatlanságot sziil és a 
szerkezetet zavarja. Egyébként a tormás füzetet az emel-
kedett, meleg, komoly szellemi tartalom, a gondos szer-
kezet és a vérbeli szónoki nyelvezet a mai igehirdetés-
nek maradandóbb becsű termékévé avatja. v. 

Az Igehirdető szeptemberi számának (ára 110 K) 
tartalma: Takács Sándor: A legszebb kor. Mészáros 
János: Alázatosságunk. Korbély Géza: Nehéz utak zsol-
táréneke. Paulik János: Tegyünk koszorút Husz János 
sírjára! Kiss Samu: A világháború mérlegén. Nánay 
Béla: Mindenkor örüljetek. Könyves Tóth Kálmán: Repülj! 

EGYHÁZ, 

Értesítés. Lapunk felelős szerkesztője szeptember 
hó 4-én tér vissza Budapestre és azután ő veszi át ismét 
a lap szerkesztését. 

Kunszentmiklósi papválasztás. Baksay Sándor 
kunszentmiklósi örökére hatan pályáztak: Vargha Tamás, 
Somogyi József, Szappanos Gyula, dr. Kacsóh Lajos, 
Sáfár Béla, dr. Molnár Jenő. A pályázatvizsgáló bizott-
ság f. hó 17-én tartotta ülését Dunavecsén Balla Árpád 
esperes elnöklete alatt. A pályázókat kivétel nélkül vá-
lasztás alá bocsátotta s a választás napját szept. 19-ére 
tűzte ki. A gyülekezet hangulatából azt lehet következ-
tetni, hogy az első három pályázó neve fog küzdeni az 
elsőségért. 

Esperes választás. A zalai ev. egyházmegye újabb 
hatéves cziklusra megválasztotta espereséül Magyary 
Miklós kapolczi lelkészt, eddigi esperest. 

Theologus tisztek. Az orosz közoktatásügyi minisz-
ter elrendelte, hogy a theológiai kollégiumok két leg-
felsőbb osztályának növendékei külön vizsgálat nélkül 
beléphetnek a tiszti tanfolyamokba. 

Kitüntetett lelkész. F. Nagy Kálmán ref. h. lel-
kész, ki a mult év végén önként állt be katonának s a 
68. gyalogezred 6. századánál ma már zászlósi rangban 
van, a Mikolagovnál folyt harczokban június 29-én fel-
derítő őrszolgálatot vezetett s legényeit hátrahagyva, 
egyedül és pusztakézzel, szíve felett egy kis zsebbibliá-
val, hét és fél kilométerre ment előre a mieink frontjá-
tól, úgy hogy két-háromezer lépésre a muszka front 
mögött volt. Eredményes vitézi tettéért arany vitézségi 
éremben részesült, mely után élte fogytáig havi 30 K 
járandóságot kap. Segítse és oltalmazza Isten a hadak 
útját járó derék kálvinista papot! 

Lelkészképesítö vizsgák. A dunamelléki ref. egy-
házkerületben a lelkészképesítő írás- és szóbeli vizsgák 
szeptember 14—17-én lesznek. A jelölteknek szeptember 
14-én kell a theol. igazgatónál jelentkezni. 

Püspökök kitüntetése. A király Baltili Frigyes 
ág. h. ev. ós Ferencz József unitárius püspököknek sok 
évi kiváló és érdemekben gazdag működésük elismeré-
séül a Ferencz József-rend nagykeresztjét adományozta. 
Mind a két kitüntetettnek gratulálunk I 

Két esperesi jelentés. A felsőbaranyai és tolnai 
szomszédos ref. egyházmegyék esperesei küldték be hoz-
zánk jelentéseiket. Mindkettőben meleghangú emlékezés 
van áldott emlékű püspökünkről. Különösen az első reá-
mutat arra a szoros, gyengéd viszonyra, a mely az el-
költözöttet a felsőbaranyai traktushoz fűzte. Nagypeterden 
született, a monosokori, oldi egyszerű tanítói lakások 

udvarán játszotta gyermekjátékait, ott kezdte pályafutá-
sát, mint nagytótfalui tanítókáplán, ott prédikálta végig 
az „Ormánságot". Felemlíti, hogy püspöki jelentéseiben 
is sokszor megemlékezett „első szerelmének" tárgyairól, 
a baranyai kisded gyülekezetekről, ezek zsoltáros népé-
ről, a mely évszázadokon át oly csodás áldozatkészség-
gel alapította és tartotta fenn az eklézsiákat. Nagypeterd-
nek, Okinak 4—4 ezer koronát hagyományozott. A jelen-
tések másik főtémája a nagy háború. Baranyából 2, 
Tolnából is 2 lelkész vonult be és teljesít most is pász-
tori szolgálatot harczoló és sebesült katonáink között. 
Ezek : Osikesz Sándor, Takács József, Göde Lajos és 
Okos Gyula. A szomszédos lelkészek és helybeli tanítók 
végezték helyettök a szolgálatot. A felsőbaranyai esperes 
jelenti, hogy 23 tanító és 4 kántor vonult be hadiszol-
gálatra, a kik helyett a lelkészek tanítottak. Hősi halált 
haltak Soós Andor rózsafai és Ábró Lajos szekszárdi 
tanító. Mindkét esperes reámutat a háborúnak a nép 
vallásos életére való betolyására. A templomok néhány 
hónapig a szokottnál népesebbek voltak és több volt az 
úrvacsorázók száma is; de a felsőbaranyai esperes fel-
említi azt a jellemző tünetet, hogy a hívek között sok 
van olyan, a ki midőn meghallotta hozzátartozója elestét, 
így szólt: „Mihaszna voltam kegyes, mihaszna imádkoz-
tam, az Isten nem hallgatott meg, el hagyta esni sze-
rettemet, most már nem megyek templomba, nem imád-
kozom P íme szükséges is, hogy a lelkipásztor a maga 
valóságában megismerje a nép lelkületét, mert akkor 
majd elhallgatnak mindenütt a frázisok. Felsőbaranyá-
ban háborús jótékony czélokra 40 ezer koronát adtak 
az eklézsiák és híveik és közel lxf2 millió koronát je-
gyeztek hadikölcsönre, pedig, mint a jelentés is meg-
említi, ott egyetlen református nagybirtokos, tőkés, gyá-
ros vagy nagyobb üzlettel biró ember nincs. A jegyzések 
v4 és Vs telkes gazdák, kisiparosok és honorácziorok 
részéről történt! Az egyházmegyei pénztárak esperesi 
utasításra több mint 24 ezer koronát jegyeztek. Érde-
kesek a népmozgalmi adatok. Felsőbaranyában 28,217, 
Tolnában 31,302 volt a lélekszám; az előbbiben az előző 
évinél (1913) 175 tel kevesebb. így megy az ott évről 
évre. Hiszen a mult évben a születések száma 501, a 
halálozásoké 731 volt; ime egy év alatt egy kis bara-
nyai gyülekezet elfogyott. Hát még hogy lesz a közel 
jövőben ! Tolnában valamivel jobb volt az arány ; szüle-
tett 795 és meghalt 663, amott 1000 lélekre 17, itt 25 
születés esett. Feltűnően érezhető volt a háború hatása 
a házasságkötéseket illetőleg. Különösen Tolnában, Bara-
nyában 2Ó4, emitt csak 199 volt a házasságkötések száma, 
így p. o. Mórágyon, egy közel 2 ezer lelket számláló 
gyülekezetben mindössze 4 házasság köttetett. Több 
helyen, a hol a vadházasság gyakori volt, a háború 
hatása alatt az ilyenben élők törvényes házasságra lép-
tek. Baranyában azonban még mindig 24 pár nem vette 
igénybe az egyházi áldást. 

Egyházkerületi közgyűlés. A dunántúli ev. egy-
házkerület közgyűlését ez évben Czelldömölkön augusztus 
hó 18-án tartotta meg. Meglepetést okozott Gyurátz Fe-
rencz püspök azon bejelentése, hogy püspöki tisztét le-
teszi s nyugalomba kíván vonulni. Lemondását magas 
korára való hivatkozással s az ezzel járó testi gyenge-
séggel okolta meg. 43 éve szolgálja az egyházat s ezen 
idő alatt egyetlen egy napot sem pihenhetett gondatlanul 
s szabadságot sem vett igénybe soha. A kerületi köz-
gyűlést dr. Berzsenyi Jenő kerületi felügyelő tartalmas 
szép beszéddel nyitotta meg. Többek közt a következő-
ket mondotta: „Nagyon elszomorító volt ez utóbbi idő-
ben, hogy a hitetlenség és felekezetnélküliség mint jár-



vány terjedt el az egész világon. A hit magaslatáról 
rohantunk a lejtőn lefelé, mint a megindult lavina. Légió 
lett a kislelkűeknek, felületesen gondolkodóknak, hitet-
leneknek száma, kik csak azt ismerték el valónak, a 
mit testi szemeikkel láttak és szellemiek befogadására 
nem volt érzékük, ezért tagadtak Istent és mindent, mit 
felfogni nem voltak képesek és a kiknek most a harczok 
zajában, mint hajnalfény a setétségből, támadt fel a 
keresztre feszített Megváltó, nyilt meg az ég s jelent 
meg a Teremtő, élet és halál Ura, kit a térnek nagy 
távolában is otthon maradt kedveseikkel együtt érezve, 
testben és lélekben megrendülve, együtt találtak fel s 
térdre hullva együtt kezdtek imádni." Dr. Berzsenyi 
kerületi felügyelő indítványára a kerületi közgyűlés hó-
doló táviratot küldött 0 Felségének, a magyar királynak, 
Frigyes főherczegnek, seregünk főparancsnokának és a 
hűséges szövetségesnek, II. Vilmos német császár 0 
Felségének. A közgyűlés legelső tárgya a theol. akadé-
miák egyesítése volt. Hetvényi Lajos, a főiskolai nagy-
bizottság előadója, részletesen ismertette ez ügynek állását 
és egyhangúlag az egyesítés ellen döntött ós a soproni 
theol. akadémiát továbbra is fenntartani határozta el. 
Egyszersmind újból felterjesztést intéz az egyetemes 
közgyűléshez, hogy az 1848. XX. t. cz. alapján hatá-
rozottan követelje az államkormánytól s az ő költségén 
az ev. theol. fakultás felállítását. A második fontos tár-
gya volt a közgyűlésnek a tanítónőképző-intézet felállí-
tása. Ez ügyben a kerület azt határozta, hogy mivel ez 
idő szerint anyagi viszonyai nem engedik meg, hogy a 
kőszegi felsőbb leányiskolát tanítónőképzővé átalakítsa, 
de mert a soproni gyülekezettől ez ügy előmozdítása 
czéljából ajánlatot kapott, a kőszegi felsőbb leányiskolát 
egyelőre fenntartja, a tanítónőképző felállítását elvben 
kimondja. A tanárok részére drágasági pótlék czímén 
ez évre 8000 K-át szavaz meg úgy, hogy a tanárok min-
den gyermekük után e czímen 200 K-át kapnak ; a theol. 
tanároknak az országos tanári nyugdíjintézetbe való át-
lépését tudomásul veszi, de a megállapított visszafizetési 
összeget felülvizsgáltatja s tiltakozik az ellen, hogy a 
tanárok lelkészi szolgálati idejök utáni nyugdíjra ezeknek 
családtagjai igényt tarthassanak, A népiskolai bizott-
ság jelentését Farkas Mihály adta elő. Panaszkodik a 
hitoktatásról szóló jelentések hiányossága miatt; a nagy 
számban bevonult tanítókat sok helyen a lelkészek he-
lyettesítették. A megszüntetett nagygerezsdi egyezséget 
pótolva a kerület úgy intézkedett, hogy a hol híveink a 
ref. gyülekezettel, avagy a reformátusok a mi gyüleke-
zeteinkkel szerződéses viszonyba lépni kívánnak, egyházi 
hatóságaink ezen törekvéseket szívesen támogassák. Az 
árvaházra gyűjtött 20.000 K tőkének 800 K kamatát a 
kerületi a pinkafői árvaháznak juttatja két árvának el-
tartása czéljából. Ujdombovárott és Kaposvárott egy-egy 
hitoktatói állás szervezését mondta ki a kerület, Keszt-
helyen pedig missziói lelkészi állást fog kreálni. A kerü-
leti közgyűlés végső akkordját Gyurátz Ferencz püspök 
lemondása képezte. A közgyűlésnek szívből eredő őszinte 
kérelmére s azon indoknál fogva, hogy szavazatra jogo-
sult híveinknek nagy része most a harcztéren van s így 
a választásnál az egyházkerület közvéleménye a maga 
teljességében nem nyilatkozhatna meg, a püspök a há-
ború tartamára tisztét továbbra is megtartani kész. A jövő 
évi kerüleli közgyűlés helyéül Nagykanizsa jelöltetett ki. 
Püspök buzgó háíatöhászával a kerületi közgyűlés véget ért. 

Sajtóhiba. „Néhány adat az Egyetemes Konvent 
jegyzökönyvéből" cz. közleményben néhány értelemzavaró 
sajtóhiba maradt. A Konvent a mult évben nem 29 l/4, 
hanem 2 és 1/4 millió tőkesegélyt folyósított. A lelkészi 

nyugdíjintézetnek 1988 (és nem 19,688) kötelezett tagja 
volt. A nyugdíjasok részére íizetendő összeg kerek szám-
ban 160,000 (ós nem 16.000) K. 

Adomány. A katonák lelki gondozását szolgáló ira-
tok beszerzésére njabban a sellyei ref. egyházközség 
1'60 K-át (4-ik küldemény) adományozott. A 30 ik szám-
ban kimutatott összeggel együtt eddig begyűlt 6253'48 K. 
Az erdélyi egyházkerülettől átutalt 1500 K-val együtt 
7753 48 K. Kiadás eddig 737741 K. Rendelkezésre áll 
még 376*37 K. Kérünk újabb adományokat. Még sok 
vigasztaló, biztosító iratra van szükség! 

Adomány. Megemlékeztünk arról, hogy Váczou a 
Kálvin-Szövetség jól sikerült összejövetelt tartott. Sáfár 
Béla lelkész a perselypénz felét, 40 K-át, hozzánk kül-
dötte, a melyet e helyen is köszönettel nyugtázunk. Be-
szolgáltattuk a központi pénztárba. 

ISKOLA. 
A budapesti ref. theol. Akadémián a tanév szept. 

hó 18-án nyíiík meg. Ezt megelőzőleg a pótló és javító 
kollokviumok szept. 6—9-én, az alapvizsgák pedig 11. 
és 13-án lesznek. Az internátusbau még van hely, az 
óriási drágaságra való tekintettel a nem theológus inter-
nisták ellátási diját 25%-kal fel kellett emelni, a theo-
lógusokra nézve az eltartási díj változatlan marad. 

Értesítés. A kecskeméti református főgimnázium-
ban az 1915—16. iskolai évre a beiratások szept. 1—8. 
napjain mennek végbe és pedig 1—4. napjain a hely-
beli, 6—8. napjain a vidéki tanulók beírása; mindenkor 
délelőtt 8—12 óráig. Egyidejűleg értesíttetnek az érdek-
lődő szülők, hogy a tápintézeti díj — a rendkívüli drá-
gaságra tekintettel — havi 36 koronában állapíttatott 
meg, úgy azonban, hogy — valamely alapítványból eset-
leg nyerendő összegen felül — minden általános jeles 
előmenetelű tanuló havi 5 (öt), általános jó előmenetelü 
havi 4 (négy), elégséges előmenetelű tanuló havi 3 (há-
rom) korona díjelengedésben részesül. Igazgatóság. 

Egyetemi tanári kinevezés. A király a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter előterjesztésére Hdndel Vilmos 
jogakadémiai nyilvános rendes, tudományegyetemi magán-
tanárt a debreczeni tudományegyetemhez a politika újon-
nan szervezett tanszékére nyilvános rendes tanárrá nevezte 
ki. Most már csak egyedül dr. Mitrovich Gyula nincs 
kinevezve egyetemi tanárnak az egykori debreczeni fő-
iskola tanárai közül. Akkor is csodálkoztunk, hogy miért 
éppen Hándel maradt ki? Most végre orvosoltatott a 
méltánytalanság. Gratulálunk. 

Vitézségi éremmel kitüntetett tanító. Szalóky 
Lajos csökölyi ref. tanítót, a 19. honvédgyalogezred tar-
talékos zászlósát, géppuskaosztag-parancsnokot a Lem-
berg körül vívott harczokban szerzett érdemei elismeré-
seit! az első osztályú vitézségi éremmel tüntették ki. 

Értesítés. A mezőtúri ref. főgimnázium közbejött 
akadályok miatt szeptember hó 15-én nyílik meg. A be-
iratásokat szeptember hó 10—13. napjain végezzük. 
Borsos Károly igazgató. 

GYÁSZROVAT, 

Kisadorjáni Adorján Gyula Ili. éves tanárjelölt 
a 24. honvéd gy.-e. hadapródja 1915 május 11-én 7212 
órakor, Galicziában Komorniki mellett, ellenséges golyótól 
homlokon találva, 21 éves korában hősi halált halt. Az öz-
vegy édes anya, Adorján Lászlóné ref. papné, mellett 6 test-
vér gyászolja. Emléke feljegyeztetik a szerető szívekben. 



Kézdivásárhelyi ifj. Vásárhelyi Lörincz joghall-
gató felől, önkéntesen jelentkezett hős katonáról, a 14. 
honvédgyalogezred II. zászlóalja 8. századában hadap-
ródról az északi hareztérről a következő szomorú jelen-
tést vette és tette közzé a gyászoló család: „Mély fáj-
dalommal tudatom, hogy szeretett barátom, Vásárhelyi 
Lőrincz hadapród, 1915 július 31-én Snopkovnál, Lublin 
felett, éjjeli támadás alkalmával kapott sebében 1915 
augusztus 1-én reggel hősi halált halt. Eltemettük : Dab-
rovicze községben, Lublintól északnyugatra 8 km. távol 
ságban, a kastély közelében. Sírja meg van jelölve. 
Fogadják őszinte fájdalmukban osztozó részvétemet. 1915 
augusztus 4. Gnitt Alfréd hadapród." A hős ifjúban Vá-
sárhelyi Lőrincz őraljaboldogfalvi lelkész nagyreményű 
fiát, Vásárhelyi János beszterczei lelkész pedig testvérét 
gyászolja. Őszinte részvétünk nyilvánítása mellett kíván-
juk a lesújtott családnak az ü r vigasztalását! 

Jakab Sándor érszentkirályi áll. tanító fia, ifj. Jakab 
Sándor ref. theologus, ifjú és nemes életének 21-ik évé-
ben, mint önkéntes hadapród július 29-én a lublini nagy 
ütközetnél, egy srapneltől fején találva hősi halált halt. 
Hamar vége lett szép reményekkel telt ifjú életének! 
Hős volt, nem tudta itthon bevárni — mint theologus — 
az áldott békét, hanem hazaszeretettől lángolva kardot 
ragadott . . . ! Hamvai elvegyülnek nyomtalanul az anya-
földdel, de emléke örökké megmarad. 

Kunói Kolonnay László jánki (Szatinár m.) kör-
jegyző áldásos élete 55-ik évében hosszas és kínos szen-
vedés után elhunyt. A. megboldogult veje volt néhai 
boldog emlékű Kiss Áron püspöknek. Vőtársa Lévay 
Lajos vértesaljai esperesünknek. Egyik fia kömörői ref. 
s.-lelkész, másik két fia a harcztéren küzd hazánk sza-
badságáért. 

Áldott legyen emlékezetük. 

P Á L Y Á Z A T . 

Pályázati hirdetés. 

A felsőbaranyai egyházmegyébe kebelezett rádfalvai 
ref. egyházban halálozás folytán megüresedett lelkészi 
állásra pályázatot hirdetek. 

Ezen lelkészi állás javadalma: az egyház pénz-
tárából 2708 K 89 fill., lelkészi kongrua 174 K 72 fill., 
18 hold 205 • öl szántóföld, 2 hold 1292 • öl rét, 
legelőhaszon. 

A H. t.-cz. 16. §-ában előírt okmányokkal felsze-
relt pályázati kérvények (segédlelkésznek keresztlevele 
is) f. évi szeptember hó 19-éig Nagy Imre espereshez 
Kőrös (u. p. Sámod, Baranya m.) küldendők. 

Az állást 1917. évi április hó 24-én kell elfoglalni. 
Budapest, 1915 aug. 25. 

Petri EleJc, 
püspöklielyettes, 

egyházkerületi főjegyző. 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K . 

M. J . , Laskó. Legnagyobb sajnálatunkra már ugyanazon 
munka bírálatát belsömunkatársunk elkészítette s így ezt az ismer-
tetést nem közölhetjük. — V. T., Budapest. Hol maradt az ígért 
írás ? — T. G.j Pécs. Szeretnénk tudni valamit az új munkamezö 
szántogatásáról. — T. J , Tuzla, Hírt sem hallok már felöled? 
K. <r. A „Koszorú" füzetek kiadásának dóká t nem mi intézzük. 
Mi úgy tudjuk, hogy lesznek köztük teljesen aktuális tárgyúak is 
és hamarosan megjelennek, a mikor, reméljük, nagy számban ad-
hatjuk jó olvasmányokban szűkölködő uépiink kezébe. Csakhogy 
ez jórészben töliink, lelkészektől függ ám! De a készet talán fel-
használj nk ? — Kun S. tan í tó . Harcztér . Kedves, szép versét el-
küldöttük Debreczenbe a „Vasárnap"-hoz. Csak tovább ! 

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

H 1 R D E T E 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 j ó 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 bővül t . — Szoba-
árak 3 koronától . Szabó Imre , szállodás. 

EvangéiiKus isKoláK figyelmébe! 

60,000 
példányban fogyott el eddig a Bognár Endre-fé le 
„ L u t h e r M á r t o n Kis Kátéja" 

cz. tanhönyv. Ez a^tény e léggé b i zony l t jáé Kis KönyvecsKe 
használhatóságát . Ára 60 fill. Hutatványpéldánnyal szívesen 
szolgál a Kiadóczég RÖTTiG GUSZTÁV ÉS FIA, SOPRON. 

Pénzét visszafizetem, ha 
tyúkszem, szemölcs, 
b ör kemény eriléseit 
, , R i a - b a I z s a m " 3 nap alatt gyökerestül ki 
nem irtja. Ezrekre menő hála- és köszönöi rátok. 
Ára Ü k o r , , 3 tégely 2Va k o r o n a . 
R i a > m ű v e k K a s s a , I . Postafiók 12/P 

D I F Í i F D ftTTfl g ő z ü z e m r e be rendeze t t csász. 
I v i L U H V v / 1 1 " és kir. udvar i 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 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 inely 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. :: 



GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér ÍO., saját székházában 

Biztosí tásokat elfogad tűz-, j égkár és betöréses lopás 
ellen, úgyszintén az e m b e r é le tére a legkülönbözőbb módo-
zatok szer int e lőnyös fel lélelek 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 14 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
üzlet feleslegééből 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 tványok k o r m á n y hozzájáru lásával 2,550.700 K 
Tar ta lékok 4,461.015 K 
Biztosított tagja inak fennál lása óta kifi-

zetett tűzkárokban 15,050.000 K 
Biztosított t ag ja inak fenná l lása óta kifi-

zetett j égká rokban 7,072.000 K 
Biztosított é r ték tűzben 1914. évben . . 960,000.000 K 

„ jégben „ „ . . 63,500.000 K 
Életű/Jet á l lománya 19,013.428 K 

A Gazdák Biztosító Szöve tkeze te alapí tása és fiók-
intézménye a 

„GOND VISELÉS" 

Országos Közp. Segélyző-Társulat Budapest , IX., 
Kálvin-tér 10., mely társula t tag ja 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 
osztátya kere tében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosí tásokat közvet í t minden orvosi vizsgálat 
nélkül . 

3 lelkész urak szíves figyelmébe ajánljuk a kiadásunkban 
megjelenő' és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-íéle 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 17Vs 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. 

Sebesült KatonáK szóraKoztatására különösen alkalmas 
a „Koszorú" czímen eddig megjelent '210 füzet, melynek 
ára számonkint és példányonkint 8 fill. Ha egyszerre 
legalább 500 példány (40 kor. értékű) lesz megrendelve és 
a pénzt előre megkapjuk, 25%-os árengedményt adunk, de 
a postaköltséget a megrendelő viseli. A füzeteket a „Ref. 
egyetemes konvent" által sebesült katonák részére kijelölt 

számokból válogatjuk egybe. 

HornyánszKy Viktor KönyvKiadó-
hivatala Budapest,V., Ahadémia-u.4. 

Két hét alatt elfogyott 
és m o s t j e l en t m e g 

második kiadásban 
a hazai protestáns egyházak nagy ímádságírójának 

Szolnoky Gerzsonnak 

HÁBORÚS IDŐK 
IMÁDSÁGOS KÖNYVE 
hadbavonultak és azok családjai számára czímtí munkája. 

Tartalmaz 55, a gyorsan változó viszonyok között is 
minden alkalomra és úgy a ka tonák , mint az i t t honmara -
do t t ak számára megfelelő imádságot, ezenkívül zsoltárokat 
és dicséreteket. 

A 160 o lda l r a terjedő 12V-2y8lh cm. nagyságú, 
z sebbe tehe tő imádságos könyvnek bolti á r a d íszes ke-
mény kötésben 1 korona , 10 d a r a b vételnél 90 f i l lér , 

100 d a r a b véte lnél 75 fi l lér . 

Kapható 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 

DEBRECZENBEN. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és ki tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

9 9 H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mill ió korona 
évi árúforgalommal. 



Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL kern Máría-utcza U. szám• Telefon: József 34—lO* 

Elvállalnak minden-
nemű, az épitésí 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 egyházgyülekezetek-
nek iskolák és templomok, 
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. 

HÁBORÚS EGYHÁZI IRODALOM : 
BIRTHA JÓZSEF. Háborús b e s z é d e k és i m á k . .—.50 
FÜLÖP BÉLA. Búcsúz ta tók . Hadban elesettek felett . 1 — 
KISS JÓZSEF. Egyház i b e s z é d e k v i l á g h á b o r ú i de j én 3.10 
Dr. LENCZ GÉZA. Beszédek é s imák h á b o r ú i a lka l -

m a k r a . II. kötet 5.— 
LUKÁCSY IMRE. ímé h a m a r e l jövök . Egyházi beszédek 1 80 
SOÓS KÁROLY. Isten és h a z a m i n d e n ü n k . . . . 1.20 
SZAPPANOS GY. Is tenre b í z o m m a g a m a t . Egyházi be-

szédek . . . 3.— 

SZENTKIRÁLYI K. I m á d s á g o k és b e s z é d e k h á b o r ú s 
időben I. kötet. —.80; II. 1.— ; III 2 -

SZÜTS L. E g y h á z i b e s z é d e k h á b o r ú s a l k a l m a k r a —.50 

EGYÉB THEOLOGIAI ÚJDONSÁGOK: 
BERNÁT ISTVÁN. Az igazi é l e t fe lé 1.20 
KIRNER A. BERTALAN. B e t e g á p o l ó le lkész m u n k á j a 

a v i l á g h á b o r ú b a n —.50 
KISS GÉZA. Új M a g y a r o r s z á g é s k e r e s z t y é n s é g . . 1 — 

LUKÁCSY I. Kr i sz tus v i s sza jöve t e l e . Fűzve 1.20; kötve 5.— 
DR. SZABÓ ALADÁR. J é z u s é le te . Fűzve 8.— ; kötve 5 — 
IFJ. SZABÓ ALADÁR. A b o l d o g s á g fe l t é t e l e i . (Nyolcz 

elmélkedés) 1.— 

IFJ. VICTOR JÁNOS. Jézus ö n a r c z k é p e i . (Hat elmél-
kedés) 2 — 

LEGÚJABB HÁBORÚS IMÁDSÁGOS-
KÖNYVEK: 

BIRTHA JÓZSEF. Ő r a n g y a l . Imakönyv katonák és itt-
honmarad ottak számára —.30 

KERESZTESI KÁROLY. Ima, s z ü k s é g s h á b o r ú i de j én —.25 
MURÁNYI JÁNOS. Szün te l en i m á d k o z z a t o k ! . . . - . 2 0 
NAGY : Ne fé l j , — csak h i g y j ! —.20 

VILÁGHÁBORÚ PONTOS TÉRKÉPEI 
Á 2.50 KORONA. 

Gal icz ia , O l a s z o r s z á g , Szerb ia , F r a n c z i a o r s z á g , 
O r o s z o r s z á g b a n (Sz ibé r i ában ) levő h a d i f o g l y o k 
t é r k é p e i 1.— 

Kaphatók: 

Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N , 6 2 4 6 5 . 



P R O T E S T Á N S 

Megjelenik minden 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 iadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

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

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Sebes tyén Jenő, 

Tari Imre dr. é s Veress Jenő. 

Előfizetési á ra : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövetségi 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 É l e t K ö n y v é b ő l : Elvesztett és megtalált szív. Marjay Károly. — Vezéroz ikk : Az új háborús tanév. p. — 
M á s o d i k ez ikk : Jótékonyság a háborúban. Custodius. —- T á r c z a : Levél a szerkesztőhöz. Jávor János. — B e l f ö l d : 
Beszédtárgyak és alapigék háborús egyházi beszédek számára, (v.) Katonáinkért — a közönséghez. Levél a szerkesz-
tőhöz. Nagy Ferencz. — I r o d a l o m ; A mi nagy nyomorúságunk. G. — Egyház . — Isko la . — 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 . 

Az Élet Könyvéből. 

Elvesztett és megtalált szív. 
„A hol van a ti kincsetek, 

ott van a ti szívetek is." 
(Lukács 12.34.) 

Egyszer egy ember kölcsönkérte urától a fejszéjét, 
hogy tüzelő fát szerezzen magának. Fölmászott vele a 
tó pattján egy fára. Arról akart száraz ágat vágni. Alig 
•suhintott azonban rá egyet-kettőt, a fejszének a feje le-
repült a nyeléről, bele a tóba. Mit volt mit tennie a 
szegény embernek? Visszament a fejsze gazdájához s 
megmondta neki, hogy a fejszéje beleesett a tóba. Az 
ezt felelte: „Bánom is én. Csak hozd vissza". Erre vett 
az ember egy másik fejszét, azt vitte el az urának, de 
az nem fogadta el. Aztán öt darab marhát hajtott az 
udvarára s ezt mondta: „Itt a bánatpénz elveszett fej-
szédért. Csak hagyd már abba a dolgot". De a fejsze 
tulajdonosának ez sem kellett. Utoljára a gyermekeit 
ígérte oda neki. Legvégül a feleségét. Ezt az ajánlatot 
is visszautasította az ura. „Mit akarsz hát tőlem?" — 
fakadt ki az ember. „Semmi mást, csak a fejszémet. De 
a magamét! Azt, a melyiket használatra adtam néked." 

Afrika őserdeiből hozták ezt a kis történetet, de 
azért nekünk, czivilizált európaiaknak, is sokat mond. 

A mi Urunk, Istenünk is csak használatra adta a 
szívünket. Csakhogy valamennyien hamarosan beleejtjük 
a bűnnek sáros, sokszor feneketlen tavába. A mikor az-
tán Urunk visszakéri a szívünket: nem tudjuk visszaadni. 
A felelet Urunk ajkáról mindig a régi: „Hozd vissza". 
Készek vagyunk mi is az igazi ajándékot: a szivünket 
mindenfélével helyettesíteni. A rozsda és moly által meg-
emészthető kincseinkkel, marháinkkal akarjuk megvásá-
rolni lelkünk békességét, Urunk jóindulatát. De sokféle 
„bánatpénze" is van az önző, bűnbemerült embernek! 
Hányszor kész mindenét, gyermekeit, hitvestársát felál-
dozni, csakhogy a szívót, az elvesztettet ne kelljen meg-

keresni, visszaadni. „Mit akarsz hát tőlem?" kérdi a 
zaklatott, békességét vesztett ember. „A szívedet, azt, a 
melyik az enyém, a melyiket használatra adtam néked." 

„A hol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek 
is." Itt már a szomorú tényt magát állapítja meg Jézus. 
Otthon a szülei házban, az iskolában, künt az életben, 
mindenütt azt tanultuk, hogy szereznünk kell. Abban 
van a hiba, hogy rosszul tanították a kincsszerzés, gyűjtés 
helyét. Hol? Ezen van a hangsúly. 

Kicsoda az közülünk, a ki nem vesztette el a leg-
drágább kincsét: a szívét ? Ki az a fehér holló ? Az a 
nagy bajunk, hogy mindig későn tanuljuk meg, hogy 
az élet kincsei ós a szívünk közt eltéphetetlen kötelék 
van. A hová tesszük az egyiket: ott van a másik. 

Az elveszett szívűekre most szakadtak rá a nem 
szeretem napok. A földi kincsek elrablása, elértéktele-
nedése, elmúlása idején elpusztul a velők szoros kap-
csolatban levő szívükvesztette emberek élete boldog-
sága is. A tízezrek, milliók elmúlása idején az örökké-
való, elfogyhatatlan kincseknek van most nagy értéke. 
Ha a szíved megvolna, nem a bűné, hanem a tied volna: 
óh, milyen boldog, erős lennél még a földi veszteségek 
idején is ! 

Te szegény ember, keresd meg a szívedet! Nézd, 
Jézus annyira kegyelmes, hogy nemcsak a szomorú tényt 
állapítja meg, hanem segíteni is kíván bajodon. Elvesz-
tetted a szívedet? Nincs már semmid? Nem tudsz Urad-
nak beszámolni? 

Most, a földi kincsek elhalványodása idején szállj 
le a kegyelem tengerébe. Ehhez nagy alázat ós bűnbánat 
kell ám. És ott lent megtalálod azt a drága gyöngyöt. 
A keresztfa a kegyelem tengeréből mered ki, azon van 
a te „elfogyhatatlan kincsed", a te üdvösséged. Ott, a 
kereszt aljába üdvösséget lelhetsz és a hol van a te 
kincsed, ott van a te szíved is. Ott találod meg — egész 
biztosan tudom ! — a te összetörött, szegény szívedet 
is. Jer, tanuld meg tőlem e szép éneket: 



„Ott, a kereszt aljába 
Békességet lelek. 
A szívem mindenestül 
Az Úr elé viszem . . . " 

Ugy-úgy, ott a kereszt aljában megtalált szívedet 
mindenestül add oda Uradnak. 0 elfogadja s nála meg-
tisztul minden szennytől a Jézus vérében. A mikor meg-
tisztította, tisztán, épen néked visszaadja, hogy most már 
jobban vigyázz reá. Az elveszett szíved így lesz megtalált 
szívvé, kettőtök örök tulajdona. 

Marjay Károly. 

AZ ÚJ HÁBORÚS TANÉV. 

Ki gondolta, hogy lesz még egy?! Azt hittük, hogy 
ez az ú j már a békesség jegyében kezdődik, hogy azok, 
a kik a mult tanév folyamán elmentek és megmaradtak, 
most már fáradalmukat kipihenve térhetnek vissza oda, 
a honnan búcsúztak. Hittük, hogy visszajönnek tanárok, 
tanulók, ifjak ezrei a régi czéljaiknak újból átadott is-
kolák falai közé. Reméltük, hogy vége lesz a nagy tűz-
keresztségnek és elülnek a fákat gyökerestől tépő viharok. 

De fájdalom, nem így történt. Hordoznunk kell 
továbbra is a súlyos terheket és készülnünk újabb nagy 
áldozatokra. A hiányok, nehézségek most az új tanév 
nyiltával újból és pedig hatványozott mértékben itt van-
nak előttünk. Kik is vannak még itthon főiskoláink hall-
gatói közül? És azután lentebb is, hogy megritkultakés 
ritkulnak a tanárok, tanítók és tanulók sorai. Kell még 
sok áldozat, szükség van még kimondhatlan nagy, még 
soha át nem élt erőfeszítésre. Elmentek és mennek a 
fiak, most kerül majd sor az apákra és nagyapákra! 
Bármily kedvező is most a helyzet, de tudjuk, a veszély 
nem mult el, a gondok, aggodalmak szántotta redők még 
nem simultak el, az üres helyek mindinkább szaporodnak. 

Lehetetlen, hogy most ne gondoljunk azokra, a kik 
még itthon vannak, a kikről most igazán, frázis nélkül 
mondhatjuk, hogy hazánk, egyházunk jövő reménységei, 
a kik annyi űr betöltésére hivatottak. Ifjúságunk okta-
tásának, nevelésének kérdése sokat foglalkoztatta mos-, 
tanában még a nagy idők bekövetkezte előtt is sajtón-
kat a gondolkodó és jövőnkért felelős elemeket, sziveket. 
Éreztük már előbb is, hogy itt a 12-ik óra, kell valamit 
tennünk, hogy ifjúságunk jobb felszereléssel, a komoly, 
dolgok iránti melegebb érdeklődéssel és az egy szíiksé,-
ges dolog iránti nagyobb vonzalommal lépjen az élet 
porondjára még normális viszonyok között is; beláttuk, 
hogy az igazi társadalmi, egyházi reformmunkának, ébre-
désnek ott kell kezdődnie az ifjúság seregében. De száz-
szorosan be kell ezt most látnunk. Hiszen sokszoros buz-
galomra, erőre, lemondásra lesz szükségük azoknak, a 
kik megmaradnak és a hiányzók helyére lépnek. Hiszen 
egy egész és százszoros erőt kifejteni tudó generáczió 
kell a pusztuló kőfalak építésére. 

Új háborús tanév ! Milyen érzülettel lépjük át kiír 
szöbét?! Ez a kérdés legelső sorban ránk, azokra vo-

natkozik, a kik mint tanítók, nevelők lépünk be a tan-
termekbe. Milyen lelkülettel lépjünk be, mit vigyünk 
magunkkal azok számára, a kik ott várnak reánk? Vi-
szünk tudományt, megnövelt ismereteket és adjuk ezt 
kétszeres buzgalommal azoknak, a kik lábainknál ülnek ; 
viszünk lángoló hazaszeretetet, a melyről tudjuk és meg-
éreztetjük, hogy most van a megpróbáltatás kohójában. 
De nem viszünk be az ifjúság körébe egyetlen kicsinylő 
mosolyt a legmagasabb ideálokkal és ama Szeretettel 
szemben, a melyről most kell bizonyságot tennünk és 
hirdetnünk, hogy az áldozatok áldozatát hozta érettünk, 
a melyről most tudjuk igazán, hogy ha mindenütt befo-
gadásra találna, akkor nem lenne többé gyilkoló fegyver 
okozta romlás és siralom. íme itt van a hatalmas, nagy 
lobogással égő tisztító tűz; van-e szükség ezenkívül más 
valamire, hogy iskoláink falai közül kitisztuljon az a 
szellem, a melynek befészkelődése, terjedése ellen annyí 
panasz hangzott e l?! Lehet-e most olyan sivár lelkület, 
a mely ott az ifjúság előtt nem tudja átérezni mély fele-
lősségérzetét azokkal szemben, a kik gondjaira bízattak 
és nem tud hittel és meggyőződéssel rámutatni azokra a. 
magasságokra, a melyektől még olyan távol van ez a 
büszke emberi nemzetség, a mely eleddig boldogságának, 
békességének alapja gyanánt csak a szent kultúrát volt 
hajlandó elismerni. 

A nagy veszteségek között azzal szeretjük vigasz-
talni magunkat, hogy nem foly el ..hiába annyi; drága, 
vér és nem hull porba, annyi áldozat. Untalan felhangzik 
mindenünnen, hogy nem .lehetünk többé olyanok, mint 
voltunk. Oh ha még ez a vigasztalásun k sem l enne l . . . 
„Jövel. Szent Lélek !" hangzik fel ezer meg ezer ajakról 
az új háborús iskolai év kezdetén. Bár lenne hely és 
vágy minden lélekben az • igazi szabadság, világosság,, 
élet Lelkének befogadására! . p. 

J O T E K O N Y S A G A HÁBORÚBAN. 
A mostani háború gyakorlati keresztyénségülik ke-

mény próbája. Kegyes szólamok nem. sokat érnek, csele-
kedetekre van most igen nagy szükség.. Csak nyitott 
szemmel járjunk s lépten-nyomon láthatjuk az alkalmakat 
a. segítség nyújtására. A puszta megilletődéssel, szána-
kozással nem gyógyulnak a sebek. „Mutasd meg nekem 
a te hitedet a te cselekedeteidből" — apostoli komoly-
sággal csendül a felhívó szó e nehéz napokban. 

Máskor is éreznünk kellett az elköteleztetést azok-
kal a czélokkal szemben, melyeknek megvalósítását Isten 
az emberekre bízta. De most, sokkal többre vagyunk 
hivatva,, sokkal nagyobb a mérték, melyet megütnünk 
kell. Ezer meg e^er szükség kiált, Kötelességeinket fel 
nem ismerni, avagy lelkiismeretlenül kijátszani, üres men-
tegetődzéseinkkel körülbástyázott semmittevésben élde-
gélni sein, hozzánk, -sem a nagy időkhöz nem méltó. Ez 
a magatartás máskor, sem volt erény, de most a halálra 
érettség- csalhatatlan szimptómája lenne. 

„Előttünk egy nemzetnek sorsa áll" — mondhatjuk 



nagy igazán a költővel: „Az erőnk szerinti küzdés" he-
roikus ideje ez. Derék katonáink megteszik a magukét. 
A lövészárkok sok százezer szenvedő hőse elől jár az 
áldozattételben. A legnagyobbat áldozzák, mert egész-
ségüket, vérüket, életüket adják. Mi, itthonievők, ha 
mindent megteszünk is, messze mögöttük maradunk. De 
a minket illető rész becsületes vállalása és teljesítése 
mégsem utolsó dolog, sőt a sikernek egyik lényeges 
biztosítéka. Ha győzelmet várunk, azt csak lelki, testi 
és anyagi erőinknek teljes latbavetésével várhatjuk. 

A német birodalom kincstári hivatalának államtit-
kára a napokban jelentette be a harmadik hadikölcsön 
tervezetét. Mint mondá, „ez újabb kölcsön sikere is biz-
tos s a siker a német népnek eleven munkáján, szívós 
akaratán alapszik, a mely a háborúban a háborúért mun-
kálkodik és alkot". Talán úgy is mondhatta volna, hogy 
a háborúban a békéért, mert nagyszerű erőfeszítéseink 
a jó béke czéljait is szolgálják. A harmadik hadikölcsön 
jegyzésének ideje bizonyára majd mireánk is elkövet-
kezik s minálunk fokozottabb tevékenységre lesz szük-
ség, mert szegényebb nép vagyunk. Mindent el kell 
követnünk, még a lehetetlennek látszót is meg kell kí-
sérelnünk. Ha nem akarunk önkéntelen segítői lenni 
ádáz ellenségeinknek, kik a „központi hatalmak" anyagi 
kimerülésétől várják diadalukat, ha van bennünk szeretet 
fajunk, nemzetünk iránt ós egyházunk iránt, melynek 
sorsa a nemzet sorsával mindig egy volt, ha akarjuk a 
győzelmet, a diadalmas békét: akkor nekünk is munkál-
kodnunk kell „a háborúban a háborúért". Minden mást 
kicsinynek kell tartanunk, míg ellenség lábatlankodik 
jövő boldogulásunk kapujában. 

A keresztyén könyörülő szeretet gyakorlásának tág 
tere nyílott meg előttünk. Ezen a téren fölmentésre most 
senkise tartson számot. Itt nincsen „untauglich", mert 
a munka nemeiben bőven válogathatunk s a jótétei 
lehetősége mindenki számára ott van az adakozásban. 
Csak ebben „meg ne restüljünk". Ne várjunk mindent 
az állam segítő kezéből. Az a mindenhatónak hitt állam 
is most, e vészterhes időkben a mi támogatásunkra szorul 
s magára hagyni óriási feladatainak megoldásában nem 
hazafias és nem keresztyéni dolog. Tegyünk annyi jót, 
a mennyit csak tudunk. Ne dobjuk félre lelkiismeretlenül 
azokat a „felhívás"-okat, melyek a háború nyomán sar-
jadt szükségletek kielégítésére, a nyomor és szenvedés 
enyhítésére buzdítanak és kérnek. A papírkosár nemcsak 
ezeknek a felhívásoknak, de sokszor talán legdrágább 
érdekeinknek sorsát pecsételné meg. Mi jól megvédett 
városaink, falvaink határain belül, senki által meg nem 
háborítva élhetünk ; nem éreztink-e ezért mélységes hálát 
a Gondviselő iránt s nem vagyunk-e lekötelezve azokkal 
szemben, kiknek az érettünk való szenvedés mártírom-
sága jutott osztályrészül? 

„Építsük fel újra a feldúlt családi tűzhelyeket" — 
ez a legújabb segítő akczió jelszava. Városok, törvény-
hatóságok. testületek, áldozatkész hazafiak dicséretreméltó 
buzgalommal álltak sorompóba. Megépülnek a lerombolt 

falvak s bennük az iskolák, templomok. A szeretet hatal-
mának nem mindennapi története ez. De hát a magyar 
ref. egyház mit épít meg? Az ő áldozatkészségét mi-
csoda alkotás hirdesse ott a végeken, vagy egyebütt? 
Gondolkozzunk felette 1 Nem épen utolsó dolog lenne, 
ha valamelyik általunk felépített felvidéki iskola, vagy 
templom falába lehetne illeszteni a magyar ref. keresz-
tyének felebaráti szeretetének emléktábláját. De minden-
esetre elengedhetetlen szükségesség, hogy mi magunk 
építtessünk fel „lelki ház"-zá, melyből a szeretet mun-
káinak hosszú sora induljon meg. Egyházunk a maga 
egyetemében és tagjaiban csak úgy mondható a „világ 
világosságáénak, ha cselekedeteiben mutatja meg hitét, 
„ha czélra küzdvén, nagy, nemes, dicsőre, így összehat 
kezünk, szívünk, agyunk". Akkor majd a becsülettel 
megvívott küzdelemnek fölemelő tudatában ülhetünk győ-
zelmi ünnepet s önérzettel gondolhatunk vissza mindig 
a megtett útra, az átélt időkre, akkor majd a megbizo-
nyosodott lélek boldogságával mondhatjuk: kötelessé-
geinket híven teljesítettük, Isten velünk volt, „szent 
palástja szárnyát ránk takarta, tombolt a vihar, de csak 
fejünk felett". 

Custodius. 

TÁRCZA. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Nagy tiszteletű uram ! 

Hosszú, fárasztó utazás után felrobbantott hidakon 
keresztül, leégett falvak mellett vasárnap d. e. érkeztem 
meg P.-ba, a gyönyörű lengyel városba. A jelentkezé-
seket elvégezve, csakhamar megtudtam, hogy — bár-
mennyire szükség lenne is ott ref. tábori lelkészre, ki-
megyek a csapatokhoz — itt még nagyobb szükség 
van rám. Tizenegy hónap óta mindig azt várják idegen 
ajkú katonák közt elszórva levő ref. híveink. 

A tábori főpap marasztalt, hogy pár napot töltsek 
ott, pihenjem ki fáradalmaimat, mely idő alatt a kórhá-
zakban ápolt híveinket is meglátogathatom. Ezeknek lelki 
gondozását Dzurányi Dezső ottani ág. ev. tábori lelkész 
végzi odaadó buzgósággal, testvéri szeretettel. Az evan-
gélikus templomhoz utasítottak, ott találom Dzurányi kol-
légát. Már messziről megütötte fülemet egy ismerős ének 
dallama. Katonáink énekelték, ellenséges földön, egy 
csapataink elől elmenekült lelkész templomában a mi 
legdrágább imánkat: „Isten áldd meg a m a g y a r t " . . . 
Könnyes szemekkel, de boldogságtól sugárzó arcczal áll-
tam katonáink közé s énekeltem veliik az igazán szívből 
fakadó imádságot: „Balsors, a kit régen tép, Hozz reá 
víg esztendőt. . ." 

Istentisztelet végeztével Dzurányi kartársam közölte 
velem, hogy még egy istentisztelet lesz, a Reserve-Spi-
talban; ha tetszik, tartsak vele. Örömmel fogadtam aján-
latát, sőt az istentisztelet végzését is elvállaltam, hiszen 
magyar katonáink túlnyomó része református vallású. 



Micsoda öröm, boldogság sugárzott ezeknek a kemény, a 
szenvedések által megviselt katonáknak az arczárói, midőn 
11 hónap után meglátták az első református lelkészt. 
Ezekéhez talán csak a harczvonalban álló katonák öröme 
volt hasolítható. 

Istentisztelet után sorra látogattam a kórtermeket. 
A nagy mennyiségben hozott imakönyvekből minden te-
remben hagytam. Milyen örömmel olvasták, még a más 
vallásúak is mennyire kérték : „Én is tudok magyarul!" 

Délután folytattuk a kórházak látogatását. Minden 
perczet igyekeztem felhasználni, mert siettem tovább, a 
hol protestáns lelkész egyáltalában nem volt előttem: a 
liarcztérre. Időt szakítottam azonban arra, hogy lerójjam 
a kegyelet adóját: fölkerestem Wilhelm Guhl német 
lelkipásztor sírját, a ki a bibliát karddal cserélte fel 
fenyegetett hazája védelmére s a ki ott nyugszik már 
távol, messze idegenben a lengyelországi tábori lelkészek 
által szépen feldíszített sírban, keresztjébe beillesztve a 
legfelsőbb elismerés, a legszebb földi jutalom, a hatal-
mas császár vaskeresztjének nagyobbított mása. 

Hétfőn befejeztem a kórházlátogatásokat, melyek 
közt a legszomorúbb az Epidemie-Spital volt. Közben 
megszereztem a továbbutazásomhoz szükséges iratokat, 
indultam rendeltetési helyemre. Szomorú s nehezen meg-
szokható látványt nyújtanak a nagy magyar Alföld palo-
táknak nevezhető házai után a piszkos fakalibák, me-
lyeknek egy része, néhol az egész falu, a háború mar-
taléka lett. Csak az ég felé meredő kémények mutatják 
a házak helyét. 

Munkámat azonnal megkezdtem. A vitéz székely 
katonák lelki táplálását. Csak látta volna Nagyt. uram 
ezeknek a szegény magyaroknak örömét, midőn meg-
hallották, hogy magyar református istentisztelet lesz; 
hogy hullottak a könnyek, midőn prédikálni kezdtem: 
„Édes szép hazánkból, szép Magyarországról jöttem ti 
hozzátok, hős magyar vitézek, erős székely fiak" . . . Alig 
tudtam megválni tőlük, mentem tovább a Stellungba. 
Oly hálás itt a szolgálat s oly gyönyörűséges. Egy nap 
rendesen négyszer prédikálok ; nagy a működési terem, 
s legalább egyszer egy héten mindenütt ott akarok lenni. 
Egyik helyen kántorunk is van: László Béla bókésszent-
andrási kántortanító, a ki eddig is vezette az éneket, 
midőn magyarul prédikált a gör. kath. tábori lelkész: 
Nóvák János, a ki példás buzgalommal, odaadással a 
legnagyobb veszélyben is Istenbe vetett tántoríthatatlan 
hittel áll helyén, s őrködik katonáink lelki élete fölött. 
„Nem bírja ugyan tökéletesen nyelvünket, szokásainkat 
sem ismeri, mégis oly jól esett hallani ajkáról Isten igé-
jét," monda egyik székely katonánk. „Csak egy kíván-
ságunk volna még : Urvacsorával szeretnénk élni. Otthon 
sokszor elfelejtkeztünk róla, hátat fordítottunk neki, most 
ez a legforróbb vágyunk." Ez is meglesz. Jövő vasár-
napra meghirdettem az Úrvacsorát s hogy kívánságukat 
ily hamar teljesíthettem, azért hálával, köszönettel a 
dunavecsei híveknek tartozunk, a kik gyönyörű árvacso-
rai kehellyel s kenyérosztó tányérral láttak el. Rajta a 

felírás: „A dunavecsei ref. egyház ajándéka a harcztéren 
vitézen küzdő hős katonáinknak, 1915." Valóban a leg-
szebb, legdrágább ajándék, s ha Isten megsegít, a hí-
veknek e háborúból ez a legkedvesebb emléke lesz. 
Sajnos, előbb vettem használatba, mint szándékoztam. 
A vitéz székelyek szót fogadtak; apák, anyák, hitvesek 
üzenetével ajkukon „Szuronyt szegezz s csak előre" — 
s . . . néhányan másnap este Urvacsorával kívántak élni. 
Kívánságukat teljesítettem s imakönyvekkel ellátva, bo-
csátottam el őket enyhületet, gyógyulást keresni. 

Istentiszteleteinken a magyarok — a tisztekkel 
együtt — felekezetkülönbség nélkül mindnyájan ott van-
nak. No de sok egyébről máskor ! 

Isten áldja meg Nagy tiszteletű uramat! 
Jávor János, 

cs. és kir. tábori lelkész. 

BELFÖLD. 

Beszédtárgyak és alapigék háborús egyházi 
beszédek számára. 

Mai háborús igehirdetésünknek és igehirdetőinknek 
némi szolgálatot szeretnénk tenni azzal, hogy a mostani 
időkben mondandó beszédek számára néhány tárgyat és 
alapigét közlünk az alábbiakban. Németországban és 
Ausztriában már gazdag tartalmú háborús ágendák forog-
nak a harcztéri, kórházi és otthoni lelkipásztorok kezén. 
Hazai anyagunkon kívül ezeket is felhasználtuk e rövid 
összeállításhoz: 

A keresztyén ember Jézus Krisztus katonája. II. 
Tini. 2.3-7-: Szenvedd el a bajokat velem(iink) együtt, 
mint Jézus Krisztus jó vitéze (a görög szöveg szerint). 
Egy harczos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy 
tessék annak, a ki őt harczossá avatta. Ha pedig küzd 
is valaki, nem koronáztatik (koszorúztatik) meg, ha nem 
szabályszerűen küzd. A munkálkodó földművesnek kell 
a gyümölcsökben először részesülnie. Értsd meg, a mit 
mondok ; adjon ezért az Úr belátást neked mindenben. 
(1., közös cselekvő szenvedés, 3, 6. v.; 2., az életbenjjs 
mégis a fölött, 4. v.; 3., szabályszerű küzdés, 5. v.; 4., 
értelem és Isten által adott belátás, 7. v.; 5., Jézus a 
vezérünk, 3, 11—13. v.) 

A háború a lelkek próbája. I. Péter 4.12.: Szeret-
teim, ne rémüljetek meg attól a tűztől, a mely próbál-
tatás végett támadt köztetek. (1. A háború az egyes 
lélek, 2., a nemzeti lélek próbája.) — A háború alkalom 
a szeretet gyakorlására. I. Péter I.22., vagy Máté 25.31-46. 
— A háború áldozatra tanít. I. Ján. 3.16., vagy Róm. 
12.,. — A háború hőssé nevel. Ján. 15.13., vagy Zsid. 
10.38 - 39., vagy I. Kor. 16.33. — A háború a béke ára. 
Zsid. 12.li. —• A háború jobb jövő é'pítöje. Jel. 2.7. — 
A háború a lelkek útja Istenhez. Róm. 14.7-8-, vagy 
Róm. 9-16. 

Az istenes élet •— nemzeti ügy. Luk. 19.41 4,1. — 
Jézus hazaszeretete. Máté 15.21-28. — Velünk az Isten 



II. Móz. 23.20-22. — Minden javunkra van. Róm. 8.28. 
— Isten kegyelmével! L Kor. 15.io. — Az istenes lélek 
csodás dolgokat müvei. Józs. 10.14. — Hűség kevésen, 
sokon. Luk. 15.10. — légy hü mindhalálig! Jel. 2 10.— 
A szidalmak, hazugságok és háborgatások között. Máté 
5.11. — Szeressétek ellenségeiteket! Máté 5.13-45 — A fog-
lyok. Dán. 1. (A tüzes kemenczében. Dán. 3.; Az orosz-
lánok vermében. Dán. 6.) — A foglyok hazatérése. Zsolt. 
126.i_2. — Keresztyén együttérzés. Róni. 12.i5-ie. - Az 
erős közösség. I. Kor. 12.28- — Az áldozat összekapcsol. 
11. Tim. ii_i3. — Egymás terhét hordozzátok! Gal. 6.2. 
— Bölcseség a gonosz időkben. Ef. 5.15-17. — Isten sze-
retete a szenvedések közepette is. Róm. 8.35-39. — A sze-
retet mint érzület. I. Kor. 13.i_8a- — A szeretet mint tett. 
1. Ján. 3.i3_i8. — Múló szenvedés — örök dicsőség. II. 
Kor. 4.17. — A szenvedés nevelőeszköz. Zsid. 12.5-15. — 
A szenvedés dicsőség. II. Kor. 11.is. 23-30. — A szenvedés 
boldogság. Máté 5.10-12. — A szenvedés istentisztelet. I. 
Péter 3.i3_i8. — Az ember vetése és aratása. Gal. 6.7_io. 
— Bús vetés — víg aratás. Zsolt. 126.5-6- Aratási öröm 
nehéz időkben. Filipp 4.4_5a. — A harczos búcsúja. Zsolt. 
121. — Nyilak a hős kezében. Zsolt. 127.4. -— A ke-
resztyén harczos fegyverzete. Ef. 6.13-17. —- Hősök akarunk 
lenni! Ján. 11.45-53. (Jáu. 12.24-j — Őrállás. Hab. 2 . r — 
A tartalékok. II. Móz. 17.8-13. — Kitartással küzdjünk! 
Zsid. 12.!. — Rendíthetetlen kitartás. Ezs. 40.31. — 
A mindvégig való kitartás. Máté 24.13. — Legyőzhetet-
lenül. II. Kor. 12.io- — Világgyözés. Ján. 16.33b. — Vi-
lág győző erő. I- Ján. 5.4-5- — Győzelmes léleksereg. Jel. 
7.9-14. — Az új világ. II. Péter 3.10-15. — Isten kikutat-
hatatlan bölcsesége. Róm. 11.33-36. 

Legközelebb alkalmi beszédtárgyakat és más anya-
got is közlünk. " [v.) 

Katonáinkért — a közönséghez! 

A ki nyitott szemmel jár Budapest niellékutczáin, 
az nemcsak a gyalogjárókon sokszor czéltalanul ődöngő 
katonákat veszi észre, hanem meglátja azokat is, a kik 
a korcsmákba, lebujokba s még ezeknél is rosszabb he-
lyekre járva, pénzt, erőt, egészséget pazarolnak el ós 
ezzel csökkentik hadképessógüket. A kinek volt érző 
szive s résztvevő szava ezekhez a katonákhoz s figyel-
meztette őket e veszedelemre, igen kevés esetben talált 
visszautasításra. A legtöbb esetben szinte panaszként (tán 
inkább vádként) azt hallotta tőlük : „Mennénk mink más-
hová is, de hová? Valahol csak el kell tölteni az időt". 

A Budapesti Ref. Keresztyén Ifjúsági Egyesület és 
az Ifjúsági Keresztyén Egyesületek Szövetsége megért-
vén mindazt, a mit ez a válasz jelent, 1914 deczember 
hó 19-én az előbbinek a Ferencz-körúton levő helyiségeit 
megnyitották a fentjáró sebesült és a kiképzés alatt lévő 
katonák előtt. 

S a katonák, miután találtak „más helyet" is, fele-
kezeti és nemzetiségi különbség nélkül olyan számban 
átogatták az ilymódon létrejött „Budapesti Katona-Ott-

hon"-^ hogy az egyesület kénytelen volt a VIII., Főlier-
czeg Sándor-utcza 28. sz. alatt tágasabb helyiséget bé-
relni s azt a Ferencz-körúton szerzett tapasztalatai alap-
ján anyagi erejéhez képest berendezni. Átlag 80—100 
katona látogatja naponta ezt az otthont. A vezetőség 
arra a tapasztalatra jutott, hogy különösen szocziális, 
kulturális és morális tekintetben szolgál igen nagy mér-
tékben katonáinknak. 

Ilyen körülmények között érthető, hogy eddig mint-
egy 20,000 katona kereste fel a Budapesti Katonaott-
hont, de érthető az is, hogy az egyesület vezetősége 
elhatározta, hogy ezt az otthont — a Németországban 
már évtizedek óta áldásosán működő Katonaotthonok 
mintájára a béke idejére is állandósítani fogja. Ez el-
határozásra való eljutásban döntő szerepe volt az otthon 
eddigi működése közben szerzett tapasztalatoknak, de 
lényeges része volt a jövendőjéhez fűzött remények-
nek is-

Reméljük, hogy általa melegebbé tudjuk tenni 
nemcsak a legénység és altisztek közötti viszonyt, de a 
katonaság és a polgári társadalom közti barátságot is 
megteremtjük. Reméljük, hogy működése folytán gyökeret 
ver a polgári társadalomban ez a nézet, mely a katonát 
nemcsak a kebeléből kiszakított, de oda vissza is térő 
embertársának fogja tekinteni, a kinek a fegyveres szol-
gálatban eltöltött ideje és ezen idő alatt szerzett erkölcsi 
és világfelfogása semmiképen sem lehetnek közömbösek 
rája nézve. Reméljük, hogy otthonunkban a katonák 
szabad idejét annyira kellemessé tudjuk tenni, hogy 
ezáltal már eleve kedves vonásokat viszünk bele abba a 
képbe, a melyet minden magyar ifjú a katonaéletről 
magának rajzol. 

Az egyesület vezetősége, hogy minél több katoná-
nak tegye lehetővé ennek az abszolút felekezeti és nem-
zetiségi különbség nélkül működő szeretetteljes szolgá-
latnak ez élvezetét, elhatározta, hogy a polgári és a 
katonai felsőbb társadalom úgy férfi-, mint női tagjaiból 
különálló szervezetet létesít a Budapesti Katonaotthon 
fennállásának biztosítására. 

Felszólítja e társadalom tagjait, hogy méltányolván 
katonáink önfeláldozását, mint a Budapesti Katonaotthon 
védnöki karának, úri, háziasszonyi és nagybizottságának 
tagjai vegyenek részt anyagi áldozataikkal és erkölcsi 
támogatásukkal az Otthon munkájában. 

Hisszük, hogy olvasóink nem fognak elzárkózni 
emez igazán praktikus keresztyén munkát végző ifjúsági 
egyesület kórósének teljesítésétől s ezzel hozzájárulnak 
ahhoz, hogy állandósuljon hazánkban a legelső magyar 
Katona-Otthon. 

Levél a szerkesztőhöz. 

Nagytiszteletű Szerkesztő úr! 

„Holt ponton az iratterjesztés" cz- értesítésre ós 
az abban foglalt javaslatokra nézve, tökéletesen egyet 
értek; nem kell sajnálni a pénzt. Ha szegényebbek le-



szünk 20—25,000 koronával, gazdag az Isten, ki fogja 
pótolni. 

De azt a pontot, mely szerint a háborús irodalom 
művelőit díjazni kellene, nem tartom helyesnek. A ki a 
mai időben tudna dolgozni, de csak pénzért dolgoznék 
— irodalmi kalmár az, s a „kalmár" névnek nem jó 
értelme van. 

A kit az Isten azzal áldott meg, hogy tud írni — 
prózát vagy verset —, írjon a lelke indításából, inert 
ingyen vette, de ne írjon pénzért, ne várjon „csengő" 
elismerést tudásáért, dolgáért. 

Nem is lenne méltó a reforniátussághoz, ha bérért 
— inert igenis bér itt a „méltányos díjazás" is'— írna, 
vigasztalna vagy bátorítana vagy könnyezésre indítana. 

Én nem tudnék egy példányt sem jó szívvel át-
nyújtani bárkinek is, ha tudnám, hogy írója meg van 
fizetve s díjazásért írta meg írását. 

Ne tegyünk mi ilyent! Ne temessük el vógkóp ama 
nemes világért való „ingyenes" munkálkodásunkat.* 

Veresegyház, 1915. aug. 30. 
Nagy Ferencz, 

esperes. 

IRODALOM. 

A mi nagy nyomorúságunk. 

Nem új dologról írunk, mikor a magyar prédikáczió 
irodalom siralmasan alacsony színvonaláról megemléke-
zünk. Szóvá tették ezt már más lapok is. Az a kóros 
állapot, hogy nálunk a prédikácziókat nem eszméltetésre, 
gondolatok ébresztésére, szóval segédeszközül, hanem 
igen sokan egyenesen iparszerű használatra, bemagolásra 
és színészi betanulásra használják és adják ki, mindig 
súlyosabbá és tűrhetetlenebbé válik. Már az első debre-
czeni „háborúi" kötet megjelenésénél felemeltük ez ellen 
a szavunk, a mikor az előfizetési felhívás irodalmi jel-
leget akarván kölcsönözni a dolognak, azon a czímen 
jelezte a kötet megjelenését, hogy az magyar háborús 
pródikácziókból összeállított irodalmi emlék akar lenni. 
Az igazi czél mivolta felől azonban nagyon is tisztában 

* Örömmel adjuk közre ezt a levelet, mert minden gondo-
latával egyetértünk. Az írók díjazását sem úgy gondoltuk, hogy 
pénzen szerezzünk mintegy írókat, hanem, hogy a díjazás által mintegy 
megkönnyítsük számukra a munkát. Hisz tudjuk, hogy sok író van, 
a kik az anyagi megélhetésért vívott küzdelemben kénytelenek 
tehetségüket parlagon hevertetni és apró, nekik egyáltalában nem 
való munkákat vállalni csak azért, hogy jövedelemhez jussanak, 
holott, ha az irodalmi munkálkodásnak adhatnák magukat, gond-
talanabbul élve, talán a legszebb dolgokat produkálhatnák. Az 
anyagi segítség (épen úgy, mint az ösztöndíj, stb.) nem mindig 
bér, hanem igen gyakran eszköz arra, hogy valaki jobban dolgoz-
hassák. Hogy aztán valaki a pénzt czélnak is tekinti, arról nem 
tehetünk. Elvégre ismertünk már olyan zsinati „atyákat" is, a kik 
a saját bevallásuk szerint csak a napidíjakért nem mondtak le 
egyik vagy másik tisztségükről. Sajnos, irók is vannak így, de az 
ideálunk nekünk is az, a mi az esperesé. 

lehetett mindenki, mert hiszen tudjuk, hogy valamely 
korszak irodalmának legjobb darabjait nem az illető 
korszak elején, hanem csak lezáródásával szokták össze-
gyűjteni, a mint hogy a mai idők legszebb háborús 
népdalait sem tavaly szeptemberben adták ki egy gyűj-
teményben, hanem majd a béke után fogják igazán ösz-
szegyűjthetni és kiválogathatni. De jó. Itt még legalább 
a külszínre adtak valamit. 

Az újabb időben azonban mindig megdöbbentőbb 
jelenségekkel találkozunk. Egyes kiadók és írók már 
egyenesen iparszerücn termelik a prédikácziót és a mi 
még szomorúbb, az imádsággyártást is szezon szerint — 
előre! Egy Vállaji álnevű pap pedig szomorú tehetség-
telenségében odáig jut, hogy úrvacsoraosztás-utáni be-
szédek hiányában a legátusok és tanítók által elkoptatott 
közkézen forgó beszédek összegyűjtetését indítványozza. 
Milyen nagy lehet ott a lelki lázárság, a hol valaki mái-
nem a „gazdagok" gazdag, hanem kezdő legátusok sze-
gényes asztaláról lehullott, össze-vissza forgatott morzsa-
lékokkal is megelégednek ! 

Szentkirályi Károly garbolczi lelkész pedig előre 
gyártja az imákat és beszédeket a szükségletnek és ke-
resletnek megfelelően. Egy kritikusa a többek között 
már így ajánlja ezt a vásári portókát: „0 (t. i. Szent-
királyi), mint a jó gazdasszony, elkészíti a jó menüt", 
majd a végén így bíztatja paptársait: „Használjuk tehát 
ezt a készen szánkba adott háborús eledelt. Tápláljuk 
vele híveinket i s . . . " Jól jegyezzük meg tehát, hogy 
készen kapunk mindent! Nincs szükség rá, hogy csak 
valamit is belevigyünk a saját hitünkből, a saját lel-
künkből a predikáczióba. „Készen" deklamálhatjuk el 
vagy olvashatjuk fel a beszédeket híveinknek. 

Ugyanezen bíráló szerint Szentkirályi dolgai any-
nyira utánozhatatlanok, hogy azt ajánlja lelkésztársainak, 
hogy ne is írjanak maguk beszédeket, „ne fárasszák ' 
magukat, bízzák ezt a dolgot a mesterre: Szentkirályira, 
majd elvégzi ö azt..." stb. 

Megdöbbentő az ajánlás e hangja és kétségbeejtő 
az a színvonal, a mit ez jelent. Hiszen ha ilyen roha-
mosan esünk, akkor már nemsokára nem kell egyéb, 
mint néhány gramofon és imagép, a melyben a Soly-
mosi deklamáló intézetéből kikerült tógátus beleharsogja 
(szóval jól „előadja") a bevágott beszédet s a tisztelendő 
úr akár fel se menjen a szószékbe, hiszen elvégez he-
lyette mindent a gramofon és az imagóp. Hát odáig sü-
lyedt a saját hitéből élő, a saját maga által átélt igaz-
ságok hirdetésére felesküdött ref. prédikátor, hogy készen 
kell neki kínálni a garbolczi zúg szellemi papirosbakan-
csait? Hát nem a Tetzelek, Sámson Bernátok hangja 
ez a vakmerő üzérkedés, ez a hang, a mely azt kínálja, 
hogy öt koronáért az egész őszi szezonra „készen, minden 
változtatás nélkül" megkapjuk azokat a prédikácziókat, a 
melyeknek pedig hívő lelkűnkön átszűrt valaminek kellene 
lenni? Nem a prédikácziók kiadása ellen szólunk álta-
lában, hanem az azoknak felhasználása, kiadása és aján-
lása körül elkövetett visszaélések ellen! 



És most nézzük csak meg a Szentkirályi Károly leg-
utóbbi harmadik füzetét, az „Őszi termés"-t. Készakarva 
nem szóltunk a füzeteiről eddig, de az a lehetetlen bírálat, 
a mely egyik egyházi lapunkban ezt a munkát, mint ver-
senyen felül álló kész háborús eledelt ajánlja a papok-
nak, megelégeltette velünk a hallgatást. De szóljunk 
először a szerzőről. Mert az imádságos és prédikácziós 
kötetekkel úgy vagyunk, mint a lírai versekkel; első-
sorban azt nézzük, hogy ki van mögöttük. Hiszen olyan 
dolgokat kell, hogy adjanak, a mit maguk is átéltek, a 
mi szívük vére és a lelkük legbensőbb érzése. Itt tehát 
a szószék és a magánélet hangja, kell, hogy harmóniában 
legyenek egymással. Szentkirályi Károly füzetei tehát 
annál inkább megleptek bennünket, mert tudjuk, hogy 
egyik egyházi lapunkban megjelenő „A garbolczi zugból" 
cz. leveleknek ő a szerzője. A ki pedig ezeket az éretlen 
hangú, minden méltóság nélkül való, ellenszenves és 
móg tizedrangú vidéki lapba laptölteléknek sem való 
leveleket egyszer olvasta, az valószínűleg nem kíváncsi 
többé a szerző vallásos és „építő"-irodalmi működésére. 
Hogy csak egy példát mondjunk, az egyik levelében a 
többek között ezt írja önmagáról: „...hát bizony, ha 
kell, szoktam káromkodni bőven" (!) Ezután az őszinte 
vallomás után most már tessék gyönyörködni az ő csengő-
bongó imáiban, a melyek árvalányhajas frázisok művirá-
gaival és költői idézetek százaival vannak ékesítve s 
néhol majdnem csupa ideyen tollakkal felékesítve. Tessék 
elolvasni akár az imádságait, akár a prédikáczióit. A zagyva 
összevisszaság, dagályos szóvirágok és kongó üresség 
mindenütt. Csupa hangzatos szólamok, a melyeket bár-
melyik világi hazafias ünnep világi szónokai használnak. 
A keresztyén szellemből, az evangéliumi igehirdetésből 
semmi sincs bennük. Ilyen hangon akár Zeushoz vagy 
Jupiterhez is lehetne imádkozni. A reformácziói beszéde 
pedig minden kritikán aluli, de a többieknek méltó társa. 
Bennük a vallásos átélésnek, a speczitikus keresztyén 
szellemnek semmi igazi nyoma. Mélységről, eredetiségről 
természetesen szó sem lehet. 

De ne csodálkozzunk rajta. A valláspszichologusok 
egyébként már megállapították, hogy a „bőven való ká-
romkodások" és az ilyen hiányok között rendesen titkos 
összefüggés van. Csak egyetlen szerencséje van a kö-
tetnek s az a tömérdek költemény és költői gondolatok 
idézete. Ez külsőleg tetszetőssé és színessé teszi az imá-
kat és beszédeket, de keresztyén ízt, színt és tartalmat 
természetesen csak akkor ad nekik, ha az idézetekben 
is volt valami keresztyén gondolat. Ha azonban kiszed-
jük a kötetből az idegen tollakat, akkor látjuk az egész 
könyvet a maga megdöbbentő mezítelenségében és szá-
nandó vérszegénységében. S ha valaki még ezek mellett 
is épen ezt a kötetet jelenti ki a háborús irodalom leg-
jobb darabjának, meglehet, hogy igaza van, de ugyan-
akkor ezzel a legszomorúbb szegénységi bizonyítványt is 
állította ki a magyar ref. „háborúi" prédikáczió-irodalom 
számára. A füzet ára is, különösen a belső értékhez viszo-
nyítva, horribilis. Nem ajánljuk senkinek, kár a pénzért. 

Különben aggódva halljuk, hogy a garbolczi gyár már 
úrvacsora-utáni beszédeket is bocsát közzé „a napi szük-
ségletnek megfelelően". Méltóképen fogadjuk. G. 

A siketnémák budapesti áll. intézetének 1914/15-
tanévi értesítője. A 6 ív terjedelmében 11 műmellék-
lettel megjelent értesítő 10 fejezetben nyújt körültekintő 
felvilágosítást az intézet beléletéről és humánus műkö-
déséről. A bevezetést követő I. fejezetben az intézet 
czéljának meghatározása ós az ügymenetre vonatkozó 
közelebbi tudnivalók olvashatók. Eszerint az intézetben 
8 évfolyamon át a hangos beszédre, írás-olvasás és ezek 
alapján megfelelő közhasznú elméleti és gyakorlati is-
meretekre tanitják a siketnémákat. A II. és III. fejezet 
a tanári testület és a tiszti felügyelő és segédszemélyzet, 
a IV. fejezet a növendékek minősítési adatait foglalja 
magában. Eszerint a 9 osztályba sorozott 150 növendék 
tanításait 9 szaktanár, 1 kézimunkatanítónő és 3 hit-
oktató végezte. A növendékek 73-an 22,359 K intern, 
eltartási, 42-en 6048 K extern., 6-an 122"86 K uti, töb-
ben még ruhasegélyben is részesültek. Az V. fejezet az 
intézeti ünnepségekről és vizsgálatokról számol el. Ref. 
növendék volt 29, ág. h. ev. pedig 15. Hittani vizsgájuk 
kiváló pedagógiai érzékről s melegen érző, hithű szívről 
tett bizonyságot. A VI. fejezet az intézeti segélyalap 
javára befolyt adományokat és hagyományokat, valamint 
az újonnan létesített alapítványt sorolja fel. Ugyanitt 
olvasható az intézeti karácsonyfa-ünnepélyre beküldött 
pénz és tárgyadományok részletes kimutatása, felhasz-
nálása és nyilványos nyugtázása is. A VII. fejezet az 
intézet bútorbeli, továbbá tanszergyűjteményének és 
könyvtárának gyarapodását tünteti fel. A VIII. fejezet 
az intézettel kapcsolatos gyógypedagógiai tanárképzőről 
nyújt tájékoztatást. A IX. fejezet a tiszti és szolga-
személyzetről emlékezik meg. A X. fejezet a növendék-
felvétel módozatainak és a jövő 1915—16. tanévi be-
iratásokra vonatkozó tudnivalóknak meghatározásán kívül 
tanácsot ad az érdekelt szülőknek arra nézve, hogy mily 
bánásmódban részesítsék siketnéma gyermekeiket. 

Bodor János szászvárosi ref. lelkész összegyűjtött 
háborús beszédei Isten igéje a háború idején czím alatt 
jelennek meg. A kötet körülbelül 12 ívnyi terjedelemben 
26 (vasárnapi és ünnepi) beszédet s néhány alkalmi orá-
cziót tartalmaz. Ara ízléses nagy 8° kiállításban fűzve 
3 K, kötve 4'50 K. Tisztelettel kérjük a lap olvasóit — 
a nyomtatandó példányok felőli tájékozódásért —, hogy 
a megrendelést szeptember hó 15-ig hozzánk juttatni 
méltóztassanak. Megrendelőknek a példányokat bérmentve 
küldjük meg. A kötet bolti ára magasabb lesz. A szerző 
a jótékonyságot is szolgálja művével, a jövedelem 50%-át 
a Kálvineumnak, másik 50%'át egy helyi (szászvárosi) 
háborús jótékony czélra adományozza. Hoffmann és Kro-
novitz, Debreczen. 

Előfizetési felhívás. Imádságok templomi haszná-
latra czím alatt kiadok a háborús idők folyamán írott 
imádságaimból egy kötetet. Lesz benne 18 hétköznapi, 
60 vasárnap reggeli, 26 vasárnap délutáni, 2 újévi, 2 
úrvacsora osztáskori, 2 virágvasárnapi, 2 nagypénteki, 
2 húsvéti, 2 áldozócsütörtöki, 2 pünkösti, 4 adventi, 2 
karácsonyi, 1 márczius 15-iki, egy október 6-iki, 2 ó-év 
utolsó napi s 6 különböző esetre való halotti ima. A kö-
tetet a Hoffmann és Kronovitz czég állítja ki. A kötet 
ára előfizetőknek fűzve 4 K, kötve 5'50 K. Bolti ára 
magasabb lesz. A tisztajövedelem felerészét a Kál-



vineumnak, másik felerészót a debreczeni diakonissza-
intézet hadi kórházának adom. Nagyrábé (Bihar m.) 1915 
augusztus hó. F. Varga Lajos ref. lelkész. 

EGYHÁZ, 

Tanácsbíróválasztás. A solti ref. egyházmegye 
Lukácsy Imre dunavecsei lelkészt, az alsóbaranya-bács-
szlavóniai egyházmegye Ágoston Sándor kórógyi lelkészt 
lelkészi tanácsbiróvá választotta. Egyházkerületünk e két 
érdemes lelkészének kitüntető elliivatásához szeretettel 
gratulálunk s mindkettőjük munkájára Isten áldását kí-
vánjuk. 

Katonai szolgálatra hívta be a honvédelmi minisz-
ter Tóth Bálint szeremlei ref. lelkészt. Losonczon, a 
kórházakban teljesít szolgálatot, mint önkéntes sebesült 
szálítmányi felügyelő helyettes. Legyen jó gondviselője 
a szegény beteg katonák testének és lelkének. 

Lelkészválasztások. Az iharosberényi ref. egyház 
augusztus 8-án Káldy József eddigi h. lelkészt hívta meg 
lelkészéül. — A nagyszombati ág. h. ev. egyház a II. 
lelkészi állásra Janovicsek Árpád kiscsalomiai lelkészt 
hívta meg. 

Egyetemes közgyűlés. Az ág. h. ev. egyetemes 
egyház elnöksége az ez évi egyetemes közgyűlést nov. 
hó 10-ik napjára Budapestre, a Deák-téri díszterembe 
hívta össze. Á közgyűlést megelőző értekezlet nov. 9-én 
d. u. 5 orakor lesz megtartva. 

Újtestamentum a magyar katonáknak. Ur. Mott 
János, a Student Volunteer mozgalom Világszövetségének 
lelkes központi titkárja, kinek feltűnést keltett legújabb 
művét, Decisive hours of Christian Missions, b. e. ifj. 
Szilassy Aladár fordította le magyar nyelvre, arról ér-
tesítette dr. Harsányi Sándor homesteadi és vid. ref. 
lelkészt, hogy sikerült néki az amerikai Bibliaterjesztő 
Társaságnál újabb nagy összeg segélyt kieszközölni arra 
a czélra, hogy a magyar katonák a harcztéren és illetve 
a kórkázakban magyar újtestamentumrészekkel bőven 
elláttathassanak. Dr. Mott levele, mely Quebec, Kana-
dából július 24-ről van keltezve, jelzi azt is, hogy a 
Keresztyén Ifjak Egyesületének amerikai szervezete meg-
tette az intézkedéseket arrra nézve is, hogy képviselői 
a magyarországi Keresztyén Ifjak Egyesületének tagjaival 
minél harmonikusabb és áldásosabb tevékenységet fejt-
senek ki a harczmezőkről sebesülten visszakerült magyar 
katonák lelki erősítésének nemes munkája körül. Ez már a 
második ilyen ajándék Amerikából. Először az amerikai 
vasárnapi iskolás gyermekeknek jutott eszébe, hogy a 
hős magyar katonákat magyar nyelvű újtestamentumokkal 
ajándékozzák meg. Sok, sok ezer katona jutott így a 
legjobb lelkitáplálékhoz. Hálásan köszönjük ez ajándé-
kokat. Csak az fáj a lelkünknek, hogy a honnét e bib-
liákat kapjuk, mást — testet gyilkoló szerszámokat — 
is szállítanak a mi katonáink elpusztítására. Kínos el-
lentét ! Hisszük, hogy borzadva gondolnak erre ott kiint, 
az Oczeánon túl is. 

Kerületi közgyűlés. Pozsonyban aug. 26-án a 
dunáninneni egyházkerület kiküldöttei kerületi közgyű-
lésre gyűltek össze. A közgyűlésen megjelent báró Pró-
nay Dezső egyetemes felügyelő is, hogy dr. Bal tik Fri-
gyes püspököt s egyszersmind egyetemes egyházi elnökét 
üdvözölje püspökségének 25 éves jubileumán. A közgyű-
lést reggel 8 órakor a püspök fohásza után Beniczky 
Árpád nyitotta meg. Megnyitójában rámutat azon hatá-
sokra, a melyek alatt a mai nehéz, háborús időben ál-

lunk, de rámutat a magasztos érzelmekre is, a melyek 
a haza védelmében s az érte való munkában töltik meg 
lelkesedéssel a küzdőket, s büszkeséggel mindnyájunkat. 
Majd a kerület nevében hódoló tisztelettel hajlik meg a 
püspök előtt, a ki ma ünnepli a háborús időkre való 
tekintettel, minden külsőségtől menten, püspökségének 
25 éves jubileumát. Az elismerés a legfelsőbb helyről is 
kifejezést nyert azon kitüntetésben, a melyben most ré-
szesítette őt ő felsége, a Ferencz József-rend nagy-
keresztjének adományozásával. Dr Baltik püspök hálásan 
megköszönte az üdvözléseket, indítványára a közgyűlés 
hódoló táviratot küld ő felségének, s Okolicsányi Gyula 
esperességi felügyelő indítványára, a hűséges s nagy 
szövetségesnek: II. Vilmosnak is. A kerületi jegyzői 
tisztségre Prölile Henrik pozsonyvárosi alesperest válasz-
totta meg egyhangúlag a közgyűlés. A közgyűlés jóvá-
hagyja a selmeczbányai tanítóképzővel kapcsolatos inter-
nátus építési szerződését. Dr. Kéler Zoltán előadása 
nyomán felhatalmazza a ker. elnökséget és az espere-
seket, hogy a hadbavonult tanítókat másutt alkalmazott, 
de ott esetleg nélkülözhető, tanítók vagy tanítónők által 
helyettesítse. A nagygerezsdi egyezség megszüntetése 
folytán gondozatlanul maradt híveink lelki gondozását 
az espereseknek gondjaiba ajánlja s utasítja őket, hogy 
okt. 31-ig e tekintetben jelentést tegyenek. A vallás-
tannak anyanyelven való tanítása az iskola fenntartó 
jogául jelöltetett meg; a diszkreczionális jog ellen be-
adott észrevételek a zsinati bizottsághoz tette. Az egy-
házi tanítók fizetésének az állami tanítók fizetésével való 
egyenlősítése tárgyában pártoló felterjesztést intéz. Pröhle 
H. azon indítványát, hogy a vk. miniszter kerestessék 
meg az iránt, hogy a theol. tanárok esetleges lelkészi 
éveit is számítsa be, a közgyűlés elfogadta. 

Adományok. A harcztéren küzdő és sebesült ka-
tonák, valamint hozzátartozóik lelkigondozását czélzó val-
lásos iratok czéljaira újabban a következő adományok 
érkeztek az egyházkerületi pénztárba : Vácz (újból) 45 K, 
Tengőd (újból) 10 K, Pornáz 40 K. Összesen 95 K. 
A mult számban kimutatott összeggel eddig befolyt: 
7848'48 K. 

Meghívó. A Magyar Prot. Irodalmi Társaság és 
Országos Ref. Lelkészegyesület f. évi október hó 26., 
27. és 28. napjain Debreczenben tartja meg a nehéz 
viszonyok folytán mult évről elmaradt gyűléseit. A gyű-
lések sorrendje: október 26-án d. u. 3 órakor a Magyar 
Prot. Irodalmi Társaság választmányi gyűlése, d. u. 5 
órakor az Országos Ref. Lelkészegyesület választmányi 
gyűlése. Október 27-én d. e. 8 órakor közös ünnepi 
istentisztelet a debreczeni nagytemplomban, d. e. 10 
órakor a Magyar Prot. Irodalmi Társaság közgyűlése, 
d. u. 3 órakor az Országos Ref. Lelkészegyesület köz-
gyűlése. Október 28-án d. e. a Kálvineum felszentelése 
Hajdúböszörményben. A gyűlések helyét, valamint rész-
letes programmját később fogjuk tudatni. Mindkét gyű-
lésre a jelentkezések szeptember 30-ig a püspöki hiva-
talhoz Debreczenbe küldendők. A jelentkezők vasúti 
kedvezményes jegyéről és elszállásolásáról gondoskodni 
fogunk. Tekintettel azonban a közlekedési és elszállá-
solási viszonyok mostani nehézségeire, a kedvezményekre 
csak a tagok tarthatnak igényt. Debreczen, 1915 aug. 
hó 30. Dr. Zsilinszky Mihály, a M. Pr. I. T. elnöke, 
dr. Baltazár Dezső, az O. R L. E. elnöke. 

Távíratmegváltási lapok 
sére a Kálvin-Szövetség javára 20 fillérért rendelhetők a Szö-
vetség irodájában (IV. ker . , -Molnár-utcza Í7. szám), j t j t j t j t j t 



I S K O L A . 
Értesítés. A Baár-Madas ref. felsőbb leányiskolában 

(I..: Attila-u. 101) a beíratások a következő napokon lesz-
nek : 1. Szeptember 10-én és 11-én d. e. 9—12-ig a 
bejáró és félbennlakó növendékek beiratása. 2. Szep-
tember 13-án d. e. 9—12-ig jelentkeznek az új benn-
lakók. Ugyan e napon tartatnak a magán- és felvételi 
vizsgálatok. 3. Szeptember 14-én d. e. 9—12-ig jelent-
keznek azon növendékek, kik már eddig is intézetünkben 
bennlakók voltak. 4. Szeptember 15-én d. e. lesz a tanév 
megnyitása. Felhívjuk a szülők figyelmét az intézetben 
megnyíló „Továbbképző- tanfo lyamraa mélynek czélja 
a felsőbb leányiskolában szerzett műveltség fejlesztése 
és a gyakorlati élet szerint való kiegészítése. Ebbe a pol-
gári leányiskola 4 osztályát és a felsőbb leányiskola 6 
osztályát végzett 16—20 éves lányok vehetők fel. Itt is 
lehetnek bennlakók, félbennlakók és bejárók. Szokásban 
volt, hogy a szülők a tanfolyamnak befejeztével lányai-
kat külföldi penziókba küldték. Erre a jövőben nem 
lesz szükség. A továbbképző-tanfolyam minden igényt 
kielégíthet. Az intézet igazgatósága készséggel ad bővebb 
felvilágosítást. 

Iskolai hajókirándulások. A M. Kir. Folyam- és 
Tengerhajózási R.-Társaság hajóin nyilvános jelleggel 
felruházott tanintézetek tanulói és az azokat kísérő taná-
rok, illetve tanárnők (tanítók, tanítónők) a rendes menet-
díjakból 50°/ 0 kedvezményben részesülnek abban az eset-
ben, 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 igazgatóságának 
hivatalos pecsétjével ellátott igazolványát felmutatj a, a 
melyben az utazás czélja (például tanulmányi kirándulás 
stb.), a beutazandó útszakasz s az utazó tanerők ós tanu-
lók nevei bentfoglaltatnak. Minden tíz fizető tanuló után 
egy teljesen szegénysorsú tanúlónak a társaság igaz-
gatósága egészen díjmentes utazást is engedélyez. A buda-
pest—visegrád—nagymaros—dömösi vonalon azonban e 
kedvezmény csakis köznapokon érvényes, vasár- és ünnep-
napokon nem. A zimony—orsova—galaczi vonalon köz-
lekedő személyszállító hajókon a tanulmány kirándulások 
résztvevőinek úgynevezett „diákebédet* rendszeresített a 
társaság, a mely a vendéglős választása szerint a követ-
kezőkből áll: a) leves, marhahús körítve, főzelék rátéttel 
és kenyér, vagy pedig: b) hamis leves, pecsenye kenyérrel 
és tészta. Az ebéd ára személyenként 1 K 50 f, de ezen 
az áron csak akkor igényelhető, ha legalább tíz részt-
vevő van. Az ebéd igénybevételét czélszerű az utazást 
megelőző 3—4 nappal a társaság orsovai révkapitány-
ságánál az utazás napjának és a résztvevők számának 
fölemlítése mellett bejelenteni. 

Iskolák Újságja czimmel Szentiványi Ákos szer-
kesztésében új tanügy-társadalmi lap indult meg. A lap 
prgrammjául vallja, hogy a tárgyilagos kritika nyilt fegy-
verével fog küzdeni a magyar nemzeti állami eszme ki-
építéséért, a magyar kultúráért, a kultúra munkásaiért. 
A szerkesztőség és kiadóhivatal czíme: Budapest, Gömb-u. 
53. szám. 

GYÁSZROVAT. 

Ifj. Marjay József, a cs. és kir. 38. (Mollináry) 
gyalogezred katonája, beosztva a 17. népfelkelő gyalog-
ezredbe, a doberdói fensíkon, a második görzi csatában 
hazájáért bátran ontva vérét, életének tavaszán, 23. esz-

tendejében, július hó 31-én délelőtt 9—10 óra között 
mellövés következtében, ott, a csatatéren hősi halált 
halt. Régi, hűséges, buzgó tagja volt a Budapesti Ref. 
Ifjúsági Egyletnek, kedves, szelíd, istenben utolsó lehel-
letéig hivő lélek, a kiben nékünk is kedvünk tellett. 
Lapunk belső munkatársa, Marjay Károly, budafoki ref. 
lelkész testvéröccsét gyászolja a hős katonában. Hívő, 
szüleit, testvéreit, Megváltóját hőn szerető lelke haza-
ment az ő Urához, teste idegen földben pihen 13 hóna-
pos élet-halál harcz fáradalmai után, emléke pedig mind-
végig megmarad szeretteinek szivében. 

Szinok Jolánka, Szinok Zoltán erzsóbetfalvai ref. 
lelkésztársunk kedves kis leánya, f. évi augusztus 27-én, 
életének 5-ik évében, rövid szenvedés után hirtelen el-
hunyt. A kedves halott temetése f. hó 29-én vasárnap 
d. u. 4 órakor volt. Hófehér tiszta lelke visszaröppent 
az Úrhoz, a honnan jött. A búsongó szülőknek bánatuk-
ban vigasztalást adjon az Úri 

Kállay István, a hunyadvármegyei Hesdát község 
ref. lelkésze életének 45-ik, boldog házasságának 20-ik 
és lelkészi szolgálatának 21-ik évében, hosszas és kínos 
szenvedés után Kolozsvárt f. hó 10-én reggeli 4 órakor 
elhunyt. A megboldogultat f. hó 12-én d. u. 724 órakor 
helyezték örökös nyugalomra. 

Áldott legyen emlékezetük. 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K , 
Evangélikusok. Igazán nem gondoltuk, hogy a lapunkban 

néhány hét előtt az „Ev. Közérdek"-nek adott válasz ilyen nagy 
felzúdulást vált ki ev. testvéreinkből. És pedig egyrészt azért, 
mert ugyanazt már máskor is elmondottuk, másrészről meg azért, 
mert szerintünk csak a ref. közfelfogásnak voltunk egyszerűen a 
tolmácsai. Azt azonban nagyon szeretnénk tudni, hogy úgy az 
evangélikusok, mint a LelkészegyesCdet szerint mi volt az az „iga-
zán sértő" hang, az a „durva nekirontás" abban a krónikában ? 
Vagy talán az bántja ökefc, hogy mi a keresztyén felekezeteket. 
miután megvannak, értékelni merészeljük és hitünkből, de szeren-
csére tudományos meggyőződésünkből kifolyólag is a kálvinizmust 
helyezzük a legelső helyre? Azután meg mit csináltunk mi tulaj-
donképen? Az „Ev. Közérdek" állítását egyszerűen megfordítottuk. 
Az azt állította, hogy a lutheránizmus értékesebb, mi pedig azt, 
hogy a kálvinizmus. Ha tehát a mi állitásunk sértő, akkor az övé 
is az volt (bár mi nem tartjuk annak). De ha így áll a dolog, akkor 
hogy van az, hogy az „Ev. Közérdek"-kel szemben ez a felzú-
dulás úgy az ev. lapok, mint a prókátor Lelkészegyesület részéről 
is egyszerűen elmaradt ? Talán azért, mert az a megállapítás hí-
zelgő s olyan természetes volt az evangélikusokra nézve, vagy mert 
az udvarias testvériség ezt igy kívánja ? Mi azt hisszük, még a 
testvérek között is él a férfias önérzet törvénye s ha az „Ev. Köz-
érdek" nem így kezdi, mi bizonyára nem igy folytattuk volna. 
Szerintünk különben — bármilyen furcsán hangzik is — az „Ev. 
Közérdekének joga van ezt a határozott álláspontot képviselni, 
de nekünk is jogunk van a magunkét. Szeretjük a lutheránusokban 
is a határozottságot s merész önbizalmat. Inkább is legyenek ilye-
nek, mint mindenféle — néha a homlokegyenest ellenkező — 
szellemi irányzatokkal entente cordiale-ba lépők. Az érvekkel való 
vitatkozásra pedig továbbra is készen vagyunk, mert az a meg-
győződésünk, hogy a kálvinizmussal szemben a német hegemónia 
alatt dolgozó theol. irodalom négyszáz év óta igazságtalan volt s 
Kálvinnak — ha lehet annak nevezni — csak az a szerencsétlen-
sége, hogy francziának született; a kálvinizmusnak pedig az, 
hogy a németek közölt nem tudott igazán gyökeret verni. De a 
tudományos világban azért mégis dereng már számára is az el-
ismertetés hajnala s ha ezt el is fogja egy időre még homályosí-
tani a győzelemittas Luther-jubileum, el fog jönni azért a teljes 
megértés ós igazságos értékelés ideje is. A Leikészegyesület persze 
akkor megint ott lesz s hivatkozni fog múltbeli érdemeire, a me-
lyekkel ő is ezt szolgálta s már ezt mind „régen megmondta". 
Pedig többet érne, ha az egész Tiszántúl s az Orle már most fog-
lalna határozottan és komolyan állást elvekben, programmban és 
taktikában egyaránt az egységes ref. szellem mellett. Egészen más 
képe lenne mindjárt a magyar ref. egyháznak s hihetetlen len-
dületet venne az egész vonalon az egyházi élet. Meglenne a bé-
kesség és a komoly kooperáczió a kerületek között. Csakhogy 



ehliez az ottani vezéreknek kellene legelőször egész gondolkozá-
sukban megváltozni. De persze épen ez a legnehezebb. Mert ugyan 
„mi módon születhetik az ember, ha vén?" Jeruzsálemben, a nagy-
templom környékén is sokáig ez volt a probléma. 

Gömöry, Eper jes . Egyáltalában nem búsulunk azon, hogy 
az eperjesi kollégium lapunkat tovább nem járatja. Struccz-polítika 
az egész. A mi álláspontunk azért meg nem változik. Az „ellenfél1'' 
terepét pedig jobb ismerni, mint elzárkózni előle. Mi még a jezsuita 
s atheista lapokat is éber figyelemmel kísérjük. Nincs is modern 
szellemi élet az ellentétes álláspontok kellő ismerete nélkül. De 
ha az eperjesi lutheránizmusnak ez a begubózkodás az álláspontja, 
készséggel honoráljuk, de — értékeljük is. Ez is csak bennünket 
igazol. 

R. K., Sz.-falva. Nagyon köszönjük a Baksay-leveleket. 
Sajnálattal nem közölhetjük, mert a tartalmuk nem közérdekű. 

Ö. L., D.-bog(lány. Az expesszlevél is későn érkezett, a 
mult számból ezért maradt ki. Persze a hadi posta. Hálás köszönet! 

Felelős szerkesztő : B. P a p I s tván . 

HIRDETESEK. 

E R Z S É B E T K I R Á L Y N É SZÁL,LÓ 
Budapest, IV. ker., Egyetem-utcza 5. szám. 
Régi jó h í r n e v ű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központ jában . A mult évben ú jonan épült m i n d e n modern 
kénye lemmel le iszerel t ha temele tes házzal bővü l t . — Szoba-
árak 3 koroná tó l . Szabó I m r e , szállodás. 

a 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 
8.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
3.M 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 G.— 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. 

Sebesült KatonáK szóraKoztatására különösen alkalmas 
a , ,Koszorú" czímen eddig megjelent 210 füzet, melynek 
ára számonkint és példányonkint 8 till. — Ha egyszerre 
legalább 500 példány (40 kor. értékű) lesz megrendelve és 
a pénzt előre megkapjuk, 25%-os árengedményt adunk, de 
a postaköltséget a megrendelő viseli. A füzeteket a „Ref. 
egyetemes konvent" által sebesült katonák részére kijelölt 

számokból válogatjuk egybe. 

Hornyánszky Viktor könyvkiadó-
hivatala Budapest, V., Akadémia-u.4. 

Pénzét visszafizetem, ha 
tyúkszem, szemölcs , 
foörkeményedéseit 
„ R i a - b a l z s a m " 3 nap alatt gyökerestül ki 
nem irtja. Ezrekre menő hála- és köszönőiratok. 
Ára i" k o r . , 3 tégely k o r o n a . 
Ria-művek Kassa, I. Poslaflók i ? / p 

D I F í i F D Í 1 X X A g ő z ü z e m r e b e r e n d e z e t t csász. 
K I C U C I V " 1 1 " és kir. udvar i 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 stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós neineshangú orgonákat szállít. 
40 óv 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. :: 

• 
Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és kitűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 millió korona 
évi árúforgalommal. 



A í e e j o t i b 

k á l y h á k a t és.^áj^, k a n d a l l ó k a t 
-• szállít ••"••" " " ' J T c s á . B z á L x d é s k : l r á . l y l 
3 H Í I IVJL . H , xxdveir t s z á l l l t á T " 

l i u d a p e a t , T t i o i i e t - u c l v o r . 
Különlegességek: t e m p l o m o k , családi 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 
osak ezz® 

a vódő-
*®gygyei . 

M E I D I N C E R - O F E N 

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 s n . 
M a r i a v a l é r l a - u t o í e a l O . 

EJűfl magyar óragyér flőzerö-
berendezéssel. 

T o r o n y - ó r á k 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya -órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

W a Ü l b l e r j á n o s 

utóda M AJ ER K A R O L Y 
Budapest, V I I , , Thököfy-úf 5 2 , 

(Saját ház.) 
Képes árjegyzékek, költség-

jegyzékek Ingyen. 

Két hét alatt elfogyott 
és m o s t j e len t m e g 

második Kiadásban 
a h a z a i p r o t e s t á n s e g y h á z a k n a g y í m á d s á g í r ó j á n a k 

S z o í n o k y G e r z s o n n a k 

HÁBORÚS IDŐK 
IMÁDSÁGOS KÖNYVE 
hadbavonultak és azok családjai számára czimti munkája. 

Tartalmaz 55, a gyorsan változó viszonyok között is 
minden alkalomra és úgy a ka tonák , mint az i t t honmara -
d o t t a k számára megfelelő imádságot, ezenkívül zsoltárokat 
és dicséreteket. 

A 160 oldal ra terjedő 12V2X81/2 cm. nagyságú, 
z s e b b e tehe tő imádságos könyvnek bol t i á r a díszes ke-
m é n y kötésben 1 korona , 10 d a r a b vételnél 90 f i l lér , 

100 d a r a b véte lnél 75 f i l lé r . 

Kapható 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 

DEBRECZENBEN. 

Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIIL kern Máría-utcza II* szám* Telefon; József 34—lO* 

• í « f ' C Í 
i i . 

dEkil u j ' 

Elvállalnak minden-
nemű^ az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Nagy gyakor lattal b író 
speczíálísták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyíiázgyülekezetek-
nek iskolák és templomok, 
valamint lelkészí- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul elr 
készítik. Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

Kívánatra személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással .. 



S T E R N J Ó Z S E F 
CSÁSZ. ÉS KIR. U D V A R I S Z Á L L Í T Ó 

B U D A P E S T , IV., K Á L V I N - T É R 1. SZÁM 
ALAPÍTTATOTT 1860. ÉVBEN. ALAPÍTTATOTT 1860. ÉVBEN. 

WP 

Oszi és téli 
kelmeújdonságaím míntagyüjteményének ingyenes és bérmentes megküldését készséggel 
ajánlom fel a t. hölgyközönségnek. — Míntagyüfteményemben megtalálja nagyságos 
Asszonyom mindazon kelmeújdonságokat, melyek kosztümök, séta-, utazó,- házi- és 
gyermekruhák, pongyolák, blúzok és fehérnemüek elkészítésére a legújabb divatnak 
megfelelnek. Kérem a míntagyüjteményt sürgősen meghozatni, hogy a nagy áruhiány 
daczára a megszokott pontos és figyelmes kiszolgálásban részesíthessem t. vevőimet. 

Czégem fehérnemű-osztálya készséggel megküldi vászon-, síífon-, asztalnemüvégből 
vágott mintáit, kész fehérnemüekről szóló árjegyzékét, valamint teljes kelengyeköltség-
vetéseít. — Megrendeléseknél e lapra való hivatkozással rendkívül jutányos áraimból 

még 5%-ot engedélyezek. ] 

HÁBORÚS EGYHÁZI IRODALOM : 
BIRTHA J Ó Z S E F . Háborús beszédek és imák . . .—.50 
F Ü L Ö P BÉLA. B ú c s ú z t a t ó k . Hadban elesettek felett . 1 — 

KISS J Ó Z S E F . E g y h á z i b e s z é d e k v i l á g h á b o r ú i d e j é n 8.40 

D r . L E N C Z GÉZA. B e s z é d e k é s i m á k h á b o r ú i a l k a l -
m a k r a . II. kötet 5.— 

LUKÁCSY IMRE. í m é h a m a r e l j ö v ö k . Egyházi beszédek 1.80 
S O Ó S KÁROLY. I s t en é s h a z a m i n d e n ü n k . . . . 1.20 
S Z A P P A N O S GY. I s t e n r e b í z o m m a g a m a t . Egyházi be-

szédek 3.— 
SZENTKIRÁLYI K. I m á d s á g o k é s b e s z é d e k h á b o r ú s 

i d ő b e n I. kötet. —.80; II. 1.— ; III 2 — 
S Z Ü T S L. E g y h á z i b e s z é d e k h á b o r ú s a l k a l m a k r a —.50 

1 20 » n n » n » • 

EGYÉB THEOLOGIAI ÚJDONSÁGOK: 
B E R N Á T ISTVÁN. Az i g a z i é l e t f e l é 1.20 
KIRNER A. BERTALAN. B e t e g á p o l ó l e l k é s z m u n k á j a 

a v i l á g h á b o r ú b a n —.50 

KISS GÉZA. Új M a g y a r o r s z á g é s k e r e s z t y é n s é g . . 1 — 

LUKÁCSY I. K r i s z t u s v i s s z a j ö v e t e l e . Fűzve 4.20; kötve 5 — 

DR. SZABÓ ALADÁR. J é z u s é l e t e . Fűzve 3.— ; kötve 5 — 
IFJ. SZABÓ ALADÁR. A b o l d o g s á g f e l t é t e l e i . (Nyolcz 

elmélkedés) 1.— 

IFJ. VICTOR JÁNOS. J é z u s ö n a r c z k é p e i . (Hat elmél-
kedés) 2.— 

LEGÚJABB HÁBORÚS IMÁDSÁGOS-
KÖNYVEK: 

BIRTHA 1ÓZSEF. Ő r a n g y a l . Imakönyv katonák és itt-
honmaradot tak számára —.30 

K E R E S Z T E S I KÁROLY. Ima , s z ü k s é g s h á b o r ú i d e j é n —.25 

MURÁNYI JÁNOS. S z ü n t e l e n i m á d k o z z a t o k ! . . . - . 2 0 

NAGY : Ne f é l j , — c s a k h i g y j ! —.20 

VILÁGHÁBORÚ PONTOS TÉRKÉPEI 
Á 2.50 KORONA. 

G a l i c z i a , O l a s z o r s z á g , S z e r b i a , F r a n c z i a o r s z á g , 

O r o s z o r s z á g b a n ( S z i b é r i á b a n ) l e v ő h a d i f o g l y o k 

t é r k é p e i 1.— 

Kaphatók: 

Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

HORNYÁNSZKY V I K T O E CS. ÉS KJE. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 2 4 9 6 . 



PROTESTÁNS 

EGYHAZUsISKOLAI LAP 
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 

T A R T A L O M . Az É l e t K ö n y v é b ő l : Pál Róma előtt. p. — V e z é r c z i k k : Megújhodás, (phz.) — M á s o d i k cz ikk : Egy üdvös 
intézmény. Vargha Sándor. — K r ó n i k a : Prospektus egy keresztyén" országból. — T á r e z a : Imádság. Osváth Esz-
ter. Levél a szerkesztőhöz. Tóth József. — B e l f ö l d : Templomszentelés Iváncsán. Sármelléki. A külsősomogyi egyház-
megye közgyűlése. Tudósító. — A m i ü g y ü n k . — I r o d a l o m . — E g y h á z . — I sko la . — Gyász rova t . — Hir-
detesek. 

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 : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Sebes tyén Jeafi, 

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. 

Az Élet k ö n y v é b ő l . 

Pál Róma előtt. 
. . . És mikor Pál meglátta 

őket, hálákat adván az Isten-
nek, bátorságot vőn. 

Ap. csel. 28.lf). 

Rómába menni és ott az evangéliumot hirdetni, ez 
volt Pál apostol lelkének egyik legforróbb, kiolthatlan 
vágyakozása. Szorongatta az Úrnak szerelme, nem volt 
nyugta sehol: oda függesztette vágyó tekintetét a vá-
rosra, a földi hatalom, emberi kultúra középpontjára. 
Tudta, érezte, hogy ott vár reá a legnagyobb munka, a 
legtöbb szenvedés, megpróbáltatás, ott lesznek „a hatal-
masságok, az élet sötétségének világbírói és a magas-
ságok", a melyekkel meg kell vívnia a nagy harczot. És 
mégis szüntelen hangoztatja, hogy neki oda kell „fel-
mennie0. 

Hiszen ha csak egy lapot fordítunk Bibliánkban, 
ott látjuk azokat a sorokat, a melyeknek minden sza-
vában ez az égő vágy lüktet: „...szüntelen emlékezem 
felőletek, imádkozásaimban mindenkor köszönjük, vajha 
már egyszer jó szerencsés út adódnék nekem Isten aka-
ratából, hogy hozzátok mehessek". 

De íme az út nem volt „jó szerencsés", nem volt 
sima és veszély nélküli. Mint fogoly indult el Rómába, 
ellenséges érzületű, kislelkű környezetben látják őt bősz 
vihartól korbácsolt tengeren siilyedő hajóban és azután 
hajótörötten, deszkákon és hajóroncsokon menekülve és 
végül egy kis elhagyott szigetre kivetve. Szinte lélekkel 
visszafojtva olvassuk az útleírások legérdekesebbjét (Ap. 
Csel. 27.), a mely számot ad az apostol keserves útjáról 
és csudás megmeneküléséről. 

De czélhoz ért a „Castor és Pollux", mely a hajó-
törötteket felvette és Pál törődött testtel eljut Itália 
földjére és most ím ott áll Róma előtt. Milyen érzelmek 
viharzottak át lelkén, a midőn Rómát meglátta?! Bele 

tudjuk-e magunkat képzelni helyzetébe, lelkiállapotába? 
Mit jelentett az ő szemeiben a hét halmon épült város, 
mit érzett, midőn látta annak méreteit és gondolt a 
reá váró nagy feladatra és az ő erőtlenségére. Csuda-e, 
ha nemcsak testi fáradságot érzett a viszontagságos 
út végén, hanem lelki ereje, bátorsága, bizalma is csök-
kenőben volt. 

De íme ott a kapuk előtt jött vigasztalás, bátorítás : 
az atyafiak kis csoportja várta őt tárt karokkal, szivet, 
lelket felüdítő atyafiúi szeretettel.. . a kiket midőn meg-
látott, hálákat adván Istennek, bátorságot vön. 

Isten küldöttei voltak azok az atyafiak, ép úgy, 
mint azok az angyalok, a kik Jákobot körülvették ott a 
poros uton, midőn remegő szívvel gondolt az Ézsauval való 
találkozásra. (I. Móz. 32.) 

Rokonlelkek szeretete, megértése után szomjúho-
zott az apostol ott a nagy idegenben és azt küldte neki 
az Úr az atyafiakban, a kik eléje mentek ós vele együtt 
leborulva hálákat adtak. Látjuk a kis csapatot: az apos-
tolt körülvéve az atyafiaktól; arczárói immár eltűntek a 
bú és aggodalmak redői, feledve már az út viszontag-
ságai, fáradalmai, lelke újból erőtől, bátorságtól duzzadó, 
örömöt, hálát hord szívében. Fogoly volt, szegény volt, 
százszorosan érezte ezt a nagy, gazdag város láttára, 
de most megértő lelkek szeretetének tüzénél újra fel-
ragyognak a gyenge cserépedényben hordott drága kin-
csek, a melyeket nekik magával hozott, feléledt benne 
a nagy bizonyosság, hogy ezek maradandóbbak a nagy 
város összes kincseinél. 

Lelkében megerősödve és felbátorodva vonult be 
a kis csapattal az apostol Rómába. Fogoly volt és mégis 
hódítani jött, győzni a lelkében élő világ meggyőző hit 
erejével. Ott volt a város előtt, látásokat látott, látta a 
harczot, melyet meg kell harczolnia, de ezen és a szen-
vedéseken, nehézségeken túl látta a győzők pálmáját, 
koronáját . . . Bátorságot vőn, odaállt a kis csapat élére 
és ment előre hódító útján, be az örökvárosba. p. 



MEGÚJHODÁS. 
Tizenhárom hónapja folyik nemzeti küzdelmünk a 

montstruózus orosz hadsereggel, mely kénytelen volt 
megállani a Kárpátok taraján. Élet-halálra védekező hős 
fiaink erején megtört az invázió s most már saját hazá-
jában kénytelen védekezni a rettegett muszka haderő. 
De minden hazánk védelmében kicsordult vér, minden 
fiúnknak hősi halála ha megdöbbentő is, mégis áldás 
fakad nyomán, mert szívünket melegebb, résztvevőbb 
szeretetre ösztönzi, könnyekre fakaszt és tettekre sarkal! 
Legyen is áldott minden csepp vér, mely e szent haza 
szebb és dicsőbb jövőjéért elfolyott, legyen áldott minden 
hant, mely hős fiaink porait takarja s legyen áldott min-
den könny, mely érettük hull! 

E vér és könny nyomán egész nemzeti, társadalmi 
és családi életünk a megújhodás útján van. Apródonként 
ugyan és észrevétlenül, de mind szélesebb és szélesebb 
hullámokban és a mi lényeges, egységes, határozott, 
nemes irányban. A vérkeresztség újjászülte az embereket 
nemcsak a csatatereken, de idehaza is. 

A népek harcza, mint a háborgó tenger, felszínre 
vetett minden salakot, s az emberek ámulva látják, hogy 
a bálványozott nyugati kultúra mint siilyed alá, a mikor 
gyűlölség, haszonlesés, önzés, gőg, nagyravágyás, hatalmi 
hóbort, irigység s a leggonoszabb indulatok kerülnek 
felszínre a nagynak tartott nemzetek legkiválóbb vezetői-
ben s velük együtt az általuk vezetett nemzetekben. 
A kultúrától megbűvölt „nyugatiaskodók" is megcsömör-
löttek a puszta kultúrától s látják, hogy az nem egyéb, 
mint hiú máz, ha erkölcsi erők és vallásos érzések nem 
ellensúlyozzák az úgynevezett műveltséget s ha ezek 
az erők nem teszik harmonikussá az ember lelki életét. 

Egyének, a kik a materiálizmus és természettudo-
mányosság legszélsőbb árnyalásait képviselték, csodálatos 
módon a legbensőbb megindultsággal „Isten"-rőlés „Hazá"-
ról írnak és beszélnek; irányzatok, a melyek az ateiz-
mus sarkpontján vélték felfedezni az emberi boldogulás 
lehetőségét, elhallgattak, vagy az evangélium szikláiba 
kapaszkodva változtattak irányt; hírlapok, a melyek telve 
voltak pikáns hírekkel, léha tárczákkal és frivol fej-
tegetésekkel, a legideálisabb czélok szolgálatába szegőd-
tek s bizonyos emelkedett tónus kezd lábrakapni min-
denfelé. Elégtétellel kellett olvasnunk például a Népopera 
körüli vitát a székesfőváros törvényhatóságának ülésén, 
a hol bátor, derék férfiak keltek síkra a közerkölcsiség 
érdekében s örömmel kellett olvasnunk egy napilap kom-
mentárjait, a mely a sajnálatraméitóan leszavazott kisebb-
ség védelmére kelt, pedig ez a lap nem egyszer hozott 
régebben tárczákat és napi pletykákat, a mit még férfi 
is csak pirulva olvashatott. És nézzük a lóversenyügy-
ben hozott kemény kritikákat, vagy olvassuk a lapok 
majdnem imaszerű verseit, a mit éreznünk kell e jelek 
és jelenségekben, hogy az egész társadalom készül át-
formálódni a léha közfelfogásból a nemesebb, ideálisabb 
irányzat felé. 

A nép értékelése, megbecsülése és megszeretése is 
előtérbe került s az egyszerű emberek csodás tettei, ön-
feláldozó hazaszeretete új perspektívát nyitott azoknak 
lelkében, a kik az elkábult városi élet gyönyörei, él-
vezetei között a „kultúrlény" felsőbbségi érzetével meg-
feledkeztek arról, hogy a haza, a nemzet és az elfino-
modott városi lények támasza, alapköve a nép, az ösz-
szesség, a mely a munkában verítéket, a harczban vért 
hullajt. És kinyíltak a bezárult szívek, kinyíltak derék, 
nemes elhatározásokra a magasabb régiók lelkei, a mivel 
kinyíltak a becsukott tárczák is hihetetlen áldozatkész-
ségekre. 

Versenyre kelt munkása mindenki a trón és haza 
védelmében s egy fix tétel körül forog minden ember, 
minden közület, minden lap gondolata, sőt agitácziója: 
a kötelességteljesítés körül. 

Igen, e biztató, fényes diadal s a „jobb jövő" nagy 
ezéljában eltörpült az egyes ember, felolvadt a közös-
ségben s oly csodálatos egyesülés támadt, a minőt a tör-
ténelem e nemzet életében soha sem mutathatott fel. 

Mohács és a szabadságharcz nagy leczke volt e 
nemzetnek, de tanult belőle. Elhallgatott a politikai párt-
tusa, a nemzetiségek bontó munkája, a felekezeti gyű-
lölködés s nagyjában és egészében minden faktor, min-
den faj és minden felekezet nemzeti egységben tömörült, 
ledönthetetlen hátvédül szolgálva harczoló seregeinknek. 

És ebben benne van a biztos győzelem Nemzet, 
a mely így küzdötte le hibáit, kell hogy fennmaradjon, 
éljen és virágozzék. A tisztító tűz végigperzselt e hazá-
ban minden háztájat s az aggódó szülők és hitvesek, a 
megsebzett szívek, a könnyes szemek s a gyász ós szo-
morúság homályán át Krisztus keresztje terjeszt fény-
sugarakat. És ott tündöklik a láthatáron már a szivár-
vány, mely megbocsátást, békét hirdet s e tettre kelt, 
munkára, kötelességteljesítésre kész nemzet újabb és 
dicsőbb új ezer évének kezdetét jelenti. A nagy Bethlen 
Gábor jeligéje : Istennel, királyért és hazáért valóra vált 
s valóra fog válni e jelige alatt minden reménységünk! 

(phz.) 

EGY ÜDVÖS INTÉZMÉNY. 
Egészségi állapotom arra kénvszerített, hogy a vi-

lághírű karlsbadi forrásoknál keressek gyógyulást s jó 
szerencsém egy oly intézet lakójává tett, a melyet nem 
tudok eléggé a protestáns világ figyelmébe és jóindula-
tába ajánlani. 

Ez az intézet a karlsbadi „Ev. Hospiz". 1899-ben 
alapították a kicsiny karlsbadi ev. gyülekezet nagy lelki-
pásztora : lic. Feller Camillo püspökhelyettes és áldott 
szívű neje azon czélból, hagy az ide nagy számban jövő 
protestáns betegek egy közös otthonra találjanak, de 
különösen azért, hogy az amúgy is szerény javadalma-
zásit beteg prot. lelkészek ne legyenek kitéve a karls-
badi bennszülöttek zsarolási hajlamainak. E czélból Feller 
úr annak idején egy értekezletet hívott össze s ott bő-



ven kifejtette eszméjét és az intézet megalapíthatásának 
módozatait. Az értekezlet helyeselte az eszmét és Feller 
öt év alatt — bizony nagy nehézségek mellett— 16,000 K-t 
gyűjtött össze. Ez a szerény összeg volt az alap; jó 
szerencse, hogy egy őket megértő pénzintézetre akadt, 
a mely hajlandó volt a költségekre szükséges pénzt köl-
csönözni. így épült fel félmillió korona költséggel az 
Ev. Hospiz. a mely szerencsés vezetés mellett 15 év 
alatt adósságainak felét letörlesztette, ma azonban, mivel 
a háború miatt sok vendége elmaradt, deüczittel dolgozik. 

Árnyas erdők tövében, minden portól és füsttől 
távol, Karlsbad legszebb és legelőkelőbb negyedében, 
az úgynevezett Westendben fekszik a Hospiz; minden 
oldalán csinos park veszi körül. A gyógyforrásoktól 
5—8 percznyi távolságra esik, ellenben közvetlen köze-
lében vannak Karlsbad legszebb sétányai és kiránduló-
helyei. 

Az épület kívülről kellemes benyomást, kelt, a me-
lyet fokoz belsejének csinos és ügyes elrendezése. Három 
emeletén mintegy 48 vendégszóba van, a legtöbbje er-
kélyes, a melyekről gyönyörű kilátás nyílik. A szobák 
kényelmesek, szépek és a mi a fő: tiszták; áraik a 
szobák fekvéséhez és nagyságához képest változnak. Van 
a házban olvasószoba könyvtárral, harmónium és piani-
nóval, továbbá két fürdőszoba. Elég mérsékelt árak 
mellett nagyon jó ételeket és italokat lehet kapni a 
szép étteremben; a kiszolgáló személyzet udvarias és 
rendes. Mindez az intézet vezetőjének: Bohati kisasz-
szonynak az érdeme, a ki százféle elfoglaltsága mellett 
még arra is ráér, hogy a vendégek esetleges unalmát 
kellemes társalgásával elűzni segítsen. Vendégeinek nagy 
része a németországi középosztályból kerül ki, magyarok 
bizony kevés számmal látogatják. Azonban mindig lehet 
közöttük kellemes társaságot találni, a melyben gyorsan 
telik el a kúra unalmas ideje s a mellett szép haladást 
lehet tenni a német nyelvben. Az intézet orvosa Karls-
bad egyik legjobb hírű s nevű orvosa: dr. Wiedemann 
Román. 

Határozottan állíthatom; hogy a lakás és ellátás 
jóval olcsóbb a Hospizban, mint egyéb penziókban, vagy 
szállodákban, a melyek szobáinak tisztasága felől sohase 
lehet biztonságban lenni. Fentebb felsorolt előnyeihez 
ha hozzáveszem, hogy évenként több beteg prot. lelkészt 
nagy kedvezményben részesít, továbbá, hogy az évi eset-
leges tiszta hasznot jótékony czélokra fordítja, végül 
azt, hogy a Hospizot valami áldott vallásos és családias 
szellem hatja át, a mely szinte derűssé s boldogítóvá 
teszi a benne való tartózkodást, akkor igazán érthetőnek 
fog feltűnni prot. lelkésztársainkhoz intézett eme felhí-
vásom : jöjjetek és vegyük e nagvjövőjű intézményt párt-
fogásunkba, segítsünk raj ta! Gondoljuk csak el, ha már 
eddig — adósságai mellett is — sok jót tudott csele-
kedni, hát még akkor, ha súlyos terheitől végkép meg-
szabadul : mennyi jót fog tenni elsősorban épen veletek 
— prot. lelkészekkel! 

Már most hogyan tudjuk mi ezen intézményt párt-

fogolni ? Úgy, ha Karlsbadba készülő ismerőseinket 
figyelmeztetjük a Hospiz óriási előnyeire, minél több a 
vendég, annál állandóbb és több a bevétele; de úgy is 
segíthetünk rajta, ha pénzt és természetbeli adományokat 
küldünk részére. Ez utóbbiak tekintetében a házias és 
jó gazdasszonyságukról híres papnékhoz fordulok kérő 
szavammal; a magyarországi papi háztartásokból a „jut 
is, marad is" elve alapján könnyen kerül ki olyan élelmi-
szer (tojás, vaj, gyümölcsíz, méz, bor, bármily nyers 
gyümölcs stb.), melyeket bizony az itteni nagy drágaság 
mellett nagyon nehezen tud a Hospiz beszerezni. Minden 
küldemény a „Verwaltung des Ev. Hospizes, Karlsbad, 
Böhmen" czímen intézendő, a honnét esetleges — német 
nyelven írott — kérdésekre mindenkor készséggel adnak 
feleletet. 

Örömmel írtam e pár ismertető sort azon gondolat 
folytán, hogy talán ez által is hasznára lehetek mind a 
kedves Hospiznak, mind beteg lelkésztársaimnak, de ir-
tani azon reményben is, hogy kérő szavaim a mi áldozat-
kész prot. lelkészi karunknál szíves megértésre fognak 
találni. 

Vargha Sándor, 
komáromi ref. lelkész. 

KRÓNIKA. 
Prospektus egy „keresztyén" országból. 

Woodrow Wilson, az Egyesült Államok elnöke 
állandóan hangoztatja az emberi jogok, az emberi sza-
badság és az emberi érzés frázisait. Az emberi jogok 
védelmében tűri, hogy a világ népei amerikai municzió-
val gyilkol ják egymást és az emberi szeretet védelmében 
olvassa bizonyára a Cleveland Automatic Machine Co. 
1915 május 6-án kiadott katalógusának következő né-
hány sorát is: „A két sav egyesülese olyan robbanást 
támaszt, a melyhez hasonlót egyetlen robbanószer explo-
ziója sem képes felmutatni. Azok a szilánkok, a melyek 
robbanás közben ezekkel a savakkal érintkeznek, olyan 
sebeket ütnek, a melyek négy óra alatt, ha nincs közvet-
len segítség a közelben, a legrettenetesebb halálkínok kö-
zött ölik meg azt, a kit találtak". Az amerikai czég grá-
nátját ajánlja ilyen bizalmat keltő módon. Majd hozzá-
teszi : „ A lövészárokban tett tapasztalatok szerint lehetetlen 
orvosi segítségben részesíteni azokat, a kiket ilyen szi-
lánk ért. Ha a sebet rögtön nem égetik ki vagy a sebesült 
tagot rögtön nem amputálják, a sebesült nem menekülhet 
a haláltól, mert nincs ellenszer, a mely ezt a mérget 
ártalmatlanná tegye". Ennél embertelenebb és bestiáli-
sabb hirdetés még aligha jelent meg. Örök szégyene 
Amerikának és elnökének, a ki folyton azt mondja, hogy 
Amerika fegyverszállítása a semlegesség bizonyítéka. 
A prospektust a német fémiparosok szövetkezete száz 
és százezer példányban lenyomatta, hogy ne akadjon a 
jövőben német gyár vagy magános, a ki a Cleveland 
Automatic Machine Co.-nál rendelést tegyen, bár ez a 
vállalat eddig élénk összeköttetésben volt Némotország-



gal. Bizony nehezen tudjuk megérteni, hogy ilyen pros-
pektusok olvasása közben hogyan tud hallgatni az erős 
amerikai keresztyénség! Vagy talán Wilson úrral együtt 
azt gondolják, hogy ez is a „semlegességéhez tartozik? 
Mi feljegyeztük, mint e véres napok rettenetes doku-
mentumát, hadd szörnyűködjenek rajta még a késő uno-
kák is. 

TÁRCZA. 

Imádság. 
Mint zuhatag zuhog, ömlik a vér, 
Embermilliók drága, meleg vére, 
Uram, rettentő lehet haragod, 
Mert bíbor sugara felszökik az égre . . . 
Mi lesz, ha majd egyszer bosszút állasz érte ? 

Csodás ajándékod veszendőben: 
Tékozolva fogy, pusztul az élet. 
Uram, szánjad, sajnáld meg az embert, 
Hogy útjain bolyongva eltévedt, 
Hogy önmaga és ellened vétett. 

Nincs már öröme, elszállt nyugalma, 
Eltűnt álma, szelid békessége, 
Félelem és rémület a napja — 
Óh, felborult világ menedéke: 
Jöjj, Uram, jöjj, mert Te vagy a Béke. 

Osváth Eszter. 

Levél a szerkesztőhöz. 
A Drina biztosító csapatoknál ünnepeltük vasárnap 

az egyik zászlóalj születésnapját. Egy esztendőt ünne-
peltünk ennek a zászlóaljnak az életében is tele didallal, 
majd sok nyomorúsággal, sok fáradsággal. A diadalokról 
nehéz lett volna megfeledkeznünk, de a sok vérről is, 
mely egy év alatt elfolyt. Ott volt előttünk a Cerny Vrh, 
ott az útvonal a Drina túlsó partján Losniczától le Kru-
panjig. Ha néhány dologról, ha a sok veszteséges, de 
még fényesebb diadalokkal ékesített napokról, ha sok 
derék magyar, horvát, osztrák vitézünk elvérzéséről nem 
emlékeztünk volna is meg, ezek a helyek, ez a hegyláncz 
ott előttünk emlékeztetett volna bennünket. Az ellenség-
től nem észlelhető helyen, egy hegyoldal szilvásában 
feszítették ki a sátort és állították fel az Úr asztalát, 
hogy onnan hirdethessem Isten igéjét. A hegyibeszéd 
hangulata vett körül bennünket. A sátor a domb tetején, 
a hol körben a szomjúhozó lelkek. S bár Annak a bol-
dogsághirdetőnek csak egy gyarló szolgája emelte fel 
szavát a mindenek Atyjához: azokra a szomjúhozó lel-
kekre volt ez olyan ünnepélyes pillanat, mint az első 
hegyibeszéd hallgatóira nézve az övéké. Micsoda szálak 
egy esztendőn keresztül? A legkülönbözőbb fonalak, 
melyek abba az évszőnyegbe beleszövődnek. Sokszor 
egy-egy fonál a kiindulás után eltűnik úgy, hogy liosz-

szan a szőnyegmentén észrevehetetlenné válik. Egyszer 
csak aztán megint elemi erővel, környezetének színeit 
feltétlenül utalva tör elő és folytatódik hosszan, szinte 
vég nélkül. A fonal néha a szenvedésnek, a nélkülözés-
nek, virrasztásnak, halálnak fonala. Néha a diadalé. Azok-
nak az ős, szunnyadó, de egyszerre felébredt erőknek ki-
töréséé, a melyekről békés időkben alig tudunk. De a 
melyek ilyen válságos időkben annál hatalmasabb fénnyel 
és borzalmasabb erővel mutatják be magukat. Hol tartottuk 

•ezeket az erőket eddig? El voltak ásva? El voltak temetve 
feneketlen mélységek alatt, sziklakövekkelleszorítva? Vagy 
fel voltak váltva aprópénzre, az élet mindennapi, koptató, 
izzasztó, fárasztó, kenyérért harczoló, jobb létért ver-
gődő küzdelmeiben ? És most egyszere visszavettük a 
széjjelforgácsolt tőkét, összeszedtük és egy munkára állí-
tottuk be, hogy a jövő más képet mutasson, hogy népek 
és egyesek boldogulása, egyének, nemzetek békéje ne 
csak olyan fövenyre épült ház legyen, mint az eddigi 
volt, hanem sziklára alapozva, az isteni igazságtól, jézusi 
békétől áthatott megrendíthetetlen erősség. Mennyit nem 
áldozna az ember és mennyit áldoz ma az ember, csak 
hogy egyszer megbékélhessen, nyugodtan élhessen sze-
rető családja körében. 

Vájjon ott van-e már a fonalak között a béke 
szála, a biztos jövő fonala is? Ha nem látjuk is még, 
de tudjuk biztosan, hogy ott vannak eltéve a Minden-
ható Isten kezében. Ha méltóknak talál rá bennünket, 
bizonyára meg is adja nemsokára. 

A békéhez, Istennel, önmagunkkal, világgal való 
megbékéléshez közeledtünk néhány lépéssel ezen az 
évfordulón is. Mindegyik előtt elvonulhatott a mult képe, 
ott állt a jelen és elébünk állt a jövő egy szent ígéret-
ben, hogy mi, bármiféle körülmények között, bárhova 
állíttassunk is, helyünket Isten segítségével megálljuk. 
Ebben a biztos előrelátásban találtuk meg békességün-
ket is. A mit a mult rejt magában és a mit a bizony-
talan jövő takar el előlünk, mind annak a békének szol-
gálatában állnak, a melynek előbb vagy utóbb el kell 
következnie ránk. 

Addig pedig ki kell tartanunk. Ki kell tartanunk, 
abban a tudatban, hogy a mi küldetésünk is isteni kül-
detés. Isten kiküldi az ő prófétáit koronkint, hogy az ő 
igéjét hirdessék. De mikor a próféták szelíd, csöndes 
vagy dörgő, korholó, hatalmas szava csak pusztában ki-
áltó szóvá válik, a nélkül, hogy a nép, mely hallja, jobb 
útra is térne utána: akkor veszi Isten az ő vasvesszejét 
elő. Akkor küldi öldöklő angyalát akár betegség, dög-
vész vagy háború képében, hogy végigszántva a földön, 
magával ragadja a gonoszt annak minden ördögével 
együtt és lelánczolva a Sátánt, újból tiszta fényben, 
tiszta szeretettel, tiszta erkölcsökkel környezve mutatta 
az ember szeme elé az örök Élet igazságát. Ha a há-
borút csak az egyesek gyűlölete vezeti egyesek ellen, 
akkor az csak gyilkosság, akkor az a Bűnnek egy olyan 
aratása, a melyik századok mulasztását pótolja ki egy 
nap, hónap vagy egy év alatt a gonoszság, vadszenve-



délyek, gyilkosságok mezején. De ha fegyvereinket Isten 
kezébe tesszük le, ha életünket az 0 igazságáért áldoz-
zuk fel, ha áthat bennünket az a tudat, hogy a mai 
háború alapokában Isten világkormányzása, joga, szent-
sége van megsértve és az 0 világrendjének újra helyre-
állításáért a magunk élete nem elég drága, a magunk 
czélja, törekvése nem elég becses, hogy fel ne áldoz-
hassuk : akkor a háború eszköz Isten kezében, akkor a 
harczosok Isten küldését élvező, lelkükben az ő indítását 
tapasztaló isteni hadsereg tagjai, a kik nem önző érde-
keiket, hanem az Igazság győzelmét akarják kiküzdeni. 

Ez alatt a nehéz, kemény igazságok alatt szán-
hattunk magunkba. Bizonyosan voltak itt is, a kiknek 
kemény volt a szó, mint voltak egykor az Úr Jézus 
hallgatói közt, de a kevesek ma is elismerték az egyet-
len forrást, elismerték Azt, a kinél örök élet beszédét 
vehették megnyugvásukra, megbékélésükre, jövő remény-
ségeik erősítésére, lelkük nemesítésére és örök életük 
bizonyosságára. Isten áldja meg őket további kiizködé-
seikben ós fáradozásaikban is. 

A napot aztán kedvesen töltöttük el, a barátság-
nak, a baráti szeretetnek szentelve néhány órát. Jellemző 
történetek világítottak be a tisztek és legénység közötti 
viszonyba, melyek mind azt mutatták, hogy egymást 
megértő, vezető és vezetetteket kölcsönösen átható kö-
telességérzet csak jó gyümölcsöket teremhetnek. Hogy 
mindegyiknek nehéz a dolga, az bizonyos. A legénység 
munkája a szigorú őrködésen kívül a legszélesebb munka-
mező, kezdve a földásástól, fedezékek készítésétől, házak, 
földvárak építésétől el a kosárfonásig. Mindenféle szük-
séges ipar képviselve van és a hol ők felütik sátrukat, 
igyekeznek a kulturáltak (legalább tőlük telhetőleg) nyo-
mait otthagyni. (Már a lakosság azt is tudja pl., hogy 
a fedezékek háború után kecskék téli szállásául fognak 
szolgálni.) És a tisztek munkája vezetés, felügyelet, 
mindenütt ott lenni, mindig talpon lenni, bátorítani, buz-
dítani, tanítani. Nem könnyű a munkájuk, de legtöbbször 
mégis sikerül. Egyik tiszt többek közt egy érdekes esetet 
beszélt el idevonatkozólag. 

Épen valami nevezetes hadi újítást akart nekik 
megmagyarázni. Igyekezett népszerű lenni, többször el-
mondott, megvilágított egyes kevésbbé érthető dolgokat, 
A végén kíváncsi volt, hogy mennyit jegyzettek meg 
belőle. Felhí egy értelmes gazdaembert. 

— Suta Balog István mondja meg, mit értett a 
magyarázatomból. S. B. István katonásan feláll és így 
számol be. 

— Alásan jelentem a hadnagy úrnak, nagyon jól 
mögtetszött biz' ezt magyarázni. Váltig figyeltem volna 
rá; de sehogyse tudtam a fejemből kivetni, hogy ki 
aratja le ma otthon az, én buzácskámat. Alásan nieg-
követöm, tessék még egyszer elmondani, mert már eszembe 
jutott, hogy majd csak segit a feleségemnek az Öreg 
atyám is. 

És a hadnagy úr kezdte elől, hogy Suta Balog-
István is megérthette. 

Meg vagyok róla győződve, hogy ilyen bánásmód 
mellett, a hogy most. pihenő fegyverek közt a hadnagy 
segítette ki Balog uramat, eljöhet az idő, a mikor a 
hadnagy jut olyan helyzetbe, hogy egy jó kar, egy he-
lyén dobogó szív legyen mellette és Balog Istvánban 
nem fog csatlakozni. 

Kár, hogy a nap szépségét a kiszámíthatatlan bosz-
niai eső megzavarta. Ez itt nem kevesebbet jelent, mint 
olyan sűrű ködöt a Drina és környéke felett, hogy a 
hegytetőről egy gomolygó tengernek látszik az egész 
vidék. Éz azonban nem zavart meg bennünket, a kik 
avval a biztos tudattal búcsúzunk el a szép naptól, hogy 
Isten segítségével úgy kitartunk bátorsággal, hazafiúi 
szeretettel és hűséggel a második esztendőben is, mint 
tettük az elsőben. 

Tóth József, 
ref. tábori lelkész. 

BELFÖLD 

Templomszentelés Iváncsán. 
Lelket emelő, bensőséges ünnepet tilt folyó évi 

augusztus 22-én az iváncsai (Fejér m.) ref. gyülekezet. 
Régóta ápolt terve valóra vált: a dunamenti sikon ékesen 
emelkedik az új kedves templom, körülfogva egyik ol-
dalon a régi imaházból két tantermes iskolává és tanítói 
lakássá átalakított épülettel és a másik oldalon a neme-
sen egyszerit új paplakással. Békés időben vette kez-
detét az építés nagy munkája és bárha vége felé zúgott 
is már a háború viharja — Istennek legyen hála —, 
mégis csöndes befejezést nyert. Egy darabig vártak a 

Az ivánesai ref. templom. 



felszentelési ünneppel, hátha hazajöhetnek azok is, a kik 
a fundamentumot vetették, a táborozó férfiak; de csak 
náluk nélkül, vérzivataros időben lőn felszentelése az 
igazi békesség új templomának. 

A fölszentelést Petri Elek püspökhelyettes végezte, 
a ki augusztus 22-én reggel a vidéki vendégek jelen-
tékeny részének kíséretében érkezett. Megható volt látni 
hogy a püspökhelyettest és kíséretét vivő díszes kocsi-
sorhoz mint csatlakoztak útközben a pusztákon szétszórva 
élő ref. hívek, kik kocsin, vagj gyalog siettek a várva 
várt ünnepre fel az anyagyülekezetbe. 

A templomot délelőtt 10 órakor nyitotta meg Lévay 
Lajos, az egyházmegye esperese rövid, de megható 
beszéd keretében és a közönség a 75. dics. verseinek 
éneklése közben tódult be és foglalta el helyét. A tömött 
sorokban ott láttuk Kátay Endrét, a tolnai esperest, 
Haypál Benő budai, Dömötör Endre szóládi, Hörömpő 
Ferencz pócsmegyeri lelkészeket; egyházmegyénk lelké-
szei közül Urházy Lajost, id. Vargha Sándort, Tóth Kál-
mánt, Kulifay Lászlót, Patay Emilt és Kis Dánielt. A vi-
lági urak között láttuk Sárközy Aurélt, Sigray Pált és 
fiát Bélát, Szily János közjegyzőt, Szüts Jenő alispánt, 
Paizs Gyula országgyűlési képviselőt, Huszár Dezső fő-
szolgabírót, Balassa Antal tb. szolgabírót és sok mást. 

Helyettes püspök úr lelket emelő szép felszentelő 
imádsága és áldása után Tóth György helybeli k. tanító 
kellemes magánéneke következett; ezután Lévay Lajos 
esperes tartotta meg alkalmi beszédét. Az országos hírű 
beszédíró iránt nem kicsiny igénnyel voltunk. De magasra 
helyezett várakozásunkat messze felülmúlta és már gyö-
nyörűen megválasztott textusával mindnyájunkat meg-
lepett. (Zsolt. 26 . 6 -8 - és Máté 17.i_ö.) Nem mindennapi 
élvezet volt hallani az ő magasröptű, kenetes beszédét, 
a mint szólt nekünk az Úr háza szeretetének gyönyörű-
ségéről, majd az iváncsai gyülekezet templom után való 
vágyakozásáról és erőfeszítéséről. Könnyeket csalt ki a 
Péter felhívásának applikálása az iváncsai gyülekezetre, 
mely egyszerre három hajlékot emelt: az Úrnak egyet, 
a tudománynak egyet és az Ur szolgájának egyet. Az 
egyszerű hívek napbarnított kemény orczájukról is sűrű 
könnycseppek gördültek alá . . . 

Ifj . Vargha Sándorné gyönyörű magánéneke után 
a templomépítés történetét ismertette a helyi lelkész, ifj. 
Vargha Sándor, köszönetet mondva mindazoknak, a kik 
a nagy munkát befejezni segítették. Kulifay László for-
más beszéd keretében keresztelt, Urházy Lajos és id. 
Vargha Sándor úrvacsorát osztottak. 

A mindvégig emelkedett istentiszteletnek egyik leg-
meghatóbb mozzanata volt a helyi lelkésznek az a be-
jelentése, hogy a templomszentelés napján a többnyire 
egyszerű viszonyok között élő hívek több mint 1000 K-át 
adtak az ünnep alkalmával a templomra. Az istentisz-
teleti perselypénz is 800 K körül volt. Csodálatosan szép 
áldozatkészség! 

Délután 5 órakor ismét templomba mentünk a meg-
vakult és rokkanttá lett katonák, valamint a katonaárvák 

javára rendezett ünnepélyre. Közének és Kulifay László 
szép imája és lelkes megnyitója vezette be a szépen 
sikerült összejövetelt. Szily Kató és Gebhardt Czeczil 
ügyes alkalmi szavalatai, Vargha Sándorné és Tóth 
Gyö rgy énekszámai szereztek nagy gyönyörűséget a nagy-
számú hallgatóságnak. Központja, fénye az ünnepélynek 
Haypál Benő mindenkit elragadó előadása volt a könyö-
rülő szeretetről. Kis Dániel bibliamagyarázata (Hoseás 
5-15—6.tí.), imája és közének zárták be a mindvégig 
magas színvonalú ünnepélyt, melynek jótékonyczélú per-
selypénze ismét több száz koronára rúgott. 

A nagy inti, esperes urunk szavai szerint tálmerész 
vállalkozás, befejezve. A három épület dísze a kisköz-
ségnek ; a gyönyörű kis gótikus templom karcsú tornya 
messze vidéken hirdeti e gyülekezet csudás megelevene-
dését, építő munkásságát, melynek hajtó ereje a gyüle-
kezet angyala. Az 1848-ban anyaegyházzá lett kis gyüle-
kezet alapítói, a birtokos nemesek elhaltak, vagy elköl-
töztek ; de a többnyire cselédekből önálló kisgazdákká 
lett kemény kálvinisták boldog valóra váltották azt a 
vágyat, a mely egy-két évtizeddel is alig megvalósítható 
álomnak tünt fel sokak előtt. Eddig rozzant imaházban 
dicsérték az urat, jólehet vagy 30 éve megszületett már 
a templomépítés gondolata. 15 éve megindult a gyűjtés, 
a mi Kontra Aladár érdeme. Ot év óta törnek a hívek 
rendszeresen és nagy erővel a tervük megvalósítására. 
Rendkívüli adót vállalnak. 1918-ig vagy 10,000 K-át 
szereznek. 1914 piinköstkor leteszik az alapkövet s építés 
közben gyűjtik a szükséges összeget. Önkéntes adomá-
nyokból befoly újból 5000, a rendes adón felül e czélra 
7000 K, a közalaptól 14,000 K. így épül fel a templom 
mintegy 37,000, az új parókhia 8000 K-án; az imaház-
átalakítás pedig vagy 2000 K-ba kerül. 

* 

Legyen elismerés ez áldozatkész buzgó gyülekezet-
nek, legyen elismerés a minden dicséretet magától el-
hárító ifjú lelkipásztornak, ki kedves egyéniségével és 
vasenergiával tört e nagy czélra és tudott munkába ál-
lítani mindeneket. De tegyünk tisztességet a község ér-
demes jegyzőjének, Huszár Gyulának is, a ki mint pres-
biter, a lelkésznek jobb keze, állandó munkatársa s a 
kinek hathatós segítsége nélkül (a lelkész vallomása) 
alig épülhetett volna meg a három hajlék; tegyünk tisz-
tességet annak a két egyszerű férfiúnak is: Belley József 
gondnoknak és Kovács András presbiternek, a kik az 
építkezés sok gondját, vesződségét a lelkésszel megértő 
szívvel és nagy buzgósággal megosztották. 

Sármelléki. 

A külsősomogyi egyházmegye közgyűlése. 

A külsősomogyi ref. egyházmegye augusztus 31-én 
tartotta f. évi közgyűlését Siófokon, Kálmán Gyula es-
peres és dr. Kiss Ernő egyházmegyei gondnok elnöklete 
mellett. A bizottsági ülések az előző napon voltak. 

A gyűlés elején Istenünkhöz fordultunk segítségért. 



A „Te benned bíztunk eleitől fogva" eléneklése után 
esperesünk vezette lelkünket a kegyelem Istenéhez buzgó 
imádságban, a mely után gondnokunk mondott megragadó 
elnöki megnyitó beszédet. A beszéd tartalma a mostani 
nagy időkről való találó megemlékezés volt. Feltárta 
előttünk, hogy nemzetünk nagy küzdelmében a régi 
magyar vitézség miként virult fel újra, hogy az isteni 
segítség eddig is mily csodálatosan bizonyult meg raj-
tunk ; hogy az továbbra is velünk lesz, ha hozzá hívek 
leszünk s kötelességeinket minden téren híven teljesítjük. 
Teljesítsük hát ezeket, mert csak úgy lesz mellettünk 
az isteni segítség mostani munkánkban is ! 

A gyűlés megalakulása alkalmával örvendetesen 
vettük tudomásul, hogy a nehéz körülmények daczára 
mily szép számmal jelentek meg a gyűlés alkotó tagjai. 
Jelen voltak teljes számmal világi tanácsbiráink, 23 lel-
kész (hiányzott a 4 katonai szolgálatban lévő lelkész-
társunk s 3 másik, kiket betegségük, vagy más elfoglalt-
ságuk akadályozott), 3 tanító képviselő s gyülekezeteink 
megbízottai. 

A megalakulás után az előterjesztett szavazatbontó 
bizottsági jegyzőkönyvből örömmel vettük tudomásul 
gyülekezeteink ama bizalom nyilvánulását, mellyel a 10 
éves tisztújítás alapján a mult évben lemondott Kálmán 
Gyula esperest, Somogyi Kálmán egyházmegyei pénztár-
nokot és Sáfár János egyházmegyei világi főjegyzőt új-
ból teljes egyetértéssel választotta meg eddigi állásaikra. 
Egyházmegyei gondnokunk a gyűlés tagjainak lelkes 
helyeslése mellett szívesen üdvözölte az állásaikra újból 
megválasztottakat, mire azok a kitüntető bizalmat meg-
köszönve, buzgó munkájukat újból felajánlották. 

Az esperesi jelentés a maga megszokott szépségével 
most is lebilincselte a gyűlésen résztvevők teljes érdek-
lődését. A már több mint egy év óta tartó világháború 
s abban az isteni szent segítséggel elért szép eredmé-
nyekről való megemlékezés örömmel, a győzelmek el-
érésében hozott véráldozatok felemlítése pedig szomo-
rúsággal töltötte el szívünket. Igazi meleg részvéttel 
emlékezett meg az esperesi jelentés még ama nagy 
veszteségről is, mely az egész magyar ref. anya-
szentegyházat s közelebbről egyházkerületünket püspök 
atyánk halálával érte. Majd a gyülekezetek elmúlt évi 
életéről s munkájáról szólott az esperjesi jelentés és ki-
emelte a gyülekezetek adományait, a háborús viszonyok 
közötti dolgait, áldozatait. A hadi szolgálatban levő lel-
készek, tanítók neveinek felsorolása után a további buz-
gólkodásra s kitartásra buzdított mindeneket. 

A rendkívüli viszonyok miatt egyébként ez évi köz-
gyűlésünk jóformán csak a szükséges rendes ügyeket 
intézte el. Szeretettel erősítette meg s fogadta kebelébe 
egyházmegyei közgyűlésünk Básó János magyargyönki, 
Vincze Elek felsőmocsoládi s Molnár István nágocsi lel-
késztársakat, továbbá Posta Emma kereki tanítónőt s 
Isten áldását kívánta munkájukra. 

Letárgyalta ezután a közgyűlés a tanügyi, szám-
széki, nyugdíjintézeti és közalapi szokásos jelentéseket, 

a gyönki gimnáziumról szóló jelentést és missziói bizott-
sági előterjesztést, a melynek kapcsán a missziói mun-
kálkodás kellő előre haladhatása érdekében megtette az 
e kerületre a szükséges felterjesztést és kérést. 

A segélykérvényeknek az egyházkerületre leendő 
pártoló felterjesztése után néhány gyülekezetünk helyi 
jelentőségű felterjesztését intéztük el. 

Az egyházkerületi gyűlésre az egyházmegyei kép-
viselőül Bocsor Lajos tengődi lelkész, egyházmegyei lel-
készi tanácsbiró és Mészáros János egyházmegyei világi 
tanácsbíró küldettek ki. Esperesünk a közgyűlést Istennek 
a megsegítő kegyelméért hálát adó imájával berekesztette. 

Délután az egyházmegyei bíróság ült össze s az 
Időszaki Tanács megalakítása után egy lelkészt az ellene 
emelt kereset alól felmentett azon indokolással, hogy 
méltán nem fogadta el lelkészi állását abban a gyüle-
kezetben, melynek tagjai már odamenetele előtt méltatlan 
bántalmakkal illették. Tudósító. 

A MI Ü G Y Ü N K . 

A Felsöbaranyai Kálvin-Szövetség f. évi aug. 
hó 25-én d. e. 9 órakor kezdődőleg tartotta Siklóson, a 
városháza nagytermében rendes közgyűlését, mintegy 
25—30 szövetkezeti tagnak s néhány érdeklődő vendég-
nek jelenlétében. Ott voltak: Nagy Imre kórósi lelkész, 
egyházmegyei esperes és Benkő Gyula kir. tanácsos, 
egyházmegyei gondnok, mint a Szövetség tiszteletbeli 
elnökei; Bocsor László terehegyi lelkész, dr. Fejes János 
ügyvéd alelnökök, Sógor Endre, Szőllősy Antal, Pakuszi 
Gyula, Csikesz Sándor id., Széles Sándor a választmány 
tagjai. Továbbá ott láttuk Gilice Antal, Máté Ákos, 
Kulifay Elek, Csánki János, Antal Gyula, dr. Kovács 
Károly, Bicó Lajos, Kakas Gábor, Kulifay Elekné, Kamu 
Józsefné, Csiskó Mária stb. mint szövetségi tagokat és 
vendégeket. 

A XC. zsoltár első versének eléneklése és Soós 
István diósviszlói lelkésznek szívből fakadt buzgó imája 
után Bocsor László mondotta el magasszárnyalású, körül-
tekintő figyelemmel készült megnyitóját. Visszapillantást 
vet a Szövetség egy évi működésére, mely a háború 
okozta rendkívüli körülményekhez alkalmazkodva, a szo-
kott módtól eltérőleg ugyan, de szüntelenül és áldásosán 
folyt csendes mederben. A szövetkezeti közlöny havon-
kint és pontos időben megjelent, sőt a pünkösti szám-
ból mintegy 3000 kiilönpéldány nyomattatott a harcz-
téren küzdő baranyai katonák számára ünnepi ajándékul, 
lelki táplálékul. Rámutat azokra a hatásokra, a melyeket 
a szövetségnek kell végeznie abból a czélból, hogy ezek 
a hatások áldásosán érvényesüljenek egyházi és nemzeti 
életünk érdekében. Megemlékezik a hon védelmében 
katonai szolgálatot teljesítő tagokról. Részvétel szól Soós 
Andor rózsafai tanítóról, ki életét áldozta a hazaszeretet 
oltárán s arról a két tanítóról, a ki hadi fogságban várja 
fegyvereink végleges győzelmét s ezzel a szabadulást. 

Azután Csánki János drávapalkonyai lelkész tar-
tott felolvasást „Gyülekezeteink egyháztársadalmi rajza" 
czímen, melynek érdekességét emelte Nagy Imre és 
Benkő Gyula hozzászólása. Az ideális gyülekezeti élet-
nek a lelkekben élő eszménye vezette felolvasót akkor, 
a mikor a tényleges egyházi állapotokat rajzolta, sőt 
festette általános nézet szerint túlságosan sötét színek-



kel. Az egyházak vezetői és közrenden levő tagjai része-
sültek meglehetősen megérdemelt leczkében, melyre e 
sorok írója a CXLI. Zsoltár 5-ik versének következő 
szavaival felel: „A hív ember megfedjen engem. Es 
feddése kedves leszen, Mint balzsamolaj fejemen, Még 
verése sem árt énnekem". 

A szövetkezeti lap szerkesztéséről, a pénztárosi 
jelentésről, valamint egyéb, a szövetkezeti vezetést illető 
ügyekről a választmány jegyzőkönyvének felolvasása 
mellett vett tudomást, illetve határozott a közgyűlés. 

Széles Sándor gyűdi lelkész figyelemreméltó, mély 
készültségit biblia magyarázata és imádsága után a Him-
nusz első versének eléneklésével ért véget a közgyűlés 
11 órakor. Gyűlés után közebód volt. Tudósító. 

IRODALOM. 
Irodalmi értesítés. Az Út czímen Kolozsváron egy 

új folyóirat fog megindulni dr. Ravasz László, dr. Imre 
Lajos és dr. Mokkái Sándor theol. rendes, illetve ma-
gántanárok szerkesztésében. Mint a hozzánk beküldött 
prospektus mondja, ez a folyóirat az építő lelki pásztori 
munka szolgálatában fog állni. Nem kritikai szemle lesz, 
hanem gyakorlati útmutató. Három főrovata lesz. Az 
igehirdetés rovatát dr. Kavasz L. vezeti. Ebben lesznek 
liturgiái tervek, klasszikus istentisztelet, alkotórészek, 
kész ágendák, beszéd vázlatok, feldolgozási típusok falusi, 
városi, szoczialista, gyermek stb. gyülekezetek szerint; 
lesznek illusztrácziórészletek, gondoiatanyagok és esetleg 
kész prédikácziók, bibliamagyarázatok. A vallástanítás 
rovatát dr. Makkai Sándor vezeti. Ez a rész hasonlít 
majd, mint az értesítés mondja, egy sorozatosan meg-
jelenő vezérkönyvhöz, a mely a vallástanítás egész anya-
gát és különösen a konfirmáczió oktatását felöleli és ezt 
módszeres utasítások formájában, példákkal szemléltetve 
dolgozza fel. A lelkipásztorkodás rovatában, a melyet dr. 
Imre Lajos szerkeszt egyes lelkipásztori esetek megbe-
szélése, belmissziói intézmények, humánus mozgalmak, 
népjóléti intézmények stb. ismertetése foglal majd he-
lyet. A folyóirat nem dogmatikus, nem is kritikai, hanem 
az igéret szerint pozitív lesz. „Szemünk előtt Az áll, 
mondja az értesítés, a ki így szólt: én vagyok az út, 
igazság, az élet." Ehhez az élethez való utat óhajtja a 
folyóirat egyengetni és pedig az által is, hogy az első 
helyen a lelkipásztor hitéletére vonatkozó elmélkedést 
közöl. Miután a terv csak kellő számú előfizető mellett 
valósulhat meg, a szerkesztőség kéri a lelkészeket, se-
gédlelkészeket, vallástanárokat, hitoktatókat és minden-
kit, a ki az Úr szolgálatában gyarapodni óhajt, hogy e 
hó közepéig egy levelezőlapon a szerkesztőt, dr. Ravasz 
Lászlót (Kolozsvár, Bocskay-tór 1.) értesítsék előfizetési 
szándékukról. Az első szám október havában és a többi 
a nyári két hónapot kivéve, minden hó 15-én jelenik 
meg. Előfizetési ára egész évre 6 K, félévre 3 K; egyes 
szám ára 80 fill. lesz. Melegen ajánljuk ezt a nagysza-
básúnak és igazi hiánytpótlónak ígérkező irodalmi válla-
latot lapunk olvasóinak figyelmébe. Megvalósulását meleg 
érdeklődéssel várjuk ós kísérjük. r 

Megjelent Fülöp József körmendi ref. lelkésznek 
„Isten igéje a világháborúban" háborús vonatkozású egy--
házi beszédek és néhány imádság cz. kötete 117a ívnyi * 
terjedelemben. Ára 3'50 K. Megrendelhető a szerzőnél.| 

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. 

A Vasárnapi Újság legutóbbi száma is gazdag 
ós 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, 
Szavazatbontás. F. hó 15-én bontja fel a Káday-

utczai székházban a mult rendkívüli közgyűlés által ki-
küldött bizottság a dr. Baksay Sándor halálával 111 eg-
üresült püspöki állás betöltetésére beküldött szavazatokat. 
Úgy hisszük, hogy a presbitériumok ez alkalommal ritka 
egvértelműséggel fordultak bizalmukkal az egyetlen je-
lölt felé. 

Távozás. Marjay Károly budafoki lelkész, lapunk 
kedves, ifjú belső munkatársa e hó végén távozik körünk-
ből. A mezőtúri ref. eklézsiának lesz egyik lelkipásztora. 
A mennyire sajnáljuk mellőlünk való távozását, annyira 
örülünk az ő előmenetelén. Az Úr háza iránti égő sze-
relmet és minden nemes, jó iránti lángoló buzgalmat 
visz magával oda, a nagyobb munkamezőre. Adja az Úr, 
hogy ott is, mint mostani gyülekezetében, sok megértő 
szívre, lélekre találjon. E hó utolsó vasárnapján búcsúzik 
budafoki gyülekezetétől és október 3-án foglalja el új 
állását. 

Lelkészválasztás. A nagyszombati ev. egyházközség 
a másodlelkészi állásra Janovicsek Aladár kiscsalomjai 
lelkészt, az utóbbi egyházközség Laczkó János körmöcz-
bányai hitoktató lelkészt választotta meg egyhangú meg-
hívással. 

Uj tábori lelkész. Szabó Kálmán középpalojtai ev. 
lelkészt tábori lelkészi szolgálatra hívták be. 

A tlieologusok mint betegápolók. A L. E. leg-
utóbbi számában jelent meg Hidegh János tábori lel-
késznek valóban hideg és lekicsinylő czikke azzal a 
munkával szemben, a melyeket theologus ifjaink a beteg-
ápolás terén teljesítettek. Abból az alkalomból kifolyólag 
irta az illető ezt a czikket, liogy mi a budapesti theol. 
akadémia értesítőjéből adtuk azt a meleg elismerést tar-
talmazó részletet, a mellyel Marton Lajos igazgató hono-
rálta ifjaink fáradságos és nem kevés kellemetlenséggel 
is járó munkáját, a melyet mint betegápolók, illetőleg 
ápolói felügyelők egy nagy kórházban végeztek és a 
mely munkáért az ottani orvosok s a kórház főparancs-
noka is méltányló elismerésben részesítette őket. 0, 
mint írja, nem tud lelkesülni azért a szolgálatért, a 
melyet nők jobban elvégeznének stb. stb. De az egész-
ből az sül ki, hogy szerinte a theologusok, különösen 
a III. és IV. évesek, sokkal okosabban tennék, ha nem 
áhítoznának a kórházi ápolói munka után, hanem el-
mennének helyettesíteni azokat a lelkészeket, a kik tá-
bori szolgálatra vonultak be. Erre nézve azt is jónak 
látja megjegyezni, hogy a theologusok azért húzódoznak 
ettől az „adminisztrátori" szolgálattól, mert a kórházban 
több fizetést kapnak (napi 3 K-át). Azt is megemlítjük, 
mert az az érdekesebb része a dolognak, hogy a czikk 
• alatti szerkesztői megjegyzés közli a debreczeni theol. 
fakultás tanárkarának azt a határozatát, a mely a theo-
logusokat eltiltja ettől a kórházi szolgálattól, mert hiszen 
az eltiltással egyértelmű annak kimondása, hogy ezen a 
'czímen senkit sem mentenek fel sem a leczkelátogatási, 



sem a rendes időben való kollokválás kötelezettsége alól. 
No tessék! A mult évben még lelkesítő, harczi riadók 
és most meg ezek a hideg zuhanyok ! Hát azok a lel-
készek, segédlelkészek, a kiket ott Debreczenben tobo-
roztak betegápolói szolgálatra, azok nem hagynak űrt 
maguk után, azokra nem várt fontos munka otthon a 
gyülekezetben ?! Hát nem azt prédikálták többen és nem 
azért a véleményükért minősíttettek hazafiatlanoknak, hogy 
a gyülekezeteknek lelki gondozása hazafias és elsőrendű 
feladat ezekben a nehéz időkben?! Hát a kik lelkesítésre és 
szívük sugallatát is követve a harcztérre mentek és ott 
a legnagyobb áldozatot hozva örökre szolgálatképtele-
nekké lettek, azoknak helyét ki fogja pótolni? Bizony 
szép dolog a következetesség! 

Temetés. Mult csütörtökön, 9-én d. e. temették el 
Vaszary Kolost, a volt herczegprímást, a keszthelyi temető 
kápolnájában. Eletének utolsó két évtizedében ólomsúly-
ként nehezedett reá a nagy földi dignitás, a melynek 
oly meglepetésszerűen részese lett. Előnyeit ő maga nem 
használta, nem élvezte. Két kézzel adta tovább a föld-
nek kincseit. A gyenge cserépedényben nemes, krisztusi 
lélek lakozott. Requiescat in pace! 

Kitüntetett tábori lelkész. Laczák Dezső ref. tá-
bori lelkész hü szolgálata elismeréséül a „Piis Meritis" 
érdemkeresztet kapta. A Lelkészegyesületben olvassuk 
azt a szép levelet, a melyben dr. Bizek Dezső gyógy-
szerész részletesen megemlékezik Laczák lelkész nemes, 
önfeláldozó szolgálatáról, a melyet a harcztéren katonáink 
között eleitől kezdve végzett. 

Kérelem. Öreg, magányos ref. lelkész keres öz-
vegy papnét, tanítón ét, vagy bármely sorsbeli tisztességes 
magányos nőt, a ki kis háztartásában a gazdasszonyi 
teendőket végezné szolgáló segítségével. Illendő díjazás 
s a legjobb bánásmód mellett állandó békés otthonra 
számíthat jólétben. Nagytiszteletű lelkésztársaimat kérem, 
hogy ha ismerőseik körében találkoznék ilyen nő, mél-
tóztassanak vele ez ajánlatot megismertetni. Czím: Dőczy 
József ref. lelkész, Váralja, Tolna megye (posta helyben). 

I S K O L A . 

A budapesti ref. theol. akadémián f. hó 6—9-én 
folytak le a javító és főbb kollokviumok. A 10-én tartott 
tanári konferencziá'n történt az első évfolyamra jelent-
kezett hallgatók felvétele. Jelentkeztek 13-an, a kik 
mindnyájan felvétettek. 

Nyugdíjazás. Sebestyén Dávid, a pápai ref. kol-
légium érdemes tanára f. hó 1-tŐl kezdve nyugalomba 
vonult. 

A budapesti ref. főgimnáziumba eddig 646 tanuló 
vétetett fel, valamivel több, mint a mult évben. A tanév ün-
nepélyes megnyitása f. hó 13-án d. e. lesz a Kálvin-
téri templomban. 

Iskolák rokkantak számára. A kormány utókezelő 
gyógyintézeteket, mesterséges testrészeket előállító mű-
helyeket és rokkant iskolákat szervezett ama katonák 
érdekében, a kik a háború folyamán sérülés következ-
tében kereset képességükben szenvedtek. Ujabban a cson-
kult és béna katonákat a hadsereg kötelékéből való 
végleges elbocsátásuk előtt utókezelő gyógyintézetekbe 
utálják be, mesterséges testrészekkel (műláb, munkára 
is alkalmas műkezek és hozzájuk idomuló szerszámok 
stb.) látják el és a rászorulók gyakorlati oktatásban ré-
szesülnek. A háború kitörésétől kezdve jó ideig azonban 
végleges elbocsátások történtek utókezelés, mesterséges 
testrész adása és gyakorlati oktatásban való részesítés 

nélkül is. Úgy a községnek, mint az illető egyéneknek 
nagy érdeke, hogy az utóbbi módon elbocsátottak is ré-
szesüljenek azokban a jótéteményekben, melyeket az 
utóbb megsérültek élveznek. Sokszor csekély fájdalom-
mal egybekötött, vagy épen fájdalommentes javító sebé-
szeti műtét, gyógytorna és gyógyfürdők által a béna 
teljesen visszanyeri illető testrészének hasznavehetőségét, 
teljesen egészséges emberré válik. Műláb alkalmazásával 
még az is mankó nélkül mehet és dolgozhat, kinek mind-
két lábát levágták. A műkézzel s különösen az ehhez 
idomuló szerszámokkal és eszközökkel különösen a mező-
gazda és iparos a legtöbb esetben folytatni képes korábbi 
mesterségét. A rokkant-iskolában elsősorban arra tanít-
ják a sérültet, hogy csonkasága és bénulása daczára is 
képes legyen korábbi foglalkozását folytatni, ha pedig 
ez egyáltalában nem lehetséges, megtanítják a sérültet 
olyan új foglalkozásra, melyet csonkasága és bénasága 
daczára is folytatni képes. Például azt a földmívest, a 
ki mindkét lábát tövében elveszti, megtanítják czipész-
ségre, vagy szabóságra stb. Az ebben a háborúban meg-
sérültek ós a katonaság által már végleg elbocsátottak 
a fenti jótéteményben egészen ingyen részesülnek, ha 
mielőbb jelentkeznek. A háború után jelentkezők már 
nem lesznek figyelembe véve. Mindezek alapján a mi-
niszterelnök felhívta a közigazgatási hatóságokat, has-
sanak a községekben lévő, végleg elbocsátott csonkul-
takra és bénákra egyénileg is oly irányban, hogy orvosi 
utókezelésre, mesterséges testrész alkalmazására, illetve 
rokkant-iskolában való tanulásra mielőbb jelentkezzenek. 
A jelentkezések történjenek a kis- és nagyközségekben 
a községi elöljáróságnál, rendezett tanácsú valamint tör-
vényhatósági városokban pedig a polgármester által ki-
jelölt szervnél. A községi elöljáróság, illetőleg a polgár-
mester által kijelölt szerv a jelentkező által bemondott 
adatok valódiságáról meggyőződést szerez, továbbá, a 
mennyire behatóbb orvosi vizsgálat nélkül ez lehető, 
megállapítja, hogy az illetőnek orvosi utókezelésre, mes-
terséges testrésszel való ellátásra, vagy rokkant-iskolában 
való oktatásra van-e szüksége. Mindezt bejelentik a 
Csonkított, Béna és Bélbeteg Katonákat Gondozó Hiva-
talnál, mely (az ugyanakkor megszűnő Csonkított és Béna 
Katonákat Gondozó Bizottság helyett) f. évi szeptember 
1-én kezdte meg működését. Czíme : Budapest, Országház, 
VII. kapu, III. bizottsági terem. A hivatal hatáskörébe 
fog ezután tartozni, hogy a gyógyítókezelésre, művég-
tagra és oktatásra rászoruló volt katonákat valamelyik 
megfelelő intézetbe behívja. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Melegli Jánosné életének 48., házasságának 28. 
évében rövid szenvedés után f. hó 3-án meghalt. Az el-
hunytat férje : Melegh János tápiószelei tanító és 8 gyer-
meke gyászolja. 

A debreczeni egyetemnek ismét kettős gyásza van. 
Imre János végzett theologus, a f. évre megválasztott 
szenior, tart. honv. hadapród, súlyos sebesülése folytán 
életének 25-ik évében a torvisi kórházban és Jakab 
Sándor első éves theologus, tart. hadapród az északi 
harcztéren életének 21-ik évében hősi halált halt, 

Bélák István, a veszprémi ág. h. ev. egyházmegye 
világi felügyelője életének 68-ik évében meghalt. Az ev. 
egyház nagybuzgalmú, kipróbált munkást veszített az 
elhunytban. 

Súlyos veszteség érte Masznyik Endre pozsonyi 
theol. tanártársunkat ; fia, Masznyik Béla gépészmérnök, 



tartalékos hadnagy az északi harcztéren hősi halált halt. 
A mély gyászban őszinte részvéttel osztozunk. 

Lakatos Sámuel, a marosvásárhelyi ref. kollégium 
ny. tanára, életének 72-ik évében elhunyt. Benne a régi 
kálvinista professzorok tipikus alakja szállt sírba. 

Konkoly Thege Béláné, szül. Ricsovics Matild, 
Konkoly Thege Béla ny. kir. törvényszéki bírónak, a 
komáromi ref. egyház íogondnokának neje, életének 51. 
évében elhunyt. Férje, 5 gyermeke és széleskörű rokon-
ság gyászolja a nemeslelkű úrnő halálát. 

Wittchen Frigyes szepesremetei ny. ev. lelkész, 
a már megszűnt VII. bányavárosi egyházmegyének volt 
esperese, 84 éves korában elhunyt. 

Áldott legyen emlékezetük! 

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

HIRDETESEK. 

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., Cgyetem-utcza 5. szám. 
Régi j ó h í rnevű családi szálló, c sendes fekvéssel a belváros 
közpon t j ában . A mul t évben ú j o n a n épült m i n d e n modern 
kénye lemmel felszerel t ha temele tes házzal bővül t . — Szoba-
árak 3 koronától . Szabó I m r e , szállodás. 

visszafizetem, ha 
tyúkszem, szemölcs, 
b ö r k e m é n y e t í é s e i i 
„Ria-baízsam" 3 nap alatt gyökerestül ki 
nem irtja. Ezrekre menő hála- és köszönőiratok. 
Ára I k o r . , 3 tégely 2V2 korona. 
R i a - m í s v e k K a s s a , I . r«siai :ók 12/T 

RIEGER OTTO g ő z ü z e m r e be rendeze t t csász. 
és kir. udvar i o rgonagyá ra . 

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

Budapest, X., Szigligeti-u. '29. sz. 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
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. 
40 óv 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. :: 

ft lelkész urak szíves figyelmébe ajánljuk a Kiadásunkban 
megjelenő és közkedveltségnek örvendő úgynevezett 

HornyánszKy-féle zsoltárokat 
161 alaKban 14 cm m a g a s 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 1772 cm m a g a s 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. 

Sebesült KatonáK szórakoztatására különösen alkalmas 
a , ,Koszorú" czímen eddig megjelent 210 füzet, melynek 
ára számonkint és példányonkint 8 fill. — Ha egyszerre 
legalább 500 példány (40 kor. értékű) lesz megrendelve és 
a pénzt előre megkapjuk, 25<Vl)-os árengedményt adunk, de 
a postaköltséget a megrendelő viseli. A füzeteket a „Ref. 
egyetemes konvent" által sebesült katonák részére kijelölt 

számokból válogatjuk egybe. 

HornyánszKy Viktor KönyvKiadó-
hivatala Budapest, V., AKadémia-u.4. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és kitűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

' H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 millió korona 
évi árúforgalommal. 



GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz-, jégkár és betöréses lopás 
ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jarányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 14 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
üzlet 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 i rányban készséggel szolgái az igazgatóság. 

Alapítványok kormány hozzájárulásával 2,550.760 K 
Tartalékok 4,461.015 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett tűzkárokban 15,050.000 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett jégkárokban 7,072.000 K 
Biztosított érték tűzben 1914. évben . . 960,000.000 K 

„ jégben „ . . 63,500.000 K 
Életüzlet állománya 19,013.428 K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

99 GONDVISELÉS 64 

Országos Közp. Segélyző-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 
nélkül. 

Két hét alatt elfogyott 
és most jelent meg 

második Kiadásban 
a hazaí protestáns egyházak nagy ímádságírójának 

Szolnoky Gerzsonnak 

HÁBORÚS IDŐK 
IMÁDSÁGOS KÖNYVE 
hadbavonultak és azok családjai számára czímü munkája. 

Tartalmaz 55, a gyorsan változó viszonyok között is 
minden alkalomra és úgy a katonák, mint az itthonmara-
dottak számára megfelelő imádságot, ezenkívül zsoltárokat 
és dicséreteket. 

A 160 oldalra terjedő 12V2X81/2 cm. nagyságú, 
zsebbe tehető imádságos könyvnek bolti ára díszes ke-
mény kötésben 1 korona, 10 darab vételnél 90 fillér, 

100 darab vételnél 75 fillér. 

Kapható 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 

DEBRECZENBEN. 

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 tt. szám• T e l e f o n : J ó z s e f 3 4 — Í 0 * 

m 

1 ; tö j 6 i 
j i . J L , atmmm.: 

Elvállalnak minden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetések készítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Na.gy 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 



Í S T E R N J Ó Z S E F 
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: B U D A P E S T , IV., K Á L V I N - T É R 1. SZÁM 
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Oszi és téli 
kelmeújdonságaím míntagyűfteményének ingyenes és bérmentes megküldését készséggel 

• ajánlom fel a t. hölgyközönségnek. — Míntagyőfteményemfeen megtalálja nagyságos 
• Asszonyom mindazon kelmeújdonságokat, melyek kosztümök, séta-, utazó,- házi- és 
• gyermekruhák, pongyolák, blúzok és fehérnemüek elkészítésére a legújabb divatnak 

megfelelnek. Kérem a míntagyüjteményt sürgősen meghozatni, hogy a nagy árúhíány 
• daczára a megszokott pontos és figyelmes kiszolgálásban részesíthessem t. vevőimet. 
• — Czégem fehérnemű-osztálya készséggel megküldi vászon-, síffon-, asztalnemüvégből 
• vágott mintáit, kész fehérnemüekről szóló árjegyzékét, valamint teljes kelengyeköltség-

vetéseít. — Megrendeléseknél e lapra való hivatkozással rendkívül jutányos áraimból 
K még 5°/0-ot engedélyezek. J 

HÁBORÚS EGYHÁZI IRODALOM: 
BIRTHA JÓZSEF. Háborús beszédek és imák . . . —.50 
FÜLÖP BÉLA. Búcsúztatók. Hadban elesettek felett . 1.— 
KISS JÓZSEF. Egyházi beszédek világháború idején 8.40 
Dr. LENCZ GÉZA. Beszédek és imák háborúi alkal-

makra. II. kötet 5.— 
LUKÁCSY IMRE. ímé hamar eljövök. Egyházi beszédek 1.80 
SOÓS KÁROLY. Isten és haza mindenünk . . . . 1.20 
SZAPPANOS GY. Istenre bízom magamat. Egyházi be-

szédek 3.— 
SZENTKIRÁLYI K. Imádságok és beszédek háborús 

időben I. kötet. —.80; II. 1.— ; III 2 — 
SZÜTS L. Egyházi beszédek háborús alkalmakra —.50 

1 20 n n » » » " 

EGYÉB THEOLOGIAI ÚJDONSÁGOK: 
BERNÁT ISTVÁN. Az igazi élet felé 1.20 
KIRNER A. BERTALAN. Betegápoló lelkész munkája 

a világháborúban —.50 
KISS GÉZA. Üj Magyarország és keresztyénség . . 1 — 

LUKÁCSY I. Krisztus visszajövetele. Ftizve 4.20; kötve 5 — 
DR. SZABÓ ALADÁR. Jézus élete. Fűzve 3.— ; kötve 5 — 
IFJ. SZABÓ ALADÁR. A boldogság feltételei. (Nyolcz 

elmélkedés) 1.— 
IFJ. VICTOR JÁNOS. Jézus önarczképei. (Hat elmél-

kedés) 2.— 

LEGÚJABB HÁBORÚS IMÁDSÁGOS-
KÖNYVEK: 

BIRTHA JÓZSEF. Őrangyal. Imakönyv katonák és itt-
honmaradottak számára —.30 

KERESZTESI KÁROLY. Ima, szükség s háború idején —.25 
MURÁNYI JÁNOS. Szüntelen imádkozzatok! . . . - . 2 0 
NAGY : Ne félj, — csak higyj! —.20 

VILÁGHÁBORÚ PONTOS TÉRKÉPEI 
Á 2.50 KORONA. 

Galiczia, Olaszország, Szerbia, Francziaország, 
Oroszországban (Szibériában) levő hadifoglyok 
térképei 1.— 

Kaphatók: 

Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 6 2 5 4 2 . 



Megjelenik minden 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. 

Belsó munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, 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 . Vezércz ikk: Petri Elek. Dr. Szőts Farkas. — Második cz ikk : A dunamelléki püspökválasztás. — B e l f ö l d : 
A budapesti ref. theologusok kórházi szolgálata. Dr. Manninger Vilmos. A solti egyházmegye közgyűlése. Tudósító. 
A felső-baranyai ref. egyházmegye közgyűlése. B. — I r o d a l o m : Az igazi élet felé. Custodius. — Egyház. — Is-
kola. — Gyászrovat. — Pályázat . — Szerkesztő i üzene tek . — Hirde tések . 

Petr i Elek, a dunamelléki egyházkerü le t püspöke. 



PETRI ELEK. 
Dunamelléki egyházkerületünk a presbitériumoknak 

csaknem egyhangú szavazatával Petri Elek theol. tanárt, 
budapesti lelkészt választotta püspökévé. Minden zaj és 
izgalom nélkül, ünnepélyes egyetértéssel, önként és annál 
nagyobb erkölcsi értékkel nyilatkozott meg a közbizalom 
Petri személye iránt, mely példás egyetértésnek kulcsa 
az új püspök kiváló egyénisége és eddigi közhasznú 
tevékenysége. 

Petri Elek régi magyar nemes családból származott 
és 1852 november 20-án Marosvásárhelyen született. Atyja 
Petri Ferencz, anyja Sombory Juliánná volt, a kik gon-
dos és meleg vallásos nevelésben részesítették három 
leánygyermekük mellett az egyetlen fiokat. Az elemi- és 
a középiskolát Marosvásárhelyt, a reformátusok régi kol-
légiumában jelesen elvégezve, Petri 1870 őszén Szőts 
Farkas és Sándor társaságában Budapestre jött a theol. 
akadémiára, a hol Ballagi Mór, Kovács Albert és Farkas 
József voltak a tanítómesterei és a Szőts testvérek, Takács 
József, Tóth Sándor, Balla Árpád és Lévay Lajos az 
osztály-, illetve tanulótársai. Jellemének rokonszenves 
alapvonásai: a vasszorgalom és a példás pontosság, a 
vallásos lelkület és a kellemes szelídség már a főiskolai 
életben kezdtek kibontakozni, a melyek Petri részére 
mind az oktató tanárok, mind a tanulótársak részéről 
általános szeretetet és közbecsülést váltottak ki. Az 
1874. év őszén az első lelkészi vizsgát különös kitűnő 
eredménnyel letévén, további önképzés végett az 1874/75. 
iskolai évet Szőts Farkassal együtt Németországon, a 
marburgi egyetemen, az 1875/76. tanévet Hollandiában, 
az utrechti egyetemen töltötte és az egyházi élet gondos 
megfigyelése mellett mindkét helyen főleg bibliai tanul-
mányokkal foglalkozott. 1876 szeptember havában Török 
Pál dunamelléki püspök meghívására segédtanárságot 
vállalt a budapesti theol. akadémián, a hol Ballagi Mór 
lemondása folytán az egyházkerületi közgyűlés 1877-ben 
helyettes-, 1879-ben rendes tanárává választotta a bibliai 
tudományoknak. Több, mint 25 évig tanárkodott Petri 
Budapesten a theol. akadémián és világos előadásával, 
kellemes egyéniségével, tapintatos, finom modorával a 
bibliai tudományoknak sok buzgó hívet, magának még 
több lelkes tisztelőt szerzett a fiatal Timotheusok kö-
rében. 

Theol. tanársága mellett Petri apósa, Török Pál 
oldala mellett az egyházi közigazgatásba is korán bele 
fogott. Török halála után a család és presbitérium fel-
kérésére időközi lelkésze volt a budapesti egyházközség-
nek, mely a Petri közreműködésével állította fel 1883-ban 
a második lelkészi állást és az ő irányításával szervezte 
át presbitériumát 1884 tavaszán a debreczeni zsinati 
törvény rendelkezése szerint. Ez az időközi lelkészkedés 
fordulóponttá vált Petri életében, mert ékesszavú és 
meleg igehirdetésével, tapintatos és bölcs kormányzásával 
s egyéniségének rokonszenves tulajdonságaival annyira 
megnyerte a székesfővárosi reformátusságot, hogy mikor 

Szász Károly 1904-ben lelkészi állásáról lemondott, a 
budapesti egyházközség egyhangúlag Petrit hívta meg 
Papp Károly mellé második rendes lelkészéül. Budapesti 
lelkipásztorkodása összeesik a legnagyobb egyházköz-
ségünk rohamos fellendülésével, mert ekkor szervezik 
Budapesten a parókhiális köröket, ekkor emelik a lel-
készi állásokat háromról hatra, ekkor szaporítják a temp-
lomokat ötre, mely nagyarányú egyházfejlesztő munká-
ban, Kovácsy Sándor főgondnok mellett, Petrinek, mint 
az egyházközség lelkészi elnökének, jelentékeny ré-
sze volt. 

De Petri nemcsak Budapestnek, hanem a duna-
melléki egyházkerületnek és az egyetemes egyháznak 
is hasznos szolgálatot tett, főként az egyházi közigaz-
gatás mezején. Már 1882-ben, egész fiatal tanár korában, 
tiz éven át egyik szorgalmas lelkészi aljegyzője, 1892-től 
1911-ig, tehát 20 esztendeig példásan pontos egyház-
kerületi és theol. pénztárnoka, 1911-től 1915-ig köz-
tiszteletben álló lelkészi főjegyzője és püspökhelyettese 
volt a dunamelléki egyházkerületnek, melynek püspöki 
irodáját Szász Károly elbetegesedésekor csaknem két 
éven át annyira közmegelégedésre vezette, hogy B a k s a y 
Sándor püspökké választásakor a presbitériumoknak több, 
mint kétötöd része Petrire adta püspökválasztó szava-
zatát. Az egyetemes egyháznak különösen 1895-től 1904-ig, 
tehát azon tíz év alatt tett becses szolgálatot, mikor 
mint az országos lelkészi és özvegy-árva gyámintózet első 
előadója, Hegedűs Sándor társaságában, ezt az új intéz-
ményt megszervezte és kifogástalan működésbe indította. 
E mellett egyházkerületünknek 1909-től 1915-ig az egye-
temes konventen és annak több fontos bizottságában 
egyik tekintélyes lelkészi képviselője volt. 

Ezek mellett a becses közigazgatási szolgálatok 
mellett Petri az egyháztársadalmi és a belmissziói tevé-
kenységtől sem zárkózott el. Mélyen vallásos lelkülete 
és kiváló szónoki képessége úgyszólván predesztinálta az 
önkéntes hiterősítés munkájára. Már theol. tanár korában 
szorgalmasan gyakorolta nemcsak a templomi, hanem a 
társadalmi igehirdetést is, Budapest belmissziói köreiben, 
különösen a Lorántfiy Zsuzsánna-Egyesiíletben, lelkészi 
működése idejében is, mint bibliamagyarázó és ünnepi 
igehirdető, maga is gyakran hallatta mindig örömmel 
hallgatott irányító és buzdító szavát s mint budapesti 
egyházfő, Isten igéjének a templomon kívül is szabad 
folyást engedett. E mellett a Magyar Prot. Irodalmi 
Társaságnak eleitől fogva tevékeny választmányi tagja, 
néhányszor ünnepi szónoka; az Országos Prot. Árva-
egyletnek buzgó választmányi tagja; a Pesti egyházmegyei 
Lelkészértekezletben mint elnök; a mozgékony Kálvin-
Szövetségben, mint lelkészi alelnök, megnyitó és alkalmi 
beszédeiben évek óta áldásosán érezteti vallásos lelküle-
tének és képzett elméjének termékenyítő hatását. 

Sok oldalú elfoglaltsága miatt irodalmi téren Petri 
aránylag keveset dolgozott, könyveket nem írt, de né-
hány becses dolgozat és czikk mégis jelent meg tőle a 
néhai Egyházi Beformban, a Protestáns Szemlében és 



a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapban, néhány szép 
prédikáczióját pedig a lelkészi szakfolyóiratokban adta 
ki. De a Károli-biblia revideálása körül maradandó ér-
demei vannak. Az 1886-ban Szász Károly elnöklete alatt 
megkezdett ótestamentumi revizióbau Petri a Sámuel és 
a Királyok könyveinek fordításával vett részt mint mun-
katárs. A kilenezvenes években végzett újtestamentumi 
reviziónak és az ótestamentumi szuperrevíziónak, mint 
bizottsági elnök, Petri volt a munkavezetője, a ki az 
O-szövetség felülvizsgálását Hamar István theol. tanár 
segítségével, az Újtestamentum szuperrevízióját teljesen 
maga végezte. 

Ezeket a becses egyházi érdemeket honorálta a 
dunamelléki egyházkerület közönsége, midőn Petri Ele-
ket a püspöki székbe, a legfőbb vezető állásba ültette. 
Méltóbb fiára nem is bízhatta e központi egyházkerület 
a maga kormányzását. Mert Petri kiváló papi és emberi 
erényeket: theol. tudományosságot, egyházkormányzati 
bölcseséget, kiváló szónoki erőt, nagy kötelességtudást 
és kedvességgel párosult tapintatos modort visz a fő-
kormányzó székbe. Mi csak azt kívánjuk, adjon a min-
denható Isten még sokáig erőt és egészséget új püs-
pökünknek, hogy nagy felelősséggel teljes állásában is 
azzal a hűséggel és áldással forgolódhassék, a mellyel 
eddigi tiszteit betöltötte. 

Ad multos annos! 
Dr. Szöts Farkas. 

A DUNAMELLÉKI PÜSPÖK VÁLASZTÁS. 

Bár az eredmény nem volt kétséges, mégis nagy 
érdeklődés mellett folyt le a dunamelléki püspöki állásra 
beadott szavazatok felbontása. A legutóbbi ker. rend-
kívüli közgyűlés által kiküldött bizottság mult csütörtö-
kön, f. hó 15-én d. e. 10 órakor gyűlt, össze a Ráday-
utczai székházban, Darányi Ignácz főgondnok és Adám 
Kálmán esperes elnöklete mellett. Jelen voltak. Benedek 
Sándor ker. főjegyző, Szilassy Aladár e. m. gondnok, 
Kálmán Gyula, Lévay Lajos, Nagy Imre, Nagy Ferencz, 
Kátai Endre, Tóth Sándor esperesek ; Takács József és 
Benedek Zsolt ker. jegyzők. 

Az egyházkerületnek mind a 281 szavazatra jogo-
sított egyházközsége beadta szavazatát és a bizottság 
ezeket mind érvényeseknek találta. A szavazatok száma 
340 volt, ezekből 318 esett Petri Elekre, 13 Mészáros 
Jánosra, 8 Ádám Kálmánra és 1 Szilády Áronra. 

Lelkes éljenzés jelezte, hogy a szavazatbontás vé-
get ért, a melynek lefolyása után az eredményt küldött-
ség vitte hírül a megválasztott püspöknek és az kérte 
fel őt a székházban való megjelenésre. 

A díszteremben összegyűltek részéről családias 
meleg ünnepeltetésben volt része az új püspöknek. Leg-
első sorban főgondnokunk üdvözölte Őt az egész egy-
házkerület nevében a következő beszéddel, a mely mind-
nyájunk érzelmeinek a legtalálóbb kifejezője volt. 

Méltóságos és Főtiszteletű Püspök Úr! Szeretve 
Tisztelt Barátunk ! 

A szavazatszedő bizottság felkérése folytán nagy 
örömmel tudatom Veled, miszerint 281 egyházközség 
340 szavazatot adott le, ezen 340 szavazatból 318 a püs-
pöki méltóságra a Te nagyrabecsült személyedre esett. 

Messze kell visszamenni egyházkerületünk történe-
tében, hogy a püspöki állás betöltésénél a bizalom ily 
osztatlan megnyilvánulására találjunk. Ez mindenesetre 
azt jelenti, hogy egész kerületünkben egy a vélemény 
a Te jellemedről és tapintatosságodról, tehetségeidről és 
munkásságodról. A Te püspökséged az egyetértés jegye 
alatt született; ezen körülmény feljogosít bennünket azon 
biztos reményre, hogy egész főpásztori pályád az egyet-
értés és békesség szellemében fog lefolyni. 

Ha valaha, úgy különösen most van szükség egyet-
értésre. Azt az erőt, a mit Isten nekünk adott, nem sza-
bad más küzdelmekre fecsérelnünk, mint a közös mun-
kára. A világháború nagy követelményekkel lép föl 
egyházunkkal szemben és még nagyobbak lesznek a 
háború után a béke követelményei. Azt fogjuk látni, 
hogy bármerre nézünk, mindenütt építésre, alkotásra, 
belső munkára lesz szükség. 

Midőn építésről beszélek, tekintetem önkéntelenül 
a falunkon függő kép felé fordul, melyről nagy emlékű 
püspökünk, Török Pál, kihez Téged rokoni kötelékek 
csatolnak, tekint le Reád. Hisszük és reméljük, hogy a 
Te tevékenységedben és munkádban megújul az ő alkotó, 
szervező és épitő szelleme. Engedje a Gondviselés, hogy 
annyi siker és annyi elismerés kísérje a Te pályádat, a 
mennyi az idvezültnek osztályrészül jutott. 

A mi engemet, mint jövendő elnöktársadat egyé-
nileg illet, kérlek, fogadj testvéri szeretettel. A mi gyen-
geség van bennem, azt nézd el; ha pedig netalán jó 
tulajdonokat is találsz, azokban erősíts és bátoríts enge-
met ; de mindannyian, kik az egyházkerület részéről itt 
vagyunk, ajánljuk magunkat baráti érzelmeidbe a végre, 
hogy vállvetett és összhangzó működésünk egyházkerü-
letünk, egyetemes egyházunk előmenetelére és Isten 
dicsőségére szolgáljon ! 

Főgondnokunk után meleg, üdvözlő szavakat mond-
tak dr. Pruzsinszky Pál theol. igazgató az akadémia, 
Szilassy Aladár gondnok a budapesti egyház presbité-
riuma, Ravasz Árpád igazgató a főgimnázium, dr. Ko-
váts Lajos a budapesti hitoktatók és végül Kálmán 
Gyula az esperesi kar nevében. Az új püspök mindegyik 
üdvözletre külön-külön meleg meghatottsággal és tőle 
megszokott melegséggel mondott köszönő szavakat. 

Mi is tisztelettel és odaadó ragaszkodással üdvö-
zöljük őt e helyen, úgy is mint Szövetségünk egyik lelkes 
elnökét, a ki eleitől kezdve megértő szeretettel állott 
mellettünk minden munkánkban. 

Az új püspök beiktatása a jövő hó 20-án kezdődő 
kerületi közgyűlés keretében fog megtörténni. 



BELFÖLD. 

A budapest i ref. theologusok kórházi szol-
gálata.* 

Hideg János ref. tábori lelkész úr a „Lelkészegye-
sület" 35-ik számában foglalkozik „a budapesti ref. theol. 
akadémia hallgatóinak a sebesült katonák ápolása" körül 
kifejtett munkájával. 

Nem az én feladatom, hogy az elég hosszúra nyúlt 
levélnek egész okfejtésével foglalkozzam és ép ezért 
csak helyesbíteni óhajtom a czikknek néhány tévedését, 
mely csak úgy csúszhatott be, hogy írója egyáltalán nem 
ismerte azt a munkakört, melyet a ref. theol. akadémia 
hallgatói kórházunkban vállaltak és az egész főorvosi 
karnak egyhangú nézete szerint mintaszerűen töltöttek 
be a háború kezdete óta. 

A kérdés lényege az, hogy „a gépezetnek — me-
lyet mindnyájan alkotunk, különböző foglalkozású egyé-
nek — minden legkisebb alkatrésze a maga helyén és 
a maga idejében működjék". Épen ez az a pont, mely-
ből kiindultam, a mikor a magyar pénzintézetek nagy-
lelkű adományukkal megvetették egy nagyszabású kórház 
alapját, melynek személyzetét máról holnapra kellett szer-
vezni. Kapva kaptam a ref. theologusok önkéntes vállal-
kozásán, a kik munkaerejüket a betegápolás terén kí-
vánták a hazának felajánlani. Mindjárt kezdetben tisz-
tában voltam azzal, hogy intelligens, fegyelmezett és 
lelkes munkájukat nem lehet egy sorba helyezni a beteg-
ápolókéval. Tudom, hogy e téren is beváltak volna, de 
e téren — és ebben a czikkírónak igaza van — könnyen 
lehetett női betegápolókkal munkájukat pótolni, sőt abban 
is egyetértek vele, hogy „ezek eredményesebb, hasz-
nosabb munkát végeznének papnövendékeinknél, a meny-
nyiben van ott sok olyan szolgai munka, a mit ők hiva-
tásuknál fogva sem végezhetnek, míg az ápolónők mindazt 
elvégeznék". Ep ezért kezdettől fogva felügyelői czímmei 
körülbelül azt a munkakört osztottam ki nekik, a mit 
békeidőben a kórházak másodorvosi kara intéz el az 
orvosi adminisztráczió terén. 

Minthogy magában véve egyedülálló és új volt a 
kísérlet, a theol. akadémia vezetőségével abban egyeztem 
meg, hogy egy hónapig próbaképen alkalmazom a theo-
logusokat. A próba oly fényesen bevált, hogy a kórház 
összes főorvosai egyhangúlag kérték az intézmény állan-
dósítását. Ma, közel egy évi működés után, végleges 
ítéletet lehet alkotni e kísérletről. Derék theologusaink 
nemcsak hogy beváltották azokat a reményeket, melyeket 
hozzájuk fűztünk, de munkakörük egyre kiszélesedett. 
A kórházból a hadvezetőség lassanként jóformán teljesen 
elvonta a végzett orvosokat, úgy hogy ma a bejáró fő-
orvosokon kívül az 1250 ágyas kórházban csak két 
diplomás másodorvosunk van, míg a többi másodorvosi 

* A legilletékesebb kézből kaptuk ezeket a sorokat válaszul 
az illető tábori lelkész úr bántó hangú czikkére. 

állásokat többnyire alsóbb évfolyambeli orvostanhall-
gatókkal kellett betölteni. A munkamegosztás helyes elve 
szerint ezen orvosokra kellett hárítani az összes kénye-
sebb orvosi funkcziókat, úgy hogy az orvosi adminisz-
tráczió jóformán kizárólag a felügyelők vállát terheli. 
Ha a czikkíró ismeri a katonaorvosi adminisztráczió szöve-
vényes és nagy arányait, igazat fog adni nekem, hogy 
ezt a munkát intelligens, szegény úrinőkkel elvégeztetni 
bajosan lehet. 

Arra nem is akarok kitérni, hogy mit ér a kórház 
betegeinek az a lelki kapcsolat, melyet felügyelőink a 
betegekkel megteremtettek. Ezt is bajos volna a nagyon 
heterogen körökből származó „intelligens, szegény úri-
nőkkel" pótolni. Igen kiterjedt pasztoralis működésükről 
sem akarok szólni, sem arról, hogy közvetve mily nagy 
körre terjedt ki ezirányú működésük a levelezés és 
egyéb, az otthonmaradottakkal megteremtett kapcsolat 
által, 6000 családról van itt szó, a mely megérezte az 
ő szeretetük melegét, melynek szívébe ők öntöttek vigasz-
talást, reményt. 

De nézzük az érem másik oldalát: szenved-e lé-
nyeges kárt az egyház, veszítenek-e a theologusok e 
hadiszolgálat által ? 

A 20 felügyelő közül csak hat van magasabb év-
folyambeli (3—4-ed éves), a kik mintegy vezetői a fia-
talabb évfolyambelieknek. Ezeket is állandóan cseréljük, 
úgy hogy például a szeniori állást most negyedszer vál-
toztattuk, hogy a kápláni vizsga letételében, káplánság vál-
lalásában stb. a hallgatók kárt ne szenvedjenek és az 
egyház munkaerőt ne veszítsen. Az akadémia igazgató-
ságával állandó érintkezésben vagyok, hogy a kollo-
kviumok és szigorlatok letételét a hallgatók rendes időben 
elvégezhessék. így alig hiszem, hogy az egyház lénye-
gesebb kárát vallaná a theologusok e hazafias vállal-
kozásának. 

De azt sem hiszem, hogy a hallgatók egyénisége 
e vállalt munkában kárt szenvedne. A munka termé-
szetéből folyik, hogy a felügyelők szinte katonai fegye-
lem mellett dolgoznak. Munkájuk nehéz és felelősségteljes, 
úgy hogy nem igen állhat meg a czikkíró véleménye: 
„hogy a kevesebb felelősséggel való tartozás csábítaná 
a hallgatókat e munkára". A háború alatt, különösen a 
beteg és sebesült katonák körében, természetszerűen 
meglazult fegyelem következtében a rendet fenntartani 
nehéz és csak az illető egyéniségébe való beilleszkedés 
útján lehetséges. Talán még nehezebb a katonai kikép-
zésben nem részesült, a társadalom minden rétegéből 
összetoborzott népfelkelőknek rendre és állandóan nehéz 
munkára való szoktatása. Pedig ebben áll a felügyelők 
munkakörének ÍJ/io része. E nevelő munka jövendő hiva-
tásuk teljesítésére aligha lesz hatás nélkül. Az emberi 
nyomorúság tömege, melyet a háború szül és a mely 
állandóan körülveszi őket munkájukban, ugyancsak mély 
nyomokat hagyhat fogékony, fiatal lelkükben és jövŐ-
jükre kártékony hatással nem lehet. 

Marad végül egy pont, melyet említés nélkül nem hagy-



hatok és ez a fizetés kérdése. Hangsúlyoznom kell, hogy 
a theolognsok, mikor ajánlkoztak, határozottan önként és 
minden fizetés reménye nélkül vállalták e munkát. A kór-
házat vezető kuratórium azonban, abból az alapelvből 
indulva ki, hogy minden munkát, melyet a kórházban 
végeztet, kellőképen honorál, megállapította a felügyelők 
munkadíját és pedig ugyanolyan összegben, mint az 
osztályos főápolőnőkét. A mennyire megismertem felügye-
lőimet, alig hiszem, hogy egy is akadna, a ki „kényel-
mes fizetésért" vállalja a munkát, annak minden nehéz-
ségével. 

Egy okos és tapasztalt főorvosom véleményével 
zárom e választ, a ki kijelentette, hogy oly kitűnőnek 
és nélkülözhetetlennek találja a felügyelői intézményt, 
hogy azt béke időben minden kórház szervezetébe be 
kellene iktatni, feltéve természetesen, hogy oly intelligens, 
megbízható és lelkes munkaerőket lehetne szerezni, mint 
a milyenek a mi felügyelőink. 

Dr. Manninger Vilmos, 
a pénzintézetek hadikórházának parancsnoka. 

A solti egyházmegye közgyűlése. 
A solti ref. egyházmegye f. hó 8-án tartotta köz-

gyűlését Kunszentmiklóson, Balla Árpád esperes és dr. 
Hajós József gondnok elnöklete alatt. 

Az esperes buzgó imája után a gondnok emelkedett 
hangú, bensőségteljes szavakkal méltatta dr. Baksay 
Sándor elhunyt püspök érdemeit s lelkesítő beszéddel 
buzdította az egyházmegye papságát a dicsőült példájá-
nak követésére. 

A gyűlés megnyitása után a gyengélkedő Sárközy 
Sándor laczházai lelkész, főjegyző s a távollevő Szabó 
Géza dr. világi főjegyző helyettesítésével Lukácsy Imre 
dunavecsei lelkész, illetve Baky Imre dr. világi tanács-
bíró bízattak meg. A szavazatbontó-bizottság jelentéséből 
kitűnt, hogy Baksay Árpád szabadszállási és Lukácsy 
Imre dunavecsei lelkészek tanácsbírákká választattak, a 
kiket az egyházmegye tisztségükben megerősített. 

Azután következett az egyházmegye egy évi erköl-
csi és anyagi életét hűen visszatükröző esperesi jelen-
tés, mely a háborús világ vonatkozásai, jelenetei rajzo-
lásával megindító erővel ragadta magával a hallgatóságot. 
Méltóan jellemezte s búcsúztatta boldogult Baksay Sán-
dor püspököt, Tóth Pál ráczkevei lelkészt, tanácsbírót s 
volt főjegyzőt, kit a halál élete derekán ragadott el; 
Czira Dénes, Somogyi Gergely kunszentmiklósi gimn. 
tanárokat, Szabó Károly úszodi tanítót s ifj. Tóth Fe-
renczet, dr. Tóth Ferencz buzgó tanácsbíránk fiát, kik 
mindnyájan a haza oltárán áldozták hősileg ifjú életüket. 

A hadbavonult lelkészek s tanítók felsorolása után 
áttér a jelentés az esperesi látogatás szokásos adataira, 
melyekből kiemeljük, hogy az egyházmegye lélekszáma 
61,628. Született 893 fiú, 830 leány = 1723. Meghalt 
687 fi, 669 nő — 1356 egyén; természetes szapo-

rodás tehát 367 lélek. Hozzánk tért 21, kitért 3, sza-
porodás itt is 18. Egyházilag esküdött 389 pár ; mel-
lőzte az egyházi áldást 47 pár. Egyházi hagyomány 
összege meghaladja az 50,000 K-t. Építkezésre 99,000 K 
fordíttatott; jótékony adomány, melyben a sebesültek 
számára adott összeg is benne van: 113,000 K. Hadi-
kölcsönjegyzés több, mint egy millió K, melyből a pa-
poké 100,000 K. De a beszolgáltatott adatok még nem 
teljesek. 

Hivatali változás volt Érsekcsanádon, hova Loson-
czy Géza segédlelkészt, Tasson, hova ifj. Gerenday 
Endre hitoktató és Ráczkevén, hova Lejes György lel-
készt választották meg a hívek. Losonczy és Gerenday 
már elfoglalták állásukat s megerősíttettek, Fejes, a 
kegyév miatt, csak 1916 áprilisában foglalhatja el. Le-
gyen rajtuk s munkájukon Istennek áldása ! 

A számvevőszék jelentéséből arról győződtünk meg, 
hogy közpénztárunk nem képes a szükségletet fedezni, 
ennek valószínű oka az, hogy a pénztárak kezelőjének 
1000 K tiszteletdíjat szavazott meg egy régebbi egyház-
megyei határozat, e miatt a többi tisztviselőnek s bizott-
ságoknak alig jut csekély napidíj is. Pedig, ha már egy-
két tisztviselőnek van tiszteletdíja, jogosan megvárja azt 
a többi köztéren forgolódó munkás is. A gyűlés úgy se-
gített a szükségen, hogy a nyolczfilléres járulékot tíz 
fillérre emelte. 

Boldogult Tóth Pál számvevő helyébe Kerecsényi 
Zoltán dabi lelkész, az üres tagsági helyre pedig Soltész 
N. Lajos világi aljegyző, Kovács Ferencz lemondott kör-
felügyelő helyébe Tóth. Pál bogyiszlói lelkész válasz-
tattak meg. 

A különböző bizottsági jelentések után apróbb helyi 
vonatkozású ügyeket intézett el a közgyűlés. Egyház-
kerületi képviselőkül Kerecsényi Zoltán, Lukácsy Imre 
egyházi, Baky Kálmán és Soltész N. Lajos világi tagok 
küldettek ki. Baksay Sándor gyászistentiszteletén és az 
új püspök beigtatásán az egyházmegyét az elnökség a 
tanácsbírói kar és a két főjegyző fogják hivatalosan 
képviselni. 

A konvent 1915. évi tavaszi jegyzőkönyvének több 
pontjára megtette az egyházmegye észrevételeit s ezeket 
a kerületi gyűlés figyelmébe ajánlja; végül kéri a hadba-
vonult lelkészek helyettesítését, ha másként nem lehet, 
theologusok által s ezek díjazásának egyöntetű megálla-
pítását. 

A közgyűlés délután 2 órakor végződött. 
Bírósági ülés — tárgyhiány miatt — nem volt. 

Egyházmegyénk erkölcsi békéjének csalhatatlan bizo-
nyítéka. Tudósító. 

A felső-baranyai ref. egyházmegye 
közgyűlése. 

A felső-baranyai ref. egyházmegye aug. 31-én tar-
totta évi közgyűlését Nagy Imre esperes és Benkó Gyula 
gondnok elnöklete alatt szokott helyén: Harkányban. 



Esperesünk imája zaklatott lelkünket buzgó áhítatban 
emelte Isten zsámolyához, a kié a dicsőség és hálaadás, 
hogy a nehéz időkben mindeddig segítségül volt miné-
künk s a kitől várjuk továbbra is a segedelmet. Az 
áhítat csendes meghatottságát élénk lelkesedés váltotta 
tel gondnokunk hazafias megnyitó beszédének hatására, 
a ki a komoly idők komoly igéjével erősítette bennünk 
a bíztató reménységet és buzdított további önfeláldozó 
munkára. 

A közgyűlés tagjainak meleg ovácziója mellett tet-
ték le esküjüket s foglalták el a közbizalom által kijelölt 
helyet újonnan választott tisztviselőink, lelkészi főjegy-
zőnk és tanácsbíránk: Szabó Károly nagyharsányi lel-
kész, valamint kipróbált buzgalmú és tetterejű világi 
főjegyzőnk: Varga Nagy István, a kit pécsi táblai ta-
nácselnökké kineveztetése alkalmából kifolyólag is most 
ünnepeltünk. A meleg ováczióban kifejezésre jutott nem-
csak a reménység, a melyet a közgyűlés a megválasz-
tottak jövendő munkálkodásához fűz, hanem az elismerés 
is azért az eredményes munkáért, a melyet egyházunk 
javára eddig kifejtettek. 

Az esperesi jelentéssel (mely e lap hasábjain már 
ismertetést nyert) kapcsolatosan a közgyűlés meleg kö-
szönetét és elismerését nyilvánította azokkal a lelké-
szekkel szemben, a kik az elmúlt iskolaévben a hadba-
vonult tanítókat hazafias kötelességérzettel helyettesítették, 
viszont megismételte azt a tavalyi határozatát, hogy a 
hadbavonult tanítók helyettesítését továbbra is elvárja a 
lelkészektől, egyszersmind megtoldotta e határozatot 
azzal, hogy a gyülekezetektől is elvárja annak a bibliai 
elvnek megértését és megvalósítását: méltó a munkás 
a maga jutalmára. 

Helyeslő tudomásul vétetett az esperesnek az az 
intézkedése, mellyel a behívott lelkészek helyettesítésé-
nek költségét — tekintettel a behívott lelkészek katonai 
díjazására — a hadbavonultak fizetésének terhére álla-
pította meg, valamint az a másik intézkedése is, hogy 
mivel a parókhiális könyvtár kötetei évek óta késnek, az 
egyházaktól beszedett könyvtárdíjat nem szolgáltatta be, 
hanem takarékpénztárba helyezte. 

Morvay Ferenez nagyvátyi lelkész szép búcsúlevele, 
mellyel nyugalomba lépése küszöbén a tanácsbíróságról 
és biz. tagságairól lemondott, a közgyűlés minden tagját 
mélyen meghatotta. Az erős kötelék, mely az egyház-
megye és Morvay Ferenez közt hosszú időn át fenn-
állott, ekként külsőleg megszakadt, de fennmaradt az a 
belső meleg összeköttetés, a melyet semmiféle lemondás 
sem bonthat fel. Az isteni kegyelem vonja be szelíd 
derűvel a nyugalomba vonulónak hátralevő életét, hogy 
a sok és eredményes munka után minél tovább élvez-
hesse a jól megérdemelt nyugalom csendes éveit. Egész-
ségi állapotára hivatkozva, Barsy Miklós héricsi lelkész 
is letette tanácsbírói tisztét. Minthogy elhatározásának 
megmásítására nem tudta őt rábírni a közgyűlés, vég-
zett buzgó munkájának elismerése mellett, a lemondást 
elfogadta. Az ekként megüresedett tanácsbírói tisztsé-

gekre és az egyházmegyei tanítói képviselőkre novem-
ber l-ig kell a szavazatokat beadni. Morvay Ferenez 
nagyvátyi lelkész lemondása folytán az egyházmegyei 
tűzkárbiztosítási ügyek kezelésével Sipos Lajos magyar-
mecskei lelkész bízatott meg. Egyházkerületi képviselő-
idül Bocsor László terehegyi lelkész, aljegyző, Horváth 
István világi tanácsbíró, Csuthy László rózsafai lelkész 
és Pakuszi Gyula világi tanácsbíró választatott meg, a 
két utóbbi pótképviselői minőségben. 

A reformáczió 400 éves évfordulójának megünnep-
lésére vonatkozólag a közgyűlés annak a határozott 
óhajtásának ad kifejezést, hogy ez alkalmat használja 
fel egyetemes egyházunk a Kálvineum részére eszköz-
lendő nagymérvű gyűjtésre. 

A Sógor Endre egyházker. számvevő által tett ala-
pítvány kamatait (100—100 K) Nagy Imre és Józan 
László lelkészfiúk kapják. 

A számszéki, tanügyi bizottsági és egyéb jelenté-
sekkel s a különböző rendkívüli adóra, kölcsönfölvételre 
és adásvételre vonatkozó ügyekkel a kellő előkészítés 
mellett a közgyűlés gyorsan végezhetett, úgy, hogy a 
gyűlés már déli 12 óra előtt véget ért. B. 

IRODALOM. 
Az igazi élet felé. 

— Bernát, István könyve. — 

Fegyverek ropogása, a világrengető háború viharai 
között egy figyelemreméltó könyv jelent meg. írójának 
tolla azonban nem a hadak útját rója, nem a harezok 
dicsőségét hirdeti. Az igazi élet ösvényét keresi, hol 
Istené minden dicsőség s hol valóban Isten dicsősége 
látszik meg az emberek dolgain. Nem közönséges vállal-
kozás ez egy olyan korban, mely az élet igazán értékes 
tényezőinek elhanyagolásából, sőt megvetéséből valóságos 
kultuszt űzve a mostani vérfürdőig jutott. A mikor a 
gombamódra termő „szoeziálfilozófusok" czinikus taní-
tásaira hallgatva minden ellenkező felfogást halálra mél-
tónak tart a világ, nem mindennapi dolog ezt mondani: 
„a kétes dicsőség, a könnyű siker, a divatos áramlatok 
előtt való meghajlás nem csábít, azt se bánom, ha szembe-
kerülök a divatos áramlatokkal". Bernát István pedig 
ezt mondja. 

Sokszor halljuk, hogy a háború határkövét jelenti 
annak az általános dekadencziának, mely a társadalom 
minden rétegében mint emésztő tűz végezte romboló 
munkáját. Mi azonban azt hisszük, hogy a háború csak 
a nagy lehetőségeket teremtette meg. Rettentő ekéjével 
végighasogatta a lelkek szántóföldjét, alkalmasabbá tette 
a jó mag befogadására, de a gaz és gyom felburján-
zását megakadályozni niucsen hatalmában. Világboldogító 
tendencziákkal fellépő konkolyhintők ezután is lesznek 
s bizonyára nem rajtuk múlik, ha kiabálásaik visszhangja 
esetleg szűkebb körre szorul. 

A háború nem tudta elhallgattatni őket. írásaik 



mérges miazmái még itt szállonganak körülöttünk. Egy-
két díszpéldányt lássunk meg belőlük : „Az életnek csak 
egy czélja van: elkerülni a fájdalmat." „A siker titka: 
megvetni az embereket, de számba venni őket: senkit 
sem tartani nagynak, de senkit se venni kevésbe." 
„A házasságba beleszorított szerelem a legnyomorultabb 
rabság a világon." „A polgári osztály talpra állításán 
fáradni annyi, mint beteg akasztófáravaló kat gyógyít-
gatni." „A temető a rothadás kertje, mely abból a korból 
való, a mikor a megsemmisülést még ki tudták hazudni 
az ember tudomásából." „A temetőben rothadni ledugott 
dögök felett járunk. Csoda, hogy e gondolatra meg nem 
vadulunk s nem a temetőbe tesszük át tivornyáinkat 
s nem a sírokra nászágyainkat — csak azért is." (Sze-
melvények Ignotus írásaiból.) E valóban „megvadult" 
gondolatok csak így papírra vetve látszanak szokat-
lanoknak, de minden különösebb fáradság nélkül észre-
vehettük, hogy a társadalmi élet hova-tovább ezekre a 
gondolatokra, mint alapokra, kezdett elhelyezkedni, egy-
más után vetve ki magából mindazt, a mi szép, eszményi, 
isteni és örök. Ezért látjuk, hogy a családban, egyház-
ban, társadalmi és politikai életben a régi idők tisz-
teletreméltó hagyományai egészen feledésbe mennek. 
Ha kegyességet, istenfélelmet keressz, hallani fogsz ilyen-
féle bölcselkedést: „öregapám átimádkozta az életét, 
apám átremélte, én egyszerűen tudomásul veszem". (Ig-
notus.) Ha „minden ország támasza, talpköve, a tiszta 
erkölcs" romlása miatt panaszkodom kegyetlenül kinevet-
nek s szemérmetlenül vágják oda neked: „családi tűz-
hely, szeretet s a tÖbbi; nagy gyerekeknek való szó-
virágok". (Szávay: A munka.) A társadalmi életben a 
materiális szempontokhoz igazodik minden s nem az igazi 
érdem, de az erős könyök biztosít előmenetelt, Nagyon 
jellemző és figyelemreméltó, hogy a közhit szerint a 
politika is csak „úri hunczutság", „hunczutok urasága". 

Bernát István ebben a feje tetejére állított világ-
ban alig talál egy-két vonást, mely igazi életre mutatna, 
Ez készteti szólásra. Erős, bátor, szinte prófétai hang 
csendül meg könyvében. Jól esik olvasnunk önvallomását, 
hogy „életének legbecsesebb eredményeit az elhanyagolt 
és nem méltányolt értékek szolgálatában érte el". Ez a 
körülmény magyarázza, hogy önérzettel, férfias nyíltsággal 
s nem közönséges hozzáértéssel mondja el véleményét. 
Előre jelzi, hogy azzal sem törődik, ha reakcziósnak 
bélyegzik. 0 nem úszik az árral. 

Rendkívül érdekes munkájából hadd vessek ide né-
hány gondolatot, a lényeghez szigorúan ragaszkodó, de 
egyébként teljesen szabad reprodukálási módot' tartva 
szem előtt. 

A felvilágosodás, demokráczia, gazdasági jólét, 
korunk e három uralkodó eszméje túlon-túl megnövelte 
a magunk erejébe vetett hitet. Az önzés lett úrrá a 
modern ember lelkén. A felvilágosultság nem akar több 
lenni, mint merev ráczionálizmus, a tránszczendentális világ 
dolgai iránt való érdeklődós csak a theologia berkeiben 
szorong. A közhit szerint a „vox populi" feltétlen szu-

vérén, még tudás, lelki finomultság hiányában is s így 
a többségi joggal való visszaélés újra igazolhatja a ró-
mai történetíró állítását: „pars maior meliorem vicit". 
A demokráczia a tekintély elvének eldobásával már az 
Isten detronizálásáig jutott el. A gazdasági jólétre törek-
vés apostolai nem tudnak megbarátkozni azzal a keresz-
tyénséggel, mely a földi javakat még nem a legfőbb 
jónak tekinti. Ezért van az, hogy az állítólagos emberi 
haladás magát az egyént igazán emelni, nemes irányban 
fejleszteni nem tudta, sőt az istennélküliség ingoványaiba 
vezetve, nyomorult vergődésre kárhoztatta. 

Az igazi tudás Istenhez vezet. A természettudomány 
nem gyengíti, de erősíti a hitet. „Az igazi tudósok s 
igazán hívők útjai összeérnek." 

A belénk oltott erkölcsi törvény is Istenre mutat, 
a ki nélkül igazi önfeláldozás nincsen. Isten nélkül, az 
örökkévalóság hite nélkül nincs erkölcsi tisztaság. A vallás 
szükségességét is az magyarázza. „A hol kiürülnek a 
templomok, ki fognak ürülni nemsokára az iskolák padjai 
is" s a tisztes családi élet nemes altruizmusa helyett 
a léha kalandokat, kényelmes életet kereső, anyagi ér-
deket imádó egoizmus kap lábra. Francziaország és a 
modern zsidóság szolgáltatnak erre nézve igen világos 
példát. 

A köznép általában a magasabb társadalmi szabá-
lyoktól nyer impulzust melyekben a keresztyénség tiszta, 
nemes ideálizmusa sokszor csak nevetség tárgya, vagy 
legfeljebb üres jogczím előkelő szórakozásokra. 

„Én semmivel nem gondolok, nekem még az én 
életem sem drága, csak elvégezzem a munkát, melyet 
vettem az Úrtól" — ez a keresztyén ember boldogsága, 
Mindennél többet ér. Ezt nem rabolhatja el tőlünk a 
szenvedés. Kötelességünk hű teljesítése által találjuk 
újra igazán szépnek, kívánatosnak az életet s tudunk 
örülni az élet örömeinek. Kötelességünk hű teljesítése 
soha nem marad jutalom nélkül s önfeláldozó munkáink 
után felhangzik mindig a lelkiismeret helybenhagyó 
szava. Megtanulunk ragaszkodni az élethez, ahhoz is, 
melyben járunk, ahhoz is, melyben lelkünk vágyaival 
élünk. E részben a lövészárkok sok százezer hőse mutat 
nekünk megható példát. 

Hiába vádoljuk a keresztyénséget, ennek ereje nem 
fogyatkozott meg. A bajokért, hiányokért csak az em-
berek lehetnek felelősek, A mostan dúló világháborút 
sem lehet a keresztyén vallás számlájára írni. Tisztán 
anyagi érdekek intézték azt elő. De bűnösök benne 
mindazok, kik az örök, isteni javak hűtlen sáfárainak 
bizonyultak. „Nem a keresztyénség itt a bűnös, hanem 
az emberek, kik nem tudnak eléggé keresztyének lenni." 
Krisztustól nyert örökség a mi szent vallásunk, az anyagi 
és lelki emelkedésnek egyetlen tiszta, romolhatatlan fun-
damentuma ez marad továbbra is. Az igazi boldogulás 
útját egyesek és népek csak úgy találhatják meg, ha 
a szeretetet és önfeláldozást fogadják el kormányzó erő-
kül, ha az élet fogalmát nem merítik ki az anyagi java-
kért való tülekedésben, de gondosan ápolják és erősítik 



azokat a szálakat, melyek összefűzik az embert igazi 
hazájával, az Éggel. Csak az ilyen élet méltó arra, hogy 
életnek neveztessék. 

Ismétlem : néhány gondolat ez Bernát István köny-
véből. Az egészet csak kivonatosan is közölni szinte 
lehetetlen. Majdnem minden mondata egy-egy súlyos, 
önálló, egész, talpraesett gondolatot vet elénk s mind-
egyik kihívja figyelmünket. 

Jellegzetes vonása az egész könyvnek, hogy írója 
gondosan kerüli benne a hatásvadászó frázisokat s a 
komoly, mély meggyőződésű ember lelkiismeretességé-
vel közli mondanivalóját. Egynémely theologiai hibával 
találkozunk nála, de kész mentségül szolgálhat az a 
körülmény, hogy a szerző világi ember s e részben 
munkája — legalább a hazai viszonyokat tekintve — 
a maga nemében páratlan. Meg kell bocsátanunk az 
írónak még azt a tévedését is, hogy a szegény, családos 
református lelkésznek más ambicziója sem lenne, mint 
„eldobni magától az evangéliumi szegénység rongyait". 
Megbocsátjuk, mert tudjuk, hogy Bernát István egyhá-
zának hű, munkás, áldozatkész fia, kinek lelke sok 
szeretettel csügg a kálvinista magyarság jövőjén. A ki 
szeret, annak sok megbocsáttatik. (Luk. 7.47.) Az a Ber-
nát István, ki a magyar földmívesosztály anyagi jólé-
tének emelésén annyi buzgalommal fáradozik, bizonyosan 
be fogja majd látni, hogy legalább a létminimumhoz a 
lelkészi karnak is joga van. Legyen szabad ennyit a 
teljes igazságért, melynek szolgálatában melegen ajánljuk 
e most ismertetett könyvet a lelkipásztorok és általában 
mindazok figyelmébe, kik a modern élet nagy problémái 
iránt jóindulatú érdeklődéssel vannak. 

Custodius. 

A debreczeni ref. kollégium története adattári 
rendszerben, azaz a kollégium adattára a ref. konvent 
és egyetemes tanügyi bizottság által előírt pontozatok 
keretében, írta: Balogh Ferencz hittanár és levéltáros. 
Debreczen, Hoff'mann és Iíronovitz könyvnyomdája 1904. 
Ezen munkának első 16 íve mint különlenyomat jelent 
meg a Debreczeni Protestáns Lapból. Majd a boldogult 
szerző az egyházkerület segélyével tovább nyomatta 
könyvét 29 ívig. Művének többi részét kéziratban hagyta 
hátra, a melyet a megboldogult családja a kollégiumnak 
ajánlott fel. Ekkor a kollégiumi tanárok közös gyűlé-
sének indítványára az egyházkerület 1914 júniusban 
kimondotta, hogy a történet kézirati részét, miként az 
előző íveket is, 200 példányban kinyomatja. A mű sajtó 
alá való rendezésével S. Szabó József főgimnáziumi 
tanárt bízta meg s kimondotta, hogy a mű esetleges 
tiszta jövedelme a dr. Balogh Ferencz nevét viselő kol-
légiumi alapítvány gyarapítására forditaado. S. Szabó 
József feladatának eleget tett s a munkát a főiskolai 
tanárok és a nagynevű szerző részletes életrajzával 
egészítette ki. Ára kötve 12 K. Most csak annyit erről 
a nagy terjedelmű, érdekes, ósdi nyelvezettel megírt 
könyvről, hogy a krónikaszerűen felsorolt adatok ol-
vasása közben lépten-nyomon találkozunk azzal a lángoló 
szeretettel, a mely a nagynevű professzor szívében az 
ősi kollégium, a magyar ref. egyház „szemefénye" iránt 
élte végéig kiolthatíanul égett. Akkor van elemében, 
mikor azoknak életéről és munkájáról számol be, a kik 

szolgálatukkal, csodás áldozatkészségükkel a kollégiumot 
fejlesztették, tovább építgették s a veszélyek között is 
a sorvadástól, enyészettől megóvták. Érdekes, a mit Ré-
vész Bálint püspökről ír: „A mi magyar prot. egyetemünk 
eszméje bármeddig maradjon az idők méhében, erős 
hitem van, hogy egy kedvezőbb kor életre fogja azt 
költeni, nem ábránd ez, hanem simeoni jós érzet, melynek 
teljesedni kell". 1877-ben mondta ezeket a szavakat a 
nagynevű püspök. Nem jó „jós érzete" volt . . . A kol-
légium története 1914-el bezárult. A magyar kálvinista 
egyház szemefénye kialudt. A jó öreg professzor, a ki 
történetét megírta, szeretett kollégiuma kimultával együtt 
aludt el. Jó neki, hogy csak a multat látta. 

Az Ébresztő szeptemberi száma élénk, változatos 
tartalommal jelent meg. Megható emlékezéseket olvasunk 
benne a Budapesti Ref. Ker. Ifjúsági Egyesület három 
harcztéren elesett buzgó tagjáról, Németh János, Köhler 
János és Marjay Józsefről. A „Szépség" czímen Mura-
közy Gyula, a lap munkatársa közöl egy szép elbeszélést; 
Lampérth Géza, Baja Mihály szép költeményei és egyéb 
czikkek teszik gazdaggá, élvezetessé a nagy gonddal 
és szeretettel szerkesztett ifjúsági lapot, a melyet mele-
gen ajánlunk lapunk barátainak figyelmébe. Előfizetési 
ára egész évre mindössze 2 K. 

EGYHÁZ, 
A dunamelléki ref. egyházkerület okt. hó 20-án 

és a következő napokon tartja évi rendes közgyűlését. 
20-án d. e. lesz az alakulás, d. u. 6 órakor a Kálvin-téri 
templomban lesz a b. e. püspökünk, dr. Baksay Sándor 
emlékének szóló gyászistentisztelet. 21-én d. e. 10 órakor 
lesz a Kálvin-téri templomban a püspökavatás, a melyre 
Németh István dunántúli püspököt kérte fel az egyház-
kerület. Istentisztelet után a Ráday-utczai díszteremben 
fogadja az új püspök a küldöttségek tisztelgését. 22-én 
d. e. lesz az új püspök helyfoglalása és üdvözlése a 
folytatólagos közgyűlésen; az üdvözlő beszédet, a régi 
szokás szerint, Benedek Sándor egyházkerületi világi fő-
jegyző tartja. 24-én az új püspök az esperesekkel az 
új lelkészeket szenteli fel a Kálvin-téri templomban tar-
tandó istentiszteleten. 

A dunamelléki ref. egyházkerületben az első és 
második lelkészképesüö vizsgák f. hó 14—16-án voltak. 
A vizsgáló bizottságok elnökei voltak Petri Elek püspök 
és Kálmán Gyula esperes. A theol. tanárokon kívül jelen 
voltak Adám Kálmán, Lévay Lajos, Tóth Sándor, Takács 
József bizottsági tagok. A második képesítő vizsgán jele-
sek lettek: Bogdán Gyula, Gombos Lajos, Jánossy György; 
jó eredménnyel vizsgáztak: Balogh József, Lendvay József, 
Szigethy Gyula ; Gyökössy Dániel, Orosz László, Mányoky 
Sándor, Somogyi Kálmán elégségesek. Az első képesítő 
vizsgát jelesen tette B. Pap Lajos; jól vizsgáztak : Dusza 
Béla, Herczegh József, Kónya Gyula, Papp Gusztáv, Tóth 
Lajos, Újhelyi Jenő; eredménnyel vizsgázott Szőnyeghy 
Sándor. Az utóbbiaknak az egyházkerület nevében Petri 
Elek püspök szívélyes áldást kívánó szavakban adott 
felhatalmazást az összes lelkészi funkcziók végzésére. 

Uj tábori lelkész. Veress Jenőt, lapunk munka-
társát tábori lelkészi szolgálatra Bécsbe rendelték. 

A kecskeméti ref. egyházmegye ez évi rendes 
őszi köz- és bírósági gyűlését f. hó 28-án ós 29-én Czeg-
léden, a város közgyűlési termében d. e. 10 órai kez-
dettel fogja tartani. A gyűlés egyik legfontosabb tárgya 
az új egyházmegyei gondnok, Küry Albert, beiktatása lesz. 



A dunamelléki ref. egyházkerület káplánelhelyező 
bizottsága f. é. szept. 15-én tartott ülésében Budapestre 
B. Pap Lajost, Újhelyi Jenőt, Kónya Gyulát, Kovácsy 
Sándort; Kiskunfélegyházára Tóth Lajost; Nagyszékelyre 
Papp Gusztávot; Szekszárdra Herczegh Józsefet; Becs-
nieube Korbai Pált; Eszékre Dusza Bélát helyezte segéd-
lelkészül. 

Adomány a magyar katonáknak. Az amerikai 
vasárnapi iskolás gyermekek újólag 20,000 evangéliumi 
részt adományoztak a magyar hadbavonult és megsebe-
sült katonák közötti szétosztásra. Szétosztásra bárkinek 
küld a Traktátus Társulat. Budapest, F., Hold-u. 3 sz. 

Adományok. A hadbavonult és sebesült katonák, 
valamint az otthonmaradottak lelki gondozását czélzó 
vallásosiratok czéljára újabban a következő adományokat 
kaptuk: a második lelkészképesitő vizsgát tett segéd-
lelkészek, a kiknek neveit fentebb közöltük, egyenkint 
5—5, összesen 50 K-át adtak ! A zágrábi egyházközség 
25 K-át és Soltész Károly né 1 K-át adott. Ezen ado-
mányok összege 76 K. Összesen befolyt 7924"48 K. 
Kiadás 7924 48 K. 

ISKOLA. 
Nagykörösön, a ref. főgimnáziumba e hó 9-ig 309 

növendék iratkozott be. A mult évben beiratkozott növen-
dékek száma 326 volt, — A tanítóképezdébe a folyó is-
kolai évre 62 tanuló iratkozott be. A mult tanévben 
72 növendék volt. A létszámcsökkenésnek az a magya-
rázata, hogy több növendék bevált katonának. — Az 
internátusban ez idő szerint 16 képezdei és 8 főgim-
náziumi tanuló van elhelyezve. A főgimnázium és képezde 
közös tápintézetében pedig 75 tanuló nyer ellátást. — 
A nagykőrösi ref. elemi iskola 23 tanítója közül 11 
hadbavonult. Az otthonmaradt 12 látja el a 23 osztály 
növendékeinek tanítását részint vegyes osztályokba tömö-
rítve az első ós második osztály növendékeit, részint 
naponként felváltva járatván a tanulókat iskolába. — 
Pesthy Pál, az egyháznak 46 éven át érdemes tanítója 
e tanév elejére nyugdíjba ment s helyette a presbitérium 
Wizer Aladárné, szül. Horváth Ilona kitűnő képesítésű 
okleveles tanítónőt (néhai Horváth József volt csurgói 
állami tanítóképezdei tanár leányát) választotta meg. Ez 
alkalommal a presbitérium kimondta s mindjárt foga-
natosította is azt az elvet, hogy alkalomszerű megürese-
dések esetén minden leányiskolához tanítónőt fog vá-
lasztani. Ez által eléri az egyháztanács azt, hogy a női 
kézimunkát egész éven át rendszeresen tanulni fogják 
a leánynövendékek. — Az új iskolai év megnyitása 
szept. 6-án történt. A reggeli istentiszteleten megjelentek 
az elemi iskolák, a képezde és főgimnázium növendékei. 
Bakó József lelkész mondott buzgó alkalmi imát. A fő-
gimnáziumi tornacsarnokban tartott tanév-megnyitó ün-
nepségen Bakó József, a főgimnáziumi, Patonai Dezső, 
a képezdei igazgatótanács elnökei, majd dr. Kovács Lajos 
főgimnáziumi, Váczy Ferencz képezdei igazgató s dr. 
Kökény Dezső főgondnok intéztek lelkes, tartalmas buz-
dító beszédet a tanulókhoz. A képezdei énekkar Ricsey 
György ének- és zenetanár vezetése mellett a Himnuszt 
és a Szózatot énekelte el. 

A theol. akadémiai választmány f. hó 15-én tar-
totta ülését dr. Darányi Ignácz főgondnok és Adám Kál-
mán esperes elnöklete mellett. Az ülés főtárgya az aka-
démiai ösztön- és segélydíjak odaítélése volt. Á tanárkar 
előterjesztése alapján a következők kaptak tanulmányi 
ösztöndíjakat. A Csontos-alapból B. Pap Lajos IV. é., 

Laky Sándor III. é., Máthé Elek II. é., Bakó László I. é. 
200—200 K-át; a Ballagi Mór-alapból 96 K-át Újhelyi 
Jenő IV. é.; a Szász Károly-alapítványból 80 K-át Her-
czegh József IV. é.; a Gerenday Antal-alapítványból 
80 K-át Kónya Gyula IV. é.; a Gerenday József-, Hubay 
József-, Polgár Mihály-alapítványokból 50—50 K-át Major 
János II., Sebestyén Andor III., Kutassy Gyula I. évesek ; 
a Várady K. alapból 48 K-át Halmi János II. é.; a Rácz 
Sándor alapítványból 54 K-át Szabó Pál II. é.; a pesti e. m. 
Szász K. alapítványából 34 K-át Jakos Lajos I. é.; a monori 
Szász K.-alapítványból 20 K-át Tóth Lajos IV. é. Interná-
tusi ösztöndíjakat nyertek a Darányi Ignácz alapítványból: 
Bernáth Lajos I. é. és Tóth Pál III. ó. együtt 425 K-át; 
a Farkas József alapítványból 112 K-át Zsemlye Lajos 
I. é.; a Kovács Albert, Csúcz Lajos alapítványokból 
80—80 K-át kapott Füle József II. é., Csekey Sándor 
I. é.; a Farkas József emlékalapból 64 K-át Kutas Emil 
I. é. ; a Makay János és neje alapítványból 26 K-át 
Komlósi Ernő I. é. Internátusi segélydíjat kapnak a Laky 
Adolf alapítványból: Kudar Dezső, Józan Ignácz, Szabadfi 
Elek, Szőke József, Árokháti Béla, Széky Zoltán. Az 
ülésen bejelentette dr. Pruzsinszky Pál igazgató, hogy 
az első évre 12-en jelentkeztek. Ezeknek egy része 
azonban katonai szolgálatra lett behíva. A többi év-
folyamra 50 növendék vétetett fel. Ezek közül 20-an 
teljesítenek betegápoló, illetőleg kórházfelügyelői szol-
gálatot. Dr. Szőts Farkas internátusi felügyelő jelentése 
szerint az internátusnak 24 theologus és 16 világi fő-
iskolai hallgató lakója van, tehát felénél is kevesebb, 
mint rendes körülmények között. 

A budapesti ref. főgimnázium évmegnyitó ünne-
pelje f. hó 14-én d. e. volt a Kálvin-téri templomban. 
Csűrös István vallástanár imája után dr. Szabó Aladár 
lelkész mondott a tanulókat és az egész gyülekezetet 
mélyen megindító beszédet a Róm. VIII. 31. alapján. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Varga Csongor, a moiiostorpályii ref. egyházközség 
lelkésze élete 30-ik, buzgó lelkészsége első évében folyó 
hó 9-én d. u. 1 / i6 órakor csendesen elhunyt. Gyülekeze-
tén kívül ifjú özvegye, édes atyja, F. Varga Lajos nagy-
rábéi lelkész és számos jó barát gyászolja kora elhunytát. 

Áldott legyen emlékezete! 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K , 
Anyagtorlódás miatt több beküldött czikket ez alkalommal 

nem közölhettünk. A késedelemért munkatársainktól elnézést és 
egy kis türelmet kériink. 

P Á L Y Á Z A T . 

Pályázat tanári állásra. 
A dunántúli ref. egyházkerület pápai főgimnáziu-

mánál nyugdíjazás folytán megüresedett egy rendes ta-
nári állás matematika-fizika szakcsoporttal, melyre ezennel 
pályázatot hirdetünk. 

Az állás a következő javadalmazással van össze-
kötve; a) Törzsfizetés 2400 K a megfelelő állami ki-
egészítéssel ; b) lakáspénz 700 K; a VIII. fizetési osz-
tálynak megfelelő törzsfizetés mellett 910 K; c) korpót-
lék, melynek számításánál a más intézetnél r.-tanári 
minőségben töltött szolgálati évek teljesen tekintetbe 
jönnek, öt évenkint 200 K ötször. 



A megválasztot t tanár j o g o s és kötelezet t t ag ja az 
1914. évi XXXVI . t.-cz. a lap ján létesített országos ta-
nár i nyugdí j in téze tnek . 

A kötelező heti órák száma 20. 
Azok a ref. vallású tanárok , a kik az állást el 

a k a r j á k nyerni , kellően (születési, éret tségi , hadkötelezet t -
ségi, orvosi bizonyítvánnyal s a képes í t e t t sége t igazoló 
okirattal) fölszerel t s a dunántú l i ref. egyházkerület i 
közgyűléshez czímzett fo lyamodásuka t 1915 október 10-ig 
k ü l d j é k be a pápai ref. főgimnázium igazgatóságához. 

P á p a , 1915 szeptember hó 8. 

Németh István, 
püspök. 

Gróf Tisza István, 
egyházker. főgondnok. 

Felelős szerkesztő : B. P a p István. 

HIRDETESEK. 

E R Z S É B E T K I R Á L Y N É S Z Á L L Ó 
Budapest, IV. Rer„ 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. 

ft 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 
3.00 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 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 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. 

Sebesült KatonáK szórakoztatására különösen alkalmas 
a „Koszorú" czímen eddig megjelent 210 füzet, melynek 
ára számonkint és példányonkint 8 fill. — Ha egyszerre 
legalább 500 példány (40 kor. értékű) lesz megrendelve és 
a pénzt előre megkapjuk, 25%-os árengedményt adunk, de 
a postaköltséget a megrendelő viseli. A füzeteket a „Ref. 
egyetemes konvent" által sebesült katonák részére kijelölt 

számokból válogatjuk egybe. 

HornyánszKy ViKtor KönyvKiadó-
hivatala Budapest,V., AKadémia-u.4. 

Pénzét visszafizetem, ha 
tyúkszem, szemölcs, 
hörkeményedéseit 
„Ria-balzsam" 3 nap alatt gyökerestül ki 
nem irtja. Ezrekre menő hála- és köszönŐiratok. 
Ára 1 kor., 3 tégely 2Va korona. 
R i a - m ű v e k K a s s a , I . Postafiók 12/P 

f J i p / ^ p U A X T í í S z ü z e m r e berendezett csász. 
lylCUCtv U 1 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 kitün-
tetve. Kedvező íizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
inatikai) 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 ós hangolásokat a legmérsókeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 
A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és k i t ű n ő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

HANGYA 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mi l l ió korona 
évi árúforga lommal . 



A l e e j o t J b 

kályhákat é s x & f o kandal lókat 
H E I M H . f j g P I u d v a r i BX&l l l tő 

t - i t * d a p e « 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 
osak ezze 

a Tódő-
^gjgyel 

Prospektusok i s költségvetések Ingyen és bérmentv*. 
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 u l é r l a u t o a s a l O . 

M E I D I N G E R - Q F E N 
É J i H E 

Harmadik Kiadásban 
most jelent meg 

a hazai protestáns egyházak nagy ímádság í ró jának 

S z o l n o k y G e r z s o n n a k 

HÁBORÚS IDŐK 
IMÁDSÁGOS KÖNYVE 
h a d b a v o n u l t a k és azok családjai számára czímű munká ja . 

Tartalmaz 55, a gyorsan változó viszonyok közöt t is 
minden alkalomra és úgy a katonák, mint az i t thonmara-
dottak számára megfelelő imádságot, ezenkívül zsoltárokat 
és dicséreteket. 

A 160 o lda lra ter jedő 12V2X81/2 cm. nagyságú, 
zsebbe tehető imádságos könyvnek bolti ára díszes ke-
mény kötésben 1 korona, 10 darab vételnél 90 fillér, 

100 darab vételnél 75 fillér. 

Kapható 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 

DEBRECZENBEN. 

Hollós és Quíttner építészek és építőmesterek 
B u d a p e s t e n , V I I L k e r * t M á r í a - u t c z a U . s z á m • T e l e f o n : J ó z s e f 3 4 — l O * 

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 egyi iázgyülekezetek-
nek iskolák és t e m p l o m o k , 
va lamin t lelkészi- és tan í tó i 
lakások tervei t dí j talanul el-
készít ik. A d n a k szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek . 

K í v á n a t r a személyesen is 
megje lennek , va l amin t szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással . . . .. .. . . . . 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

EOTÜLLER J Á N O S 
utóda M A J E R K Á R O L Y 

Budapest, VII., Thököly-út 52, 
(Sa já t ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

EKlfl magyar óragyir gfizerfi-
berendezétsel. 



R I I H / W r v / E T O , 
m h n n m n ^ ^ t í 

m e l y blúzhoz viselhető 

ára 75.— kor. 
Kosztümök, 
:: Kabátok,:: 
Pongyolák, 
:: Blúzok :: 

i í a M M a M nagy választékban (i)ii>ii>(M)iÍ) 

S T L R N l Ó Z S H r 
c s á s z . é s kir. ^udvar i szállító 

BUDAPEST, IV., KÁLVIN-TÉR 1 

HÁBORÚS EGYHÁZI IRODALOM : 
BIRTHA JÓZSEF. Háborús beszédek és imák . . . —.50 
FÜLÖP BÉLA. Búcsúztatók. Hadban elesettek felett . 1 — 
KISS JÓZSEF. Egyházi beszédek világháború idején 3.40 
Dr. LENCZ GÉZA. Beszédek és imák háborúi alkal-

makra. H. kötet 5.— 
LUKÁCSY IMRE. ímé hamar eljövök. Egyházi beszédek 1.80 
SOÓS KÁROLY. Isten és haza mindenünk . . . . 1.20 
SZAPPANOS GY. Istenre bízom magamat. Egyházi be-

szédek 3.— 
SZENTKIRÁLYI K. Imádságok és beszédek háborús 

időben I. kötet. —.80; II. 1.—; III 2.— 
SZÜTS L. Egyházi beszédek háborús alkalmakra—.50 

„ * „ » „ - 1-20 

EGYÉB THEOLOGIAI ÚJDONSÁGOK: 
BERNÁT ISTVÁN. Az igazi élet felé 1.20 
KIRNER A. BERTALAN. Betegápoló lelkész munkája 

a világháborúban —.50 
KISS GÉZA. Új Magyarország és keresztyénség . . 1.— 

LUKÁCSY I. Krisztus visszajövetele. Fűzve á.20; kötve 5 — 
DR. SZABÓ ALADÁR. Jézus élete. Fűzve 3 —; kötve 5 — 
IFJ. SZABÓ ALADÁR. A boldogság feltételei. (Nyolcz 

elmélkedés) 1.— 

IFJ. VICTOR JÁNOS. Jézus önarczképei. (Hat elmél-
kedés) . . . . 2.— 

LEGÚJABB HÁBORÚS IMÁDSÁGOS-
KÖNYVEK: 

BIRTHA JÓZSEF. Őrangyal. Imakönyv katonák és itt-
honmaradottak számára —.30 

KERESZTESI KÁROLY. Ima, szükség s háború idején —.25 
MURÁNYI JÁNOS. Szüntelen imádkozzatok! . . . - . 2 0 
NAGY : Ne félj, — csak higyj! —.20 

VILÁGHÁBORÚ PONTOS TÉRKÉPEI 
Á 2.50 KORONA. 

Galiczia, Olaszország, Szerbia, Francziaország, 
Oroszországban (Szibériában) levő hadifoglyok 
térképei 1.— 

Kaphatók: 

Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 6 2 5 7 7 . 



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 kiadó: 
A K Á L V I N - S Z Ö V E T S É G 

Felelős szerkesztő : 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

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

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Sebestyén Jenő, 

Tari Imre dr. és Veress Jenő. 

E lő f i ze tés i á r a : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fillér. 
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Az Élet Könyvéből. 

Nevelés. 
„Gyermekeim ! kiket ismét 

fájdalommal szülök, míglen ki-
ábrázolódik bennetek Krisztus. 

(GAL. 4 . 1 4 . ) 

Egyszer már fájdalmasan megszülte őket új életre 
„a Jézus Krisztusban az evangélium által". A galata-
beliek szeretett gyermekeivé lettek az apostolnak. 

„Gyermekeim /" E megszólítás azt mondja, hogy a 
lelkiatyaság épen olyan valóság, mint maga a lélek. 
Az atya, a kit gyermekéhez csak verejtékes kötelessé-
gek özöne fűz, a szülő, kinek gyermekszeretete ösztönös 
vonzás csupán, nem ismeri fel isteni megbízatását, em-
beri hivatását. A szülőnek még egyszer szülőnek, lel-
kileg is újjászülőnek kell lennie. Vajúdnia kell hosszan, 
gyötrelmesen a tanítónak, míg elmondhatja nyugodt lé-
lekkel a rábízottakról: gyermekeim . . . 

A nevelésre nagyobb gondot fordítanánk a család-
ban, az iskolában, ha a gyermeket jobban, többre érté-
kelnénk. Szánakozunk a csecsemő tehetetlenségén, mula-
tunk a kis gyermek első tudományán s fejlődő értelmének 
kíváncsi kérdésére azt feleljük: „Majd ha nagy leszel", 
.közben odagondoljuk: „Majd ha elértél engem". 

Ez az a hiú látszat, mely százszor megcsal. Az 
évezredes országúton, melyen az emberiség karavánja 
fáradtan húzódik, a gyermek előttünk jár egy nemze-
dékkel, megelőz egy egész korral. Mi a tegnap vagyunk, 
legfeljebb a ma, övé a holnap . . . a jövendő . . . 

A jo'vő II E végtelen látomás felé kitárja a karját 
a nagy természet. A virág hervadása magokat, jövendőt 
érlel. Az egynapos tiszavirág, mely petét rak és elhull, 
a jövőnek nyújtja életét, a keltő madár, mely megfagy 
fészkén a késői hóban, korai fagyban, a jövőnek áldozza 
magát. De első a szülő e nagy munkában! Hosszú, ér-
tékes életének gyümölcsét odaadja gyermekének és leg-

öntudatosabban, legalázatosabban borul le a jövő oltára 
előtt. 

A gyermek : a jövő! Milyen jövő ? „Nubia párdncza 
nem szül gyáva nyulat", a fülemüle tojása dallamot 
rejteget. De a csecsemő a legnagyobb rejtély; bölcsőjét 
a lehetőségek légiója lengi körül. Fejlődésének iránya 
jórészt a környezettől, a hatásoktól függ. Ez a nevelés 
problémája. 

A keresztyén nevelés szentsége a keresztség. A gyer-
mekkeresztelésnek mélységes értelme van. Itt nyer először 
kifejezést az a vágy, az a remény, hogy a Krisztus ki-
ábrázolódjék a gyermekben s ez marad mindörökre a 
keresztyén nevelés főczélja. Az apostol nem nevezte még 
gyermekeinek a megkeresztelteket. Imádkozott, dolgozott 
értük addig, míg újjá nem szülte őket. 

Legyen az apostol ebben a szülők, a tanítók ide-
álja. Vajúdjon magzatáért újra meg újra az anya, élje 
át e nehéz pillanatokat az apa és tegye önnön gyerme-
kévé a tanító a gyermeket. 

A mult elviharzott már, a jelen most vérzik el . . . 
A jövőé az ország . . . Ezért dolgozzunk ! —s. 

TANEVMEGNYITO BESZED. 

Midőn intézeti életünk ezen ünnepélyes órájában 
e helyen szót emelek, hivatalbeli elődeimnek példáját 
követem. A tárgy, a melyről szólani kívánok, a protes-
táns irodatomtörténet jelenlegi helyzete és jelentősége 
theologiai önképzésünk körében. 

Tudvalevő dolog, hogy illetékes hatóságunk fő-
iskolánkban a hazai irodalomtörténetnek előadását elren-
delte, még pedig úgy, hogy az idevonatkozó anyag ön-
állóan a hazai egyháztörténelemtől különállva tárgyal-
tassék. 

Ez az intézkedés új, tágas tért nyitott nieg a 
munkára. Míg a szorosabb értelemben vett történelem 
az eseményekkel számol be, az irodalomtörténet a moz-



gatő eszméket tárja fel úgy, a mint az a kor kiválóbb 
Íróinak felfogásában, munkáiban visszatükröződik : az 
okoknak a megismeréséhez közelebb visz és érezhetővé 
teszi azt az áramlatot, a melyben az illető kor emberei 
éltek és dolgoztak. 

A hazai egyháztörténelem eseményeinek eredményét 
röviden összefoglalva, előttünk áll az ismert tény : a régi 
századok magyar kálvinizmusa a múltból tisztes nevet 
hagyott az utódokra örökségül. Nevét beleírta a magyar 
nemzet történetébe. Benne van a köztudatban, hogy 
szabadságharc-kainkban, jogainkért, nyelvünk fennmara-
dásáért folytatott küzdelmeinkben a magyar kálviniz-
musnak lényeges része van. Azonban önkénytelenül az 
a kérdés merül fel, hogy mi tartotta fenn a kedvezőtlen 
viszonyok között itt úgy a kálvinizmust, mint általában 
véve a protestantizmust? Honnan vette azt az erőt, a 
melyre támaszkodva nemcsak megállani, hanem a nemzet 
életére hatni is tudott? E kérdésekre jórészt azoknak 
a működése adja meg a feleletet, a kik itt századokon 
át, de különösen a reformáczió századában, apostoli hit-
hűséggel hirdették az evangéliumot szószékekben, köny-
vekben, odaadó munkásságukkal a keresztyénség első 
századainak lelkesedését idézvén fel a Krisztus tudo-
mánya iránt. 

Protestáns irodalomtörténetről, ennek jelentőségéről, 
azután arról esett szó, hogy azt elő kell adni. Ámde 
megírott protestáns irodalomtörténetünk nincsen. De 
megvan ennek az irodalomtörténetnek az anyaga. Az 
egykori lelkes igehirdetők szavai elhangzottak, a tüzes 
prédikátorok beszédeit nem jegyezte fel senki, de köny-
veik megvannak, igaz, hogy nem mind ; sok közülök 
elveszett, de sok fenn is maradt. Ott vannak könyv-
tárainkban, könyvtáraink őrzik a szúette, szakadozott 
példányokat. A mai nemzedék előtt áll a feladat: vesse 
bele a munkába magát, hozza elő napfényre azokat a 
régi könyveket, gyűjtse össze az építésre alkalmas anya-
got ; idők folyamán majd csak megjön az építőmester 
is, a ki az egészet megfelelő formába összefoglalja. 
Még nem volt eszme, mely lelkesült elhatározások, ön-
feláldozó munka nyomán testet nem öltöt volna. Korunk 
nagy vívmányai kézzelfogható bizonyítékait tárják fel 
annak, hogy mit jelent az erélyes egyéni elhatározás 
és akarat. 

Ha majd a háború véget ér és a lelkesedés remél-
hetőleg tért keres a munkára mindenütt, elég erő jut 
arra is, hogy a mult eme szellemi kincseit feltárjuk 
egyházunknak, protestáns keresztyén öntudatunknak erő-
sítésére, az Isten dicsőségére, a ki Árpád unokáinak a 
legnehezebb időkben annyi talentumot adott s nem en-
gedte meg, hogy a Duna-Tisza mentén idegen nép fog-
laljon helyet. A feladat nem kicsiny, hiszen csak a XVI. 
század harminczas éveitől kezdve annak a végéig mint-
egy 371 magyarnyelvű munka jelent meg, mely túlnyomó 
többségével a reformáczió szolgálatában állott. E mun-
kával meg kell birkózni előbb-utóbb. Ez az a sanctum 
postulatum. sanctum proposituin, a melyről a régiek beszél-

tek, a melynek megoldását az utódokra hagyták. Ez fogja 
életre hívni a gondolatokat, a melyek hatottak, irányítot-
tak, vezettek egykoron és kialakították azt a magyar kál-
vinista karaktert, a melyet olyan sokszor emlegetünk, talán 
azért, mert vele ritkán találkozunk. Elő kell venni a 
régi könyveket. Bele kell építeni munkánkat a nagy-
jelentőségű műbe, mert különben „a régi dicsőség enyészé 
fénye el fogja veszteni a jelenre való minden buzdító 
hatását". A magyar protestáns egyházakat a legközelebbről 
érdeklő szellemi tartalmat igénytelen nézetünk szerint 
nem tárhatják fel azok, a kik a reformáczió nemzeteket, 
népeket újjászülő eszméjét át nem érezhetik soha, a kik 
az egészben csak egy egyszerű jelenséget látnak, a mely 
a történelem egyéb mozzanatai közé sorakozik. Mély-
ségekből és magasságokból támadt, mélységekből és 
magasságokból táplálkozó oka volt annak, hogy isme-
retlen emberek fiai szokatlan nagy számmal felkeresték 
a helyeket, a hol a régi, sokáig elrejtett világosság új 
fényben tündökölt és aztán „rohanva rohantak vissza a 
hazába, hogy apostolok, esetleg vértanúk lehessenek". 

Több mint félszázaddal ezelőtt hangzott el a mun-
kára hívó szó, mely a régi idők protestáns emlékeinek 
a feldolgozását sürgette, mert különben „századok sírjá-
nak kincsei nem minket, hanem részben másokat fognak 
gazdagítani". És íme, most, mintha az események előre 
vetnék árnyékukat. Gondoljunk csak a XVIII. század 
első felének egyik legnagyobb magyar kálvinista alak-
jára, Ráday Pálra, a kinek legterjedelmesebb életrajzát 
intézetünk levéltárának kincseiből tőlünk idegen kezek 
épen a napokban dolgozták fel nagy szorgalommal. Gon-
doljunk a sárospataki ref. főiskola 1621-iki törvényeinek, 
a marosvásárhelyi ref. főiskola XVII. századbeli törvé-
nyeinek a feldolgozására. 

Ügy ezen a téren, mint mindenütt, kemény mun-
kára kell előkészülnünk. Ne mondja senki, hogy ezek 
a szavak iskolai ünnepélyünkkel összhangban nincsenek, 
nem ez a fődolog, hanem az, vájjon általában véve igaz-
ságot fejeznek-é ki? A költő reménytelen perczeiben a 
miatt panaszkodik, hogy az eszményiségnek emberei ki-
haltak, senki sem lépett helyükre: „Más faj állt a ki-
hunyt helyére . . . szívtelen". Részben rajtunk is áll, 
hogy az efféle aggodalmak teljesedésbe ne menjenek. 

Az eddig mondottak a kérdést általánosságban 
érintik, a jövőre vonatkoznak, most a dolog gyakorlatibb 
oldalát szeretném röviden érinteni és közelebbről a mi 
teendőinkről, a tiszteletes ifjúság teendőjéről óhajtanék 
épen az irodalomtörténeti tanulmányokkal kapcsolatban 
szólani. Lépjünk egyenkint, egyénenként érintkezésbe 
valamelyik íróval. Válogathatunk közöttük ízlésünk, haj-
lamaink szerint. Vannak közöttük olyanok, a kik a pré-
dikácziók írása terén jeleskedtek, mások írtak katekiz-
musokat, mások munkákat, a melyek ismereteket közöl-
nek azokkal, a kik a cura pastoralis munkaköre iránt 
éreznek nagyobb hajlandóságot. A kiket maga a nyelv 
érdekel, azok valamennyit többé-kevésbbé haszonnal for-
gathatják. Az a nyelvezet, a melyen írnak, egyszerű, 



de eredeti, azt „ínég az erős természet szülte magából". 
„Igen paraszt beszédekkel" szólanak, „hogy akármely 
falubeli parasztság is könnyen megértheti", ü e ez a 
nyelvezet lassankint szépül. Azok a régi papok ottho-
nosak valának a klasszikusokban, a latin eloquéntia, a 
retorika szabályait idők folyamán érvényesítik. E fejlő-
dés nem érdekelné a gondolkodó, lelkesülő magyar ifjút? 

Előnyös helyzetben is vagyunk. Valamikor, a midőn 
a nagy alkotó püspök. Török Pál, az intézetnek a fő-
városba hozatala mellett kardoskodott, ugyancsak sok-
szor emlegették az eszmének hívei, hogy ide kell jönnie 
a fakultásnak, mert a tudományszomjas ifjúságnak könyv-
tárak kellenek! Megközelíthető könyvtáraink szívesen 
nyújtják kincseiket. Eltekintve a távolabbinktól, magának 
az intézetnek is van kivételesen gazdag, jól rendezett 
könyvtára. Lépjünk ismeretségbe a régi magyar egyházi 
írókkal. 

Talán külön kiemelni nem is szükséges, annyira 
világos, hogy mi az, a mi ennek az előkelő ismeretség-
nek a megkötését és ápolását felettébb ajánlja. 

Azok az írók: lelkipásztorok. Pályájuk, munkás-
ságuk azt az utat jelzik, a melyet a tiszteletes ifjúság-
önmagának, benső hajlamát követve, választott. Az ő 
munkájuk, az ő küzdelmeik azokat a küzdelmeket pél-
dázzák, a melyek önökre várnak. Ok villongásokról, har-
czokról beszélnek, „a melyek nélkül Isten vitézkedő 
anyaszentegyháza sohasem lehet". Megállottak azok 
közepette. Mint ilyenek, példájukkal tanácsadók, vezetők. 

Azok az írók : lelkipásztorok. Hitük, tudományuk 
világolt a kartársak előtt. E hitről, e tudományról beszél-
nek könyveik. Gyönge, akadozó, erőtlen szó, alig tudja 
megértetni, mennyire rá van szorulva a theologus a hitre 
és tudományra. Ez az ő mindennapi kenyere! Minek 
azt mutogatni, hogy a régi írók ezt is erősítik és öreg-
bítik azokban, a kik velük társalognak? Mennyi hit és 
mennyi tudomány nyilatkozik meg az olvasó előtt pél-
dául Alvinczy könyvében, a melyben — a többi között 
— több századra visszamenőleg megszólaltatja az egy-
korúakat, a kik annak idején szavukat felemelték a 
középkori egyház elhajlása ellen, szemben az írással! 
Az olvasó a reformátorok mögött hosszú sorban látja az 
igazság szószólóit. Ki merné tagadásba venni az ilyen-
formán megszilárdult protestáns keresztyén öntudatnak 
a jelentőségét áz igehirdetőben ? 

Azok az írók: lelkipásztorok. A nép között a né-
pért, szegény sorsban élnek. Prédikálnak, írnak, írással 
vigasztalnak. Magyari megtakarított pénzecskéjén nyom-
tatja ki munkáját, a mikor pedig ezt Pázmány lerántja, 
feleletét hamarosan megírja s aztán hozzáfog újra a 
szükséges pénznek összegyűjtéséhez. „Pázmány rágal-
mazó írására való feleletem, úgymond, készen vagyon, 
csak a költség híjával vagyok még." 

Azok az írók: lelkipásztorok. Emberei a gyógyítás-
nak. Tudnak lelki sebeket gyógyítani. Még Bodnár Zsig-
mond is elismeri, hogy vigasztalásukban van valami 
férfiasság, mely megedzi a lelkeket. „Ez a vigasztalás, 

úgymond, erőt, önérzetet adott a magyarnak, a kitartást, 
az egyetértést erősíté. Javultak az erkölcsök." Ennél 
nagyobb elismerést senki sem adhat nekik. Az, a mit 
egyikük (Hellopeus B.) magáról mond, nemcsak önmagára 
vonatkozik: „Hét esztendeig ti közöttetek legeltetvén 
Jézus Krisztus anyaszentegyházát, nem szűntem meg 
éjjel-nappal titeket tanítani és inteni nagy szorgalmatos-
sággal, hűséggel és könnyhullatással, kiről . . . mostan 
bizonyságaim vagytok". 

Az előtt, a ki velük türelmesen társalog, a mikor 
tanítanak, vigasztalnak, búslakodnak stb., lassankint ki-
alakul annak a szószéknek a jelentősége, a mely körül 
a magyar nép nehéz viszonyok között csoportosult. Az 
olvasó megérti, miért is voltak azok az emberek tényezők. 
Megérti, mi is volt az a láthatatlan valami, a min meg-
tört minden reakczió, minden ellenreformáczió. 

Az. a mit mondani akarok: meghívás. Jöjjenek, 
kössék meg az ismeretséget egyenkint, erősítsük magun-
kat a régiek tudományával, példájával. 

Idők folyamán különböző áramlatok érintették az 
emberiséget; vannak idők, a mikor a világosság a nép 
széles rétegeit nehezen érinti. Azután megjön az idő, a 
mikor az eszmék jobban hatnak, a mikor „adventi énekek 
hangzanak", örvendező hit és bízó remény él a szívek-
ben s a bizalom, a hit hathatós munkásságban nyilvánul. 
Ezek a termékeny idők. Ezek megtanítanak arra, hogy 
a hit kegyelme ad bátorságot, erőt, látást, A szkeptikus, 
a tétovázó a kis dolgokba botlik, az élet nagy kialakí-
tására képtelen. 

A múltból reánk maradt örökségnek legyünk hű-
séges sáfárai. Tudakozzuk a régi írásokat, azoknak 
nemesebb tartalmát vigyük át a magunk, vigyük át az 
egyház életébe. A költő szép szavai szerint az, a ki 
milliókra áldozza élete dús kincsét — nem hal meg, 
éltető eszmévé finomul. A régi protestáns írók élnek, 
éltető eszmévé finomulva. Lépjünk velük lelki kapcso-
latba, hogy tudjunk hathatósan szólani azoknak, a kiket 
majd a gondviselés ránk bíz. Ismerkedjünk meg velük, 
hogy magasra tudjuk emelni a szószéknek tekintélyét 
és hatását, a melybe majd bennünket beleállit a kegye-
len.. Úgy legyen! D r P r u z s i n s z 1 c y P á L > 

theol. akad. igazgató. 

A SEBESÜLTEKRŐL. 

Mindjárt előre megmondom, hogy iratok kellenek, 
olvasnivalók a sebesülteknek. Egy darabig volt kellő 
mennyiségben és olyan örvendetes érzés volt, hogy van, 
a mit nem lehet le se írni. Ezzel az örvendező érzéssel 
írtam haza a konventi irodának és kértem egy meglehetős 
mennyiségű iratot, a melyre szükségünk lett volna. A kon-
vehti irodától megkaptuk a kért mennyiség tizedrészét 
és hozzá egy atyai intést, hogy lassan a testtel, mert 
más is van a világon, nemcsak Brünn. Igen, de itt már 
a munka annyira haladt, hogy nem érhettük be az atyai 
intéssel, mert már a többi iraton felül kellett 100 újtes-



tamentum és 100 zsoltár. Visszaírtam tehát a konventi 
irodának, hogy minden megjegyzés nélkül kérem ezeket 
megküldeni a további kellemetlenségek elkerülése végett. 
Erre kaptam egy leltárt a konventtől, hogy van nekik 
raktáron 400 ev. rész, 2000 Koszorú, 1000 Téli [Jjság 
és 700 Harmatcsepp. 

A „Harmatcseppek" áldott kis könyv, mindig ör-
vendezve veszem a kezembe és egy gondolattal mindig 
áldást kívánok az írójára, de hát más is kell e mellett; 
a „Harmatcsepp"-et főleg a harcztérre menölcnelc vagy 
már ott lévőknek kell osztogatnunk. Nincs sok időm az 
írásra, azért röviden vetek pár adatot papírra, hogy milyen 
a sebesültek helyzete, ítéljék meg odahaza, kell-e ezek-
nek olvasnivaló. 

„No, édes atyámfia, hogy van?" kérdem egy kemény 
kinézésű székelytől. „Rosszul, tisztelendő úr, kérem, ebben 
a folytonos fekvésben kimegy az ember az elméjéből." 

„Jó lenne-é, ha hagynék itt pár füzetet?" kérem 
az engedelmet egy szakgatott feleletet adó betegtől. 
„Hogyne volna jó, hisz' itt meg kell bolondulni." 

Ezeknek a „Harmatoseppek"-en kívül más is kell, 
hát még a gyötrődő lelkeknek. Mert otthon úgy gondolja 
az ember, hogy „hősök". Hisz azok is, a mikor muszka 
van előttük, de itt a kórágyon már nincs muszka, itt 
annál még keservesebb küzdelem van. A lélek vergődése, 
irtózatos tusája a tisztaságért, a minek nehéz tények 
torlaszolják el az útját. 

„Zabi gyerek vagyok." „Megátkozott az édes anyám, 
engem az fogott meg." „Hát akkor mit csináljon az em-
ber, ha tíz hónapig oda van a csatába ós körösztölőre 
kell hazamenni?" „Én most nem szólok semmit, kérem, 
én nagyon sok bajjal vagyok." „Rosszhírek hazulról?" 
kérdem. „Igen." „Magánál is az asszony?" „Igen." 

Ezt a sorozatot lehetne folytatni tovább, de ítéljék 
meg odahaza az olvasók, hogy kell-e ezeknek a „Har-
matcseppek"^! kívül egyéb is. 

Azután ott vannak a járványos betegek, a kik hó-
napokra vannak magukra hagyatva, a kik azt mondják 
„Félünk az éjszakáktól". „A lelkünk olyan nyugtalan 
és izgatott". 

Vagy az amputáltak, a kik nem szólnak, csak fel-
hajtják a takarójukat és megmutatják a két csonka lá-
bat, a lábfejek lefagytak a Kárpátokban, a másik mutatja 
szinte, térdben van levágva, robbanó golyó csinálta, van 
olyan, a kinek gránát szakította el a lábát, térden felül 
van elvágva s a csonka fél czomb nem tud egyenesen 
feküdni, hanem felfelé áll és ha letakarja is a sebesült, 
a csonka czomb felnyomja a takarót és a sebesült min-
dig azt a dudort látja hónapokon keresztül. Vájjon minő 
képzeleteket alkothat az magának arról a dudorról. 
A feltörő zokogás miatt kiesik a kezemből a toll és 
ezzel a fuldokló zokogással kell haza kiáltanom, hogy 
„gondoskodjatok iratokról". Nekünk itt kemény munkánk 
van és az nem lehet, hogy mikor mi benyitunk a szek-
rényünkbe, akkor onnan üresség tátongjon felénk. Nekünk 
itt bőséges raktárunknak kell lenni, mert sohase tudjuk, 

hogy melyik pillanatban kell készen lennünk. Készül a 
menetszázad, lehet hogy 30, lehet hogy 80, lehet hogy 
300 embert kell ellátni útravalóval. Egy-egy vár meg-
vívása, egy nagy ütközet megnyerése után százával van-
nak a mi sebesültjeink. „Kik vagytok ti?" „Az 50-esek," 
hangzik nagy vidáman. Ezek az ivangorodi hősök. „Hát 
ti honnan jöttök?" „Breszt-Litowszk külső erődítményeit 
vettük be, ott sebesültünk meg." 

Ezeket, a kik olvasni és épülni óhajtanak, kielé-
gítenünk kell nekünk napról-napra, itt vannak a biblia-
olvasó katonák, a kik nap-nap után összejönnek, hogy 
tudakozzák az írásokat, ezeknek kell újtestamentum. 

Újból és újból kérem a hazai leikeket, hogy gon-
doskodjanak iratokról, bibliákról, zsoltárokról. Mert a 
magunk ereje nem elég ahhoz, a mire itt van szükség. 
Mire én a 100 bibliát meg zsoltárt előteremtettem hazulról, 
már is ott vagyok, hogy kellene másik 200. 

Kájel Endre, 
tábori lelkész. 

TÁRCZA. 

Levél a szerkesztőhöz, 
Kedves Szerkesztő Úr ! * 

Egy hétig kiküldetésben jártam, így elkésve kap-
tam meg nagybecsű lapjának 32. számát. Ez adja ma-
gyarázatát annak, hogy levelem ily későn érkezik. Kü-
lönben hamarabb írtam volna. Van ugyanis abban a 
számban egy „Részlet egy levélből", a mely, mihelyt 
elolvastam, azonnal arra késztetett, hogy válaszoljak rá. 

A levelet E. Szabó üezső kollégám írta a Dunán-
túli Prot. Lap számára. Az a tény, hogy kedves Szer-
kesztő Úr e levelet becses lapjába átvette, sőt a Konvent 
figyelmére is méltónak ítélte a nélkül, hogy annak csak 
egy pontjával is ellentétbe helyezkedett volna, arra 
enged következtetni, hogy azzal a maga teljességében 
azonosítja magát. Soraim, a melyek a levelet sok rész-
ben bántónak találják, nem födhetik kedves Szerkesztő 
Úr álláspontját. De mégis meg vagyok győződve arról, 
hogy levelemnek lapjában helyt ad. Ha egy nem lelkész 
irta volna meg észrevételeit a kórházban és a táborban 
működő lelkészek szolgálatának különbségéről, amazok 
szolgálatának súlyos voltáról s emezekének semmiségéről, 
hallgatnék. írja meg a választ, ha érdemesnek tartja, egy 
világi ember. De mivel a levél egy lelkész tollából való, 
felelhetek rá én is. Nem leszek szerénytelenebb, ha vála-
szolok, mint E. Sz. D. kollegám, a ki a válaszra kihívott. 

E. Szabó Dezső megengedett területen mozog, míg 
arról beszél, hogy a gráczi kórházakban a megsokaso-
dott munkát egy lelkész nem képes elvégezni. Ezt ő 

* Csak most közölhetjük ezt a levelet. A dolog úgy nyer-
het leghelyesebb elintézést, ha tervszerű gondoskodás, intézkedés 
történik arra nézve, hogy mindenhova elegendő számú és a hely-
zetnek, szolgálatnak megfelelő buzgó lelkészt küldenek. Mi erre 
óhajtottuk felhívni a Konvent figyelmét azzal az idézettel 



tudja legjobban. Azért meg elismerés is megilletti, hogy 
felvetette a tábori lelkészek helyettesítésének s e helyet-
tesítés mikéntjének a kérdését. Igaz ugyan (legyen szabad 
ezt megemlítenem), hogy e kérdés rendezését illetőleg én 
nem vártam egyházhatósági intézkedést. Rendeztem magam, 
még pedig uem is úgy, a mint gyülekezetein gyönyörű 
egyhangúsággal elhatározta, hanem másként. S lelki-
ismeretem azt mondja, hogy a kérdésnek általam történt 
megoldásával nem gyakoroltam egyházam iránt nagylel-
kűséget. Ismétlem, E. Sz. D. helyesen jár el, míg ezeket 
a dolgokat szellőzteti. Aktuális kérdés mind a kettő. 

Mikor azonban felhívását arra is felhasználja, hogy 
a harcztéren működő néhány kollégáján rúgjon egyet, 
nemcsak letér a megengedett területről, hanem olyan 
térre is ragadtatja magát, a melyen a jóízlésű ember 
nem szívesen tartózkodik és a mely téren mozgó ember 
nem teheti czikke végére ezt a keserű megjegyzést : 
„Ilyen a világ, a kollégák elismerése!" 

E. Sz. D. kollégám, miután egy vasárnap elmond 
öt prédikácziót (esetleg ötször elmond egy prédikácziót), 
elfáradva, kimerülve magáévá teszi egy honvédszázados 
kijelentését: „Ti egy nap alatt többet dolgoztok, mint 
harcztéri kollégáitok egy hónap alatt." 

Ez bizony nagy kijelentés. És így általánosságban 
bizony vakmerő kijelentés. Erősebb jelzőt nem haszná-
lok. Bár használhatnék. Még csak azt sem mondom el, 
hogy az ő egy nap alatt tartott öt kórházi istentisztele-
tével szemben mit dolgozom én a harcztéren. Érdeklőd-
jék iránta másoknál! Legyen szabad csak annyit mon-
danom, hogy én mindig találtam a harcztéren más dol-
got is, mint a posta czenzurázása. Mást szoktam én tenni 
a postával. Sőt, hogy E. Sz. D.-t megnyugtassam, én 
sem kaptam azt, a miért ő felsír s a mit öt prédiká-
cziójáórt valóban a legnagyobb mértékben megérdemel, 
t. i. kitüntetést, sőt az elismerések között is az fog leg-
mélyebb nyomot hagyni lelkemben, a mit tőle kaptam. 
Remélem, e kijelentések után megkönnyebbülve vesz 
lélekzetet. Azt is állíthatnám talán, hogy a munka nagy-
sága nemcsak a mennyiségtől függ, hanem a minőségtől 
is. De minek? Eszembe jut Désy Zoltán levele: „Sze-
retnék ma otthon lenni és a dikcziózó, bankettező urak-
tól megkérdezni, hány napot töltöttek a raivonalban 
vagy a lövészárokban." 

A ki dolgozni akar, mind a kórházban, mind a 
harcztéren, megtalálja a neki megfelelő munkát* E. Sz. 
D. kollégám, a ki Gráczban egy nap öt prédikáczióra 
képes, ha a harcztéren volna, bizonyára itt is tudna az 
öt prédikácziónak megfelelő ellenértéket felmutatni. Mert 
dolgozi akar ! Mert lelkiismeretes ember! Igaz ugyan, hogy 
rosszul esik a lelkiismeretesen végzett öt pródikáczió után 
olvasni azt a keserű fejtegetést, a melyet „a kórházak lá-
togatásának súlyos terhét hordozó s a nagyvárosi élet ször-
nyű drágaságának közepette teljes fizetését elkölteni kóny-

* Ezt a sort mi húztuk alá, mert úgy hisszük, hogy ez 
fejezi ki a megbékítő igazságot. 

telen" kórházi lelkész OS hetek számra postát czen-
zurázó" tábori lelkész fizetése között való különbségről ír. 

Hogy is van a dolog? „A harcztéren levő lelkész 
teljes ellátást kap." Ez szóról szóra igaz. S milyen ellá-
tást 1 Az ellenség üldözése közben eljutunk egy erdő 
széléhez. Felütjük a két sátorlapból álló sátrat. Kerí-
tünk, ha lehet, száraz szalmát. Köpenyegestül, csizmás-
tul lefekszünk. Ránk takarjuk a pokróezot. Kinyujtózni 
nem lehet, mert akkor lábunk már kívül van a küszö-
bön. Leborul az orosz éjszaka, a mely augusztusban mái-
teljesen őszies. Hűvös. Nedves. Elkezd szitálni az apró-
szemű hideg eső. Novemberi eső. Rátapad a sátorlapra. 
Majd szél támad Wladimir-Wolinszkij felől. Hideg, északi 
szél. Átjárja a sátornak minden zúgát. Arra ébredünk, 
hogy didereg minden tagunk. S nem tudjuk hamarjában, 
vájjon a sapkát húzzuk-e mélyebben a fejünkre, vagy 
valahogy a másik oldalra forduljunk, hogy könnyebben 
kibírjuk a „teljes ellátást". 

Vannak azonban melegebb éjszakák is. Az embert 
valami pattogás riasztja fel. Mikor felébred, apró füty-
tyentéseket is hall. Hirtelen légvonat támad a sátorban. 
Ez a sátornak két átellenes pontján lett kis lyuktól szárma-
zik. Ettől a légvonattól azonban az ember nem megfázik, 
hanem megizzad. A „teljes ellátás" tehát fűtéssel is jár. 

Úgy de a „teljes ellátás" az étkezést is magába 
foglalja. Sohasem felejteni el azt az ebédet, a melynek 
madártávlatból Okos Gyula kedves barátom is tanuja 
volt. Még le sem ültünk az asztal mellé, mikor az ellen-
ségnek egyik ütege a körzetünkbe talált és leadott va-
lami 20 gránátot. A robbanástól izzó vasszilánkok lábaink-
hoz hullottak. Nekünk — Isten csodája — semmi bajunk 
sem lett, de a mellettünk húzódó tábori táviródrót fel-
felzúgott, mint a harang, a melybe a villám belécsap. 
Egyik őrnagyunk meg is jegyezte : „No, így egy Rothschild 
sem ebédelhet! Borjúsült, srapnell, tarkedli, gránát, fekete, 
tea! Kell-e ennél nagyobb fényűzés a világon!" llogy 
egy másik helyen hogyan fűszerezte ebédünket az orosz 
tüzérség, miért szóljak arról? Tehát „a teljes ellátás" 
fejedelmi! Ezt elismerem én is. Igazán megható nagy-
lelkűség volna az én E. Sz. D. kollégámtól, ha ezt a 
„teljes ellátást" nem vetné szemére azoknak a kollégái-
nak, a kiknek a harcztéren a posta czenzurázása mellett 
egyéb dolguk sincs, mint a „kitüntetésnek" és a „kol-
légák elismerésének" leereszkedő elfogadása! 

Szabó kollégám azt is felpanaszolja, hogy a kór-
házban működő lelkész, „nemcsak teljes fizetését kény-
telen elkölteni, hanem azt is, a mit családja segély czí-
mén kap", míg a táborban működő lelkész „minden 
fizetését megtakaríthatja". Ez is csaknem teljesen így 
van! Nem teljesen! Embere válogatja! S milyen nagy 
anomáliának látszik ez első pillanatra ! De engedje meg 
az én E. Sz. D. kollégám, hogy neki egy propozicziót 
tegyek ! Ha ki tudja eszközölni, hogy a már régóta harcz-
téren működő tábori lelkész nem egy hónapra, hanem 
csak egy hétre hazainehesseu családjához, azt hiszem, 
egyszerre az összes táborban működő lelkészek rendel-



kezésóre bocsátják ezért nemcsak azt a napi 5 K Feld-
zulaget, a mellyel a kórházba beosztott tábori lelkész 
fizetése „jóval kisebb a harcztéren lévő kollegákénál", 
hanem egész hónapi teljes javadalmukat. Istenem, nem 
nagyobb érték-e az, hogy valaki mindennap látja a csa-
ládját, azzal megoszthatja minden érzését, mint az egész 
tábori lelkészi javadalom, ha a javadalnias, az életveszélyt 
nem is említve, minden nap kénytelen aggódva várni a 
postát, vájjon hogy is vannak otthon ? ! Es - - ez is 
semmi! Nem jön most számításba az ember egyéni ér-
zése, kisebb világa! Nem jöhet számításba! Nagyobb 
érdekről van most szó! 

Az tagadhatatlan, hogy a tábori lelkész a kórházba 
beosztva is szép javadalmat élvez. Abból szerényen még 
a mostani drága világban is meg lehet élni. Ezt E. Sz. 
kollégám is elismeri a fent idézett kijelentésben. Hanem, 
de különösen hangzik, mikor az idézett kijelentés a be-
ismerés mellett, — és első sorban ! — nagyfokú elégedet-
lenséget is kifejez! Hiszen a háború áldozatot követel min-
denkitől. Hirdetjük, hogy ezt az áldozatot meg kell hozni 
örömmel. Es íme egy kollegám, a ki valamikor megfújta 
a riadót: mindnyájunknak el kell menni, „nekünk a ki-
váltság nem kell" : most azért, mert a harcztéren műkö-
dők bőrét az állam megfizeti, panaszkodik, hogy ő csak 
annyit kap, a mennyi elég! S nem annyit, a mennyiből 
még fölös hasznot is tehetne félre! 

Bizony nem jól esik ezt olvasni. A czikkben lévő 
hasznos gondolatokat ki lehetett volna a nélkül is fej-
teni, hogy az ember ablakba tegye kislelküségét. Tessék 
elhinni, kedves Szerkesztő úr, hogy ha ennek a czikkuek 
már napvilágot kellett látni, jobban szerettem volna másik 
újságban olvasni! Itt a táborban olvassák nb. lapját 
más felekezethez tartozó tisztek is. És épen minékünk 
van rá gondunk, hogy olvassák. Ismerjék meg a kálvi-
nizmust, legalább annyira, a mennyire. Es ismerjék meg 
lelkésztársainknak e nagy nehéz időben tanúsított maga-
tartását. Es ha ilyesmit találnak a lapban, a mit E. Sz. 
D. kollégám elénk adni jónak látott, sőt a mit a lap 
hivatalosan a Konvent figyelmére is méltónak talált, bi-
zony furcsa hímet varrnak a magyar ref. lelkészek gon-
dolkozásáról. A mi ezredünkben vannak tizedes-rangban 
tanítók, tanárok, ügyvédek, a kik kapják a napi 50—60 
fillér zsoldot, míg otthon a családjuk él a vanból vagy 
a nincsből. Mit szólnak ezek, ha meghallják egy ref. 
lelkésznek a feletti panaszát, hogy csak annyi a java-
dalma, a mennyiből megélhet. 

Legyen elég ennyi! 
Künn esik az eső. Az a hűvös, aprószemű, minde-

neket átjáró őszi eső. 
Isten vele, kedves Szerkesztő Úr! 
Megyek kolerásaimhoz. Jól esik nekik a vigaszta-

lás ! Onnan megyek a rajvonalba, hogy néhány század 
legénységének nyújtsak abból, a mi az ember megélhe-
téséhez a kenyéren kívül feltétlenül szükséges. 

Göde Lajos, 
tábori lelkész. 

BELFÖLD. 

Az alsó-baranya-bács-szlavóniai egyházmegye 
közgyűlése. 

Nagy érdeklődéssel gyülekeztünk össze egyház-
megyénk ez évi rendes közgyűlésére. A háború egyik 
egyházmegyét sem érintette oly közelről, mint a mién-
ket, de ezenkívül az esperesbeiktatás sem mindennapi 
esemény. 

Gyűlés előtt — szokás szerint — reggeli istentisz-
telet volt, melyen Arany Dénes sepsei új lelkész mondott 
igen szép, megható könyörgést. 

Maga a gyűlés is imával kezdődött. Tóth Sándor 
új esperes imájával, ki ezután letéve a hivatalos esküt, 
Kozma László gondnok üdvözlő szavai után esperesi 
székét elfoglalt,!. 

Az esperesi jelentésben az új vezér programűiot 
adott. Kettős czélt tűz ki maga elé; egyik az ifjúság 
körében végzendő munka, a másik a szegény-ügy fel-
karolása. 

Legveszedelmesebb mulasztásnak látja ifjúságunk 
lelkigondozásának elhanyagolását, ki magára hagyatva, 
kész prédája minden szellemi és testi kísértésnek s el-
tévelyedésnek. Nagy gondot fog tehát fordítani arra, 
hogy minden egyházban legyen vasárnapi iskola, gyer-
mekistentisztelet s ifjúsági egyesület. 

Legszégyenteljesebb mulasztásaink pedig a szegény-
ügy terén vannak, azzal, hogy ezt a polgári községre 
és az államra bízzuk. Arra fog törekedni, hogy vala-
mennyi egyház menhelyet építsen a szegényei számára 
s egyházközségi szegény alapot teremtsen. 

A beható esperesi jelentésnek legérdekesebb pontja 
volt az egyházmegyebeli református hívek hadikölcsönjegy-
zéséről adott kimutatás. E szerint az egész egyházmegye 
közönsége 3.578,900 K-át jegyzett. Nagyobb jegyzések vol-
tak: Űjsziváczon 600,000 K, Bácskossuthfalván 400,000 K, 
Torzsán 378,000 K, Bácsfeketehegyen 244,000 K. Cse-
kély lélekszámukhoz viszonyítva, aránylag igen sokat 
jegyeztek: Bellye 120,000 K, Kölked 126,000 K-át. 
Ezenkívül mindennel ellátva, gondos ápolásban részesült 
Bácsfeketehegyen 97, Pacséron 139 sebesült. 

A tárgysorozatból a következőket emeljük ki. mint 
közérdekűeket: 

A reformáczió 400 éves évfordulójára az egyház-
megye egy árvaház felállítását javasolja, melyre a gyűj-
tés azonnal megkezdessék, az árvaház mielőbb felállit-
tassék, hogy a hősi halált halt ref. katonák árváinak 
egy részéről már most gondoskodhassunk. Később pedig, 
midőn az idők folyamán a háború árvái majd kikerülnek 
szárnyaink alól, töltsük meg ezt a hajlékot a szórvá-
nyokban lakó ref. hívek gyermekeivel, kik most a leg-
több esetben egyházunk számára elvesznek. Legyen 
ekkor az árvaházból szeretetház. 

A missziói jelentés kapcsán az egyházmegye saját 



pénztárából 100 K-át szavazott meg építő iratok beszer-
zésére. 

Egyházkerületi képviselőkiil választattak egy évre 
Schneider Pál barkai lelkész és Harsány i Elemér világi 
főjegyző. 

Az egyházmegyei közgyűlés javaslatot terjeszt fel 
a kerülethez az iránt, hogy a napidíj- és fuvardijigény 
a lelkészjellegű vidéki ker. tanácsbírák mellett a világi 
jellegű vidéki tanácsbírákra is terjesztessék ki. 

Világi tan ácsbi ró választásoknál ugyanis nem szorít-
kozhatunk egyedül pesti lakosokra vagy vidéki dúsgaz-
dag urainkra. Ezáltal intelligens középosztályunk értékes 
elemeitől fosztanék meg magunkat. Már pedig ezen kö-
zéposztály férfiai nincsenek azon anyagi helyzetben, 
hogy évenkint oly tekintélyes összeget áldozzanak az 
egyházi adminisztráczióra, mint a mellyel kétszeri buda-
pesti utazás és néhány napi fenttartózkodás jár. A többi 
egyházkerületekben — az egy erdélyit kivéve — a vidéki 
világi tanácsbírák ép úgy részesülnek napidíjban, mint 
az egyháziak, noha azt nem mindenki szokta felvenni, 
így volt ez nálunk is, míg a mult évben a ker. köz-
gyűlés ki nem mondta, hogy csak a lelkészjellegű vidéki 
tanácsbírák vannak arra jogosítva, úgy hogy ezen hatá-
rozat éle majdnem azon néhány tanácsbíró ellen látszik 
irányulni, kik azt -felvették. Azt hisszük, hogy a kerület 
helyt fog adni egyházmegyénk javaslatának annál is 
inkább, mivel ezzel a közpénztárra elviselhetetlen teher 
fog háramolni. 

Szokatlan izgalomba hozta a kedélyeket a 10 éves 
tisztújítás eszméjének újbóli felvetése. Ezt az indítványt 
ezelőtt három évvel már egyszer elvetettük. Most újból 
benyujtatott lelkészi részről. Az élénk vitában különösen 
a világiak vettek részt és pedig az indítvány ellen. A tíz 
éves tisztújítás behozatala mellett csak ketten szavaztak, 
vagyis a túlnyomó többség elvetette. Döntő érv volt az 
esperesi méltóság s függetlenség, valamint a tanácsbírák 
pártatlansá gának megóvása. 

Két egyház terjesztett be egyházfenntartói alapít-
ványokról szóló alapítóleveleket, Kórógy és Piros. Mind-
kettőé helybenhagyatott. 

Boldog emlékezetű Szabó Péter esperes atyánk 
fiai, dr. Szabó Lajos ügyész és dr. Szabó Béla kir. tan-
felügyelő a pirosi egyház részére 1000 K-ás alapítványt 
tettek atyjuk nevének emlékezetére. 

Utolsó tárgyként szerepelt az esperes jelentése a 
rokkant katonák segélyezésére indított atig. 8-iki temp-
lomi gyűjtésről, mely szerint az egyházmegye közönsége 
ezen nemes czélra közel 7000 K-át adakozott. 

A gyűlés 8-án délben Tóth Sándor esperes föl-
emelő imájával ért véget. 

A vértesaljai ref. egyházmegye közgyűlése. 
Vértesaljai egyházmegyénk f. hó 14 én délelőtt 

tartotta közgyűlését Székesfehérváron. Az elnöki tisztet 
Lévay Lajos esperes és Sárközy Aurél legidősebb világi 

tanácsbíró töltötték be. A gyűlés leginkább csak a ren-
des évi jelentésekkel tárgysorozatán csendes komoly-
sággal, simán folyt le. Vitákra kinek volna ma kedve 
— nekünk, hál" Isten, okunk se volt. 

Ünnepélyes hangulatunkat a legnagyobb meghatott-
ságig fokozta esperesünk megnyitó imádsága. Gyűlé-
sünknek legkiemelőbb tárgya az esperesi jelentés volt, 
melyet mindvégig kitartó figyelem és teljes elismerés 
kisért és a mely most ez alkalommal is bizonyságot tett 
a mellett, hogy egyházmegyénk kormány pálczája a leg-
jobb kezekben van! 

A jelentést végigjárva, a háború sok könnyel és 
vérrel öntözött, de dicsőség virágaival és hisszük, termő 
kalászaival is ékes barázdáit, megsiratva kerületünk nagy 
veszteségét e.-megyénk életének felemelő jelenségei közt 
mindenekelőtt rámutatott a kis Iváncsa nemes erőfeszí-
tésére, mellyel a fegyverek rettentő zajában is befejezte 
oltárépítő nagy munkáját, azután kedves jubileumot ülni 
hívta föl az erre kész lelkes tábort abból a szép alka-
lomból, hogy három kiváló világi tanácsbíránk, jelesen: 
Sárközy. Aurél, Farkasdy Dezső és Szüts Andor, töltötték 
be egyházi szolgálatuknak 30-ik évét. Szívből fakadt 
mindnyájunk jókívánsága: Isten tartsa meg őket még 
nagyon sokáig és nekünk is. 

Reámutatott a háború által kívánt nagy áldozatokra. 
A hozzávetőleges feljegyzések szerint tíz hó alatt 130 
hívünk esett el. Tanítóink közül igen sok, több helyt 
mindkettő odavan a haza szolgálatára. Eletüket Isten 
kegyelme még megőrizte, de többen súlyos betegek 
közülük. Iskoláink természetesen érezték a nyomasztó 
viszonyok súlyát, bár többen fáradoztak lelkésztársaink 
közül önzetlenül a hiányzó erők hűséges pótlásán. Míg 
jóságukat hálásan köszönjük, reméljük, hogy a nemes 
munkába bele nem fáradtak és sehol sem nézik azt el, 
hogy gyermekeink e nehéz időben szívükben és elmé-
jükben parlagon maradjanak. A vallásos buzgóság hő-
mérője határozottan emelkedőben volt. Különösen a téli 
időszakban rendes és alkalmi (háborús tárgyú) istentisz-
teleteink és összejöveteleink nagyon látogatottak voltak. 
A lelkészek szívesen felhasználják a háború nyújtotta 
sok alkalmat, melyben híveik iránt való szolgálatkész 
szeretetüket kimutathatják. Paptársaink közül Bazsó Lajos 
bodméri lelkész tesz a délnyugati harcztéren tábori lel-
készi szolgálatot. Nagy Vincze társunk pár hónapig 
betegápoló lelkészként működött, de gyülekezete kértére 
hazatért. A háborús jótékonyságban is kiveszik részüket 
egyházaink. Csupán az egyházközségek 69,000 K-át, az 
egyházmegye 8000 K-át jegyzett hadikölcsönre. Híveink 
se vonogatták ki magukat sehol, bár jegyzéseik összegét 
még nincs módunkban megközelítőleg sem közölni. 

A rendes egyházfenntartási munkák csak a meny-
nyiben még. tervek voltak, szenvedtek halasztást. Pátka 
8000 K-át költött tornyára, Sárbogárd 2250 K költséggel 
iskoláját renoválta, Sukoró 10°/<ros pótadóval készül 
feladataira, Ercsi 1300 K költséggel vasharanglábat 
készít csinos kivitelben. Összegezve az egyházaknak 



persely- és Isten dicsőségére tett adományait, építkezési 
költségeiket 96,867 K-át kapnak az Úr oltárára a mult 
esztendőben hozott áldozatok fenti czímein. 

Említsük még meg, hogy kitérésnél, reverzálisnál 
veszteségünk alig néhány, szülötteink száma 268-al múlja 
felül a meghaltakét; van két jubiláns lelkésztársunk is, 
Patay Lajos kajászószentpéteri és Tóth Kálmán gárdonyi 
lelkészek, kik mindketten hűséges szolgálatuk 25-ik 
évét töltötték be. És említsünk meg két kegyes alapít-
ványtevőt : Kollár András és neje Velenczén arany-
menyegzőjük alkalmával 1000 K-át ajándékoztak egy-
házuknak, Kulcsár Mihály pedig Sárkeresztúron 400 
K-val örökíté meg (mily szép, követésre méltó példa) a 
hazáért halt hős fia érdemes nevét. 

Átfutottunk kis mezőnkön, melyről örömmel jelez-
zük, még sok szép kalászt hordhatnánk össze. De az 
majd a Vértesalja czímű kis lapunk tisztéül marad, mely 
kis lapunkat, pénztárunk meglehetős nagy megterhelteté-
sének daczára, továbbra is fönntartaui óhajtja egyház-
megyénk. Érdemdús szerkesztője, dr. Balogh Lajos, nem 
vállalván többé a megbízatást, szerkesztőül ifj. Varga 
Sándor, főmunkatársakul Kis Dániel és B. Szabó János 
választattak. 

Különféle jelentéseink rendről és jó igyekezetről 
számoltak. Panaszosan csak egy név mered felénk az 
aktákból: Seregélyes. Nem neki, az aktáknak van panasza 
reá, pedig már azt hittük, lábra állt és most ismét ál-
mos vagy beteg. Ébredését, gyógyulását várjuk ! 

Egyházmegyei tanácsbíráink számát 8—8-ra föl-
emelni kértük. Az egyházkerületre Papp Albert és Szüts 
Jenő rendes, ifj. Varga Sándor és dr. Szüts Gedeon 
pótképviselőkül küldettek. Gyűlésünk Kulifay László szép 
imájával ért véget. — r.— 

IRODALOM. 

A „Harmatcseppek" cz. kis imafüzetből, a melyet 
a dunamelléki egyházkerület és a budapesti ref. egyház 
adott ki, immár a tizedik 20,000 példányt rendelte meg 
a vallásos iratok czéljára befolyó összegek kezelésével 
megbízott dunamelléki egyházkerületi pénztárnok. Ezen 
imafüzeten kívül sok ezer „Koszorú"-füzetet, „Isteni 
napiparancsot", „Húsvéti és Pünkösti üzenetet14 stb. kül-
dött a pénztári hivatal részben a konventhez, részben az 
itteni lelkészi hivatalhoz. De mint e rovat végén adott 
közleményből is látható, a pénz elfogyott. Addig is, míg 
más kérő szózat megy gyülekezeteinkhez, ez úton is 
kérünk újabb adományokat. Ennek az olajoskorsónak 
sem szabad kiürülnie! 

A Keresztyén Lelkipásztor czim alatt indul meg 
a jövő hó elején egy új gyakorlati belmissziói folyóirat 
Nyáry Pál pécsi lelkésznek, a belmissziói munkák egyik 
legbuzgóbb zászlóvivőjének szerkesztésében. Vezérczik-
keiben erre a munkára óhajtja serkenteni az egyház 
szolgáit, rámutat ezeknek lehetőségeire és akadályaira. 
Munkatársai tapasztalatainak világából merítve, gyakor-
lati útmutatásokat ad a belmissziói munkák kezdemé-
nyezésére és végzésére. Ad prédikácziói és bibliai ma-
gyarázati vázlatokat, vázlatokat felolvasásokhoz, szava-

lásra alkalmas költeményeket, énekeket hangjegyekkel 
énekkarok számára, illusztrácziókat az igehirdetésnél való 
felhasználásra, közöl kidolgozott vasárnapi bibliai iskolai 
és vallástanítási tantervet. Tárgyalja gyakorlatilag azt, 
hogy milyen legyen a konfirmácziói oktatás bibliai ala-
pon ; praktikus útbaigazításokat ad a hívek látogatására 
vonatkozólag. A folyóirat előfizetési ára egész évre 6 K 
lesz. Hisszük, hogy sokan támogat ják szellemi és anyagi 
segítséggel a szerkesztőt régi tervének megvalósításában. 
— Most egyszerre két ilyen folyóirat indul meg („Az Út" 
a másik), de úgy hisszük, hogy mindegyiknek meglesz 
a maga pártoló közönsége. Mindkettő hathatós közre-
működő lesz arra nézve, hogy kiszorítsa az özönével 
megjelenő, sietve kiadott kész prédikácziós-könyveket. 

EGYHÁZ. 

A kunszentmiklósi lelkészválasztás. Érthető az 
a nagy érdeklődés, a mely nagyemlékű püspökünk, dr. 
Baksay Sándor örökének, a kunszentmiklósi lelkészi 
állásnak mikénti betöltése iránt mindenfelől megnyilvá-
nult. Mint már előző számunkban is jeleztük, három ifjú 
lelkész köré csoportosultak a kunszentmiklósi választói 
jogosultsággal bíró hívek. Mult vasárnap folyt le a vá-
lasztás jó renddel és a helyzethez illő nyugalommal két 
küldöttség előtt. A választás kimenetele bizonytalan volt; 
mind a három párt erős volt, úgy hogy az első válasz-
tásnál egyik jelölt sem nyert abszolút többséget; Vargha 
Tamás budapesti hitoktató lelkész 199, Somogyi József 
fülöpszállási lelkész 158 és Szappanos Gyula alsónyéki 
(Tolna m.) lelkész 145 szavazatot nyert. A pótválasztás-
nál Vargha Tamásra 262 és Somogyi Józsefre 163 sza-
vazat esett s így 99 szótöbbséggel Vargha Tamás. dr. 
Vargha Gyula kereskedelmi államtitkár fia, nagy püs-
pökünknek, Szász Károlynak unokája, az ifjú lelkészi 
generáczió egyik legkiválóbb, nagy reményekre jogosító 
tagja lett a győztes a két érdemes jelölt mellett. Áldott, 
Istennek és embereknek tetsző legyen szolgálata ott, 
abban a nagymultú gyülekezetben I 

Egyházmegyei választás. A pesti ref. egyházmegye 
szept. 21-én tartott közgyűlésében lelkészi nyugdíj-, öz-
vegy-, árva-, gyámintézeti és közalapi pénzkezelőjévé 
Ory Lajos dunabogdányi lelkészt választotta meg. 

Egyházmegyei gyűlés. A pesti ref. egyházmegye 
f. hó 21-én d. e. tartotta a theol. akadémia dísztermé-
ben évi rendes közgyűlését, melyről lapunk jövő számá-
ban adunk részletes jelentést. 

Ref. tábori lelkészi hivatal is van aug. 1. óta 
Budapesten. A ki katonahozzátartozójának vallásos iratot 
vagy imádságos füzetet akar küldeni, az csak forduljon 
nyugodtan, akár személyesen, akár levélben, a hivatal-
hoz. Czíme: VII., Abonyi-utcza 21. (Reformátusok Szék--
háza.) Hivatalos órák: naponkint d. e. 10—12 ig. Tele-
fon : 32—30. Ajánljuk vidéki lelkésztársaink ügyeimébe. 

Nagykörösön a ref. egyház és tanintézetei e hó 
19-én d. e. 9 órakor tartott istentiszteleten rótták le 
kegyeletes megemlékezésüket az egyházkerület nagy 
halottja, dr. Baksay Sándor püspök iránt. Imádkozott 
Bakó József lelkész, alkalmi emlékbeszédet mondott 
Patonay Dezső lelkész. A perselyben begyült összeget 
a katonáknak szóló vallásos iratok beszerzésére küldte 
be az egyház. 

Magyar istentisztelet Karlsbadban. Vargha Sándor 
komáromi lelkész írja a következőket: Azt hiszem, nem 
lesz érdektelen, ha közlöm, hogy mint itt üdülő beteg, 



többször felkerestem a helybeli kórházakban ápolt nagy-
számú beteg magyar katonát s egy budapesti lakos, 
izraelita vallású beteg katona : Hartmann József kérésére, 
a melyhez csatlakoztak a többi más vallású (ref. bizony 
kevés van) katonák is, magyar nyelvű ref. istentiszte-
letet tartottam. A helybeli ág. ev. vallású lelkész: lic. 
Feller Kamilló úr ezen szavakkal engedte át templomát: 
„matyr emprnek nincs párja!- Az aug. 27-én tartott 
istentiszteleten ő maga volt szíves orgonálni r a XLII. 
zsoltár dallamát, kijövőre pedig a Himnuszt. Úgy kato-
nák, mint polgári betegek szép számmal, mintegy 200-an 
jelentek meg valláskülönbség nélkül s bizony — az ő 
tauuságtételük szerint — nagy lelkesedéssel és buzgó-
sággal énekeltek és hallgatták az Úr igéjét. 

Adományok. A sebesült és hadbavonult katonák 
lelkigondozását szolgáló vallásos iratokra újabban a kö-
vetkező adományok érkeztek az egyházkerületi pénztár-
nokhoz : Nagykőrösről 20*68 K, a Baksay Sándor emlék-
istentiszteleten begyűlt perselypénz. Ez valóban szép 
és követésre méltó. B. e. püspökünk bocsátotta ki a 
kérő szózatot; szép, ha az emlékének szóló istentisz-
teleteken begyült perselypénzt erre a czélra adjuk. 
E. Szabó Dezső gráczi ref. tábori lelkész 2 K-át küldött 
a következő sorok kíséretében: „Ezt a kis összeget 
Szász Gábor 60-ik gyalogezredbeli katona küldi, a ki 
súlyos betegségben szenvedett; az összeg átadásakor 
ezt mondotta: Lelkem egyedüli vigasztalást abból a kis 
imakönyvből nyert, a mit tisztelendő úr adott. Jusson 
más szenvedőnek is. Vajha más szenvedőnek is jutna, 
de egy idő óta, írja a lelkész, semmit sem kapok . . ." 
Magyarrétfalu ismét 2 K-át küldött. Ezeknek az ado-
mányoknak összege 24'68 K. Eddig begyűlt 794916 K. 
Ebből, mint már több ízben jeleztük, az erdélyi egyház-
kerület 1500 K-át küldött és így ez az egyházkerület 
ezen összegnek megfelelő értékű ima- és más vallásos 
füzetet küldött a dunamelléki pénztári hivatal útján a 
Konventhez az általa közvetlenül beküldött nyomtatvá-
nyokon kívül. Az eddigi kiadás 7535" 11 K (a mult szám-
ban téves szedés volt). Rendelkezésre áll még 414 05 K, 
a melyből a most megrendelt 20,000 Harmatcsepp nyo-
matási költsége sem nyer fedezetet. A pénztári hivatal 
ez úton is további adományokat kér sürgősen 1 Még sok-
sok ezer ima-, Koszorú- és más füzetre lesz szükség a 
hadbavonultak és itthonmaradottak közötti kiosztásra. 
Most újabban énekes-könyvekért folyik "az ostrom."jErre 
is sok ezer korona kellene! A beérkezett adományokról, 
ezek hovafordításáról a pénztári hivatal a kerületi szám-
szék előtt fog beszámolni. 

ISKOLA. 

A budapesti ref. theol. akadémián f. hó 18-án 
d. e. 10 órakor volt a díszteremben a tanév ünnepélyes 
megnyitása. Közének után Petri Elek püspök kért imád-
ságban áldást az új év munkájára. Ezután dr. Pruzsinszky 
Pál igazgató mondott lapunk vezető helyén egész ter-
jedelmében közölt megnyitó beszédet, a melynek tárgya 
a régi magyar prot. irodalomnak tanulmányozására való 
lelkes felhívás. Az ösztön- és segélydíjak kiosztása után 
a Himnusz éneklése zárta be az ünnepélyt. 

A sárospataki főiskola tan év megnyitó ünnepélye 
f. hó 10-én volt. Résztvettek ezen a főiskola főgond-
nokai: dr. Tüdős István püspök, Dókus Jenő kerületi 
főgondnok, Dókus Gyula, a főiskola világi gondnoka és 
az igazgatótanácsosok. Az ünnepély egyik kiemelkedő 
mozzanata volt a presbitériumok szavazatával megválasz 

tott új lelkészi gondnoknak, Komjáthy Gábornak be-
iktása. A tanévmegnyitó beszédet Roboska József, az új 
főiskolai közigazgató mondotta. 

EGYESÜLET. 
A Lorántífy Zsuzsánna-egylet Család-utczai hadi-

kórházában szép ünnepély volt szeptember hó 4-én, szom-
baton a kórház egyéves fennállása alkalmából. Az es-
télyi, mely iránt különösen a tisztviselőtelepi társadalom 
részéről meleg érdeklődés nyilvánult meg, Victor János, 
a kórház igazgatója nyitotta meg, hálaadással egyrészt, 
hogy a 40 ágyas kórház a háború kitörése óta lelki és 
testi sebeket egyaránt kötözhetett, de azzal az óhajtással 
másrészt, hogy a következő esztendőben visszaadathassék 
a kórterem eredeti rendeltetésének. A diakonisszák ének-
karának éneke után Koller Alfréd művészi hegedűjátéka 
következett. Azután Martin Anna adott elő vallásos éne-
keket, énekszámát többször is meg kellett ismételnie. 
A kórház sebesültjeinek hálája is megnyilatkozott; meg-
hatott, őszinte köszönetüket tolmácsolta egyik társuk, 
Pap Gyula, a kórház főorvosa, Müller Matild főnöknő, 
Victor János igazgató s mindazok iránt, kik a gyógyítás 
és ápolás nehéz munkájában részüket kivették. A szép 
ünnepélyt MurakÖzy Gyula s.-lelkész beszéde zárta be. 

Nagy hagyaték. A pesti magyar egyház fasori fő-
gimnáziuma és a Prot. Árvaegylet a nemrég elhunyt 
Kéler Terézia végrendelete szerint ennek milliós hagya-
tékából egy-egy negyedrészt kapnak. A harmadik negyed 
a Stefánia gyermekkórháznak jutott, a negyedik negyed 
több jótékonyczélú egylet között fog felosztatni, köztük 
a budapesti Tabitha Jótékony Nőegylet is, ezen rész 
5%-ában részesül. A budapesti Kéler-család egyik tagja 
újból fényes bizonyságát adta ezen nagy hagyatéka által 
törhetetlen, hűséges egyházszeretetének. 

G Y Á S Z R O V A T . 
A kassai cs. és kir. tábori papság a mélységes 

fájdalom igaz érzetével jelenti, hogy szeretett kartársuk, 
Vincze Sándor cs. és kir. ref. tábori lelkész, kőszeg-
remetei rendes lelkész, hivatása önfeláldozó teljesítése 
közben szerzett hosszas betegség után t hó 19-éu este 
10 órakor, életének 28-ik évében az Úrban csendesen 
elnyugodott. A jó pástzor életét adta az ő juhaiért. — 
Az elhunyt kiváló képzettségű ifjú lelkipásztor fia volt 
a kiváló és nagyhírű ujsóvéi lelkésznek, Venetianer Sán-
dornak. Kora elhunytát mélyen fájlaljuk. 

Gerely József, az „Egyházi Közlöny" szerkesztője, 
a Kath. Sajtóegyesület főtitkára, életének 44-ik évében 
Budapesten elhunyt. Mint budapesti hitoktató kezdte 
pályáját. Akkor írta a „Képes Bibliát", a mely a kath. 
népiskolák legelterjedtebb tankönyve. Az Ő agitácziója 
folytán alakult a Kath. Sajtóegyesület, indult meg a 
nagy sajtómozgalom, és létesült sajtó-vasárnapok intéz-
ménye, a mely több mint félmillió koronát juttatott a 
kath. sajtó segélyezésére. Az egyháza érdekében telje-
sített nagy munka őrölte meg gyenge testi szervezetét. 
Kollégiális részvéttel emlékezünk meg kora elhunytáról. 

Dr. Kristóf Györgyné, szül. Bnrtha Irma f. év 
és hó 6-án este 7 órakor 31 éves korában, 11 évi boldog 
házasélet után, hosszas és kínos, de csodálatosan bízó 
lélekkel viselt szenvedés után csendesen elhunyt. A meg-
boldogultat dr. Kristóf György szászvárosi kollégiumi 
tanár 5 gyermekével és széleskörű rokonság gyászolja. 

FHpIös szerkesztő B P a p István 



D I F r i F D ftTTft gőzüzemre berendezett csász. 
I \ l L v J L < l \ v i i 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. kiállításokon kilün-
tctve. Kedvező fizetési feltótelek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, esőrendszerű (pneu-
matikái) tartós neirieshangú 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 

HIRDETÉSEK. 

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., Cgyetem-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. 

Pénzét visszafizetem, ha 
tyúkszem, szemölcs, 
bö r kemény edéseit 
„Kia-feaizsam" 3 nap alatt gyökerestül ki 
nem irtja. Ezrekre menő liála- és köszönöiratok. 
Ára I kor., 3 tégely 2V« korona. 
Ria-művefc Kassa, I. Postaitok 12/P 

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 17V-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. 

Sebesült KatonáK szóraKoztatására különösen alkalmas 
a „Koszorú" czímen eddig megjelent 210 füzet, melynek 
ára számonkint és példányonkint 8 fill. Ha egyszerre 
legalább 500 példány (40 kor. értékű) lesz megrendelve ós 
a pénzt előre megkapjuk, 25°M,-os árengedményt adunk, de 
a postaköltséget a megrendelő viseli. A füzeteket a „Ref. 
egyetemes konvent" által sebesült katonák részére kijelölt 

számokból válogatjuk egybe. 

Hornyánszhy ViKtor KönyvKiadó-
hivatala Budapest,V., AKadémia-u.4. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 
A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és k i t ű n ő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mil l ió korona 
évi áruforga lommal . 

BIRÓ Ml KLÓS 
k ö n y v n y o m d a i műin téze te 

Budapest, IX., Ráday-utcza 26 Telefon 
J. 29-33 

Modern művészi kivitelben 
készít lapokat, könyveket , 
meghívókat, egyesüle t i és 
minden egyéb nyomtatványt 



GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz-, jégkár és betöréses lopás 
ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok díjaráilyukban 
részesülnek. 

A lefolyt 14 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
üzlet 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 2,550.760 K 
Tartalékok 4,461.015 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kiű-

zetett tűzkárokban 15,050.000 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kiű-

zetett jégkárokban 7,072.000 K 
Biztosított érték tűzben 1914. évben . . 960,000.000 K 

„ jégben „ „ . . 63,500.000 K 
Életűzlet állománya 19,013.428 K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„GOND VISELÉS" 

Országos Közp. Segélyző Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-lér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig ter jedő temetési segélybiztosítást nyújt, népbizosílási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 

Harmadik Kiadásban 
most jelent meg 

a hazai protestáns egyházak n a g y ímádságírójának 

Szolnoky Gerzsonnak 

HÁBORÚS IDŐK 
IMÁDSÁGOS KÖNYVE 
hadbavonultak és azok családjai számára czímű munkája. 

Tartalmaz 55, a gyorsan változó viszom ok között is 
minden alkalomra és úgy a katonák, miat az itthonmara-
dottak számára megfelelő imádságot, ezenkívül zsoltárokat 
és dicséreteket. 

A 160 oldalra terjedő 12V2X8V2 cm. nagyságú, 
zsebbe tehető imádságos könyvnek bolti ára díszes ke-
mény kötésben 1 korona, 10 darab vételnél 90 fillér, 

100 darab vételnél 75 fillér. 

Kapható 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 

DEBRECZENBRN. 

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 I U s z á m • T e l e f o n : J ó z s e f 3 4 — I C K 

Elvállalnak minden-
nemű, az építési szakba 
vágó munkálatokat, 
tervezéseket, költség-
vetésekkészítését, épít-
kezések keresztülvite-
lét, valamint régi épü-
letek átalakítását, stb. 

Na gy gya korlattal bíró 
speczíálisták templo-
mok és iskolák terve-
zésében és építésében. 
Szegény egyházgyülekezetek-
nck iskolák és templomok, 
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. .. .. .. .. .. 

R»5oSl Hfc J £ £ 52 É«f TEPSTF k 
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R J M / W T V / E T O , 
( M Ű M e l f ő r e " d ű bársonyból, fáMM 

s e l y e m h i m z e s s e l , b á r -
m e l y blúzhoz viselhető 

ára 75.— kor. 
Kosztümök, 
:: Kabátok,:: 
Pongyolák, 
:: Blúzok :: 

ilnHxH;^ nagy választékban ( M k í k M k Í ) 

SJE-RIN l Ó Z S E T 
c s á s z . é s kir. ^udvari szállító 

BUDAPEST, IV., KÁLVIN-TÉR1 

HÁBORÚS EGYHÁZI IRODALOM 
BIRTHA JÓZSEF. Háborús beszédek és imák . . . 
FÜLÖP BÉLA. Búcsúztatók. Hadban elesettek felett . 
KISS JÓZSEF. Egyházi beszédek világháború idején 
Dr. LENCZ GÉZA. Beszédek és imák háborúi alkal-

makra. H. kötet 
LUKÁCSY IMRE. ímé hamar eljövök. Egyházi beszédek 
SOÓS KÁROLY. Isten és haza mindenünk . . . . 
SZAPPANOS GY. Istenre bízom magamat. Egyházi be-

szédek 
SZENTKIRÁLYI K. Imádságok és beszédek háborús 

időben 1. kötet. - . 8 0 ; II. ; III 
SZÜTS L. Egyházi beszédek háborús alkalmakra 

- .50 
1 — 
3.40 

• ) . — 

1.80 
1.20 

3 — 

- . 5 0 
1.20 

LUKÁCSY I. Krisztus visszajövetele. Fűzve 4.20 ; kötve 5 — 
DR. SZABÓ ALADÁR. Jézus élete. Fűzve 3.— ; kötve 5 — 
IFJ. SZABÓ ALADÁR. A boldogság feltételei. (Nyolcz 

elmélkedés) 1. -

IFJ. VICTOR JÁNOS. Jézus önarczképei. (Hat elmél-
kedés) 2.— 

LEGÚJABB HÁBORÚS IMÁDSÁGOS-
KÖNYVEK: 

BIRTHA IÓZSEF. Őrangyal . Imakönyv katonák és itt-
honmaradottak számára —.30 

KERESZTESI KÁROLY. Ima, szükség s háború idején —.25 
MURÁNYI JÁNOS. Szüntelen imádkozzatok! . . . - . 2 0 
NAGY : Ne félj, — csak higyj ! —.20 

EGYÉB THEOLOGIAI ÚJDONSÁGOK: 
BERNÁT ISTVÁN. Az igazi élet felé . . . . . . 1.20 
KIRNER A. BERTALAN. Betegápoló lelkész munkája 

a világháborúban —.50 
KISS GÉZA. Üj Magyarország és keresztyénség . .1 .— 

VILÁGHÁBORÚ PONTOS TÉRKÉPEI 
Á 2.50 KORONA. 

Galiczia, Olaszország, Szerbia, Francziaország, 
Oroszországban (Szibériában) levő hadifoglyok 
térképei 1 -

Kaphatók: 

Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R c s . ÉS KJR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 6 2 6 1 5 . 



PROTESTÁNS 

EGYHAZhlSKOLAI LAP 
Megjelenik minden vasárnap. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IX., Ráday-utcza 28., a hová 
a kézir;tto};, előfizetési ós hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és kiadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
BILKE1 P A P ISTVÁN. 

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

Belsó munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Sebestyén Jenő, 

Tari Imre dr. es 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, nvolczad oldal 5 K. 

TARTALOM. Az Élet Könyvéből: Erő. p. Vezérczikk : A gyermekekért. Cs. I. — Krónika: A javíthatatlanok. — Tár-
eza : Apróságok dr. Baksay Sándor püspök életéből. Két levél. — Belföld: A pesti ref. egyházmegye közgyűlése. 
Custodius. Néhány közérdekű adat. László Levente. — Irodalom. — Egyház. — Iskola . — Egyesület. — Gyász-
rovat. — Hirdetések. 

Az Élet Könyvéből. 
Erő. 

. . . Jézus pedig mondá ne-
kik: A ti hitetlenségtek miatt. 
Mert bizony mondom nektek: 
Ha akkora hitetek volna, mint 
a mustármag, azt mondanátok 
ennek a hegynek : Menj innen 
amoda és elmenne ; és semmi 
sem volna lehetetlen nektek. 

Máté 17.,0. 

Ez az optimizmus nagy evangéliuma. Nem a győ-
zelemben örvendező, hanem a leverettetés fájdalmas ér-
zései között vergődő tanítványoknak mondotta Jézus. 
Könnyű optimistának lenni sikerektől koronázott munkák 
és küzdelmek között. Akkor, a midőn megnyílnak az 
akadályok vaskapui és leomlanak Jerieho kőfalai. De 
lehet-e szomorúbb látvány, mint a vert sereg vissza-
vonulása, különösen, ha ez kárörvendő, gúnyolódó, ellen-
séges hangulatú tömegek sorfala között történik. 

Pedig ilyen volt a tanítványok helyzete ott, a meg-
dicsőülés hegyének lábánál. Ott volt nagy összecsapásuk 
az ellenséggel és ott történt csúfos vereségük. Ezt ol-
vassuk: „És elvittem őt a te tanítványaidhoz, ós nem 
tudták őt meggyógyítani"! 

Képzeljük csak magunkat helyzetükbe. Ott van a 
gonosz szellem által gyötört, kínok között vergődő tűzbe-
vízbe eső beteg, a kit a gyermekével együtt érző, gyöt-
rődő atya tett oda a tanítványok lábai elé. Sokaság áll 
körülöttük ellenséges indulattal, czinikusan, kíváncsian. 
És kezdődik a munka, a küzdelem . . . Mindhiába, a 
gonosz szellem nem tágít: nincs gyógyulás, győzelem, 
csak szomorú meghátrálás, szógyen, kétség, lemondás : 
„Nem tudjuk meggyógyítani". 

Hányszor kell osztoznunk a tanítványok szomorú 
tapasztalatában! Foly a küzdelem ma is a kínzó és a 
porba, testi, lelki nyomorúságba taszító szellemek légió-
jával ! És ki az a ki a küzdelemben nem érezte a csaló-

dás, a hiábavaló küzdelem mélyen leverő érzését?! 
Hányszor kell felzokognunk: „Hiába fáradtam, semmire 
és haszontalanra költöttem erőmet!" 

De hát miért nincs siker, miért késik a győze-
lem? . . . „A ti hitetlenségtek miatt," mondja Jézus. 
Rövid, egyszerű és minden szépítgetés nélküli megálla-
pítás egyetlen szóban : „hitetlenség". Nincs bennetek hit, 
bizalom, nincs bennetek erő, innen a tehetetlenség, a 
leveretés minden fájdalmával és szegy enével . . . Legyen 
hitetek! Oh, csak egy mustármagnyi! A hitben erő van 
mérhetlen mértékben. „Mit csináljunk, hogy az Isten 
dolgait cselekedjük?" kérdezték a tanítványok és a 
felelet ez volt: „Isten dolga, hogy higyjetek abban, a 
kit elküldött". (Ján. 6 .28-29.) íme, a hit energiája, a mely 
erőt ad Isten dolgainak cselekvésére! Azé a hité, a mely 
összekapcsol bennünket az élő örök Istennel, az ő ke-
gyelmének mindenhatóságával, a mely által kegyelmet, 
erőt veszünk kegyelemre. 

Mustármagnyi hitet! s vele hegyeket mozdító erőt 
vezetek ! Csodálatos erő. De nem ütközünk meg e kijelen-
tésen. Egy szemernyi rádiumban annyi energia van, a 
mely elégséges sok tonna súlynak egy mértföldnyi ma-
gasságba való felemelésére. A szellemvilágban a hit a 
legnagyobb erő, az tudniillik, a mi a hit által lelkünkbe 
költözik. 

„És vesztek erőt . . . " hangzott az ígéret a tanít-
ványok felé. És vettek erőt: nyelveknek, gyógyításnak 
ajándékait; vettek hatalmat, a mellyel „kígyókon, skor-
piókon, az ellenségnek erején tapodtak, országokat győz-
tek le, megoltották a tűznek erejét". 

Nekünk is szól az ígéret. Mily nagy szükségünk 
van nekünk is erre az energiára. Szenvedések özöne 
vesz körül bennünket; légió azoknak száma, a kik az 
egyháztól enyhülést, vigasztalást várnak a maguk és 
szeretteik számára. Mily szomorú és lesújtó lenne az 
ítélet: „én elvittem őt tanítványaidhoz, de nem tudták 
őt meggyógyítani". A „tanítványoknak" most nem lehet 



kifogásuk, hogy nincs velünk a Jézus. Velük van egész 
hatalmával, minden erejével mind a világ végeztéig. 

Hova menjünk hát, hogy ne, érjen megszégyenítés, 
csúfos vereség erőtlenség, felszereltség hiánya miatt ? 
A hitnek forrásához, Fejedelméhez és bevégzőjéhez 
megyünk és esdően mondjunk: Adj nekünk hitet, hacsak 
mustár magnyit és általa erőt, hogy tudjunk gyógyítani, 
hatalmasságokat legyőzni . . ., hegyeket megmozdítani! 

p,-

A GYERMEKEKÉRT. 
Budapesti protestáns körökben felséges mozgalom, 

sokat ígérő vállalkozás indult meg szept. 29-én, a mikor 
dr. Szabó Aladár meghívására a különböző evangéliumi 
egyletek képviselői gyűltek össze a ref. főgimnázium 
dísztermében, hogy megbeszéljék: mi módon lehetne az 
eddigi szórványos, megerőtlenedett s inkább csak kísér-
letező vasárnapi iskolai munkát erőteljesen, valóban 
magyar és keresztyén szellemben megújítani, felvirá-
goztatni. 

Képviseltette magát ez előzetes értekezleten az 
evangélikus egyház, a Lórántfí'y-egylet, a Bethánia, a 
keresztyén ifjúsági egylet, a diákszövetség, a vasárnapi 
iskolai szövetség és a sajtó. 

Az értekezleten jelenlevők többek hozzászólása után 
egy akarattal elhatározták, hogy nov. 1-én a ref. theol. 
akadémia dísztermében konferenciát tartanak abból a 
czélból, hogy a különböző evangéliumi egyletek munkás 
tagjai szívére kösse a gyermekek lelkének meleg gon-
dozását a vasárnapi iskolák útján a családi nevelés és 
iskolai vallásoktatás értékes munkájának kiegészítése 
képen. 

A konferenczia tárgyai lennének: az evangélium 
és a gyermekek; a keresztyén családi nevelés; a gyer-
mekirodalom; a vasárnapi iskolák szükségessége; a vasár-
napi iskolai tanító jelleme. 

Előadókul a következő illusztris keresztyén mun-
kások kérettek fel : dr. Vargha Gyuláné, Ráffay Sándor 
ev. lelkész, dr. Szabó Aladár, id. Viktor János és ifj. 
Viktor János. E konferenczia sikerétől függ, hogy később, 
alkalmas időben egy vasárnapi iskolai tanfolyam szer-
veztessék, tekintettel arra, hogy kevés munkás van ahhoz 
a 10—15,000 gyermekhez képest, a kikre egyelőre szá-
mítunk. 

Melegen üdvözöljük ezt a mozgalmat. Ennél al-
kalomszerűbb és keresztyénibb gondolat alig foglalkoztat-
hatja azokat, a kik komolyan, előrelátással foglalkoznak 
a magyar nemzet jövőjével. A gyermek a legdrágább 
földi kincsünk és a nemzetünk jövendő ereje, vagy gyen-
gesége. Érdemes foglalkozni vele mindenképen, de külö-
nösen érdemes foglalkozni a gyermek lelkével, ezzel az 
isteni szikrával, Istennek még kevésbbé eltorzított képe 
másával. A háború barázdát vont a gyermek-szíveken is. 
Most kell elvetni az isteni magot, hanem akarjuk, hogy 
konkoly vettessék el. Hogy milyen lesz a jövőnk, az 

attól függ, hogy miként neveljük fel gyermekeinket. 
A jövőben, egy elképzelhetetlenül erős Magyarország is 
keserves próbáknak lesz kitéve. Neveljük a jövő magyar-
ságot az Isten által nyújtott legfelségesebb eszközökkel 
sa az Isten által küldött legnagyobb Mester lábainál, 
akkor nem félhetünk a jövőtől, akkor kiheverjük mostani 
veszteségeinket., akkor magyar Sionunk fénye messze 
fog ragyogni. 

Hisszük, hogy a mozgalom Isten indítására törté-
nik és diadalmasan fog előre menni. Hisszük, hogy a 
protestáns férfiak és nők százai fognak odaállni a buda-
pesti gyermekek oldala mellé a Krisztus igéivel, szere-
tetével, bölcsességével, szent Lelkével. Hisszük, hogy 
sok ezer félénk, fázó, éhes, szegény gyermeklélek fog 
a vasárnapi iskolákban megbátorodni, felmelegedni, meg-
elégíttetni és meggazdagíttatni. Isten folytonos kegyelnie 
legyen a mi gyermekeinkkel! Cs. 1. 

K R Ó N I K A . 

A ja 7)Uhatlanok. 

Egy hősi halált halt írónak holttestét hazaszállí-
tották. A kerepesi-úti temetőben a Budapesti Újságírók 
Egyesülete a család kívánságára is szép „orácziós" ke-
resztény temetést rendezett beszenteléssel. „. . . olyan 
emléket, a minőt Székesfehérvár szent és tudós püspöke 
emelt szegény bajtársunknak a világ semmiféle Krőzusa 
sem kaphat", ilyen paradoxonnal jellemezte a síri beszé-
det az újságírók elnöke. Olvastuk a beszédet, valóban 
szép volt, különösen az a része, a melyben arra reflek-
tált, hogy Zuboly is olvasott evangéliumot ott fenn a 
harcztéren és hogy utoljára a pálma, a győzelmi vasár-
nap történetét olvasta, mert ott volt behajtva az evan-
gélium . . . De hát Zuboly tagja volta Martinovics-páholy-
nak, . Jásziéknak „testvére" és így el kellett szenvednie 
még egy harmadik temetést is, a melyen Jászi Oszkár 
volt az ünnepi szónok és monista világnézettől duzzadó 
beszédében a köteles kegyeletes szavak mellett jónak 
látta alaposan megmosdatni, fölényesen lekicsinyelni „a 
népektől elvált hazákat", „a kardcsörtető naczionalistá-
kat és háborúra uszító vallásos metafizikátSietünk 
kijelenteni, hogy a szabadkőműveseknek és különösen 
a Martinovics-páholynak ezt a kirukkolását a Világ"-on 
kívül az összes napilapok is elítélték, vagy legalább is 
elhallgatták. Szükséges ezt tennünk, mert félnünk kell. 
hogy megint „szó éri a ház elejét" arról a részről, a 
honnan soha egyetlen egy elítélő hang sem volt hall-
ható, az eltorzult szabadkőművesség garázdálkodásai, 
aggresszív működése ellen, de a honnan különösen az 
utóbbi időben a szidalmazások, ráfogások, csodálatos mes-
terkéltséggel fogalmazott frázisos inszinuácziók özöne 
zúdul azok felé, a kik itt-ott szellőztetni merészelik a 
páholyok túlkapásait, nemzet-, vallás-, egyházellenes né-
zeteit és törekvéseit. És mindez, nemde a szent Janus-
arczú „orthodox-szabadelvűség" nevében történik?! 



TÁRCZA. 

Apróságok dr. Baksay Sándor püspök életéből. 
Dr. Vargha Gyula államtitkár, a Kisfaludy-Társa-

ság főtitkára, b. e. püspökünknek nyolcz érdekes, hozzá 
intézett levelét küldte be lapunk számára a következő 
levél kíséretében. A kedves küldeményért e helyen is 
köszönetet mondunk. 

„A Prot. Egyházi és Isk. Lap érdekes leveleket 
közölt boldogult Baksay Sándortól. Nekem is van több 
levelem tőle. Azt hiszem, e néhány irodalomtörténeti 
értékű levél közlése szintén érdekelné a közönséget. 
A nyolcz levél közül három Baksay életének egyik leg-
főbb munkájával, a magyar lliászszal foglalkozik. Sze-
rintem ez a fordítás a magyar irodalomnak egyik el-
évülhetetlen kincse, melyet azonban, sajnos, még az 
irányadó irodalmi körök sem méltányoltak eléggé. Ez 
Baksayt meglehetősen elkedvetlenítette s annál jobban 
esett neki az én őszinte csodálatom, mellyel halhatatlan 
művét tekintettem. 

A tréfás nyelvészeti csipkedésre egy statisztikai 
kérdőív adott alkalmat. A két költeményt a „Mustár-
magénak küldötte. Az egyik, a „Vakond", Aranyra 
emlékeztető, mesteri módon van elbeszélve. 

A „Búcsúzás" cz. verset boldogult ipam, Szász 
Károly akkor írta, mikor a kunszentmiklósi papságtól 
megvált." 

I. 
Kedves Gyulám! Nagy fát mozgatsz, sőt vénet. 

Mindazáltal nem térek ki óhajod elől határozottan. Leg-
alább nem szomoritalak el, mint te engem megbúsítottál 
a Galamboki Galamb versei alkalmából. 

Éppen egy hónappal kellett volna korábban dön-
getned meg a kerítésemet, akkor könnyebben ugrottam 
volna a tánczba. Most pedig csak ennyi, a mit mondhatok : 

Januar 22-ken értesítelek, lesz, s lett é valami a 
Menelaos gyógyulásából vagy sem. Ezen ideig igyek-
szem elkészülni, s e készület alapján igenlő, — s ha 
sok halott vagy papválasztás lesz, tagadó választ adni. 

Nem vesztesz a várakozással, mert úgy gondolom, 
hogy másfelé is bekopogtatsz, s azt a múzsát öltöd ka-
rodra, a kinek készen a stafírungja. 

B. Ú. É. K. Xtm. 895 Decz. 30. 
Szerető barátod Baksay S. 

II. 
Kedves Barátom. Köszönöm szíves fáradozásodat, 

és, ha nem sajnálod, kérem azt továbbra és a továb-
biakra nézve is. intézd az iliászi énekek dolgát egész 
teljhatalommal, s ha ezt a teljhatalmat a fordító lelkére 
is ki tudnád terjeszteni olyképpen, hogy egy kicsit job-
ban sietne vele, s bevégezhetné, mielőtt érte jönne a 
bíborsziuű halál : bizony bele szőnélek valahol az Iliászba. 

Hogy bele egyezem é ebbe vagy abba ? . . . Kész-
séggel beleegyezem s köszönettel is veszem, ha a hono-

rárium a különlenyomat ívei után utalványoztatik. A mint 
számítgattam, a 4 ének szöveg 7 ívet tenne, — és ezt 
kompendiumnak kicsiny - - megtoldanám s meg is told-
hatnám Márczius végéig az 5-k énekkel, s ezzel 9—10 
íves lenne a füzetke. Ha a Társaság jónak látja ezt. 

Úgy gondolom s úgy értem, hogy a különlenyomat 
eszközlése az én dolgom és risicóm: azaz a társaság meg-
engedi, hogy az évlapokban kiszedett sorokat én tördel-
tethessem újra, s nyomathassam a szokott kiadványok 
alakjában, tetszésem szerinti mennyiségben saját költ-
ségemre : a mely esetben nekem a szedés és nyomatás 
megkezdése előtt kell a nyomdával szerződnöm. 

Erre nézve adj még egy pár szót felvilágosításul 
nekem. Valamint arról is: mikorra s hova kihez kell 
nekem a kéziratot beküldenein ? Elég lesz-é Martius 
közepe táján, a Bp. Szemle Martiusi száma megjelenése 
után, mely a IVk éneket fogja hozni ? 

Szíves üdvözlettel szerető barátod 
Xtm. 1896. febr. 19. Baksay Sándor. 

III. 
Kedves Barátom ! Az én karácsonyi örömömet meg-

hozta leveled. Megvallom, számítottam is rá, mert ki vett 
volna tudomást a „bundás" Iliászról, ha te nem, az alább 
jelzett okoknál fogva; és miképp mertem volna én az 
alább jelzett okokat jelezni, ha te egy ilyen levéllel nem 
provokáltál volna ? 

Tudd meg tehát, hogy a „bundás" Iliász érdeme, 
vagy szégyene egy és pedig jó részben a tied. Nálad 
nélkül nemcsak Hektor, de Patroklesz, sőt a nyavalyás 
Dolosz is élnének még most is. Az ő magyar rímekben 
való kivégeztetésükben a consiliator maleficus (Tiveojia) 
te voltál; mert míg más rím = izzadó a maga keserves 
munkájában a múzsához fohászkodik: „Bsá segíts!" én 
ilyen óráimban tehozzád fohászkodtam ihletért: „Gyula, 
ha bele ugrattál, segíts!" 

Megsegítettél, köszönöm ! Megáldjon érte Isten, és 
adjon egymásra következő vidám és boldog napokat a 
következendő esztendőben, és az arra következő sok-
szánni többiekben ! 

Kunszentmiklós 1901 Dec. 26. 
Szerető barátod Baksay Sándor. 

IV. 
Kedves Barátom ! Egy csomó B jegyű kérdőív ju-

tott hozzám, nem tudom mi czélból, mert komitiva nem 
jött vele, s mivel titkárom bontotta fel és iktatta, borí-
tékát sem láttam. — Én ezt már egyszer beterjesztet-
tem, a mit azonban nemcsak nem panaszolok fel (hiszen 
egy perez alatt készen van az egész), sőt örvendezve 
ragadok meg mind kedvező alkalmat másnemű panaszom 
kiöntésére. 

Nem tudom, az ortho- vagy neológiának rój jani é 
fel a kérdő ív 8k rovatában éktelenkedő „használatos" 
szónak lábrakapott gyűlöletes alkalmazási módját ? Mikor 
látom, hogy egy egy ötletszerűleg odavetett soloeeismus 



mily könnyen áthatja irodalmunkat, hivatalos nyelvünket, 
főként pedig a kálvinista papságot ós tanárságot, igen 
elbúsúlom magamat, mert azt hozom ki belőle, hogy 
beszélünk ugyan magyarul, de érzésünk és gondolkodá-
sunk nem magyar. Hagyján az affektált etimologizálás, 
mely szól botrám/koztató egyezségről, házasok viszály-
kodásáról: de mikor a logikai distinctiókat töröljük ki 
nyelvünkből: akkor a nyelv sorsa aggasztó! Mikor az 
örmények mészárlásáról írnak, ki vélné, hogy ott az 
örményeket mészárolják? Tisza Kálmán abczugolása, hogy 
akkor nem Tisza Kálmán abezúgol ? Remélhető, hogy 
ezen a nyomon, ha Tisza István nagy ordót kap, Tisza 
István kitűnéséről fognak megemlékezni, végre a kál-
vinista ajkakról Isten nevének megszenteltetése s a pá-
pistákéról a Jézus Krisztus dícsértetése el fog enyészni. 

„De hagyjuk ezt, inkább igyunk" a kérdő ívből. 
A XIXk század végéig használatos volt az orvosság 

a betegnek ; a virgács, bölcs Salamon szerint, a gyer-
meknek ; az eső, hó, napfény maga idejében a vetés-
nek ; a jó tanács a tanácsban szűkölködőnek. 

Es a XIXk század közepéig a használ (prosum) 
középigét csak dativussal ismertük ; ellenben a mai hasz-
nál (accusativust vonzó közópigét) czeruzát, az írásra, 
vesszőt a fenyítésre (utor) a magyar ember él velé-xel 
adta vissza. 

Ezekhez képest a 8. p. így volna igaz magyarság-
gal: „Egyéb, név szerint megemlítendő egyházi szolgá-
latban mely nyelven (quonam idiomati és nem quali idio-
inati) teljesíttetik a szolgálat, — vagy mi — melyek a 
szertartási nyelvek. 

A 7. mely nyelven, mely időközökben . . . 
Láthatod, hogy semmi dolgom. Egyébként pedig a 

70k dicsérettel szólva 
Légyen használatos néktek 
Az én kegyes beszédem 
És minden jóra intésem. 

Xtm. 1904 Aug. 21. Szerető barátod 
Baksay Sándor. 

V. 
Kedves Barátom. Töresd össze székemet a Kis-

faludyban, s hirdettesd ki a Lidón, hogy én hitelvesztett 
vagyok. Odysseus még mindig Kalypso kebelén sir és 
nem tud elszabadulni. 

Más szóval: nincs módomban felolvasást tartani, 
mindaddig, míg valamely jóakaróm fogságba nem vet 
egy pár hónapra, mint Luthert hajdan. 

Azt se mondom: bocsáss meg! Sőt csak szidj tel-
jes szivedből, teljes erődből, s ha még ezt tudtomra is 
adod, igen megkönnyebbülök ! 

Xtm. 1908 Jan. 10. Szerető barátod 
Baksay S. 

VI. 
Kedves Barátom. Ha az ide csatolt 2 db. ódon 

rögtönzés bele illenék a mustármag keretébe, ajánld fel-
vétel végett a kegyes szerkesztőnek, a méltóságos asz-
szonynak, az én hódoló köszönetem kíséretében. 

A két kis darab előéletéből meg kell jegyeznem, 
hogy a Vakond mese valamelyik kis kalendáriumban, a 
X. parancs pedig a Bpesti Hírlapban egy tárczaczikk 
szövegében már megjelent ezelőtt circa 25 évvel; végleg 
el is feledték, nyomtatásban magamnak sincs meg, csak 
egy fakult kéziratból másoltam le. 

Most pedig előre bocsátok néhány párbeszédet: 
Tekintsd e két kis darabot — ha ne ni méltó is a névre, 
olyan ajándéknak, mint a baranyai ember kezében az 
az üveg must, vagy tányér szilva, a melylyel rektor 
Urnák azért kedveskedik, hogy írjon egy két rövid írást 
az urakhoz, hogy ne vigyék el katonának fiát; és gon-
dolj a példabeszédekre is : a) timeo Danaos etc. b) aján-
dék marhának fogát ne nézd. c) papol papol a barát, 
de vége alamizsna, d) szegény ember vízzel főz stb. 
síb , tehát küldöm ezt a vízzel főzött ódondású két dara-
bot — mert már új nem telik — megvesztegetési czél-
ból, hogy G. Gy.-t, ki a kisbirtokosok orsz. földhitel-
intézetének kis hivatalnoka, — az orsz. statisztikai 
hivatalnál délutáni munkák végzésére szervezett állásért 
fog folyamodni s néked bemutatkozni, — kérelmével 
együtt szíves figyelmedbe ajánljam. 

Az ifjú ember leendő veje dr. B. J. e.—i. ügyvéd-
nek, egykori kedves tanítványomnak: hiucillae lachrymae! 

Szíves üdvözlettel hű barátod 
Ksztmiklós 1909 Dec. 20. Baksay Sándor. 

VII. 
Kedves Barátom. Ezt a sárgult levelet felhalmozó-

dott emlékeim között fedeztem fel. Régen kaptam ezt 
Horváth Lászlónétól, kinek — (látszik rajta) — kedves 
olvasmánya volt. Küldöm neked, hogy megmentsem attól 
a sorstól, mely az én miscellaneáimra a gonoszokkal 
és fák levelfivel együtt vár. 

A két végső sor torsóvá vált, de nem az én kezeim 
alatt; próbáltam volna kiegészíteni, de nem ment. Pró-
báld te is ! 

Szíves üdvözlettel 1 hű barátod 
Xtm. 1910 Marc. 22. Baksay. 
Mellékelve volt e levélhez a következő tartalmú 

sárgult papírlap: 
Búcsúzás. 

Búsan megyek fölebb az utczán, 
Mintha rab volnék, lánczom húzván. 
Minden háznál a hol betérek, 
Sírva fogadnak s úgy kisérnek. 
Én is sirok, hogy sírni látom 
Sok jó hívem, sok jó barátom, — 
Oly jó ez a hat év emléke — 
Ugy fáj, hogy annak vége, vége . . . 
S könyűik, hogy szívemre hullnak: 
Szerzői s gyógyítói báninak ! 

Kis gyermek sírva búvik hozzám. — 
Vén asszony megcsókolja orczám, — 
Fejemre tett reszkető kézzel 
Az agg, áldásért égre néz fel, — 



Dadogva szól az erős férfi, 
Rezgő szavát csak szívem érti, — 
Hajadon lány piruló arczczal 
Egy feltolongó könynyel harczol. 
Es mind ez engem úgy 
— Sohsem lesz oly * 

A másik oldalon : 
Kedves Lacziin! Te asztalodon, ittlétem utolsó 

napján írtam e néhány sort. Kérlek tartsd meg változ-
hatlan barátságom és szeretetem emlékéül a mai napra 
és örök időkre. Szerető barátodtól ! 

1863. Jun. 16. Szász K. 
VIII. 

(Névjegyen) Boldog újévet 
Házad lelkének ! 
Házad népének ! 
Házad fejének ! 

Köszönöm a buzdító méltatást; nagyon rám fér, 
de aligha lesz láttatja! 

Kunszentmiklós 1912 Decz. 29. 

Két levél. 
Patonay Dezső nagykőrösi ref. lelkész két érdekes 

szép levelet küldött be hozzánk. Mindegyikből közlünk 
néhány részletet. 

Az elsőt Huszár György nagykőrösi tanár írta 
aug. 30-án, mint levele végén jelzi, „panyóka írással", 
egy hónalj szénán ülve, katonaládán egy kicsi sátorban, 
a melynek oldalait vadul verdesi a zimankós eső : 

„Kedves Dezső Barátom ! Az örökös testi megpró-
báltatások és lelki gyötrődések után, melyek pedig oly 
fásulttá teszik az embert minden távolabbi eszmény iránt, 
felsajog most a szívem, a midőn mindinkább közeledni 
érzem szeptember havát. Ez az időszak az ilyen magam-
fajta megcsontosodott tanárembert föl szokta más időkben 
ébreszteni szünidei álmodozásából; lelkébe új eszmé-
nyeket, új lelkesedést, új elhatározásokat önt. 

Él nem fogyó a hitem, hogy az én jó Istenem 
megengedi ínég érnem, hogy ismét és ismét átéljem a 
szeptember havában megéledő iskolai esztendő örömeit, 
reményeit, terveit . . ., hogy újra Köztetek és Mellettetek 
teljesíthessem igazi polgári hivatásomat. Most még nem 
lehet . . . Más kötelesség szólít el az édes alma rnaler 
s az öreg tomplom falai mellől. Pedig mennyit gondolok 
rájuk, hányszor körüljárom minden zegét-zugát a két 
épületnek! Ki tudná azt megszámlálni?! A könnyem 
majd kicsurran, ha vad, idegen helyen, a szabad ég 
alatt, oda nem illő környezetben énekelhetjük olykor-
olykor a jól ismert zsoltárokat. Milyen máskép hang-
zanának ezek az otthoni, egyszerű, tisztes mennyezet 
alatt, a búgó orgona kíséretében ! 

* Megfejtése Vargha Gyula szerint: 
És mind ez engem úgy megindít, 
Sohsem lesz oly jó dolgom, mint itt. 

De, ha már nem lehetek köztetek, kötelesség-
mulasztás volna, ha legalább egy-két színtelen szóval 
ne köszöntselek Benneteket és Általad az egyház és is-
kola vezetőségét, munkátokra a Mindenható Isten áldó 
kegyelmét kívánva. Róla nem is maradhat el most a 
Gondviselés áldása, hisz' a mostani öltő vésteti legjobban 
észbe, hogy mire képes a cselekvő hit s az áldozatos 
kötelességteljesítés. 

Kivált az ifjúság viaszleikébe nyomódhatik ma be 
mindhalálig kitörülhetlenül, hogy mind valamennyien a 
köznek s a közért élünk, ha kell: halunk, hogy tár-
sadalomnak, egyháznak és nemzetnek hű fia csakis az, 
a kit a „fejvakaró gond és harczos kötelesség" hevít, 
hogy az önzéstelen, munkás hazaszereteté és nem a 
„hosszú, csahos nyelvvel" hazaszeretőké az érdem és 
elismerés. 

Én újból csak nagy köszönettel és el nem muló 
hálával tartozom egyházamnak és iskolámnak: immár 
több, mint egy esztendeje istápolják türelmes szeretettel 
az én csekélységem és enyéim anyagi érdekeit. Biza-
lommal kérlek Benneteket, ne feledkezzetek meg rólam 
és szeretteimről továbbra sem, míg sorsom távol tart 
Tőletek, tartsatok meg ezután is meg nem érdemelt, 
kegyes jóindulatotokban." 

* 

A másodikat Major Aladár nagykőrösi főgimnáziumi 
rajztanár í r ja : 

„Kedves Dezső. Lepergett egy hosszú esztendő fe-
lettünk, a leghosszabb, melyet életemben átéltem. Is-
tennek hála, élek s egészséges vagyok. Ha ritkán írok 
is kedves ismerőseimnek, azért szívem-lelkem velük van. 
Különösen az iskola s a templom sokszor jutnak eszembe. 
Embereim, kik között sok a református — jász-kunok 
—, vasárnaponkint 10— 15-ös csoportokban beülnek a 
fedezékekbe s zsoltárokat énekelnek. Sok vallásos iratot 
kaptak a konventtől. A napokban küldtem el 67 K-át 
Hornyánszkynak zsoltárokért s imakönyvekért, miket ők 
rendeltek. Bárkinek épülésére szolgálhatna igazi, mély 
vallásosságuk, mit magam is igyekszem bennük ápolni 
azáltal, hogy időnkint velük együtt imádkozom. Aug. 
18-án ref. isteni tiszteletet tartottunk. Eltünk az Ur-
vacsorával is. Feledhetetlen, magasztos ünnepély volt 
Isten szabad ege alatt. A ref. pap lóháton érkezett hoz-
zánk ! Ilyen látványban nincs részük az otthoniaknak. 
E háború sok jóra tanította már az embereket s hiszem, 
hogy a béke áldásos éveiben mind ennek nyoma leszen." 

íme, mindkét levél bizonyságot tesz hithűségről, 
egyház iránti szeretetről, valamint arról, hogy buzgó, 
vallásos lelkületű tisztek milyen nagy szolgálatot telje-
síthetnek katonáink között. 

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



BELFÖLD. 

A pesti ref. egyházmegye közgyűlése. 
Szeptember 21-én, Budapesten folyt le a pesti 

traktus közgyűlése. Csendes volt nagyon. Nem csoda. 
Fegyverek között nemcsak a múzsák hallgatnak. A lenni 
vagy nem lenni kérdése mellett a máskor fontosnak látszó 
is úgy eltörpül A jövendőt készítő nagy események for-
gatagában sok milliós hadak mérkőzésének közepette 
számbajöhet-e egy kis embersziget, mely most is a bé-
kesség fejedelmének vezérletére bízza magát? „Támad-
hat-e Názáretből valami jó? . . Érdemel-e még figyel-
met, várhat-e hozzászegódést az az ügy, melyet mindig 
többen szoktak elárulni és megvetni, mint hűséggel szol-
gálni ? A pesti egyházmegye élete s most tartott köz-
gyűlése — még csendes volta mellett is — élő felelet 
e kérdésekre. 

A „kevésen való hűség8 még e nagy, világkeverő 
időkben is erény maradt, mert istenországának ügyét 
végeredményében mégsem a fegyverek döntik el. Ez ád 
különös jelentőséget a traktuális gyűlés zsúfolt pad-
sorainak s annak az emelkedett hangulatnak, mely Nagy 
Ferencz esperesnek különösen szép, ihletett lélekkel 
megírt évi jelentése nyomán támadt. Gyülekezeteink a 
sok ezer lélek Bethesda tavai, melyet a háború angya-
lának szárnycsapásai alatt erőteljes mozgásba jöttek s 
a pásztori munka gyógyhatásúvá teszi a föltámadt vize-
ket. Nemcsak a fájdalmak, de a lelki és anyagi áldozat-
tétel munkái is nagyok s ez áldozattételek feljegyzése 
— mint a jelentés is mondja — még nincs befejezve. 
Ne is legyen befejezve mindaddig, míg az oltári lángok 
lobognak s várják az újabb áldozati ajándékokat. 

A háború sebet vág, lelkeket szomorít, az egyház-
nak pedig, ha Krisztus egyháza az, gyógyítani, vigasz-
talni, fölemelni kell. Különös megelégedéssel kell azért 
tudomásul vennünk, hogy a pesti egyházmegyében a 
belmissziói munkának egy új és igazán aktuális ágát 
karolta fel a szeretet. A Budapesti Ref. Ifjúsági egye-
sület és az óbudai gyülekezet kebelében népes, virágzó 
„Katona-Otthon"-ok várják a sebesült, lábbadozó kato-
nákat s nyújtanak nékik épületes szórakozást, testi-lelki 
üdülést, szóval otthont. Ez „otthon"-ok megteremtői, 
munkásai s buzgó pártfogói valóban rászolgáltak az 
esperes szép, elismerő szavaira. Maguk az otthonok pedig 
megérdemlik, hogy tőlünk telhetőleg menjünk támogatá-
sukra, annál is inkább, mert fennmaradásuk a háború 
után is felette kívánatos. 

Fölemelő jelenség, hogy híveink a háborús áldozat-
készség mellett sem hagyták feledésbe menni „Isten 
dicsőségét". Jöttek kegyes adományok nem kisebb mér-
tékben, mint máskor; jöttek azokról a helyekről is, hol 
a felesleget nem igen ismerik. Előttünk a nevek és 
számok hosszú sora, mely bizonyára nemcsak a jelen-
tésben, de a Bárány könyvében is felíródott, mint ragyogó 
bizonysága az örök kőszálhoz ragaszkodásnak, hűségnek. 

Az egyházmegye esztendejének általában mesteri 
képét adja az esperesi jelentés. Gyönyörűség elmerülni 
a kép szemléletében, miközben mély megilletődést vált 
ki a kegyeletes emlékezés. Találkozunk egy hófehér 
pátriárkának, elment püspökünknek idvezült alakjával. 
Majd a jótékonyságban soha meg nem fáradt nagyasz-
szonynak, gondnokunk édésanyjának, gróf Teleki Sán-
dornénak emléke kéri könnyeinket. Ismét egy másik 
előtt állunk meg hódoló kegyelettel, egy másik előtt, ki 
előbb cserélte fel özvegyi gyászfátyolát az üdvözültek 
fehér ruhájával, hogy sem egyetlen fiának (Petri Elek) 
felmagasztaltatását még e földön megérhette volna. Meg-
gyászoltuk őket, meg azokat is, kiknek szűkebb munka-
kört, kisebb nevet adott az ég, de mégis a mieink vol-
tak. A becsület mezején, a haza védelmében elesett fiaink 
sírjára is tettünk egy czipruslombot, óhajtva, várva, hogy 
a sok kihullott drága vér nyomán majd a béke zöld 
olajága is kihajt. 

Istenünk gondoskodik róla, hogy a mult veszteségei 
miatt kárt ne szenvedjünk. A kidűlt oszlopok helyébe 
újakat állit, erőseket, viharállókat. Még ott rezgett szí-
vünk húrján a kenetes szó püspökünk elhunyta felett, 
mikor Isten iránti hálával eltelve köszöntöttük a köz-
tünk megjelent új főpásztort. Az elegikus hangú esperesi 
jelentés itt, az üdvözlés szavainál a nemes pátosz ma-
gasságáig emelkedett s visszhangja támadt minden szív-
ben. De elsősorban a püspök úr szívében, kinek válasza 
is apostoli fogadalom volt a hűségre s arra a testvéri 
szeretetre, melyből mireánk, pestiekre, mindig bő rész 
jutott. Mindig dicsekedésünk ós büszkeségünk volt ő, 
mert sok egyéb kiválóságai mellett legszebb ékessége 
volt az, hogy a szeretet királyi parancsát nemcsak vezér-
czikkekbe írta, de beírta saját szívébe is. 

A közrendűeket: az új lelkipásztorokat, tanítókat 
is melegen köszöntöttük körünkben s egy áldott órának 
felejthetetlen emlékével lettünk gazdagabbak. 

A szürke adminisztrácziónak sok aprólékos ügyét 
minek ismertetnők? Legyen elég, ha mozaikszerűen ik-
tatjuk ide egynéhány általánosabb érdekű dolgát gyű-
lésünknek. 

A tanügyi bizottság, úgy látszik, hivatásának ma-
gaslatán áll, mert egyházi énektanításunk ügyét okosan 
és szigorral kezeli. 

A missziói jelentés hű tükrét adja annak a szép 
és eredményes munkának, melyet felsőbb egyházi ható-
ságaink azonban még nem eléggé méltányolnak. 

Dunakeszi-Alag, Rákosliget, Pestújhely szórványok 
anyásításért folyamodtak. Az állami fizetéskiegészítés 
biztosítaná a minimális lelkészi jövedelmet. Nem lehet 
vitás, hogy 1600 korona fizetés egyebütt is, Budapest 
környékén pedig sokkal inkább, kész nyomorúságot, sőt 
letörést jelent még a különben jószándékú és tettrekés/ 
lelkészre nézve is. Ennyiben bizonyos aggodalommal 
látjuk az amerikai gyorsasággal folyó anyásításokat. 

A magyar bibliakiadás érdekében benyújtott belső-
somogyi indítványt a közgyűlés lelkesedéssel tette ma-



gáévá. Csak aztán „annyi erőt a kivitelben, mint a meny-
nyit a megajánlásban" láttunk. 

Egy másik indítvány kapcsán szóba került a ref. 
jogvédő iroda kérdése is, de kellő előkészítés hiányában 
a dolgot megérlelni nem lehetett. A Kath. Népszövetség 
hasonló intézményének áldásos munkája s ezzel szemben 
saját híveinknek a magukra hagyottság, vagv épen az 
agyontámogatás miatt előállani szokott képtelen, sokszor 
katasztrofális peres ügyei azonban legyenek hangos „ me-
mentó "-k arra, hogy ezt az eszmét eltemetni ne engedjük. 

Peres ügyekről lévén szó, jól esőleg iktatjuk még 
ide, hogy a pesti egyházmegye bírósága egy idő óta 
csak meg-megalakul, egyéb dolga azonban nem igen 
akad. Maradjon így tovább is. A békesség lelke legyen 
erőssége gyülekezeteinknek. 

Custodius. 

Néhány közérdekű adat. 

Mint megbízott katonai lelkész (Subsidiar Seelsorger) 
végzem Zágrábban és a hozzá tartozó missziói körze-
temben a katonaság lelki gondozását. E munkámban 
több, folyton ismétlődő olyan visszásságra bukkantam, 
a melyeket nem hagyhatok említés nélkül. Előre is ki-
jelentem, hogy távol van tőlem minden felekezetieskedés, 
kicsinyes türelmetlenség, vagy akadékoskodás; a köz-
figyelem felhívásával e kérdések méltányos rendezését 
óhajtanám elérni. , M 

Horvát-Szlavonország területén sokan — még a 
hatóságok is ! — nem igen tesznek, illetve tudnak tenni 
különbséget a ref. és ág. h. ev. egyházak s hívek között. 
Nekik minden evangélikus. Hoznak például egy „raz-
gledniczá"-t (halotti bizonyítvány), vagy egy „Kopfzet-
tel"-t, a mi egy szegény magyar katona halálát jelenti 
és a temetésre hív fel, a vallás rovatba ez van írva: 
„evangjel". Ez a fogalomzavar annak folyománya, hogy 
egyházunk az újabb időben kétszer változtatott nevet 
(1. E. T. 1. t.-cz. 1. §: helvét hitvallású evangélikus, 
majd evangélikus református, végül református) és noha 
legújabb zsinati törvényünk a ref. elnevezést írja elő, 
itt még mindig helvét hitvallású evangélikusok vagyunk 
hivatalosan (1898. évi május 7-én kelt törvény), a mi 
magában véve még nem volna baj, de tekintve arra, 
hogy testvéregyházunk ágostai hitvallású evangélikus, 
a közösen előforduló evangélikus szó e két fogalom fel-
cserélgetésére, vagy azonosnak gondolására vezet. Ezen 
úgy lehetne segíteni, hogy egyetemes konventünk keresse 
meg és kérje fel átiratilag a kir. horvát, sziavon, dalmát 
országos kormányt, hogy szerezzen érvényt az 1904. évi 
egyházi törvény azon intézkedésének, hogy ezután csak 
a református név használható hivatalosan, különösen az 
anyakönyvezéssel kapcsolatban. 

* 

A kórházban meghalt katonák egy koporsót és egy 
keresztet kapnak végső örökségül. Keresztet, ha refor-
mátus is, a koporsót borító fekete takarón kereszt van, 

az elől menő katona keresztet visz, a gyászkocsi tetején 
is ott a kereszt. Próbáltam már a kereszt elhagyását 
kérni, de a magyarul nem is igen tudó intézkedők erősen 
csodálkozni kezdtek: „Hogyan, hát nem evangelikus?" 
„Nem, református, mi nem használunk keresztet." Ekkor 
meg azt hitték, hogy mi, reformátusok, talán nem is 
vagyunk „keresztényiek, végül látva, hogy csak rossz 
vért szül beavatkozásom s úgy sem tudnám őket hama-
rosan meggyőzni (közvetlen a funkczió előtt nincs dog-
matizálásra idő), abbahagytam. Egy jó ismerősöm halt 
meg Zágrábban, magam voltam a temetkezési vállal-
kozónál hazaszállíttatását elintézni, mondtam, hogy ne 
keresztet, hanem „fejfá"-t csináljanak, nem értették meg, 
hogy mit akarok, úgy kellett lerajzolnom és rajz után 
nagy nehezen tudták elkészíteni. Ez is olyan, az előbbi-
vel rokon visszás gyakorlat, a min a hadvezetőség köny-
nyen segíthetne, egyszerűen kiad egy utasítást temet-
kezési vállalatainak, hogy ne csak keresztet, fejfát is 
készítsenek. 

* 

Még egy következik. A magyar család- és hely-
neveket a magyarul semmit sem tudó katonai iroda-
alkalmazottak (sokszor tapasztalható a lelkészeknél is) 
nem tudják jól lemásolni a „Legitimationskapsel" külön-
ben is apró betűkkel irt lapjáról, a miből olyan vaskos 
hibák, elírások keletkeznek és kerülnek az anyaköny-
vekbe, hogy majd később, midőn halotti bizonyítványra 
lesz szükség, hosszabb eljárást igénylő hivatalos ki-
igazítás elrendelésével lehet csak helyrehozni. Illés he-
lyett Iljes, Borbély helyett Borbei, az sz, s, z, zs követ-
kezetesen összecserélődnek, a vesszők elmaradnak, a 
keresztnevek a németre és horvátra fordítás következté-
ben egészen megváltoznak, sőt még új vármegyék is 
keletkeznek, például Orosháza vármegye. Mint jellemző 
esetet felhozom még, hogy az én nevemből egyszer 
László Ladislav, más alkalommal dupla Ladislav lesz, 
úgy hogy magam is alig tudom felismerni. Az anya-
könyvek vezetése, okmányok kiállítása fontosságuknál 
fogva mindenesetre több ügyelmet, gondosságot követel 
és némi nyelvismeretet; közérdek, hogy téves adatok, 
a személyazonosság megállapítását kétségessé tevő hibák 
bele ne kerüljenek. 

Zágráb, 1915 szeptember 8. 
László Levente, 

ref. m. lelkész. 

IRODALOM. 
Az Egyházi Könyvtár köteteinek szétküldése. 

Több oldalról hozzám intézett tudakozódásra ezúton köz-
löm az érdeklődőkkel, hogy a Ref. Egyházi Könyvtár 
X., XI. és XII. kötetei (dr. Horváth József: „Bölcsészet-
történet" I kötet, „Az ókori filozófia története" 51 ív, 
dr. Ravasz László: „Homilctika" 32 ív és dr. Vargha 
Zsigmond: „Ókori keleti népek története" I. kötet, 34 
ív) konventi határozatból nem küldettek szét a postai 
szállításban a háborús viszonyok következtében fennforgó 



nehézségek miatt. Mihelyt ezek a nehézségek megszűn-
nek, a jelzett műveket haladéktalanul expediáltatni fog-
juk. Dr. Antal Géza biz. előadó. 

Az „Igehirdető" októberi számának (ára 1*10 K) 
Könyves Tóth Kálmán: Apostoli tanács a gonosz na-
pokra. (Háborús időben.) Rédei Károly: Az ember ha-
sonló a fához. (Háborús időben.) Erdélyi Imre : Békesség, 
szabadulás. (Háborús időben, ősszel.) Smid István : Miért 
legnagyobb a szeretet ? (Vasárnapi.) Takács Sándor: Me-
nyegzői ruha. (Urvacsoraosztáskor.) Néhai Zábrák Dénes : 
Az én országom nem e világból való. (Ueformácziói.) 
Nánay Béla: Új bor, új tömlő. (Reformáczió ünnepén.) 
Kiadóhivatal Nagybánya, Híd-utcza 19. szám. Egész 
évre 12 K. 

A Magyar Keresztyének Naptára szeptember ele-
jén megjelent. Érdekesebb, változatosabb a tartalma, 
mint valaha. Az év történetének krónikája telve aktuális 
képekkel. Van benne czikk egy olyan munkatásrnak a 
tollából, a ki már több mint egy éve a harcztéren van. 
Vannak eredeti és fordított elbeszélések, több szép köl-
temény, új evangéliumi ének, hangjeggyel. Tartalmas 
czikkek szólnak a különféle belmissziói és külmissziói 
munkákról. Ezek is sok érdekes képpel vannak élén-
kitve. Van sok tanulságos apróság, melyek bő anyagot 
szolgáltatnak evangéliumi összejövetelek, vasárnapi is-
kolai órák élénkítésére. Van gyümölcsészeti rovat egy 
új munkatárs tollából. A naptár kiállítása most is szép, 
ára most is a régi. Minden protestáns család körében 
ott van a helye ennek a gazdag tartalmú, épitő ós él-
vezetes olvasmányokkal tele könyvnek. Rendelje meg, 
vegye meg, terjessze mindenki! Sebesült katonáinknak 
is alkalmas ajándék 1 Kapható a Bethánia-egylet irat-
terjesztésénél (Főherczeg Sándor-utcza 23/a). 

Imádságok templomi használatra háborús idő-
ben. E czím alatt jelent meg a kiváló nevű egyházi iró, 
F. Varga Lajos nagyrábéi ref. lelkész tollából egy kö-
tetre való templomi imádság. Tartalma: köznap reggelre 
1 —18; vasárnap reggelre 1—60; vasárnap délutánra 
1—27; újévtől ó-évig minden egyes ünnepi alkalomra 
1—2 imádság; majd 1—7 halotti imádság különböző 
esetekre; betegekért való 1—3 és az Úr imája. Használ-
ható szép imádságok, Melegen ajánljuk megvételre úgy 
a lelkészi karnak, mint művelt olvasóközönségünknek. 
Megszerezhető a kiadónál: Hoffmann és Kronovitz czég-
uól Debreczenben. A csinosan kiállított kötet ára 4 K, 
csinos egész vászonkötésben 5*50 K. Bolti ára 1 K-val 
drágább. 

EGYHÁZ. 

Lelkészválasztások. Kiss Géza budapesti s,-lelkészt 
a kákicsi ref. egyházközség (felső-baranyai e. m.) hívta 
meg lelkészéül. A távozó, költői lelkületű, mindenek előtt 
rokonszenves ifjú lelkész maradandó és kedves emléket 
hagy maga után. Nagy figyelemmel hallgatott szónok 
volt a Kálvin-téri nagy gyülekezetben és buzgó munkása 
az itteni belmissziói mozgalomnak. — A baranyai kis 
gyülekezet szép jelét adta az ároni család iránti ragasz-
kodásának, midőn a nyugalomba vonult apa és az utána 
következett idősbb fiú, a Pápa melletti Nyárádra elvá-
lasztott Kiss Zoltán helyére most az ifjabbat hívta meg 
lelkészéül. — A lápafői ref. egyházközség (Külsősomogy) 
a Ráczkevére elválasztott V. Fejes György helyére Szi-
gethy Károly szabadszállási s.-lel készt, a pókafalvi ref. 
gyülekezet Torró Miklós helyére Pálfy István kölesdi 
lelkészt választotta meg lelkészéül. 

Kitüntetés. Okos Gyula öcsényi lelkész, a hős 
38-as ezred tábori lelkésze, a ki már háború eleje óta 
a harcztéren teljesít buzgón, nagy önfeláldozással nehéz 
szolgálatot, a „Piis Meritis" lelkészi érdemkeresztet kapta. 

A tiszáninneni ref. egyházkerület nov, hó 10-ik 
és következő napjain tartja Miskolczon évi rendes köz-
gyűlését. 

A gömöri ref. egyházmegye szept. 23 án tartotta 
Putnokon őszi közgyűlését. Ezen iktatták be az egyház-
megye új tanácsbíráját, munkácsi Süteő Istvánt. 

Meghívók. A dunamelléki ref. egyházkerület el-
nöksége nevében Darányi Ignácz főgondnok kibocsátotta 
a meghívókat a kerületi közgyűlés keretében végbe menő 
Baksay-gyászünnepélyre és a kerület új püspökének, 
Petri Eleknek felszentelési ünnepélyére. Mint már jeleztük, 
az előbbi 20-án d. u. 6 órakor, az utóbbi 21-én d. e. 
10 órakor lesz a Kálvin-téri templomban. Az ünnepé-
lyeket a kerületi elnökség által felkért bizottság rendezi 
dr. Kósa Zsigmondnak, a budapesti ref. egyház gond-
nokának vezetése mellett. A rendkívüli viszonyokra való 
tekintettel a szokásos közebéd elmarad, ennek költségeit 
a kerület bizonyára valamely háborús jótékony czélra 
adja. Az elnökség a díszruha mellőzését kéri. Az új 
püspök a theol. akadémia dísztermében (Ráday-u. 28) 
déli 12 órakor fogadja a tisztelgőket. 

A debreczeni theol. honvédekről olvassuk a Debr. 
Prot. Lapban, hogy közülük heten, névszerint Somogyi 
Pál, Nehéz István, Veress Imre, Kerekes György, Mol-
nár László, Csuzy István, Bencze János olasz hadifog-
ságba jutottak. Cariniben, Szicziliában vannak. 

Érdekes kép. A délkeleti harczszíntérről kaptunk 
egy érdekes levelező-lapot. Dr. Parragh Gyula főhad-
nagytól, a ki eleitől kezdve nehéz szolgálatban van. 
A kép a 16. honvéd hegyi dandár hálaadó, úr vacsorával 
egybekötött istentiszteletét ábrázolja. A középen emel-
vényen ott áll a dandár buzgó lelkésze, Kónya Gábor, 
körülötte azok, a kik ép testtel és lélekkel élhették túl 
a rettenetes görzi második csatát (július 17-től aug. l-ig). 
A kisméretű képen is látható, mily odaadó áhitattal hall-
gatják a hős fiúk dúló csaták után a nagyszerűen kiválasz-
tott textus alapján hirdetett igét (Csel. XXVII. 20. 33— 36.) 
Kónya Gábor mezőtúri ielkész eleitől kezdve hűséges 
lelki gondviselője a reábízottaknak. Mint az említett 
lev.-lap írója is mondja: „Kónya sokat dolgozik, kitűnő 
négyhangú énekkart szervezett, újabban a pihenő legény-
ségnek népszerű, nemesen szórakoztató zeneszámokkal 
élénkített előadásokat tart." Áldást munkájára ! 

Nagyszerű eredmény. F. é. augusztus 8-án Összes 
templomainkban a szegény rokkant katonák javára folyt 
a gyűjtés. A püspöki hivatal beküldte hozzánk az ada-
kozó egyházközségek jegyzékét egyházmegyénkint cso-
portosítva és összegezve. Az Alsóbaranya-bács-szlavón 
egyházmegyében begyűlt 6848'84 K, a felsőbaranyai-
ban 3263-96 K, a kecskemétiben 2393"42 K, a külső-
somogyiban 2249-47 K, a pestiben 1024 K, a Solti-
ban 1776'22 K, a tolnaiban 1957'54 K, a vértesaljaiban 
109187 K. A gyűjtés Összege 20,945*24 K. Térszűke miatt 
az adakozó egyházközségek teljes jegyzékét most nem 
közölhetjük, de mégis kiemeljük azt a nevezetes körül-
ményt, hogy a kisebb egyházközségek hasonlíthatlanul 
többet adtak, mint, a nagyobbak. Különösen az első he-
lyen említett egyházmegye községei tettek ki magukért. 
Bácsfeketehegy adott legtöbbet az összes egyházközsé-
gek között (1376 K). Ezután a következő 12 egyház 
adott legtöbbet: Torzsa (900), Bács-Kossuthfalva (583), 
Nagyszékely (430), Decs (370), Laskó (353), Kiskunhalas 
(355), Banovczi, szlavóniai missziói egyház (325), Nagy-



harsány (310), Pacsér (300), Izsák (300), Felsőnyék (289) 
és a kis törteli leányegyház (266 K). A filléreket elhagy-
tuk. Hisszük, hogy a vallásos iratokra szóló gyűjtés is 
jó eredményekkel fog járni. Hisz irt a mi hitünk cselé-
deiről van szó! 

ISKOLA. 
Az egyetemek megnyitása. A budapesti tudomány-

egyetem évadnyitó ünnepélye szept. hó 27-én volt újon-
nan átalakított díszes aulájában a kormány, az egyetem 
tauári kara és nagyszámú közönség impozáns részvételé-
vel. Ott voltak az ünnepélyen : Jankovich Béla vallás-
és közoktatásügyi miniszter, ilosvay Lajos államtitkár. 
Beöthy Zsolt nagyobb beszéddel foglalta el rektori székét. 
Ecsetelte a magyarságnak és az ifjúságnak a harcztéren 
tanúsított magatartását. A hallgatóságnak — mondotta 
—, kiket az egyetem visszavár, csak a fele jelent meg. 
A többi nem előadásokat hallgat, hanem karddal, pus-
kával kollokvál, az iskola csengője helyett a halálharang 
kongása hívja munkára, vére hullásával vizsgázik. Kö-
szöntöm őket, hős fiainkat, a kik azért küzdenek, hogy 
mi tovább dolgozhassunk, hogy drága nemzeti javaink 
között a magyar tudomány szabad fejlődését biztosítsák, 
hogy emberi és nemzeti életünk reményei, a melyekért élni 
és fáradni érdemesnek tartjuk, az egész világra nehe-
zedő lőporfüstben szerte ne foszoljanak. Üdvözölte az ifjú-
ságot, a mely itt van és üdvözölte azokat, a kiket vissza-
várnak és a kik az élet terheit még súlyosbítva fogják 
akkor itt találni. Ezért azt gondolja, talán uem lesz a pusz-
tában kiáltó szó az a felhívás, mely egy oly alap gyűjté-
sét czélozza, mely készen találja majd segítséggel a sze-
gényen visszatérő hallgatókat. Ezzel elfoglalta rektori 
székét és a tanévet megnyitottnak jelentetteki. — A deb-
reczeni egyetem második háborús tanévének a megnyitása 
ugyanaznap volt. A megnyitó ünnepségen a város előkelő 
nagyközönsége is megjelent. Az évnyitó istentisztelet a 
nagytemplomban volt, itt Sass Béla, a hittudományi kar 
ez idei dékánja mondott imát. A kollégium dísztermében 
gyülekeztek a tanárok és a közönség. Itt Kiss Ferencz 
lelépő rektor mondott beszámolót a mult tanévről, annak 
nehézségeiről. Az egyetemi hallgatóság köréből mintegy 
százan küzdenek a különböző frontokon. Bernolák Nán-
dor az új egyetemi tanács élén elfoglalta helyét. Pro-
grammbeszéde után a szokásos rektori székfoglaló érte-
kezés helyett: „A büntetőjog reformja a háború után" 
czímmel tartott előadást. Végül dr. Kiss Géza egyetemi 
tanár intézett az ifjúsághoz beszédet. 

A kolozsvári ref. theol. fakultáson szeptember hó 
19-én volt a tanévmegnyitó ünnepély. A „Jövel Szent 
Lélek" éneklése és dr. Kenessey Béla püspök imája után 
dr. Kecskeméthy István igazgató mondott megnyitó beszé-
det. Ezután Révész Imre tartotta székfoglaló beszédét 
„Nevelés az egyháztörténelmi katedrán" czímen. Beszéde 
után meleg üdvözlésben volt része az egyházkerület, elöl-
járóság és tanári kar részéről. A Himnusz éneklése fe-
jezte be a szép ünnepélyt. 

Czím- és rangkórság czímű czikk jelent meg a 
Debr. Prot. Lap legutóbbi számában. Ebből látjuk, hogy 
a debreczeni egyetem hittudományi karának tanárait „fő-
tiszteletű"-nek titulálják. Ez a czímzés eddig csak püs-
pökeinknek és némely kerületben a főjegyzőnek járt. 
Azt hisszük, hogy a debreczeni tanárok is elhárítják 
maguktól azt a megkülönböztető czímet, a melynek hasz-
nálatát az illető lap szerkesztője is „indokolatlannak" 
tartja. Hát valóban az állami kinevezés csak nagyságos 
és méltóságos czímzésre jogosíthat. 

EGYESÜLET. 
Nyilatkozat. Néhányan aggodalmukat fejezték ki 

a protestáns nagygyűléseknek a mai viszonyok között 
megtartása miatt. Erre kijelentjük, hogy a gyűléseket 
meg kell tartanunk, mert a tiszti kar megbízatása még 
a mult évben lejárt s az 1917. évi jubiláris évforduló 
feltétlenül szükségessé teszi, hogy az instrukcziókkal 
ellátandó áj tisztikar teljes felelősséggel tegye meg az 
előkészületeket. A közlekedési viszonyok javulása is 
kedvez a gyűlések megtartásának. A kétségtelenül fel-
merülő részleges akadályokra tekintettel, a gyűléseken 
reform-természetű nagy kérdések vagy alapszabálymó-
dosítások nem fognak tárgyaltatni. Debreczen, 1915 szep-
tember hó 25-én. Budapest Dr. Baltazár Dezső, az 
O. R. L. E. elnöke. Dr. Zsilinszky Mihály, a M. P. I. T. 
elnöke. — Ehhez a nyilatkozathoz azt a megjegyzést 
fűzzük, hogy bizony nagyon indokolt volt azoknak az 
aggodalma, a kik szót emeltek a gyűléseknek megtartása 
és különösen Debreczenbe való összehívása ellen. A mult 
évben, mint a meghívóban is jelezve van, a „nehéz 
viszonyok" miatt maradtak el a gyűlések. Vájjon köny-
nyebbek-e most?! Ez idő szerint is sok helyen hadi 
menetrend van és ha időközben egy-két helyen ismét 
életbe lép is a rendes, ki tudja, mil\ enek lesznek a 
viszonyok néhány hét múlva! A. Debreczenbe való meg-
hívás normális viszonyokra szólt. Ha már épen mulhat-
lan szükség a gyüléstartás, nem alkalmasabb lett volna-e 
itt a központban, Budapesten gyűléskezni a legsürgősebb 
ügyek elintézésére ? Megnyugvással vesszük tudomásul 
a nyilatkozat utolsó kijelentését. Egyebet most nem 
mondunk. 

GYÁSZROVAT. 
Alsó- ós felsőfertösalmási Balogh Albin, a buda-

pesti ref. egyházközség sok éven át volt presbitere, 
69 éves korában hosszas szenvedés után elhunyt. A meg-
boldogult tevékeny részt vett a budapest-kőbányai paró-
chiális kör szervezésében. Temetése nagy részvét mellett 
ment végbe. A szertartást Petri Elek püspök és dr. 
Szabó Aladár lelkész végezte. 

Tassi Yégh Dezső, tassi Végli József ny. kúriai 
bíró fia, egyházunk buzgó tagja, 36 éves korában szept. 
hó 29-én hirtelen elhunyt. 

Áldott legyen emlékezetük! 

Felelős szerkesztő: B. Pap István. 

HIRDETÉSEK. 

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., Tíiököly-út 52. 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

Etüó magyar óragyár gőzeró-
berendazótsel. 



A l e e j o t o b 

kályhákat és ĵL* kandallókat 
- szállít caáiagájd. 6a hcjjáilyl 
M 1 I V t u d v a r i azá.llitó 

B u d a p e s t , T l i o n e t - u d v a r . 
Különlegességek: templomok, osaládi há-
zak, iskolák, irodák stb. részére. Több 
mint 100,000 van belőle használatban 

Valódi osak ezze 
a rédő-

*®gygyei. 

MEID1NGER-0FEN 
fe, H. HEIM^ 

Prospektusokét 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 e r b e n . 
M á r i a V É i i ö r i c t u t o » a Í O . a z * 

Pénzét 
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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 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 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 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 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 (í.— 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. 

Sebesült KatonáK szórakoztatására különösen alkalmas 
a ,,Koszorú" czimen eddig megjelent 210 füzet, melynek 
ára számonkint és példányonkint 8 fill. — Ha egyszerre 
legalább 500 példány (40 kor. értékű) lesz megrendelve és 
a pénzt előre megkapjuk, 25%-os árengedményt adunk, de 
a postaköltséget a megrendelő viseli. A füzeteket a „Ref. 
egyetemes konvent" által sebesült katonák részére kijelölt 

számokból válogatjuk egybe. 

Hornyánszky ViKtor KönyvKiadó-
hivatala Budapest,V., Akadémia-u.4. 

visszafizetem, ha 
tyúkszem, szemölcs, 
bör kemény edéseit 
, , Rí a - b a l z s a m " 3 nap alatt gyökerestül ki 
nem irtja. Ezrekre menő hála- és köszönöiratok. 
Ára 1 k o r . , 3 tégely 2*/i k o r o n a . 
Ria-művek Kassa, I . rostafiók 12/P 

O i P f i P D O X X Á gőzüzemre berendezett csász. 
l y l L V I H v " I 1 vJ és kir. udvari orgonagyára. 
Hazánk legnagyobb temploniorgonájának, 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 nzetési 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 leginérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 
A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és k i t ű n ő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

99 HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mi l l i ó korona 
évi árúforgalommal . 



(? 
I Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

S T O W A S S E R J . 
c s . é s ki?*, u d v . h a n g s z e r g y á r o s , 

a m. kir. zeneakadémia , színilázak, hadsereg, művészek stb. 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: 

„ 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 találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál-
tátott, iskolával együtt 35 írttól feljebb. 
Orgona-hartnóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahsgedük 6kor.-tól följebb. 

Harmadik Kiadásban 
most jelent meg 

a hazai protestáns egyházak nagy ímádságírójának 

Szolnoky Gerzsonnak 

HÁBORÚS IDŐK 
IMÁDSÁGOS KÖNYVE 
hadbavonultak és azok családjai számára czímű munkája. 

Tartalmaz 55, a gyorsan változó viszonyok között is 
minden alkalomra és úgy a katonák, mint az i tthonmara-
dottak számára megfelelő imádságot, ezenkívül zsoltárokat 
és dicséreteket. 

A 160 oldalra terjedő 12V2X8V2 cm. nagyságú, 
zsebbe tehető imádságos könyvnek bolti ára díszes ke-
mény kötésben 1 korona, 10 darab vételnél 90 fillér, 

100 darab vételnél 75 fillér. 

Kapható 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
protestáns irodalmi könyvkíadóhívatalában 

DEBRECZENBEN. 

Hoííós és Quittner építészek és építőmesterek 
Budapesten, VIII. ker., Máría-utcza II. szám. Telefon: József 34—10. 

H 

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, 
va lamint lelkészí- és tanítói 
lakások terveit díjtalanul el-
készítik. j t Adnak szakvéle-
ményt és becsléseket végeznek. 

K ívána t r a személyesen is 
megjelennek, valamint szíve-
sen szolgálnak szakbavágó 
felvilágosítással. .. .. 



S T E R N J Ó Z S E F 
C S Á S Z . É S KIR. U D V A R I S Z Á L L Í T Ó 

B U D A P E S T , IV., K Á L V I N - T É R 1. SZÁM 
ALAPÍTTATOTT 1860. ÉVBEN. ALAPÍTTATOTT 1860. ÉVBEN. 

Oszi é s téli 
kelmeújdonságaím míntagyüjteményének ingyenes és bérmentes megküldését készséggel 
ajánlom fel a t. hölgyközönségnek. — Míntagyü|teményemben megtalálja nagyságos 
Asszonyom mindazon kelmeújdonságokat melyek kosztümök, séta-, utazó-, házi- és 
gyermekruhák, pongyolák, blúzok és fehérnemüek elkészítésére a legújabb divatnak 
megfelelnek. Kérem a míntagyüjteményt sürgősen meghozatni, hogy a nagy áruhiány 
daczára a megszokott pontos és figyelmes kiszolgálásban részesíthessem t. vevőimet. 

Czégem fehérnemű-osztálya készséggel megküldi vászon-, síffon-, asztalnemüvégből 
vágott mintáit, kész fehérnemüekről szóló árjegyzékét, valamint teljes kelengyeköltség-
vetéseít. — Megrendeléseknél e lapra való hivatkozással rendkívül jutányos áraimból 

| még 5°/0-ot engedélyezek, 
w « 

e sa a e m 

HÁBORÚS EGYHÁZI IRODALOM : 
BIRTHA JÓZSEF. Háborús beszédek és imák . . .—.50 
FÜLÖP BÉLA. Búcsúztatók. Hadban elesettek felett . 1 — 
KISS JÓZSEF. Egyházi beszédek világháború idején 3.40 
Dr. LENCZ GÉZA. Beszédek és imák háborúi alkal-

makra. II. kötet 5.— 
LUKÁCSY IMRE. ímé hamar eljövök. Egyházi beszédek 1.80 
SOÓS KÁROLY. Isten és haza mindenünk . . . . 1.20 
SZAPPANOS GY. Istenre bízom magamat. Egyházi be-

szédek 3.— 
SZENTKIRÁLYI K. Imádságok és beszédek háborús 

időben 1. kötet. - . 8 0 ; II. 1 —; III 2 — 
SZÜTS L. Egyházi beszédek háborús alkalmakra—.50 

EGYÉB THEOLOGIAI ÚJDONSÁGOK: 
BERNÁT ISTVÁN. Az igazi élet felé 1.20 
KIRNER A. BERTALAN. Betegápoló lelkész munkája 

a világháborúban —.50 
KISS GÉZA. Új Magyarország és keresztyénség . . 1— 

LUKÁCSY I. Krisztus visszajövetele. Fűzve 4.20 ; kötve 5 — 
DR. SZABÓ ALADÁR. Jézus élete. Fűzve 3.— ; kötve 5 — 
IFJ. SZABÓ ALADÁR. A boldogság feltételei. (Nyolcz 

elmélkedés) 1.— 
IFJ. VICTOR JÁNOS. Jézus önarczképei. (Hat elmél-

kedés) 2.— 

LEGÚJABB HÁBORÚS IMÁDSÁGOS-
KÖNYVEK: 

BIRTHA IÓZSEF. Őrangyal. Imakönyv katonák és itt-
honmaradottak számára —.30 

KERESZTESI KÁROLY. Ima, szükség s háború idején —.25 
MURÁNYI JÁNOS. Szüntelen imádkozzatok! . . . - . 2 0 
NAGY : Ne félj, — csak higyj! —.20 

VILÁGHÁBORÚ PONTOS TÉRKÉPEI 
Á 2.50 KORONA. 

Galiczia, Olaszország, Szerbia, Francziaország, 
Oroszországban (Szibériában) levő hadifoglyok 
térképei 1.— 

Kaphatók: 

Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. É 3 KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 6 2 6 5 4 . 



STA N S 

csISKOLAI 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 

dí jak stb. küldendők. 
Lap tu la jdonos 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, Marjay Károly, Sebestyén Jenő, 

Tari Imre dr. és 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 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 : Mindenfelöl. p. — Vezé rcz ikk : Mulasztásunk.—a. M á s o d i k e z i k k : Egy diakonissza-kór-
házról. — T á r c z a : Egy Bibliába. Baja Mihály. Cura pastoralis a külső Józsefvárosban. Dr. Patay Pál. — B e l f ö l d : 
A kurátorok és a pedagógia. Pedagógus. Válasz Göde Lajos levelére. E. Szabó Dezső. — 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 . — H i r d e t t S í k . 

Az Élet Könyvéből. 
Mindenfelől. 

. . . és mennek vala hozzá 
mindenfelől. Márk. 1.4;,. 

Jézus tanítása, gyógyítása, de különösen az egyé-
niségéből kiáradó isteni erő mély benyomást, csodálatos 
vonzó erőt gyakorolt eleitől kezdve az emberekre. Milyen 
élénk, megkapó vonásokban ecseteli ezt Márk evangé-
lista is mindjárt itt az első fejezetben, a melyben oly 
csodálatos élénk leírásban tárja elénk a galileai napok 
gyors egymásutánban történt eseményeit. Szinte látjuk, 
érezzük az elbeszélés minden sorából, hogy írója kép-
zeletében alig tudja követni annak az Életnek történetét, 
a melynek leírásánál annyiszor kellett használnia az 
„azonnal" szót. Nem csoda, telve volt az kegyelemmel, 
igazsággal, imádsággal s munkával. Rövid volt a nappal, 
hania^ jött az éjszaka, kevés idő volt pihenésre. És mi-
lyen benyomásokat keltett Jézus? Az evangélista un-
talan számot ad erről. Tanított és a kik hallották, el-
álmélkodának beszédének hatalma felett. Gyógyított és 
a kik látták, megdöbbenve érezhették, hogy milyen 
csodálatos, tisztátalan lelkeket kiűző és lenyűgöző hata-
lom sugárzott ki egész lényéből. Estefelé, mikor leszállt 
a nap, mind ő hozzá vitték a betegeket és az egész 
város oda gyűlt hozzá az ajtó elé. És kora reggel, midőn 
elment a puszta helyre imádkozni, utána sietnek Simon 
és a vele lévők és lelkendezve, szinte szemrehányó han-
gon viszik a jelentést: Mindenki téged keres. És itt, a 
fejezet végén, midőn a megtisztult bélpoklos a Mester 
tilalma ellenére elterjesztette gyógyulásának hírét, azt 
mondja az evangélista : és mennek vala hozzá mindenfelöl. 

Nem csoda, hogy mentek. Annyi évszázad óta ím 
jött egy igazi próféta, a ki tanított, nem úgy, mint az 
írástudók. Ajkairól mézédesen folyt a beszéd. Minden 
szava olyan üde, tiszta, mint a hegyoldalból felfakadó 
forrás kristálytiszta vize. Hozott evangéliumot a szegé-

nyeknek, az igazság, élet után éhezőknek, szonijuhozók-
nak. Jött az áldott orvos, hozott gyógyulást, szabadulást 
ama nagy program ni szerint. Csoda-e, ha jöttek, futottak 
utána a szenvedők esdő kiáltásokkal: Jézus, Dávidnak 
fia, könyörülj rajtunk ! Mindenfelől . . . a Nikodémusok 
is lelkükben égő vágyakkal, nehéz, nagy problémákkal. 

De minden, a mi ott történt Galilea útjain, mezőin, 
halmain nemcsak valóság, hanem proféczia is volt. Azok, 
a kik akkor jöttek, csak előfutárai voltak azoknak, a 
kik Jézushoz sereglettek évszázadokon keresztül. Ki 
tudná felszámlálni azt a sokaságot, a -mely hozzá sietett 
nemcsak sima, előre elkészített, hanem a legtöbb eset-
ben göröngyös, véráztatta, úttalan utakon ; ki tudná fel-
sorolni azokat, a kik ő hozzá jöttek azután, hogy fel-
emeltetett és megdicsőült. Hiszen akkor jöhettek hozzá 
igazán mindenfelől. Jöhettek hozzá a Márthák ezrei és 
szolgálhattak neki; jöhetett a Máriák sokasága, oda 
telepedhetett'lábaihoz hallgatni beszédeit, és megtalálni 
a jobb részt, az egy szükséges dolgot. 

ím beteljesült a nagy proféczia: mindenfelől . . . 
Igen, volt-e valaki, a kihez annyian mentek, mint O 
hozzá, a ki ül most az ő királyi székében és szeretettel 
hívogatja magához a íöld fáradt és megterhelt vándorait? 

Jönnek ma is mindenfelől. Istennek hála, hogy 
jönnek és jöhetnek. Volt-e valaha nagyobb szükségünk 
arra, hogy Jézushoz menjünk, mint épen most ?! A ke-
reső, szenvedő, mezítelen és gyászba öltözött lelkek ez-
rei járnak itthon mindenfelé az utakon ; hát a kik ott 
a távolban járnak pusztákon, hegyeken, barlangokban, 
földnek hasadékaiban ! . . Jöhetnek ők is és azok, a 
kik sínylődnek roncsolt tagokkal, sebzett lélekkel. Jöhet-
nek mindenfelől. Istennek hála, hogy bárhol vagyunk 
is, odamutathatunk Jézusra, hívhatunk mindenkit O hozzá, 
a ki mondotta: A ki ón hozzám jön, semmiképen ki 
nem vetem, hanem adok neki örök életnek igéjét, ékes-
séget és dicsőségnek palástját. Jöttek, jönnek hozzá 
mindenfelől . . . Keljünk fel és menjünk mi is ! p. 



MULASZTÁSUN K. 
Sok van. De közülük most itt e helyen egyről 

kötelességszerűen is meg kell emlékeznünk. Még a mult 
tavasszal jelent meg lapunknak első rovatában egy el-
mélkedés dr. Patay Pál tollából „Isten kardja" czímen. 
Megemlékezett ebben a szegény vak katonákról és azt 
mondotta: gondoskodnunk kellene arról, hogy ezeknek 
a kezébe is odaadjuk a Lélek kardját, az Istennek 
beszédét (Ef. 6.17.), a bibliát, „Mert — így végezte el-
mélkedését — hogyan vegye majd a szegény vak katona 
kezébe Isten beszédét, ha nincs bibliája és ha ezt nem 
látják meg azok, a kiknek van szemük." 

Elolvasta ezt a felhívást egy 200 lélekből álló kis 
gyülekezetnek lelkésze és —- mint annak idején közöltük 
— szép levél kíséretében 100 K-át küldött be, mint a 
diósförgepatonyai református eklézsiának és tagjainak 
adományát megvakult katonák bibliával való ellátásának 
czéljára. Mert hiszen az állani gondoskodik arról, hogy 
ezek a vak katonák ne csak megélhetésükhöz szükséges 
kézi ügyességeket sajátítsanak el, hanem arról is, hogy 
olvasni megtanuljanak. Nem sokkal azután egy kisebb 
összeg (42 K.) érkezett még hozzánk ama felhívásra 
való válaszként a fentemlített kis egyház még kisebb 
leányának erre a czélra szolgáló adományaként. 

Erre e sorok írója kötelességszerűen is azzal a 
kérdéssel fordult a Vakok Országos Nevelő intézetének 
igazgatóságához, hogy vannak-e nekünk vakok számára 
nyomtatott bibliáink, illetőleg bibliai részeink, vagy ha 
nincsenek, lehetne-e számukra nyomatni és púdig hol, 
milyen feltételek mellett. A válasz megjött. Tartalma 
az, hogy az intézet könyvtárában van két darab Máté 
evangéliuma, a melyet a Brit és Külföldi Biblia-Tár-
saság ajándékozott az intézetnek néhány évvel ezelőtt. 
A mi pedig annak kinyomatását illeti, a válasz erre 
vonatkozólag az volt, hogy az intézetnek csak égy el-
avult régi sajtója van, a melyen a vakok számára tan-
könyveket és egyéb szükséges nyomtatványokat nyomnak. 
Szó volt arról, hogy szereznek be űj modern gépeket, 
felszerelést, de a közbejött háború miatt ez is elmaradt; 
ha a beszerzés megtörténhet, akkor majd szívesen állnak 
rendelkezésre. 

Elment e sorok írója a Biblia-Társulat itteni rak-
tárába is, a hol nagy és serény munka foly, mert soha 
még annyi biblia nem fogyott el, mint épen most, ezek-
ben a napokbn. (Mellesleg megjegyezve, egy zsidó rabbi 
is épen akkor vásárolt ott egy harcztéren lévő híve szá-
mára bibliát és csodálkozott olcsósága felett.) Kérdeztem, 
hogy nincs-e ott raktáron néhány példány. Egyetlenegy 
volt a kirakatban. Egy Máté evangéliuma, a melyet Lon-
donban nyomtak. Terjedelmes nagy könyv a Hauy Bálint 
párisi orvos által 1784-ben feltalált betűkkel, ára 3 K. 
A Társulat itteni vezetője mondotta, hogy 25 darabot 
kapott néhány évvel ezelőtt; ez idő szerint szállítani, 
ha volna is Londonban raktáron, nem lehetséges már 
csak a könyv terjedelme miatt sem. 

íme, ez a dolog rövid története. Szomorú történet! 
Három magyar bibliarészlet a Brit Társulat jóvoltából. 
Semmiféle vallásos lelki fegyver a szegény vakok szá-
mára. Szegények bizonyára megelégednének a gazdagok 
asztaláról lehulló morzsákkal, de ezt sem adtuk és most 
sem adhatjuk nekik. Majd akkor, ha elmúlik a háború 
és importálhatunk valamit Londonból. Igazán mélyen 
megalázó ez reánk, büszke magyarokra nézve. 

De mégis, van még valami. Van a takarékpénz-
tárban 142 K és ebben az összegben benne van egy 
kicsiny gyülekezetnek és híveinek az a meleg szeretete, 
a melynek forrása az a megváltó könyörülő szeretet, a 
melynél Bartimeus esdő szózata minden akadály daczára 
is meghallgattatásra talált. Ez a szeretet majd bennünk is 
felkelti a felelősségérzetet és nem engedi elfelednünk 
azt, hogy a szegény vakoknak is van joguk mindahhoz, 
a mit szem nem látott, fül nem hallott, a mit Isten ké-
szített az őt szeretőknek ! :—a.— 

EGY DIAKONISSZA-KÓRHÁZRÓL. 
Nálunk, Magyarországon, a legrégibb diakonissza-

kórház a „Bethesda". Félszázadja küzd és munkálkodik 
ezer ellenség, ezer közöny között a magyar társadalom, 
elsősorban a nagy ref. egyház javára. Mert míg igaz 
vendégszeretettel fogad be minden szenvedőt, nemzetiségi 
és felekezeti különbség nélkül: valóságban atyai szere-
tettel gondoskodik „hitének minden cselédiről". Es míg 
orvosai és diakonissza-testvérei komoly tudással és gyön-
géd szeretettel gyógyítják és ápolják a rájuk bízott szen-
vedőket, azalatt nagy erővel hirdetik, hogy a magyar 
ref. egyház, az élet örök forrásából táplálkozva, örök 
szeretetre és a halál feletti örök diadalra hivattatott! 

De, a midőn a világ mind a négy sarka inog és 
a hatalmas ellenség mindent felhasznál, hogy az Úr egy-
házát megsemmisítse, a diakonissza-kórházat sem kíméli 
rettenetes ostroma. Es minthogy ez a hatalmas ellenség 
mindig tudja, hogy kit milyen fegyverrel pusztíthat el 
legkönnyebben, a diakonissza-kórházat sem mozsarakkal 
és ágyúkkal ostromolja, hanem a gazdasági rombolás 
csendesebb, de biztosabban ölő férgeivel őröli. Úgy in-
tézi a dolgot, hogy míg a betegek gyógyításához és el-
látásához szükséges minimum kétszeres, vagy ötszörös 
áron szerezhető be, addig a jövedelmi források, a bete-
gek ápolási dija csak néhány fillérrel emelkedjék! Való-
ban csodával határos és csak Isten különös kegyelmének 
köszönhető, hogy a támadásnak ez a ravasz és nagy-
szerűen alkalmazott módja még eddig diadalt nem ara-
tott és nem söpörte el mindenestől a magyar ref. tár-
sadalomnak ezt a nagyon is szükséges intézményét. 

A sok száz, meg száz hazai ref. egyház közül eddig 
az acsádi, felsöiregi és cservenkai ref. egyház volt az, 
mely a Bethesda iránti szeretetének kézzelfogható bizo-
nyítékát is adta. Nagy Arpádné úrnő, az acsádi ref. 
lelkész buzgó neje egy sereg tollvánkost ós hozzá való 
huzatot küldött többek nevében, a felsöiregi és cserven-



kai ref. asszonyok ugyancsak lelkes papnéik buzdítására 
egyik egyszer, másik több ízben tojást ajándékozott 
kórházunknak. Mintha csak megérezték volna, hogy a 
Bethesda most, a mikor naponta 160 -170 ember élel-
mezéséről kell gondoskodnia, igen nehéz helyzetben van, 
tehát úgy gondolták, segítenek rajta a maguk tehetsége 
szerint és küldenek neki valamit. Ez az áldozatkészség, 
valamint az a körülmény is, hogy ma mindenki és min-
den részesül támogatásban, ezerféle ötletes módon segít 
ezerféle jótékony intézmény és egyén ezerféle más intéz-
ményen és egyénen, arra bátorít minket, hogy a Be-
thesda érdekében is felemeljük kérő szózatunkat, a mely 
a mellett, hogy méltó is, nagyon reá is szorul egy kis 
táplálékra, különösen az ilyen táplálékokban jobban bő-
velkedő vidéki testvéreink részéről. Bizony egy zsák 
burgonya, vagy liszt, egy-egy mázsa zsír, vagy szalonna, 
vagy füstölt hús, vagy száraz hüvelyes vetemény, vagy 
egyéb bármilyen élelem ebben az élelemszűk nagyváros-
ban nagyon elkelne a hűséges, öreg Bethesdának és 
nagy áldására lenne a szenvedő betegeknek, közöttük 
katonáinknak is. 0, jöjjetek segítségünkre a közös el-
lenséggel vívott nehéz csatában, ref. testvéreink ! Ha a 
kért segítséget megtagadnátok tőlünk ebben a nehéz 
időben, esetleg elvesztitek ref. egyházatoknak egy régi 
és még nagy dolgokra hivatott intézményét, esetleg beteg 
napjaitok menhelyét; ha pedig szeretitek annyira Ura-
tokat, hogy ezen hajlékát fenntartani nem haboztok és 
nem késlekedtek megtenni mindent, a mi csak lehet-
séges, akkor biztos lesz a győzelem és az elkövetke-
zendő béke idején tovább fog virulni a régi Bethesda 
a szenvedő emberek és a magyar diakonisszaügy javára 
és esetleg a ti gyógyulástokra! 

A küldemények összes szállítási költségeit kész-
séggel vállalja a Bethesda gazdasági vezetősége és kéri 
mindazokat, a kik bármily élelmiczikket, vagy egyebet 
is adni óhajtanak, tudassák azt Biberauer Richárd ref. 
lelkésszel (Budapest, Bethesda-kórház, Hermina-út 39). 

TÁRCZA. 
Egy Bibliába. 

A Bibliát, e drága Könyvet, 
Olvasd én angyalom, sokat. 
Vigasztalást, ha hull a könnyed, 
A Hit csodás hatalma ad. 

Ott álljon asztalod díszéül, 
Sugárzó lapján égi fény. 
Ha lelked a homályba szédül: 
Szövétnek ez lesz éjjelén. 

Ki az élet nagy útját járja 
S megszomjazik az útfelén : 
Leljen a hit Oázisára, 
Köszöntse újulás, remény. 

Baja Mihály. 

Cura pastoralis a külső Józsefvárosban. 

Színhely: Orömvölgy-u. 16., II. és IIL emelet. Idő: 
szombat este 3/46— 

Az ismeretség a mult iskolai évből datálódik. Há-
rom család járt rendesen egy elemi iskola III. emeleti 
tornatermében tartott istentiszteletre. A czimüket itt 
írták fel egy ív papirosra. A pásztori látogatásra csak 
most került alkalom. Tipikus külvárosi bérkaszárnyába 
vezetett utam. A II. és III. emelet, csaknem mind egy-
szobás lakásnak van berendezve. Egy fővárosi statisztika 
szerint a háromnál több szobából álló lakások bérlői 
túlnyomó mértékben izraeliták, az egyszobás lakásokéi 
reformátusok. No ebben a házban jó helyütt járunk. 
Keresem a 15-ös lakást. Nem könnyű feladat. Még sötét 
a lépcsőház és folyosó. Az egyik sarokban embercsoport, 
tűnik elő a félhomályból. Odatartok. 

— Itt lakik valahol T. G.-né? 
— Itt a mellettünk levő szobában, de ma későn 

jön haza. 
— Igaz, — tudom már, miért. Egész nap diót tör egy 

pinczehelyiségben s ilyenkor belenyúlik a munka a késő 
estébe. Egy sóhajtást fojtok el. Diót törni reggel 7-től 
este 10-ig! 

Ma nem találkozhatom vele, itt hagyom a név-
jegyemet. Ráírom: „Sajnálom, hogy nem találkozhattunk. 
Holnap este 6 órakor istentisztelet lesz az Ernő-u. 16. sz. 
iskolában. Szíves szeretettel hívom." 

Bedugom az ajtónyílásba a névjegyet. Megyek to-
vább. Visszanézek. Kivették a névjegyet, — olvassák. 
Vájjon mit gondolnak ? 

A 20. sz. lakásban otthon vaunak. Keresem a 
csengő gombját. Bíz' az nincs. Bekopogtatok az ablakon. 
Kinéznek. A legnagyobb szívességgel nyitnak ajtót. Özv. 
Sz. J.-né egyszerű, de tiszta lakásába lépek. Felnőtt 
leánya vasal. Kezet fogunk. Betessékelnek a szobába. 
A díványról egy-kettőre lerántják a huzatot. Behozzák 
a lámpást. A vasalás rövid időre abbanmarad; ennek 
én vagyok az oka, a miért illendően engedelmet kérek. 

A gyakorlati theol. órán, valamint a cura pasto-
ralis és belmissziói kézikönyvben vagy kurzusban lehe-
tetlen minden egyes estre szóló útbaigazítást adni az 
ifjú Timotheusoknak. A vezérlő elvet megadhatják : Soha 
látogatásra bölcseséget, tapintatot, bátorságot, Szent 
Lelket esdő imádság nélkül ne induljon el senki. Ha a 
legegyszerűbb családhoz megy is az ember, ne feledje, 
a mit Jézus mondott: Nálam nélkül semmit nem csele-
kedhettek ! 

Nagy előny a bibliában való jártasság, a beszéd-
készség, a jó társalgási képesség, de Jézus szavainak 
őszinte átérzése nélkül eredménytelen marad. 

A legjobb alkalom a theologus számára a pasto-
ralis prudentia megszerzéséhez a vasárnapi iskolában és 
a rendes katecheta működésben való részvétel. A tanít-
ványainkkal óra után elmehetünk a családjukhoz. A be-
szélgetés legtermészetesebben a gyermek körül forog. 



Özv. Sz. L-né is kisebbik leánygyermekéről beszél, 
a kit most Íratott be az I. polgáriba az apáczákhoz. Mert 
hogy azok jól tanítanak. 

— Olcsóbb az apáczáknál, mint a rendes községi 
polgári iskolában ? 

— Nem. Itt is drága. De én, bár özvegy asszony 
vagyok, megteszek a gyermekeimért mindent. Megszól-
nak érte a szomszédok, hogy szegénylétemre nagyra-
vágyó vagyok a gyermekemmel. Pedig úgy-e nem hiba, 
ha járatom polgáriba? 

— Dehogy hiba. Ha jó tanuló lesz, a kereskedelmi 
tanfolyamot is elvégezheti és hozzájárulhat keresetével 
a család fenntartásához. 

Látom, hogy jól esnek neki szavaim. Nemcsak 
azért nem mondtam neki ellent, inert akkor minden to-
vábbi komolyabb beszéd elől sértődötten elzárkózott 
volna, hanem azért is, mert az a meggyőződésem, hogy 
joga van mindenkinek becsületes úton előbbre jutni. 

A kisleány újságolja, hogy van kis bibliája. 
Örülök neki; szoktak belőle olvasni? 
— A kis lányom igen. 
— Milyen szép és áldásos volna, ha esténkint a 

mamádnak és nagyobb testvérednek is olvasnál! Igen? 
— Igen. 
— Olvassunk talán most is együtt belőle. 
Elolvastuk Lukács ev. 11. részéből az 5. verstől 

a 14.-ig. Elbeszélgettünk róla. Hol egyikük, hol másikuk 
szólt hozzá valamit. Röviden imádkoztam, ők velem. 

Igazán nagy gyönyörűsége és jutalma az az em-
bernek, ha érzi, hogy Isten megáldotta jó szándékát. 

— Hej, ha szegény uram élne — mondja az anya 
— ő is örülne. Jó református volt. Én, tetszik tudni, 
katholikus voltam. Az apáczáknál nevelkedtem, de sze-
rettem a református vallást, át is tértem. Gyermekeim is 
reformátusok. Szeretném, ha kis lányom eljárhatna hit-
tanra tisztelendő úrhoz; mert az apáczáknál mindennap 
misére mennek. 

— Én hozzám nem járhat, mert más iskolákban 
tanítók. De valamelyik iskolában részesül ref. vallás-
tanításban. 

— De még egy óra se volt! — szól közbe a gyermek. 
— Bizony legjobb lenne, ha félévkor kivenné s 

egy rendes polgáriba járna! 
— Úgy is lesz, kérem. Majd annak idején szólunk. 
Elköszönök, igen hálásan búcsúznak, a leányka 

kalauzol tovább. A szomszéd lakásban az anya nincs 
otthon, hat kisebb gyerek van a szobában, a legnagyobb 
épen hittankönyvéből olvas fel egy bibliai történetet a 
kisebbeknek. 

— Mi van itt gyerekek ? Vasárnapi iskola ? 
— Igen, mi járunk a nagyobb testvéremmel, a 

Soltész Irén néni tanít minket! 
— Jól van, tisztelem a mamátokat, gyertek el va-

sárnap este 6 órakor istentiszteletre ! 
— Igen! 
— No, ha cznkrom volna, adnék nektek ! 

— Nem baj, nem kell, mondja a legnagyobb, de 
a kisebbek, azt hiszem nem voltak egy véleményen vele. 
No úgy is adós vagyok nekik valamivel, majd kipótol-
juk a mulasztást. A folyosón el akarok búcsúzni kis 
kalauzomtól, hisz mind a három családnál voltam, de 
a leány mondja, hogy a harmadik emeleten is lakik két 
református család, igaz, hogy istentiszteletre nem jártak. 

— Fölmenjünk-é — kérdi. 
— Hát? . . . Fölmehetünk. 
Ereztem, most jön az igazi munka. Könnyű olyan 

családokhoz menni és velük bibliát olvasni, a kiket már 
igehirdetésünk többé-kevésbbé átgyúrt. De ilyen helyekre! 
Eszembe jut egy pár régi kellemetlen tapasztalatom. 

— Itt laknak — szól a kis lány. 
Az ajtó nyitva, az asszony künn áll, az ember 

belül van. 
Bemutatkozom. Elmondom, mi járatban vagyok. 

Hallottam, hogy reformátusok, fölkerestem. 
— Igen! Tessék bejönni. A konyhában leültetnek. 

No most! Ok nem szólnak, ha én nem beszélek, vesze-
delmes csönd lesz. 

Szép szál férfi az én emberem. A katonaügyről 
indul meg a beszéd. Ö is volt katona, fejlövést kapott, 
lovak meggázolták. De meggyógyult. 

— Bizony, Isten kegyelme segített — mondom 
bátran, szemébe tekintve. Az egész arcz valami hatá-
rozatlan kifejezést öltött. 

— Sok katonával beszéltem — fűzöm a beszédet 
tovább —, mind azt mondták, hogy a harcztéren érzi 
az ember Isten közellétét. Ugy-e így van ? 

— Hát, hiszen éreztem én máskor is, kérem. 
Pár szó még, meghívom őket is az istentiszteletre. 
— A feleségem rá ér, el is megy, de én „saíf'őr" 

vagyok, el vagyok foglalva. 
Elbúcsúzom, köszönik a látogatást. 
Az utolsó család, a kihez még elmentem, egy tűz-

oltó volt, Sebesült volt egy kórházban, a hol tavaly gyak-
ran megfordultam, így könnyen ment a dolog, rám ismert. 

Lefolyt a látogatás az Örömvölgy-utczában. Mehe-
tünk haza! 

— Tisztelendő úrnak így kell minden házba be-
menni ? — kérdi csodálkozva a vezetőm. 

— Kell? Mit mondjak, kis lányom? Persze, hogy 
kellene, persze, hogy kell! Na, ezzel nem lett bölcsebb. 
De nem is reá tartozik ez. 

Másnap, vasárnap este zsúfolásig tele volt a terem 
az Ernő-utczában. Az én vezetőm és „a vasárnapi is-
kolát" tartó kis lány egy-egy cserép virágot hoztak aján-
dékba. Ott díszlik most minden este az asztalon, a mely 
mellől beszélek. A gondozását, öntözését egy-egy refor-
mátus VI. osztályú leányka végzi nagy ambiczióval, az 
iskola derék, buzgó református igazgatója jóvoltából. 

Hanem a két cserép virággal adós vagyok, vala-
mivel viszonozni kötelességemnek tartom. Hogyne! Két 
cserép virág két szegény családtól ilyen rémesen drága 
világban ! Dr. Patay Pál. 



BELFÖLD. 

A kurátorok és a pedagógia. 
A pesti ref. egyházmegye őszi közgyűlésén egy 

vitának voltunk fültanúi, a mely az egyházmegye egyik 
lelkésze által benyújtott indítvány felett támadt és folyt 
le. Az indítvány az egyházi énekek tanításában némi 
rendszerváltozást javasolt a hatosztályos osztatlan nép-
iskolákra vonatkozólag. Czélját azonban nem érte el, 
mert a közgyűlés szótöbbséggel elvetette. Abban a meg-
győződésben, hogy némi szolgálatot teszek • oktatás-
ügyünknek, szóvá teszem ezt a dolgot e lap hasábjain 
és kérek szíves meghallgatást. 

A lelkész indítványa szigorúan pedagógiai kérdést 
érintett. Hogy a falusi gyermek, osztatlan népiskolában, 
mily módszerrel tanítható meg bizonyos mennyiségű tan-
anyagra, továbbá, hogy egy elemi iskolai növendék, 6—7. 
életévében, hangterjedelme szempontjából milyen énekek 
megtanulására képes, ez szigorúan vett pedagógiai kér-
dés. Pedagógiai kérdéseket pedig csakis hivatott peda-
gógusok dönthetnek el és nincs jogosítva akárki arra, 
hogy következményében döntő fontosságú véleményt 
mondjon. Az egyházmegyei közgyűlés különböző rangú, 
rendű élethivatásű és műveltségű tagokból áll. Lelké-
szek, jogászok, közigazgatási tisztviselők, iparosok, kato-
nák, vasutasok és egyszerű földmivesek jönnek össze 
gyűléseire. Hogy mindezek jártassággal bírnának a tanítás 
művészetében, azt feltenni nem lehet. Sőt — sajnos 
— igen-igen kevés azoknak száma, a kik élethivatá-
suknál fogva értenek is a dologhoz. Most már egy teljes 
mivoltában pedagógiai kérdést bízni ilyen különböző 
élethivatásű és tanultsági! egyénekre és pedig abból a 
czélból, hogy döntő fontosságú határozatot hozzanak, 
igénytelen véleményem szerint hiba és veszélyes kísérlet. 
Veszélyes a nevelés ügyére, veszélyes az egyházra is. 

De, hogy hova vezet ez a rendszer, a mely szak-
kérdéseket egy közgyűlés ítélete alá bocsát, annak szo-
morú jelét láttuk épen az adott esetben. A magasabb 
műveltségű gyűlési tagok véleménye megoszlott az indít-
vány elfogadását illetőleg. Némelyek mellette, mások 
ellene foglaltak állást. (A hivatásos hitoktatók túlnyomó 
részben mellette.) Az indítvány sorsa attól függött, hogy 
mely részre hajlanak a gyülekezetek küldöttei, a túl-
nyomó részben falusi kurátorok. Én már nagyon gj7ak-
ran figyeltem ezeket a derék, becsületes, komoly 
férfiakat, mikor valamely adott kérdés felett szavazás 
rendeltetett el. Nem tudják, hogy ilyenkor mit tegyenek. 
Emelkednének is, nem is. Tétován néznek jobbra és 
balra, előre és egymásra, míg valamelyikükben felül-
kerekedik a kezdés bátorsága és feláll, mire mindnyájan 
követik példáját, sokszor azt sem tudva, ki mellett és 
mire szavaznak, mert ezt nekik senki meg nem magya-
rázza. így történt a jelen esetben is. Fölállottak és tö-
megükkel eldöntötték, hogy voltakép hol is az igazság, 
eldöntötték az indítvány sorsát. Vagyis ők voltak azok, 

a kik a fennforgó pedagógiai kérdésben kimondották a 
döntő szót. Senki sem becsüli többre őket, mint én. 
Derék atyafiak, buzgó egyháztagok, ügyes és értelmes 
gazdák, bizonyosan értik is dolgukat, de a pedagógiából 
aligha tudnak többet, mint én a zulukafferek nyelvtaná-
ból. Nem lehetett — épen ezért — kellemetlen érzések 
nélkül nézni ezt az egész ügyet. 

Felfogásom szerint az indítványt át kellett volna 
tenni szakemberekhez, hogy azok megvizsgálják és 
értelmes szakvéleményt mondjanak felette. Az ő véle-
ményük után és annak figyelembe vételével már dönthet 
a közgyűlés, természetesen csakis azzal összhangban. 
Igaz, hogy így az indítvány eldöntői voltakép a szak-
emberek maguk, de hiszen ez egészen természetes. Ki-ki 
a maga csűrében csépeljen, a saját háza előtt seper-
jen. Én nem tudom kiszámítani a csillagok távolságát 
és a mozgás gyorsaságát, a mellyel a világtér nagy 
üregében mozogunk. És ha erre mégis vállalkozom ós 
valamely numerust izzadok ki, az égbolt hivatott vizs-
gálóinak szerzek vele mulatságot és ki teszem magam 
annak, hogy nem vesznek komolyan a tudósok gyüle-
kezetében. 

Még sokat írhatnék erről az ügyről, de egyelőre 
maradjunk meg annál a ténynél, hogy a pesti egyház-
megyei gyűlésen ez a pedagógiai kérdés nem részesült 
abban a figyelemben, a melyet a közérdek megkívánhat 
és pedig joggal megkívánhat! * 

Budapest. Pedagógus. 

Válasz Göde Lajos levelére. 
Igazán nincs ínyemre, hogy most, az élet-halál-

harcz sorsdöntő óráiban kicsinyes polémia fejlődjék ki 
köztünk, a kik jelenleg katonáink lelki szükségletét lát-
juk el, de mégis kénytelen vagyok Göde Lajos levelére 
néhány megjegyzést tenni. Nem tenném ezt, ha ő egy-
szerűen kifejtette volna a maga álláspontját, hogy igenis, 
harcztéren lévő kollégáinknak is van alkalmuk igazi 
lelkipásztori munka végzésére. Én sohasem gondoltam 
arra és nem állítottam azt, hogy harcztéri lelkészeink 
talán nem akarnának munkálkodni, csak arra mutattam 
reá, hogy a legtöbbször legjobb akaratuk mellett sincs 
alkalmuk hozzá. S ezt nem magam találtam ki. Azért 
idéztem annak a bizonyos, mondhatom páratlanul derék 
honvédszázadosnak, a kit katonái a rajongásig szeret-
nek, érdektelen, őszinte nyilatkozatát; idézhetem egyik 
— még pedig kitüntetett — harcztéri kollegámnak hoz-
zám intézett leveléből ezt a részt: „Bizony, itt nem őszü-
lünk meg a dolog miatt, mert nagyon kevés van, a mit 
az ember unaloműzés szempontjából is örömmel végez." 
Baltazár püspöknek személyes tapasztalaton alapuló véle-

* Közöltük ezt a felszólaihlást, a melyre az a megjegyzé-
sünk, hogy az énektanításra nézve is van megállapított tanterv, 
a melyen az egyházmegyei közgyűlés sem változtathat, legfeljebb 
kezdeményező indítványt tehet erre nézve. Egyébként minden peda-
gógiai kérdés az illető szakbizottság útján megy a közgyűlés elé, 



ményét pedig (hogy t. i. a harcztéren kevesebb tábori 
lelkész is elég lenne, ha szabad mozgást biztosítanának 
nékik) a „Lelkészegyesület"-ben mindenki olvashatta. 
A legtöbb tiszt — ne hunyjunk szemet e tény előtt — 
valóságos ellenszenvvel beszél a „semmittevő" harcztéri 
papokról,1 bizonyára nem tudván, hogy a tétlenség nem 
az illetők saját akaratából származik, hanem valósággal 
kárhoztatva vannak rá. Én csak örülni tudok annak, ha 
Göde kollegám az ellenkezőről győz meg. Ámbár más 
valakit sokkal inkább tartottam volna illetékesnek a 
nyilatkozatra, mint őt, a ki, tudomásom szerint, néhány 
hónapi tábori lelkészkedéséből hosszabb időt töltött üdülő-
helyeken, Karlsbadban. (Harcztéren szerzett betegség 
miatt! Szerk.) 

A nyilatkozatomba erőszakosan belemagyarázott 
„kislelkűség" vádja ellen azonban határozottan tiltakoz-
nom kell. A P. E. és I. L. az én czikkemből csak egy 
részt közölt. Pedig, ha Göde kollegáin az egészet olvasta 
volna, elsősorban megtudta volna, hogy működésem nem-
csak a gráczi kórházakra terjed ki, hanem Stájerban, 
Karintiában, Krajnában legalább is 100 kórházra és nem 
is meriil ki csupán az istentisztelettartásban, másodszor 
talán nem olvasott volna ki belőle kapzsiságot, kislelkű-
séget. Hogy a díjazás dolgát felemlítettem, tettem azért, 
hogy néminemű méltánytalanságokra rámutassak. Mert 
akárhogy is vesszük, bizony nem méltányos, hogy a kór-
házakban és a harcztéren szolgálatot teljesítő lelkészek 
díjazása nem egyenlő.2 Nemcsak Göde kollégámék kocz-
káztatják a „bőrüket", hanem mi is. Nekik még nincs 
halottjuk — adja Isten, ne is legyen"—, de nekünk, saj-
nos, már van: szegény jó Vincze Sándor kollégánk bi-
zony a kassai kórházakban szerzett kór áldozata lett. 
Németországban, a hol pedig igazán tudják értékelni a 
szolgálatokat, nincs is különbség harcztéri és kórházi 
katonalelkész díjazása között, sőt ez utóbbiak több he-
lyütt drágasági pótlékot is kapnak. Nem méltányos az 
sem, hogy míg sok behívott lelkésznek a helyettesítése 
úgyszólván semmibe se kerül, másoknak, pl. nekem is, 
csaknem teljes lelkészi fizetésem rámegy a helyettes-
tartásra. (Ez igaz, egységesen kellene rendezni! Szerk.) 
Úgy, hogy családom teljesen a katonaságtól kapott segélyre 
van utalva, a miből pedig a mai viszonyok között megélni 
nem lehet. Persze, Göde kollegámnak könnyű „kislelkű-
ség"-nek bélyegezni a szegény ember anyagi gondjait. 

Végül hadd feleljek Göde kollégám propozicziójára. 
Sajnos, nem áll módomban részére szabadságot kiesz-
közölni, hogy kedves családját láthassa — különben is 
úgy tudom, hogy nem is oly régi bevonulása óta volt 
már odahaza —, hiszen kevés szabad perczeimben engem 
is elfog a töprengés, vájjon mi van az én messze Szla-

1 Ez téves ós bántó általánosítás. Mi sok ellenkezőről 
tudunk. Bizonyára a túlságosan hátravonuló, egy helyben ülni sze-
rető lelkészek ellen van csak panasz. 

2 Ebben teljesen igaza van a levélírónak. Gondoljunk csak 
a mostani városi viszonyokra! 

vóniában élő családommal, a kiktől, ha kéthetenkint ér 
ide egy-egy várva várt levél s a kiket nem hozhatok 
magamhoz, mert akkor igazán nem tudnánk megélni. 

Én inkább teszek egy másik propozicziót. Járja ki 
Göde kollégám, hogy a harcztérre helyezésemet kérő, 
már tavasz óta a hadügyminisztériumban levő beadvá-
nyom kedvező elintézést nyerjen s jöjjön helyettem ide ő. 
Akkor közvetlen tapasztalatból fogunk beszélni s talán 
jobban megértjük és méltányoljuk egymás munkáját, 
helyzetét. E. Szabó Dezső, 

daruvári ref. lelkész, 
jelenleg cs. és kir. tábori lelkész. 

I R O D A L O M . 

A „Lelkipásztorok Lapja" cz. belmissziói ós gya-
korlati lelkészeti lapnak első száma, Nyáry Pál pécsi 
ref. lelkész szerkesztésében, gazdag tartalommal meg-
jelent. Hisszük, hogy a sokat ígérő lap, mely gyakorlati 
segítséget, útmutatást, elmélyülést kíván nyújtani a lelki-
pásztoroknak, gyakorló lelkészeink sorában szíves párt-
fogásra talál. 

Érdekes irodalmi hír. A Kisfaludy-Társaság leg-
utóbbi ülésében elhatározta, hogy néhai Baksay Sándor 
meg nem jelent munkáit, elbeszéléseit, költeményeit, 
műfordításait két kötetben kiadja. A kiadást Kéki Lajos 
tanár fogja szerkeszteni, a ki a Budapesti Szemle szep-
temberi számában olyan találó jellemzést adott Baksay-
ról, mint íróról. Nem a Magyar Prot. Irodalmi Társa-
ságnak kellett volna ezeket a relikviákat kiadni? 

A „Belmisszió" cz., Majba Vilmos szerkesztésében 
megjelenő havi folyóiratnak szeptemberi száma gazdag-
tartalommal jelent meg. Különös figyelmet érdemel a 
„Magyarhoni Bibliatársulat" cz. első czikke Hornyánszky 
Aladár tollából. Hangsúlyozza ez a czikk, hogy: „Egyik 
legfontosabb feladatunk a közeljövőben, hogy megvaló-
sítsuk azt az eszmét, a mit mult év október 8-án a 
Luther-Társaság irodalmi szakbizottsága felvetett, az 
igazgatótanács magáévá tett, a közgyűlés azonban egész 
meglepetésszerűen tárgyalásra még korainak tartott ós 
jobb időkre elhalasztott, hogy meg kell tereintenünk a 
Magyarhoni Bibliatársulatot és saját kezünkbe kell ven-
nünk a szükségleteink fedezéséről való gondoskodást. 
Nem szabad továbbra is megengednünk a kényelmes 
eljárást, hogy Brit és Külföldi Biblia-Társaság dolgozzék 
helyettünk, mi pedig gondtalan tétlenséggel élvezzük 
idegenek fáradozásának gyümölcsét." Ezt a kérdést való-
ban nem is szabad addig békében hagynunk, míg dűlőre 
nem visszük. Egy lépéssel tovább kell mennünk az an-
golok szidásánál. S ha olyan melegséggel karolják fel 
egyes befolyásos egyházi férfiaink ezt az igazán becsü-
letbeli ügyünket, a mily igyekezetet tanúsítanak az an-
golok szidalmazásában, bizonyára testet is ölt nemsokára 
mindnyájunknak közös nagy vágya. 

Diákvilág. A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diák-
szövetség közlönye. Szerkeszti Deme László. Kiadóhivatal: 
Üllői-út 16/B. I. 5. A hetedik évfolyamába lépett ez a 
lap az előttünk fekvő számmal Ez alatt az idő alatt 
fokozott erővel és eredménnyel szolgálta a magyar diák-
ság lelki és szellemi ügyeit, egyedül álló szolgálatokat 
teljesítve e fontos nemzeti tényező életében. A legújabb 
szám minden eddiginél többet ígér. Frappans vezérczikk 
után jön Révész Imre Bismarck keresztyénsége cz. ér-
dekfeszítő tanulmánya, a mely a nagy államférfival, mint 
keresztyénnel, foglalkozik. Victor János „Nemzetünk jö-



vendő hivatása" cz, mély gondolatokban bővölködő czik-
kében adja meg a nemzeti hivatás keresztyén megala-
pozását. Mindkét czikknek csak első felét hozza a lap, 
nagy érdeklődéssel várjuk a folytatásokat Egy háborús 
elbeszélés — „János" — egy elesett hős Istenhez for-
dulását rajzolja nagy mélységgel és tehetségre valló 
mély megfigyelésekkel. A „Mozgalmunk" rovat prot. 
egyházi lapjainkban megjelent és a szövetséget egészen 
közelről érintő czikkekkel foglalkozik. Egy pár intim 
levélrészlet következik ezután, a melyet a nyári gyűlések 
után, vagy a harcztér tüzéből írtak a mozgalom által érin-
tett diákok. Ezekből az erőtől duzzadó levelekből lehet 
legjobban megismerni, hogy' mi a Diákszövetség. Melegen 
ajánljuk a lapot olvasóink figyelmébe, diákfiaiknak és 
ösmerőseiknek való megrendelésre. Minden diáknak ol-
vasni kellene azt a lapot, a mely a diákság révén oly 
sokat tett már eddig is egyházaink érdekében. Előfizetési 
ára egy évre diákoknak 2 K, másoknak 3 K. 

Előfizetési felhívás. Október hó végén jelenik meg 
vasadi Balogh György harcztéri leírásainak második 
kötete „Kék vizek mellett" czim alatt. A leírások a Drina 
és Isonzó mellett, tehát a „Kék vizek mellett" születtek. 
De van átvitt értelme is a czímnek, az, hogy a kék 
vizeken túl van a boldog halhatatlanok országa, hova a 
poéta vágy eljutni. A kötet folytatása az „A hol az ágyú 
szól" czíműnek. Szerzőt e müvében is a szubjektivitás, 
a mély érzés, a borongó hangulatok jellemzik. Nemes, 
egyszerű, tősgyökeres magyar nyelven mesél a magyar 
fiúkról, kik a harcztéren vigadva-szomorkodva küzdenek, 
harezolnak és álmodoznak. A kötet ára fűzve 3 K, kötve 
5 K. Az előfizetési ívek beküldését október 15-ig kérjük 
és pedig vagy a „Vértesalja" kiadóhivatalához Gyúró 
(Fejérmegye), vagy a Singer és Wolfner kiadóczégnek 
Budapest, VI., Andrássy-út 16 A tiszta haszonból a 
szerző 10 százalékot katonai jótékonyczélra ad. 

Hogyan halt meg Luther? Mint a kath. papság 
lapjának, az „Egyházi Közlönyé nek legutóbbi számából 
látjuk, ez a kérdés egyes obskúrus úgynevezett „törté-
nészeket" még most is foglalkoztat. „Orabinski szer-
kesztőnek — olvassuk — ismét könyve jelent meg arról 
a tárgyról. Ebben különösen Landau mansfeldi gyógy-
szerésznek, ki Luther halottas ágyánál fontos szerepet 
játszott és az úgynevezett Drei Manner-Berichtnek állí-
tásaival foglalkozik. Mint tényeket igazolja: 1. hogy 
Luther halála estéjén sokat evett és ivott, 2. hogy Lan-
dau gyógyszerészt odahívták a halálos ágyhoz, hogy a 
már halott Luthernek klktirt adjon, 3. hogy az oda-
hívott két orvos Luther halála okát nem tudta egyön-
tetűen megállapítani, hanem vitatkoztak efölött, valamint 
az élesztgetési kísérletek hiábavalók voltak, 4. hogy 
Luthernek jobb arcza el volt torzulva és erősen meg-
kékülve, 5. hogy mind az orvosok, mind a gyógyszerész 
már holtan találták a hitújitót. Az egész kutatásnak az 
a rezultátuma, hogy Luther gutaütéstől találva, hirtelen 
halt meg — tehát nem lett öngyilkos — de a szerző 
szerint nem oly kenetteljesen megható halállal halt meg, 
mint a lutheránusok festik." A jámbor lengyelre valóban 
elmondhatjuk, hogy „Oh sancta simplicitas!" Hazáját 
az ellenségek feldúlták, alig hagytak követ kövön. A be-
vetetlen földek nagy, végnélküli temetőkké változtak. 
Lengyelország földjén Luther szellemi fiai állanak erős 
lábbal s a jó lengyelt nem az izgatja, hogy hogyan hal 
meg a hazája, hanem az, hogy: hogyan halt meg Luther 
Márton?! Vagy talán azt várja, hogy kultuszminiszterré 
nevezzék ki a németek az új „Német-Lengyelországban", 
a miért nagy kegyesen elismeri Lutherről, hogy nem 
lett öngyilkos, lianem „gutaütés"-ben halt meg?! 

EGYHÁZ. 

Lelkészbeiktatás. Lapunk belső munkatársa Marjay 
Károly volt budafoki lelkész, mezőtúri állását okt. 3-án 
foglalta el. A beiktatást szép ós nagyszámú közönség je-
lenlétében Győry Lajos, a heves-nagykúnsági egyházmegye 
esperese végezte a belvárosi nagy templomban. Közvet-
len, meleg szavakkal mutatta be az új lelkipásztort a 
gyülekezetnek és kérte számára mindenek szeretetét. 
Ezután Marjay Károly lelkész tartotta meg beköszöntő 
beszédét az I. Thess. 2.4. és I. Korint. 4.1-2. alapján. 
Beszédében Krisztus szolgájául az Isten titkainak sáfá-
rául kívánja tekinteni magát úgy beszédében, mint cse-
lekedeteiben s életében. Istentisztelet végeztével az egy-
háztanács díszülést tartott, itt az egyháztanács nevében 
Csomasz Dezső lelkészelnök üdvözölte a már beigtatott 
új lelkészt, igazán kedves, őszinte, baráti szavakkal. Utána 
Borsos Károly főgimn. igazgató a főgimn. ig.-tanács, Kecs-
keméthy László az elemi iskolai tantestületek nevében 
üdvözölte. Ezek üdvözlésére külön-külön válaszolt az új 
pap keresetlen, szívből jövő szavakkal. Tekintettel a 
most dúló világháborúra, a szokásos nagy bankett el-
maradt. A legszűkebb baráti körben mégis egybegyűltek 
a városi és egyházi életnek vezető férfiai. A fehér asz-
talnál a mezőtúri hívek nevében Ambrus Péter h. fő-
gondnok, Mezőtúr városának nevében pedig Kun Árpád 
volt országgyűlési képviselő, polgármester, Marjay lel-
készt, végül Csomasz Dezső, mint házigazda a közsze-
retetben álló esperest köszöntötte. Adja Isten, hogy az 
a sok szép és jó kívánság és ígéret mind dúsan valóra 
váljék és boldog, megelégedett legyen a pásztor is, a 
nyáj is! 

Lelkészválasztások. A rozvágyi ref. gyülekezet 
Janka Péter czigándi h. lelkészt választotta lelkészévé. 
— A kiscsalomjai ev. egyház egyhangúlag Laczkó János 
körmöczbányai hitoktató segédlelkészévó. 

Kitüntetett lelkészek. Schultz Aladár dunaegyházi 
ev. lelkész, ki a harcztéren teljesített lelkészi szolgála-
tot, hősi magatartása elismeréseiil a vaskeresztet kapta 
meg. — Kardos Béla, a Mob. Reserv.-Spital 2/5. ev. 
tábori lelkésze, a ki a háború kezdete óta teljesíti ezt 
a nehéz szolgálatot, az ellenség előtt tanúsított kiváló 
magatartásának és szolgálatának elismeréséül a katonai 
arany érdemkeresztet kapta piros-fehér szalagon. 

A bányai ev. egyházkerület szeptember 30-án 
tartotta közgyűlését Budapesten. A templomban tartott 
rövid istentisztelet vezette be a közgyűlést, a hol lélek-
emelő imát mondott a kerület főjegyzője : Sárkány Béla 
főesperes. 9 órakor dr. Zsigmondy Jenő udv. tan., ker. 
felügyelő nyitotta meg a közgyűlést érdekes alkalmi 
beszéddel. A püspöki jelentést elismeréssel és köszö-
nettel vették tudomásul. Ennek előterjesztése után hódoló 
táviratot küldött a kerület a királynak. II. Vilmos csá-
szárnak, valamint Frigyes foherczeg hadsereg-főparancs-
noknak. A püspöki jelentés kapcsán Földváry Elemér 

• egyházmegyei felügyelő szóvá tette a tábori lelkészek 
ügyét s rámutatott arra a hátrányra, a melyben az ev. 
egyház a ref. egyházzal szemben van azért, mert ezt az 
ügyet — daczára a többszöri sürgetésnek — egyeteme-
sen rendezni nem sikerült, pedig a hadügyi kormány 
szinte várta az ev. egyház indítványait és kívánságait. 

Egyházmegyei közgyűlések. Az alsóborsodi ref. 
egyházmegye szept. 3-án tartotta Miskolczon őszi köz-
gyűlését. Bodolay István esperes és báró Vay Elemér 
gondnok elnöklete mellett. Öt tanácsbíró, Gaál Ferencz 
poroszlói, Tóth István egri lelkészek, Losonczy István ny. 



kúriai bíró, Rácz György miskolcz! főgondnok és dr. 
Nagy Ferenez miskolczi polgármester tették le egyszerre 
az eskiit. Dr. Rácz György 400 K alapítványt tett az 
e. m. javára. Követésre méltó szép példa! A közgyűlés 
a gyűléstartási díjat, 600 K-t a felvidékeken felepítendő 
„Borsodfalva" és a Miskolczon felállítandó megyei „rok-
kantak háza" javára ajánlta fel. Felhívja a közgyűlés 
az egyházközségeket a MPIT. pártolására. Elvileg el-
fogadta a közgyűlés a lelkészértekezletnek a naturálék 
pénzre való átváltoztatását. (A mostani viszonyok mutat-
ják, hogy milyen káros dolog ez az átváltoztatás. Szerk) 
Néhány lelkész azt indítványozta, hogy létesítsen az 
e. m. a vallásos iratok terjesztését előmozdító alapot, a 
gyűlés ezt elvben elfogadta. — A felsőborsodi ref. e. m. 
Sajószentpéterben tartotta szept. 8-án közgyűlését. Va-
dászy Pál esperes és Ragályi Béla gondnok elnöklete 
mellett, főszolgabírói engedéllyel. Itt az ülés elején dr. 
Görgey Sándor kúriai bírót iktatták be a vil. tanácsbírói 
tisztségbe. Felolvasták a lelkészértekezlet jegyzőkönyvét. 
Ennek kapcsán tárgyalták a belmisszió ügyét. A tár-
gyalás során felszólalt egy e. ni. tanácsbíró és, mint a 
tudósításból látjuk, dörgedelmes beszédet tartott a „szél-
sőségekbe csapongó s minden idegen salakot felvevő di-
vatos belmisszióskodás, egyleteskedés" stb. ellen; „legyen 
rendben templom, paróchia, iskola, legyenek üresek a 
korcsmák és telve a templomok s legyen fehér holló a 
reverzálisadás: akkor a §-okba szedett belmisszióskodás 
nélkül sem féltjük egyházainkat". — Úgy látszik, hogy 
ott abban az egyházmegyében már túlságosan elhara-
pódzott a „divatos" belmisszió, bizonyára már túlon-túl 
sok a vasárnapi bibliai iskola, gyermekistentisztelet, ifjú-
sági és más egyesület; a korcsmák is már üresek és 
telve vannak a templomok, azért volt szükséges és idő-
szerű ez a vehemens és sokak által nagyon helyeselt 
támadás! 

Harangjaink a hadviselés szolgálatában. Nagy 
örömünkre szolgál, hogy azt az eszmét, melyet Lapunk 
pendített meg legelőször még az év elején s a melyet 
kérésünkre több egyházi lapunk is szóvátett, mind szé-
lesebb és szélesebb körökben teszik magukévá hazafias 
gyülekezeteink. Megható a debreczeni egyház presbité-
riumának ebben a tárgyban legutóbb hozott határozata 
is. Elhatározta, hogy kilencz harangját fölajánlja a had-
viselés szolgálatára. Természetesen ezek között nincs a 
híres nagy harang, melyet I. Rákóczi György öntetett, 
de egyébként, a mi nélkülözhető, mindet odaadja. — 
Ha az önkéntes felajánlás folytán nern áll elő a szükséges 
rézmennyiség, alkalmasint harangjaink rekvirálására, te-
hát hivatalos úton való elvételre is rákerül a sor. Hisz-
szük, hogy a mi gyülekezeteink nem várják azt, hanem 
önként ajánlják föl harangjaikat. — A harangok re-
kvirálásának gondolata még a szabadkőművesek lapját, 
a „Yilág"-ot is egy kis elmélkedésre hangolja. „Olyan 
különös gondolatnak — írja egyik legutóbbi számában 
—• hogy . . . egyszerre elhallgatnak a harangok, nem 
kongnak, nem bongnak. Elnémulnak, mint nagypénteken. 

Hogy meddig maradnak némák, mikor jön meg ismét 
a szavuk? Oh, bizonyára eljön annak is az ideje. Nagy-
péntek után „ feltámadás" következik és mikor újra meg-
kondulnak a harangok, ez a harangzúgás a diadalt, a 
győzelmet fogja hirdetni az egész világnak." A föltá-
madást most még csak idézőjelben írja a „Világ". Min-
denesetre már ez is haladás! De ha sokáig tart a há-
ború, még megérjük, hogy az idézőjelek is elmaradnak ! 

Templomszentelés. Az újsóvéi ref. egyház temp-
lomát közel 10,000 K költséggel renováltatta. A reno-
válást már 1914 pünkösd után kezdte, de a háború 
miatt csak az idén fejezhette be. A renoválás ideje alatt 
a szükséghez képest a luth.stestvéri felekezet szeretettel 
rendelkezésünkre bocsátotta templomát, miért is meleg 
hálánkról biztosítjuk. A templom belsejének renoválására 
egyesek 400 K át adakoztak. E templom avatását folyó 
év szept. 26-án tartottuk meg. Többen, a kik jövetelüket 
ígérték, a hadimenetrend miatt nem lehettek jelen. Sze-
retett esperesünk és B. Pap István, a gyülekezet volt 
lelkésze, levélben áldásukat küldték és biztosítottak ben-
nünket arról, hogy gyülekezetünkkel együtt ünnepelnek. 
A felszentelési imát Pótli József, a gyülekezet lelkésze, 
a beszédet Klepp Péter torzsai lelkész tartotta. Úrva-
csorát osztottak Giöckner Károly újsziváczi és Weimann 
Péter újverbászi lelkészek. Az éneklést Bolz J. keres-
kedő leánya, Jozefin vezette, a ki, mióta mindkét taní-
tónk bevonult, az orgonálást teljesíti. (p. j.J 

Adományok. A hadbavonult és sebesült katonák 
lelki gondozására irányuló vallásos iratok beszerzésére 
dr. Tóth Dezső ügyvéd 5 K-t, B. Pap Zoltán hadapród 
10 K-át küldött. Eddig begyűlt az erdélyi egyházkerület 
által küldött 1500 K-val 796416 K. 

ISKOLA. 
Theologusaink okt. 6-án kivonultak Batthyány sír-

jához, hol elhelyezték az ifjúság koszorúját. Bertha Imre 
IV. é. th. rövid fohásza után az énekkar, Árokháthy Béla 
III. é. th. vezetésével, elénekelte a „Nyugosznak ők, a hős 
fiak" kezdetű dalt, majd dr. Kováts J. István theol. tanár 
mondott beszédet. A Szózat eléneklése után Kossuth 
mauzóleumába ment át az ifjúság, a hol Kováts István 
megható szavakkal elevenítette fel Kossuth emlékét. Az 
ünneplést a „Tavasz elmúlt" kezdetű énekkel fejezték be. 

EGYESÜLET. 
Az ezredik árva. A Protestáns Országos Árvaház 

a minap fogadta be az ezredik árvát: egy hadi árvát. 
Atyja meghalt, anyja súlyos betegen a kórházban feküdt, 
gondozó bátyja a harcztéren van, a 8 éves ref. fiúcska 
teljesen magára hagyatva reggeltől estig tétlenül járt-
kelt hol az utczán, hol az üres lakásban, könyörületes 
szívek csillapították éhségét. Egy fővárosi kath. tanítónő 
felkarolta ügyét a fiúnak, bejárta vele a jótékony czélú 

R I P Ó M I R ' I Ó Q 1 Modern művészi kivitelben 
L J i r v w i V I , I V L W O 1 készít lapokat, könyveket, 
könyvnyomdai műintézete | meghívókat, egyesületi és 

Budapest, IX, Ráday-utcza 26 § minden egyéb nyomtatványt 



intézményeket, hogy a fiút valahová elhelyezze, de fá-
radozása nem vezetett sikeres eredményre, a mi nagyon 
elkeserítette a jószívű asszonyt. Végre betért a Prot. 
Árvaházba biztató reménnyel, azonban oda is hiába fá-
radott, a ház üres volt, az igazgató a növendékekkel 
együtt Zebegényben nyaralt. Elutazott tehát Zebegénybe 
a fiúval, a hol elpanaszolván az igazgatónak keserű 
tapasztalatait, megindultan mondá: uram, ha ezt a fiút 
fel nem veszik, elvesztem hitemet Istenben és bizalma-
mat az emberekben. Erre a szomorú sorsra nem jutott, 
mert az ezredik árvának a felvétele erőt kölcsönzött 
hitének és bizalmának. Az árvaház növendékeinek leg-
többje 5—6 évet tölt az intézetben, vannak azonban 
olyanok is, kik 10—12 évig is élvezik jótéteményeit. 
Az árvaház a kötelékéből kibocsátott növendékeivel pá-
ratlanul álló eredményt ért el fennállásának 56 éve alatt, 
a mennyiben egykori növendékei csaknem kivétel nélkül 
hasznos munkaerőivé váltak a hazának, az egyháznak 
és társadalomnak, sőt soraikban a magyar politikai és 
szellemi élet számos kiválósága is képviselve van. Az 
1000 növendék közül 844 Brocskó Lajos kir. tanácsos, 
igazgatónak a neveltje, a ki immár 41 éve áll az in-
tézet élén. A Prot. Országos Árvaegylet gondozó védelme 
kiterjed jelenleg 183 árvára, a kik között 12 hadiárva 
van. Saboslay J. dr. Amerikába szakadt honfitársunk 
megkapó és példaadó tanújelét adta áldozatra készséges 
hazaszeretetének, a midőn két hadi árvának a Prot. Ár-
vaházban való felneveltetésére vállalkozott, mely czélra 
az első félévi 600 korona tartásdíjat már megkülclötte 
San-Franciskóból. 

A debreczeni gyűlések megtartása tárgyában az 
Irodalmi Társaság és a Lelkészegyesület elnökei részé-
ről kiadott „Nyilatkozat"-hoz a Sárospataki Ref. Lapok 
szerkesztősége is bővebb kommentárt fűz, mely több 
gondolatában megegyezik a részünkről mondottakkal és 
hisszük, hogy lelkészeink többségének véleményét tol-
mácsolja. „Nem titkolhatjuk el — mondja a „Megjegy-
zés" —, hogy mi is azok közé tartozunk, a kik a mos-
tani viszonyokat teljességgel kedvezőtleneknek tartjuk 
ahhoz, hogy békés nagy czélok szolgálatára összegyüle-
kezzünk és nyugodtan tanácskozzunk. Sokan a közle-
kedési, nem kevesen a drágasági viszonyok miatt nem 
hajlandók a maguk házi világából csak rövid időre is 
kimozdulni vagy némelyeknek kellemetlenségeket okozni. 
A jubiláris nagy egyházi évforduló megfelelő méltatá-
sához is békességre van szükségünk mindenek előtt. 
Mit tervezzünk addig nagy jó reménységgel, míg a re-
ménységünknek nincs feltétlenül biztos alapja? — Mit 
építsünk addig — ha csak papiroson is —, a míg fejünk 
felett úszkálnak a villámos fellegek? Aztán ki vegye 
magára a felelősséget, ha országos jelentőségű kérdé-
sekben 10-en, 20-an fognak határozni, választani ?! Az 
országgyűlés is megnyújtotta a képviselői mandátum 
idejét; miért ne tehetné az Irodalmi Társaság ugyanezt ? ! 
Nem ismerjük az összegyiilekezés sürgető czélját, de 
ismerjük a maguuk helyzetét, a mindennapi élettel való 
birkózásunk nehézségeit: nem érzünk a lelkünkben ün-
neplési hajlandóságot. Szeretnők, ha várni tudnánk bol-
dogabb időre! Szerkesztőség." Az összegyülekezés „sür-
gető" czélját mi is szeretnők kissé jobban ismerni. 

Nyilvános estély. A Budapesti Evangéliumi Keresz-
tyén Diákegyesület október 17-én, vasárnap este fél 
8-kor a Ref. Theologia dísztermében nyilvános estélyt 
rendez a következő programmal: Közének. Imádkozik 
és bibliát olvas Varsányi Mátyás ev. lelkész. Megnyitót 
tart B. Pap István theol. tanár. Énekel a ref. theologu-
sok énekkara. Egy elesett hős naplója. Felolvassa Deme 
László. Énekel a ref. theologusok énekkara. Hegedűn 
játszik br. Puchuer Szilárd. Zongorán kíséri Fehér Irén. 
Bibliamagyarázatot tart Muraközy Gyula. Ima. Közének. 
Jegyek ára 2 és 1 K. Diákjegy 50 f. Jegyek előre vált-
hatók az egyesület helyiségében, Üllői-út 16/B. 1. 5 alatt. 

Lemondás. Dr. Kováts István, lapunk társszerkesz-
tője, a mult hónapban lemondott a Lelkészegyesületben 
viselt ügyvezető-titkári tisztéről. 

Felelős szerkesztő : B. Pap István. 

írásbeli házi dolgozatok 1916-ra. 

I. Lelkészképesítö vizsgálatra: 

CD Új-szövetségi: A paronsia hit az Új-testamen-
tumban. 

b) O-szövetségi: „Esdrás-Nehémiás reformja és 
annak jelentősége a zsidó vallás 
fejlődéstörténetében". 

c) System.-erkölcstani: A keresztyén erkölcstan 
jellemző sajátságai a böl-
csészeti erkölcsi rendsze-
rekkel szemben. 

II. Lelkészképesítő vizsgálatra: 

a) Magy. prot. egyht. v. irod. történet: Bibliafordí-
tásaink. 

b) Bibi. magy. textusok: II. Móz. XX. 22—24; I. 
Kir.III. 5 - 1 4 ; Zsolt. II ; 
Ésaiás VI. 1—8; Jerem. 
I. 4—-10; Haggeus II. 
1—9 ; Máté XII. 46—50; 
Márk II. 18—22; Lukács 
XII. 36—40; Ján. I. 14; 
Róm. I. 11—12; II. Kor. 
X. 3 - 5 . 

c) Kátémagyarázati tétel: 72. 75 : 76. 37- kérdés. 
d) Egyházi beszéd textusa: II. Kor. V. 14—15. 

CSUHA ANDRÁS K I S 
BUDAPEST, IX., RÁDAV-l. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 



HIRDETESEK. 

Pénzét visszafizetem, ha 
tyúkszem, szemölcs, 
börkeményetiéseit 
„Ria-balzsair." 3 nap alatt gyökerestül ki 
nem irtja. Ezrekre menő hála- és köszönöiratok. 
Ára ! kor., 3 tégely 2Va korona. 
Ria-művek Kassa, I. Postafiók 12/T 

RIEGER 0TT0 gözüzemre 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-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 jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

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. 

ff 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. 

Vászon- és félbőrkötésben . . 1.— kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 3.— kor.-tól 10.— kor.-ig 
Celluloid- és kristálykötésben . 3.<>0 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 . 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 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. 

Sebesült KatonáK szórakoztatására különösen alkalmas 
a „Koszorú" czímen eddig megjelent 210 füzet, melynek 
ára számonkint és példányonkint 8 fill. — Ha egyszerre 
legalább 500 példány (40 kor. értékű) lesz megrendelve és 
a pénzt előre megkapjuk, 25%-os árengedményt adunk, de 
a postaköltséget a megrendelő viseli. A füzeteket a „Ref. 
egyetemes konvent" által sebesült katonák részére kijelölt 

számokból válogatjuk egybe. 

Hornyánszky ViKtor KönyvKiadó-
hivatala Budapest,V., AKadémia-u.4. 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-bazi. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tűz-, jégkár és' betöréses lopás 
ellen, úgyszintén az ember éleiére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös fellételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jarányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 14 év alatt a tagok hétszer részesüllek az 
üzlet feleslegéből közgyűlési határozat értelmében 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 2,550.760 K 
Tartalékok 4,461.015 K 
Biztosíiott tagjainak fennállása óta kiű-

zetett tűzkárokban 15,050.000 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett jégkárokban 7,072.000 K 
Biztosított érték tűzben 1914. évben . . 9(10,000.000 K 

„ jégben „ . . . 63,500.000 K 
Eletüzlel állománya 19,013.428 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 
nélkül. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 
A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és k i t ű n ő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mi l l ió korona 
évi árúforga lommal . 



vi l lamos erőre berendezet t — hangszergyár . 

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, szeminárinmok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 foriuttól feljebb. 

Első manya i 
cs . é sk i r . ' udva ra hangsze rgyá ros , 
a m. kir . zene-akadémia, szín-
házak , művészek s tb . szál l í tója . 

B u d a p e s t , II., L á n c z í h d - u . 5 , s z , G y á r : O n t ö h á z - u . 2 , sz , 
Továboá ajánlja sajat gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

H a n g í o k o z o g e r e n d a ! £ 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 r a k t á r . 

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. 

Kivilel nagyban = 
= = = = = = = és kicsinyben. 

T e l e f o n 8 1 — 2 0 . 

Harmadih Kiadásban 
most jelent meg 

a h a z a i p r o t e s t á n s e g y h á z a k n a g y í m á d s á g í r ó j á n a k 

S z o í n o k y G e r z s o n n a k 

HÁBORÚS IDŐK 
IMÁDSÁGOS KÖNYVE 
h a d b a v o n u l t a k és a z o k c s a l á d j a i s z á m á r a cz í inü m u n k á j a . 

T a r t a l m a z 55, a g y o r s a n vá l t ozó v i s z o n y o k k ö z ö t t is 
m i n d e n a l k a l o m r a és ú g y a k a t o h á k , m in t az i t t h o n m a r a -
d o t t a k s z á m á r a m e g f e l e l ő i m á d s á g o t , e z e n k í v ü l z s o l t á r o k a t 
é s d i c s é r e t e k e t . 
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z s e b b e t e h e t ő i m á d s á g o s k ö n y v n e k b o l t i á r a d í s z e s ke -
m é n y k ö t é s b e n 1 k o r o n a , 10 d a r a b v é t e l n é l 90 f i l l é r , 

100 d a r a b v é t e l n é l 75 f i l l é r . 
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f e l v i l á g o s í t á s s a l . . . . . 
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AZ IGAZI KÁLVINIZMUS. 
— Válasz a Lelkészegyesiilet támadásaira. — 

A mióta a háború tart, református egyházi közéle-
tünkben az a helytelen felfogás kapott lábra, hogy a 
belső kérdéseket hagyjuk függőben, várjuk ineg türel-
mesen a háború végét s akkor kezdjünk új munkához, 
mert hiszen a háború után úgy is új élet kezdődik Ma-
gyarországon . 

Ez a terméketlen passzivitás, a mely egyébként a 
minden ügyeimet iekötő háborúban érthető is s ha az 
rövid ideig tart, el is fogadható, veszedelmessé válhatik 
a hosszú háború esetén. Hiszen elvégre minden nemzet 
tovább él s a háború mellett a maga mindennapi életét 
is élnie kell, terveket szőve és tovább építve és pedig 
kettőzött erővel, ha valóban új életet akar teremteni az 
új viszonyok keretében ; mert hiszen határozott programm 
ós munkaterv nélkül úgy sem változhatik meg Magyar-
országon nagyobb arányban semmi sem. 

De ha érvényes ez a tétel közéletünkre általában, 
kétszeresen érvényes az az egyházi életre nézve. Mert 
mi ugyan mire várunk'? Papjaink, a tábori lelkészek 
elenyésző kis százalékát nem tekintve, mind itthon van-
nak ; egyházunk világi vezérférfiai is nagyobbrészt a 
katonai kötelezettség alól mentes korban. Helyzetünk 
ma olyan, hogy nemcsak egyházunk, hanem nemzetünk 
és népünk egész jövőjének a kérdése is kell, hogy egész 
erővel foglalkoztasson bennünket. Passzív várakozásnak 
tehát semmi helye sincs. Sőt a magyar ref. papság 
itthonmaradásának is, szerintünk, csak annyiban van lét-
jogosultsága, a mennyiben a békében végzett munkán 
felül erejének teljes megfeszítésével dolgozik a háború 
után következő korszak erkölcsi fejlődése érdekében. 

Már maga ez a rendkívüli előjog is kényszerít ben-
nünket ama kötelezettségünk teljesítésére, hogy az egyhá-
zunk jövőjét illető főbb kérdésekkel foglalkozzunk. Hogy 
azután ez a munka nem jár mindig a nélkül, hogy köz-
életi viszonyainkat megfelelő kritikával kísérjük, ez 

csak természetes. Ebben a fejtegetésben is épen ezt a 
tárgyalásmódot kell választanunk. — Az egész ország 
papsága tudja, hogy lapunk évek óta sok elvi kérdésben 
szembehelyezkedett a debreczeni egyházi lapokkal. Tette 
ezt annak a programmnak a védelmében, a melyet a Kál-
vin-Szövetség a maga zászlajára írt. A kérdések tár-
gyalása természetesen a háború folyamán is tartótt és 
miután a napi események szinte hétről-hétre kényszerí-
tenek bennünket megfelelő, határozott állásfoglalásra, 
csak természetes, hogy ez a körülmény igen sűrűn ellen-
tétbe helyez bennünket azokkal, a kik, bár névleg ve-
lünk együtt a történelmi tiszta kálvinizmus védőinek hir-
detik magukat, mégis csodálatos módon épen a határo-
zott kálvinizmus elveinek érvényesítése és minden végső 
konzekvencziájának levonása terén állanak velünk foly-
ton hadilábon. Mi azonban, bár napról-napra jobban 
éreztük a szükségességét annak, hogy álláspontunk felől 
a lapunkat nem olvasó ref. papságot és közönséget is 
tájékoztassuk, mégis, tekintettel a kérdés vitás jellegére, 
végleges és összefoglaló válaszunkat egyesek kívánsá-
gára a háború utáni idrre voltunk hajlandóak halasztani. 

A Lelkészegyesiilet támadásai. 

A közbejött körülmények azonban másra kénysze-
rítenek bennünket. A Lelkészegyesület cz. lap ugyanis 
egyik-másik, tavasz óta megjelent vezórczikkében már 
olyan hangot használ s olyan „érveket" szed elő, a me-
lyek épen nem tudományos súlyuk és megdönthetetlen-
ségük, mint kizárólag kíméletlen és többször egyenesen 
sértegető tenorjuk által tűnnek ki. De hogy maguk az 
olvasók is megítélhessék, hogy milyen hang és szellem 
uralkodik az ORLE. hivatalos közlönyében, annak illusz-
trálására legjobb, ha maguk a czikkek beszélnek. A Lel-
készegyesiilet május 8-ikx „A homitácsiV czimű vezér-
czikke többek közt a következőket mondja: 



A komitácsik, a forrongó Balkán „salakjai', „az 
erkölcsi dekadenczia alvilágából", mint „szemét" kerültek 
a felszínre. „Hiénák", „aggastyán gyilkosok, gyermek-
hóhérok és nöbecstelenitőkli, a kik „az erkölcstelenség fegy-
vertárából" kölcsönzik a döntő erőt „aljas" hadviselési 
tényeikhez. „Reguláris csapatok tisztes rohamát kike-
rülik. Lelapulnak a becsületes erő e lő t t . . . A magyar 
közviszonyok balkáni légkörében sem teljesen ismeretlen 
a morál insanitynek ez a válfajaAz ORLE.-nek is volt 
vele b a j a . . . stb. Befejezésül pedig szórói-szóra ezeket 
írja: „Ha egy kicsit figyelnek, megtalálják az ORLE. 
elleni hadviselés komitácsi alakjait is. A sértett ambi-
czió desperadóit. a kiket csak fegyverrel szerelt fel 
az a nagyhatalom, a mit a klerikális reakczió nálunk 
képvisel s a mely a koaliczió révén be tudta magát csem-
pészni a kálvinista egyház falai közé is s tudott magá-
nak tisztes nevü organizmust és orgánumot is teremteni. 
Ezzel azonban nem zártuk ki azt, hogy más különítmé-
nyekben is vannak pennás és nyelves komitácsik, a kik 
a sorok közül vagy nagy dolgok terebélyes lombjai 
közül lövöldözik lesipuskájuknak dum-dum lövegeit s 
bárkire czélozzanak is, az ORLE.-nek szánják a golyót." 

És ha most azt kérdezzük, hogy kik képezik a 
kálvinista egyház falai között a komitácsikhoz hasonló 
salakot, kik másznak elő az erkölcsi dekadenczia alvilá-
gából, kik kölcsönzik az erkölcstelenség fegyvertárából a 
fegyvereiket, kik hasonlók az aggastyángyilkosok, gyer-
mekhóhérok és nőbecstelenítőkhöz, kik lapulnak le a 
becsületes erő előtt, kik alkotják a morál insanitynek 
egyik válfaját, kik a sértett ambiczió desperadói stb.: 
akkor más választ a czikk tendencziája alapján nem 
adhatunk, mint azt, hogy a Lelkészegyesület szerkesztősége 
szerint elsősorban azok a református „lelkésztestvérek" 
és azok a világiak, a kik az ő engedelmük nélkül s a 
Kálvin-Szövetségbe mertek tömörülni, másodsorban pedig 
mindazok, a kik a „Lelkészegyesület" ellen írtak és írnak. 
Tehát mi és kívülünk Kolozsváron és Sárospatakon is 
néhányan. A Kálvin-Szövetség komitácsikhoz hasonló 
alakjai között pedig ott van eddig néhány püspökünk, 
nagyon sok kiváló papunk és még több elsőrendű világi 
emberünk, a kiknek komoly és öntudatos vallásossága 
közismert. 

Méltó társa ennek a vezérczikknek az a másik, a 
mely a Lelkészegyesület 35-ik számában jelent meg. Ez 
a czikk ugyanakkor, a mikor „testvéri" szeretettel hívja 
Debreczenbe a lutheránus testvéreket, a következő gyen-
gédségeket hozza tudomásunkra: 

„Nincs semmi kétségünk benne, hogy az egységes 
test megnyilatkozó egészsége ki fogja magából küszö-
bölni (az egyház testébe) lelkiismeretlenül belevezetett 
mére^ranyagot s nyilvánvalóvá teszi, hogy a viszálynak 
magva nem olyan komoly, hogy a szeretetben és meg-
értésben egyesült nagy protestáns egyetemnek számba-
vehető erőt kellene a kidobására fordítani." Majd így 
folytatja : „Ha a mult esztendőben meglettek volna tart-
hatók ezek a nagygyűlések, már régen el is feledtük 

volna a mocsárláznak azt a múló futását, a mely időn-
kint megzavarja a legegészségesebb test diszpoziczióit 
i s . . . " 

S ha itt újra azt kérdezné az olvasó, hogy kik 
alkotják a „mocsárláz" tünetét az egyházi életben, 
kiket kell kidobni a MPIT.-ból, kik hordják a méreg-
anyagot az egyház testébe: akkor itt újra rá kell mu-
tatnunk arra, hogy a Lelkészegyesület szerkesztősége 
szerint megint csak a Kálvin-Szövetségesek azok, a kik 
nem hogy nem tömjéneznek lapjukban állandóan a Lel-
készegyesület főszerkesztőjének, mint a saját lapja, ha-
nem egyes cselekedeteit objektív bírálatban is merik 
részesíteni. 

Megdöbbentő és mélyen sajnálatos az a tény, hogy 
ez a két vezérczikk a Lelkészegyesület hivatalos lapjá-
ban így jelenhetett meg ! S ha egykor azt akarjuk 
majd illusztrálni, hogy az 1915. évi világháború nehéz 
napjaiban, a mikor a legközönségesebb boulevardlapok 
hangja is megszelídült, a mikor hitetlen nagy napilapok is 
vezérczikkeikben Istenhez fohászkodnak, a mikor valami 
tisztább, nemesebb levegő tölti be a politikai lapok 
szerkesztőségeinek szobáit is, ha, szóval, azt akarjuk 
illusztrálni, hogy ebben az időben hová sülyedt a ma-
gyar ref. egyházi sajtó egyik része, hogy mennyire 
jutott a határtalan testvérgyűlöletben egy ref. egyházi 
lap is, akkor csak erre a két vezércikkre mutassunk 
rá szomorúan. Hadd tegyenek bizonyságot ezek a Lelkész-
egyesület szerkesztőségében uralkodó hang és szellem 
hamisítatlan lényegéről a késő utókor számára is. Mert 
jól jegyezzük meg: itt már nem elvi érvek sorakoznak 
egymás mellett, nem is a középkori hitviták nyers, de 
annak a kornak méitékéhez mérve normális stílusú 
vitázó hangja szólal meg, hanem a mi sokkal finomab-
ban is írni tudó és vitáiban nemesebb alaphangú korunk-
nak a boulevardlapok régebbi nívójára sülyedt hangja. 

Nincs kifogásunk az irodalmi és elvi harczok ellen. 
Sőt meggyőződésünk az, hogy mennél erőteljesebb vala-
mely egyháznak vagy társadalomnak a szellemi élete, 
annál hatalmasabb és méltóságteljesebb módon nyilvánul 
meg benne a szellemi áramlatok mérkőzése. 

Ezt a harczmodort azonban, a mely az elvi csatá-
kat mindig elkerülte, de szinte pápai csalhatatlansággal 
követelte, hogy „csak hódolat illet, nem bírálat", a mely 
minden hirdetett liberalizmusa mellett sem ismeri el az 
ellenzék létjogosultságát, hanem az ellenkező vélemé-
nyüeket csak letörni, de nem meggyőzni akarja: ezt a 
harczmodort visszautasítjuk és ez ellen a leghatározot-
tabban tiltakozunk ! És még abban az esetben is, ha, föltéve, 
de meg nem engedve, mi sokkal gyengébb és lehetet 
lenebb elveket vallanánk is, mint ők ; ha sokkal kevesebb 
és súlytalanabb emberek csoportosultak volna is a Kál-
vin-Szövetség zászlaja köré, mint a milyenek tényleg 
csoportosultak : még akkor ís méltatlan ós határozottan 
keresztyénieden eljárás a saját lelkésztársait és hittest-
véreit olyan fennhéjázó módon elhallgattatni ós letár-
gyalni akarni, mint a hogy azt a Lelkészegyesület szer-



kesztői teszik. Az igazi szomorú és lehetetlen pedig benne 
az, hogy éppen azokkal bánnak így, a kik, ha az ő 
hivatalosan és ünnepélyes alkalmakkor hirdetett elvei-
ket vesszük, tulajdonképen velük együtt a történelmi 
kálvinizmus védelmére és felvirágoztatására csoporto-
sultak. A külföldi és távolálló theologus előtt nem is 
lehet nagyobb rejtély, mint ez a testvérharcz, a mely 
megfelelő színvonalú theologiai élet mellett nem is volna 
lehetséges, 

A hitelvi orthodoxia. 
Előttünk azonban a helyzet, sajnos, nagyon is vilá-

gos. A Lelkészegyesület szerkesztősége, a történelmi 
tradicziók hatása alatt s a régi dicsőség ragyogó kön-
tösének felöltéséhez való jogczím megőrzése czéljából 
kénytelen a „hitelvi orthodoxia" alapján a régi kálvi-
nizmus védőjeként szerepelni. Miután azonban ez csak 
tóga, tényleges gondolkozásuk azonban egészen más, 
természetes, hogy a „hitelvi orthodoxia" következmé-
nyeit és követelményeit a gyakorlati életben, egyház-
és iskolapolitikájukban levonni nem tudják és nem is 
akarják. 

Igy jönnek azután szinte napról-napra összeütkö-
zésbe a saját hivatalosan vallott elveikkel. Innen az a 
kétségbeejtő elvtelenség, eklekticizmus és önmagának 
szinte lapszámonként ellentmondó szerkesztői ballépés, 
a mely lapjukat annyira jellemzi. De innen a harcz is, 
a mely köztünk és köztük fennáll. Mi ugyanis, ismervén 
a történelmi kálvinizmus szellemét, tőlük, a kik az ezen az 
alapon való megállást hirdetik, méltán követelhetjük azt, 
hogy egész egyházi életüket és összes elveiket is lépés-
ről-lépésre a szerint irányítsák. Miután pedig ez nem 
dicshimnusz és tömjénillat, hanem a kellemetlen igaz-
ságoknak néha bizony fanyar füstje között történhetik 
csak: ők, érezvén érveink megdönthetetlenségét és súlyos-
ságát, a főszerkesztői szótár minden vulgáris kifejezését 
reánk pazarolják, hogy bennünket elhallgattassanak. 
Ez azonban minket nem háborgat, sőt előreláthatólag 
csak azt fogja eredményezni, hogy az 0 . II. L. E. leg-
komolyabb elemei előbb vagy utóbb a mi pártunkra 
állanak, mert kiérzik érveinkből, küzdelmeinkből, han-
gunkból, szavunkból a becsületes elvi harcznak meg-
győző erejét. 

Azonban úgy érezzük, hogy nem lenne teljes ez 
a mi mostani tiltakozásunk, ha a protestálás negatívuma 
mellett a mi elveink pozitívumát is ne igyekeznénk a 
magyar ref. papság fóruma előtt felmutatni. Elvégre a 
mi lapunkat igen sok lelkésztársunk nem olvashatja; 
az ő lapjukat pedig a mieink közül nem olvassák sokan 
s bővebben kifejtve a kongresszuson sem lehetne be-
szélui; azután meg sokan szeretnék már tisztán látni azt 
is, hogy mik az ütközőpontok a két irányzat között. 
Mindenképen szükséges ezért a tájékoztatás. Úgy hisszük 
tehát, hogy sokak kívánságának teszünk eleget, ha a 
Lelkészegyesület és a mi elveink egymás mellé állítá-
sával igyekezünk felmutatni a közöttünk levő különb-
ségeket s azt, hogy mi az oka annak, hogy bár zász-

lainkra ugyanaz a név van is felírva, mégis a magyar 
ref. theol. pártok között mi állunk most egymástól a 
a legtávolabb. 

Kezdjük mindjárt a Lelkészegyesület theologiai és 
dogmatikai álláspontján. Nevezett lap f. é. 35-ik számában 
a vezérczikkíró azt mondja, hogy „Debreczen a maga 
hitelvi orthodoxiája mellett mindig meg tudott maradni 
a magyar protestáns liberálizmus világító tornyának. 
Szigorúan őrködött a bibliai pozitív alapok felett s azokat 
nem engedte soha prédául a türelmetlen tudományok 
különböző szeleinek . . . " 

E szerint tehát ők, a régi Debreczen tradicziói: a 
történelmi kálvinizmus alapján állanak. Imponáló és 
elismerésre méltó az a határozottság, a mellyel ezt a 
czikkíró kijelenti. Ha tehát az ő hitüknek ez az alapja, 
akkor, ugyebár, előre tisztában lehetünk a nagy elvi 
kérdésekben való gyakorlati állásfoglalásuk felől is ? 
Hiszen nem hiába kapcsolja olyan szorosan össze a 
nagy Kálvin is a dogmatikát és etikát: valóban a nagy, 
öntudatos hitbeli elvek vaskövetkezetességgel előírják 
nekünk azt is, hogy az életnek nagy kérdéseiben hogyan 
kell és lehet cselekednünk. Lássuk most már ehhez az 
illusztrácziókat. 

A Zoványi-ügy. 
Ott volt a Kálvint oly kíméletlenül támadó Zová-

nyi ügye. Az utóbbi években alig vert fel az egyházi 
életben esemény nagyobb port, mint ez. Természetes, 
hogy erre a kérdésre nézve a lapoknak is nyilatkozniok 
kellett. Nyilatkozott Baltazár is és a „hitelvi orthodoxia" 
elvei alapján szinte Kálvint is túlszárnyaló következetes-
séggel. Azt írja ugyanis a Zoványi-esettel kapcsolatban 
(1910. 21-ik sz.): 

„Vallom, hogy ha Zoványi a Krisztus istensége, a 
Krisztus történelmi valósága, feltámadása, mennybemene-
tele ellen tanított, akkor éppen úgy nincsen ker. kathed-
rán helye, mint mindazoknak, a kik köztudomás szerint 
ilyen irányban tanítanak . . . A mi hitünknek, keresz-
tyénségünknek Krisztus istensége s istenségének a fel-
támadás történeti tényében kifejezésre jutó valósága a 
fundamentoma. — A ki e fundamentomot maga alól 
lerombolni igyekszik, az sem az egyetemes keresztyénség 
polgári társaságába s még kevésbbé ker. kathedrára 
nem való.u 

Imponáló kijelentés. Elismerjük, hogy bár mi is 
határozott kálvinistáknak valljuk magunkat, ilyen szigo-
rúan a XX-ik században és épen a gyenge vallásos-
ságai Magyarországon nem mernénk fellépni az embe-
rekkel szemben. „A ki e fundamentomot maga alól 
lerombolni igyekszik, az sem az egyetemes keresztyén-
ség polgári társaságába s még kevésbbé ker. kathedrára 
nem való." 

Ezt hirdette Baltazár s erre hivatkozott dr. Lencz 
Géza is a liberálizmusról szóló vitánk alkalmával. 

És mi történt rövid néhány év múlva? Az, hogy 
ugyanaz a Baltazár ugyanazt a Zoványit, a kálvinizmus 
nagyobb dicsőségére, besegítette Debreczenbe az egy-



háztörténelem tanárának s Zoványi, a ki ellensége min-
dennek, a mi kálvinista és Kálvinnal összefügg, nevelni 
fogja a debreczeni theologus ifjúságot egyházunk iránt 
való szeretetre, tartani fog lelkes „objektív" előadásokat 
Kálvinról ós lészen elsőrangú erősség a „debreczeni egye-
tem kálvinista jellegének megőrzésében". 

íme, így érvényesül a Lelkészegyesület szerkesz-
tőségének hitelvi orthodoxiája a gyakorlatban. Hogy 
azután ezek után van-e valami reális értéke az ilyen 
kijelentéseknek, annak megítélését az olvasóra bízzuk. 

De vegyünk egy másik példát. A Lelkészegyesület 
14-ik száma, az idei év folyamán a legmelegebben aján-
lotta olvasóinak a Világ cz. napilapot, mint amely az 
egyedül helyes világnézetet képviseli. Ugyancsak ez a lap 
közölte a posztócsaló Neumann-czég hirdetését és azt, 
még egyes lelkészek tiltakozása ellenére is, meghagyta 
s végül a saját bevallása szerint is csupán anyagi szem-
pontok miatt szűntette meg. A mily súlyos az első tény 
világnézeti szempontból, épen olyan súlyos a második 
erkölcsi szempontból. A ki tudja, hogy a Világ nemcsak 
a keresztyénségnek, hanem minden, az élő, személyes Isten-
ben való hitnek ellensége és hivatalosan is az atheizmus 
álláspontján áll, az tudja csak megítélni, hogy micsoda 
abszurdum ilyen lapnak egy keresztyén egyházi lapban 
való ajánlása! A külföldi egyházi életben az ilyen eset 
a szerkesztő föltétlen lehetetlenné válását vonná maga 
után. Nálunk azonban az ilyenről — sajnos — szó sincs. 

De mialatt így hivatalosan Kálvint is túlszárnyaló 
szigorral beszél Baltazár püspök gyakorlatban pedig a 
politikai liberálizmus vallási indiff'erentizmusa szerint 
cselekszik, azalatt Lencz pedig hasonló logikával, de fordí-
tott irányban indul el (1912.15-ik sz.). Szerinte ugyanis úgy 
értelmezendő az egyházi liberálizmus, hogy a materialista 
monizmuson kívül minden más gondolkodás szépen meg-
fér a keresztyén világnézettel és így nem szabad ezt az 
egyház szabadkőműves tagjainál sem támadni. Másfelől 
azonban azt hirdeti, hogy kellenek a konfessziók s ő a 
református elveket védeni akarja. De forgassuk csak a 
Lelkészegyesület lapjait tovább s észrevesszük, hogy 
Lencz sohasem kálvinizmusról, hanem majdnem kizárólag 
mindig csak protestántizmusról beszél s a nála meg-
szokott homályos érvelésekkel és mondatokkal néha a tel-
jes unióért lelkesedik, máskor meg csak valami maga-
sabb közösséget akar, a mit különben mi épen úgy 
akarunk. De ebben az esetben meg azt nem értjük, hogy 
miért támad bennünket, mikor mi ennél a kérdésnél nálá-
nál mindenesetre nagyobb határozottsággal csak a jogi 
unió ellen foglalunk állást ? 

„ Sic et non." 
De épen azért nehéz velük vitatkozni, mert min-

den helyzetre megvan a maguk kibúvó formulája. Ha 
ugyanis orthodoxok támadják Őket, ők az által, hogy a 
Krisztus istenségét nem hívőket még a ker. társadalom-
ból is kiközösítenék, még az orthodoxokat is túlszár-
nyalják ; ha p;edig modernek bírálják őket, akkor Zoványit 
tartják oda paizsul. A zsidókkal szemben az TTO. ezer 

koronás tagsági dija és Szabolcsi Miksa üdvözlése a fegy-
verük ; a lutheránusokkal szemben pedig a testvéri ölel-
kezésre való felhívás; sőt ha kell, még a „pietisták" 
számára is tartanak készenlétben egy-egy mézes madzagot 
és így tovább. Bennünket a „pataki modernizmus'' ellen 
hívnak titokban segítségül, de a liberálisok és szabad-
kőművesek kedvéért a materialista monistákon kívül 
mindenkit hajlandók keresztyénnek elismerni. Es mialatt 
azt hirdetik, hogy „kell a konfesszió," a szoczialisták 
kedvóért karöltve megy a vezér (Mezőfi elvtárs oldalán 
Szegváron, Mindszenten!) a szocziáldememokratákkal; és 
míg Debreczen tradiczióira való tekintettel a „hitelvi 
orthodoxia" elveire esküsznek : jellemző, hogy bojkottálják 
az orthodox ref. Kuypert és bár a leggyengébb prédikácziós 
kötetről is hasábos ismertetést közölnek, Kuyper klasszikus 
könyvéről egy méltató sorban sem tudtak megemlékezni 
másfél év alatt. 

Hol itt az igazság, de még inkább hol az őszinte-
ség és az igazi meggyőződés valódi arcza? Igazán nem 
tudjuk; mert ha a variáczió, kombináczió és permutáczió 
szabályai szerint keverjük is az elveket, ők mindig fel-
színen maradnak, mert a szükséghez képest vallják mind-
egyiket. 

A liberálizmus. 
A legerősebb védőpaizsuk azonban a liberálizmus. 

Ennek hamis magyarázása miatt kezdődött a harcz is kö-
zöttünk. Ennek a félreértett és körültömjénezett bálvány-
nak, az áZliberálizmusnak nevében tagadják és ejtik el ők 
a gyakorlatban az egyház igazi történelmi szellemét és 
legfőbb elveit. Pedig épen a helyesen értelmezett liberá-
lizmus az, a melyen állva egyfelől a ref. egyház történelmi 
tradiczióit, másfelől annak szellemét és hamisítatlan bélye-
gét még a XX. században is tisztán megőrizhetjük. 

Mi a helyesen értelmezett liberalizmusnak a hívei 
vagyunk s tiltakozunk a reakczionárizmus minden koholt 
vádja ellen! Mert mi liberálizmus alatt nem azt értjük, 
hogy egyházunk a legellentétesebb szellemi áramlatoknak 
legyen szabad kikötője, hanem azt, hogy saját szellemét, 
jellegét és tradiczióit megőrizve, tartsa tiszteletben mások 
becsületes meggyőződését is és a többi egyházakat és szel-
lemi irányzatokkal szemben ne használjon más fegyvert 
az érvényesülésre, mint a tudomány, a lélek ós szellem 
fegyvereit. A liberálizmus azonban nem jelentheti egy egyház 
számára a saját egyéniségéből, szelleméből, szóval történelmi 
jelleméből való kivetkőzést, vagy annak kötelezettségét. Es épen 
ezért egyházunknak is megvan a joga arra, hogy liberá-
lizmusának épségben tartása mellett szellemi fegyve-
rekkel harczoljon a szerinte veszedelmes áramlatok ellen 
s a legnagyobb erővel ápolja a saját történelmi szellemét. 
Ha tehát a Lelkészegyesület főszerkesztője szerint a régi, 
komoly, de modern színvonalra fejlesztett ref. szellem 
védelme reakczió; ha kárhoztatásunk van azért, mert 
hiszünk a kálvinizmus nagy erejében, theologiai alapgondola-
tainak, etikai, egyházpolitikai elveinek igazságában ; ha 
gúnyolnak bennünket azért, mert védelmezni merjük azt, 
mind a hitetlenné vált szabadkőmives árnyalatok, mind a 



szabad gondolkodás és a Zoványi-féle Kálvint becsmérlő 
és a kálvinizmusból teljesen kivetkőzött theologiával 
szemben: akkor büszkén viseljük a reakcziós jelzőt, mert 
akkor őseink is azok voltak s a kálvinizmus reneszánszáért 
lelkesedő minden igaz ref. pap ma is az! Csak azt kérdjük 
azután a Lelkészegyesület szerkesztőségétől: mi értelme 
van akkor a „hitelvi orthodoxiá"-nak s mire való minden 
konfessziónk, ha ezeket az elveket s az általuk jelentett 
következményeket az egyház gondolkozásába belevinni 
sem erővel, sem akarattal nem tudjuk? Hiszen min-
den konfessziónak csak addig van értéke és létjogosult-
sága, a míg az egyház hittudatának lényegét foglalja 
magában s a míg azt a szellemet akarjuk úrrá tenni az 
egész egyházi életben. — Különben a ki tudja, hogy a Lel-
készegyesület főszerkesztőjének politikai elvei milyen skálát 
futottak meg olyan rövid időn belül, az theologiai elveinek 
változatosságát ós eklekticzizmusát is könnyen meg tudja 
érteni. 

Hogy pedig hogyan fest az ő liberálizmusuk a gya-
korlatban, azt legjobban mutatja az a terrorisztikus harcz-
modor, a melylyel bennünket elhallgattatni igyekeznek. 
Mert épen ők, a kik a lelkiismereti szabadság védőinek 
tüntetik fel magukat, évek óta nem tudományos érvekkel, 
hanem a gúny és lebecsmérlés különféle fegyvereivel 
indítottak harczot minden komolyabb és mélyebb vallásos-
ságra törekvő irányzat ellen Magyarországon: pietistáknak 
gúnyoltak és degenerált keresztyénnek mindenkit, a ki Kál-
vin mélységes ós alázatos vallásosságát akarta nálunk a 
lelkekben újra felébreszteni. Klasszikus volt a debreczeni 
liberálizmus érvényesülése régebben egyik ev. egyesüle-
tünkkelszemben is, a mely egy gyűlésére eleinte még termet 
sem kapott a kollégiumban, ellenben a mikor rövid 
idő után egy mohamedán hodsa akart ott isteni tiszte-
letet tartani, a szent liberálizmus nevében az első szóra 
odaadták neki az oratóriumot. 

As iskolák államosítása. 
De menjünk tovább. Lássuk a Lelkészegyesület 

iskolapolitikáját, az iskolák államosításának kérdésével 
kapcsolatban. Azt hisszük, hogy ennél a pontnál van a 
legkevesebb érvelésre szükségünk. Hiszen mindenki tudja, 
hogy nincs a világon még egy vallásfelekezet, amely 
nagyobb szeretettel, áldozatkészséggel karolná fel és őrizné 
iskoláit, mint épen a református. És nem is véletlenül, 
mert ez a kálvinizmus elveiből föltétlen szükségszerű-
séggel következik. Kálvin szerint „az iskola nemcsak 
segédeszköze az egyháznak, hanem valósággal egyházi 
intézmény. A tanító a lelkipásztornak segéde és eszköze 
az Isten helyes ismeretének megtartásában; maga is a 
lelkészi személyek közé számíttatik . . . " (Antal Géza: Kál-
vin mint pedagógus és iskolaalapító.) 

A Lelkészegyesület főszerkesztője azonban, —talán a 
szocziáldeinokrácziával való régi összeköttetése miatt —• 
de semmi esetre sem a ref. „hitelvi orthodoxiából" kifolyó-
lag —, az államosítás föltétlen hívének vallja magát s 
a mi még szomorúbb, ezt az elvet Dobó Sándor, a ref. 

Tanítók Lapjá-nak szerkesztője, (a kinek ref. egyház építő 
és iskolapolitikai programmja ebben az imaszerű sóhajban 
nyert a lap homlokán sokáig kifejezést: „Államosítás, 
jöjjön el a te országod/"), az ő nyomdokain haladva, 
nyíltan hirdeti; Baltazár pedig püspöki ajánlással szorítja 
rá a gyülekezeteket arra, hogy ezt, az egyházat lénye-
gében eláruló ós lételében aláásó lapot anyagilag is támo-
gassák. A legnagyobb baj és szomorúság azonban az, 
hogy ugyanezt az iskolapolitikát támogatja az ORLE. hiva-
talos organuma, a Lelkészegyesület is. Minek nevezzük 
ezt a taktikát? Megfelelő jelzővel nem is lehet ezt illetni; 
csak szomorú rezignáczióval kell rámutatnunk arra, 
hogy ez a politika egyszerűen Öngyilkosságba fogja 
kergetni egyházunkat. Mert ha Összes iskoláinkat elve-
szítjük, a gyenge vallásos életet élő Magyarországon 
alapjaiban rendül meg egyházunk élete, amelyet még 
akkor sem tudnánk helyrehozni, ha máról holnapra 
chrisosthomusi ékesszólású lenne is minden papunk. Okul-
hatnánk a holland reformátusok példáján is. 100 év előtt 
azok is átadtak mindent az államnak s most, megijedve 
az állami iskolák és tanítók hitetlen és hazafiatlan 
szellemétől, egyre-másra állítják fel az állami iskolák 
mellett a felekezeti iskolákat! 

A L—t. főszerkesztője azonban újabban azzal pró-
bálja magát mentem, hogy ő az iskolák államosításának 
csak arra az esetre híve, ha az államosítás minden 
felekezet összes népiskoláira kiterjed. Ez a kijelentés 
látszólag enyhít valamit a dolgon, de csak annyiban, 
a mennyiben magyar nemzeti szempontból hazafias 
önfeláldozásnak tünteti fel az ő álláspontját. De elvi és 
ref. theologiai szempontból ez tulajdonképen cserben-
hagyása a reformáczió egyik legnagyobb sikereket bizto-
sító alapelvének, erkölcsi szempontból pedig megtagadása 
az iskolákat „mindenestől az egyház testéhez tartozónak" 
valló egyházi törvényeinknek s annak a püspöki eskünek, 
a mely Baltazár ajkairól is elhangzott, ígéretet tévén 
arra nézve is, hogy az anyaszentegyház külső-belső 
építésében elől fog járni s annak hitelveit, törvények-
ben biztosított jogait, szabadságát, alkotmányát fenn-
tartani., védelmezni ós fejleszteni igyekezik. 

A debreczeni egyetem. 
Hogy pedig még jobban fejetetejére legyen állítva az 

egész dolog, Baltazár, hogy iskolapolitikáját méltó 
nyitánnyal kezdje meg, legelsősorban is abban segéd-
kezett, hogy a magyar reformátusság leghatalmasabb 
és az egyetemmé fejlődés ígéretföldjéhez legközelebb 
álló debreczeni főiskolája az államnak átadassék. Egy 
vonással semmisült meg így a régiek minden álma s 
a nagy Révész Bálint ideálja, a ki még 1877-ben is a 
következő gyönyörű szavakban rajzolta a jövőt: „A mi ma-
gyar prot. egyetemünk eszméje bármeddig maradjon az 
idők méhében, erős hitem van, hogy egy kedvezőbb kor 
életre fogja azt költeni; nem ábránd ez, hanem simeoni 
jós érzet, melynek teljesedni kell". Szegény Révész 
Bálint, ha tudta volna, hogy mi történik; ha tudta 



volna különösen azt, hogy harmadik utódja Baltazár, 
mily szavakkal fogja dicsőíteni az állami egyetemmé 
való „fejlődést" s ha tudta volna, hogy mindezt nent 
állami erőszak-nak engedve, hanem a hitelvi orthodoxiá-
val nem tudjuk milyen rokonságban álló elvből kifolyólag 
tette és még hozzá minden biztosíték nélkül arra nézve, 
hogy a más vallásúak nem fognak-e bármikor mégis 
egy felekezeti egyetemet felállítani valahol: hogy tilta-
kozott volna ellene! 

Baltazár szerint ugyan ez az állami egyetemmé 
való alakulás a „négyszázados mult megdicsőülése", a 
tanárok további munkája pedig a „tudományos felmagasz-
talódás magasságába" szállás a számukra, Dr. Ferenczy 
Gyula szerint pedig „a református egyház most fejezte 
be végleg a Bocskay—Bethlen s Rákócziak harczait". 

E „felemelő" „objektív" történetfilozófiai érték-
megállapítások után azonban mégis azt kell kérdeznünk : 
mit vesztett a debreczeni főiskolával a magyar refor-
mátusság ? Óriási értékeket! Egy már-már kifejlődő 
református egyetemet, századokra szóló új intézményt s 
a magyarság legnagyobb múltú és hatású nemzeti oltárát, 
amelynek sokszor hatalmasan égő lángja, volt idő, hogy 
egymaga szolgált egy országnak világító fáklyául hosszú 
időkön át. S mit nyertünk az állami egyetemmel ? Mi, refor-
mátusok, úgyszólván semmit. Mert a veszteség semmivé 
zsugorítja azt a látszólagos nyereséget, melyet a theologia 
fakultáéi jellege jelent ez új kinevezési rend mellett 
számunkra. 

Es ha mindez egy kicsiny, anyagilag roskadozó, 
vérszegény és egyetlen egy fakultással bíró főiskolával 
történik, amelynek jövőjében nincs semmi remény, akkor 
még menthető lenne ez az államosítás. De ilyen körül-
mények között, amikor a főiskola a legjobb úton haladt 
anyagilag is, a mikor már megvolt három fakultása, a mi-
kor Baltazár maga jelenti ki, hogy az állami egyetem 
be nem válása esetén a magyar reformátusságnak „tiszta 
oltárt építeni mindig lesz ereje": akkor igazán nem 
tudjuk, hogyan viselheti el valaki a történelem Ítélőszéke 
előtt a felelősséget ezért a legjobb esetben is szeren-
csétlen kísérletezésért? Nem is lehet ezt az öngyilkos 
egyházi politikát másként magyarázni ós menteni, mint 
azzal a veszedelmes elmélettel, a mely szerint nemzeti 
kidtúrát igazán csak állami egyetemeken és főiskolákon 
lehet teremteni. Ezt dicsőíti Mitrovics és Ferenczy is, a 
mikor az elvesztett főiskoláért hullatott könnyeik közben 
a legnagyobb örömmel készek minden vonalon az állam 
hatalmas falai közé bevonulni. 

Ha tehát ezen az alapon állunk s hirdetjük azt, 
hogy e tétel alól még a ref. főiskolák sem képeznek 
kivételt, akkor logikusan vallanunk kell azt is, hogy a 
ref. főiskolák nem képesek olyan nemzeti kultúrát terem-
teni, mint az államiak és akkor valóban igazuk van a 
debreczenieknek; akkor az állami egyetemmé való át-
alakulás valóban „megdicsőülést" jelent a számukra. Ezzel 
a logikával azután tényleg fel kell adnunk összes isko-
lánkat, s nagyon csodálkozunk, hogy az új debreczeni 

főgmináziumot is a felavatás helyett át nem adták rög-
tön az államnak. 

De mit szól ehhez az egyházsorvasztó elmélethez 
pl. Dóczy Imre, a ki ugyanennek a főgimnáziumnak föl-
avató-ünnepélyén tartott nemes, tiszta kálvinista avató-
beszédében azt meri mondani, hogy „a református isko-
lánál a magyar nemzeti szellemnek hívebb ápolója s a 
magyar nemzeti államnak biztosabb támasza sohasem volt(!). 
Sőt amaz általánossá vált nemzeti nevelés eszméje is épen 
a régi kálvinista iskola nemzeties irányzatában találja gyö-
kerét". Azt kérdjük azonban Baltazártól és Ferenczytől, 
hogy ha ez igaz, miért kell akkor annyira sietnünk és az 
összes felekezetek között épen nekünk törekednünk legelő-
ször arra, hogy az „állam hatalmas falai közé" menekül-
jünk? Micsoda képtelenség ily körülmények közt azt írni, 
hogy a ref. egyház a debreczeni főiskola föladásával fejezte 
be végleg a Bocskay—Bethlen s a Rákócziak harczait! 
Ha az ilyen befejezés megdicsőülés, akkor egy igazi 
ref. felekezeti egyetem felállítása bizonyára csak sülyedés 
lehetett volna 1 

Micsoda rövidlátás kell ahhoz is, a mit Ferenczy ir, 
hogy „többé az országban felekezeti egyetem nem léte-
síthető. Soha itt többé vállalkozás az állam ellen siker-
rel nem kecsegtető . . ! Honnan tudja ezt? Ki biztosít 
bennünket arról, hogy egy klerikális uralom alatt nem lesz 
r. kath. egyetem és Debreczenben gör. vagy tán r. kath. 
theol. fakultás? Hiszen egy jövendőbeli klerikális több-
ség új törvénnyel bármely perczben megváltoztathatja az 
összes esetleges biztosítékokat (a melyek azonban eddig 
még nincsenek is meg). 

A református főiskolák ereje és nemzeti jelentő-
sége századokon át épen abban állott, hogy a lehető-
ségig egységes szellemben, tehát bizonyos vallási korlátok 
(Istenben és Krisztusban való hit, nemzeti nyelv, önálló 
vallásos kultúra követelménye) közé szorítva tanítottak 
és épen ezáltal teremtették meg azt a tipikus nemzeti 
kultúrát, a melynél gazdagabbat még eddig semmi más 
szellemi irányzat nem tudott megteremteni Magyarorszá-
gon. Ezért igazi magyar nemzeti kultúrának épen a 
ref. főiskolák szellemi munkásságát nevezzük a múltban is. 

A debreczeni ősi főiskolát feladó egyházpolitika 
azonban a mi szellemi hitbizományaink eltörlése mellett 
száll sikra s ezzel lényegében dezavuálja az eddigi szá-
zadok ref. kultúr-munkáját. És a helyett, hogy minden 
erejével még politikai téren is arra szorítaná az államot, 
hogy ez vaskézzel ós kérlelhetetlen következetességgel 
csak azokat az iskolákat államosítsa, a melyek a magyar 
állameszme ellenségeinek nevelői s iskolapolitikájában 
a magyar kultúra terjesztése és a magyarsághoz való 
hűség legyen az egyedüli vezérmotivum, hirdeti az egye-
temes államosítást s bár semmi biztosítéka sincs arra 
nézve, hogy ez belátható időn belül csakugyan és főleg 
róm. kath. területen is végbe megy: a legelső, a mit 
szekularizálni enged, az a kálvinista Róma, a magyar 
reformátusság ősi fészke, az igazi nemzeti kultúra szá-
zadokon át volt nagyszerű biztosítéka. Ilyen óriási ál-



dozat valóban csakis a kálvinizmus általános vérszegény-
ségének és elvi elszürkülésének mostani siralmas álla-
potában volt lehetséges. S csakis ez magyarázza meg 
azt a szomorú halotti csendet, a mellyel a vére vesztett 
magyar reformátusság. a tiszántúli egyházkerület közgyű-
lésével együtt, ezt az egész „megdicsőiilési" jelenetet 
fogadta. 

Református kultúra! Micsoda gyönyörű ideálokat, 
milyen külön élettipust jelent ez, ha hiszünk a kálvinizmus 
világnézeti jellegében ! De micsoda kilátásaink vannak 
nekünk erre a debreczeni egyetemen? Az egyetemi moz-
galom kezdetén Baltazár a dunamelléki kerület egyik 
tekintélyes embere előtt azt a kijelentést tette, hogy 
theologiai tanárokul csak „elsőrangú erőket" fognak al-
kalmazni ; másutt pedig azt írta, hogy a kálvinizmus 
szellemét az egyetemen biztosítani fogja. Nos, az „elsőrangú 
tudósok" közül legalább hárman, mint a Prot. Szemle 
igen találóan jegyezte meg, még „újonczok" a szak-
tudományuk terén, a kálvinizmus egyik legnagyobb el-
lensége pedig szintén bevonult a kálvinista Róma theol. 
fakultására. 

Mi tehát újra kijelentjük, hogy a legelszántabb 
harczot indítjuk a ref. iskolákat államosítani czélzó törek-
vések ellen. Azt ugyan belátjuk, hogy a nemzetiségi 
iskolák államosítása nagyjelentőségű a magyarság szem-
pontjából. Mi nem is érvelünk ez ellen. Csak azt mond-
juk, hogy ne akarjon az állani bennünket amazokkal 
egy mértékre helyezni, s ha már a kongruatörvénynél 
kényszerűségből egyforma elbírálás alá is kellett vennie 
a nemzeti kultúráért dolgozó református és a magyar-
gyűlölő nemzetiségi papokat, legalább az iskoláknál le-
gyen annyi ereje, hogy csak azokat az iskolákat államosítsa, 
a melyek a magyarság szempontjából veszedelmesek! 

De nem állhat meg Baltazár másik reménysége sem. 
0 ugyanis az államosítástól azt várja, hogy azzal együtt 
megszűnik az iskolai klerikálizmus veszedelme is. 
Hogy mennyire utópia ez a reménység, nagyon jól lát-
tuk a szomorú Barkóczy-korszak uralma alatt! És a 
dolog világos is. Az iskolák szellemét mindig a benne 
működő tanárok és vezetők gondolkozásmódja szabja meg. 
Vannak például róm. kath. iskolák, a melyek a kleri-
kálizmus szempontjából néha teljesen veszélytelenek s 
vannak állami intézetek, a melyek meg egyenesen fész-
kei a klerikális propagandának épen a bennük működők 
által. 

Bethlen Gáborról csak elismeri a L—t szerkesz-
tősége is, hogy liberális volt (bár sokat imádkozott és 
sokszor olvasta a Bibliát s így ma a pietizmus gyanúját 
nem egykönnyen kerülhetné el), hiszen a jezsuitákat 
melegen pártfogolta; ő azonban még finoman érezte a 
ref. vallási liberalizmus igazi lényegét, a mely abban 
az elvben csúcsosodik ki, hogy szabad mindenkinek a 
maga vallását követni, de mindenkinek csak a maga 
felfogása szerint való egyházban és a maya területén 
szabad dolgozni! Ő tehát nem ültetett titkos*jezsuitákat 
Patakra és pataki tanárokat Kolozsmonostorra, hanem a 

jezsuitákat a maguk birodalmába utasította; a sárospataki 
főiskola 1621-iki törvényei pedig a rektorra nézve meg-
követelik, hogy az „a viris orthodoxis commendatus", „vir 
Helveticae Confessionisa l e g y e n . . . Kell-e konfesszió? 
Neki csakugyan kellett s Zoványinak bizonyára nem 
szólt volna a következőképen : „Megtagadod fiam Kálvint 
és a kálvinizmust? Akkor jó, eljösz Debreczenbe theol. 
tanárnak . . h a n e m adott volna neki országában az ő gon-
dolkozásának megfelelő állást, valószínűleg az unitárius 
egyház keretében s nem olyan exponált ref. poziczióban, 
a hol a jövendő papságot a saját reformátora és egy-
háza iránt érzett szeretetéből évről-évre jobban kiábrán-
díthatja. 

Politikai és egyházpolitikai kérdések. 

De térjünk át most már a politikai és egyházpoli-
tikai kérdésekre. Az előbbiekről nem is szólnánk, ha a 
L—t szerkesztősége egyes unalomig hangoztatott váda-
kat ne szórna folyton felénk. Két főpont van itt, a 
melyről szólanunk kell. Az egyik az, hogy Szövetségünk 
a feudális koaliczió kreatúrája, a másik pedig az, hogy a 
klerikálizmussal állunk titkos összeköttetésben és így a 
reakcziós irányzat szekerét toljuk. 

Igazán furcsa, hogy a koalicziós politika vádját 
épen az a Baltazár fordítja ellenünk, a ki a szocziál-
demokrácziától való eltávolodása után, mint függetlenségi 
párti vezetőember, az egész koalicziós uralmat párthívei-
vel s az ORLE-ben levő papképviselőkkel egyetemben 
végigtámogatta s nemcsak, hogy nem hagyta őket szent 
megbotránkozással ott, hanem egészen a nyírbátori válasz-
tásig, mint a hajdumegyei függetlenségi párt alelnöke, 
velük is maradt, a míg aztán jónak látta újra frontot 
változtatni. 

Hogy pedig a Kálvin-Szövetség tagjai mennyire nem 
koalicziósok, azt legjobban úgy lehetne bebizonyítani, 
ha egyszerűen kimutatnék azt, hogy vezetőségében és tag-
jai sorában a legkülönfélébb pártállású emberek foglalnak 
helyet, a kik minden napi politika föléemelkedve, ma-
gasabb egységbe tudnak tömörülni akkor, a mikor az 
egyház magasabbrendű érdekeiről van szó. Annyi azon-
ban bizonyos, hogy ezidő szerint aligha van tagjaink 
között csak egyetlen egy ember is, a ki a politikai ál-
láspontok olyau skáláját olyan rövid időn belül futotta 
volna meg, mint a debreczeni püspök. 

A szocziálizmus. 

Miután pedig Baltazár politikai elvei épen olyan 
eklektikus módon vannak összeszedve, mint a theologiája, 
természetes, hogy a szocziálizmust illetőleg sem vagyunk 
vele egy véleményen. Pedig milyen hatásosan hangzik 
a Lelkészegyesület 1912. évi 12-ik számának vezérczikké-
ben pl. a következő kijelentés: „ /I szocziálizmus ugyan-
annak az anyának a gyermeke, a minek gyermeke a refor-
máczió..." 

Ez tényleg nagy újság a számunkra. Mert mi úgy 
tudjuk, hogy a szocziáldemokráczia a történelmi mate-



riálizmus szülötte, a reformáczió pedig a keresztyén isteni 
kijelentésé és az Isten különös kegyelméé. 

Baltazáron kívül nem is hirdeti az előbbi tételt 
keresztyén theologus egy sem, de annál inkább a német 
szocziáldemokrata Kautsky és társai, a kik történelmi 
materialista alapon akarták a reformáczió előállását is 
bebizonyítani; s a midőn Baltazár az első belmissziói 
kurzuson azzal dicsekedett, hogy neki a szocziálistákftaZ 
sohasem volt baja, csak a szoczialisták miatt, azt ezek 
után már könnyen meg lehet érteni, hisz utóvégre elvtárs 
az elvtársnak nem vájja ki a szemét. — Micsoda mások 
azonban az evangélium s Kálvin szociális elvei! Milyen 
más az a demokráczia, a mely az isteni rendelésből és nem 
a „nép őserejű rétegéből" indul ki! Nem ; az a szocziál-
demokráczia, a melynek Baltazár is nemrégiben még a 
szekerét tolta s az a szocziálizmus és demokráczia, a 
mely a kálvinizmus ereje és szent öröksége, nemcsak 
hogy nem ugyanannak az anyának a gyermekei, de még 
csak rokonságban sincsenek egymással. Es a mily messze 
állanak egymástól az osztálygyűlölet evangéliuma és a 
felebaráti szeretet evangéliuma, ugyanannyira van egy-
mástól az általuk képviselt két világfelfogás is. Csak 
egyben egyeznek meg s ott is csak elméletben: az em-
beriség életének és helyzetének javítására czélzó törek-
véseikben. De még itt is szétválnak útjaik, mert míg az 
egyik csak az anyagi világra gondol s a szellemit Istennel 
együtt megtagadja, addig a másik épen ennek a szel-
lemi világnak, az Isten országa megvalósulásának rendel 
alá mindent a földi életben. Mi ezt a második, nemesebb 
értelemben vett és igazi szocziálizmust választjuk az Űr 
Jézus és a nagy Kálvin nyomdokain. 

A klerikális szövetkezés vádja. 
A katholiczizmussal szemben elfoglalt álláspontunkat 

különben szintén csak a czélzatos rosszakarat játszhatja 
és dagaszthatja ki azzá a hatásos, de minden alapot nél-
külöző váddá, hogy mi titkon mindannyiunk közös ellen-
ségeivel, a jezsuitákkal, általában a klerikálisokkal szövet-
kezünk és azok „ösztönzésére" részesítjük megérdemelt 
kritikában a Lelkészegyesület kálvinizmusát. Ezzel a vád-
dal is röviden végezhetünk. Mi itt is Kálvin álláspontján 
állunk, a ki azt mondotta, hogy a hitetlenséggel szemben 
(de csakis ezzel szemben) még Rómával is hajlandó koope-
ráczióra lépni, hogy a keresztyénség közös nagy értékeit 
megvédelmezze! Ebben a tételben klerikálizmust látni 
csak tudatlansággal vagy rosszakarattallehet. — Egyébként 
pedig egészen komikus lesz a vád, ha itt mindjárt rámu-
tatunk a debreczeniek egy másik következetlenségére. 
Amikor Pályi Edének legújabb munkája, a melyben 
Baltazárral és Prohászkával folytatott interview-ja is 
benne volt, megjelent: a Debreczeni Prot. Lap, a mely 
pedig bennünket szintén vádolt klerikálizmussal, az inter-
view-hoz a következő meglepő kommentárt fűzi: „Való-
ban, itt az ideje, hogy e két felekezet minden alkalmat 
megragadjon az egymáshoz való közeledésre. Csak most 
látjuk ez öldöklő háborúban, hogy mi keresztyén magyarok, 

bármily felekezethez tartozunk is, mennyire egymásra 
vagyunk utalva. A most folyó háború egyik maradandó 
hatása lesz a magyar keresztyén társadalom megerősö-
dése s szilárd összetartása." (1915. 15-ik sz.). 

íme, mi klerikálisok és reakcziósok vagyunk ugyan-
azért, a mit a Debreczeni Prot. Lap is szükségesnek 
tart; azért, mert azt hirdetjük, hogy lehetnek a keresz-
tyénségnek olyan közös nagy czéljai és értékei és érhe-
tik a vallásellenes irányzatok részéről olyan támadások, 
a melyek ellen az összes pozitív alapon álló ker. fele-
kezeteknek össze kell fogniok. A klerikálizmus veszélyétől 
bennünket kellő teológiai tájékozottság mellett félteni 
nem is lehet. Legyenek csak nyugodtak a L-t. szerkesz-
tőségében : minket sem páholyok, sem jezsuiták nem 
dirigálnak! Mi megyünk a magunk útján előre! Kálvin 
sem lett klerikális s mi, a kik az ő szellemének örökösei 
akarunk lenni, határozott és minden más irányzattal 
szemben önállóan megépített utakon járunk s az elv-
telenség, a szellemi entente cordiale-ok kétes értékű 
szövetségének ingoványos talajára soha rá nem tévedünk ! 
Közülünk még nem lett klerikálissá senki. De hogy az 
atheista szabadkőművesek, szabadgondolkodók és szo-
cziálistákkal való szövetkezés folytán hány papunk, taní-
tónk és tanárunk lett egyik vagy másik irányzat híve, 
arra nézve, azt hisszük, nem lenne tanácsos statisztikát 
csinálni. 

Nem térünk most ki a szabadkőművességgel szemben 
elfoglalt, bőven megtárgyalt álláspontunk fejtegetésére 
sem, csak azt kérdezzük a Lelkészegyesülettől: nem 
vette-e észre, hogy a szabadkőműves páholyok mint fog-
lalják le maguknak a mi embereinket? S ha nem is változ-
tatják át a gondolkozásmódjukat egészen, de elvonják 
őket a specziális egyházi munkától; úgy, hogy nem egy 
közülök, mialatt egész erejével a szabadkőművességnek 
él, a saját egyházával és az annak való szolgálattal 
keveset törődik!? A mi álláspontunk különben az, hogy 
a kálvinizmus nem lehet sem csatlósa, sem jobb- vagy 
balszárnya egyik irányzatnak sem. A kálvinizmus önálló 
világnézet; az volt a múltban is s az akar, a kor szín-
vonalához mérten, ma is maradni. Mi olyan világot akarunk 
alkotni, olyan élettel, olyan szellemmel, a mely a keresz-
tyénség református formájában elrejtett szellemi java-
kat teljes gazdagságukban virágzásra juttatja, s nemze-
tünk és az emberiség számára egész gazdagságukban ál-
dássá teszi. 

Ez az elv érvényesül nálunk akkor is, a mikor 
egyházunknak az állam szekeréhez való mind erősebb 
és erősebb odakötözése helyett a „szabad egyház szabad 
államban" hatalmas ref. egyházpolitikai elvet valljuk, az 
államsegélyes veszedelmes politikával szemben, programm-
pontul és ennek az érvényesítését kívánjuk minden fele-
kezettel szemben! Es bár belátjuk azt, hogy arról a 
lefelé vezető útról, a melyre a mindenféle czímen adott 
államsegélyek vezettek, most már mindig nehezebb vissza-
térni, mindazonáltal hangoztatjuk azt is, hogy a jelen 

3t reménytelensége még nem vezethet bennünket 



arra, hogy ezt a kibeszélhetetlen horderejű egyházpoli-
tikai alapelvet programmunkból egyszerűen kitöröljük. 

As evangélikusok. 
De szólanunk kell még más kérdésekről is. Tilta-

koznunk kell az ellen a törekvés ellen is, a mely bennün-
ket az evangélikusokkal folytatott legutóbbi vitánk folya-
mán, a Lelkészegyesület részéről, úgy akart feltüntetni, 
mintha mi az evangélikusoknak ellenségei lennénk s 
velük szemben a testvériséget megtagadnék. 

Ezzel szemben röviden a következőket jegyezzük 
meg. A jogi uniót a református alapelvből kifolyólag 
határozottan ellenezzük és pedig mind a német példa 
kiábrándító hatása alatt, mind mindkét egyház jövője és 
egészséges fejlődése érdekében. Szerintünk sokkal gazda-
gabb élete lesz a prot. keresztyónsógnek, ha a két típus 
külön-külön fejti ki a maga erőit, mint hogyha szürkén 
összeolvadva, lemosná mindegyik a saját homlokáról 
azokat a történelmi bélyegeket, a melyek mindkettőre 
nézve csak erőforrásoknak bizonyultak. Milyen szerencse, 
hogy a lutheránusok legértékesebb emberei is így gon-
dolkoznak. Dr. Szelényi pl. erre vonatkozólag ezeket 
írja: „A vallási közönnyel együtt jár a felekezeti 
különbségek (elméletiek és gyakorlatiak) elgyöngítóse és 
az „általános keresztyénség" jelszavának a hangoztatása. 
Ezt a jelszót sűrűn halljuk napjainkban és csak keve-
sen vannak tudatában annak, hogy általános világnézet, 
általános kegyesség nincsen, hanem csak egyénileg szí-
nezett vallásosság és világnézet, s így bár sok tekin-
tetben közel rokon világnézetek a lutheránizmus és kál-
vinizmus és bár rokon a vallásosságuk is, mégsem 
egészen azonosak és épp a vallásos élet elszegényedését 
jelentené, ha a lutheri és kálvini vallásosság eltérő 
vonásait tudatosan elhallgatnék . . . " Mindezt mi is alá-
írjuk, hisz régóta ezeket hirdetjük. 

A dologban azonban megint csak az az érdekes, 
hogy ugyanaz a Lencz Géza, a ki egyfelől az unióért 
lelkesedik, másfelől egy másik vezérczikkében már 
helyeslőleg idézi Szelényit, pedig az éppen az unió 
ellen nyilatkozik. Nekünk tehát az az álláspontunk, hogy 
éljen és virágozzék a két testvér, de külön-külön ós nem 
unióban. Miután pedig a testvérek szellemben, tehet-
ségben, képességekben mindig különböznek egymástól, 
őrizze meg mindegyik a maga típusát s a maga talen-
tumait. Ezért kár az evangélikusoknak érzékenykedni 
olyan nagyon, hogy mi a kálvinizmust helyezzük az 
első helyre. Ezt elvégre meggyőződésünk parancsolja. 
Mi sem érzékenykedünk, ha ők ugyanezt teszik. Nem is 
lenne meg az egyházban való bennmaradásunk létjogo-
sultsága., ha nem így gondolkoznánk ! Lám, a Lelkész-
egyesület szerkesztőségének, úgylátszik, nem olyan nagy 
érték a kálvinizmus. Nekik, Lenczczel az élükön, csak 
protestantizmus kell. Ne is csodálkozzunk tehát azon/ 
hogy a legutóbbi vitában is hátba támadtak bennün-
ket, a helyett, hogy nyíltan mellénk állottak volna 
a kálvinizmus védelmében. Náluk ugyanis nincs elsőség 

a két felekezet között s ennek az álláspontnak logikus 
folyománya az unió. Csak dolgozzanak rajta . . . Mi azon-
ban még valamit szeretnénk kérdezni tőlük: van-e tudo-
másuk arról, hogy ez az egész vita tulajdonképen mikor 
kezdődött*? A mikor megjelent Preussnak a lutherániz-
mus fennsőbbsógét hirdető könyve, a mikor Masznyik 
Endre ezt hozsannával fogadta, a mikor Szlávik Mátyás azt 
hirdette, hogy az egész világháború a kálvinizmus erőszakos 
szellemének szülötte... Hol voltakkor a Lelkészegyesület, 
mikor ezek ellen a hangok ellen kellett síkra szállni? 
Hol volt, a mikor Masznyik azt irta, hogy „a mily mély-
reható különbség van az ó- és új-testamentumi vallás 
— a törvény és az evangélium között —, ugyanoly mély-
reható különbség, egészen más lélek van a lutheriz-
musban és kálvinizmusban is." '? Erre egy hanggal sem 
tartotta szükségesnek válaszolni. De nekünk, a miért 
meggyőződésből a kálvinizmust helyeztük első helyre, 
hátbatámadás volt az osztályrészünk. — Jól sejtjük mi 
azt, hogy ez első sorban a debreczeni gyűlésre való be-
harangozás akart lenni. De biztosíthatjuk az evangéli-
kusokat, hogy a határozott elvű kálvinizmus és a hatá-
rozott szellemű lutheránizmus mindig jobban megértették 
egymást, mint az az alkalmilag az összes szellemi irány-
zatokkal barátkozó szellem, a mely kézzel-lábbal harczol 
a koaliczió agyréme ellen, de nem veszi észre, hogy 
azalatt meg ő él mindenféle irányzattal a legelvtelenebb 
szellemi koaliczióban! 

* 

Nem szeretnők azonban, ha az itt elmondottak 
alapján minket az ORLE ellenségeinek tüntethetne fel 
bárki! Épen ezért még egyszer nyomatékosan is ki-
jelentjük, hogy mi mindezeknek a felsorolásával nem 
az ORLE-t akarjak támad,ni. Hiszen az ORLE-nek kö-
zülünk is többen tagjai• Alkotásai és tervei közül azokról, 
a melyeket elvi szempontból mi is helyeseknek tartunk, min-
denkor elismeréssel nyilatkoztunk; helyes irányú törekvései 
ellen soha kicsinyeskedő szóval nem dolgoztunk s az ilyen 
vádakra pozitiv alapot lapunkban sem találhat senki. De 
tiltakozunk a jelenlegi vezetők egy részének és főleg a 
Lelkészegyesület cz. hivatalos lapnak jelenlegi szelleme, 
modora és hangja ellen. A szelleme ellen azért, mert a 
benne egyedül igaznak hirdetett elvek részben nem ref. 
elvek, és így csak kárára vannak az egyház "szellemi 
fejlődésének s az ORLE. tekintélyes számú tagjainak 
meggyőződését nem fedik. A modora és hangja ellen 
pedig azért, mert nem méltó a magyar ref. papság s 
az egyház ama nemes és komoly szelleméhez, a mely til-
takozik minden olyan harczmodor ellen, a mely az ellen-
félnek — különösen ha az is az egyház munkása 
—- becsmérlését és nem megbecsülését veszi alapul. 
Meg vagyunk róla győződve, hogy az ORLE tagjainak 
is legfőbb óhajtása, hogy ez a szellem és ez a hang 
egyszersmindenkorra eltűnjék a Lelkészegyesület hasáb-
jairól s helyét az érvekkel és tudományos fegyverekkel 
való vitatkozás keresztyéni és méltóságteljes szelleme fog-
lalja el. Sajnálattal állapítjuk meg azonban azt is, hogy 
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a Lelkészegyesületet mindezideig épen erre lehetett a 
legkevésbbé rábírni. Ő vádol bennünket gyűlölködéssel, 
pedig mi csak elveinket hirdetjük és vitatjuk velük 
szemben s ők erre, elvek nélkül, a gúny, lekicsinylés 
és gyűlölet szavaival szoktak válaszolni. Néhány év előtt 
indítványoztuk azt is, hogy tűzzék a közgyűlés napi-
rendjére a köztünk lévő legfőbb és legvitásabb kérdé-
seket (liberalizmus, szabadkőművesség, iskolák államo-
sítása, belmisszió stb.), hadd hallgassa végig a vitákat 
a ref. papság is és foglaljon állást e kérdésekben. Az 
ORLE. jelenlegi vezetősége azonban jónak látja ezeknek 
s általában a nagy világnézeti kérdéseknek óvatos el-
kerülését s a kezdetben oly nagy hangon proklamált 
szekularizáczió szomorú sorsára juttatását, bizonyára tak-
tikából, mert jól tudta, hogy ha az anyagi és és általá-
nos kérdések mellett ezek is szerepelnének, az a „szent 
egység", a mely főleg a vezérek dicsőítésénél szokott 
fellobogni, hamarosan megszűnnék. 

De nem folytatjuk tovább. Főbb pontjaiban felso-
roltuk azokat a kérdéseket, a melyek az utóbbi időben 
köztünk és a Lelkészegyesület között vita tárgyát ké-
pezték. Szükségesnek láttuk azt, hogy ezt ilyen formá-
ban ismertessük meg a magyar ref. egyházi körökkel. 
Hisszük, hogy ennek meg is lesz a kellő eredménye. 
Meg vagyunk győződve arról, hogy ref. egyházunk és a 
magyar nemzet a jövő századokban annyiban marad 
meg, a mennyiben a kálvinizmus nagy és felséges alap-
elveire helyezkedik. Abban is bizonyosak vagyunk, hogy 
a Kálvin-Szövetségnek igen nagy jövője van ebben 
az országban s a kálvinizmusért lelkesedő magyar pap-
ság és intelligenczia előbb-utóbb a mi zászlónk alá 
fog seregleni. Vég ül pedig újra hangsúlyozzuk, mint 
már annyiszor, hogy végtelenül szomorú jelenségnek 
tartjuk azt, hogy épen azok részéről érnek bennünket 
becsmérlő támadások, a kikkel pedig a kálvinizmus 
közös védelmében a legszorosabb kapcsolatban kellene, 
s ha megfelelő elvi alapon állanának, lehetne is élnünk. 
És, hogy a magyar ref. egyház életére nézve mily be-
láthatatlan jelentőségű lenne az, ha mi egy úton tud-
nánk haladni, azt, úgy hisszük, bővebben nem is szük-
séges hangoztatni. A jövő azonban most még szomorúbb, 
mint eddig volt. S bármennyire nem rettenünk is meg 
a tűztől, a mely „próbáltatás végett" támadt közöttünk, 
mégis végigtekintve egyházi életünk szomorú állapotán, 
egészen nyugodt lélekkel mondhatjuk el mi is azt, a 
a mit a német császár: Nem mi akartuk, hogy ez így 
legyen! De Isten és emberek előtt való felelősségérzettel 
óhajtjuk azt is, hogy a helyzet így ne maradjon! 

A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
szerkesztősége. 

Távíratmegváltásí lapok % üdvözlésekhez és 
részvét kifejezé-

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

BELFÖLD 
Falusi levél. 

Kedves Szerkesztő Uram ! 

Dunamelléki egyházaink ritkán jutnak oly szép 
püspökválasztáshoz, mint a mostani volt. Mintha az apos-
toli kor sokat prédikált pünkösti textusát tettel igyekez-
tek volna dokumentálni: „Valának egy akarattal" — a 
gyülekezetek angyalai! Úszott a lelkünk a választás szép-
ségében. Sehol egy disszonáns hang, sehol egy kelle-
metlen érzés . . . A férfiben, a ki „szelíd és alázatos", 
mint a kiről prédikál és a kit követ, e szelíd szenteket 
teljes egyezéssel jutalmazták a gyülekezetek. 

De -— kedves Szerkesztő uram ! — lépjünk le a 
lelki szépségek e magaslatáról erre a poros, sáros, véres 
földre, a hétköznapi valóság szörnyen brutális hétköz-
napiságába, mindjárt ellenkező érzéseket tapasztalunk. 

Még nem hirdették ki az eredményt, a püspök-
választás eredményét, csak biztosra sejtettük, hogy mi 
lesz az? Már megindultak a főjegyzőségkörül a — hogy 
is klasszifikáljam — meglehetősen erőszakos ajánlga-
tások. 

Ez eljárások felett engedje meg, kedves Szerkesztő 
uram, a meditálást. 

Korunk jelszava az, hogy: előre. 
De hogyan ? Bakáink szuronnyal, huszáraink kard-

dal, tüzéreink ágyúval, a mi atyánkfiai: könyökkel. 
Úgy volt az eset, hogy még nem üresedett meg az 

egyházkerületi főjegyzői szék, mert a kerületi közgyűlés 
sem lemondásról nem tud, sem új szavazást nem rendelt 
el és már a még ezután megürülendő méltóságra jelen-
tenek egyéneket. Ha a jelenség izolálva maradt volna, 
— kedves Szerkesztő uram — privátim, esetleg egy kéz-
legyintéssel elintézné az ember, de, hogy most ily esős 
idő járt, a gomba özönével dugja fel a fejét, szó nélkül 
hagyni, nem lehet. 

Először is kijelentem, hogy a kerületi főjegyzőség 
méltóság, nem valami nagy munkakör (? Szerk.), a melyet 
elfogadni áldozatot hozna a megtisztelt személy az egy-
háznak ; méltóság, melyet a szokás a Főtiszteletű czímet 
tette díszítő jelzőnek. így él a köztudatban, így van a 
valóságban is. E méltósággal rendszerint azokat az egyé-
neket tiszteli meg a kerület közbizalma, a kik életünk 
folyamán eredményes munkát végeztek Isten országa 
belső és az anyaszentegyház külső építése körül. Ez az 
elismerés — legalább az én falusi eszem úgy diktálja 
— úgy igaz és értékes, ha erőszakolás nélkül jő létre, 
mint a nagy fa ágain a gyümölcs — a kerület gyüle-
kezeteiből — belülről. Természetellenes dolog, kedves 
Szerkesztő uram, azt mondania fának „ezt teremd", „ezt 
érleld", paraszti szóval: ízléstelen dolog egyéneket állí-
tani a kerület papsága elé: ebben bízzatok . . . ez fiatal, 
emebben bízzatok . . . ez nagygyülekezetű . . . 

Ma egyik „egyháztanács" (sic!) ajánlja az ő lelké-
szét. Az egyháztanács (!) Nem annak világi tagjai, ha-



nem az egyházi anács, melynek elnöke a lelkész, a ki 
ajánltatik. 

„A torz az épen, a mit nem tűrhetek!' (Madách.) 

De ez, kedves Szerkesztő uram, az I 
Hát oly kiskorú-e a kerület papsága, hogy Bédek-

kerre van szüksége emberei kiismerésében ? Vagy oly 
igen sürgős az idő előtt ajánlott uraknak a méltóságba 
jutás? 

Kedves Szerkesztő uram! Egyszer egy gazdag lár-
más hivem kis unokáját temettem, hogy kissé megnyer-
jem a szivét is (mert a száját nem elég megnyerni), 
kicsinyke stóláját elengedtem. Rám néz gyanúsan, azt 
kérdi: „Mibiil van ez?" „Szeretetből", mondám... 

Jellegzetes kérdés: én is kérdem : miből vannak 
e korai ajánlgatások ? 

Meg is adom a választ: mohóságból! 

„Ne oly vágtatva, még jókor beéred 
Talán előbb a czélt, hogysem reméled 
És sirni fogsz majd, látva, hogy mi dőre, 
Míg én kaczaglak. Menjünk hát előre !" (Madách.) 

A vágtató hamar kidül, mohósága csak kis pályán 
érvényesül, de messze vajh bírja-e erővel ?! 

Gyülekezet angyalai! A szeraf-angyalok az Úr 
körül midőn udvarolnak, két szárnyukkal orczájukat 
fedezik be, az alázatosságot fejezve ki velek, két szár-
nyukkal lábaikat fedezik be leeresztve.. . Várván az 
Úrtól a küldetést.. . Két szárnnyal röpködnek.. . De 
csak az Úr körül... Nem egymás körül. 

Kedves Szerkesztő uram ! Úgy-e tanulhatnánk tőlük ? 
Balatoni István. 

IRODALOM. 

Jöjjön el a te országod. Egyházi beszédek a világ-
háború idejéből, irta: Jánosi Zoltán debreczeni ref. lel-
kész. Ára fűzve 3 K. kötve 5 K. Ismertetni fogjuk. 

Nálium, Haggai és Zekarjah próféták könyveihez 
irt kommentárom, 8 - 1 0 ívnyi terjedelemben, f. é. nov. 
l-re fog megjelenni és az előfizetőknek egyszerű kereszt-
kötés alatt bérmentesen megküldetni. Előfizetési ára 6 K, 
mely f. é. okt. 31-ig alulírott szerző czímére postautal-
ványon küldendő meg. Csak annyi példányban nyom-
tatom a művet, ahány előfizető érkezik. Kolozsvárt 1915 
okt. 1. Dr. Kecskeméthy István, theol. igazgató. 

A Magyar Prot. Irodalmi Társaság új kiadványai. 
A Házi Kincsár-sorozatban a 16 ik kötetként megjelent 
A vallás élete dr. Szőts Farkastól. A Koszorú-füzetek 
sorozatban megjelentek a 211—220. sz. füzetek. Ezekről 
bővebben megemlékezünk. 

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. 

A Vasárnapi Újság legutóbbi száma is gazdag 
és változatos tartalommal, meg szép képekkel jelent meg. 

Előfizetési ára negyedévre öt korona, a „Világkróniká"-val 
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. 

Néhai dr. Baksay Sándor dunamelléki püspök 
emlékére tartandó gyászünnepély sorrendje: 1. Kezdő 
ének: CII. zs. I. v. 2. Rendes ének : XC. zs. 1., 2. v. 3. Ima, 
Petri Elek püspök. 4. Karének, vezeti Krausz Gusztáv 
zenetanár. 5. Gyászbeszéd, tartja Kálmán Gyula, külső-
somogyi esperes. 6. Karének, vezeti Krausz Gusztáv 
zenetanár. 7. Végének: XC. zs. 9. v. A perselypénz a 
hadbavonult és sebesült katonák számára nyomatandó 
vallásos iratok költségeinek fedezésére fordíttatik. 

Petri Elek püspök felszentelése alkalmából tar-
tandó ünnepély sorrendje : 1. Kezdő ének. 70. dicséret, 
1. vers. 2. Rendes ének. 116. dicséret, 1—2. vers. 3. 
Ima. Dr. Szabó Aladár budapesti lelkész. 4. Karének 
dr. Kováts Lajostól. Szerző vezetésével előadja a Be-
thánia-egylet kara. Orgonán kíséri Krausz Gusztáv zene-
tanár. 5. Felszentelési beszéd. Tartja Németh István 
dunántúli püspök. 6. Petri Elek püspök eskütétele, 7. 
Felavatás az esperesi kar által. Kézrátétel alatt a gyüle-
kezet énekli a 37. dicséret 1. versét. 8. Karének. 43. 
dicséret, írta Batizi András 1546. Dr. Kováts Lajos 
vezetésével előadja a Bethánia-egylet énekkara. 9. Fő-
tiszteletű Petri Elek püspök egyházi beszéde. 10. Vég-
ének : 235. dicséret, 3. és 5. vers. Jegyzet: A persely-
pénz a hadbavonult és sebesült katonák számára nyom-
tatandó vallásos iratok költségeinek fedezésére fordíttatik. 
Üdvözlő küldöttségek fogadása az isteni tisztelet után 
az egyházkerület székházának (IX., Ráday-utcza 28) 
nagytermében történik. 

Egy körlevél ügyében vettük a következő levelet: 
„Van-e minekünk Ref. Sajtóirodánk? — A napokban 
egy körlevél kopogtatott be a lelkészi hivatalokba. A le-
vél az Országos Ref. Sajtóiroda megbízottjától, Wisinger 
Mór, főherczegi udvari szállítótól jött. Ezúttal hadi gyű-
rűket szállított a levélhez mellékelten. „Történelmi és 
vallási ereklyénk" eleddig még nem volt, tehát a Sajtó-
iroda elhatározta, hogy ilyet is teremt. Az „ereklye" 
kolportálása révén mégis csak meg kellett tudnunk, hogy 
Ref. Sajtóiroda — van. De a napilapok hírsorozatában 
olvashattuk nem régen ezt a csodabogarat: „Ref. Kon-
vent Miskolczon. A tiszáninneni egyházmegye október 
11-én Miskolczon tartja évi közgyűlését." Ez csak egy 
a sok közül. A ki aztán ezekből a híradásokból akarja 
megismerni egyházi szervezetünket, az törheti a fejét, 
de eligazodni mégsem tud. Hol van hát a Sajtóiroda ? 
Miben nyilvánul igazi működése?Ha vau, hát miért nincs ? 
Dunabogdány, 1915 okt. 11. Ory Lajos lelkész." E le-
vélre azt válaszolhatjuk, hogy ez a téves közlemény 
aligha eredhetett a sajtóirodától s mi csak a lapok út-
ján értesültünk a Prot. Sajtóiroda gyűrűakcziójáról is. 
Hogy kitől nyert erre felhatalmazást, nem tudjuk. Csak 
azt láttuk a lapokban megjelent közleményekből, hogy 
a gyűrű ára 3 K, ebből 75 f ref. jótékony czélra megy. 
Hogy milyen jótékony czélra, azt nem tudjuk. 

Kitüntetett betegápoló lelkészek. Ferencz Szal-
vátor főherczeg Fábián Sándor, Kirner A. Bertalan és 
Kriston Elek betegápoló lelkészeket a Vörös-Kereszt 
hadiékítményes ezüst érmével tüntette ki a beteg és se-
besült katonák ápolása és működésük elismeréséül. 



Meghívó. A Dunamelléki Egyházkerület folyó évi 
október hó 21-én d. u. 5 órakor a Theol. Akadémia 
dísztermében (IX., Ráday-u. 28. sz., II. em.) egyházi ér-
tekezletet tart, a melynek sorrendje a következő: Köz-
ének. CXXXV. zsolt. 1. verse. Előfohász. Elnöki meg-
nyitó, tartja Bernát István dr., az értekezlet világi el-
nöke. Elnöki jelentés az értekezlet ügyeiről, előterjeszti 
Szőts Farkas dr., az értekezlet lelkészi elnöke. Legsür-
gősebb egyházi teendőink. Felolvasás, tartja Forgács 
Gyula péczeli lelkész. Elnöki zárszó. Közének. Záró-
fohász. Tudomásul! Az értekezlet nyilvános, nőket, fér-
fiakat egyaránt szívesen latunk. A felolvasást eszmecsere 
követi, a melyben bárki résztvehet. Belépődíj nincs, de 
adományokat az értekezlet czéljaira tisztelettel kérünk. 

A dunántúli ref. egyházkerület lelkészértekezlete 
az egyházkerületi közgyűléssel kapcsolatban f. hó 17-én 
a pápai főiskola dísztermében tartja közgyűlését. A köz-
gyűlést megelőzőleg a ref. templomban istentisztelet lesz, 
a melyen Kiss Zoltán nyárádi ref. lelkész prédikál. 
A közgyűlésen dr. Antal Géza theol. tanár, egyházker. fő-
jegyző tart felolvasást A vallástörténeti irányzatok az 
újabb theologiában czímeu. Felolvasást tart még Várady 
Lajos tatabányai lelkész. 

Nagy adomány. Az alsóbaranya-bács-szlavóniai e. 
m. esperese tudatja velünk, hogy Nmélt. Cseh Ervin, az 
e. m. tiszteletbeli gondnoka, a szegénysorsú özvegy lel-
kész- és tanítónők, továbbá lelkész- és tanítóárvák segé-
lyezésére tett régebbi 10,000 K-ás alapítványához 1915 
okt. 7-én Erdődön kelt levelében, 6%-os hadikölcsön-
kötvényekben, újabb 50,000 K-át csatolt. Ez a fejedelmi 
adomány újabb bizonyságot tesz a nemeslelkű adomá-
nyozó buzgóságáról és szeretetéről. 

A vallásos öntudat hiánya felett esett panaszos 
szó a szatmári ref. egyház presbitériumának gyűlésében. 
A vallástanításról szóló referáda előterjesztésénél élénk 
vitatkozást keltett az, hogy sok tősgyökeres ref. szülő 
az ottani zárdai iskolába íratja be leánygyermekét, a 
hova természetesen a ref. hitoktató nem teheti be a lá-
bát s így ezeknek a gyermekeknek a vallástanítása sok 
nehézséget okoz. A presbitérium elhatározta, hogy min-
dent elkövet a szülők felvilágosítására. Bizony, nemcsak 
Szatmáron történnek ilyen dolgok. 

A váezi ref. egyház f. évi október hó 6-án d. e. 
10 órakor a templomban ünnepi istentiszteletet és em-
lékünnepélyt tartott: Megnyitó beszéd, mondotta Dávid 
Lajos őrszentmiklósi lelkész. „Az aradi vértanuk." Csen-
gey Gy.-től, szavalta Erdélyi József. „Az aradi tizenhá-
rom." Kudnyánszkytól, szavalta Depoy Böske. „Vonatok." 
Balla Ignácztól, szavalta Arany Zoltán. „Ha majd vissza-
térünk." Pásztor Gy.-től, szavalta Péter Sándor. „Októ-
ber 6-ika." Rudnyánszkytól, szavalta Sáfár Vilmike. Be-
szédet mondott Dömény István. „Itália." Benedek E.-től, 
szavalta Váró Andor. Énekelt, Matkovich Mimi. „Tizen-
három." Ábrányitól, szavalta Rostetter Károly. „Most, a 
mikor sírnak." Bakó O.-tól, szavalta Kazar Aranka. 
„Október 6." Szavalta Arany Géza. „Tizenhárom." Har-
sányi K.-tól, szavalta Molnár Lajos. Bezáró beszéd, 
mondta Sáfár Béla lelkész. 

Kerületi gyámintézeti közgyűlés. A bányai egy-
házkerület gyámintézete szept. 30-án tartotta meg köz-
gyűlését Budapesten Radvánszky György és Famler G. 
Adolf elnöklete mellett. Radvánszky megnyitó és üdvözlő 
szavai után az elnöki jelentést hallgatta meg a látogatott 
közgyűlés. Az összes gyűjtés 3764'78 K-át tett ki, a 
melynek felerésze került kiosztásra. Mély sajnálattal 
vette tudomásul a közgyűlés az egyházi elnök lemon-
dását, ki 14 évi buzgó elnöki működés után — beteg-

ségére való tekintettel — tisztétől megválik. Erdemeit 
a közgyűlés jegyzőkönyvében örökítette meg s ered-
ményteljes munkájáért hálás elismerését és köszönetét 
fejezte ki. 

Egyházmegyei gyűlések. Egyházmegyéink a nehéz 
közlekedési viszonyok daczára is mindenfelé a rendes 
időkben tartják közgyűléseiket. A középszabolcsi ref. 
egyházmegye szept. 21. és 22. napjain Nyíregyházán a 
vármegyeház dísztermében tartotta meg szokásos őszi 
közgyűlését. — A debreczeni ref. egyházmegye közgyű-
lése szept. 22-ón volt. A gyűlésen a tagok csaknem 
teljes szám mai jelen voltak. — A gömöri egyházmegye 
kálvinistái Putnokra gyülekeztek szept. 28-án egyház-
megyei gyűlésre. 

Lelkészi értekezlet. Az abauji ref. egyházmegye 
Kassán tartott lelkészértekezletén Idrányi Barna nagysza-
lánczi lelkész szabad előadásában reámutatott arra, hogy 
mint kórházi lelkész arra a tapasztalatra jött, hogy azok 
a katonák igazán vallásosak, a kiknek lelkébe az isten-
félelmet már előbb beplántálták, a többieknél a veszély 
multával a vallásos érzés is apad. Reámutatott arra is, 
hogy a lelkészeknek a mostani tapasztalatok alapján 
ragaszkodniok kell a régi természetbeli járandóságaikhoz. 

Adomány. A hadbavonult és sebesült katonák lelki 
gondozására szolgáló vallásos iratok terjesztésére a 
budapesti ref. theol. akadémia Kálvin János körének 
tagjai 20'10 K-át adtak. Eddig befolyt az erdélyi egy-
házkerület 1500 K adományával együtt 7984"26 K. 
Egyházkerületünk az elmaradó piispökszentelési ünnepi 
bankett költségét erre a czélra fogja juttatni. 

Özv. papné kerestetik idős úrnőhöz, kis háztartás 
vezetésére Budapesten. Értekezni lehet a déli órákban 
Király Pál-utcza 20., I., 1. Pungur Ella. 

ISKOLA. 
Őszinte szavak. Dr. Kecskeméthy Istvánnak kolozs-

vári ref. theol. fakultás igazgatójának megnyitóbeszédé-
ből idézzük a következőket: „Mi sok szükséges dolgot 
adhatunk az ifjaknak, de az egy szükséges dolgot, min-
denkinek magának kell megszereznie a családi körben 
és a gyülekezeti életben. Nekem azt mondták valamikor 
Németországon, hogy ők a hívő lelkipásztorokat nem a 
hívő egyetemektől, hanem a hívő gyülekezetektől várják. 
És nagy igazuk van. Csakhogy nálunk, fájdalom, úgy 
van a dolog, hogy az a hit, a mit a gyermek a családi 
körben nyert, voltaképen valami színtelen és bizonytalan 
vallásosság, a mi a gyülekezetben valami vizenyős kál-
vinizmussá hígul, a középiskolában inkább tudákos, mint 
mély modernizmussá eczetesedik, a theologián aztán, 
mielőtt filozófiai világnézletté forrhatná ki magát, egé-
szen megáporodik. Ez a zavaros világnézletté áporodott 
hit alakítja aztán tovább a gyülekezetek világnézletét. 
Szomorú circulus vitiosus ez, melyből nincs menekvés. 
Nincs menekvés más, mint a hit és tudomány olyan 
összetalálkozása, melyben sértetlenül megmarad úgy a 
hit isteni szuverénitása és feltétlen uralma, mint a tudo-
mány isteni világossága és feltétlen szabadsága. De hol 
vagyunk még et től? . . . Nálunk megavult orthodoxok az 
emberek, mikor a korral kellene haladni és modernek, 
mikor a régi orthodoxus hit örök idejét az életben kel-
lene ragyogtatni. Orthodoxok és modernek összefognak, 
ha a pietizmust kell ütni; de nyavalygó, erőtelen pietis-
tákká válnak, mihelyt az élet igazi nagy érdekei kérnek 
tőlük kielégítést. És így újra meg újra kitűnik, hogy 
mikor az említett átkos circulus vitiosusból ki akarunk 
vergődni, csak még jobban belekeveredünk . . . 



EGYESÜLET. 
A Magyar Prot. Irodalmi Társaság és az Orsz. 

Ref. Lelkészegyesület debreczeni gyűléseinek pro-
grammja megjelent. A MPIT. választalánya f. hó 26-án 
d. n. 3 órakor tartja ülését a kollégiumi kis tanács-
teremben ; ugyanaznap d. u. 5 órakor lesz az ORLE. 
választmányának ülése. Másnap d. e. 8 órakor lesz a 
két egyesület együttes istentisztelete a nagytemplomban, 
a melyen Oeduly Henrik tiszáninneni ev. püspök imád-
kozik és Futó Zoltán szentesi ref. lelkész, a békés-bá-
náti egyházmegye esperese prédikál. A MPIT. közgyű-
lésén, 27-én d. e. 10 órakor a megnyitóbeszédben dr. 
Zsilinszky Mihály világi elnök emlékezik Tisza Kálmánról. 
A közgyűlésen a két elhunyt lelkészelnök (dr. Antal 
Gábor, dr. Baksay Sándor) és a lemondott világi elnök 
(Tisza István), a lemondott titkár (dr. Szőts Farkas) és 
a folyóirat (Protestáns Szemle) szerkesztője helyének 
betöltése, új választmányi tagok választása van a tárgy-
sorozaton a szokásos évi előterjesztések mellett. — Az 
ORLE. tárgysorozatának főbb pontjai a következők : a 
lelkészek, lelkészözvegyek és árvák, a Kálvineum segé-
lyezése ügye, a reformáczió négy százados évfordulójának, 
a magyarázatos bibliának, a diakonisszaképző-intézet, 
a letartóztatási és fegyíntézeti ref. lelkészek korpótléka 
és helyzetének javítási iigye és az általános tisztújítás. 
— A hajdúböszörményi Kálvineum felszentelési ünnepé-
lyére Debreczenből 28-án reggel külön vonat viszi a 
résztvevőket. Az ünnepi imát dr. Baltazár Dezső püspök, 
a beszédet Kiss Ferencz egyetemi tanár tartja. Köszönő 
szavakat mond egy árva és Szuhay Benedek ünnepi 
ódát mond. A résztvevők még a d. e. folyamán vissza-
térhetnek külön vonaton Debreczenbe. 

GYÁSZROVAT. 

Osvátli Dániel ragályi ref. lelkész, szeptember hó 
21 -én 74 éves korában elhunyt. 

Kiss Tamás málczai lelkész szept. 25-én, 54 éves 
korában hosszas betegség után elhunyt. 

I)r. Kovács Sebestyén Endre Hontvármegye tiszti 
főorvosa, az ipolysági hadikórházak főorvosa a drégely-
palánki ref. egyházmegye tanácsbííája áldásos életének 
54-ik évében, súlyos szenvedés után Budapesten nemes 
hivatása közben szerzett fertőzés következtében meghalt. 
Ipolyságon temették nagy részvét mellett. 

Súlyos veszteség érte Gyurátz Ferenczet, a dunán-
túli ev. egyházkerület püspökét, unokahuga Gyurátz 
Ilonka, a pápai ref. polgári leányiskola növendéke, 10 
éves korában vörhenyben elhunyt. Temetése nagy rész-
vét mellett folyt le a püspöki lakból, a hol az elhunyt-
nak otthona volt. 

Székely Szilárd, a kolozsvári egyetem hallgatója, 
hadapród, hat hónapi nehéz harczok után, mialatt az 
ezüst vitézségi érmet is megnyerte, augusztus 14-ikén 
Brest-Litowsk előtt egy rohamtámadás alkalmával hősi 
halált halt. Az elhunytban Székely Ödön hévizgyörki ref. 
lelkész testvéröccsét gyászolja. 

Kiss Ferencz egyetemi tanár és neje Szécsi Zsu-
zsánna gyermekei nevében is fájó szívvel jelenti, hogy 
édes jó fiúk Kiss István életének 18-ik évében, hosszas, 
nehéz szenvedés után f. hó 9-én déli 12 órakor az Úr-
ban elpihent. A gyászolók fájdalmában mély részvéttel 
osztozunk. 

Tolnai Kun Zsigmond II éves theol., a m. kir. 21. 
honvédgyalogezred, tart. hadapródja a Bukovina vissza-

vívásáért folyt harczokban, Bóján község határában, 
1915 június hó 10-én, életének 23-ik évében, szakaszát 
rohamra vezetve, ellenséges golyó által hősi halált halt. 

A zemplénmegyei bacskai ref. egyház tudatja, hogy 
szept. 24-én elvesztette lelkipásztorát: Yerebélyi Józse-
fet, a ki 38 évi hű munka után tért örök pihenésre, 
életének 64-ik évében. 

Barcsa Endre, az abaujbaktai ref. egyház lelké-
sze, életének 33-ik évében, f. hó 1-én hosszas szenvedés 
után elhunyt. 

Áldott legyen emlékezetük! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
T. M. I—a. A beküldött védőiratot sajnálattal nem közöl-

hettük terjedelme, valamint a miatt sem, mert az ügy a támadás szín-
helyén intézendő el. — M. K. M—r. Köszönettel vettük. Szíves 
üdvözlet! — Sz—s E—e. Sz r . Köszönet a küldeményért. Kö-
zöljük. — Lapunk mai számából, több beküldött czikk kimaradt. 
Türelmet kérünk ! 

írásbeli dolgozati tételek a Dunamelléki Ref. 
Egyházkerületben 1916 februárban és szep-

temberben tar tandó lelkészi vizsgákra.* 
Az első lelkészképesítö vizsgára. 

1. Az ó-szövetségi tudományok köréből: Ésdrás-Ne-
hémiás reformja és annak jelentősége a zsidó vallás 
fejlődéstörténetében. 

2. Azr új-szövetségi tudományok köréből: A paru-
sia-hit az Új-testamentumban. 

3. A systematika köréből: A keresztyén erkölcstan 
jellemző sajátságai a bölcsészeti erkölcsi rendszerekkel 
szemben 

E tételek közül a jelöltek egyet szabadon válasz-
tanak. 

A szóbeli vizsgán egyházi szónoklatul saját imád-
ságukat és beszédüket kell elmondaniok. 

A második lelkészképesítö vizsgára. 
1. A magyar protestáns irodalom-történelemi köré-

ből : Bibliafordításaink. 
2. Egyházi beszéd textusa: II. Kor. V. 14—15. 
3. Kátémagyarázat: A Heidelbergi Káté 37. kér-

dése. 
E dolgozatok írásban kidolgozva adandók be. 
Ezeken kívül pontosan ki kell dolgozni és a szó-

beli vizsgán szabatosan előadni tudni a következő tex-
tusokhoz készítendő bibliamagyarázatokat: II. Mózes 
XX. 22—24. 1. Kir. III. 5—14. Zsolt. II. Ésaiás VI. 
1—8. Jerem. I. 4—10. Haggens II. 1—9. Máté Xil. 
40—50. Márk II. 18—22. Lukács XIL 36—40. János 
I. 14. Róm. I. 11—12. II. Kor. X. 3 — 5. és a Káté 72., 
75., 76. kérdéseihez irandó kátémagyarázatokat. 

Az összes dolgozatok beadási határideje 1916. 
márczius 31; illetőleg azokra néze, kik e dolgozatok 
alapján 1916 február havában akarnak vizsgázni, 1915 
deczember 31. Az első vizsgái dolgozatok a theol. akad. 
igazgatóságához, 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. 

Dr. Pruzsinszky Pál, Jóváhagyom : Petri Elek, 
theol. igazgató. püspök. 

* A mult számból a hirdetmény 2-ik része tévedésből kimaradt. 



PÁLYÁZAT. 
Pályázati hirdetés. 

Az alsóbaranya-bács-szlavóniai egyházmegyébe ke-
belezett tiszakálmánfalvai ref. egyházban megüresedett 
lelkészi állásra pályázatot hirdetek. 

Javadalma: az orsz. missziói alapból 1000 K. 
Minden zsellér-családtól 4 K, gazda-családtól 6 K s 
minden hold föld után 20 f bér (vagy ezek helyett 
200 K). 5 kat. hold szántóföld. Stóla. Ez idő szerint az 
orsz. közalapból 100 K utiátalány. Állami fizetéskiegé-
szítés 576 K 80 f és lakás. 

A II. t.-cz. 16. §-ában felsorolt okmányokkal fel-
szerelt kérvények 1915 november 20-ig Tóth Sándor 
espereshez Bácsfeketehegyre küldendők. 

Az állás a püspöki kinevezés kézhezvétele után 
rögtön elfoglalandó. 

Petri Elek, 
ref. püspök. 

Felelős szerkesztő: B. P a p I s tván . 

HIRDETESEK. 

Penzef visszafizetem, ha 
tyúkszem, szemölcs, 
bőr kemény edéseit 
, , R i a - b a l z s a m " 3 nap alatt gyökerestül ki 
nem irtja. Ezrekre menő hála- és köszönöiratok. 
Ára I k o r . , 3 tégely 2Va k o r o n a . 
Ria-művek Kassa, I. Postafiók is/p 

PAPI ES POL-
GARI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

Q i p i ^ P Q A X T A g ő z ü z e m r e b e r e n d e z e t t csász. 
I \ l L - \ J l L l V 1 1 v és kir. udvar i 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 Szentsir 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 

A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező hzetési feltételek mellett ki-
váló, tiszla 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 ós hangolásokat a legmérsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és ra j -
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

;« sK J£ zü Jí jK -.« •« -X itf J£ M zX Jí 

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 r n e v ű csa ládi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központ jában. A mult évben ú jonan épült m i n d e n modern 
kényelemmel felszerel t ha temele tes házzal bővül t . — Szoba-
árak 3 koroná tó l . Szabó I m r e , szállodás. 

Éeátfeáe 

KUNZ JÓZSEF EST ARSA 
BUDAPEST 

V., Deák Ferencz-u. é s Bécsi-u. sarok 

Vászon, m e n y a s s z o n y i kelengye, asztal-
nemű, szőnyeg, úri es női divatczikkek ké-
pes árjegyzékét kívánságra bárkinek küldjük 

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. 

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. . . 4.60 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. 

Sebesült KatonáK szórakoztatására különösen alkalmas 
a „Koszorú" czímen eddig megjelent 210 füzet, melynek 
ára számonkint és példányonkint 8 fill. — Ha egyszerre 
legalább 500 példány (40 kor. értékű) lesz megrendelve és 
a pénzt előre megkapjuk, 25%-os árengedményt adunk, de 
a postaköltséget a megrendelő viseli. A füzeteket a „Ref. 
egyetemes konvent" által sebesült katonák részére kijelölt 

számokból válogatjuk egybe. 

Hornyánszhy Viktor KönyvKiadó-
hivatala Budapest, V., AKadémia-u.4. 
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Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
cs. és k i r . udv, hangszergyáros, 

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója. 
Budapest, I!., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Öntöház-u. 2. Telefon: 81—20. 

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

Speceialista: vonós- és fuvóhangszerek készítésében és 
Javításában. 

„Hangfohozó gerenda", mely 
által bármely hegedű, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyabb hangot nyer. (BiztoB siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedtík vétele és eladása. 

Legnagyobb r a k t á r és 
= = gyár. = = 
Saját találmányá (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerró 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. 

Iskolahsgedük 6 kor.-tól följebb. 

Ehlfl magyar óragyár gözerű-berendezóisel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

KVIÜLLER J Á N O S 
utóda M A J E R K Á R O L Y 

Budapest, VII. , Thöftöly-út 5 2 . 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

A. l e g j o b b 
kályhákat és J^,kandallókat 

szállít — n m E K B i g i L eaéi»gAxdL éa fcdx&Tyl 
H I IVX i udrroirt. széillltá 

B u d a p e i T h o n e t - u d v a r , 
Különlegeanégek: templomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. réssére. Több 
mint 100,000 van belőle használatban. 

Valódi 
osak e z z e 

a védő-4««ygyei. 

M E I D I N G E R - O F E N 

fóti. 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 é r l a - u t o a a l O . rnxm 

HÁBORÚS ÚJDONSÁGOK! 

„Jöjjön el a Te országod!" 
Egyházi beszédek a világháború idejéből. 

Ir ta: J á n o s i Zo l tán . 
Ára fűzve 3 korona. Vászonkötésben 5 korona. 

Portóra 20 fillér. 

Tábori énekeskönyv. 
Református katonafíaink részére. 
Összeállította: U r a y S á n d o r . 

Ara 36 fillér, ÍO darab megrendelésénél 32 fillér/ 
ÍOO darab megrendelésénél 27 fillér. 

Háborús idők imádságos 
könyve . 

I r t a : S z o l n o k y G e r z s o n . 
3-ík kiadás. Ara vászonkötésben í korona. 

10 darab megrendelésénél 90 fillér, ÍOO darab 
megrendelésénél 75 fillér. 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
H i v a t a l á b a n DEBRECZENBEN. 
Kaphatók: 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és kitűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mill ió korona 
évi árúforgalommal. 



S T E R N J Ó Z S E F 
C S Á S Z . É S RIR. U D V A R I S Z Á L L Í T Ó 

B U D A P E S T , IV., K Á L V I N - T É R 1. S Z Á M 
ALAPÍTTATOTT 1860. ÉVBEN. ALAPÍTTATOTT 1860. ÉVBEN. 

PP 

O s z i é s t é l i 
keímeújdonságaím mmtagyűfteményének ingyenes és bérmentes megküldését készséggel 
ajánlom fel a t» hölgyközönségnek. — Míntagytí|tcményembcn megtalálja nagyságos 
Asszonyom mindazon kelmeújdonságokat, melyek kosztümök, séta-, utazó-, házi- és 
gyermekruhák, pongyolák, blúzok és fehérnemüek elkészítésére a legújabb divatnak 
megfelelnek. Kérem a míntagyüjteményt sürgősen meghozatni, hogy a nagy árúhíány 
daczára a megszokott pontos és figyelmes kiszolgálásban részesíthessem t, vevőimet 
— Czégem fehérnemű-osztálya készséggel megküldi vászon-, síffon-, asztalneművégböl 
vágott mintáit, kész fehérnemüekről szóló árjegyzékét, valamint teljes kelengyeköltség-
vetéseit. Megrendeléseknél e lapra való hivatkozással rendkívül jutányos áraimból 

még 5°/0-ot engedélyezek. J 

LEGÚJABB THEOLOGIA! ÚJDONSÁG. 
RÉVÉSZ IMRE. Dévay Biró Mátyás taní tása i . Tanul-

mány a magyar prot. theologia gondolkozás kezdeteiből 5.— 

EGYÉB THEOLOGIAI ÚJDONSÁGOK: 
BERNÁT ISTVÁN. Az igazi élet felé 1.20 
KIRNER A. BERTALAN. Betegápoló lelkész munká ja 

a v i l ágháborúban —.50 
Miért va sá rnap ? Miért nem szombat ? . . . . —.50 

KISS GÉZA. LJj Magyarország és keresztyénség . . 1 .— 
LUKÁCSY I. Krisztus visszajövetele. Fűzve 4.20; kötve 5 — 
Magyar keresztyének naptára 1916. évre —.50 
NAGY IMRE. Egy év a szószéken. Egyházi beszéd-

vázlatok 2.— 
Pro tes t áns papok és hitoktatók z sebnap tá ra 1916 ra 1.40 
DR. SZABÓ ALADÁR. Jézus élete. Fűzve 3.— ; kötve 5 — 
IFJ. SZABÓ ALADÁR. ;A boldogság feltételei . (Hat 

elmélkedés) 1.— 
IFJ. VICTOR JÁNOS. Jézus önarczképei . (Nyolcz elmél-

kedés) 2.— 

HÁBORÚS EGYHÁZI IRODALOM: 
BIRTHA JÓZSEF. Háborús beszédek és imák . . .—.50 
FÜLÖP BÉLA. Búcsúztatók. Hadban elesettek felett . 1 — 
KISS JÓZSEF. Egyházi beszédek vi lágháború idején 3 40 
Dr. LENCZ GÉZA. Beszédek és imák háborúi alkal-

makra. II. kötet 5.— 
LUKÁCSY IMRE. ímé hamar eljövök. Egyházi beszédek 1.80 
SOÓS KÁROLY. Isten és haza mindenünk . . . . 1.20 
SZAPPANOS GY. Istenre bízom magamat . Egyházi be-

szédek háborús időben 3.— 
SZENTKIRÁLYI K. Imádságok és beszédek háborús 

időben I. kötet. —.80; II. 1.— ; III. 2.—; IV. . . . 2.60 
SZÜTS L. Egyházi beszédek háborús a lka lmakra 1.20 
VARGA L. Imádságok templomi haszn. háb. időben 4 — 

HÁBORÚS IMÁDSÁGOSKÖNYVEK: 
BIRTHA JÓZSEF. Őrangyal . Imakönyv katonák és itt 

honmaradottak számára —.30 
KERESZTESI KÁROLY. Ima, szükség s háború idején —.25 
KOLLONNAY LÁSZLÓ. Nehéz órák. Imakönyv itthon-

maradottíik számára . —.20 
MURÁNYI JÁNOS. Szüntelen imádkozzatok ! . . . - . 2 0 
SZAPPANOS GYULA. Imádságok o t thonmaradot tak 

részére —.24 

Kaphatók: 

Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR. ODV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 6 2 7 2 7 . 



PROTESTÁNS 

EGYHAZIÉSISKOLAI LAP 
Megje len ik m i n d e n vasá rnap . 

Szerkesztőség és kiadóhivatal 
IX., R á d a y - u t c z a 28., a h o v á 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. küldendők. 
Laptulajdonos és k iadó: 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B1LKEI P A P ISTVÁN. 

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

Bel só munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Sebes tyén 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 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 . Vezérezikk : Petri Elek püspök székfoglaló beszéde. — Másod ik czikk: Darányi Ignácz főgondnok püspöküdvözlő 
beszéde és Petri Elek püspök válasza. — Bel fö ld : Petri Elek püspök beiktatása. — Irodalom. — Egyház . — 
Iskola . — E g y e s ü l e t . — Szerkesz tő i ü z e n e t e k . — H i r d e t e s e k . 

PETRI ELEK PÜSPÖK SZEKFOGLALO 
BESZÉDE. 

I. 

Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! 

Midőn egyházkerületi világi főjegyzőnk 0 Méltó-
ságának csekélységemet annyira felmagasztaló, de sze-
retettől sugallt szavaiért hálás köszönetemet fejezem ki, 
méltóztassanak megengedni, hogy szívem sugallatát kö-
vetve, mindenek előtt én is egy szerény czipruságat 
tegyek le megdicsőült elődömnek nevére és emlékére, 
a ki ezt a püspöki széket, melyet most gyülekezeteink 
bizalmából elfoglalok, mindenkinél méltóbban töltötte be 
s a kit én a munkában, a kötelességtudásban és az 
egyház iránti szeretetben követésre méltó példaként tar-
tok szemem előtt s emlékét mindig hálás kegyelettel 
fogom megőrizni. Dicsekedéssel és büszkeséggel mon-
dottuk őt mindig magunkénak, gyásszal kísértük haló 
poraiba és most kegyelettel adjuk át emlékét a késő 
nemzedékeknek, mint példaképét a törhetlen akarat-
erőnek és a fáradhatatlan munkásságnak. 0 ritka képes-
ségekkel, lankadást nem ismerő buzgalommal s valódi 
benső hivatottsággal töltötte be életfeladatát. Legyen 
áldott az ő emléke közöttünk! 

Nem tudom elégszer ismételni a hála és köszönet 
szavait azért a bizalomért, mellyel a főtiszteletű egy-
házkerületi közgyűlés és egyházkerületünk nagyközönsége 
engem, a hivatottak között legkisebbet megtisztelt, s őr-
állónak és főpásztornak állított egyházkerületünk élére, 
hogy vezessem és legeltessem az Úrnak nyáját. Indít-
tatva érezhetném én is magamat, hogy így szóljak: 
Uram! kisebb vagyok minden jótéteményeidnél, ne küldj 
engem, ki nem vagyok méltó, hogy apostolnak neveztes-
sem. És ha mégis engedek a hívó szónak, teszem ezt 
abban a meggyőződésben, hogy ref. egyházunk alap-
elveinek szelleméből kifolyólag minden ref. és egyházát 
szerető hívőnek kötelessége elfoglalni azt a helyet, hova 

a közbizalom állította, hogy építse az Isten országát. 
És bátorítást merítek ebből az isteni szózatból: ne félj, 
én veled vagyok, paizsod és oltalmad vagyok neked 1 En-
gedek azért a hívó szózatnak, mert az én életem is ne-
kem nem drága a Krisztusért. 

Én főpásztori feladatomnak azt tartom, a mint teg-
nap az Isten házában ki is jelentettem, hogy hirdessem 
a Krisztus evangéliumát és tevékenységem benső rugó-
jának azt a mennyei szózatot vallom, mely elhangzott 
egykor Betlehem mezején: „békesség a földön és az em-
berekhez jóakarat! „ Mert az a czélja a Krisztus evangéliu-
mának, hogy békesség legyen a földön s a hitnek, sze-
retetnek és boldogságnak lelki virágai ékeskedjenek az 
emberi szívben. Ez az én főpásztori hitvallásom, melyről 
azonban többet szólni nem akarok. 

De a püspöki állás nemcsak főpásztori, hanem 
kormányzói állás is, melynek irányelvét abban az uta-
sításban találom legtömörebben kifejezve, melyet Pál 
apostol ad Timotheusnak, a midőn sok más utasítás 
között ezt mondja: „szükséges a püspöknek . . . vigyá-
zónak . . . a tanításra alkalmasnak lenni". Érzem, erőim 
fogyatékosságának tudatában még inkább érzem, mint 
bárki más, az apostoli utasításban foglalt felelősség sú-
lyát s tudom, hogy egy ember, bármilyen buzgósággal, 
lelkesedéssel és odaadással szolgálja is anyaszentegy-
házunk szent ügyét, csak nagyon kis mértékben felelhet 
meg annak a magasztos hivatásnak, a mely csak egy 
gyülekezet lelkipásztorának is adatott, hogy legeltesse 
kies mezőkön az Úrnak nyáját, hogy a szomjúhozó lel-
keket az evangélium éltető vizével táplálja, a bánat 
terhe alatt roskadozókat vigasztalja és a szenvedők fáj-
dalmát Isten igéjének balzsamával, szeretetének meleg-
ségével enyhíteni igyekezzék. Mennyivel nagyobb a fel-
adata ós mennyivel súlyosabb a felelőssége annak, a ki 
nemcsak a maga kisebb, vagy nagyobb népességű gyü-
lekezetének, hanem egy nagyterjedelmű, közel 300 anya-
egyházból álló egyházkerület főpásztorául állíttatott, hogy 
felvegye mindeneknek gondját és a kormányzatára bí-



zott egyházak összességének hajóját vész és vihar között 
is biztos kikötőbe vezesse. Mert a püspöknek vigyáznia 
kell az egyes gyülekezetekre, azoknak szellemi és anyagi, 
különösen pedig vallás-erkölcsi állapotaira; vigyáznia 
kell a lelkipásztorokra és tanítókra, az elöljárókra és 
hívekre ; vigyáznia kell a rend és fenyíték megtartására ; 
vigyáznia kell az itélethozásra ós az igazgatásra. 

Én ebben a felelősséggel teljes állásban is az Is-
ten gondviselő szeretetébe helyezem bizodalmamat ós 
abba az édes reménységbe, hogy munkáimban nem le-
szek elhagyatva, hanem oldalam mellett fogom találni 
mindig azokat, kiket a közbizalom szintén a kormányzat 
élére állított. 

Első helyen egyházkerületünknek mindnyájunk által 
tisztelt és szeretett Főgondnokához fordulok, a ki az 
egyházkerület világi elnökségében az egyház körül 
magának annyi érdemet szerzett s velünk és hazánk 
földművelő népével annyi jót tett. Arra kérem Nagy-
méltóságodat, hogy azt a lekötelező jóindulatot, a mely-
lyel engem szíves volt eddig is megtisztelni, ebben az 
új minőségemben is megtartani méltóztassék. Én isme-
rem Nagyméltóságodnak egyházát féltő szeretetét és 
nemes intenczióit s tudom, hogy minden gondolata és 
minden tette anyaszentegyházunknak javára és előmene-
telére irányul. Ebben a nemes munkájában készséges 
és hűséges munkatársul ajánlom fel magamat. 

Kérem továbbá egyházkerületünk mélyen tisztelt 
Espereseit és egyházmegyei Gondnokait és összes tiszt-
viselőit, kik az egyházkerület kormányzó testületenek 
gerinczét alkotják, fogadjanak bizalommal és szeretettel; 
Őszinte véleményüket, gazdag tapasztalataikon alapuló jó-
tanácsaikat mindannyiszor nemcsak köszönettel meghall-
gatom, de ezennel ünnepélyesen kérem is, hogy így 
lehetőleg minden ügyben tájékozva lévén, hivatalos teen-
dőimben legjobb hitem és meggyőződésem szerint jár-
hassak el. 

Esperes- és lelkésztársaim támogató bizalma mellett 
nagy súlyt helyezek -— a királyi papság evangéliumi el-
véből kifolyólag — az úgynevezett világi elem buzgó 
támogatására. A mi kerületünk történetében egész fé-
nyes sora vonul végig azoknak a világi nagyoknak, a 
kiknek nevével egyházközségeink elemi-, közép- és fel-
sőbb iskoláink, valamint templomaink mindenikének tör-
ténete szorosan és elválaszthatatlanul összenőve van. 
Hiszem és tudom, hogy a világi elem ezt a munkát to-
vábbra is akarja és fogja is folytatni. Ebben a munká-
ban én is részt óhajtok venni és meg vagyok győződve, 
hogy a midőn erre támogatásukat kérem, a segítő kezet 
nem fogják tőlem megtagadni. 

Most inkább, mint bármikor, nagy szükségünk van 
az összhangzó működésre, egyetértő munkára, hogy a 
még mindig dúló véres háború által nemcsak az egyesek 
szívén, hanem egyházaink testén is ejtett sebeket a val-
lásos hitnek és áldozatkész szeretetnek balzsamával 
gyógyíthassuk. Szükséges, hogy a háború rettenetessé-
géiből fakadó félelem közepette is meghalljuk a Meg-

váltó szavát: „bízzál fiam, bízzál leányom! meghalljuk 
annak dübörgései között is a biztató szózatot: „íme, én 
veletek vagyok mind a világnak végezetéig". Ügy az anyagi 
erők gyűjtése, mint a benső hitélet fejlesztése terén 
nagy feladatok várnak reánk. Jól esik tudnom és ta-
pasztalnom, hogy megmozdult már Betliesda tavának 
gyógyító vize és a lelkekben, talán most még inkább, 
mint valaha annak az evangéliumnak ereje, mely a hívő 
Máriák és szorgalmas Márták számát folyvást szaporítja, 
hogy a nyomort enyhítsék, a szenvedést elviselhetőbbé 
tegyék és a szorongó szívekbe a vallás vigasztaló bal-
zsamát csepegtessék. És a fáradságot nem ismerő 
munka, melyet különböző, hála Istennek, növekedő 
számban levő vallásos egyesületeink a szegények és 
betegek gyámolításában, a kisdedek, árvák és ifjak gon-
dozásában kifejtenek, a keresztyén szeretetnek mindezen 
munkái a legékesebben bizonyítják, hogy él az evan-
gélium szelleme, fárad és dolgozik a lélek, mely Krisz-
tushoz vezet, a ki felkereste a betegeket, szegényeket, 
ügyefogyottakat és árvákat, vigasztalva és boldogítva 
őket Isten országának javaival. Talán felesleges is mon-
danom, hogy ezeket az istenes munkákat nemcsak mél-
tánylom, hanem állásomból kifolyólag a leghathatósabban 
támogatni szent kötelességemnek is ismerem és minden-
kinek odaadó, szeretetteljes pártfogásába a legmelegebben 
ajánlom. Melegen ajánlom kiváltképen az ifjúság gon-
dozását és a diakonissza-ügyet, melyeket a lelkipásztori 
gondozással fontosság tekintetében egyenrangúnak tar-
tok, de ezekkel ez alkalommal részletesebben foglalkozni 
nem akarok. 

Főtiszteletű egyházkerületi Közgyűlés! Midőn püs-
pöki tevékenységem körét és irányát egyebekben is 
röviden jelezni óhajtom, méltóztassanak megengedni, 
hogy hangsúlyozzam, hogy én állásommal nem tartom 
összeegyeztethetőnek a máról holnapra változó napi poli-
tikával való foglalkozást. De egy politikai irányt mégis 
ismerek, a melyet egyedül tartok jogosultnak hazánkban 
és ez a magyar nemzeti politika, mely a magyar faj 
erkölcsi és anyagi súlyának emelésére és fejlesztésére 
irányul s a mely ref. egyházunknak is mindig politikája 
volt. Sajnos, volt idő és ez az idő sokáig tartott, midőn 
az idegen és egyházunk iránt türelmetlen kormányzattal 
szemben összes anyagi és szellemi erőnket a létért való 
küzdések töltötték be. Sok ideig csak félkézzel munkál-
hattuk az Isten országát, mert a másikban karddal kel-
lett védenünk egyházunk igazát. Hála az egek Urának! 
ez a helyzet alapjában megváltozott. Bölcs és igazságos 
királyunk felvilágosodott alkotmányos kormánya alatt 
nem is tarthattunk attól, hogy azok a szomorú idők 
még valaha visszatérjenek. Hálásan ismerem el, hogy a 
magyar állam most már nem tekint minket kitagadott 
gyermekeinek, hanem a2 1848. XX. t.-cz.-ben lefektetett 
jogegyenlőség elvéből kifolyó eljárást tanúsít velünk 
szemben. Kívánságunk csak az lehet, liogy a magyar 
kormány ne álljon meg a félúton, hanem az említett 
törvény szellemében igyekezzék a jogegyenlőség és az 



egyenlő elbánás elvét következetesen érvényre juttatni 
és törvény által is biztosíttatni. 

Nem ringatom magamat abban a hiú ábrándban, 
hogy ha összes anyagi szükségleteink kielégíttetnének 
is, immár elértünk volna mindent, a minek megvalósí-
tása egyházunknak az evangélium szelleméből folyó hi-
vatása. Ellenkezőleg, arról vagyok meggyőződve, hogy 
pusztán csak pénzzel egészséges hitéletet teremteni nem 
lehet. Oda lélek is kell, az öntudatos vallásos hitnek az 
a lendülete, a mely egyedül képes megteremteni az egyé-
nek becsületességét, a családi élet tisztaságát és a tár-
sadalomban azt az erkölcsi fundamentumot, a mely azután 
az egyháznak, valamint a hazának fennmaradást biztosít. 
Főtörekvésünk soha se legyen az, hogy az egyház az 
előforduló változások szerint a politika irányzója vagj 
szolgálója legyen, hanem arra törekedjünk, hogy az 
evangéliumi hit gyökeret verjen az emberi szívben. 

Ezért főfeladatomnak tartom odahatni, hogy isko-
láinkban a vallásos nevelés minél öntudatosabb és in-
tenzívebb legyen. Nem szabad megengenünk, hogy isko-
láinkban a hit és tudás egymásnak ellenségei legyenek. 
A papnak tudománnyal, a tanítónak pedig, és itt gon-
dolok a felsőbbfokú intézetek tanáraira is, hittel kell 
magukat felékesíteniük, egyik sem felejtvén, hogy mi 
választott nemzetség, királyi papság, szent nép vagyunk. 
Bár különbözők a kegyelem lelki ajándékai és megosztva 
a munkakör, de egy a lélek, a mely bennünk munkál-
kodik és egy a czél, a melyért küzdenünk kell, hogy 
ekképen, mint élő kövek építtessünk fel lelki házzá, szent 
papsággá és vigyünk mindnyájan áldozatokat, a melyek 
kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. A püspöki 
vigyázatnak tehát ki kell terjednie a tudomány tiszta-
ságára, mely a gyülekezetekben hirdettetik, de ki kell 
terjednie az iskolákra is, melyek mindenestől fogva az 
egyház testéhez tartoznak, mint az egyház veteményes 
kertjei. 

DARÁNYI IGNÁCZ FŐGONDNOK PÜSPÖK-
ÜDVÖZLŐ BESZÉDE ÉS PETRI ELEK PÜS-

PÖK VÁLASZA.* , 

Főtiszteletű és Méltóságos Püspök Ur! 

Az egyházkerületi közgyűlés, a szavazatszedő bi-
zottság jelentése alapján, a mely szerint a leadott 340 
szavazatból 318 Méltóságodra esett, püspökké választá-
sát 'megerősítette és ünnepélyes beiktatását elrendelte. 

Mi látjuk, tudjuk és érezzük, hogy Méltóságodra 
igényt tart és igényt formál az egész haza és az egész 
ref. egyház, de mégis úgy érezzük, hogy Méltóságod 
tágabb családja mi vagyunk. Mi vagyunk Méltóságodnak 
közvetlen munkatársai. A mi kötelességünk hűséggel és 
szeretettel támogatni jóban és rosszban egyformán. 

* K. I. gyorsírói följegyzése alapján. 

Nem keresem a szavakat akkor, mikor a tettek 
emberét, a munka emberét kell ünnepelni. Különben is 
a költő azt mondja: 

„Nem érez, ki érez szavakkal mondhatót." 

Ez a beiktatási ünnepély olyan puritán egyszerű-
séggel fog lefolyni, a milyennel talán püspöki beiktatás 
még le se folyt. Puritánná és egyszerűvé különösen az 
a világháború teszi, a melynek közepén állunk. De eb-
ben a világháborúban, ezek közt a földet megrengető 
viszonyok közt a mi ünnepélyünk, a mi egyházkerüle-
tünk olyan, mint egy oázis a sivatagban, mint egy sziget 
a hullámzó tengeren. Erre a szigetre hozza Méltóságod 
nekünk a béke olajágát, hogy egyértésben, karöltve és 
szeretettel dolgozzunk egymással a végből, hogy azt az 
erőt, a melyet Isten nekünk adott, ne egymás ellen, 
hanem a közös czélra: hazánk és egyházunk építésére 
fordítsuk. 

De bevalljuk, hogy ebben az ünnepélyes pillanat-
ban egy másik, egy nagyobb olajágra is gondolunk, 
melyet a nemzet és az egyház egyformán várnak. Gon-
dolunk arra, hogy vitéz hadseregeink és szövetségeseink 
fegyvereivel és támogatásával a diadalmas béke mielőbb 
bekövetkezik. Az a béke, a melyből áldás és dicsőség 
fakad a hazára s áldás és dicsőség fakad a hazánkkal 
mindenkor szorosan egybekötött magyar ref. egyházra. 

A béke után is nagy föladatok előtt fogunk allani. 
Nemcsak hazánknak, de egyházunknak is nagy megúj-
hodásra : egy új reneszánszra van szüksége! Azokat a 
kapcsokat, a melyeket egyházunk híveinkkel megtalált 
ezekben a keserves időkben, nem szabad lazítani, ho-
mályba merülni engedni: azokat a kapcsokat erősíteni, 
fönntartani, fejleszteni mindnyájunknak közös kötelessége 
s ebben a vezéri munkát Méltóságodtól várjuk és kér-
jük. Méltóságod irányítson, vezessen bennünket: mi 
mindannyian fogadjuk, hogy hű munkatársai leszünk. 

A mindenható Isten kezében vagyunk mindannyian. 
0 tőle kérjük, 0 tőle várjuk, hogy Méltóságodnak időt 
és erőt adjon ahhoz, hogy apostoli hivatását a mi szí-
vünk kívánsága szerint betölthesse. A Mindenható en-
gedje, hogy Méltóságod ne csak megmutassa az ígéret 
földjét, de abba be is vezessen bennünket. Az Isten 
éltesse, az Isten áldja! 

Petri Elek püspök a következőkép válaszolt: 
Nagyméltóságú Főgondnok úr! Főtiszteletű Egy-

házkerületi közgyűlés! 
Hálás szívvel fogadom Nagyméltóságodnak hozzám 

intézett kegyes szavait és őszinte tisztelettel köszö-
nöm azokat. Hálás köszönetemet jelentem a főtiszt, egy-
házkerületi közgyűlésnek is, valamint Egyházkerületünk 
gyülekezeteinek és az én szeretett lelkésztársaimnak, 
hogy engem erre a legmagasabb kitüntetésre, mely egy 
lelkipásztort érhet, érdemesnek ítélni méltóztattak. 

Megvallom, hogy minél nagyobb a bizalom, mely 
csekélységem iránt megnyilvánult, annál nagyobb az 
aggodalmam is, hogy vájjon azt a munkát, a mellyel 



megbízattam, képes leszek-e minden várakozásnak meg-
felelően elvégezni. Aggodalmam még inkább fokozódik, 
lia azokra a dicső elődökre gondolok, a kik oly kiváló 
és fényes talentumokkal vezették egyházkerületünk ügyeit 
— sokszor vész és vihar között, de mindig apostoli 
buzgósággal és szeretettel. 

Azért ebben az ünnepélyes pillanatban azzal az 
esdő kéréssel fordulok egyházkerületünk minden egyes 
tagjához, közgyűlésünk lelkészi és világi alkotó tagjai-
hoz — a királyi papság evangéliumi elvéből kifolyólag 
is —, liogy engem a mindnyájunkra váró nagy felada-
tok elvégzésében támogatni kegyeskedjenek. Mert nagy 
és felelősségteljes munka vár reánk különösen most, 
midőn ebben a véres háborúban, melybe akaratunk elle-
nére belesodortattunk, hazánk szabadságával és függet-
lenségével együtt egyházunk jövője is koczkán forog. 
Ue erős bennem a hit, hogy a mit az emberek ellenünk 
rosszra gondoltak, azt az isteni gondviselés jóra fordítja 
és a mi szeretett hazánk a véres harczokból diadalma-
san fog kikerülni és a mi ref. Sionunk is újra régi fé-
nyében fog tündökölni. 

Ehhez azonban mindnyájunknak vállvetett, egyetértő 
munkájára van szükség. Vessük azért kezünket mind-
nyájan az ekeszarvára ; s nem tekintvén azokra, a me-
lyek hátunk mögött vannak, hanem előre nézve a czél 
felé, ápoljuk magunkban és egymásban az evangélium 
örökkévaló ideáljait; emeljünk szívünkben oltárt a nem-
zeti eszmények számára és őrizzük meg őseink hitét, a 
mely Istenhez vezet, hogy Tőle nemes küzdelmeinkben 
erőt, bátorságot és bizalmat vegyünk. 

Én ígérem, hogy a mi csekély erőt a jó Isten 
nekem ajándékozott, azt igazi önfeláldozással, anyaszent-
egyházunk iránti buzgó szeretettel fogom Egyházkerüle-
tünk javára fordítani. Ehhez a munkához kérem a főtiszt, 
egyházker. közgyűlésnek és kérem különösen Nagymél-
tóságodnak nagybecsű hathatós támogatását. Magamat 
mindnyájuknak szíves jó hajlamaiba ajánlom. 

TÁRCZA. 

Egy pásztorlevél. 
Egyik esperesünk szívessége folytán közöljük ezt 

a szép pásztor-levelet, a melyet a megboldogult püspök 
abból az alkalomból írt, hogy egyik gyülekezetben több-
ség által megválasztott lelkész iránti ellenszenv miatt, 
többen az egyházból való kitéréssel fenyegetőztek. A köz-
leményben a nevek természetesen törölve vannak. A levél 
jó bizonyságot tesz Baksay püspök pásztori tapintatáról, 
bölcseségéről. 

A —i lelkészválasztási ügyben két magánlevél ér-
kezett hozzám, az egyik X, a másik Y és társai alá-
írásával; mindkettő illendő hangon van írva, noha az 
utóbbiból kimaradhatott volna az, a mi engem méltán 
megszomorított. 

Előre bocsátom, hogy én is baranyai ember vagyok ; 

Baranyában születtem, nevekedtem. Majd minden köz-
ségben megfordultam. Különösen kedves emlékű előttem 
a csúza—rétfalusi vidék, a magyar reformáczió bölcsője, 
Sztárai Mihály öröksége. Épen ezért, hivatali szolgála-
tom és szívem törvénye szerint, minden egyháznak fej-
lődésén, békességén örvendek, de a baranyai egyházén 
kétszeres ez az öröm; minden egyháznak hanyatlását 
fájlalom, de a baranyai egyházakét kétszeresen fájlalom. 

Különösen fájlalom az Y hittagadással való fenye-
getődzését. A hit legdrágább kincse lelkünknek, de az 
olyan hit, melyet szeszélyből vagy boszűból tagadnak 
meg, nem hit. Mondják hogy a hit olyan, mint a ruha 
— engedjük meg ezt a hasonlatot, csakhogy nem a 
testnek, hanem léleknek a ruhája, a melybe Isten öltöz-
tetett minket s nagy különbség a kettő között. A testi 
ruha, minél tovább viseli az ember, annál szennyesebb, 
annál kopottabb; elszakadoz és utoljára tűzre, szemétre 
kerül. A lélek ruhája, a hit, a melybe Isten öltöztet, 
annál tisztább, annál fehérebb, annál fényesebb, minél 
tovább viseljük. És mi e lelki ruhát levetnénk, össze-
szaggatnánk egy ember miatt? 

Egy ember miatt. Volt valamikor egy másik ember, 
a ki nekünk ezt a hitet a maga nevével és isteni sze-
mélyével együtt örökségül hagyta s hozzá lelkünk idves-
ségét kapcsolta és mi azt az egyetlent és az ő benne 
helyezett hitünket, reménységünket, szeretetünket meg-
tudnánk tagadni; azt a kősziklát, a melyen e hit épült, 
darabokra akarnánk tördelni egy ember miatt. 

Még egy másik kérdésem is van: Ha már most 
meghasonlik az a szép gyülekezet egy ember miatt, 
vájjon azt a meghasonlást átviszi-e társadalmi életébe: 
nem szólnak egymáshoz, nem köszöntik egymást? Ki-
kerülik egymást a túlsó oldalra, a kik azelőtt a legjobb 
barátok voltak ? Ezt sem gondolnám; egymást meg nem 
tagadjátok, csak a hitet tagadnátok meg. 

A szép —i egyház meghasonlott, két egyformán 
tekintélyes számú párt áll egymással szemben ? Melyik 
ragaszkodik most nem N. N. személyéhez, hanem egy-
házához és hitéhez? 

Feleljen erre bölcs Salamon : Olvassátok el I. Kir. 
III. 16—27-et. Ott egy gyermek kettóvágásáról van szó, 
alkalmazzátok ezt magatokra! 

El kell szenvednem az Y-féle panaszlevélnek azt 
a vádját is, hogy én „ilyen tekintélyt mélyen aláásó 
határozatot hozattam". A bíróság tagjai független és 
bölcs emberek s ítéletük kimondásánál semmiféle irányí-
tást nem tűrnének. Egyébként pedig a tárgyalást nem 
én vezettem, hanem a hivatalára nézve idősb elnök,'fő-
gondnok úr ő Excellenciája. Ilyen magasságra talán a 
panaszosok gyanúsítása sem emelkedik. 

Most bevégzem levelemet az írás szavával, kérlelve 
a panaszos feleket: „Fiacskáim, szenvedjétek egymást 
és ha egymásra valami panaszotok van, bocsássátok 
meg egymásnak, miként Jézus megbocsátott tinéktek! 
Az Istennek békessége uralkodjék a ti szíveteken, a 
melyre hivattatok egy testben!" 



43. szám. 

BELFÖLD. 

Petr i Elek püspök beiktatása. 

Október 21-én, d. e. folyt le egyházkerületünk új 
püspökének ünnepélyes beiktatása a Kálvin-téri temp-
lomban. A minden tekintetben méltósággalteljes lefolyású, 
lélekemelő ünnepségen képviselve volt nemcsak a ref. 
és az ág. h. ev. egyház minden kerülete, az unitárius 
egyház, hanem a vallás- ós közoktatásügyi minisztérium, 
a Magy. Tud. Akadémia, a budapesti tud. egyetem, a 
Kisfaludy-Társaság, a különböző evangéliumi munkák 
szolgálatában álló egyesületek is. Csak most láttuk, 
milyen kicsiny a mi nagynak vélt Kálvin-téri templo-
munk ilyen nagyobb arányú ünnepségek czéljaira! 

Már az előző napon valóságos küzdelem folyt egy-
egy belépőjegyért a budapesti egyház gazdasági hiva-
talában. Sokan, az egyháznak legkiválóbb családjaihoz 
tartozók közül sem kaphattak már helyeket, mert el-
mulasztották a kellő határideig való jelentkezést. A Kósa 
Zsigmond budapesti gondnok vezetésével buzgólkodó 
rendezőség mindent megtett, hogy nagyobb torlódás 
nélkül mindenki a számára kijelölt helyre jusson s ez 
— egy-két kivételtől eltekintve — sikerült is. így — a 
hasonló ünnepségekhez viszonyítva — aránylag elég jól 
sikerült a rendkívül nehéz kérdést megoldani. 

Pontban tíz órakor megszólalt az orgona hatalmas 
hangja s csakhamar egy szívvel, egy lélekkel énekelte 
az óriási gyülekezet a 70. dicséret 1. versét: „Adjunk 
hálát mindnyájan Az Atya Úristennek . . ." Rendes ének 
gyanánt a 116. dics. 1., 2, versét énekeltük: „Uram! 
Téged tisztelünk Méltó hálaadással.. ." 

Az éneklés után dr. Szabó Aladár ment fel a szó-
székbe s mondott hatalmas szárnyalású imát. Áldást kért 
a felszentelendőre Attól, a ki előtt egyedül hajtunk tér-
det, fejet. Azt kérte, hogy Mózes engedelmességót, Illés 
tüzes lelkét, Dániel bölcsesógét, Péter hitét, Pál hűségét, 
alázatosságát és János szeretetét adja neki, a mi min-
dennél többet ér. 

A Bethánia-egylet vegyes kara dr. Kováts Lajos 
karénekét: „Dicsérjed, magasztald óh én lelkem E világ-
Urát" adta elő azután a szerző vezetésével ós Krausz 
Gusztáv orgonakiséretével. Kár, hogy a valóban művé-
szien előadott éneket az orgona erosebb hangja kissé 
elnyomta. 

Majd Németh István, a dunántúli egyházkerület 
püspöke lépett az Úr asztala elé, az esperesektől körül-
vett fölszentelendővel szembe, s tartotta meg fölszentelő 
beszédét. 

Most a mindenható Isten lelkének kell szólnia — 
mondotta — a mi szíveinken keresztül. Lelkére kötötte 
a fölszentelendőnek, hogy az Isten igéjéhez tartsa magát 
továbbra is, a melynek oly sok időn át tudósa volt, 
majd hirdetője lett. Az Úr dolgaiban való forgolódásnak 
— mondotta — az igazi szeretet legyen az eszköze. 
Az a szeretet, a melynek saját országa van. Ebben a 

szeretetben kell előljárnod lelkésztársaid és híveid előtt. 
Ebben az országban kell eltelnie a te életed egész mun-
kásságának, azzal a szerénységgel s azzal a szelídséggel, 
a mely a valóban vallásos léleknek legfőbb ékessége. 
A föld sara a te saruidhoz ne tudjon tapadni soha ! Ne 
félj, mert a te Urad, Istened nem hagy el ezen az úton 
téged. A Megváltó fogja a te kezedet és a Szent Lélek 
mutatja meg előtted az ösvényt, a melyen járnod kell. 

Ezután fölszólította a fölszentelendőt, hogy az es-
küt a szent gyülekezet előtt tegye le. Takács József 
egyházkerületi legidősebb aljegyző előbb fölolvasta az 
eskü szövegét, azután az újabb olvasásnál az új püspök 
utána mondta az eskü szavait. Majd a fölavató fölszólí-
totta, hogy, az ősi keresztyén szokásnak megfelelően, 
Isten előtt való megalázkodása jeléül, leborulva fogadja 
tőle kézrátétellel az áldást a gyülekezetnek a Szent 
Lélek ajándékát kérő éneklése közben. Míg jobb kezét 
áldólag a fején nyugtatta, a hatalmas gyülekezet lel-
kéből megható erővel szálltak ég felé a „Jövel Szent 
Lélek Úristen . . . " kezdetű fenséges dicséretünk szavai. 
Az ének elhangzása s a fölavató püspök álcló szavai 
után az esperesek léptek egymás után a térdelő püs-
pök elé s kezeiket fejére téve, egymás után megáldot-
ták. Valóban megható volt az áldásoknak hol érősebb, 
hol gyengébb hangú sorozata. Az áldások elhangzása 
után, az apostoli intelemhez híven, a fölszentelő püspök 
csókkal üdvözölte az immár fölszentelt új püspököt. 

A Beíhánia énekkara Batizi András örök szépségű 
és énekeskönyvünkben is bennlévő (43) dicséretét: „Jö-
vel Szent Lélek Úristen, Lelkünknek vígassága. . adta 
elő áhítattal. Annak végeztével az ú j püspök fölment a 
szószékbe s megtartotta első püspöki beszédét a Róm. L : 
15—16. alapján: „Kész vagyok néktek is hirdetni az 
evangéliumot, mert Istennek ereje az minden hívőnek 
üdvösségére". 

Valahányszor megálltam ezen a szószéken — mon-
dotta —, mindannyiszor megilletődés vett rajtam erőt 
és mintha valamennyiszer hallottam volna a szózatot: 
„Old le saruidat, mert a hely, a melyen állasz, szent l" 
Ereztem ezt, a mikor a budapesti egyház lelkészévé vá-
lasztott. Mily nagy föladat: építeni a templomot, a mely-
nek szegletköve a Krisztus 1 A föladat fenségét, de egy-
szersmind nehézségét is kettős mértékben érzem most, 
mikor a dunamelléki egyházkerület bizalma nagy elődök 
dicső örökébe emelt. 

Nagy és magasztos ez a szolgálat, a mellyel meg-
bízatom. Erős bennem a hit, hogy miként Isten kegyel-
méből vagyok, a ki vagyok, az 0 kegyelme se lesz 
rajtam hiábavaló. Gyarló és esendő, de hü munkása 
leszek az 0 országának. Kész vagyok hirdetni az evan-
géliumot, mely Istennek ereje minden hívőnek üdvös-
ségére. 

Erre az evangéliumra mindenkinek szüksége van. 
A míg nagy eszmékért lelkesedni tud a lélek, addig a 
Krisztus evangéliuma fönn fog maradni. Ez ellen törnek 
a különböző emberi teóriák, mint a tengerből kiemel-



kedő szirt ellen mindenünnen a hullámok, de megtörnek 
az örök kőszálon: Krisztuson, a ki lett nékünk Istentől 
reményünk és váltságunk. Egyedül 0 ki a sóvárgó 
lelket kielégíti, a szenvedőket megvigasztalja. 

Kész vagyok hirdetni néktek az evangéliumot, mely 
a míg arra tanít, hogy minden földi dolog fölött az 
Örökkévalót keressük, arra is buzdít, hogy szeressük 
azt a hazát, a hol nekünk „élnünk s halnunk kell!" 
Kész vagyok hirdetni néktek az Úr Jézus világosságánál 
a hazaszeretetet. Azt a hazaszeretetet, a mely gyakorlati 
munkásságban érvényesül. Sehol sem olvastam, hogy 
Jézus szüntelenül a hazát emlegette volna. Arról sem 
olvastam, hogy élére állt volna valamely pártnak és a 
más nézetet vallók ellen kíméletlen harczra buzdította 
volna a híveit. Bár isteni végtelenségét az egész min-
denség se korlátozhatja, mikor egy darab föld határain 
belül jelenik meg testileg, hazájához ragaszkodó érzéseit 
szóban és cselekedetben mindig megmutatja. Az ó-szö-
vetségi nép szűkkeblű hazafiságát megtisztítja és egye-
temessé teszi. A földi haza szeretete ölelkezik az égi 
haza szeretetével minden tettében. Imádkozzál és dol-
gozzál : ez a Krisztus hazaszeretete. 

Kész vagyok hirdetni az evangéliumot, mert nem-
csak egyesek, de a népek, nemzetek élete is bizonyítja, 
hogy ez az evangélium Isten ereje minden hívőnek üd-
vösségére. Annak a gazdag műveltségnek a birtokában, 
a melyhez évezredek fáradságos munkája után jutunk, 
könnyen megfeledkezünk arról, hogy a mi ebben a mű-
veltségben áldásthozó, azt az evangéliumnak köszönhet-
jük. Korunk humanitárius munkája az evangélium ered-
ménye. 

Midőn főpásztori munkámat megkezdem, erről te-
szek tanulságot és kérlek titeket, ti se feledkezzetek 
meg erről sohasem. Emelkedjünk föl az áhítat szárnyain 
a mennyire csak tudunk, de bocsátkozzunk le ember-
társainkhoz oly mélyen, a hogyan csak lehet. Cseleked-
jük, a mit Isten Lelke reánk bíz, hogy megtérvén, idve-
züljünk. Amen. 

Majd buzgó imájában végzendő munkájára, ha-
zánkra, fővárosunkra, a harczolókra, a meghaltakra Isten 
áldását kérte. 

A Mi Atyánk és az áldás után a gyülekezet eléne-
kelte még a 235. dics. 3. és 5. versét. Ezzel véget ért 
a lélekemelő ünnepség s a küldöttek sűrű sorokban vo-
nultak át a theologia dísztermébe, hol az űj püspök az 
üdvözlő küldöttségeket fogadta. 

Az üdvözlőbeszédek számát a rendezőség — di-
cséretére legyen mondva — a lehető legkevesebbre 
redukálta. A dunamelléki egyházkerület részéről ez al-
kalommal már egy testület, egy intézmény sem üdvö-
zölte az űj püspököt, a többi egyházkerületek üdvözletét 
pedig együttesen a konvent lelkész-elnöke tolmácsolta. 
Az üdvözlések közül dr. Kenessey Béla püspöké és báró 
Prónay Dezsőé emelkedett ki leginkább. Megható volt 
a szülőföld egyházának üdvözlete és az erre adott vá-
lasz is. 

A konvent és a testvér egyházkerületek üdvözletét 
dr. Kenessey Béla, a legidősebb püspök tolmácsolta való-
ban megkapó szavakkal. A volt tanítvány háláját és a 
barát egész rokonszenvét ós szeretetét is belevitte szavaiba. 
Az Úr — mondotta —, mikor elbocsátotta Ábrahámot 
az új földre, azt mondta néki: Légy áldás! Egyetemes 
egyházunk összes kerületei, egyházi és világi férfiai sem 
mondhatnak most egyebet: légy áldás! Légy áldás arra 
a kerületre nézve, a mely elhívott a maga első szolgá-
jának. Légy áldás arra a gyülekezetre nézve, a melynek 
pásztora vagy. 

Előtted szakadatlanul magas eszmények lebegtek, 
a melyek nem bolygó tüzek voltak. Az Úr kegyelnie 
szólított téged el s mint egészen ifjúra bízta reád az 
() igéjének magyarázatát. S mi, a kik ott ültünk lábaid-
nál, oly benyomásokat nyertünk tőled, a melyek előttünk 
is kötelességekké lettek. Légy áldás, a mikor ezek az 
eszmények szólnak most is ajkaidról s légy áldás, a 
mikor munkálkodsz az Úr szőlejében. 

Nagy kegyelmet, nagy áldást adott néked az Úr 
kegyelme kora ifjúságodban. Oda állított annak a nagy-
nak, annak a bölcsnek a szíve, az agya mellé, a ki a 
dunamelléki egyházkerületét naggyá tette, intézményt 
intézményre alkotott benne. Azután egész munkaerőddel 
ott állottál a másik mellett, kinek sasszárnyakat adott 
a Gondviselés, de azok a sasszárnyak lassankint lelan-
kadtak, ragyogó tollai kihullottak. Te voltál, a ki az 
egyházkerület kormányrúdját kezedbe vetted. Hogy áldás 
lehess, szálljon rád az első bölcsesége s áldjon meg 
az Isten azokkal a sasszárnyakkal, a melyekkel a má-
sodik repült s szálljon rád annak a nemes léleknek az 
áldása is, a ki csak az imént hagyta el a püspöki szé-
ket. Hogy áldás lehess, áldjon meg az Isten azzal a 
szeretettel, azzal az embereket elbűvölő modorral, a 
mellyel ő bírt. 

Légy áldás az egész egyetemes egyházra nézve. 
Azon fordul meg az élet értéke, hogy hívek voltunk-e? 
Te hű voltál. Hűségedet megjutalmazta a dunamelléki 
egyházkerület szeretete. Most rád szállott az atyák ál-
dása. Szálljon rád ezzel az áldással együtt az Úr ke-
gyelme is! 

A szívből fakadó szavakra meghatottan válaszolt 
az új püspök. Kiemelte, hogy, mint az egyetemes egyház 
testületeinek alkotó tagja, sohasem fog partikuláris ér-
dekeket szolgálni, hanem mindig az egyetemes egyház 
érdekeit fogja szem előtt tartani. 

Az ág. h. ev. egyetemes egyház és az ev. egy-
házkerületek testvéri üdvözletét báró Prónay Dezső 
egyetemes főfelügyelő tolmácsolta lelkes szavakkal. Érez-
zük, úgymond, hogy a magyarhoni ref. és ev. egyhá-
zaknak egymásra útaltsága mindkét egyháznak érdeke. 
A történelmi fejlődés a két egyház külön való kiala-
kulását eredményezte, a kiindulási alap azonban egy: 
az evangélium. Magyarországon is külön alakultak és 
fejlődtek a történelem folyamán a ref. és ev. egyházak, 
ele valahányszor oly idők következtek, hogy a kölcsönös 



támogatás életszükségletté vált, az meg is valósult. Köl-
csönös tisztelet mindkét egyház történelmileg kifejlődött 
szent elveivel szemben : ez az az alap, a melyen a kö-
zösség fönnállhat. 

Volt idő, a midőn igen közel állott az az eshető-
ség, hogy a két magyarországi ev. egyház között a kap-
csolat egészen szorossá váljék. Az akkori hatalmi té-
nyezők nem akarták a két prot. egyház szorosabb 
egyesülését. Az azóta beállt fejlemények, a melyekhez 
mindkét egyház ragaszkodik, nem lehetnek akadályai 
annak, hogy a két evangéliumi egyház kölcsönös tá-
mogatásának szükségessége át ne menjen a köztudatba. 
Mi azért jöttünk, hogy a két egyház közt a testvéri vi-
szonyt fönntartani, ápolni akarjuk s azt hisszük, hogy 
Méltóságod eme törekvéseinket méltányolni fogja. A min-
denható Isten tegye áldásossá működését! 

A püspök válaszában kijelentette, hogy a két ev. 
egyház közt lévő jó viszony ápolását mindenkor felada-
tának tartja. A két egyházat küzdelmek s szenvedések 
kötötték össze. Ezeket sokkal szilárdabb összekötő kap-
csoknak tartom, mondotta, mint akármilyen szerződést. 
És ennek a tradicziónak a légkörében éltem: közeli 
összeköttetésben álltam Török Pállal, a kinek egyik leg-
bensőbb barátja volt a boldogult Székács József; köztük 
ellentét sohasem volt. Ezt a testvéries érzést tartom én 
is a legfontosabbnak s ezt a magam részéről is ápolni 
fogom. 

Ezután sorra járultak az ünnepelt elé a többi kül-
döttségek meleg üdvözlő szavaikkal, a melyek mind-
egyikére hasonló szeretettel és melegséggel válaszolt az 
új pöspök. 

Az unitárius egyház nevében Józan Miklós esperes 
mondott szép beszédet. A budapesti ref. egyház és isko-
lák, intézmények nevében Kovácsy Sándor főgondnok 
üdvözölte a püspöki székbe emelkedett lelkipásztort. Az 
Orsz. Ref. Lelkészegyesület testvéries üdvözletét dr. Bal-
tazár Dezső püspök tolmácsolta. A Magyar Tudományos 
Akadémia küldöttei nevében Zsilinszky Mihály v. b. t. t. 
beszélt. Az Orsz. Prot. Patronage-Egylet küldöttségét 
Kacziány János ev. esperes vezette. A különböző evan-
géliumi egyesületek: a Ker. Ifjúsági Egyesületek Nem-
zeti Bizottsága, a Budapesti Ker. Ifjúsági Egyesület, a 
Diákszövetség, a Lorántfly Zsuzsanna-Egyesület küldöt-
teinek meleg üdvözletét Szilassy Aladár v. b. t. t. tol-
mácsolta. A pestmegyei tanfelügyelőség részéről Mosdóssy 
Imre tanfelügyelő üdvözölte az új főpásztort, végül a 
szülőföldnek és az ottani kollégiumnak szeretetteljes 
üdvözletét a két marosvásárhelyi lelkész, Tóthfalussy 
József és Biró József hozta el. 

Egy felé járt az idő, mire erre a szív legmélyebb 
húrjait is megrezegtető üdvözletre is elhangzott a meghatott 
püspök ajkáról a válasz. Az üdvözlő tábor lassan elvo-
nult s mindenki vitt magával a hozott szeretet fejében 
egy-egy szerető szót, egy-egy biztató ígéretet. 

K. I. 

IRODALOM. 
Az Ut, folyóirat a lelkipásztori munka számára. 

Mint már jeleztük, a Nyáry Pál pécsi lelkész szerkesz-
tésében megjelenő „Keresztyén lelkipásztor" cz. gyakor-
lati folyóirat mellett egy másik is fog megjelenni. Az, 
hogy egymásról nem tudva majdnem egy időben léptek 
a porondra, mutatja, hogy milyen szükség volt ezekre 
a bibliában gyökerező kalauzokra. Az öntudatos, intenzív 
pásztori szolgálatot teljesítő lelkészek nem elégedhetnek 
meg az özönével termő kész prédikácziókkal. — Felhív-
juk erre a folyóiratra is lelkésztársaink figyelmét. Úgy 
hisszük, hogy senkire sem lehetnek mély hatás és nagy 
tanulság nélkül, különösen azok a részletek, a melyek 
Ravasz László tollából jelentek meg. De a többi rovat 
közleményei is (Vallásos nevelés, Gyülekezeti munka, 
Megbeszélés, Irodalom, Lapszemle) nagy figyelemre és 
méltánylásra tarthatnak igényt. Jó lefektetés, ha valaki 
mind a két folyóiratot megrendeli. Ára ennek is egész 
évre 6 K. Megjelen július és augusztus kivételével min-
den hó 15-én. 

EGYHÁZ, 

Egyházkerületi közgyűlésünk október 20-án, szer-
dán d. e. 10 órakor vette kezdetét a theol. dísztermében 
Kálmán Gyula esperes fölemelő imájával. A kerület 
alkotó tagjainak számbevétele után, Takács József egyh. 
ker. aljegyző jelentést tett a püspökválasztás eredményé-
ről. A jelentés alapján az egyházkerületi közgyűlés 
Petri Eleket az egyházkerület törvényesen megválasztott 
püspökének jelentette ki és fölszentelését elrendelte. 
Darányi Ignácz főgondnok indítványára, Szilassy Aladár 
vezetésével, a két legifjabb esperesből és egyházmegyei 
gondnokból álló küldöttség hívta meg az új püspököt 
a gyűlésbe. A közgyűlés tagjainak lelkes éljenzése 
közt bevonuló püspököt főgondnok üdvözölte a lapunk 
elején olvasható lelkes beszéddel, a melyre az új püs-
pök az ugyanott olvasható meleg szavakkal válaszolt. 
Az elhunyt püspök emlékére tartandó gyászistentisztelet 
tudatásával kapcsolatban azt is elrendelte a közgyűlés, 
hogy november 21-én, vasárnap gyülekezeteink az el-
hunyt nagynevű püspök emlékezetére gyászistentiszteletet 
tartsanak. Ezzel az első napi rövid közgyűlés véget ért. 
22-én, pénteken folytatta a közgyűlés tanácskozását, 
a melyekről lapunk legközelebbi számában számolunk 
be részletesebben. 

Baksay Sándor emlékezetének a közgyűlés meg-
nyitási napjának estéjén rendezett gyászistentisztelettel 
adózott egyházkerületünk. Az ünnepség, mely a Kálvin-
téri templomban folyt le, mindenképen méltó volt az 
elhunyt országos nevű főpásztor emlékéhez. A píispök-
szentelésre az ország minden részéből összesereglettek 
és kerületünk közgyűlésének alkotó tagjai úgyszólván 
teljes számban megjelentek ezen az ünnepségen is. 
A CII. Zsoltár 1. versének eléneklése után a XC. Zsol-
tár 1., 2. versét énekelte el a hatalmas gyülekezet. Majd 
Petri Elek mondott a lélek mélyéből fakadó buzgó imát. 
Karének után Kálmán Gyula külsősomogyi esperes tar-
tott, a Héb. XIII. : 7. alapján, az elhunyt püspök lelki-
világát híven visszatükröző s az őt nékünk adó Istennek 
dicsőséget szolgáló, minden tekintetben szép egyházi 
beszédet, (mely kerületi jegyzőkönyvünkben is meg fog 
jelenni. Újabb karének után a gyülekezet a XC. Zsoltár 
utolsó részét énekelte el s ezzel véget ért a fölemelő 
ünnepség. 



A dunamelléki ref. egyházkerület egyházi érte-
kezlete f. hó 21-én tartotta évi rendes ülését f Bernát 
István dr. ker. tanácsbíró elnöklete mellett. Ének és 
Kájel István felsőiregi lelkész imája után az elnök 
mondott nagyhatású beszédet, a háború után reánk váró 
nagy feladatokról; különösen hangsúlyozta, hogy újabb 
erővel, nagy felelősségérzettel kell felvennünk a falu 
gondját. Megemlékezett arról, hogy a Kálvinszövetség 
átiratban fordul a Presbiteri Világszövetség elnökéhez, 
hogy hasson oda a Szövetség az amerikai protestánsok 
körében, hogy a semlegességet sértő municziószállítások 
megszűnjenek. A beszéd egész terjedelmében megjelen 
az évkönyvben. Az ügyvezető elnök dr. SzŐts Farkas 
jelentésében reá mutatott arra az örvendetes dologra, 
hogy a mult évi ülésben elhangzott szavak a katonák 
lelki gondozásáról a hadbavonultak és sebesültek val-
lásos iratokkal való ellátásáról élénk visszhangot keltettek 
széles e hazában. Az értekezlet köszönetet mondott a 
tiszteletbeli elnöknek Szilassy Aladárnak, a szent ügy 
vezető apostolának, a ki ebben a dologban oly nagy 
áldozatkészséggel munkálkodott. A folyó ügyek előter-
jesztése után Forgács Gyula péczeli lelkész tartotta 
meg több felszólalással kísért felolvasását „Legsürgő-
sebb egyházi teendőink" czímen. Látomás volt ez az 
egyház dicsőbb jövőjéről, a mikor egy központi bel-
missziói választmány intézi nálunk is a hivatalos egy-
házzal karöltve a rendszeres építő munkát. Sürgős feladat: 
a belmissziói tanfolyam, mert szükségünk van minden 
terén képzett munkásokra. Kell képeznünk a többek 
között magyar kolportőröket, mert nem lehet szó sem 
addig magyar bibliaterjesztésről, míg nincsenek ref. 
kolportőrjeink. A felolvasást megküldik az egyház-
megyéknek tanulmányozás és véleményezés végett. Ének 
és Sörös Béla losonczi lelkész imája zárta be az ülést, 
a melyen az ügyvezető elnök zárószava szerint nem vol-
tak annyian jelen, mint a hogy ezt az ügy fontossága 
és a programm gazdagsága érdemelte volna. Reméljük, 
hogy lesz gyakorlati eredmény is ós nem válik valóra 
egyik felszólalónak aggodalma: „meghallgatunk szép 
beszédeket, tudunk is szépen beszélni, de dolgozni nem 
fogunk". 

Lelkészszentelés. F. hó 23-án d. e. lesz a duna-
melléki egyházkerület közgyűlésével kapcsolatban az új 
lelkészek felszentelése. A felszentelést az új püspök, 
Petri Elek végzi az esperesek közreműködésével. A fel-
szentelést megelőző istentiszteleten Szabó Károly nagy-
harsányi lelkész, egyházker. aljegyző prédikál. A fel-
szentelésre jelentkeztek: ifj. Gerenday Endre tassi, Klepp 
Péter torzsai, Losonczy Géza érsekcsanádi, Molnár István 
nágócsi, Rázsó János gyön ki, Répás Pál faddi, Simon 
Zsigmond botykai, Tóth Kálmán ipacsfai, Vargha Tamás 
kunszentmiklósi, Vincze Elek felsőmocsoládi, Weinmann 
Péter újverbászi lelkészek. 

Adomány. Egyházkerületünk a püspökszentelós 
alkalmával elmaradt közebéd költségeit jótékony czélra 
ajánlta fel. 1000 K-t adott a katonák vallásos irataira 
és különösen a jövő hét folyamán már megjelenő „Kis 
énekeskönyv" költségeire és 500 K-t a Budapesti Ref. 
Ifjúsági Egyesület helyiségében létesített és oly áldá-
sosán működő Katona-otthonra. Az előbbi czélra a köz-
gyűlés tagjai is adakoztak főgondnokunk indítványára, 
ennek eredményéről a jövő számban fogunk részletesen 
elszámolni. 

A kecskeméti ref. egyházmegye Lelkészegyesü-
lete a mult hó végén tartotta gyűlését az egyházmegyei 
közgyűléssel kapcsolatban Czegléden ; Simon Ferencz 
jászberényi lelkész elnöklete mellett. Ének és Takács 

József czeglédi lelkész imája után az elnök tartott szép, 
nagy figyelemmel hallgatott beszédet, a melyben meg-
emlékezett az Egyesület által az egyházmegyei misszói 
alap támogatásával kiadott imafüzet sikeréről és kedvező 
fogadtatásáról, a Kálvineum áldásos működéséről és me-
legen üdvözölte a gyűlésen megjelent űj egyházmegyei 
gondnokot, Küry Albertet. — A közgyűlés tárgyalta 
a katonáknak szóló vallásos iratok ügyét ós elhatározta, 
hogy felterjesztést intéz a konventhez és az Országos 
Ref. Lelkészegyesülethez, hogy az erők szétforgácsolá-
sának elkerülése czéljából ez az ügy egységesen ren-
deztessék. Ezzel kapcsolatban a harcztéren levő kato-
náknak szóló imakönyv szerkesztését is elhatározta. Ezt, 
elkészülte után, a konventnek ajánlja fel. A közgyűlés 
Patonay Dezső lelkész imájával zárult. 

Egyházmegyei gyűlések. Az alsózempléni ref. egy-
házmegye Sárospatakon tartotta közgyűlését f. hó 5-én 
Sárospatakon Bálint Dezső esperes és Meczner Béla 
gondnok elnöklete mellett. Itt is tanácskoztak a refor-
máczió 400-ados évfordulójának mikénti megünneplésé-
ről. Egy országos árvaház létesítése mellett foglaltak állást, 
még pedig űgy, hogy az valamely nagy ipari központ-
ban állíttatnék fel. Elhatározta a közgyűlés, hogy ezután 
nagyobb gondja lesz a Hornyánszky-féle zsoltárak ter-
jesztésére; ezután a főiskolai könyvbizományi üzletben 
is kizárólagosan csak ezeknek árúsítását engedélyezi. — 
A középszabolcsi e. m. Vas Mihály esperes és Jármy 
Béla gondnok elnöklete mellett tartotta közgyűlését. 
Utóbbi harczban elesett testvérje Járay Ödön emléké-
nek megörökítésére 1000 K alapítványt tett a harczté-
ren elesett tanítók árváinak javára. 

Meghívó a gyermekek evangéliumi nevelése ügyé-
ben f. évi november 1-én a ref. theol. akadémia dísz-
termében (IX., Ráday-u. 28, II. era.) d. e. fél 10 órakor 
kezdődő konferencziára. Programm: 1. Ének. Ima. Meg-
alakulás. 2. A gyermek és az evangélium, előterjeszti 
dr. Szabó Aladár. 3. A házi áhitat fontossága, Vargha 
Gyuláné. 4. Az evangéliumi gyermek-irodalom, Rafi'ay 
Sándor. Délutáni gyűlés 3 órakor. 5. A vasárnapi bibliai 
iskola, mint a vallásoktatás kiegészítője, Varsányi Má-
tyás. 6 Az evangélium és vasárnapi iskolai tanító, id. 
Victor János. 7. Határozati javaslat a konferenczián 
propagált eszmék érdekében, ifj. Victor János. A ki a 
konferenczián részt akar venni, részvételi jegyet kell 
váltania, melynek ára 50 fillér; kapható a Deák-téri 
II. emeleti ev. és Kálvin-téri ref. lelkészi hivatalban és 
a vasárnapi iskolai tanítók gyűlésén. A konferenczia 
érdekében előzetes bizottsági értekezlet lesz a Bethánia-
Egvlet helyiségében (VIII., Főherczeg Sándor-utcza 23, 
ÍI. em.) pénteken, október 22-én este 6 órakor. Ez ér-
tekezletre különösen az evangéliumi munkásokat, a kon-
ferencziára pedig az ev. és ref. egyház tisztelt tagjait 
— férfiakat és nőket — szeretettel meghívjuk. Petri 
Elek ref. püspök, Raffay Sándor ev. lelkész, dr. Szabó 
Aladár ref. lelkész. 

A budapesti fasori ev. templom fennállásának 
f. hó 10-én volt tízéves fordulója. Ez alkalommal Kaczián 
János köri lelkész szép beszédben emlékezett meg a 
templom szolgálatáról. Egyúttal gyűjtést is indított, hogy 
a világháború folyamán elesett egyháztagok neveinek 
megörökítésére emléktábla állíttassék fel a templomban. 

Hadikölcsön. Az összes püspökök meleghangú fel-
hívásokat bocsátottak ki a hadikölcsönjegyzés ügyében. 
Hisszük, hogy felhívásuk nem lesz pusztában elhangzó 
szó. Egyházkerületünk is 50,000 K-t jegyez a Magyar 
Földhitelintézetnél. 



A Mi Életünk a czíme a clevelandi első magyar 
ref. egyházközség hivatalos lapjának, a melyet Tóth 
Sándor lelkész szerkeszt. Most jutott el hozzánk ennek 
aug. 30-iki száma, Akkor még a 2-ik hadikölcsön jegy-
zése volt aktuális. Ottani egyházunk és hívei 22,700 K-t 
jegyeztek erre. Az egyházközség nyári iskolájába az öt 
osztályba 300. óvodájába 213 magyar gyermek jár t ! 
Ezekkel a nyári magyar iskolákkal teljesítenek ottani 
lelkészeink és tanítóink nagyszerű hazafias munkát. 

A Református Híradó, az amerikai két magyar 
ref. egyházmegye hivatalos lapjában olvassuk az osztrák-
magyar nagykövetség hirdetményét, a melyben tudomá-
sára hozza az ottani osztrák és magyar állampolgárok-
nak, hogy mindazok, a kik olyan gyári üzemekben dol-
goznak, a melyek hazájuk ellenségei számára hadiszereket 
gyártanak, súlyos bűntettet követnek el. 

Egyházkerületi segélyek. I. Államsegélypénztár-
ból : a) Egyházak részére: Eszék 400; Velimirovácz 
(esperes kezéhez) 400; Aderjás 500; Beremend 250; 
Tésenfa 500; Turony 400; Tiszavárkony 500; Tolna-
némedi 400; Jut 250; Alag-Dunakeszi 2Ő0; Gyón 300: 
Nyáregyháza 200; Örkény 300; Rákosszentmihály 200; 
Dunabogdány 300; Kisoroszi 300; Kispest 400; Pest-
szentlőrincz 200; Vasad 300; Vecsés 300; Gárdony 
300; Vereb 300 K. — b) Lelkészek számára: Kozma 
Géza 400; Dömötör Lajos 400; Széles Áron 200; Hor-
vát Antal 300 ; Paál József 200 ; Vitányi Bertalan 300; 
Sándor István 400; Sárközi József 200; Lampert Gyula 
400; Biczó Pál 300; Borzsák Lajos 300; Böhönyei Ist-
ván 300; Szeles József 200; Kerecsényi Zoltán 400; 
Gerenday Endre 200; Kardos János 400; Kálmán 
Dezső 300; Sikó Ernő 200; Pálfi Gábor 400; Fe-
hér Gyula 200 K. -1- II. A Baldácsy-alapból: a) Egy-
házak részére: Kórós 700; Sámod 600; Izsák 700; 
Kazsok 500; Újpest 700; Ercsi 600 K. — b) Lelkészek 
részére: Józan Sándor 600; Koppány Károly 600; Szi-
geti Bálint 600; Lutár Sándor 500; Göde Sándor 500; 
Széky Géza 500; Varga Sándor 500 K. — A Szondy-
Kenessey-alapítvány várható jövedelme ez évben ismét 
Kistengelicz alakuló egyházközségnek adatik. 

Lelkészbeiktatás Kunszentmiklóson. F. hó 17-én, 
vasárnap a nagy veszteség és gyász után örömünnepe 
volt a kunszentmiklósi gyülekezetnek ; e napon volt az 
újonnan megválasztott lelkész, Vargha Tamás beikta-
tása. Már 16-án, szombaton elindult vele a szülőkből, 
rokonokból, barátokból, tisztelőkből álló lelkes kis cso-
port, hogy tanuja legyen az ő beiktatásának néhai 
Baksay Sándor örökébe. A pályaudvaron Martinovics 
László főszolgabíró üdvözölte az új lelkészt közvetlen 
szeretettel az egész környék nevében. A tervezett fényes 
fogadtatást elmosta a folyton zuhogó fagyos eső. De 
azért hosszú kocsisor robogott át a városon. A nyitott 
ablakokból, az ereszek alól, bőrig ázott emberek ajkáról 
sok éljen hangzott. A hatalmas paplakban az egész 
presbitérium élén az összes harangok zúgása közben 
Tóth Ferencz főgondnok fogadta és üdvözölte keresetlen 
szavakkal, de annál több melegséggel az új lakót.1 A tu-
lajdonképeni beiktatás vasárnap délelőtt a zsúfolásig 
megtelt templomban folyt le, hova Apostol Pál, Kiss 
Ödön tanárokkal, Lukácsy Imre, Kerecsényi Zoltán, Baky 
Ferencz, ifj. Gerenday Endre, Sebestvén Pál lelkészek-
kel együtt vonult be az új lelkész. A beiktató beszédet 
az esperes távollétében Lukácsy Imre dunavecsei lelkész 
tartotta. Tartalmas, kerek s mélységes hittől áthatott 
szavai nagy hatással voltak az egész gyülekezetre. A bib-
lia, a kulcsok, az egyház pecsétjének átadása után Vargha 
Tamás, az új lelkipásztor lépett a szószékre s tartott 

I. Kor. 2 : 2 alapján hatalmas beköszöntő beszédet. Érzi 
— úgymond •— a nagy felelősséget, melyet, a nagy 
gyülekezet gondja ad, a mit csak fokoz, hogy nagy elő-
dök örökébe történt elhivattatása, növeli azt ifjúsága 
s a nehéz, véres, háborús idő. Nem nyithatná ki az ő 
nehéz szolgálatának vasajtaját, ha nem volna kulcsa 
hozzá s ez a Jézus Krisztus ereje, mert nem végez-
tem, hogy egyébről tudjak ti köztetek, mint a Jézus 
Krisztusról, még pedig mint megfeszítettről. Istentisztelet 
után a presbiteri díszgyűlésben elfoglalta Vargha Ta-
más az elnöki széket. A gyengélkedő főgondnok helyett 
Pátkay Imre tanár üdvözölte a presbitérium nevében. 
Utána a tanári kar ólén Apostol Pál igazgató köszön-
tötte s ajánlotta pártfogásába ezt a fejlődő iskolát 
A város katholikusainak üdvözletét és bizalmát Víg Zol-
tán kath. lelkész tolmácsolta, míg az izraelita hitközség 
üdvözletét dr. Deutsch Ignácz ügyvéd hozta el. A be-
iktató ünnepély barátságos társas ebéddel zárult, melyen 
meleg szeretettel ünnepelték az új lelkészen kívül édes 
atyját, Vargha Gyula államtitkárt, a ki „A harangok" 
és a „Cséplés" cz. remek költeményeinek elmondásával 
nagy lelki élvezetet szerzett a megjelenteknek. 

ISKOLA. 
A líaár-Madas ref. felsőbb leányiskola és nevelő-

intézet igazgatótanácsa f. hó 18-án d. u. fél 5 órakor 
tartotta ez idei első gyűlését az intézet Attila-utcza 101. 
szám alatt lévő helyiségében dr. Darányi Gyula udvari 
tanácsos elnöklete alatt. Az elnöki bejelentések kapcsán 
az elnök mély kegyelettel emlékezett meg egyházkerü-
letünk nagynevű püspökének elhunytáról, ki az intézet 
iránt is állandóan a legmelegebb érdeklődéssel és sze-
retettel viseltetett s a kiben az intézet egyik legnagvobb 
büszkeségét és támaszát vesztette el. Elhunyta felett 
érzett fájdalmának kifejezéséül emlékét jegyzőkönyvben 
örökítette meg. Egyben őszinte örömének adott kifeje-
zést a gyűlés Petri Eleknek, az igazgatótanács tagjának 
püspökké történt megválasztatása felett, a kit ez alka-
lomból, mint az intézet egyik leglelkesebb barátját és 
vezetőjét üdvözölt. Az intézeten eszközölt alakítások, 
melyeknek összege eléri a 10,000 K-át — az elnöki 
bejelentés szerint —-, jórészben befejezést nyertek. Az 
elsőemeleti folyosót beiívegeztették s úgy ezt, mint a 
földszinti folyosót, a lépcsőházat és a szuterént is kály-
hákkal látták el, minek következtében a növendékek 
még biztosabban védve vannak a híilés ellen. Az ebédlő 
újra festetése s úgy ennek, mint a lépcsőháznak s a 
folyósóknak szőnyeggel való bevonása által az intézet 
e része is sokkal kellemesebb külsőt nyert. A lénye-
gesebb újítások közé tartozik még a villanyvilágításnak 
a II. emeleti helyiségekbe, tehát a hálókba való beveze-
tése. — Az igazgatói jelentés kiemelte a növendékek 
számának csökkenését a folyó iskolai évben, a mi — 
az intézet általánosan elterjedt jó hírneve mellett — 
tisztán a háború okozta nehéz pénzügyi viszonyoknak 
tulajdonítandó. Az intézet ez évben már a továbbképző 
évfolyamot is megnyitotta, melynek növendékei saját 
maguk által választott tárgyakat hallgatnak, egyszer-
smind alkalmat nyernek az idegen nyelvek tökéletes 
elsajátítására. Végül elhatározta az igazgatótanács, hogy 
a nagy drágaságra való tekintettel, a tanári kar rendes 
tagjai részére előleget utal ki, melyből az igazgatót 
500, a bejáró tanárokót 250 K, a bennlakókat pedig 
ennek fele illeti meg. 

Díszdoktorok. A budapesti magyar kir. tudomány-
egyetem jogi és államtudományi tanári kara gróf Tisza 



István miniszterelnököt a jog-, Mackensen tábornagyot, 
Enver pasa török hadügyminisztert és József főherczeg, 
lovassági tábornokot pedig az államtudományok tisztelet-
beli doktorává választotta. 

Az Orsz. Ref. Tanáregyesület igazgatósága az új 
iskolai évben szept. 26-án gyűlt össze először tanács-
kozásra Dóczi Imre elnöklete mellett, a mely alkalom-
mal több folyó ügy nyert elintézést. Az egyesület köz-
gyűlése felett is tanácskozott és arra a megállapodásra 
jutott, hogy a fennforgó körülmények között, a hadi 
állapot miatt azt összehívni még mindig lehetetlen. A köz-
lekedés állandóan nehézséggel jár, a drágaság folyvást 
növekedik s főleg az élelmezési viszonyok annyira sú-
lyosbodtak, hogy valamely iskolafenntartó egyházközség 
és város vendéglátására ezidő szerint gondolni sem lehet. 
Legföljebb Budapesten lehetne tartani formális közgyű-
lést, a mely azonban, előreláthatólag, nagyon néptelen 
lenne s a melynek szükségét, a mai viszonyaink között 
az igazgatóság nem is látja. 

Vallástanári vizsgálat. A középiskolai ref. vallás-
tanárképesítő vizsgálat nov. első felében lesz Kolozsváron. 

Evang. iskolák figyelmébe! 60,000 példányban 
fogyott el eddig a Bognár Endre-féle „Luther Márton 
kis kátéja" cz. tankönyv. Ez a tény eléggé bizonyítja e 
kis könyvecske használhatóságát. Ára 60 fillér. Mutat-
ványpéldánnyal szívesen szolgál a kiadóczég. 

EGYESÜLET. 
Szocziális kurzus. A Ker. Ifj. Egyesületek Nem-

zeti Szövetsége 1915 november 16., 17., 18. és 19-én 
szocziális kurzus trendez az alábbi programmal: Novem-
ber 16. Délelőtt: A Társadalmi Múzeum megtekintése 
szakvezetés mellett. 2 — 4. Lórántffy-Hadikórház és Dia-
konisszaház megtekintése. Előadás a Diakonissza-ügyről. 
4—-7. Szocziális kurzus a Társadalmi Múzeumban. 8—10. 
Értekezlet, Főherczeg Sándor-u. 28. Gyakorlati és hit-
erősítő előadások. November 17. Délelőtt: kirándulás 
Fótlira, a falusi népjóléti intézmények megtekintésére. 
2—4. A Hangya megtekintésére szakvezetés mellett. 
Szakelőadás. 4—7. Szocziális kurzus. 8—10. Értekezlet. 
Gyakorlati és hiterősítő előadások. November 18. Dél-
előtt : Rokkantak iskolája. Népszálló, Népház. Ebéd a 
népszállóban. 4—7. Szocziális kurzus. 8—10. Nemzeti 
szövetségi ügyek. Zárógyűlés. A kurzusra a Budapesti 
Ker. Ifi. Egyesületnél (VIII., Főherczeg Sándor-u. 28) 
lehet élőszóban, vagy írásban jelentkezni. 

A Budapesti Evangéliumi Keresztyén Diákegye-
sület program inja az 1915/16. tanév első felére. Állandó 

összejövetelek: Minden csütörtökön este 6—8 óra között 
barátságos összejövetel. Tea mellett (egy csésze tea 
süteménnyel 20 fill.) fesztelen beszélgetés, rövid eszme-
cserék, ének stb. Résztvenni lehet minden bejelentés 
nélkül a két időpont közt bármikor. — Minden pénteken 
este 6—7-ig Sebestyén Jenő theol. m. tanár szeminá-
riuma. Tárgy: A férfi és a nő viszonya a keresztyén 
ideálizmus világnézete alapján. Jelentkezéseket a hiva-
talos órák alatt fogad a titkár. — A fenti összejöve-
telek szeptember 27-től kezdődőlég helyiségünkben (Ul-
lői-út 16/B. I. 5.) tartatnak. Alkalmi összejövetelek: Nyil-
vános diákgyűlések október 23-án és november 27-en 
a Lónyay-utcza 4/C. alatti főgimnázium dísztermében. 
Október 23-án előadást tart Victor János a következő 
czímen: Bölcs Náthán bölcsesége. (Vallási és történelmi 
igazság.) — Nyilvános estélyek a nagyközönség és a 
diákság részére október 17-én, november 7-én és de-
czember 4-én. Külön alkalmi meghívók. — Diáktársa-
dalmi intézményünk: Ingyenes, nyilvános társalgó és 
olvasó szoba napilapokkal és folyóiratokkal félszerelve. 
Nyitva reggel 8-tól este 8-ig. — Kiadványaink: Lapunk, 
a Diákvilág. Megjelenik havonként. Előfizetési ára egész 
évre diákoknak 2 K, másoknak 3 K. Előfizetések Üllői-út 
16/B. I. 5 alatti kiadóhivatalba küldendők. A „Háborús 
Diákvilág". Hadbavonult diákok czímére ingyenesen küld-
jük. Bejelentéseket elfogad a kiadóhivatal. Könyveink 
és röpirataink kaphatók helyiségünkben. Az egyes össze-
jövetelekre jelentkezni, vagy a munkára vonatkozólag 
felvilágosításokat kapni a hivatalos órák alatt (naponként 
12—l-ig) az egyesület titkáránál lehet. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
Sz. M. E—s. Későn érkezett. A jövő számban reflektálunk 

az Ev. Őrállóban megjelent „indexezésre" is ! Egyelőre csak eny-
nyit: kár volt „elmérgesfteni" a dolgot! Mi is mondjuk: Béke 
velünk! 

Felelős szerkesztő: B. Pap Is tván. 

HIRDETÉSEK. 

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 J. 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. 

BI RO M I KLOS 1 Sria^tttónyíeket! 
konyvnyomdai műintézete J meghívókat, egyesületi és 
T B u d a p e s t , IX., Ráday-utcza 26 § minden egyéb nyomtatványt 



P é n z é t visszafizetem, ha 
tyúkszem, szemölcs, 
börkeményedéseit 
f,Ria-balzsam" 3 nap alatt gyökerestül ki 
nem irtja. Ezrekre menő hála- és köszönöiratok. 
Ára t kor., 3 tégely 2Va korona. 
Ria-míívek Kassa, I. Postafiók 12/P 

CSUHA ANDRÁS BBÍS 
BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

O I E T A T T O g ő z ü z e m r e b e r e n d e z e t t csász. 
I\il-'V1H\ v/ 1 1 U és kir. udva r i 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 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. 
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 legmérsókeltebb 
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. 

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 ii — 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 17Vs cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbőrkötésben . . 1.40 kor.-tól 3.50 kor.-ig 
Bőr- és borjúbőrkötésben. . . 4.G0 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 űr 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. 

Sebesült KatonáK szórakoztatására különösen alkalmas 
a „Koszorú" czímen eddig megjelent '210 füzet, melynek 
ára számonkmt és példányonkint 8 íill. — Ha egyszerre 
legalább 500 példány (40 kor. értékű) lesz megrendelve és 
a pénzt előre megkapjuk, 25%-os árengedményt adunk, de 
a postaköltséget a megrendelő viseli. A füzeteket a „Ref. 
egyetemes konvent" által sebesült katonák részére kijelölt 

számokból válogatjuk egybe. 

HornyánszKy ViKtor KönyvKiadó 
hivatala Budapest,V., AKadémia-u.4. 

HÁBORÚS ÚJDONSÁGOK! 

yyJöjjön el a Te országod!" 
Egyházi beszédek a világháború idejéből. 

Irta: J á n o s i Zoltán. 
Ára fűzve 3 korona. Vászonkötésben 5 korona. 

Portóra 20 fillér. 

Tábori énekeskönyv. 
Református katonafiaínk részére. 
Összeállítottat U r a y S á n d o r . 

Ara 36 fillér, Í0 darab megrendelésénél 32 fillér, 
ÍOO darab megrendelésénél 27 fillér. 

Háborús idők imádságos 
könyve. 

Irta: S z o l n o k y Gerzson. 
3-ik kiadás. Ara vászonkötésben í korona. 

10 darab megrendelésénél 90 fillér, ÍOO darab 
megrendelésénél 75 fillér. 

HEGEDŰS ES SÁNDOR 
DEBRECZENBEN. 

KaphatóK: 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér IO., saját székházában 

Biztosí tásokat elfogad tűz-, jégkár és be töréses lopás 
ellen, úgysz in tén az ember é le tére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint e lőnyös fel tételek 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 14 év alatt a tagok hétszer részesül tek az 
üzlet feleslegéből közgyűlési ha t á roza t é r t e lmében díjvissza-
tér í tésben. 

Biztosítási a jánlatok 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 tványok kormány hozzájáru lásával 2,550.760 K 
Tar ta lékok 4,461.015 K 
Biztosított tag ja inak fennál lása óta kiű-

zetett t űzká rokban 15,050.000 IÍ 
Biztosított tagja inak fenná l lása óta kifi-

zetett j égká rokban 7,072.000 K 
Biztosított é r t ék tűzben 1914. évben . . 960,000.000 K 
, * „ jégben „ „ . . 63,500.000 K 
Életüzlet á l lománya 19,013.428 K 

A G a z d á k Biztosító Szöve tkeze te a lap í tása és fiók-
intézménye a 

99 GONDVISELES 46 

Országos Közp. Segélyző Társulat Budapest , IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat t ag ja i részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig t e r j e d ő temetési segélybiztosítást nyú j t , népbizos í tás i 
osztálya ke re t ében pedig 2000 kor.-ig hozomány- , katonai-
és vegyes-biztosí tásokat közvet í t minden o rvos i vizsgálat 
nélkül. 



I „ 
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 mannai — villamos erőre berendezett — hangszergyár. 
O T n l A / A O C t r n I C8-éskir.;udvari hangszergyáros, 
A I l l l í V Ü X A r K ml a m- klr- zene-akadémia, szin-t i I U II n y U L . l l Ul házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, II., Lánczíhd-u, 5. sz. Gyár: flntöház-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 
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-
lönleges, Bzakszerű 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. 

LEGÚJABB THEOLOGIAI ÚJDONSÁG. 
RÉVÉSZ IMRE. Dévay Biró M á t y á s t an í tása i . Tanul-

mány a magyar prot. theologia gondolkozás kezdeteiből 5.— 

EGYÉB THEOLOGIAI ÚJDONSÁGOK: 
BERNÁT ISTVÁN. Az igazi élet fe lé 1.20 
KIRNER A. BERTALAN. Be tegápo ló lelkész m u n k á j a 

a v i l á g h á b o r ú b a n —.50 
— Miért v a s á r n a p ? Miért nem s z o m b a t ? . . . . —.50 
KISS GÉZA. Új M a g y a r o r s z á g é s keresz tyénség . . 1 — 
LUKÁCSY I. Krisztus v i ssza jöve te le . Fűzve 4.20; kötrve 5 — 
Magya r ke re sz tyének n a p t á r a 1916. évre —.50 
NAGY IMRE. Egy év a szószéken . Egyházi beszéd-

vázlatok 2.— 
P r o t e s t á n s p a p o k és h i tok ta tók z s e b n a p t á r a 1916 r a 1.40 
DR. SZABÓ ALADÁR. Jézus é le te . Fűzve 8.— ; kötve 5.— 
IFJ. SZABÓ ALADÁR. A b o l d o g s á g fel té telei . (Hat 

elmélkedés) 1.— 
IFJ. VICTOR JÁNOS. Jézus öna rczképe i . (Nyolcz elmél-

kedés) 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és ki tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

" H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 
Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 

(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mil l ió korona 
évi árúforgalommal. 

HÁBORÚS EGYHÁZI IRODALOM: 
BIRTHA JÓZSEF. H á b o r ú s beszédek és imák . . .—.50 
FÜLÖP BÉLA. Búcsúz ta tók . Hadban elesettek felett . 1 — 
KISS JÓZSEF. Egyházi b e s z é d e k v i l á g h á b o r ú ide jén 3.40 
Dr. LENCZ GÉZA. Beszédek és imák h á b o r ú i a lkal-

m a k r a . H. kötet 5.— 
LUKÁCSY IMRE. ímé h a m a r eljövök. Egyházi beszédek 1.80 
SOÓS KÁROLY. Isten é s h a z a mindenünk . . . . 1.20 
SZAPPANOS GY. Is tenre b ízom m a g a m a t . Egyházi be-

szédek háborús időben 3.— 
SZENTKIRÁLYI K. I m á d s á g o k és beszédek h á b o r ú s 

időben I. kötet. - . 8 0 ; II. 1 —; III. 2 . - ; IV. . . . 2.60 
SZÜTS L. Egyházi b e s z é d e k hábo rús a lka lmakra 1.20 
VARGA L. Imádságok t emplomi haszn . háb . időben 4 — 

HÁBORÚS IMÁDSÁGOSKÖNYVEK: 
BIRTHA JÓZSEF. Őrangya l . Imakönyv katonák és itt-

honmaradottak számára —.30 
KERESZTESI KÁROLY. Ima, szükség s h á b o r ú ide jén —.25 
KOLLONNAY LÁSZLÓ. Nehéz órák. Imakönyv itthon-

maradottak számára —.20 
MURÁNYI JÁNOS. Szün te l en imádkozza tok 1 . . . - . 2 0 
SZAPPANOS GYULA. I m á d s á g o k o t t h o n m a r a d o t t a k 

r é s z é r e —.24 

Kaphatók: 

Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. BS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 2 7 7 9 . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZIESISKOLAI 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 . 

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 hová 
a k é z i r a t o k , e lőf izetési és h i rde té 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 : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Sebes tyén 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. 

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 oldat 5 K. 

TARTALOM. Az Élet Könyvéből : Megbékélés. V. T. — Vezércz ikk: Petri Elek püspök székfoglaló beszéde. II. — Második 
czikk: Benedek Sándor üdvözlő beszéde. — T á r c z a : Október. Orth Ambrusné. — Belföld: A dunamelléki ref. 
egyházkerület közgyűlése. Ii. — A mi ügyünk . — I r o d a l o m : Jánosi Zoltán: Jöjjön el a te országod! (ss;.) — 
Egyház. — Iskola. — Egyesü le t . — Gyászrovat. — Szerkesz tő i üzenetek . — Hirde tések . 

hogy a mennyei Atya ós földi gyermekei közt tátongó 
nagy szakadékot élő személyiség hidalta át: Jézus Krisz-
tus. Nemcsak leszállt a bűnösök közé, hanem, a mint 
alapigénk szinte megdöbbentő kifejezése mondja: Isten 
őt bűnné tette mi érettünk. Jézus Krisztust sújtotta 
mindaz a szégyen, fájdalom és átok, melynek a bűnt 
kellett volna sújtania. A világ legnagyobb csatája a 
Golgota csatája volt. Isten megbékélt az emberekkel, 
de ez a legnagyobb békesség is, mint minden igazi 
békesség, hareznak az eredménye. Azé a harczé. 

A világgal megbékült Isten most már azt akarja, 
hogy a világ is megbéküljön vele. Mi volna természete-
sebb, mint hogy az emberek boldog örömmel, futva siet-
nének a békességet kínáló Istenhez? És mi igazabb, 
mint hogy ezt nagyon, nagyon kevesen teszik?! Istennek 
az első harcz után egy másodikat kell megharczolnia, 
hogy maga felé fordítsa az emberek szívét. Neki volna 
joga és oka a haragra, az ítéletre s az emberek meré-
szelik kezüket elitélőleg emelni föl ellene. 

De Isten békét akar. Meg akarja törni az emberek 
bizalmatlanságát, mely gyanakvólag tekint az Úrra és 
semmiképen sem akarja elhinni, hogy 0 csak javunkat 
akarja, nem elvenni akar tőlünk, hanem adni; nem meg-
csonkítani a mi életünket, hanem bővölködővé tenni! 
A szíve vérével bizonyította be, hogy szeret, még sem 
hinnők el neki? Nehezedjék bár életünkre akármilyen 
nagy csapás, csalódás vagy teher, mondjon bár ellene 
minden az Isten szeretetének — a Jézus Krisztus sze-
retetből fakadó szenvedései mindennél nagyobb súllyal 
esnek a latba! 

Isten békét akar. Meg akarja törni ennek a világ-
nak önfejüségét. Durczás gyerekek módjára mennek az 
emberek a maguk útján — romlásukba. Mekkora akarat-
erő rejtőzik az emberekben! Istentől kapták: ajándék-
képen, örökségképen. De mire fordítják sokan ? Minél 
messzebb való eltávozásra Istentől. A hazulról kapott 
pénzen jegyet váltanak maguknak az idegenbe. i 

Isten nem nózheti, hogy a világ, : ez a durczás, 

Az Élet Könyvéből. 
Megbékélés. 

(Q. Kor. 5.18-21.) 

A háború terhei mind súlyosabbakká válnak s az 
emberek lelkében napról napra növekszik, mindig epe-
kedőbbé, követelőbbé lesz a békesség után való vágy. 
Nemcsak nálunk. Az összes hadviselő feleknél egyaránt 
ebbe olvad össze a milliók érzése: jövel, áldott békes-
ség ! De vájjon a földi békesség földerültét szívszakadva 
várók gondolnak-e valaha arra a mélyebb, alapvetőbb, 
sorsdöntőbb békességre, mely nélkül a földi béke in-
gatag, bizonytalan kincs: az Istennel valóra? 

Megpróbáltunk-e valaha mélyére hatolni annak a 
nagy bibliai igazságnak, hogy Isten megbékült a világgal ? 
A szentírás sok kijelentése átment a köztudatba, de nem 
egyszer eredeti jelentéséből sokat, szinte mindent el-
veszítve, eltorzulva, vagy elsekélyesedve. Isten jó, bé-
kességre kész Atya — ki ne tudná? Az emberek tud-
ják, ajkukra veszik, hogy aztán épen akkor, mikor 
legnagyobb szükségük lenne erre a boldog bizonyos-
ságra : a bajban, a háborúságban elveszítsék, vagy el-
hajítsák, mint valami semmi igazi értékkel nem bíró, 
üres szólamot. Igen. mert sohse hatoltak a mélyére! 
Sohsem vettek maguknak fáradságot arra, hogy meg-
értsék, hogy az Isten békességre hajlandósága mögött 
egy nagy, isteni tragédia rejlik. Isten megbékült a 
világgal — Krisztusban. A földre szállott, szenvedő, 
megvetett, megcsúfolt, megfeszített Krisztusban. Nem 
olyan magától értetődő, könnyed igazság az, hogy Isten 
kész a békességre ezzel a világgal, mely megvérezte az 
Ő atyai szívét, akaratának és szeretetének semmibe 
vevésével, ellene való lázongással, nevének káromlásá-
val! Mélységes csoda, hogy Isten Atyja akar maradni 
az embereknek, kik nem akarnak az 0 gyermekei és 
egymásnak testvérei lenni. Mélységes csoda, mely csak 
az előtt yálik né mi képen érthetővé, ki hittel fogadja el, 



rossz fiú mindenkiben bízzék, csak Benne ne; minden 
akaratnak, szeszélynek engedjen, csak az övének ne. 
Meg akarja békéltetni a békételent. 

S hogyan hajt ja ezt végre? Békeköveteket, béke-
hírnököket küld szét minden félé ! 

Csodálatosan szép hivatás a békehírnököké. „Mily 
szépek a békességliirdetők lábai" mondja az írás. 
Ha a most dúló háborúnak hirtelen vége szakadna, ki 
ne vállalkoznék, hogy szerte vigye a békesség hírét? 
Óh, ha én lehetnék az í Hogy futnék végig az utczá-
kon, bekiáltva palotákba ós viskókba, templomokba és 
kórházakba: békesség, békesség! Lábam nem fáradna 
el, hangom nem merülne ki. Az Istennel való békességet 
is sokaknak csak hirdetni kellene. Hányan vannak, kik 
nem mintha nem volnának készek ezt a békességet 
megkötni, de egyszerűen nem tudják, hogy lehetséges 
-—• sohsem jelent meg hitük szemei előtt a Megfeszíttetett, 
a nagy békességszerző! Mily szép hivatás beszélni, 
bizonyságot tenni Róla ! 

S milyen méltóságteljes hivatás az Isten békeköve-
tének lenni! Az Ő nevében, megbízásából, méltóságával 
szólni. Mintha Isten kérne, úgy kérünk, mondja Pál. 
Nem gyermekek vagyunk, kik ellestek valami titkot s 
elfecsegik azt másoknak: követek, a nagy Király tekin-
télyével felruházva. 

Szép hivatás, méltóságteljes — de milyen nehéz! 
A mit a földre szállott Istenfiának nem hisz el a világ, 
azt kell neki megmagyarázni. Képtelenség ? Jézus maga 
ígéri, hogy az Ő tanítványai nagyobb dolgokat fognak 
cselekedni; mint 0 . Nem ón, nem te, hanem a hívők 
nagy egysége, a Krisztus anyaszentegyháza. Nem egy 
életet, hanem életeknek egymással szerves kapcsolatban 
lévő, egy Lélektől áthatott életeknek az ezreit kell a 
világ elé tárni, melyekről Iesugárzik az Istennel való 
megbékéltség kívánatossága, ereje ! Ez a bizonyságtétel 
fogja a gyűlölséget, bizalmatlanságot lefegyverezni s 
megszerezni a nagy Békességet! V. T. 

PETRI ELEK PÜSPÖK SZÉKFOGLALÓ 
BESZÉDE. 

II. 

Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! Iskolai ne-
velésről és oktatásról szólva, hangsúlyozom, hogy főpász-
tori működésemnek nem kis vagy épen mellékes teendője 
lesz a lelkész-és tanítóképzés fejlesztése is. Tudjuk mind-
nyájan, hogy az emberiség feladata a haladás, az előbbre 
menetel a tökéletesedés útján, hiszen Idvezítőnk parancsa 
kötelez: „legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok 
tökéletes". De tudjuk azt is. hogy az emberiség haladása 
nagyrészt vezéreitől, kiváltképen erkölcsi és szellemi 
vezéreitől függ. Az államok és kormányok, s általában 
a világi hatóságok kétségen kívül sokat tehetnek az 
emberiség jólétének előmozdítására, de nem csekélyebb 
tényezők e részben a lelkipásztorok sem, kik az ő hí-

veiknek lelki, vallásos ós erkölcsi haladását vezetik. 
Azért az egyháznak legeminensebb érdeke, hogy a lelké-
szeket erre a nagy hivatásra minél alkalmasabbakká 
tegye és nevelje. Emelnünk kell azért a papság szín-
vonalát minden tekintetben, úgy értelmi, tudományos és 
közműveltségi, mint főleg erkölcsi tekintetben s a mi a 
legfőbb : egyháziasságban. Leendő papjainkat képesekké 
kell tenni arra, hogy külsőkép ugyan szerény, de bel-
sőleg annyival magasztosabb hivatásukat jól betölthes-
sék és az őket megillető helyet a társadalomban, sőt az 
államban is elfoglalhassák. Minél hívőbb, egyháíiasabb 
és tudományosan kiképzettebb lelkészeket nevelünk, annál 
inkább biztosítjuk egyházunk jövő fejlődését és virágzá-
sát. Én e nemes czél érdekében semmi áldozattól sern 
riadok vissza, mert szélit meggyőződésem, hogy az élet 
mindennapi bajai között is az a pap állja meg igazán 
a helyét, a kiben az élő hitből folyó buzgóság tudomá-
nyos képzettséggel párosul. 

Nem kevésbbé fontos egyházunk jövőjére nézve a 
tanítóképzés is, mert a mi az egyházban a pap, az az 
iskolában a tanító. A lelkésznek, minden buzgósága, lel-
kesedése és fáradozása csak félmunka, ha a tanító nem 
segédkezik munkájában vagy épen aknamunkát folytat 
ellene. Sajnos, hogy e tekintetben szomorú tapasztala-
taink vannak. Nem lehet és nem szabad tűrni az egyház 
iránti tiszteletnek, a tökéletes fegyelemnek azt a meg-
lazulását, a kötelesség teljesítésnek azt az elernyedését, 
a melynek kétségbeejtő tüneteivel nem egy esetben 
találkozunk. Arra kell tehát törekednünk, hogy minél 
vallásosabb lelkületű, minél egyháziasabb érzésű tanító-
kat neveljünk, a kikre nyugodt lélekkel bízhatjuk leg-
drágább kincsünknek, gyermekeinknek, a jövő egyhá-
zának nevelését. Az egyház nem azért tart fenn alsóbb 
és felsőbb fokú iskolákat, hogy azokban legszentebb 
hitelvünk, legmagasztosabb érdekeink épen azok által 
tétessenek gúny és kicsinylés tárgyaivá, a kik esküvel 
kötelezték magukat, hogy buzgó harczosai lesznek anya-
szentegyházunknak. 

És itt engedtessék meg nekem egész röviden, de 
teljes határozottsággal kifejezést adni annak, hogy én 
az iskolai nevelés és oktatás államosításának barátja 
nem vagyok és azt legalább a mi egyházunkkal szem-
ben állami érdeknek nem tartom. Mi minden önhittség 
vagy dicsekedés nélkül, de a valóságnak megfeleloleg 
bátran hivatkozunk arra, hogy a magyar hazának min-
dig hűséges fiai voltunk s hazánk és egyházunk iránti 
kötelességeink soha összeütközésbe nem jöttek. Sőt nem 
egy, de számos lapja van történetünknek, mely mutatja, 
hogy a két kötelesség már a feladat természeténél fogva 
is összeforrva vezetett bennünket. A hazafias érzés 
mindig támogatta és áthatotta egyházunk iránti köteles-
ségeinket is. A magyar államnak tehát nincs oka bizal-
matlannak lenni irányunkban bármilyen téren és így 
az iskolai oktatás terén sem. 

Az iskolai oktatás és nevelés terén nagy feladat 
vár egyházkerületünkre különösen a nőnevelés tekinte-



tében. Sajnálattal kell konstatálnom, hogy egyházunk a 
közép- és felsőbbiskolák felállítása köriil tanúsított tisz-
teletre méltó buzgósága ós áldozatkészsége mellett sok 
ideig figyelmen kiviil hagyta a közép- és felsőbbfokú 
nőnevelés ügyét. Pedig az egyházunknak elsőrangú ér-
deke, mert ha szükségünk van buzgó, hatni és alkotni 
tudó egyházias érzületű férfiakra, épen úgy, sőt még 
fokozottabb mértékben szükségünk van evangéliumi szel-
lemtől áthatott, egyházunkhoz szívvel és lélekkel ragasz-
kodó nőkre, mert ők a családnak őrangyalai s így a 
hazának és egyháznak is nem kevésbbé erős oszlopai. 
Örömmel teszek bizonyságot arról, hogy az újabb időben 
e téren szép reményekre jogosító örvendetes tevékeny-
ség észlelhető minden egyházkerület köreben. A mi egy-
házkerületünkben is, hála szeretett Főgondnokunk buzgó-
ságának és bölcs előrelátásának s hála az ő lelkes és 
mindnyájunk tisztelete által környezett apostoli buzgó-
ságú munkatársának, létesült már internátussal kapcso-
latos felsőbb leányiskola, mely bár még ez idő szerint 
ideiglenes helyiségben a kezdet nehézségeivel küzd, de 
vezetése és igazgató-tanácsa elnökének odaadó buzgó-
sága a legszebb jövővel kecsegtetnek. Egyházkerületünk-
nek és társfenntartójának, a budapesti egyházunknak 
erről a féltő szeretettel ápolt intézetéről, annak a gon-
dozásáról és fejlesztéséről nem szabad megfeledkeznünk, 
hanem minden gondunkat arra kell fordítanunk, hogy 
mielőbb állandó helyiségbe költözhessék, hogy azután 
szép és magasztos hivatásának minden tekintetben meg-
felelhessen és neveljen minél több hazáját és egyházát 
buzgón szerető honleányokat,. De itt még megállapod-
nunk nem szabad, hanem gondoskodnunk kell kenyér-
kereső pályára is képesítő intézettel kapcsolatos oly pol-
gári leányiskola és internátus létesítéséről, melyben a 
szerényebb anyagi viszonyok közt élő középosztályú vagy 
papi és tanítói családok leányai gondos nevelésben ré-
szesüljenek és megélhetésüket biztosító életpályára képe-
sítessenek. Remélem, hogy ezt a czélunkat Isten sege-
delmével talán rövidebb idő alatt, mint gondolhatjuk, 
elérhetjük. 

Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! Méltóztas-
tassanak megengedni, hogy nagybecsű türelmüket még 
néhány perezre igénybe vegyem és az utóbbi időben 
lábra kapott vallásellenes törekvéseket, s annak ellen-
súlyozásaképen a magyar haza földjén élő különböző 
ker. egyházak együttműködésének és a felekezeti türe-
lemnek szükségességét, néhány szóval méltassam. 

Sajnosan tapasztaljuk, hogy napjainkban, eltekintve 
a most dúló véres háború hatása alatt a lelkekben be-
állott örvendetes fordulattól, a mely bárcsak állandó 
lenne, az emberek figyelme inkább a politikai élet szük-
ségeire irányul s az emberi törekvések központját nem 
a vallás, hanem egészen más érdekek alkotják. Meg-
vallom, hogy ezt a törekvést bizonyos mértékben jogo-
sultnak tartom. Elismerem, hogy a reális világ dolgai, 
melyekben korunk oly nagy előhaladást tett, szintén az 
emberi lélek tevékenységének köréhez tartoznak. Csak 

az a baj, hogy az ilyen törekvések mellett igen köny-
nyen megtörténik,1 hogy a vallás egészen háttérbe szorul 
és a léleknek Istenhez való vágyódását túlharsogja a 
külvilág zaja. Pedig az ember Isten nélkül nem lehet 
el, s a vallásosság és erkölcsiség a legszorosabb viszony-
ban állanak egymással. Sokan vannak, a kik azt állít-
ják, sőt kérkedve hirdetik, hogy a társadalomnak nincs 
szüksége vallásra, mert az ember vallás nélkül is lehet 
erkölcsös és becsületes. 

Ez azonban nagy tévedés, mely elkerülhetetlenül 
romlásba vezet. Hiszen, hogy egyebet ne említsek, vájjon 
a kötelesség, melyet bármely hatáskörben teljesítenünk 
kell, nem Isten akarata? Avagy teljesíthetjük-e azt min-
dig küzdelem és szenvedés nélkül? Ha a kötelesség 
nem az Isten akarata, a kit szeretünk, azonnal alkal-
matlan törvénnyé válik, mely alól igyekszünk kivonni 
magunkat. Embertársaink szeretete is kétségen kívül 
szép és szent dolog. De hogy ezt a szeretetet gyako-
rolhassuk, sok csalódással vagy épen rosszakarattal 
szemben, annak az Isten iránti szeretetből kell kisugá-
roznia az erkölcsi világrendbe vetett bizalomra kell tá-
maszkodnia. Nem ok nélkül nevezte Idvezítőnk legelső 
parancsolatnak ezt: „szeresd a te Uradat Istenedet teljes 
szívedből és minden erődbőlmert a tapasztalás azt bi-
zonyítja, hogy a vallásos közöny vagy épen hitetlenség 
terjedése az erkölcsi élet hanyatlásával szokott járni. 
Es a mely napon az emberiség megszűnik Istent imádni, 
azonnal az aranyborjút fogja körültánczolni. 

Ez az irányzat, Főtiszt. Egyházkerületi Közgyűlés! 
annál veszedelmesebb, mert épen napjainkban szerve-
zett sorokban látjuk fellépni azokat a hamis prófétákat, 
kik a hitnek és reménységnek gyökérszálait végképen 
ki akarják tépni az emberi szívből és a kik ezt a gon-
dolatot szabadságnak, a korszellem világosságának hir-
detik. Pedig a valódi korszellem az igazi felvilágosodás 
nem a dolgokat hamis színben feltüntető fény, hanem 
olyan, mint az áldó nap, a mely lassan, biztosan és 
méltóságteljesen emelkedik feljebb és feljebb mindenek-
nek megadva a biztos látást, a mely nélküle lehetetlen. 
Mi nem tartunk békóban senkit s hívei vagyunk a sza-
bad vizsgálódás és haladás elvének, de annál inkább 
ragaszkodunk a Krisztushoz, mint fundamentumhoz, a 
melynél más fundamentumot senki sem vethet. 

En tehát. Főtiszt. Közgyűlés ! ref. egyházunk fun 
damentális elveihez, a Krisztus evangéliumainak örök. 
igazságaihoz törhetetlenül ragaszkodva, örömmel üdvöz-
lök minden olyan törekvést, a mely odairányul, hogy 
fenntartassék az Istenbe és az evangéliumi örök igaz-
ságokba vetett hit, mert csak ezek biztosíthatják a lelki 
élet harmonikus fejlődését és igaz boldogságát. De mi-
dőn e meggyőződésemnek kifejezést adok, nem tudom 
eléggé hangsúlyozni, hogy a sajnosan tapasztalható fele-
kezeti szűkkeblűség és türelmetlenség leszerelendő és a 
határvillongások jóakaratúlag kerülendők. Minden egy-
háznak elég tere van, a maga körében ós a hitélet fej-
lesztésére. En a közös munka sikerét az által látom 



biztosítva, ha a különböző egyházak nem agresszíve lép-
nek fel egymás ellen, hanem a maguk körén belül fá-
radoznak a lelkek megmentésén. Erre kötelez minket az 
Isten akarata. 

íme, Főtiszt. Közgyűlés! ezekben adtam rövid váz-
latát azoknak az irányelveknek, melyeket püspöki mű-
ködésemben szem előtt tartandok és Isten segedelmével 
érvényesíteni igyekezem. Kérem a jó Istent, virágoztassa 
a mi magyar Sionunkat; tartsa, boldogítsa és áldja meg 
ref. egyházunkat mind az időknek végéig ! 

Benedek Sándor üdvözlőbeszéde.* 
Főtiszteletű és méltóságos püspök úr, tisztelt 

barátunk ! 
Az egyházkerületi közgyűlés alkotó tagjainak ne-

vében s a hagyományos szokásnak megfelelően, szívem 
egész melegével üdvözöllek ebben az ünnepélyes pilla-
natban, midőn mint egyházkerületünknek felavatott püs-
pöke tanácskozásaink vezetésében elfoglaltad azt a méltó 
helyet, melyet egyházalkotmányunk az elnöki széken a 
püspök részére kijelöl. 

Ez az elnöki szék is egyik szimbóluma a mi de-
mokratikus egyházi alkotmányunknak, mely az egyetemes 
papság eszméjén épült. Az egyetemes papság eszmei 
tartama pedig jogokat és kötelességeket foglal magában, 
melyeket református egyházunk lelkészi és világi tagjai 
közösen jogosultak gyakorolni és közösen kötelesek tel-
jesíteni. A jogoknak és kötelességeknek paritásos közös-
ségéből önként következik, hogy a mi alkotmányos szer-
vezetünkben sem a lelkészi, sem a világi elem hegemó-
niájáról nem lehet szó, hanem minden egyháztagnak 
együtt, egymással és egymásért, kell építeni Krisztus 
egyházának pillérein. Az egyházi köztevékenység is ott 
termi a legszebb gyümölcsöket, a hol a lelkészi és világi 
elem megértő asszonancziával és kölcsönös megbecsü-
léssel halad a közös munkatér ösvényein. Főgondnokunk 
Onagymóltóságának alkotó képességén kívül, bizonyára 
erre a megértésre vezethetők vissza egyházkerületünk 
szemmel látható sikerei, ezek közölt a Baár-Madas felső 
leányiskola és ez a külső méreteire is hatalmas kerületi 
székház, mint a kölcsönös egyetértésnek és a krisztusi 
szeretetnek maradandó alkotásai. Te, tisztelt barátunk, a 
kinek ebben az Istennek tetsző munkában alkotórészed 
van, főpásztori működésedben is bizonyára megérted az 
egyetemes papság eszméjében rejlő nagy hatóerőt s 
fenntartod e tekintetben is a lelkek egyensúlyát. 

A többi felekezetekkel való jó viszony fenntartása 
egyházkerületünknek történeti hagyományai közé tarto-
zik. Te bizonyára hű sáfára leszel e nagy erkölcsi ér-
téknek s valamint Jakab apostol szerint, ugyanegy forrás 
nem adhat édes és keserű vizet: úgy a szívedben élő 
krisztusi szeretetből te sem zársz ki senkit, a ki hite 
szerint imádja az Istent. Bizonyságul hívom fel erre azt 

* Mult számunkban hely hiánya miatt már nem közölhettük. 

a felséges jelenetet, melynek még ma is hatása alatt 
állok, midőn a mult évben az egyetemi ifjúság Széche-
nyi-ünnepén, a magyar katholikus egyház mindnyájunk 
tiszteletében élő főpásztora, a biboros herczegprimás, az 
ágostai evangélikus egyház egyik kitűnősége, Zsilinszky 
Mihály s református egyházunk képviseletében te, tisztelt 
barátunk, harmonikus egyetértéssel ostoroztátok a fele-
kezeti szűkkeblűséget s bölcs megítéléssel világítottátok 
meg a felekezetközi béke és szeretet szükségét és áldá-
sait. Valóban nemcsak egyházainknak, de a hazának is 
nagy érdeke, különösen a mai történelmi időben, hogy 
az egyházfelekezetek ne merüljenek ki az egymás kö-
zötti súrlódásokban, hanem egészben érvényesüljenek, 
mint a legnagyobb erkölcsi és kulturális erők konczen-
trált forrásai. 

A lelkészképzés nehéz kérdése már régen foglal-
koztatja egyházkerületünket s előtérben áll azok között 
a problémák között, melyeknek megoldása a jövőre vár. 
A mi tisztelt főgondnokunk, Darányi ő exczellencziája 
theol. akadémiánk 50 éves jubileuma alkalmával hang-
súlyozta fényes megnyitó beszédében, hogy „egyházunk 
jövője attól függ, mennyiben számíthatunk olyan papokra, 
a kik felfogják és megértik a maguk nagy hivatását és a 
szerint élnek és cselekesznek0. E bölcs szavak nagy 
igazsága még inkább ki fog domborodni a háború után, 
midőn nemcsak sebeket, de szíveket is kell gyógyítani, 
a csapások súlya alatt ingó hitet megerősíteni s a ve-
szendőbe ment nagy értékeket pótolni, midőn elemi erő-
vel törnek elő a szerteágazó szocziális és kulturális 
feladatok. E nagy hivatás betöltésére papokra van szük-
ség, papokra, a milyen te vagy! A kinek hite nem a 
hitágazatok kényszeréből, hanem a léleknek belső meg-
győződéséből fakad; a ki felvilágosítja az elmét, a mikor 
prédikál, megtisztítja és Istenhez emeli a szívet, a mikor 
imádkozik; a kinek nemcsak hite van, de cselekedetei 
is, mert hiszen a szentírás szerint „meghal önmagában 
a hit, ha cselekedetei nincsenek". Te, tisztelt barátunk, 
a ki ilyen pap vagy, a ki több, mint egy negyed szá-
zadon keresztül papokat neveltél, a ki a legfelségesebb 
és legigazibb tudományt tanítottad, a bibliát; bizonyára 
megtalálod és megmutatod nekünk a lelkészképzés prob-
lémájában is a kivezető utat, elméleti tudásod, gyakor-
lati tapasztalatod és evangéliumi hited messze kisugárzó 
világánál. 

A magyar református egyház és a magyar refor-
mátus iskola nemcsak melegágya, de bölcsője is a ma-
gyar nemzeti kultúrának. A budapesti tudományegyetem 
rektora, dr. Beöthy Zsolt, tehát a legklasszikusabb forrás 
szerint is, az önálló magyar nemzeti kultúrát a protes-
tántizmus indította meg, mely szorosan összeforrt a 
nemzeti érzéssel. Es törtónt ez olyan időben, midőn a 
magyar nemzet kegyetlen harczokban vérzett nemcsak 
saját fenntartásáért, hanem az egyetemes emberiség ér-
dekében. Ezek az idők nem kedveztek a múzsáknak és 
mi, önhibánkon kívül, a nyugat-európai nemzetek kul-
túrája mellett visszamaradtunk. Mindig élt azonban ben-



nünk az a nemes vágy és tiszteletreméltó törekvés, 
hogy Magyarország is belé kapcsolja magát a nyugati 
kultúra életet jelentő körforgásába. Ma újra vér hull 
és könnyű csordul, elhervad a nemzet virága, az ifjú-
ság s drága értékeket veszít a jövő. És mi nem dob-
hatjuk, nem is dobjuk el a nyugat-európai kultúra utáni 
vágyat, de élni kell és él is lelkünkben az az érzés, 
hogy bármilyen idegen kultúra csak akkor lehet áldásos 
reánk és csak akkor biztosíthatja a jövőt, ha megtöltjük 
azt magyar nemzeti tartalommal. Nyugat-európai szín-
vonalon álló, de magyar nemzeti kultúrára van szükség, 
magyar kultúrális alkotásokra és intézményekre, melyek 
kitörölhetetlenül a szívekbe oltsák a magyar nemzeti 
öntudatot és közérzést, jövendő fennmaradásunk biztos 
zálogát. Hogy a református templom és a református 
iskola a te bölcs vezérleted alatt híven megőrzi erre 
vonatkozó történelmi hivatását s őrtüze marad a magyar 
kultúrának s a magyar állameszmónek: ebben olyan 
biztos a mi tudásunk, mint a milyen lángoló a te haza-
fiasságod és erős a te magyar lelked. 

Az idő sodra s a változott viszonyok az egyházi 
közigazgatást új alapokra helyezték. A régi patriarchális 
szervezet helyét az alaki és anyagi egyházi törvények 
és más jogszabályok szerves konstrukcziója foglalta el. 
Új intézmények, új alapok létesültek. Az 1914. év végén 
közalapunk vagyona meghaladta a 6 milliót; a lelkészi 
nyugdíjintézeté a 9 milliót. Ennek a fejlődésnek ter-
mészetes folyománya, hogy az egyházi adminisztráczió 
ma már valóságos jogtudomány. Te, tisztelt barátunk, 
mint egyházkerületi aljegyző, pénztáros, majd főjegyző, 
mint a legfontosabb bizottságoknak s magának az egye-
temes konventnek is munkás tagja, mint a legnagyobb 
református egyház lelkészelnöke, 33 év óta forgatod az 
egyházi közigazgatás kerekeit. Munkaköröd és tudásod 
együtt fejlődött az adminisztráczió szervezetével. Ezért 
teljes a mi bizalmunk, hogy ebben a vonatkozásban is 
megőrzöd a törvényes rendet és a törvények tiszteletét 
s hasonlatos leszel Lukács evangélistának házépítő em-
beréhez, a ki „ásta és mélyen kivágta a követ s fun-
damentumot vetett kősziklán". 

Ez a 33 óv reánk nézve nemcsak munkát jelent, 
hanem közös munkát is. E 33 év alatt mindig éreztük 
a te igazságszeretetednek, méltányossági érzésednek, 
egyéni szeretetreméltóságodnak és lelki szelidségednek 
kisugárzó hevét. E 33 év alatt a lelkünk összeforrt. És 
ma, midőn hozsannával fogadjuk az érdemnek és a jó-
ságnak diadalát, e közgyűlés alkotó tagjai mindnyájan 
nemcsak a legmélyebb tisztelettel adózunk neked, ha-
nem feléd sugárzik szívünkből a legtisztább baráti sze-
retetnek érzése is. Ennek a megokolt tiszteletnek, ennek 
a megérdemelt baráti szeretetnek felfelé törő fohászával 
kérem a nagy Istent, hogy koronázza meg szándékaidat 
és áldja meg minden áldásával nemes alakodat! 

TÁRCZA. 

Október. 
— A Margitszigeten. — 

Hull a levél hajló ágról 
— Halkan zsongó áradat —, 
Aranyszínű hervadt szőnyeg 
Borítja az utakat. 

Tűz a nap . . . az áldott csendben 
Lelkem újul . . . semmi zaj, 
Kék az ég — harmatos a fű, 
Nem rezzen bokor, se galy . . . 

De a szellő csak megindul, 
Lágy-langyosan fujdogál 
S lábam elé, mint egy intő, 
Egy újságlapocska száll. 

S átrezeg egész valómon 
A lesújtó vésztudat: 
Távol vérvihar dühöngve 
Rázza a világokat. 

S mint levelek hajló ágról, 
Hullanak a hős fiak, 
Mások meg, oh, foglyul esve, 
Messze-messze sodródtak . . . 

És kezeim összetéve 
— Már nem látok semmit sem —, 
„Uram! védd mi fiainkat!" 
Fohászkodom csöndesen. 

„Hozd a békét, mit sóvárgunk, 
Hozd nekünk a diadalt! 
S add, hogy minden lélek zengjen 
Bűnbánó és — háladalt! 

És rázza meg a világot 
Egy új reformáczió, 
Uralkodjék mi közöttünk 
Az Igaz — a Szent — a Jó! 

Orth Ambrusné. 

BELFÖLD. 

A dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlése. 
Október 22-én, pénteken reggel folytatta az előző 

napi piispökszentelés miatt megszakított közgyűlését a 
dunamelléki egyházkerület. 

A gyűlés elején Takács József jelentést tett a Bak-
say Sándor emlékezetére rendezett gyászünnepről, majd 
a püspökszentelésről. Közgyűlés elhatározta, hogy mind 
a püspök temetésén, mind a gyászünnepélyen, mind a 



piispökszentelésen elhangzott beszédek és imák a jegyző-
könyv függelékében s különlenyomatban is lenyomattas-
sanak. A közreműködőknek és a rendezés körül fára-
dozóknak köszönetet szavaztak. Mivel a püspökbeiktatás 
alkalmával a reprezentácziós költségeket megtakarították, 
a katonáknak nyomandó kis énekeskönyv részére 1000K-át, 
a budapesti Katona-Otthon javára pedig 500 K-át szavaztak 
meg. Ezenkívül a katonák irataira a gyűlésen külön gyűj-
tést is indítottak. 

Ezután a régi szokáshoz híven, Benedek Sándor 
világi főjegyző üdvözölte lelkes szavakkal az új püs-
pököt abból az alkalomból, hogy fölavatása után elfog-
lalta a püspök számára fönntartott helyet. Szép sza-
vakkal mutatott rá azokra a sarkalatos nagy elvekre, a 
melyeknek a megerősítését s azokra a reményekre, a 
melyeknek a beteljesedését várja az egyházkerület az 
új püspöktől. A beszédet Lapunk más helyén egész 
terjedelmében közöljük. 

A lelkes visszhangra találó üdvözlőbeszédre az új 
püspök fölolvasta Lapunk vezetőhelyén közölt székfog-
lalóját, melyet sűrűn szakítottak közbe a közgyűlés tag-
jainak lelkes tetszésnyilvánításai. Ezek különösen az 
iskoláinkban lábrakapott vallásellenes szellem ostorozá-
sánál és az iskoláink államosítása ellen erélyes hangon 
tiltakozó fejtegetéseknél voltak a leghatalmasabbak. 

Az éljenzés lecsillapodása után a püspöki előter-
jesztést tette meg röviden az új püspök. Részletes jelen-
tést — természetesen — nem tehetett. így csupán az 
elhunyt lelkészekről és tanítókról, a kidőltek helyére 
jöttékről, a bevonult tábori lelkészekről emlékezett meg. 

Ezután a főgondnok az üdvözlő és székfoglaló beszéd 
kinyomatását indítványozta. Ennek a beszédnek — mon-
dotta — nincs egy szava sem, a melyet mi szívvel-
lélekkel alá nem írhatnánk. Úgy tekintjük ezt, mint a 
mi programmunkat. A püspök nagy munka és küzdelem 
előtt áll: mi mindannyian a háta mögött leszünk s azzal 
fordulunk hozzá a költővel: „Szálljon minden új csatá-
ból újabb dicsőség Reád!" 

Majd a konvent jelenlévő lelkészelnökét, dr. Kenes-
sey Bélát üdvözölte rendkívül meleg szavakkal a főgond-
nok. Őt mi a mi kerületünkben nem tartjuk idegennek 
— mondotta — : ő a mi kerületünknek is tiszteletbeli 
püspöke. S ha reménységgel tekintünk egyházkerületünk 
jövendője elé, egyik reményünk az a támogatás, a mely-
ben ő eddig is részesített minket. 

Kenessey püspök az üdvözlő szavakra hasonló me-
legséggel válaszolt. A főgondnok úr — mondotta — a 
szív legérzékenyebb húrjait pendítette meg, a mikor azt 
mondta, hogy én itt nem vagyok idegen. Itt nőttem, itt 
kaptam az első benyomásokat, az első áldásokat, útamra 
az első jókívánságokat. Mindig előttem áll az, hogy 
annak az Alma Maternek, a melynek köréből kibocsáj-
tattain s annak a kerületnek, a mely egykor áldásával 
küldött útamra, tisztességére váljam. 

Majd felolvasták és jegyzőkönyvbe foglalták azt a 
valóban szép levelet, a melyet ugyancsak Kenessey püs-

pök írt válaszul a Baksay temetésén való szerepléséért 
tolmácsolt köszönetre. 

Az alsóbaranya-bács-szlavóniai egyházmegye új 
esperesének, Tóth Sándornak és a kecskeméti egyház-
megye új gondnokának, dr. Küry Albertnek a megvá-
lasztását vette ezután tudomásul a közgyűlés. A főgond-
nok a közgyűlés nevében mindegyiket külön-külön meleg 
szavakkal üdvözölte, mire mindketten lelkes szavakkal 
válaszoltak. Tóth Sándor szép szavaira a főgondnok 
külön is kiemelte, hogy az egyházkerület mindenkor 
kész erőteljes támogatásban részesíteni azt az egyház-
megyét, a mely az idők viharát a legjobban megérezte 
s ma is a legnehezebb viszonyok közt van. 

Minthogy Petri Eleknek püspökké való válasz-
tásával megüresedett a lelkészi főjegyzői és egyik lel-
készi tanácsbírói állás s Lévay Lajos és Tóth Sándor 
esperesek is lemondtak tanácsbírói tisztükről, a közgyűlés 
mindezekre az állásokra elrendelte a szavazást. A szava-
zatok deczember 31-ig adandók be az esperesi hivata-
lokhoz, azok pedig január 15-ig juttatják azokat a 
püspöki hivatalhoz. 

A közgyűlés nagy örömmel vette tudomásul Tóth 
Sándornak ama bejelentését, hogy Cseh Ervin régi 
10,000 K-ás alapítványát, a melynek az a czélja, hogy 
abból özvegy lelkésznék és tanítónék, lelkész- és tanító-
árvák segélyeztessenek, újabb 50,000 K-val kiegészí-
tette. A nagylelkű adományozónak köszönetet szavaztak 
és táviratilag üdvözölték. 

A közgyűlés a bekebelezésüket kérő segédlelké-
szek közül Nánássy Dániel balatonendrédi segédlelkészt 
bekebelezi, Jakab István volt rédei lelkészt pedig, kit 
Dunántúl lelkészi állása viselésétől eltiltottak, addig nem 
kebelezi be, míg ezt a határozatot a szomszéd egyház-
kerület meg nem változtatja. Olyan megjegyzések is 
hallatszottak, hogy egyáltalán nincs szüksége kerüle-
tünknek olyanokra, a kiket más kerületek nem tartanak 
érdemesnek a lelkészi palást viselésére. Az ilyenek előtt 
valóban kár lenne kaput nyitni. Ha nem tudták a lel-
készi palástot megbecsülni, menjenek más pályán sze-
rencsét próbálni 1 

A közigazgatási bizottság javaslatait Simon Ferencz 
kezdte azután referálni. A vallástanító lelkészek jog-
viszonyáról szóló fontos javaslatot a zsinat előkészítő-
bizottságnak adták ki javaslattétel végett. A hadba vonult 
lelkészek díjazásának kérdését döntés előtt kiadták még 
a jogügyi bizottságnak, hogy a gyűlés ideje alatt tegye 
még meg javaslatát. 

Benedek Sándor főjegyző Simon Ferencznek a 
hazaárulók kiközösítéséről szóló ismeretes indítványa 
tárgyában hozott jogügyi bizottsági javaslatot terjesztette 
elő. A kerületi közgyűlés a jogügyi bizottság javaslata 
alapján — minthogy az Egyházi Törvények is módot 
adnak a megtorlásra — fölhívja az espereseket, hogy 
esetleges konkrét esetekben a legnagyobb szigorral jár-
janak el. 

A kerületi tanácskozások tárgysorozatán évek hosszú 



sora óta kisértő ügyet intézett el ezután szerencsésen a 
közgyűlés: a halasi alapok refundálási ügyét. Benedek 
Sándor biztos jogászi kezekkel bonczolgatta ennek a 
mesterségesen felfújt és befejezni nem engedett ügynek 
a negyedszázados történetét, a melybe a politika szövő-
dött bele szerencsétlen módon. Miután rámutatott arra, 
hogy ez az ügy nemcsak polgárikig, nemcsak bűniigyi-
leg, de fegyelmileg is be van fejezve és csak az történt, 
hogy az alapítványok egy részét iskolai czélokra fordí-
tották, de már refundálták, az alábbi indítványt terjesz-
tette elő: „Az egyházkerületi közgyűlés a jogügyi bi-
zottság által pártolt bizottsági jelentést elfogadja s a 
jelentésben foglalt indokok alapján, különösen pedig 
tekintettel arra, hogy az 1906. évi egyházker. határo-
zattal megállapított refundálás megtörtént. . . , tekintve, 
hogy ennek az ügynek személyi része a már véget ért 
polgári pörrel, bűnügyi úton és fegyelmileg is befejezést 
nyert és senki bűnösnek nem találtatott . . . s végre, hogy 
ennek az évtizedek óta húzódó pörnek a befejezése a 
halasi egyház belbékéje érdekében is szükséges: kéri 
a konventet, hogy e fölött az ügy fölött térjen napi-
rendre." Az indítványt egyhangúlag elfogadták. A püs-
pök örömét fejezte ki a közmegnyugvást keltő elintézés 
fölött s indítványára köszönetet szavaztak az elintézés 
körül oly sokat fáradozó Benedek Sándornak és Varga 
Nagy Istvánnak. 

A népiskolai szakosztály jelentését referálta ezután 
soron kívül és rendkívül szépen a szakosztály új elő-
adója, dr. Szabó Béla tanfelügyelő. Ivlély szakértelem 
mellett igazi lelkesedés és őszinte egyházszeretet érzett 
ki nem régiben elhunyt Szabó Péter bátyánk fiának 
minden szavából. A más vallásúak hitoktatásának helyi-
sége tárgyában hozott 30240 — VI./C — 1914. évi vk. 
min. rendelet kimondja, hogy egy felekezet se köteles 
helyiségét a más vallásúak hitoktatása ezéljára átengedni. 
Dobó Sándor újból kéri lapjának, a Ref. Tanítók Lapjá-
nak pártolását: a kerület újból megtagadja a támoga-
tást. Előadó a népiskolákról szóló jelentés során rész-
letesen rámutat a háború miatt beállt nagy változásokra, 
a melyek különösen az alsóbaranya-bács-szlavóniai egy-
házmegyében észlelhetők. A közgyűlés tagjainak zajos 
helyeslése mellett erős szavakkal megrótta az elég jó 
anyagi viszonyok közt élő solti egyházat, a miért olyan 
könnyen átengedte iskoláját az államnak. Majd nagy 
elismeréssel emlékezett meg a szentendrei polgári fiú-
és leányiskoláról, mely erős léptekkel kezd fontos hiva-
tása magaslatára emelkedni. A népiskolai bizottságba 
Tóth Sándor és Nagy Ferencz espereseket küldték be 
a megüresedett helyekre. A tanítók drágasági pótléka tár-
gyában a konvent útján azt a kérést terjesztik a mi-
nisztériumhoz, hogy a kik bármi czímen segélyt kapnak, 
azoknak drágasági pótlékot adjon. Ezzel a 22-iki gyűlés 
véget ért. 

K. 
(Folyt, köv.) 

A MI ÜGYÜNK. 

Szövetségünk választmánya helybeli és közelben 
lakó tagjainak élénk részvétele mellett hosszabb szünet 
után dr. Bernát István elnöklésével okt. 12-én tartott 
ülést. Az elnök üdvözlő beszédében örömének adott ki-
fejezést, hogy szövetségünk alelnökét, Petri Eleket, egy-
házkerületünk püspökévé választotta. A választmány 
jegyzőkönyvi kivonatban üdvözli és kéri továbbra is 
meleg érdeklődését, munkáját Szövetségünkben. Rész-
véttel emlékezett meg elnökünk arról a nagy veszteség-
ről, a mely Szövetségünk és választmányunk buzgó tag-
ját, Végh József ny. kúriai bírót fiának, Végh Dezsőnek 
elhunytával érte; kegyelettel adóztunk Mauchs Jenő, a 
mi volt kedves, ifjú munkatársunk Szövetségünk volt 
buzgó segédtitkára emlékének. Az ő vére is ott folyt ki 
a harczmezején. Nemes Árpád pénztárnok a Szövetség, 
dr. Kováts István lapunk gazdasági ügyeiről referált. 
Ügyvezető titkárunk, pálóczi Horváth Zoltán dr., katonai 
szolgálata miatt nem vehet részt munkánkban; az elnök 
indítványára a választmány Deptner Tibort alkalmazza 
s.-titkárul. Dr. Bernát István elnök a békeakczió ügyé-
ben tett javaslatot. Felemlítette, hogy az amerikai mu-
nicziószállítás elintéztetett ugyan a nemzetközi jog, de 
nem a keresztyénség szempontjából. Indítványára a vá-
lasztmány elhatározta, hogy apellál a rendelkezésre álló 
úton és módon a Presbiteri Világszövetséghez intézendő 
felhívással az amerikai protestánsok lelkiismeretére. Ki-
mondotta a választmány, hogy óhajtandónak találja egy 
prot. statisztika készítését; az előmunkálatok megtéte-
lére az elnököt kérte fel. Elhatározta a választmány, 
hogy a közgyűlést az év folyamán megtartja. Végül a 
s.-titkár bejelentette az újonnan belépő tagokat. 

Indexen. Az eperjesi kollégium közös tanári 
értekezletén lapunkat és a Protestáns Szemlét indexre 
helyezték. Kimondották ugyanis, hogy indokoltnak és 
óhajtandónak tartják, hogy minden tanár szakítson az 
olyan lapokkal, a melyekben testvérieden túlzó irány 
érvényesül. Nem reflektálunk bővebben erre a dologra, 
elég volt a viaskodásból ; de mégis kifejezést adunk a 
feletti csodálkozásunknak, hogy épen Eperjesen folyt le 
ez az eljárás, ott, a hol az a tanár is bennült az ítélŐ-
tanácsban, a ki átültetője és terjesztője volt annak a 
szerencsétlen Preuss-féle „összehasonlító vallástudomány-
nak", a melynek téves és túlzó következtetései ellen 
lapunkban annak a kollégiumnak egy másik tanára, 
Csengey Gusztáv is szót emelt és a mely az egész ide-
vonatkozó vitára alkalmat adott. Dr. Szlávik Mátyás 
ennek a német professzornak azt a szentencziáját is sie-
tett közzétenni az evangélikus testvérek egyik vezető 
lapjában, hogy „az angolok cselszövő hatalomvágya kál-
vini eredetű" és sub titulo „angolok" jónak látta folyton 
kisebbíteni a kálvinizmust. Természetesen kontrázókra 
is talált. De nem folytatjuk tovább. A vitát részünkről 
lezártnak tekintjük. 

Válaszok. Mindkét debreczeni lapban jelentek meg 
válaszok az „Igaz kálvinizmus" cz. czikkünkre. Mit fe-
leljünk rá juk? Ez alkalommal csak ennyit : mi elmondtuk 
tárgyilagosan mondanivalóinkat, a melyekre úgy a Lel-
készegyesület, de különösen a Debr. Prot. Lap nem ér-
vekkel, hanem jóformán újból tisztán személyeskedéssel 
és szidalmazással felelt. ítéljen mindenki elfogulatlan 
belátása és meggyőződése szerint. Mi nyugodtan várjuk 
az ítéletet. 



IRODALOM. 
Jöj jön el a te országod ! Egyházi beszédek a világháború 

idejéből. Irta Jánosi Zoltán debreczeni ref. lelkész. Debreczen. 
Hegedűs és Sándor könyvkiadóhivatala. 1915. Ára fűzve 3 K, kötve 
5 K. 8°. 136 1. 

Jánosi Zoltán már Papi Dolgozatainak legutóbb 
megjelent IX-ik kötetében tett közzé egy pár háborús 
beszédet. Olyanokat, a melyekre azt szoktuk mondani 
konvenczionális módon, hogy nagy stílűek. De Jánosi 
nem mérhető konvenczionális mértékkel. Azért csak 
annyit mondunk, hogy azokban a beszédekben is az ő 
sajátos szónoki modora és írói temperamentuma mellett 
keresztyén szocziális felfogása nyilatkozott meg. Ez a 
felfogás a krisztusi Istenországában gyökerezik s czél-
jául is annak keresését tűzi ki. Maga nyilatkoztatta ki 
legközelebb a jeles szerző, hogy ő az Istenország szo-
cziális jelentőségét, vonatkozásait és követelményeit pré-
dikálja. Ezt teszi háborús beszédeiben is, melyekből 
most egy kötetet bocsátott sajtó alá a beszédek főtárgyát 
és czélját jellemző eme czímmel: „Jöjjön el a te orszá-
god!" A kötet nyolcz beszédet foglal magában. Ezek a 
következők: 1. Jöjjön el a te országod! 2. A kövek 
kiáltanak. 3. Akkor és ma. 4. Sziveket próbál az Isten. 
5. 6. Jézus és a gyászolók (két beszéd). 7. A ki magát 
felmagasztalja. 8. Asztalt készít az Úr. Egyik-másik az 
általa különösen kedvelt Gerok és Ragaz után készült, 
de úgy, hogy azokban is szinte érintetlenül szemléljük 
a Jánosi érzés- és gondolatvilágát s nem találunk ben-
nük semmi olyat, a mi idegen lenne Jánositól. így pél-
dául minden beszédének mintegy alaptónusa a háború 
ellen való állásfoglalás. S e tekintetben a bibliára, Krisz-
tus tanításaira támaszkodik s veri vissza azokat a meg-
gondolatlan beszédeket, a melyek a világháború forga-
tagában és lázában a háború dicsőítésére, vagy legalább 
igazolására (polemodicea) vállalkoznak. Jánosi ezt hir-
deti: „A háborúnak azt az evangéliumi, krisztusi fel-
fogását, hogy ez a rettenetes tömeggyilkosság az em-
berek részéről bún, minden ellenkező felfogással és 
minden jezsuitaszellemű csűréssel, csavarással szemben 
fent kell tartanunk. Kálvinista keresztyén ember nem 
járhat egy úton azokkal, a kik a háborúról ezt a krisz-
tusi felfogást hirdetik, de azután a megalkuvásnak, az 
elvből való leengedésnek hátsó ajtaján az ellenkező 
felfogásúak táborába surrannak át. Mi nem követhetjük 
azokat, a kik azt tanítják, hogy „a kinyilatkoztatás, a 
biblia nem helyesli a háborút, de azt bizonyos körül-
mények között, mint elkerülhetetlen rosszat, megengedi". 
(Mihályfi Ákos: A háború és a theologia.) A biblia, 
vagyis annak mi ránk nézve irányadó része, az evan-
gélium igenis a bűnös világ erkölcsi természetéből vas-
következetességgel folyó, tehát sztikségképeni rossznak 
tekinti a háborút; de mivel rossznak tekinti, nem he-
lyesli és, a mit nem helyesel, azt nem is engedi meg." 
(61. 1.) így beszél Jánosi s ebben tökéletes igazsága 
van. „Jézus nem hadisten, hanem békeisten." (28. 1.) 

Mindenképen érdekes a Jánosi igehirdetése ezekben a 
háborús időkben is, főként nemes krisztusi elveiért és 
bátor szókimondásáért. Nagyon szívesen ajánljuk e be-
szédeket lelkésztársaink figyelmébe. (sz.) 

Kis énekes könyv lesz a czíme annak az énekes 
könyvünkből kiválogatott alkalmi könyvecskének, a 
melyet most nyomatunk 10,000 példányban 64 lapnyi 
terjedelemmel katonáink számára. A könyv végén a 
„Harmatcseppek" szép, rövid fohászai és elmélkedései 
is ott lesznek. A jövő hét folyamán már kikerül a sajtó 
alól. Sok 10,000 példányra lesz szükség! Azért sürgősen 
kérünk új adományokat a dunamelléki egyházkerület 
pénztári hivatalához. Az újabban beérkezett adományokról 
a pénztárnok családjában történt gyászeset miatt a jövő 
számban adunk részletes elszámolást és nyugtázást. 

A Protestáns Szemle októberi száma az alábbi 
gazdag tartalommal jelent meg: I. Czikkek. 1. Négy 
arcz (reformáczió emlékére) dr. Ravasz László. 2. Bis-
marck keresztyénsége (II.), Nagy Béla. 3. A vallás prob-
lémája napjaink bölcseletében, dr. Bartók György. II. 
Szemle. 4. A mi ügyünk, R. L. III. Irodalmi szemle. 5. 
A halhatatlanság hite újabb megvilágításban, dr. Sze-
lényi Ödön. IV. Az „Apró kritikák" rovata négy német, 
két magyar munkát ismertet és az „Ébresztődről em-
lékezik meg. V. A „Jelek és magyarázatok" cz. értékes 
rovat Belgiumról és a protestántizmusról, az elhunyt 
Lamprecht Károlyról és egy kontra temetés czímén a 
szabadkőműves Zuboly-nak a mi lapunkban is érintett 
különös temetéséről emlékezik meg. 

Dr. Rácz Lajos németnyelvű művei. Legutóbb 
jelent meg különlenyomatban Rácz Lajos sárospataki 
akadémiai tanárnak, a Sárospataki Ref. Lapok szer-
kesztőjének két kisebb müve német nyelven. Az egyik: 
„Philosophie in Ungarn" (8. r. 9 1.), az Ueberweg-féle 
„Grundriss der Geschichte der Philosophie" cz. mű 11-ik 
teljesen átdolgozott kiadáscának egyik részlete gyanánt 
jelent meg; a másikat: „Montesquieu in Ungarn" (8. r. 
11 1.) czímmel az „Ungarische Rundschau" közölte. Az 
elsó mű vázlatos története a magyar filozófiai irodalom-
nak a XIX. század végéig. A második pedig a hírneves 
franczia történetbölcselőnek, Montesquieu-nek 1728-ban 
Magyarországon tett utazásával foglalkozik. Mindkét mű-
vével csak öregbítette az érdemes szerző a magyarság 
érdekében a külföldi sajtó terén már eddig is szerzett 
érdemeit. 

EGYHÁZ. 

Reformáezió ünnepén. Most ezekben a véres, nagy 
napokban sem feledkezhetünk meg róla. Ágyúk dörején 
át is meghalljuk azokat a wittenbergi kalapácsütéseket 
és gondolunk mindazokra, a melyek utánuk történtek. 
Akkor is sorsdöntő idők voltak. Az idők teljességében 
jött el a nagy tisztító tűz, élesztve a Lélek által. De 
nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy még sok min-
den van, a mi a régi kovászra emlékeztet. Ha valamikor, 
úgy most látjuk igazán, milyen nagy szükség van az új 
nagy reformáczióra, az evangélium tüzében megtisztult 
új életre az egyéni és társadalmi élet minden megnyil-
vánulásában. Azért ma, a midőn látjuk a nagy pusztu-
lást, készüljünk a nagy építő munkára és vetélkedésünk 
tárgya az legyen, hogy ki akar és tud Isten kegyelmé-
ből legtöbbet tenni a békesség, igazság és szeretet 
országának eljöveteleért. 



Lelkészszentelés. Az egyházkerületi közgyűlés kere-
tében, október 24-én szentelték föl egyházkerületünk 
11 új lelkészét a Kálvintéri templomban. A gyülekezeti 
ének után a theologusok kara az „Úrnak szolgái mind-
nyájan . . ." kezdetű szép egyházi énekünk 1., 2. részét 
énekelte el. Az egyházi beszédet ez alkalommal Szabó 
Károly, a felsőbaranyaiak ékes szavú papja tartotta 
[. Kor. 3 : 16. alapján: „Nem tudjátok-e, hogy az Isten 
lelke lakozik tibennetek?" Utána a kar az előbbi ének-
nek újabb két versét énekelte el. A gyülekezet éneke 
után kezdődött a szorosabb értelemben vett lelkész-
szentelő ünnepség. Püspökünk első lelkészszentelő beszé-
dét Márk I : 15 alapján intézte a fölszentelendőkhöz: 
„Higyjetek az evangéliumban". Mintha az egyházi be-
szédnek kissé pesszimisztikus alapszinezetét akarta volna 
enyhíteni, határozott szavakkal rámutatott arra, hogy az 
egyházellenes irányzatok nem diadalmaskodhatnak az 
evangélium fölött; az evangélium szava nem veszett és 
nem veszhet el! Nem szabad Isten hatalmában kétel-
kednünk, viszont hinnünk kell az emberek jóravaló 
készségében. Óvta az ifjú Timotheusokat attól, hogy az 
egyházat az előforduló politikai áramlatok szolgálójává 
tegyék. Senkire kényszert ne gyakoroljanak lelki téren. 
Buzdította őket, hogy hatoljanak be a nép életébe és 
emeljék ki az embereket önző világukból. Miután a föl-
szentelendők a föltett három kérdésre megfeleltek, 
Takács József egyházkerületi jegyző fölolvasta a föl-
szentelendők névsorát, melyet már Lapunk mult számá-
ban közöltünk s fölolvasta előttük az eskü szavait. 
Eskütétel után, a gyülekezetnek a Szent Lélek kitölte-
tését kérő éneke közben a püspök és az esperesek 
kezeiket a fölszentelendők fején nyugtatták, majd sorba 
megáldották Őket. Kézfogás, majd a püspök buzgó imája 
és áldása után, a gyülekezet énekével véget ért a lélek-
emelő ünnepség. A fölszentelés után a püspök barátsá-
gos ebédre hívta meg az espereseket, a theol. tanárokat, 
az egyházkerületi tisztviselőket és tanácsbírákat, úgy-
szintén a fölszentelt új lelkészeket. Az ebéden mind-
végig kedves és lelkes hangulat uralkodott, a melyet csak 
fokozott a fölköszöntők hosszú sora, a melyből a leg-
több — természetesen — a vendéglátó és közszeretet-
nek örvendő püspöknek szólt. 

Segédlelkészek elhelyezése. A káplánelhelyező 
bizottság okt. 24-én tartott gyűlésén a segédlelkészek 
elhelyezése tárgyában a következőkép rendelkezett: 
Alsóbaranya-Bács-Szlavóniai egyházmegye: Becsmen Kor-
bai Pál, Bácskossuthfalva Mező Benő, Bácsfeketehegy 
Simon Lajos, Pacsér Szigeti Gyula, Eszék Szurmó 
László, Újvidék Horváth Lajos, Velimirovácz Ruzsás 
Dezső, Tiszakálmánfalva Gyökösy Dániel. Felsőbaranyai 
egyházmegye : Baranyahídvég Bay Jenő, Dencsháza Poór 
Mihály, Kisharsány Szabó Gyula, Kórós Nagy Ákos, 
Maty Meleg Dezső, Nagyváty Karancsy István, Pécs 
Pap Ákos, Yajszló Kemenczky Károly. Kecskeméti egy-
házmegye : Czegléd Mészöly Győző, Holló Géza, Kecs-
kemét Kovács Zoltán, Kiskunhalas Bagó Bálint, Kiskun-
félegyháza Tóth Lajos, Kocsér Kővári László, Nagykőrös 
(Patonay) Szalontai Ferencz, (Bakó) Joó Imre, Szolnok 
Szőnyegi Sándor, Törtei Székely István, Jászberény 
Gócza József, Jászkisér Molnár Sándor, Vezseny Jóba 
József. Külsősomogyi egyházmegye : Balatonendréd Varga 
György, Gyönk Gyimóthy Jenő, Büssü Pánczél Imre, 
Kazsok Nagy Gyula, Nagybábony Szűcs Lajos, Som 
Benedek László, Tolnanémedi Küdar Dezső. Pesti egy-
házmegye : Budapest B. Pap Lajos Kálvin-tér, Muraközy 
Gyula Kálvin-tér, Buday Gergely Buda, Tóth János 
VI—VII. ker., Megyercsy Béla Ifj. e. titkár, Barát Jó-

zsef Ifj . e. titkár, Kónya Gyula Zugló, Sipos Mihály 
Kőbánya, Patay Pál h. o. s. 1., ifj. Szabó Aladár h. o. s. 1., 
Újhelyi Jenő h. o. s. 1., Deme László Diák szöv. titkár, 
Nagy Sándor skót misszió, Viktor János Lorántffy Zs. 
misszió, Kovácsy Sándor Budapest, Óbuda Kálmán Far-
kas, Erzsébetfalva Pápay István, Kispest Balogh József, 
Mogyoród Jánosi György, Pestszentlőrincz Varga Géza, 
Pestújhely Czanik Béla, Rákosliget Harsányi Pál, Rá-
kospalota Mányoky Sándor, Pap Gusztáv, Rákosszent-
mihály Biberauer Tivadar, Újpest Báthori Dániel, Vecsés 
Gombos Lajos, Veresegyház Tóth Pál. Solti egyház-
megye: Dunapataj Szabó Géza. Dunavecse Pál Dezső, 
Fülöpszállás Gubacsy Gábor, Kiskunlaczháza Batta Ár-
pád, Kunszentmiklós Dusza Béla, Ráczkeve Koroknay 
István, Solt Orosz László, Szabadszállás Szigethy Károly, 
Szeremle Vincze Lajos. Tolnai egyházmegye: Bölcske 
Huszár Sándor, Dunaszentgyörgy Szőnyi József, Őcsény 
Berónyi István, Tolnaváralja Kozma Károly, Szekszárd 
Herczeg József . Vértesaljai egyházmegye: Baracska Ko-
vács Gyula, Bicske Munkácsy Lajos, Kápolnásnj ék 
Paksy Sándor, Páty ifj. Somogyi Kálmán. Utasíttatnak 
a segédlelkészek, hogy fenti állomási helyeiket f. évi 
november hó 15-én elfoglalják és annak megtörténtéről 
a Püspöki Hivatalhoz ós illetékes Esperesi Hivatalukhoz 
jelentést tegyenek. Budapest, 1915 okt. 24. Takács Jó-
zsef. egyházkerületi jegyző. 

Egy levél hatása. Kájel Endre brünni tábori lel-
kész nem régen közölt levelének igen megható végét, 
melyben „feltörő zokogással" kér minket, hogy küld-
jünk lelki táplálékot katonáknak, sebesülteknek, egy 
olvasónk a máramaros ugocsai ref. egyházmegye köz-
gyűlését követő közebéden felolvasta avval, hogy a nem 
is teljes számban ott lévők adakozzanak e czélra s 
mintegy két perez alatt 40'80 K-át adtak össze lelké-
szek és világiak. Ugyanerre a czélra a királyházai és 
tekeházai ref. hívek is adakoztak e levél hallásának 
hatása alatt. Budapestről Nv N. 50 K-át küldött erre a 
czélra, dr. K. I. pedig 50 Újtestamentumot. 

ISKOLA. 

Uj főgimnáziumi tanár. A pápai főgimnáziumban 
a nyugdíjazás folytán megüresedett egyik rendes tanári 
állásra az e hó 18-án tartott egyházkerületi közgyűlés 
egyhangú fölkiáltással Császár Élemér oki. tanárt vá-
lasztotta meg. 

Tanári székfoglaló. Czeglédy Sándor, a pápai ref. 
theol. akadémiának nem régiben választott kiváló ifjú 
tanára e hó 17-én tartotta meg székfoglalóját a főiskola 
dísztermében „Izrael vallásának Mózes előtti elemei" czí-
men, szépszámú hallgatóság előtt. Az egyházkerület 
nevében Németh István püspök, a tanári kar nevében 
pedig Csizmadia Lajos igazgató üdvözölte az új tanárt. 

A Baár-Madas ref. felsőbb leányiskola október 
30-án d. u. 5 órakor reformácziói emlékünnepet tart a 
következő műsorral: 1. Haydn: Tied az ügy, oh Jé-
zusom. Éneklik az intézet növendékei. 2. Nem hagyjuk 
el a bibliát. Szavalja Grtinn Margit I. o. 3. a) Liszt F.: 
Adagio. Zongorán előadja Deréky Sarolta V. o. b) Liszt 
—Schubert: Capriccio. Zongorán előadja Szenczy Vilma 
V. o. 4. Ünnepi beszéd. Tartja dr. Patay Pál, az intézet 
vallástanára. 5. Liszt F.: Legenda. Zongorán előadja 
Lersch Mária, a továbbképző-tanfolyam növendéke. 6. 
Farel és Kálvin. Szavalják Markovich Edith és Cary 
Mária VI. o. növendékek. 7. Stojanovits: Szállj imánk 
az ég urához. Éneklik az intézet növendékei. 8. Ima. 



EGYESÜLET. 
A debreczeni nagygyűlések. A Magyar Prot. írod. 

Társaság és az Orsz. Ref. Lelkészegyesület gyűlései a 
tagok és Debreczen város közönségének élénk részvé-
tele mellett folytak le. A gyűléseket megnyitó közös 
istentiszteleteken a debreczeni nagytemplomban Geduly 
Henrik püspök imádkozott és Futó Zoltán szentesi es-
peres-lelkész prédikált. Szerdán d. e. a MPIT. gyűlése 
volt Hajduvármegye székházának dísztermében dr. Zsi-
linszky Mihály v. b. t. t. elnöklete mellett. Az üdvöz-
lések után az elnök tartott nagyhatású felolvasást Tisza 
Kálmán egyházi működéséről. Dr. Szöts Farkas titkár 
referálta az ügyeket. A gyűlés kimondotta egy prot. 
nyomda és könyvkiadóvállalat felállításának szükséges-
ségét. Az elhunyt elnökök: dr. Antal Gábor, dr. Bak-
say Sándor püspökök emlékét jegyzőkönyvileg megörö-
kítették. A megüresedett két lelkészelnöki tisztségre dr. 
Baltazár• Dezső és Petri Elek püspököket, titkárnak a 
20 évi működés után lemondott dr. Szöts Farkas helyére 
Raffay Sándor budapesti ev. lelkész, a Prot. Szemle 
szerkesztőjévé ismét dr. Ravasz László kolozsvári theol. 
tanárt választották. Szerdán délután az ÜRLE. tartotta 
gyűlését a megyei székházban. A gyűlést dr. Baltazár 
Dezső püspök elnök nagyhatású beszéddel nyitotta meg. 
Elhatározták, hogy a Kálvineum-alapból kétszázezer ko-
ronát jegyeznek hadikölcsönre. A reformáczió négyszá-
zados emlékünnepét a második Kálvineum (leányárvaház) 
a Prot. Szövetség megalkotásával, a magyarázatos biblia 
kiadásával és kongresszussal ünneplik. A kormánytól 
családi pótlékot kérnek a lelkészek számára és felhívták 
az elnököt arra, hogy indítson mozgalmat az amerikai 
magyarság hazatelepítésére. A régi tisztikart közfelkiál-
tással újból megválasztották. 

A Budapesti Ref. Keresztyén Ifjúsági Egyesölet 
október 31-én, este 7 órakor, a ref. theol. akadémia 
dísztermében családi estélyi rendez az alábbi műsorral: 
1. Közének. 2. Ima. 3. Elnöki megnyitó: B. Pap István, 
a BRKIE. elnöke. 4. a) Chopin: Polonaise; b) Horváth : 
Magyar ábránd; zongorán előadja Boltené-Bruck Paula. 
5. Dürner Gy.: Viharban; előadja a ref. theol. aka-
démia énekkara. 6. Az olasz harcztéren: Sz. D. had-
nagy. 7.(a) Mendelssohn: Winterlied; b) Schubert: An 
Sylvia. Énekli Martin Anna ; zongorán kíséri Vavrinecz 
Mártha. 8 Magyarok: Kiss Menyhérttől. Szavalja Tóth 
Rezső. 9. Erős várunk . . . Férfikarra átírta: Á. B. Énekli 
a ref. theologusok énekkara. 10. Bibliamagyarázatot tart: 
Barát J., titkár. 11. Közének. Belépőjegyek : családjegy 
(3 személyre) K 1.20; személyjegy 50 fillér; fiatal-
embereknek 40 fillér. 

GYÁSZROVAT. 
Wallandt Károly volt csikóstöttösi ev. lelkész 

nyugalomba vonulásának 4-ik, életének 67-ik évében, 
október hó 16-án elhányt. 

Szabó István dr. gödöllői ügyvéd, tartalékos had-
nagy, az északi harcztéren hősi halált halt. Barátai, 
Técsy Gyula táblabíró kezdeményezésére, gyűjtést indí-

tottak hazaszállítási költségének fedezésére. Az elesett-
ben Szabó Balázs alsónémedi lelkész testvérét gyászolja. 

Lapunk felelős szerkesztőjét és családját újból 
súlyes vesteség érte. Sógora, dr. Parragli Elek gyönki 
körorvos, tart. honvéd főorvos az olasz harcztéren kapott 
súlyos betegség folytán a laibachi kórházban f. hó 23-án 
43 éves korában meghalt. Hazaszállítás után a duna-
szentgyörgyi családi sírboltba f. hó 31-én tér nyugalomra. 

Benkö Gábor ref. koll. helyettes tanár, a cs. és 
kir. 2-ik gyalogezred tart. hadnagya, századparancsnok, 
a II. oszt. ezüst vitézségi érem tulajdonosa f. évi szept. 
hó 30-ára virradólag a potjesowle-i harczban szivén 
szúrva, élte 29-ik évében, két évi tanári munkásság 
után hősi halált halt. Bajtársai Potjesowle helység nyu-
gati kijáratánál temették el. 

Szappanos Mihály iparos, a kecskeméti ref. egy-
ház presbitere f. hó 18-án életének 56-ik évében vá-
ratlanulelhunyt. Az elhunytban Szappanos Károly a theol. 
főiskola IV. é. hallgatója atyját gyászolja. 

Rocsek József, a kiskunhalasi ref. főgimnáziumnak 
21 éven át — 1888-tól 1909-ig — volt tornatanára, 
életének 70. esztendejében rövid szenvedés után meghalt. 

Áldott legyen emlékezetük! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK, 
Több beküldött czikk késedelmes közléséért elnézést ké-

rünk. A ker. gyűlés és ezzel kapcsolatos ünnepélyekről szóló 
tudósítások vártak siirgős közlésre. 

Felelős szerkesztő: B. Pap Is tván. 

HIRDETÉSEK. 

E R Z S É B E T K I R Á L Y N É SZÁLLÓ 
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 felszerp't hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

KUNZ JÓZSEF ÉS TÁRSA 
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, úr i es női divatczikkek ké-
pes árjegyzékét kívánságra bárkinek küldjük 



P 6 V I Z C i visszafizetem, ha 
tyúkszem, szemölcs, 
börkeményedéseit 
, , R i a - b a l z s a m " 3 nap alatt gyökerestül bS 
nem irtja* Ezrekre menő hála- és kösxönoiralok. 
Ára I k o r . , 8 tégely 2ty2 k o r o n a . 
Ria-míivek Kassa, I. Postafiók 12/P 

PAPÍ ES POL-
GARI SZABÓ CSUHA ANDRÁS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

RIEGER OTTO g ő z ü z e m r e be rendeze t t csász. 
és kir. udvar i o r g o n a g y á r a . 

Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 
(Koronázási templom i alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti-u. 29. sz. 
csász. és kir.. ndv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józseírend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszla légnyomású, csörendszerű (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2uOQ-nél több orgonát szállított, 
közte a király orgonáját, a ineiy mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, villanyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmórsékeltebb 
árban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

B lelhész uralt 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 17V2 cm magas és 11 cm széles. 
Vászon- és félbörkötésben . . 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 

h jzzánk juttatni szíveskedjenek. 

Sebesült KatonáK szóraKoztatására különösen alkalmas 
a „Koszorú" czímen eddig megjelent 210 fűzet, melynek 
ára számonkint és példányonkint 8 fill. — Ha egyszerre 
legalább 500 példány (40 kor. értékű) lesz megrendelve és 
a pénzt előre megkapjuk, 25%-os árengedményt adunk, de 
a postaköltséget a megrendelő viseli. A füzeteket a „Ref. 
egyetemes konvent" által sebesült katonák részére kijelölt 

számokból válogatjuk egybe. 

HornyánszKy Viktor Könyvkiadó-
hivatala Budapest,V., AKadémia-u.4. 

HÁBORÚS ÚJDONSÁGOK! 

„Jöjjön el a Te országod!" 
Egyházi beszédek a világháború idejéből. írta J á n o s i 
Z o l t á n . Ara fűzve 3 K. Vászonkötésben 5 K. Portóra 20 f. 

Isten igéje a háborúban. 
Templomi beszédek néhány imádsággal. írta F ü l ö p Jó-

z s e f . Ára 3 K 50 f. Portó 20 f. 

Tábori énekeskönyv. 
Ref. katonafiaínk részére. Összeállította U r a y S á n d o r . 
Ara 36 f, Í0 darab megrendelésénél 32 f, Í00 darab meg-

rendelésénél 27 f. 

Isten a mi erősségünk. 
Egyházi beszédek a nagy háború idejéből. írta B o k r o s s 

E l e ki Ára 1 K. Portó 10 f. 

Háborús idők imádságos 
könyve. 

írta S Z Ó l n o k y G e r z s o n . 3-ik kiadás. Ára vászon-
kötésben 1 K. 10 darab megrendelésénél 90 f, J00 darab 

megrendelésénél 75 f. 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
t l r Z ^ i i ' DEBRECZENBEN. 
Kapha tóK: 

A l e g j o b b 
kálvhákat és kandallókat 

cná.msáLxd és királyi 
udvari szállító H E Í 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 
osak ezze 

a T ó d ő -
i*gy gyei 

Prospektnsok és költségvetések Ingyen és bérnentva. 
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 e i é r i a u t o s a Í O . m x . 

Elo6 magyar órmjyár gözert-
bérendezótsel. 

Torony-órák 
palota-^ városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

EU1ÜLLER J Á N O S 
utóda M A J E R K A R O L Y 

Budapest, VII., TfiOkOly-űff 52. 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek Ingyen. 
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Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
cs. és kir . udv. hangszergyáros, 

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek sib. szállítója. 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: ÖntBház-u. 2. Telefon: 81—20. 

Ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minő-
ségi! húros, vonós, fuvó- és ütő hangszereit. 

Speczialista: vonós- és fuvóhangszerek készítéséhen 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 
= = 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. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és k i tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

H A N GYA 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mill ió korona 
évi árúforgalommal. 

LEGÚJABB THEOLOGIAI ÚJDONSÁG. 
RÉVÉSZ IMRE. Dévay Biró M á t y á s t an í tása i . Tanul 

mány a magyar prot. theologia gondolkozás kezdeteiből 5.— 

EGYÉB THEOLOGIAI ÚJDONSÁGOK: 
BERNÁT ISTVÁN. Az igazi é le t fe lé 1.20 
KIRNER A. BERTALAN. B e t e g á p o l ó lelkész m u n k á j a 

a v i l á g h á b o r ú b a n —.50 
— Miér t v a s á r n a p ? Miért nem s z o m b a t ? . . . . —.50 
KISS GÉZA. Új M a g y a r o r s z á g é s ke resz tyénség . . 1.— 
LUKÁCSY I. Krisztus v i s sza jöve te le . Fűzve 4.20 ; kötve 5 — 
M a g y a r keresz tyének n a p t á r a 1916. évre . . . . . —.50 
NAGY IMRE. Egy év a szószéken . Egyházi beszéd 

vázlatok 2.— 
P r o t e s t á n s papok é s h i tok ta tók z s e b n a p t á r a 1916 ra 1.40 
DR. SZABÓ ALADÁR. Jézus é le te . Fűzve 3.— ; kötve 5 — 
IFJ. SZABÓ ALADÁR. A b o l d o g s á g fel té te le i . (Hat 

elmélkedés) 1.— 
IFJ. VICTOR JÁNOS. Jézus öna rczképe í . (Nyolcz elmél-

kedés) 2.— 

HÁBORÚS EGYHÁZI IRODALOM : 
BIRTHA JÓZSEF. Háborús beszédek és imák . . . —.50 
FÜLÖP BÉLA. Búcsúzta tók . Hadban elesettek felett . 1 — 
KISS JÓZSEF. Egyházi beszédek v i l ágháború ide jén 3.40 
Dr . LENCZ GÉZA. Beszédek és imák háború i a lka l -

m a k r a . II. kötet 5.— 
LUKÁCSY IMRE. ímé h a m a r e l jövök. Egyházi beszédek 1.80 
SOÓS KÁROLY. Isten és haza mindenünk . . . . 1.20 
SZAPPANOS GY. I s tenre bízom m a g a m a t . Egyházi be-

szédek háborús időben . . . 3.— 
SZENTKIRÁLYI K. I m á d s á g o k és beszédek h á b o r ú s 

időben I. kötet. —.80; II. 1.— ; III. 2 - ; IV. . . . 2.60 
SZÜTS L. Egyház i beszédek h á b o r ú s a l k a l m a k r a 1.20 
VARGA L. I m á d s á g o k templomi haszn . háb. időben 4 — 

HÁBORÚS IMÁDSÁGOSKÖNYVEK: 
BIRTHA JÓZSEF. Őrangyal . Imakönyv katonák és itt-

honmaradottak számára —.30 
KERESZTESI KÁROLY. Ima, s z ü k s é g s háború ide jén —.25 
KOLLONNAY LÁSZLÓ. Nehéz órák . Imakönyv itthon-

maradottak számára —.20 
MURÁNYI JÁNOS. Szünte len i m á d k o z z a t o k ! . . . - . 2 0 
SZAPPANOS GYULA. I m á d s á g o k o t t h o n m a r a d o t t a k 

r é s z é r e —.24 

Kaphatók: 

Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 6 2 8 1 2 . 



PROTESTÁNS 

LAILAP 
Megje lenik 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 kiadó: 

A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B I L K E I P A P ISTVÁN. 

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

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, 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. 

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 Könyvéből : Isten fiai. Marjay Károly. — V e z é r c z i k k : Válasz a Lelkószegyesületnek. Bernát István. 
— Második ez ikk: Tisztújítás az Irodalmi Társaságban. Sebestyén Jenő. — T á r c z a : Harangszó. K—//. — B e l f ö l d ; 
A dunamelléki ref. egyházkerület közgyűlése. II. K. Konferenczia a gyermekek evangéliumi keresztyén neveléséről. 
p. p. — I roda lom. — Egyház . — Iskola . — Szerkesz tő i ü z e n e t e k . — Hi rde t é sek . 

Az Élet Körevéből. 
Isten fiai. 

„Lássátok, mily nagy sze-
retetet adott nékünk az Atya, 
hogy Isten fiainak nevezte-
tünk ! A világ azért nem is-
mer minket, mert nem ismerte 
meg Őt." (Ján. I. lev. 3.x.) 

Isten fiai! Beszédünkben, igehirdetésünkben oly 
sokszor dobálódzunk e kifejezéssel, a nélkül, bogy ér-
telmének igazi mélységét átgondolnánk. János apostol 
az Isten szeretetének legnagyobb mértékét emberi szóval 
ebben a névben és tényben tudja kifejezni. A bizony-
ságok fellegének ez a legáthatóbban ragyogó része. 
„Neveztetünk", nem mi adtuk magunknak ezt a nevet, 
sem a világ fiai, hanem az örökkéváló Atya. 

Itt, a földi világban nincs szorosabb, felbonthatat-
lanabb társadalmi együvétartozandóság a családnál. Az 
atya elűzheti tékozló üát, kizárhatja szivéből, vagyonából, 
azért csak fia marad az néki. A fiú is látszólag szét-
szakíthatja a családi élet kötelékeit, de azt a tényt meg 
nem történtté nem teheti, hogy Ő atyjának véréből való 
vér. A család felbonthatatlan társadalmi tényező. 

Isten és az ő fiai között is ilyen belső, mondhat-
nánk biologiai alapokon nyugvó együvétartozandóság 
van. Jobb kifejezés hiányában — a földihez való hason-
lóság alapján — Isten családjának nevezi ezt János is. 
« A család alapítója szabad elhatározásból az atya. 

A fiaknak a családi életbe való belépése nem a név-
adáson alapszik, hanem az élet legrejtettebb kezdetéig 
visszanyúló éZeíadásbati. A fiúvá fogadás a földi életben 
is csak fikczió, ha nem az életadásból fakad. Legnagyobb 
mélységében, mint biologiai törvényt értette meg a zsol-
táros is, a mikor így ír: „Az Úr mondá nékem: Én 
fiam vagy te; én ma nemzettelek téged" s elébe teszi : 
„törvényül hirdetem". 

Igenis, nemcsak a szerelmes Fiúra áll ez a tör-
vény, hanem mindnyájunkra, ha bejutunk az Isten belső, 

bizalmas családi körébe. Azért vagyok fiú, mert életemet 
az Atyámtól nyertem. Lássátok, ezért, ebben adta az Isten 
hozzánk való szeretetének titokteljes nagyságát. 

Ebben, mert testiek voltunk, testtől születvén, de 
az egyszülött Fiú drága vérének hullása szegény lel-
künknek lőn tisztulása. Ujjászült lelke titkos kegyel-
mével, így fiákká magasztalt, felékesített, lelki szerel-
mével. 

Az Isten fiai így váltak kétszer szülöttekké. E má-
sodszori születés mondhatatlan módon az Atya tényke-
dése ma is. 

A világ ezt a genezist mindig kétségbevonta. Ez-
után se ismeri el ennek még a lehetőségét sem. Az 
apostol indokolása látszólag igen egyszerű : „mert nem 
ismerte meg Őt". A ki nem ismerte meg a Fiút, nem 
ismerhette az Atyját sem. A régi Károli-fordításban az 
„ismer" igének van egy másik értelme is, jelentvén az 
élettámasztás aktusát. A kik az újjászületés, azaz fiúvá 
nemesíttetés proczesszusán át nem mentek: a maguk 
egyéni életében nem „ismer"-tók meg az életet támasztó 
Atyát, nincs tehát sem joguk, sem módjuk e „ titok "-ról 
beszélni sem. Itt a negáczió nem is álláspont, hanem e 
legfenségesebb lelki élménynek abszolút hiánya. 

Ez a világ és a teremtett mindenség ilyen érte-
lemben várja sóvárogva az Isten fiainak megjelenését. 
A mi magyar földünknek szegény elpusztult fiai helyett 
ilyen fiakra volna égető szüksége. A sóvárgás megvan. 
Jöjjenek a fiak ! Ámen. 

Marjay Károly. 

Kálvin b r o n z b ó l vert , igen 
sikerült plakettje öt 
korona árban meg-
rendelhető a Kálvin-

Szövetség titkári irodájában (IV. ker., Molnár-
utcza 17. szám). 



VÁLASZ A LELKÉSZEGYESÜLETNEK. 

A Debreczenben megjelenő Lelkészegyesület felel 
e lapban Az Igazi Kálvinizmusról megjelent tanulmányra. 
Szokása szerint vádolja a Pr. E. és I. L.-ot, liogy a 
Kálvineum-ünnep sikereinek megrontására tör, kijelenti, 
hogy a Kálvin-Szövetség, mint kívül álló tényező, nem 
bír igénnyel arra, hogy beavatkozására reflektáljon, de 
e lenéző megjegyzést mégis jóvá teszi azzal, hogy felel, 
nehogy hallgatását beismerésnek mondhassák, 

Á felelet lényege az, hogy jogosultnak jelenti ki 
a P. E. I. L. által megrótt komitácsi hangot, mert sze-
rinte e lap is csak így ír. Védi Zoványit azért, mert 
nem a bibliát, hanem csak Kálvint bírálta. Állítja, liogy a 
Világot nem ajánlotta, de ha ezt tenni kellene, inkább meg-
tenné, semhogy az Alkotmányt dicsérje. Megtenné pedig 
azért, mert, ha a Világ szélsőséges is, de mindig libe-
rális. A szabadkőművességhez a L—t szerkesztőségének 
semmi köze. Ez egyébiránt tisztességesebb irány a je-
zsuitizmusnál. Azt nem is igyekszik czáfolni, hogy az 
iskolák államosításának híve, védi a debreczeni egyetem 
tekintetében elfoglalt álláspontját, pártpolitikához semmi 
köze s a koalicziót is csak azért támadhatja, mert ez 
nem pártpolitika. A főszerkesztő — Baltazár püspök úr 
— politikai elveit nem változtatta, ép azért a szocziá-
lizmussal sem elegyedett mélyebb barátságba, mint a 
függetlenségi párt. Kárhoztatja a Kálvin-Szövetség veze-
tőit, a melyek ma is a reakcziós irány hívei s aztán a 
lutheránusokat kiszolgáltatva a P. E. I. L.-nak, rövi-
desen elintézi a Neumann-féle hirdetés ügyét s abból 
a mit mond, kilátszik, hogy csekély dolognak tartja a 
felzúgó lelkiismeret megnyilatkozását a posztócsalással 
vádolt Neumann ellen. Kijelenti azt, hogy látott már 
dühösebb fellegeket is és büszke önérzettel, de kevés 
jogosultsággal tiltakozik az ellen, hogy a P. E. I. L. 
erkölcsi színvonalát a Lelkészegyesületével összemérjék. 
Azután jó tanácsot ád a belátásról, a kevesebb irigy-
ségről, szeretetről, végül a czikket befejezi az az ön-
érzetes kijelentés, a melynek szükségét, úgy látszik, 
érezte, „hogy frázisokkal nem éltek, mert ők oly egy-
szerűek, mint a milyen egyszerű igazságuk.8 

Ehhez a válaszhoz azonban csatlakozik még egy 
másik is, lóvén a Lelkészegyesület főszerkesztője inkább 
a szónak és tettnek, mintsem a tollnak embere. A válasz 
a kellemetlenkedők kiküszöbölése a protestáns irodalom-
nak választmányából, György Endre szép felszólalása 
ellenére is, az igazi szabadelvűségnek és protestáns 
hagyományoknak eléggé kis dicsőségére. 

Ki kell jelentenünk, hogy e válasz reánk nézve 
nagy csalódásnak, sőt szomorúságnak forrása lett. Azt 
talán felesleges is megjegyezni, hogy nem az irodalmi 
társaságból való kitessékelés miatt, mert hiszen a Ma-
gyar Tudományos Akadémia kapui azért még mindig 
nem zárultak be előttünk. A megütődés és csalódásnak 
igazi forrása az, hogy e kijelentések után még erősebb 
az a meggyőződésünk, hogy a debreczeninek keresztelt 

irányzat nemcsak ellentétes az igazi kálvinizmussal, ha-
nem protagonistái a válasz tanúsága szerint mégcsak 
elfogadható okokat sem tudnak felhozni annak a romboló 
munkának védelmére, melyet annyi kitartással s bizo-
nyára nem igazi kálvinista fel ttinnivágy ássál folytatnak. 
Vannak ilyen okaik, de azokat bevallani nem merik s 
így a válasz nemcsak a régi vádakat erősíti, hanem 
újaknak is ad táplálékot. Tagadni igyekszik a tényeket, 
a melyeket a L—tre hivatkozva bizonyított az Igazi 
Kálvinizmusról írt tanulmány szerzője. Mit szólnak ahhoz 
olvasói, ha felületességük és rövid emlékezetükre spe-
kulál, azt eldönteni nem a mi feladatunk. Annyit azon-
ban állítanunk kell, hogy a P. E. I. L. mindig igyekezett 
a nagy egyházi és erkölcsi kérdéseket komolyan, becsü-
letes tartózkodással és tisztelettel tárgyalni. Czikkei a 
mosdatlan támadásokra okot nem adtak. A L—t azonban, 
úgy látszik, a naturam expellas hatása alatt meggyőző 
erőt tulajdonít az ízetlen durvaságoknak és azt hiszi,, 
hogy kopott frázisai kapaczitáló erővel bírhatnak. 

A Zoványi-ügyben a következetlenséget czáfolni 
nem bírja. Az iskolák államosításánál nem meri hangoz-
tatni a református szempontokat, melyeket figyelmen 
kívül hagy. De úgy ezekre, valamint a hitelvi ortho-
doxiára és egyéb, a dogmákat érintő kérdésekre hiva-
tottabb tollak fognak felelni az enyémnél. Meg lévén 
azonban támadva a sorok között, mint reakcziós, illibe-
rális, a ki, mint ilyen, a haladásnak és modern fejlő-
désnek ellensége, kénytelen vagyok egy pár megjegy-
zésnek helyet kérni. 

A mennyiben a L—t főszerkesztője annak idején 
a koaliczió támogatói közé tartozott és azt támadni 
csakis bukása után tartotta időszerűnek, e téren való 
szereplésének részleteivel és okaival e helyen már azért 
sem foglalkozunk, mert az országos politikát lehetőleg 
ki akarjuk zárni ott, a hol másféle érdekekről van szó. 
Annyit azonban meg kell jegyeznünk, hogy ha szerinte 
mindaz, mi a parlamentinek nevezett kormányrend kere-
tében a hatalmon levő párt ellen irányul, bűnös, hely-
telen és kiirtandó, kétségkívül szakított a liberálizmussal 
és besorozta magát a legmerészebb reakcziósok közé. 
Szakított természetesen a szabad kutatás és a becsületes 
meggyőződés kálvinista axiómáival is. 

Tagadják a szabadkőművességgel való közösségü-
ket. De az az izzó gyűlölet, mellyel a más véleményen 
levőket minden igaz ok és jogosultság nélkül újból és 
újból támadják a Mezőfiékkel való ölelkezés és az ig^zi 
építő szocziális munkának legalább a nagy tömegek 
tekintetében való teljes hiánya, a liberálizmusnak az a 
felfogása, mely csak a rombolás jogát veszi igénybe^ 
de építeni nem tud, vagy nem is akar, meg nem czá-
folhatóan bizonyítja azt, hogy meggyőződésüket és tak-
tikájukat ugyan onnan merítik, a honnan az elbukó 
Francziaország közélete legújabban táplálkozott s a mely 
tényezőknek hatása alatt Olaszország népe a hitszegésre 
biratván rá s becstelenség és elbukás örvényébe került. 

Beszélnek építő, beszélnek újjáteremtő munkáról,. 



a tisztességgel képviselt álláspontok megbecsüléséről, 
de ez állításaiknak cselekményeik ellentmondanak. A nép 
érdekeinek felkarolása körül mily eredményekre tudnak 
reámutatni ? Hol vannak a színig telt templomok, a fel-
sarjadó erők, a tudatos vallásosságnak jelei? Hol van-
nak azok az általuk indított mozgalmak, melyek a ter-
jedő bűnös irányok erkölcstelenségét megbélyegezve 
fülébe zúgnák a rövidlátó materiálistáknak, hogy taná-
csaikat követve el kell veszni az egyháznak és nem-
zetnek, bármilyen múltra hivatkozhatnak is ? Az anyagi 
érdekeknek a Krisztus tanításaival annyira ellenkező 
felmagasztalása, tudjuk hová vezet. Megbontja a társa-
dalom békéjét, lehetővé, sőt szükségszerűvé teszi az 
elkeseredett kitöréseket. Kiküszöbölvén a méltányosságot 
és szeretetet a társadalmi rend oszlopai közül, ép úgy 
anyjává lesz a pusztulásnak és féktelenségnek, mint a 
korlát nélküli hatalom. Nem tudjuk felfedezni, hogy azt 
a befolyást, mely kezükben van, miért nem használják 
fel egyszersmind a föld népének erkölcsi és. gazdasági 
emelésére is? Miért nem törekednek épségben tartani 
a milliók benső világát, utat mutatván nekik a modern 
társadalmi élet bonyodalmai és szaporodó kísértései 
között ? Mit tettek, vagy fognak tenni a végzetesen 
szaporodó elválások és áttérések korlátozására ? Mit 
azoknak a veszedelmeknek elhárítására, melyek a keresz-
tyén családot a polgári törvénykönyv közzétett javaslata 
szerint fenyegetik? Nem veszik-e észre, hogy ha izgat-
ják a lelkészeket arra, hogy dobják el maguktól az 
„evangéliumi szegénység rongyaita vagyoni előnyt fölé 
helyezik minden egyébnek és így kiejtik a lábuk alól 
azt a talajt, a melyen egyedül állhatnak meg — a 
bibliát. 

Alig pár nappal azután, hogy magukat az igazi 
kálvinizmus egyedül jogosult értelmezőiként adják ki — 
szégyennel és mély szomorúsággal írjuk e sorokat —, 
nyíltan pártfogásukba veszik az istentagadókat, azt a 
meggondolatlan kijelentést téve közzé saját lapjukban 
Ravasz Lászlóval, a Protestáns Szemle szerkesztőjével 
szemben, hogy a protestánsok kívánalmaik végrehajtását 
csakis a zsidó szabadkőművesekkel együtt érhetik el. 

Legyen meggyőződve a L—t, hogy alaposan csaló-
dik. Ezekkel a szövetséges társakkal a protestántizmus 
diadalát előkészíteni nem fogja. Mert a mit ők protes-
tantizmusnak akarnak keresztelni, attól a valódi protes-
tántizmus igazán messze és távol áll. De hol veszi a 
főszerkesztő úr egyáltalában a jogot ahhoz, hogy ilyen 
szövetségeseket kössön ránk, hol és mikor kapta meg 
erre a felhatalmazást, vagy talán olyan püspöki kon-
ferenczián, mint a múltkori, a hol a Magyar Bank — 
mily finom erkölcsi érzésre vall ez — segítségével igye-
kezett a hadikölcsön dolgát dűlőre vinni ? Ez ellen a 
szövetség ellen egyházunk vérrel ós becsülettel meg-
szentelt hagyományai nevében tiltakoznunk kell. Tilta-
kozunk annál inkább, mert itt nem is zsidó, hanem az 
Istent megtagadó Világ embereivel való szövetségről 
van szó. A zsidó jelzőnek odatétele, úgy látszik, csakis 

azért volt szükséges, hogy ezen az áron sértetlenséget 
és salvus conduclust biztosítsanak munkatársaiknak. Re-
mélik, hogy ily módon a fekete reakcziósok, már mint 
mi, vagy megriadunk, vagy támadva azt a tábort, a 
melyben zsidók is vannak, az illiberális irányzat hírébe 
sikerül bennünket keverni. Csakhogy ehhez a munkához 
az igazi zsidóságnak, Mózesnek és a Sulchan Aruchnak 
ugyan semmi köze. Ellenben hivatkozhatunk elsőrangú 
tekintélyekre magának a zsidóságnak köréből, ilyenek 
Zollschan, Ruppin, Theilhaber, Pasmanik, Marcuse és 
a többi, hogy ez az irány az, mely a zsidóságot az ör-
vény szélére sodorva, a lét és nem lét nagy kérdése 
elé állította. 

A debreczeniek szózatuk végén atyai tanácsokban 
részesítenek bennünket. Több szeretetet és több belátást 
kívánnak nekünk és örömüket fejezik ki azon, ha az 
alkotások terén mégis találkozunk. 

Ha jobbot nyújtanak felénk, leküzdve a háborgó el-
lenszenvet, elnyomva a durva támadások miatt érzett fel-
indulást, igyekezünk elfogadni. De ennek oly feltételei 
vannak, a melyek elől ki nem térhetünk. A békés és 
egyetértő munka megköveteli az ellentéteknek kiegyen-
lítését, mert enólkül az gyümölcsöző nem lehet soha. 
Ebben az irányban megtesszük az első lépést. Fel-
hívjuk Debreczen vezető embereit, vegyenek részt egy 
olyan nyilvános vitában, a mely az ellentétes kérdé-
sek eldöntésére lesz hivatva. Ez a javaslat, a mint 
azt igen jól tudják odaát, nincs preczedens nélkül egy-
házi életünkben. Akkor ki fog derülni, mi az igazi kál-
vinizmus, mert sorra vehetjük és alaposan megtárgyalhat-
juk a bennünket elválasztó elvi és dogmatikai kérdéseket. 
E mellett nyílik alkalom annak részletes tárgyalására 
is, vájjon mindig kárhozatos és elítélendő-e a „reak-
czió", a mikor a maga idejében a protestántizmus is a 
legerősebb reakczió volt az akkor divatos áramlatokkal 
szemben. 

Tárgyalás közben kitérhetünk, sőt ki is kell tér-
nünk a szabadelvűség igazi és bizonyos be nem vallott 
törekvések által meg nem hamisított értelmezésére. Ennek 
keretében arra, mit tettek az általuk uralt áramlatok a 
nép nagy tömegének, a falunak érdekében. Annyit itt 
is kijelenthetünk, hogy a fejlesztő tevékenységnek tisz-
tán a nagyobb városokban való konczentrálása ellenkezik 
az igazi demokrácziával és szabadelvűséggel, mely a 
széles alsó rétegek gondozásával nyerte meg annak ide-
jén a szíveket. Körvonalaznunk kell egyházunk szerepét 
a szocziális téren, megállapítani a keresztyén szellemű 
szocziálizmus körét, feladatát és eszközeit. Ezzel kap-
csolatban lehetetlen lesz elkerülni annak a befolyásnak 
vázolását, melyet a kapitalizmus a népek sorsára nem-
csak a gazdasági téren, hanem az uralkodó rétegek fel-
fogásának módosításánál is kifejt. Ide fog tartozni annak 
a körvonalozása is, hogy az úgynevezett egyházi mer-
kantilizmus, a pénznek és anyagi érdekeknek mindenek 
fölé helyezése, milyen hatással kell, hogy legyen az 
illető egyházak benső életére, miként kell befolynia jövő-



jük eldöntésénél. A belmisszió feladatának megállapítása 
után meg lesznek adva az alapok arra, hogy egybe-
állíthassuk a haladásnak, a fejlődésnek, a sokat em-
legetett evolucziónak igazi lényegét, czéljait és eszközeit. 
A protestantizmusnak viszonya a szabadkőművességhez 
és különösen annak a latin népek által követett ága-
zatához, azt hisszük, oly feladat, a melynek megvitatása 
elől épen a debreczeniek térhetnek ki legkevésbbé. 

Ha ezeket Isten segítségével sikerül megoldani és 
Kálvin szelleme által befolyásolva az új feladatok el-
intézését a régi elvek alapján előmozdítani, akkor, remél-
jük, új élet hajnala derül reánk. Épülnek újra temp-
lomok, megerősödik a keresztyénség hatalmába vetett 
hit, fel fog támadni újból a sorvadásnak indult kálvinista 
önérzet. Megtelnek ismét a templomok és sikerülni fog 
a pogány, sőt becstelen törekvéseket kiküszöbölni a 
családok életéből, biztosítván ott újból a tiszta szívek 
becsületes törekvéseinek sikerét. Mert kihaló hitet, az em-
ber fennköltebb hivatásába vetett reményt s mindazokat 
a czélokat, melyekért őseink küzdöttek és meg is haltak, 
egymagában sem az 1848. XX. törvényczikk végrehaj-
tása, sem a szekularizáczió által el nem érhetjük. íme, 
Francziaország végrehajtotta mind a kettőt és micsoda 
szolgaságba sülyedt mégis, mily közel jutott az örvény-
hez, a melybe már-már bele bukni készül. Ez a tény 
talán elég lesz a debreczeniek felfogásának revíziójára 
egymagában is. 

De hinnünk és remélnünk kell, hogy az ellentétek, 
melyek ma bennünket a Leikészegyesülettöl elválasztanak, 
nem lesznek elég erősek ahhoz, hogy e felhívásunknak 
eleget ne tegyenek. Ha mégis ez utóbbi történnék, igaz 
szomorúsággal töltene el bennünket, mert ebből kény-
telenek volnánk, akarva, nem akarva, azt következtetni, 
hogy a régi szellem és régi hagyományok ereje kiveszett 
és hogy Debreczenben a magyar református egyház, 
mely oly jelentékeny részt vett valaha a magyar géniusz 
munkájában, névben él csak, többé nincs jelen. 

Bernát István. 

TISZTÚJÍTÁS AZ IRODALMI TÁRSA-
SÁGBAN. 

Elmultak a debreczeni gyűlések s a jó öreg Irodalmi 
Társaságba újra leheltek egy kis életet. A megújhodást 
az új erők lesznek hivatva valamiképen biztosítani. Hogy 
azonban ez hogyan fog sikerülni, azt még nem tud-
juk, de megvalósulását a köz érdekében nagy örömmel 
üdvözölnők. Hiszen elvégre vannak kellemes csalódásai 
is az életnek s mi nagyon örülnénk, ha a Társaság-
hosszú várakozás után ilyet is hozna a számunkra. Nem 
vádoljuk az eltávozott vagy félreállott munkásokat. Hi-
szen jól tudjuk, hogy ennek a vérszegénységnek és lassú 
elgyengülésnek sokkal mélyebbre nyúló gyökerei van-
nak. Az Irodalmi Társaság fejlődése a legszorosabb ösz-
szefüggésben van a magyar protestantizmus egyetemes 
vallásos életével s tulajdonképen egész léte ennek a 

nagyszabású támogatására van alakítva. Tagjainak sza-
porodása, kiadványainak forgalma s így anyagi erejének 
megalapozása is kizárólag ettől függ. S ha ez nincs meg, 
a legerősebb, legszívósabb energiák sem képesek a so-
vány talajon gazdag gyümölcsöket termő nemes fát 
nevelni. 

Azonban a debreczeni gyűlés sem tett egyebet, 
mint hogy újra csak a régi módszerhez folyamodott s 
új kertészeket választott a vén fa ápolására. 

Az új erőkre nem kis feladat vár. Munkájukat nem 
is irigyeljük. Az új ügyvezető alelnök: Petri Elek püs-
pökünk puritán egyénisége, nemes szelleme, Raffay Sán-
dor papi komolysága, irodalmi ízlése és jártassága s 
Ravasz László igazán szerkesztésre termett előkelő tolla, 
egyenesen garanczia a szemünkben arra nézve, hogy 
hatalomra törő partikulárizmus és vulgáris tónus nem 
lesz a Társaság kebelében úrrá. 

De nem akarunk most arról beszélni, hogy kitől 
mit várunk az új munkakörben. Csak egy elvi kérdést 
akarunk tisztázni az új lelkészelnök egyik kijelentésével 
kapcsolatban. 

Dr. Baltazár Dezső, a Társaság új lelkészelnöke, 
ugyanazzal a taktikával, a mellyel a két év előtti buda-
pesti gyűlésen a már oszladozó tagokat Jövőbe látó 
szemmel", szép csendesen meghívta Debreczenbe: most 
egy másik meglepetést készített az avatatlanok számára. 
A debreczeni közgyűlésen ugyanis, a hol természetesen 
az ő hívei voltak többségben s a hol senki se állapít-
hatta meg, liogy kik a szavazati joggal bíró tagok, a 
szavazások során fölállott és arra való hivatkozással, 
miszerint a választmány tagjai, mint az elnök munka-
társai, csak olyanok lehetnek, a kiknek gondolkozása 
az elnökével harmóniában van, a választmányi tagoknak 
az előzetes választmányi gyűlés részéről egyhangúlag 
ajánlt névsorával szemben egy újabb névsort terjesztett 
elő, a melyből többek között dr. Bernát Istvánnak, a 
Kálvin-Szövetség országos nevű elnökének, a Magyar 
Tudományos Akadémia tagjának, több vallásos szellemű 
mű és könyv szerzőjének, bilkei Pap Istvánnak, lapunk 
felelős szerkesztőjének és Radácsi Györgynek, a Sáros-
pataki Ref. Lapok érdemes főszerkesztőjének a neve is 
kimaradt. Jól jegyezzük meg, Baltazár Dezső is ott ült 
az előzetes választmányi gyűlésen; ott — ismeretes kál-
vinista őszinteségével — egy szóval sem árulta el, hogy 
csak színleg csatlakozik a választmány egyhangú jelölé-
séhez; csak a közgyűlésen állt ezzel elő, a hol jól tudta, 
hogy többségben levő hívei segítségével keresztiilviheti 
haditervét. Valóban méltó preludium és fényes biztatás 
ez jövőbeli működését illetőleg ! 

Ezt a különben előre is megjósolt kitessékelést, a 
mely ellen, mint halljuk, olyan nemesen és logikusan 
érvelt György Endre is, mi nem vesszük olyan tragiku-
san. Elvégre, a ki a komitácsikról szóló vezérczikket 
irta, attól alig várhatunk más taktikát. És ha Magyar-
országon az ilyen vezérczikkek, mint „irodalmi" művek 
alapján még irodalmi társasági elnökké is lehet valaki, 



ez méltán felszabadíthatja őt a nemesebb fegyverekkel 
való hadakozás kötelezettsége alól. 

Nekünk azonban az ilyen, nem épen kálvinista 
nyíltsággal véghezvitt elnöki eljárás és annak megoko-
lása ellen mégis van kifogásunk. Egy protestáns, tehát 
elvek tekintetében nagyon is lazán körülhatárolt társa-
ságban az „érzékeny lelkű" és „következetes" elnöknek 
kifogása van egyes más szellemben munkálkodó választ-
mányi tagok ellen. No lám : a nagy „liberálizmus" mi-
lyen ártatlan formulát talált a más gondolkozásnak 
elhallgattatására! Ilyet, szabad szellemi életet élő testü-
letben, még nem hallottunk! Hiszen a kormány még a 
parlamenti bizottságokban is gondoskodik az ellenzék 
képviseletéről, mert szükségét látja annak. Az Irodalmi 
Társaság új elnöke szerint azonban, ügy látszik, az ellen-
zék és szabad kritika jelenléte nagyon is kellemetlen 
lehet s ezért gondoskodik eltávolíttatásáról. Csak az a 
kár, hogy ezt az elvet nem érvényesítette mindjárt a 
választmányi tagok egy másik része ellen is. Talán attól 
félt, hogy nagyon is árván maradt volna néhányad-
magával a választmányban ? ! Különben, a ki hatalmi tö-
rekvésében lényegében már a lelkészi kinevezéseket is be 
akarta hozni és az e felett való döntő befolyás jogát is 
meg akarta magának nevezni a néhány tagú bizottság 
útján néhány évvel ezelőtt a tiszántúli kerületben: annál 
el lehetünk készülve arra is, hogy — első sikerén fel-
buzdulva — jövőre már György Endre, Kenessey Béla 
vagy Petri Elek ellen nyújt be hasonló indítványt. Még 
jó szerencse igazán, hogy Ravasz Lászlónak kénytelen-
kelletlen az utolsó pillanatban megkegyelmeztek s egy-
házunk egyik legragyogóbb stílusú emberének kezéből 
egyházunk egyik leggyengébb stílusú szerkesztője kezébe 
nem tették a Protestáns Szemlét, mint a hogy ezt a 
tervet a „vezér" több más kerületbeli vezető egyházi 
férfiúnak előre el is árulta s így — hála Istennek — 
megmenekedett a Szemle annak kezétől, a kinek a lapja 
legutóbi számában „köpködésnek" nevezi az elvi ma-
gaslaton mozgó vitát és „koncz"-nak minősíti a Szemle 
szerkesztőségét! 

A saját nevét viselő serlegből (mit szólna ehhez 
Kálvin János!?), úgy látszik, még sem csak az „örömet", 
„keserűséget" és a „dicsőséget" itta ki az Irodalmi 
Társaság új elnöke, hanem ízlelt valamit abból a negye-
dikből is, a melyről a serleg felavatása alkalmával be-
szélt. Első ténykedése : ez a kicsinyes bosszúállás, mintha 
ezt bizonyítaná! 

Sebestyén Jenő. 

TÁRCZA. 

Harangszó. 
A háború eddigi tanulságai közül nem a legkevésbbé 

fontos annak belátása, hogy az eddigi sikereket nagy 
részben annak az önfeláldozó kötelességtudásnak kö-
szönhetjük, a mely harczoló fiainkat és, bizonyos mér-

tékben a polgári társadalmat is áthatja. Talán soha sem 
volt nagyobb szükség arra, hogy az anyagias életfelfogás 
rovására diadalmaskodjék az ideális világnézet. Szükség 
van fegyelmezettségre, önmegtagadásra, áldozatkészségre 
és főleg enyhítő, vigasztaló emberszeretetre. Ez erkölcsi 
érzések forrása pedig, újra s újra meggyőződhetünk róla, 
csak a hit, a szeretet királyának, Jézusnak vallása. 

Épen ezért erősítenünk, fejlesztenünk kell mindazt, 
a mi alkalmas magasabb szárnyalásra bírni a lelkeket. 
A háborúnak nem lenne legkevesebbet érő eredménye, 
ha az élet forgatagában eltévedteket visszavezérelhet-
nénk az Örök Élet forrásához, 

Németországból, protestáns államból jön egy hír, 
mely gondolkozásra késztet. A brandenburgi konzisz-
tórium körlevelet intézett a községekhez, a melyben nem 
elrendeli, de szívére köti a községeknek a déli és esti 
harangozás szokásának újra élesztését. Berlin volt az 
első város, a mely a lutheránus templomok nyitva tar-
tása után ennek a kívánságnak is eleget tett. 

A harangszó ! Van-e szívhez szólóbb, áhítatot kel-
tőbb zenéje a világnak ? 

Ha ércznyelve megszólal s hangja száll, száll át 
bérczen, völgyön, az eltévedt vándor csüggedt lelkébe 
új erőt, új reménységet önt. Érzi közelségét az otthon-
nak, a melyben megpihen. Egyebek vagyunk-e mind-
nyájan élettépett, bánatsujtotta fáradt vándornál s a 
harangszó nem intelem-e, hogy áhítatos lélekkel emel-
kedjünk fel oda, a hol örök otthont készített nekünk a 
Megváltó ? 

így érezzük mindannyian, ha a karcsú falusi to-
ronyból hívogat a harangszó a meszelt falu Istenházába. 
Béke száll a szívekbe, a természetnek termékenyítő 
békeillata hat át. A jól végzett munka öntudata s a 
vasárnapi felmagasztaltság reménye. Ott megértjük a 
harang szavát, ott lessük, várjuk kongását. 

Ez a poétikus vonása is hiányzik a városnak. Tud-
juk, hogy érczes harang lakozik a fényes templomok 
égbenyúló tornyában. A közel lakók szélirányában hall-
ják is szavát. De a nagyváros tülekedő zaja tompítja, 
elnyeli és a lakosság nagy része nem hederít reája, el-
felejti s a harangzengés süket fülékre talál. A kenyér 
utáni harcz, a vagyon utáni hajsza közben a vasárnap 
a városban a tétlen pihenés, vagy a szórakozás napja 
s a templomokat is inkább a megszokás, mint a valódi 
lelkiszükség tölti meg. A vágy egy magasabb, egy ne-
mesebb igazi élet után aránylag csak kevesek szívében 
üt tanyát. 

így volt ez eddig. Adja Isten, hogy ne így legyen 
ezután. Az a vértenger, a mely megindul a harczok 
nyomán, az a keserves könyáradat, a mely végig höm-
pölyög a hazán, mosta el a közönyt, a hitetlenséget. 
A kétkedők látták be, hogy: nem a keresztyénség a 
bűnös, hanem az emberek, a kik nem tudnak eléggé 
keresztyének lenni. S a háborút nem azok a tulajdon-
ságok keltették életre, a melyeknek forrása a vallás, 
hanem azok, a melyek az élet czélját csak az anyagi 



javak szaporodásában, a kapzsiság és nagyravágyás ki-
elégítésében keresik. 

Ha majd eljön a béke és hálaadó istentiszteletre 
kondul meg a harangszó, vajha hálát adhatnánk a há-
borús esztendők egyik nagy eredményének, az új, a 
keresztyén Magyarország megvalósulásáért. K—y. 

BELFÖLD. 

A dunamelléki ref, egyházkerület közgyűlése. 
(Folytatás és vége.) 

Az október 23-iki, harmadiknapi közgyűlés a kon-
venti tagokra való szavazással kezdődött. Lelkészi részről 
rendes tagok lettek: Kálmán Gyula, Szilády Áron, Mé-
száros János ; póttagok : Nagy Imre, Takács József, Lé-
vay József. Világi részről rendes tagok: Benedek Sán-
dor, Bernáth Géza, Szilassy Aladár, póttagok: Benkő 
Gyula, Bernát István, Kozma László. 

A missziói bizottság érdekes jelentését Keleesényi 
Zádor terjesztette elő ez alkalommal is. Rámutatott arra, 
hogy a szórványokban lakók rendes vallásoktatása kb. 
30,000 K-ba kerülne. Ebből azonban nagyon csekély 
összeg áll csak rendelkezésünkre, ezért 28,271 K-t a 
konventtől kellene kérnünk erre a rendkívül fontos czélra! 
A hitéletet a háború a szórványokban is föllendítette. 
A konvent 10,000 K évi segélyt ad kerületünknek misz-
sziói czélokra, a kerület 3670 K-t. Ez a 13,670 K azon-
ban távolról sem elég a sokfelől mutatkozó szükségletek 
kielégítésére. A kívánságok során kiemeli, hogy Gaboson, 
a hol 100 tanköteles magyar gyermekünk szerb iskolába 
kénytelen járni, föltétlenül kell iskolát állítanunk ! Vu-
kovárott viszont múlhatatlanul szükséges kisdedóvó föl-
állítása. 

A missziói bizottság, többek közt, az alábbi javas-
latokat terjesztette a közgyiílés elé: a) Az alsó-baranya-
bács-szlavóniai egyházmegye missziói előadója készítsen 
az egyházkerületi misszióra vonatkozó részletes szabály-
rendeletjavaslatot, mely a missziói munka mai bizony-
talanságát megszüntetné s annak egyöntetűségét biztosí-
taná. b) Az úti naplók vezetése szükséges, c) A szlavóniai 
egyházak és iskolák segélyezésére rendelkezésére álló 
forrásokból födözze a konvent azokat a kiadásokat, a 
melyek missziói pénztárunkat terhelik most más egyház-
megyék rovására. A mennyiben a missziói pénztár ré-
széről egyes rendes lelkészeknek adott segély is meg-
vonatnék, az adócsökkentési segély keretében kerestessék 
megoldás az egyes egyházközségeknek a teher alól való 
fölmentése érdekében, d) Az építő iratok terjesztésére 
adakozzanak az egyházmegyék. Kerületi közgyűlés a 
missziói bizottság javaslatait elfogadja. Ezenkívül 3000 
K-t szavazott meg a kerületi államsegély-alapból, a mely-
ből Alsó-Baranya 186, Felső-Baranya 976, Külső-Somogy 
500, Tolna 486, Vértesalja 476 K-t kap. 

A közigazgatási bizottság folytatólagos ügyeit refe-
rálta ezután Simon Ferencz. A kerület elfogadja a kecs-

keméti egyházmegyének azt a javaslatát, hogy a meny-
nyiben a háború ínég a jövő évben is tartana, az egyházi 
adójukkal hátralékos hadbavonultak ne töröltessenek a 
választók névjegyzékéből. Fótot az állandó káplántartó 
gyülekezetek sorába való fölvételre ajánlja a konventnek 
a kerület. Nagy megütközéssel fogadta a közgyűlés, 
hogy tengersok teendővel kapcsolatos és missziói szem-
pontból oly fontos szabadkai egyházunkat az állandó 
káplántartó helyek közé való fölvételre hiába ajánlja 
évről évre a konventnek. A konvent csak ígérget, de 
nem tesz semmit. Bizony, bizony, egy kissé jobban vi-
gyázhatna a mi százer koronás büdzsével dolgozó kon-
ventünk, hogy egyházunk ütőerén tartsa a kezét s 
meghallhatná végre valahára az olyan sok nehézséggel 
küzdő fontos missziói őrhelynek évek óta reménytelenül 
hangzó segélykiáltását! Varga Nagy István is fölszólalt 
ennek a nehéz sorsban lévő egyháznak az érdekében. 
Elmondta, hogy a várostól már kapott templomhelyet 
visszavették, mert egy zárda mellé került volna a ref. 
templom s ezt a gondolatot a „kedves testvérek" nem 
bírták elviselni! Ki menjen hát az ilyen nehéz sorban 
lévő egyházunk segítségére, ha nem egyetemes egy-
házunk ?! 

Az egyházkerületi közgyűlés megerősítette a pesti 
egyházmegyének ama szabályrendelet-módosítását, a mely 
pénzbüntetéssel sújtja a beadványaikat, számadásaikat 
késedelmesen benyújtó lelkészeket. Ugyancsak hozzá-
járult ahhoz is, hogy a vértesaljai egyházmegye lelkészi 
és világi tanácsbíráinak számát hatról nyolczra emelje föl. 

Hosszabb vitát provokált Kájel István lelkész fe-
lebbezése a külsősomogyi egyházmegyének ama határo-
zata ellen, a mellyel megsemmisítette a felsőiregi pres-
bitériumnak azt a határozatát, a mely megtiltja az ottani 
ipartársulatnak, hogy r. katholikus jellegű keresztes 
lámpásával jelenjék meg a ref. hívek temetésén és föl-
jogosítja a lelkészt, hogy ilyen eset ismétlődése esetén 
tagadja meg közreműködését. Mészáros János a pres-
biteri határozat első részének védelmére kelt. Kálmán 
Gyula esperes fölvilágosító szavai és Bernáth Géza föl-
szólalása után, a közigazgatási bizottság javaslata felé 
hajlott a többség és megerősítést nyert a kiilsősomogyi 
egyházmegye megsemmisítő határozata. Nem ártana azon-
ban ezt a fontos kérdést egyházi lapjainkban is meg-
hányni-vetni még kissé. 

Dezső Ernő újságírónak a ref. központi sajtóiroda 
szervezése tárgyában beadott, alaposan kidolgozott me-
moranduma kérdésében a közgyűlés bizottság kiküldését 
látja szükségesnek, hogy az a többi kerületek megbí-
zottaival együtt mihamarább és megbízható alapokra 
rendezze ezt a rendkívül fontos kérdést. 

A pénz- és jogügyi bizottság jelentéseit dr. Szabó 
József vagyonkezelő és ügyészhelyettes terjesztette elő, 
a melyeket a közgyűlés magáévá tett. A számszék jelen-
tését Sógor Endre adta elő. Ennek során a kerület 
50,000 K-t szavazott meg a harmadik hadikölcsönre. 
A világi tanácsbírák napidíjai tárgyában nem döntenek 



most, hanem kiadják a kérdést a számszéknek, hogy a 
háború után tegye meg javaslatát. 

A Gazdák Biztosító Szövetkezetének tűzkár biztosítási 
ajánlatát ismertette ezután Sógor Endre. Ez az ajánlat 
a Fonciére-énél is sokkal kedvezőbb, a mennyiben a 
befizetett? összegek után 25 helyett 30, a tiszta nyere-
ségből pedig 35 helyett 4 0 % o t ígér. A közgyűlés a 
Gazdák Biztosító Szövetkezetének az ajánlatát egyhan-
gúlag elfogadta s a szerződés megkötésére az elnöksé-
get fölhatalmazta. Az elnökség által megkötendő szer-
ződést már a mostani jegyzőkönyv függelékébe beveszik 
s az egyházakat utasítják, hogy a jövőben kizárólag itt 
biztosítsanak. A még le nem járt szerződések lejártukig 
érvényben maradnak, lejártuk után azonban már csak a 
Gazdák Biztosító Szövetkezeténél újíthatok meg. Ezzel 
kapcsolatban tárgyalta a közgyűlés a lelkészi családi-
pótlékok kérdését. Erre a czélra fordítanak az állam-
segélypénztárból 5000 K-t, a Baldácsy-alapból 1000 K-t 
és a tűzkárbiztosítás jutalékösszegét. Az igy keletkező 
összeget olyan lelkészek segélyezésére fordítják, a kik 
házon kívül akár közép-, akár főiskolában neveltetik 
fiú- vagy leánygyermekeiket. Az igényjogosultságot, az 
espereseknek a sorrendet is megállapító javaslatára, a 
sególykérvényi bizottság állapítja meg a neveltető lel-
készek anyagi helyzetének tekintetbevételével. 

A kiküldött bizottság a közpénztár terhére 4000 K-ért 
megfesteti dr. Baksay Sándor arczképét Stettka Gyula 
festőművésszel. Hasonlóképen a hozzávaló keret árát 
is a közpénztár födözi. 

A theologiai választmány jelentését az új igazgató, 
dr. Pruzsinszky Pál terjesztette elő ez alkalommal. 
A szeptemberi első és második lelkészképesítő vizsgá-
latról szóló jelentós előterjesztése után a szeptemberi 
alapvizsga kedvező eredményéről, majd a folyó tanévre 
beiratkozott hallgatók számáról referált. E szerint eddig-
elé beiratkozott 58 hallgató, egynek az ügye még folya-
matban van. Az első éven mindössze 10 hallgató van, 
ezekből is 3 katonai szolgálatot teljesít. Tudomásul-
vétel és a megfelelő intézkedések megtétele végett be-
mutatott több konventi határozatot ós leiratot, ezek során 
azt is, a mely arról szól, hogy míg a kolozsvári és a 
sárospataki theologiai tanárok fizetése már törvényszerű 
rendezést nyert, a pápai és a budapesti theol. tanárok 
fizetése még mindig alatta marad a törvény kívánal-
mainak. Tudomásulvette a kerület, hogy a tanárikarnak 
ebben a tárgyban készített memorandumát a januári 
theologiai választmány fogja tárgyalni, annak javaslata 
azután, a pénzügyi bizottság és a számszék véleményével 
együtt, a tavaszi egyházkerületi közgyűlés elé kerül. 
A választmány jelentésével kapcsolatban terjesztette be 
dr. Szöts Farkas az internátusi jelentést. A létszám ok-
tóber folyamán 60-ra emelkedett. Az internátus számára 
új rendtartási szabályzatot készit a tanárkar. 

A kerületi közgyűlés Katona Mihálynak azt uz 
indítványát, hogy a theol. tanári nyugdíjalap tőkéjéből 
akkora összeg (kb. 20,000 K) helyeztessék át a közép-

iskolai özvegy- és árva-nyugdíjalap pénztárába, a mely 
a még élő özvegyek nyugdíjigényét azok holtáig bizto 
sítja, átteszi a számszékhez azzal az utasítással, hogy 
nézze meg : miként történt az elválasztás annak idején 
s a legközelebbi gyűlésre tegyen jelentést. 

A jogakadémiai szakosztály rövid jelentését referálta 
még végezetül dr. Joó Gyula igazgató. 

Az október 25-iki, negyediknapi gyűlés elején 
Apostol Pál előterjesztette a középiskolai szakosztály 
jelentését. Ennek során elfogadták a tanügyi bizottság 
javaslatát a leányoknak gimnáziumainkba való fölvétele 
módozatai tárgyában, szabályozták gimnáziumi növendé-
keink templombajárását. 

A tanítóképzői szakosztály ügyeit Váczy Ferencz 
igazgató adta elő. Részletesen beszámolt a nagykőrösi 
tanítóképző 1914—15-iki tanévéről. A tanárkar elenged-
hetetlenül szükségesnek tartja mind tanulmányi, mind 
erkölcsi szempontból, hogy az intézettel szoros kapcso-
latban létesíttessék az összes növendékek befogadására 
alkalmas internátus. 

A Ráday könyvtárról szóló jelentést Hamar István 
könyvtárnok ismertette. Megemlékezett az elhunyt püs-
pökünk kéziratainak megszerzésére indított mozgalom-
ról. Eddigelé 24 levél jutott a könyvtár birtokába. 

A lelkészi nyugdíjintézeti jelentést Takács József 
terjesztette elő. Az utolsó évben egyetlen egy lelkész 
sem kérte nyugdíjaztatását. 

Az esperesi értekezlet jelentésével kapcsolatban a 
közgyűlés kimondotta, hogy a tábori lelkészek helyettesí-
tési költsége a bevonult lelkész jövedelméből födözendő. 
A helyettesítési díj nagyságát — a helyi körülményekhez 
képest — az esperesek állapítják meg. A reformáczió 
negyedszázados jubileumával kapcsolatos teendők és 
ünnepségek előkészítésére bizottságot küldenek ki. A köz-
gyűlési tagok használatára — a püspöki titkár kezelé-
sére bízott — könyvtárat állítanak föl. 

Miután tudomásul vették, hogy a püspöki hivatal 
ezentúl Budapesten, a Ráday-utcza 28. szám alatt lesz 
és mostantól fogva mindenféle megkeresés erre a czímre 
küldendő s hogy az utalványozásokat kizárólag a püspök 
végzi, a püspök hálaadó imájával fél 11-kor a négyna-
pos gyűlés véget ért. K. 

Konferenczia a gyermekek evangéliumi 
keresztyén neveléséről. 

Örömmel adunk számot egy nagyfontosságú és 
valóban belmissziói konfereneziáról, a melyet november 
1-én délelőtt és délután tartottak a budapesti ref. theol. 
akadémia dísztermében, a fővárosi ref. és ev. egyházak 
lelkészeinek vezetése mellett, a különböző belmissziói 
egyesületek muukás tagjai. A konferenczia tárgya a 
gyermekek evangéliumi keresztyén nevelése volt. A gyer-
mek, egyházaink és hazánk jövendő dicsőségének, sőt 
fennmaradásának alapja, összehozta és felemelő egységbe 
kapcsolta a különböző egyesületeket és egyházakat. Ez 



a konferenczia záloga egy szebb jövőnek, a mikor meg-
valósul legalább egy bizonyos értelemben Jézus Krisztus 
imádsága, „hogy mindnyájan egyek legyenek!" Nem 
szervezeti, jogi unióról álmodunk mi, hanem a megértő, 
együtt munkálkodásról istenországa terjesztésében, egy-
házaink építésében. Kifejezésre jutott ezen konferenczián 
az a nagy belmissziói elv is, hogy az egyház segéd-
csapatai egyházi, lelkészi vezetés mellett a gyülekezet 
építésére végezzék munkájukat. 

A konferencziát a „Jövel Szent Lélek Úristen" 
kezdetű ének eléneklése után Petri Elek püspök nyi-
totta meg imádságával. A konferenczia elnökévé dr. 
Szabó Aladár ref. lelkészt, alelnökké Raffay Sándor ev. 
lelkészt választották meg. 

A konferenczia résztvevői, a kik megtöltötték mind 
délelőtt, mind délután a nagy termet, mindvégig nagy 
figyelemmel és megértéssel hallgatták az előadásokat 
és az eszmecserékben is résztvettek. Nem hallgathatjuk 
el egy észrevételünket. Több gyűlésen, konferenczián 
volt alkalmunk részt venni, de olyan közönséget, a mely 
nem szivárog ki a programm ötödik pontjánál sem, csak 
a budapesti evangéliumi egyletek konferencziáján talál-
tunk. Érdemes volna egyszer ennek okait is kutatni. 

„A gyermek és az evangélium" czímű előadásában 
dr. Szabó Aladár mutatott rá a gyermekre, mint egyik 
hatalmasságra, a gyermekre, mint a kiben óriási lehe-
tőség rejlik, de rászorul különös mértékben Jézus Krisz-
tusra. 

Dr. Vargha Gyuláné szólott azután „A házi áhítat 
fontosságáról a gyermeknevelésben". Nem idegen, kül-
földi találmányt akar meghonosítani ez által: régen a 
magyar családokban gyakran hagzott a zsoltár, szállt 
fel az ima, csendült meg az Isten igéje. Házi áhítat 
nélkül, keresztyén családi nevelés nélkül sem az iskola, 
sem a templom nem érheti el kívánt czélját. 

Raffay Sáador evangéliumi gyermek-irodalom meg-
teremtését sürgeti. Igazi ev. keresztyén szellemű, de 
irodalmi színvonalú ifjúsági könyvekre volna szükségünk 
a gyermek- és ifjúsági lapokon kívül. 

Dr. Patay Pál bibliamagyarázata és imádkozás fe-
jezte be a délelőtti konferencziát. 

Délután „Erős várunk az Úristen" kezdetű ének 
eléneklése és dr. Szabó Aladár imádsága után Varsányi 
Mátyás ev. lelkész tartotta meg előadását „A vasárnapi 
bibliai iskola, mint az iskolai vallásoktatás kiegészítője" 
czímmel. Hangsúlyozta, hogy nem versenytársa, nem is 
pótolója, nem is javítgatója a bibliai iskola a rendes 
iskolai vallástanitásnak. Önkéntes jellege és gyakor-
latiasabb iránya különbözteti meg tőle. Hatalmas eszköz 
arra, hogy az egyetemes papság eszméjéhez közelebb 
juttasson bennünket, alkalmat nyújt a felébredt lelkeknek 
az önkéntes szolgálatra. 

Id. Victor János az evangélium és a vasárnapi 
tanítóról szólott. A vasárnapi iskolai tanító az evan-
géliumnak legyen a szolgája, az evangéliumnak, a mely-
nek tartalma Jézus Krisztus. Annak az ereje hassa át 

az ő életét. A vasárnapi iskolai tanítónak kérdeznie ós 
tudnia kell: Mit akarsz Uram, hogy cselekedjem? Imád-
kozó életű, keresztyén tapasztalatokkal rendelkező tanító 
vezethet csak sikerrel bibliai iskolát. Nem elsőrendű, 
de mégis fontos kellék e mellett az újabb pedagógiai 
és gyermek-pszihológiai vívmányok ismerete. 

Gál Lajos a gyermek-istentiszteletek fontosságáról 
és a vasárnapi iskolákkal való kapcsolatáról szólott. 

A délelőtti és délutáni előadásokat élénk eszme-
csere követte, a melyben dr. Matolcsy Miklósné, özv. dr. 
Misley Sándorné, dr. Majorné Kenessey Anna, dr. Vargha 
Gyuláné, Biberauer Richárd, id. Victor János, Csűrös 
István, Varga Antal, Megyercsy Béla, Baráth József stb. 
vettek részt. 

A konferenczia végén ifj. Victor János terjesztett 
elő egy terjedelmes és az egész munkaprogrammot 
magába foglaló határozati javaslatot a gyermekek ke-
resztyén nevelése, a házi istentiszteletek meghonosítása, 
a bibliai vasárnapi iskolák felsorolása és a keresztyén 
szellemű gyermekirodalom ügyében, a melyet az érte-
kezlet magáévá tett. Hisszük, hogy az emlékezetes szép 
összejövetel áldásos gyümölcsöket terem. p. p. 

IRODALOM. 
A „Református Kis Énekeskönyv" a napokban 

készen lesz 10,000 példányban. A szétküldést a kon-
venti iroda eszközli. Az egyházkerületi pénztárnok 5000 
Koszorú-füzetet és ugyanannyi bibliai részt is küldetett oda. 

Helyreigazítás. Jól eső érzéssel közöljük dr. Szlá-
vik Mátyás eperjesi theol. tanárnak, lapunk egyik leg-
régibb munkatársának azt az értesítését, hogy neki semmi 
része sem volt az eperjesi kollégiumi tanárkar ama hatá-
rozatának meghozatalában, a melyről lapunk mult szá-
mában megemlékeztünk. Az ő távollétében hozták s 
midőn róla értesült, rosszalta azt. Hisszük, hogy sokan 
vannak vele egy véleményen. Béke velünk ! 

EGYHÁZ. 
A dunamelléki ref. egyházkerület püspöki hiva-

tala az egyházkerület székházában (IX., Ráday-u. '28.) 
van. Az összes hivatalos beadványok ezentúl erre a 
czímre küldendők. 

Lelkészválasztás. A vajda-kamarási ref. egyház-
község dr. Mokkái Sándor kolozsvári hitoktatót, a ver-
seczi ref. egyházközség Vass Antal tábori lelkészt, — a 
hrasztováczi ev. egyházközség Kettenbach Jakab h. lel-
készt választotta lelkészéül. 

Egyházmegyei közgyűlések. A máramaros-ugocsai 
ref. egyházmegye Huszton tartotta Biky Ferencz esperes 
és Györyy Endre gondnok elnöklése mellett közgyűlé-
sét. Áz esperesi jelentés megrovásban részesítette azokat 
a lelkészeket, a kik a hadbavonult tanítókat nem helyet-
tesitették. (Hogy ilyenek is voltak!) Hálás köszönettel 
vette tudomásul a közgyűlés, hogy György Endre gond-
nok 10,000 K-át adott a máramarosszigeti liczeumnak. 
hogy annak jövedelméből első sorban pap- és tanítófiúk 
nyerjenek segélyt. Szeretettel üdvözölte a közgyűlés dr. 
Gergely György vil. főjegyzőt abból az alkalomból, hogy 
őt a szigeti jogakadémia igazgatóul választotta. — A ko-



lozsvári e. m. mult hó 21-én tartotta közgyűlését Bara-
bás Samu elnöklete mellett. A közgyűlés után a lelkészek 
belmissziói értekezletet tartottak, a melyen egy lelkész 
jónak látta azt a kijelentést tenni, hogy a magyarországi 
szektáskodás a „pesti pietizmus" szülötte. Révész Imre 
theol. tanár korrigálta az illetőnek téves felfogását. — 
Ki írja meg már egyszer a magyar szektáskodás törté-
netét, hiteles statisztikai adatokkal felszerelten, hogy 
kitűnjék az igazi oka a szektáskodásnak. 

A Kálvineum felszentelése. Szép és megható ün-
nepély keretében folyt le a hajdúböszörményi Kálvineum 
felszentelése a debreczeni nagygyűlésekkel kapcsolatban. 
Mintegy 20ü-an mentek ki különvonattal Hajdúböször-
ménybe az ORLE tagjai, a hol a feldíszített pályaudva-
ron a polgármester üdvözölte az érkezőket. Nevükben 
Kiss József, az ORLE alelnöke válaszolt. A hosszú menet 
először a Bocskay-szobornál állt meg; itt Haypál Benő 
budapesti lelkész mondott beszédet és helyezett koszo-
rút a szobor talpazatára. A felszentelő ünnepély a Kál-
vineum dísztermében folyt le. Dr. Baltazár Dezső püs-
pök imája után Kiss Ferencz az intézmény igazgató 
tanácsának elnöke mondott beszédet. Majd a Kálvineum 
egyik lelkészárva növendéke mondott mindenkit mélyen 
megindító köszönő szavakat. Ének zárta be az emléke-
zetes ünnepélyt. 

Emlékünnepély. Kegyeletes ünnepély folyt le okt. 
31-én a Nőképző-Egyesület Veres Pálné-utczai iskolájá-
ban. Özv. gróf Teleki Sándorné emlékét újították tel. 
Özv. Csiky Kálmánné mondott szép emlékbeszédet és 
dr. Szász Károly olvasta fel költeményét. Az előbbit 
legközelebb egész terjedelemben közlünk. 

A budapesti ref. egyház presbitériuma folyó hó 
5-én hosszabb szünet után gyűlést tartott Petri Elek 
püspök és dr. Kovácsy Sándor főgondnok elnöklése 
mellett. A püspök-elnöknek meleg üdvözlésben volt része. 
Kegyeletesen emlékezett meg a presbitérium elhunyt 
tagjairól: Bálint Sándorról, Balogh Albinról és Szabó 
Albertről. Az egyház a harmadik hadikölcsönre 100,000 
K-át jegyzett. A katekéták, segédlelkészek, a gazda-
sági hivatal tisztviselői és egyéb alkalmazottak szol-
gálati idejükhöz és családi állapotukhoz mérten hadi 
drágasági pótlékot kapnak. (50—400 K-ig.) A presbi-
térium dr. Patay Pált és ifj. Szabó Aladárt állandó hit-
oktatókká választotta. 

Adományok. A katonák vallásos irataira újabban 
a következő adományok folytak be az egyházkerületi 
pénztárnokhoz. A kerületi közgyűlésen eszközölt gyűjtés 
alkalmával: Darányi Ignácz 100, Petri Elek 30, Szilassy 
Aladár 50, dr. Kovácsy Sándor 50, gróf Teleki József 
100, Kíiry Albert 30, Fejes Dániel 4, Jalsoviczky Sándor 
10, Bernáth Géza 20, Puky Gyula 10, Sárközy Aurél 
10, Szászy Béla 10, dr. Szabó József 20, Horváth István 
10, Bodnár István 10, gróf Teleki Tibor 20. Kátai Endre 
2, Morvay Ferencz 1, Darányi Gyula 20, Fábián Lajos 
2, Sütő Pál 2, Csikesz Endre 2, dr. Szabó Béla 8"40, 
Nagy Imre 4, Nagy Ferencz 4'80, Szilády Áron 10, 
Tóth Sándor 2, Somogyi Kálmán 2, Kálmán Gyula 2, 
Urházy Lajos 4, Szabó Károly 4, Takács József 4, Benkő 
István 4, Lévay Lajos 2 K. — Az egyházkerületek ado-
mánya 1000 K. — Ujszivácz 4, dr. Szabó Ferencz tanár 
Budapest 2, Tiszakálmánfalva 48, Bács-Kossuthfalva 
66'46, Laskó 40-40 Szendrey Istvánné elesett fia emlékére 
3, Biczó Zsigmond Bonyhád 6'80, Tekeházáról Benkő V. 
gyűjtése 53 07, Összesen 734'86 K. Eddig begyült ösz-
szesen 9772 19 K. 

A vak katonák irataira adakoztak: Török Gézáné 
10 K, felsőireghi egyház 33 K, szabolcsszakolyi egyház 

82'28 K. Összesen 125'28 K. Az előbbi adományokkal 
267*28 K van takarékpénztárban. 

Kálvin-estély Nagykörösön. A reforináczió emlék-
ünnepe délutánján kezdte meg a nagykőrösi Kálvin 
Szövetség felolvasó délutánjainak ezidei sorozatát. 
Minden hónap utolsó vasárnapján vannak ilyen felolva-
sások — már évek óta Patonay Dezső lelkész és 
dr. Kökény Dezső főgondnok buzgólkodása folytán. A 
vasárnap rendezett első vallásos összejövetel alkalmával 
is egészen megtöltötte a főgimnázium tágas tornacsarno-
kát az érdeklődő — s leginkább nőkből álló közönség, 
melynek immár szinte szellemi szükségletévé vált e val-
lásos, ez építő hatású összejöveteleken részvétel. A közön-
ség közéneke (137. dics. 1. s 7. verse) nyitotta meg a 
vallásos délutánt. Patonay Dezső lelkész magas szárnya-
lású buzgó imája után feszült figyelemmel hallgatott 
felolvasást tartott a háborúval kapcsolatos jótékony 
munkákról. Darabos Balázs VIII. oszt. tanuló szavalta 
el Csengey Gusztáv alkalmi költeményét „Október 31-én". 
A polgári leányiskolái növendékek „Erős várunk ne-
künk az Isten" — egyházi éneket énekelték, majd 
Joó Imre segédlelkész tartalmas, magvas előadást tar-
tott e czímen: „Gondolatok a reformáczió emléknapján". 
Ruttkay Emma főgimn. VI. oszt. tanuló Nemo-nak Tábori 
posta czímű háborús vonatkozású gyönyörű költeményét 
szavalta el. Végül a közönség a Szózatot énekelte, 
Patonay Dezső pedig buzdító záró beszédet mondott. 
A közönség 51 korona perselyes adománya a hadba 
vonult katonáknak vallásos iratokkal elláttatására szolgál. 

Az evangélium hatása. Hátmegyen, Bereg megye 
teljesen ruthén községében az új bilkei missziói lelkész: 
Szabó Zoltán az innen-onnan összejött 12 léleknek isten-
tiszteletet tartott a minap missziói körútja alkalmából 
s e 12 lélek perselypénzül 15 K-át adott s dr. Szabó 
Aladár Lelki Harmatából 9 darabot rendeltek, tehát úgy 
vehetjük, hogy csak három nem rendelt. E 15 K-val 
veti meg a lelkész a kis és kedves bilkei ref. templom-
ban felállítandó harmónium alapját, melyet az ő szak-
avatott kezei kezelnének, a ki bocsásson meg, hogy 
magánlevelének ezt a részét beleegyezése kikérése nél-
kül közzétettük. 

ISKOLA. 

A Haár-Madas ref. felsőbb leányiskola és nevelő-
intézet szombaton, október 30-án d u. 5 órakor díszes 
közönség jelenlétében ünnepelte a reformáczió évfor-
dulóját lapunk mult számában közölt műsor szerint. Úgy 
a növendékek összhangzó, precziz énekét, mint az ügye-
sen előadott szavalatokat — melyekkel Grűn Margit 
1. oszt., továbbá Cary Mária és Markovich Edith VI. oszt. 
növendékek arattak köztetszést — egyaránt igazi él 
vezettel hallgatták a jelenvoltak. Nem kisebb sikert ért 
el Deróky Sarolta és Szenczy Vilma V. oszt. tanulók 
ügyes, nagy gyakorlatra valló zongora számukkal, nem-
különben Lerseh Mária, a továbbképző tanfolyam növen-
déke, művészi készséggel előadott játékával. Dr. Patay 
Pál, az intézet, vallástanára az ünnep jelentőségéhez 
méltó, gondolatokban gazdag beszédben méltatta a nap 
jelentőségét a nála megszokott világossággal és köny-
nyedségü'el, mi által mindvégig lebilincselte úgy a jelen 
volt szülők, mint a növendékek figyelmét és érdeklődését. 
Az ünnepélyen az igazgatótanács képviseletében dr. 
Kiss Károly és Bernát István igazgatósági tagok jelen-
tek meg. 



A Budapesti Ref. Theol. Akadémia Kálvin János 
köre folyó hó 31-én, vasárnap délután 6 órakor a 
Kálvin-téri templomban reformácziói emlékünnepélyt ren-
dezett a következő programmal: 1, Kezdőének : 87. dics. 
1. v. 2. Ünnepi közének : XLVI. Zsolt. 1. v. 3. Imád-
kozott : Berta Imre theol. senior. 4. „Erős várunk az 
Ur Isteni" Előadta a theol. ifjúsági énekkar. 5. Ünnepi 
beszédet tartott: Hamar István theol. tanár. 6. Magyar 
gályarabok éneke. Előadta a theol. ifjúsági énekkar. 
7. Imádkozott: Laky Sándor theologus. 8. Közének: 
137. dics. 6. v. A perselypénzt katonáink között kiosz-
tandó vallásos iratok beszerzésére szolgál. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
I—s. K—n. Tí—cs. Megkaptuk, jön. — K. E. B—n. Hely-

hiány miatt a jövő számban. — B—i. Későn érkezett. M—y. 
K—ly. Köszönet a részvétért. Az illető ismertetés jön. — Arator . 
Sajnáljuk, hogy ismét kimaradt. A következő számban. 

fe le lős szerkesztő: B. P a p Is tván. 

HIRDETESEK. 

visszafizetem, ha 
tyúkszem, szemölcs, 
börkeméroyecféseit 
„ R i a - b s i z s a m 1 1 3 nap alatt gyökerestül ki 
nem irtja. Ezrekre menő hála- és köszönőiratok. 
Ára I kor., 3 tégely 2Va korona. 
Rsa - i r t í sweic K a s s a , S7. L'ostafók 12/1» 

R I E G E R O T T O 
g ő z ü z e m r e b e r e n d e z e t t csász. 
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 stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszta légnyomású, csőrendszerű (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít. 
40 év óta 2U00-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. :: 

E R Z S E B E T K I R Á L Y N É S Z A L L O 
Budapest, IV. Ker., Egyetem-utcza 5- szám. 
Régi jó h í rnevű csa ládi szálló, csendes fekvéssel a be lváros 
központ jában. A mult évben úionan épült m inden modern 
kényelemmel felszereU ha temele tes házzal bővült . — Szoba-
árak 3 koronától . Szabó Imre , szállodás. 

PAPI ES POL-
GARI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

!! Legújabban megjelent könyvek!! 
Ára K 

Hitünk hősei a XVI. s z á z a d b a n : Irta dr. Pruzsinszky 
Pál , 3.— 

Akarsz -e d i a d a l m a s k o d n i . írta C. Skovgaard-Peter-
sen, fordította báró Podmaniczky Pál 3.— 

A va l l á s é le te . írta dr. Szőts Farkas 3.— 

Koszorúfüzetek: 

201. A t u d á s f á j a . írta Takács Mihály —.08 
202. Az é le t beszédiből . írta V. Sípos Ida . . . —.08 
203. Utolsó ó r á b a n . írta Ujiaky Vilma —.08 
204. A j a p á n o k apos to la . írta Marjay Károly . . —.08 
205. Szabados J o l á n . írta Szabó Miklós . . . . —.08 
206. Az ö r e g e m b e r . írta Lengyel Gyula . . . . —.08 
207. A kik az I s t en t s z e r e t i k . írta Pej ér Endre . —.08 
208. Az igaz i i s t en t i sz te le t . írta Kimer A. Bertalan —.U8 
209—210. Egyip tomi József . írta Bitay Béla . . . —.16 
211. Az az egy is e lese t t . írta Kiss Géza . . . . —.08 
212. Izsák. írta Bitay Béla —.08 
213. A h é t p e c s é t e s k ö n y v . írta Bitay Béla . . . —.08 
214. Élet a h a l á l b a n . írta Marjay Károly . . . . —.08 
215. Napoieon va l l á s t é t e l e . írta Marjay Károly . . —.08 
216. Husz J á n o s . írta báró Podmaniczky Pál . . . —.08 
217. A h a z a i , f ö l d . Irta Lengyel Gyula * —.08 
218. J anes i . írta Losonczy Lajos —.08 
219. Aes Janes i . írta Szabó Miklós —.08 
220. H e r m á n Ottó. írta Gönczy Miklós —.08 

Szíves megrendeléseket Kér 

Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatala 
Budapest, V. ker., flkadémia-utcza 4. sz. 

BIRÓMIKLÓS! M<*iem művészi kivitelben 
• készít lapokat, könyveket, 

könyvnyomdai műintézete | meghívókat, egyesületi és 
Budapest, IX., Ráday-utcza 2 6 | | minden egyéb nyomtatványt 



Nagyságos Asszonyom! 

Czégem által évente rendezett nagy 

karácsonyi vásár 
ez évben is november 10-én veszi kezdetét. 

Mintagyűjteményem 
ezúttal is szokott dús és ízléses választékban 
van összeállítva. Előbbeni nagyterjedelmű be-

vásárlásaim révén 

óriási választék és raktár 
áll tisztelt vevőim rendelkezésére őszi és téli 
divatkelmék, tegethof és fekete kosztűm kelmék, 
téli és nyári mosókelmék, selymek, bársonyok, 
kötött árúk, vászon- és fehérneműekben. Kérem 
a mintagyűj teményt minél sürgősebben ingyen 

és bérmentve kérni. 

A karácsonyi mintagyűjteményt a követ-
kező csoportok szer int tessék kérni : 

1. Tartalmazza: a kosztűmkelmék remek válasz-
tékát. 

2. Tartalmazza: a blúzok, pongyolák, ruhaaljak, 
leánykaruhák, háziruhák elkészítéséhez meg-
felelő kelmék és bársonyok mintáit. 

3. Tartalmazza: a tegethof és fekete kelmék 
mintáit. 

4. Tartalmazza: a mosóbarchetek és mosóflanellek 
teljes választékát. 

5. Tartalmazza: a nyári mosók, grenadínok, szaté-
nok, zefirek és kretonok mintáit. 

6. Tartalmazza: a fehérnemű-osztály, vászon, sifon, 
zsebkendő és asztalnemű-minták, menyasszonyi 
kelengye költségvetéseit és az ábrás fehérnemű-
árjegyzéket. 

7. Tartalmazza: a teljes postacsomag-gyűjteményt, 
mely az összes mintákat magában foglalja. 
Többféle czikkek rendelésénél ajánlatos a posta-
csomaggyűjtemény meghozatala. 

F í ö V P I l T I P T t p f p Q Engedje meg, hogy szíves figyel-1 v I l i l C A l C l C ö . m é t felhívjam a nagy árúhiányra 
és azon körülményre, hogy a gyárakból való árú-utánrendelés 
lehetetlen, úgyszintén a pos taközlekedés nehéz és késedelmes 
voltára. — Nagyon kérném tehát szíves megbízásait minél előbb 
eszközölni, hogy mindezen körülmények daczára, míg készletem 
tart, a megszokott pontos és figyelmes kiszolgálásban része-
síthessem. 

Kitűnő tisztelettel 

Stern József 
csász. és kir. udvari száll í tó 

Budapest , IV., Kálvin-tér t . 

HÁBORÚS ÚJDONSÁGOK! 

„Jöjjön e l a Te országod!" 
Egyházi beszédek a világháború idejéből. írta J á n o s i 
Z o l t á n . Ara fűzve 3 K . Vászonkötésben 5 K. Portóra 20 f. 

Isten igéje a háborúban. 
Templomi beszédek néhány imádsággal. írta F ü l ö p J ó-

z s e f. Ára 3 K 50 f. Portó 20 f. 

Tábori énekeskönyv. 
Ref. katonafíaínk részére. Összeállította U r a y S á n d o r . 
Ara 36 f, 10 darab megrendelésénél 32 f, 100 darab meg-

rendelésénél 27 f. 

Isten a mi erősségünk. 
Egyházi beszédek a nagy háború idejéből. írta B o k r o s s 

E l e k . Ára I K . Portó 10 f. 

Háborús idők imádságos 
könyve . 

írta S z o l n o k y G e r z s o n . 3-ík kiadás. Ára vászon-
kötésben í K. J0 darab megrendelésénél 90 f, 100 darab 

megrendelésénél 75 f. 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
DEBRECZENBEN. 

KaphatóK: 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tüz-, jégkár és betöréses lopás 
ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek melleit. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok d í ja rányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 14 év alatt a tagok hétszer részesüllek az 
üzlet feleslegéből közgyűlési határozat értelmében díjvissza-
térítésben. 

Biztosítási a jánlatok benyúj tandók közvetlenül az igaz-
gatósághoz, vagy az ország minden egyes helyén működő 
képviselők közvetítésével. Nyomtatványokkal és felvilágosí-
tással minden i r ányban készséggel szolgál az igazgatóság. 

Alapítványok kormány hozzájárulásával 2.550.760 K. 
Tartalékok . 4,461.015 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kiű-

zetett tűzkárokban 15,050.000 K. 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett jégkárokban 7,072.000 K 
Biztosított ér ték tűzben 1914. évben . . 960,000.000 K 
, „ „ jégben „ „ . . 63,500.000 K 

Eletüzlet állománya 19,013.428 K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„GOND VI8ELÉS" 

Országos KÖzp. Segélyzö Társulat Budapest , IX., 
Kálvin-tér 10., mely társulat tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig te r jedő temetési segélybiztosítást nyújt, népbizosí tás i 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít minden orvosi vizsgálat 
nélkül. 



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 ha^mósi iumok 
mindkét rendszer szerint és minden nagyságban, templomok, szemináriumok 

részére és mint gyakorló orgonák 320 forinttól feljebb. 

Első maovar — villamos erőre berendezel! — hangszergyár. 

STOWASSER J. cs.ós kir/udvar5 hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 

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

Hangfokozó gerenda! s ly
ba

áJ; 
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 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  

L 

és kicsinyben. 
T e l e f o n 8 1 — 2 0 . 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és k i tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mil l ió korona 
évi árúforgalommal. 

LEGÚJABB THEOLOGIAI ÚJDONSÁG. HÁBORÚS EGYHÁZI IRODALOM: 
RÉVÉSZ IMRE. Dévay Biró M á t y á s tan í tása i . Tanul-

mány a magyar prot. theologia gondolkozás kezdeteiből 5.— 

EGYÉB THEOLOGIAI ÚJDONSÁGOK: 
BERNÁT ISTVÁN. Az igazi é le t fe lé 1.20 
KIRNER A. BERTALAN. Be tegápo ló lelkész m u n k á j a 

a v i l á g h á b o r ú b a n —.50 
— Miért v a s á r n a p ? Miért nem s z o m b a t ? . . . . —.50 
KISS GÉZA. Új Magyaro r szág és ke resz tyénség . . 1 — 
LUKÁCSY I. Krisz tus v i s sza jöve te le . Fűzve 4.20; kötve 5 — 
Magyar k e r e s z t y é n e k n a p t á r a 1916. évre —.50 
NAGY IMRE. E g y év a szószéken . Egyházi beszéd-

vázlatok 2.— 
P r o t e s t á n s p a p o k és h i tok ta tók z s e b n a p t á r a 1916 ra 1.40 
DR. SZABÓ ALADÁR. Jézus é le te . Fűzve 3.— ; kötve 5 — 
IFJ. SZABÓ ALADÁR. A b o l d o g s á g fe l té te le i . (Hat 

elmélkedés) 1.— 
IFJ. VICTOR JÁNOS. Jézus öna rczképe i . (Nyolcz elmél-

kedés) 2 — 

BIRTHA JÓZSEF. H á b o r ú s beszédek és imák . . . —.50 
FÜLÖP BÉLA. Búcsúz ta tók . Hadban elesettek felett . 1 — 
KISS JÓZSEF. Egyház i beszédek v i l á g h á b o r ú ide jén 3.40 
Dr. LENCZ GÉZA. Beszédek és imák h á b o r ú i a lkal-

m a k r a . II. kötet 5.— 
LUKÁCSY IMRE. ímé h a m a r el jövök. Egyházi beszédek 1.80 
SOÓS KÁROLY. Is ten és haza mindenünk . . . . 1.20 
SZAPPANOS GY. I s tenre bízom m a g a m a t . Egyházi be-

szédek háborús időben 3.— 
SZENTKIRÁLYI K. Imádságok és beszédek h á b o r ú s 

i dőben I. kötet. —.80; II. 1.— ; III. 2 . - ; IV. . . . 2.60 
SZÜTS L. Egyház i beszédek h á b o r ú s a l k a l m a k r a 1.20 
VARGA L. I m á d s á g o k templomi haszn . háb . időben 4.— 

HÁBORÚS IMÁDSÁGOSKÖNYVEK: 
BIRTHA JÓZSEF. Őrangya l . Imakönyv katonák és itt-

honmarad ottak számára. . . . —.30 
KERESZTESI KÁROLY. Ima, szükség s h á b o r ú ide jén —.25 
KOLLONNAY LÁSZLÓ. Nehéz órák. Imakönyv itthon-

maradottak számára —.20 
MURÁNYI JÁNOS. Szünte len i m á d k o z z a t o k ! . . . - .20 
SZAPPANOS GYULA. Imádságok o t t h o n m a r a d o t t a k 

r é s z é r e — 24 

Kaphatók: 

Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 6 2 8 6 6 . 



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

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 : 
B I L K E I P A P ISTVÁN. 

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

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, 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 Élet Könyvéből: Mivé leszünk? Marjay Károly. — Vezérczikk: Vallássérelem. Dr. K. I. — Tárcza : Az 
anya, Lauff József—Szabados Ede. A gyülekezet. Kájel Endre. — Belföld: Hogyan is áll a dolog? Arator. — Iro-
dalom. — Egyház. — Iskola. — Egyesület . — Gyászrovat. — Hirdetések. 

Az Élet Könyvéből. 

Mivé leszünk ? 

„Szeretteim, most Isten gyer-
mekei vagyunk, de még nem lett 
nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. 
De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá 
lesz, hasonlókká leszünk 0 hozzá, 
mert meg fogjuk öt látni, mint 
van." (János I. lev. 3.2.) 

Mivé leszünk ? Közös kérdése ez mindnyájunknak. 
Most, a mikor sűrű rendben dőlnek ki fiaink, szeretteink 
a halál kaszája előtt: nagyon sok léleknek kínzó kér-
dése ez. A testünkre nézve áll az 0-testamentum fele-
lete: „porrá leszünk". Csakhogy én nem csupán test 
vagyok. Én a lelkemre nézve szeretném tudni, hogy 
„mivé leszünk"? Az édes anyák, hitvestársak, gyermekek 
ezt kérdik most. Tudunk-e felelni nékik? 

így, a hogy föl van vetve a kérdés, nem tudunk. 
Felelet csak azok számára lehetséges, a kik Jánossal 
elmondhatják: „most Isten gyermekei vagyunk" a má-
sodszori születés által. Az Atyától vettünk életet, a mely 
élet, mert az Atyából való: vele közös a legmélyebb 
sajátságokban, már a földi arczán isteni vonásokat visel. 
Ez a bizonyosság, ez az élet, zálog az ezután következő 
élet számára. A mint Krisztusban, a tökéletes egyszülött 
Fiúban az Istenség pleromája jelent meg: elmosódottan, 
mintegy ködön és homályon át, valamennyi a földi fiak-
ban is él. Ez az emberi szóval meg nem határozható 
kvalitás, ez adja a nyitját a feleletnek. 

A tölgy-makk magában hordja a tölgyfának összes 
tulajdonságait. A csúszó-mászó hernyó potentialiter már 
szálldosó színpompás pillangó. Egyik se maga szerezte 
meg e lehetőségeket, születésük predesztinálta őket. Az 
embert is az Atyától mondhatatlan módon való születés 
teszi „/m"-vá. Az isteni rejtett erők. szépség, lélek benne 
vannak a születés pillanatától fogva a lélekazonosság folytán, 
mint a földi atya tulajdonságainak jórésze a fiakban, a 

vérrokonság alapján. Az Isten gyermeke tehát poten-
tialiter a legteljesebb életnek birtokában van, csak még 
nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé lesz. Nem minőségbeli 
különbségről van itt szó, csak időbeli eltolódásról' és 
fokozatos kifejlődésről. Még nem lett nyilvánvalóvá. Ott 
benn, az élet, mélységeiben, az élő lélek legbenső vilá-
gában meg van minden arravalóság és lehetőség, csak 
az éghajlat, időjárás, napsugár, környezet stb. még nem 
megfelelők, hogy kibontakozzék, nyilvánvalóvá legyen 
itt, ebben a világban, e neki nem megfelelő létalapon. 

Hogy a makkocska mivé lesz: a tölgyfa, mely ter-
mette, mondja meg. Hogy az a csúnya féreg milyen szí-
nekben pompázó pillangóvá magasztosodik: ez életét adó 
őse a biztosíték. Hát az Isten fiának (gyermekének) 
nevezett új embertípus mivé lesz, ha a benne levő el-
rejtett élet nyilvánvalóvá lesz ? Az életét adó Atya mondja 
meg. Nem üres, hiú ábránd, hanem az életéből magunk-
ban hordott részecske biztosít bennünket a természeti 
törvény bizonyosságával, hogy egykor „hasonlókká le-
szünk 0 hozzá". 

Mivé leszünk? íme a felelet: hasonlókká Hozzá. 
És nékem ez a felelet elégséges. Nem kívánok több, 
más lenni, csak hozzá hasonlítani, úgy, a mint a gyermek 
ráüt az apjára s a mint az élete mindjobban kibontako-
zik : a hozzá hasonlóság is nyilvánvalóbb. Az életnek 
más lesz az alapja, a környezete ott fönt, nála, tehát 
az életem is hasonlóbb lesz, mint itt. Az isteni környe-
zetben osztozom az Atyával az isteni élet szépségeiben. 
És akkor valóra válik a másik vágyam is, „meg fogom 
őt látni, a mint van". Az 0 velünk megosztott élete 
emel. Az 0 hozzá hasonló élet mellé visz. A teljes is-
ten-gyermeki élet nem is képzelhető másutt, mint Nála, 
az 0 dicsőségének folytonos, színről-színre való szem-
lélésében. 

A kik most távoznak el, vagy már eltávoztak 
körünkből, a megsiratott kedveseink: ennek az életnek 
lettek osztályosai: ha „Isten gyermekei" voltak itt e 
földi világban. Ebben van a mi igehirdetésünknek mara-



dandósága. Ezért van szükség az evangéliumra, míg em-
berek élnek e földön. 

Mivé leszünk? A Krisztusban alászállt isteni élet 
tüzében átformálódott személyiségünk Hozzá, az Atyához 
lesz hasonlóvá. Ámen. 

Marjai) Károly. 

VALLÁSSÉRELEM. 
Súlyos vallássérelemre tereli rá a figyelmünket a 

katholikus papság „Egyházi Közlönyu-e egyik legutóbbi 
számának „Adalék a gyermekek vallásáról szóló tö'rvény-
czikkhez" cz. czikke. Dr. Scheffler szatmárnémeti r. kath. 
hitoktató elmondja ebben, hogy a vallás- és közoktatás-
ügyi miniszter „kegyelmi úton" megengedte, hogy özv. 
F. Gy.-né ref. vallású fiát, F. I.-t „a róm. kath. vallás-
ban neveltethesse". 

Az ügybuzgó hitoktató bizonyára azért hozta nyil-
vánosságra ezt az esetet, hogy hasonló buzgóságú kar-
társainak czélravezető reczepttel szolgáljon arra nézve, 
hogyan lehet a református gyermekeket könnyű szerrel 
a róm. kath. vallásban neveltetni. Nagy köszönettel tar-
tozunk mi is néki „adalék"-jáért. E nélkül talán jó ideig 
homályban maradt volna a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek ez a minden törvényes alapot nélkülöző 
„kegyelmi" ténykedése. 

Az eset az „Egyházi Közlöny" szószerinti közlé-
sében a következő: „A másodosztályból a jobbak vagy 
öregebbek közül egy párat a többiekkel együtt szintén 
az Úr oltárához vezettem. Volt a többi aspiráns közt 
egy feltűnően értelmes, F. I. nevű fiúcska, a ki nagy 
buzgósággal és örömmel készült a nagy napra. Igen ám, 
csakhogy az utolsó napokban kisült, hogy református. 
Meg akartam a dolgot beszélni édesanyjával. Szólok a 
gyermeknek, mire az bizonyos büszkeséggel mondotta, 
hogy neki „írása van a minisztertől, hogy katholikus 
legyen". — „Hozd el hát az írást!" — És csakugyan 
kitűnt, hogy a katholikus anya református férje halála 
után folyamodott a nagyváradi árvaszékhez, ez pedig a 
kérelmet pártolólag fölterjesztette a vallás- és közokta-
tásügyi miniszterhez és a miniszter „kegyelmi úton" 
megengedte, hogy az anya fiát a róm. katholikus val-
lásban neveltethesse. Nem egyedüli eset ugyan, de mégis 
ritkább. Érdekes a kérés indokolása is, azért álljon itt 
egész terjedelmében. 

37.376. sz. 1913. nov. 7-én a következő véghatá-
rozatot hozta: „A gyámhatóság... folyamodónak ama 
kérvényét, melyben az árvaszék hozzájárulását kéri ah-
hoz, hogy F. I. nevű fiát a róm. kath. vallásban nevel-
tethesse, ama kérelemmel terjeszti föl a m. kir. vallás-
és közoktatásügyi miniszter úrhoz, hogy a kérelmet ke-
gyelmi úton kedvezőleg elintézni méltóztassék. 

Indokolás. 
A F. Gy. és K. M. házasságából 1907. évi július 

1 én F. I. nevű fiúgyermek született, a ki az 1894 : 
XXXII. t.-cz. 2. §-a értelmében az atya vallását tartoz-

nék követni, mivel az ev. ref. vallású atya és a róm. 
kath. vallású anya a házasság megkötése előtt a vallás 
kérdésében egyezséget nem kötöttek. 

Minthogy az atya 1909. évi október hó 14-én va-
gyontalanul elhalt s a gyermek tartása egészen az anyára 
nehezedik, továbbá minthogy a kiskorú eddig is a róm. 
kath. vallásban neveltetett s . . . . az anyának jelenlegi 
állásban maradása s így a gyermek létérdeke megköve-
teli, hogy a kérelem teljesíttessék, emez indokából, te-
kintettel arra, hogy hasonló ügyben a m. kir. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr 49.659/909. sz. a. az árva-
széknek hasontartalmú intézkedését tudomásul vette, a 
kérvény most nevezett miniszter úrhoz fölterjesztendő volt." 

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 1914. június 
hó 30-án 78.256/914. sz. I. alatt az árvaszék véghatá-
rozatát „az előadott indokok alapján" tudomásul vette." 

Mindezekből megtudjuk, hogy a nagyváradi árva-
szék már évekkel ezelőtt is kérte hasonlótartalmú intéz-
kedésének megerősítését a kultuszminisztertől s, annak 
1909-ben hozott határozatára támaszkodva, kérte ebben 
az esetben is a kegyelmi úton való, megerősítő tudomá-
sulvételt. Az igazság kedvéért meg kell tehát állapíta-
nunk, hogy nem a mostani kultuszminiszter találta ki 
azt, hogy néki joga van ahhoz, hogy bárkit is a gyer-
mekek vallásáról szóló 1894: XXXII. t.-cz. imperativ 
rendelkezései aló! kegyelmi úton fölmenthessen. Ez a 
kitalálás annak a szomorú korszaknak a maradvá-
nya még, a mikor Barkóczy báró szelleme volt az úr 
a kultuszminisztériumban. Ámde tisztelettel kérdjük a 
mostani kultuszminisztert, vájjon valamelyik hivatali előd-
jének kegyelmi tényként föltüntetett törvényfélremagya-
rázása följogosíthatja-e őt is hasonló cselekedetre?! 
A törvények félremagyarázása tudtunkkal még nem képez 
jogforrást. 

A törvények külön fölsorolják azokat az eseteket 
és azokat a személyeket, a kik egyeseket kegyelmi úton 
a törvények kötelező rendelkezései vagy büntető szank-
cziói alól fölmenthetnek. Arról azonban nincs tudomá-
sunk, hogy az említett törvényczikk akár az árvaszé-
keknek, akár a kultuszminiszternek vagy bárki másnak 
is jogot adna arra, hogy valakit az ott nagy körültekin-
téssel lefektetett és minden esetre kiterjedő törvényes 
rendelkezések alól kegyelmi úton vagy akárhogy föl-
mentsen. 

Tudjuk, hogy a „sexus sexum sequitur" elvét kér-
lelhetetlenül keresztülvivő 1868 : LIII. t.-czikk helyett, 
mintegy a róm. kath. egyháznak a polgári házasság fe-
jében adott rekompenzáczió gyanánt, alkották meg a re-
verzálisokat megengedő 1894: XXXII. t.-czikket. Az új 
törvény azonban a régebbi törvénynek egyes, a gyer-
mekek vallására vonatkozó rendelkezéseit kifejezetten 
fönntartotta. A 8. § ugyanis szó szerint a következőket 
mondja: 

„Az 1868: LIII. t.-cz. 13., 14., 15. és 18. §-ainak 
rendelkezései, a törvényesen elismert vallást követőkre 
is kiterjesztve, hatályukban fönntartatnak." 



Az 1868: LIII. t.-cz. 13. §-a pedig így szól: 
„A gyermekek vallásos nevelését se a szülök bár-

melyikének halála, se a házasságnak törvényszerű fel-
bontása nem változtathatja meg." 

íme, így szól a törvény. Honnan veszi tehát akár 
az árvaszék, akár a kultuszminiszter, a kit a törvény 
10. §-a, az igazság- és belügyminiszterekkel együtt, a 
törvény „végrehajtásával" bíz meg, a jogot arra, hogy 
annak szigorú rendelkezései alól bárkit fölmentsen ?! 
A törvény (2. és 4. ,§-a) csupán a szülők valamelyikének 
áttérése esetén biztosít a gyámhatóságnak a 7-ik élet-
évüket már túlhaladott gyermekek áttérésénél bizonyos 
hatáskört, egyebütt sehol sem. A kultuszminiszternek 
pedig (az 1. §) csupán a reverzálisok alakszerűségének 
és nyilvántartásának rendeleti úton való szabályozása 
terén juttat, ott is csak az igazság- és belügyminiszter-
rel együtt, bizonyos hatáskört, másutt nem. A mikor 
ezen felül tesz akár az egyik, akár a másik bármit, 
túllépi törvényes hatáskörét. 

A mostanihoz hasonló hatásköri túllépés ellen mind 
egyházi lapjainknak, mind ref., mind ev. egyetemes 
egyházainknak a legerélyesebben föl kell emelniök til-
takozó szavukat. Hiszen ezen az úton a ref. vagy az ev. 
vallású gyermekek ezreit és ezreit lehet „kegyelmi úton" : 
jog és törvény ellenére a róm. kath. vallásban neveltetni 
és szép csöndesen a másik táborba átterelni! 

Dr. K. 1. 

TÁRCZA. 

Az anya. 

Nincs semmim már e földön, 
Mert j a j ! a mit vetettem, 
Irigyen lekaszálta 
A halál, a kegyetlen ; 
Mikor pengett a sarló, 
Hárman voltak mellettem, 
Most, bimbó-pattanáskor 
Nincs meg közülük egy sem. 

A gyilkoló golyó 
Nem sajnált, nem kímélt, 
A Vogézekben érte 
Első fiam szívét. 
Széttépve, szétszakadva 
E szív most oly hideg . . . 
De szilárdan kitartott 
A második üteg. 

Lóháton ült a másik, 
A szép, derék huszár 
Lehullott Lengyelország 
Távol határinál. 

Mily délczegen, mily büszkén 
Ment nem rég innen el! 
S hajh ! Osztrolenka mellett 
Borult rá hólepel. 

És ő, a gyermek-ifjú, 
Ki elhunyt oly korán, 
Elhagyta iskoláját 
A dobszó hallatán. 
A geuse-ök földjén által 
Búsan bolyong a lelkem, 
Ypern távol vidékén 
Kell sírhalmát keresnem . . . 

Nincs semmim már e földön. 
Mert ja j ! a mit vetettem. 
Irigyen lekaszálta 
A halál, a kegyetlen; 
Mikor pengett a sarló, 
Hárman voltak mellettem, 
Most, bimbó-pattanáskor 
Nincs meg közülük egy sem . . . 

. . . Császárom, én császárom ! 
Hajam olyan fehér! 
Köröttem minden éled. 
Csak szívem, az nem él; 
De, bár tenger lett könnyem 
S ezer bánat szakadt rám : 
Ha volna egy fiam még, 
Azt is csak odaadnám ! 

(Lauff József.) Németből: Szabados Ede. 

A gyülekezet. 
A múltkor írt czikkemmel valami olyan szokatlan 

dolog esett meg, a minőt még nem tapasztaltam. Meg-
hallották. És nem hallgatták el. Azóta kaptam vagy 
8 csomó füzetet, 50 Bibliát, egy ismeretlentől 25 Zsol-
tárt és a Pesti Egyesült Hazai Takarékpénztár Egye-
sülettől 200 K-át. Ezekkel a tényekkel szemben köte-
lességemnek tartom az alábbiakat közölni. A brünni 
katona-otthonban a magyar sebesültek augusztus 13-án 
költöztek be. Augusztus 14-én pedig hozott a posta 
20 K-át a magyar sebesültek számára. Én a 20 K-át 
felvittem a sebesülteknek és megmutattam nékik és kér-
tem őket, hogy mondják meg, mit vegyünk rajta. A se-
besültek rám bízták, hogy én határozzam meg, azt állít-
ván, hogy én vagyok a legnagyobb sarzsi, hát nekem 
kell megmondani a tennivalót. Én azonban hivatkoztam 
a haditörvényszékre, a hol is legelőször a baka szavaz. 
Erre megindult a tanakodás, a nagy csöndet Istók Albert, 
a 77 eszű székely szakította meg. „Legjobb lenne valami 
közhasznú czélra fordítani . . ., hogy mindnyájan része-
süljünk belőle . . valami könyvre . . . " „Bibliára", egé-
szíti ki a vontatott előadást Balázsi János. Ezt azután 



helybenhagyta az egész sereg. Ezt a 20 K-át a balaton-
enclrédi gyülekezet által rendelkezésemre bocsátott 32 K-val 
kiegészítve, hozattunk újtestamentumot 100 darabot, hogy 
a ki a mi bibliaolvasó óráinkon kedvet érez az Új-tes-
tamentum tanulmányozására, megtehesse. Azután elkezd-
tük mi tanulmányozni a hegyi-beszédet. Azt vizsgáljuk 
benne, hogy miután minden baka, sőt vörös ördög más 
életet fogadott az Istennek ott kint, hátha akkor telje-
sítenénk igazán Istennek emez önként tett fogadásunkat, 
ha a hegyibeszéd, illetve a szentírás alapján rendeznénk 
be az életünket és úgy élnénk, mint Isten gyermekeihez 
illik Krisztus példája szerint. 

A sebesültek nagyon komolyan fogják fel a dolgot 
és valami megrendítő a lélekre nézve, hogy hogyan 
szívja fel a lelkük Isten igéjét, hogyan telíti meg őket 
új képzetekkel és hogyan tárul fel előttük Isten kegyelme, 
a mint mindig biztatóbban szól hozzájuk. 

Csak egy pár adatot. Az első bibliaolvasásom egy 
ifjúval történt. A hegyi-beszédet olvastuk buzgó imád-
kozás után. Mikor ón eljutottam odáig, hogy boldogok, 
a kik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, zavarban vol-
tam, mert egy kárpáti harczokat végig küzdött hősnek 
biz' én nem tudtam hogyan megmagyarázni. De az ifjú 
közbevágott. „Oh, tudom én azt, tisztelendő úr." Nagy 
kő szakadt le a szívemről. „Ha tudod, mondjad." „Hát 
kérem, mikor én a Kárpátokban ki voltam állítva őrnek 
— a hol bizony 6—10 óráig is ott felejtették az őrt 
kényszerűségből —, hát a nagy hidegtől, kíntól, szen-
vedéstől elkezdtem sírni, úgy hogy csak úgy folytak a 
könnyeim. A sírásom közben eszembe jutott egy zsoltár 
és azt eldúdoltam magamban és akkor, mintha egy nagy 
kő esett volna le a szívemről, úgy megkönnyebbültem 
és olyan vidáman álltam őrt tovább, hogy ki sem tudom 
mondani." 

Megrendülve hallgattam az ifjút és szinte szédül-
tem. de láttam, hogy ezt a munkát folytatni kell. Szer-
veztem egy Bibliaolvasó kört, a hol valami csodás tisz-
taságban bonczolták a hegyi beszédet a sebesültek és 
megértették, hogy legfők épen tiszta szívre van szükségünk. 
A halottakra nézve megállapították, hogy azokhoz az 
Isten kegyelmesebb volt, mint hozzánk, nekünk még sokat 
kell szenvednünk, hogy annyira megtisztuljunk, hogy 
Isten elé kerülhessünk. Isten kegyelmének tudták be 
mindazt az irgalmasságot, a mit a harcztéren gyakoroltak 
bajtársaikkal szemben. „Ott kint nem is tudtuk, mikor 
megtettük, hogy irgalmasságot cselekedtünk, csak mikor 
haza kerültünk és végig gondoljuk, hogy miken mentünk 
keresztül, akkor látjuk, hogy az isten kegyelme volt az, 
a mi megengedte, hogy irgalmasságot cselekedjünk." 
„Ott kint az ember nem gondolkodik, csak érez." 

Ennek a közös bibliaolvasó-órának az eredménye 
egészen megszilárdított abban a feltevésemben, hogy 
legelső kötelességem a sebesülteket a Biblia köré csopor-
tosítani. A végén volt három bibliaolvasó-köröm, a mire 
azonban nem futotta már az időből, így vonultunk be a 
Katona-Otthonba, a mit dr. Scheuner Ferdinánd szenior 

és Jahne Richárd lelkészek voltak szívesek rendelkezé-
sünkre bocsátani a délutáni órakra, az Állomás-Parancs-
nokság pedig napiparancsot adott ki, hogy a magyar 
sebesültek minden hétköznap délután 1—V24-ig minden 
külön engedély nélkül részt vehetnek a Biblia-órákon. 
Azóta mindennap van ós minden napnak megvan a maga 
megrendítő esete. A szentírás belénk hasít és gyúrja a 
belső embert. A „Mi Atyánk"-ot tárgyaltuk egy hétig. 
„És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképen mi is meg-
bocsátunk az ellenünk vétkezőknek." „Van-e haragosunk 
odahaza?" vettem fel a kérdést. A Finta Gábor el-
mondja: „Van. Mikor kimentem a harcztérre, hallottam, 
hogy a bátyámat megszúrta egy ember. Két levelet ír-
tam haza. Az egyiket annak az embernek, a ki meg-
szúrta a bátyámat, hogy úgy imádkozzon az Istennek, 
hogy én haza ne kerüljek, mert leszúrom. A másikat a 
bátyámnak, a miben összeszidtam, hogy hogyan lehetett 
olyan gyáva, hogy engedte magát megbicskázni. De már 
nincs harag szívemben egy szál se, ha ide nem jártam 
volna Bibliát olvasni, megtettem volna." 

„Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vét-
keiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok." 
(Máté VI. 14.) 

Egy szakaszvezető beszélte el, hogy egyszer nagyon 
lőtték az ő állásukat. A ki már több hónapot töltött a 
csatatéren, az nagyon jól tudja a gránát járását. Egyszer 
ő látja, hogy a gránát levág előttük. Utána a második, 
abból már látta, hogy baj lesz. A harmadik gránát meg 
közelebb jött, úgy hogy a negyediknek épen rá kellett 
volna esni. 

Nem bírtam az izgatottságommal. „Hát aztán mit 
csinált" ? — vágtam közbe. 

„Behunytam a szememet, megbocsátottam minden 
felebarátomnak és Istennek ajánlottam magamat." 

És a negyedik gránát nem ment meg. 
Lehetne még sorolni tovább ezeket az adatokat, 

azonban ezek segítenek engem annak megértésében, 
hogy mit tesz az Iszlai Ferencz uram búcsúszava: „Isten 
áldja meg a gyülekezetet". 

Jön az új vendég. „No, hogy talált ide?" „Hal-
lottam, hogy van itt gyülekezet." 

Meglátogatom egy betegünket, a ki nem jött el, 
mert nagyon borostás volt az álla, az már azzal fogad, 
hogy hallotta, hogy új sebesültek jöttek a gyülekezetbe. 
Ezért hívom már most én is annak és valahogy tisztán 
érzem, hogy csakugyan gyülekezet, a hol Isten keze 
munkálkodik, úgy hogy nemcsak meg kell itt térnünk 
mindnyájunknak, de érzi a sereg, hogy meg kell téríteni 
neki másokat is. Gyakran megjelenik előttünk az otthon 
síró falu képe, a melynek bizony feltárulnak a bűnei is. 
„Mi lesz otthon, ha hazamegyünk?" „Majd mi általunk 
megváltozik a falu képe," mondja egy egyszerű pásztor 
ember. „Nekünk haza kell mennünk és el kell monda-
nunk otthon, hogy mi történt velünk, hogy oda haza is 
tudják, hogy hogyan tér meg egy ember, mert azt most 
még nem tudják." 



46. szám. 

És a bibliaolvasó gyülekezet kezdi mindig tisztáb-
ban látni, hogy lia őket haza segíti az isten, hát nem 
az ő hőstetteikről kell nékik beszélni, hanem arról, hogy 
hogyan bocsátotta meg az Isten az ő bűneiket és hogyan 
fogadta őket gyermekeivé és hogyan vezeti, tanítja őket 
az ő szent igéjével. És már tudják, hogy ez a beszéd 
lesz az, a mi megtéríti a bűnös falut s a mi letörli a 
könnyűt a szemekből és már nem félnek attól a gon-
dolattól, hogy ezt kell nékik tenniök. 

A gyülekezetben aztán történnek külsőleg is kedves 
dolgok, itt van a két Bökényi-testvér, a kik is egy vona-
ton jöttek ide Lembergből s most itt van mindennap 
találkozásuk. 

A múltkor meg jön be a Csulka András, aztán 
megáll, kipirul az arcza, kapkod a szó után, végre fel-
kiált: „Hát kivel találkozom ón, tisztelendő úr?" ezt 
elkérdi vagy háromszor, aztán nyakába borul a legszéliil 
ülő bakának és összecsókolja. Hát biz ő Csulka János 
vörös ördöggel találkozott, a kivel első unokatestvérek 
és nem látták egymást 1914 augusztus 1 óta, csak most, 
1915 október 81-én a gyülekezetben. „Valami úgy húzott 
már három napja ide," mondta az András gazda, a kit 
nem eresztettek ki a kórházból, valami járvány miatt zár 
alatt voltak. 

Van azonban más is a gyülekezetben, még házasság 
is lehet belőle. „Hogyan?" kérdi az olvasó. Hát, kérem, 
gyülekezet a nélkül nem lehet és a nélkül nem is gyüle-
kezet. Úgy áll a helyzet, hogy vannak itt már jó öreg-
népfelkelők is, a kik hagytak otthon már férjhez menő 
lányokat is, itt meg hát csupa legényemberbŐl áll a 
gyülekezet. így történt, hogy összeverődött két hős. Egy 
eladó lányos édes apa, meg egy árva gyerek. Két falu 
választja el őket egymástól otthon. Megyek én egyszer 
az ifjúval, kérdem, hogy most hová mégy. Elmegy az 
öreg gazdát megnézni. Ez eddig egészen rendben van 
— gondoltam —, a gyülekezet tagjai meglátogatják egy-
mást. Aztán kezdi a gyerek mondani, hogy van ám a 
gazd-uramnak két eladó lánya is. „Hű" — rikkantom 
el magam •— „meghívjatok ám a lakodalomra." „Nász-
nagynak?" kérdi a legény. „Nem — mondom —, én azt 
tanultam az édes apámtól, hogy pap nem násznagynak 
való." „Hát akkor eskető papnak," oldja meg a csomót. 
„Hát ha az ottani tisztelendő úr megengedi, szívesen, 
de ha az nem engedi, úgy is elmegyek én szívesen." 
„Pedig már a mi falunkból a bíró lánya is írt nekem," 
de azért csak ment az gazd' uramat meglátogatni, hogy 
elmondja néki a gyülekezetben történteket. 

A gyülekezet, mint már említettem, minden hétköz-
nap összejön, vasárnap délután a német katonáké. Két 
óráig hol ez, hol az történik. Vagy beszélgetünk, úgy 
hogy a beszélgetésben mindenki részt vesz, vagy éne-
kelünk, a hány, annyifeleképen énekli a zsoltárt, him-
nuszt, szózatot, hát aztán ha van egy jobb énekes, akkor 
énekeljük annak vezetésével a csatatéri dalokat, vagy 
ha a Hettesheimerné tiszteletes asszony ideje engedi, 
akkor harmónium a mellett gyakoroljuk a zsoltárokat, a 

miknek az éneklésébe nem fárad bele a sereg. Mindenki 
kap egy zsoltárt és odahaza ha valamelyik megragadja 
egy-egy sebesült lelkét, akkor ő azt bejelenti és akkor 
azt a zsoltárt, vagy dicséretet enekeljük. Ha több van, 
elénekelünk kettőt is. Két órakor kezdjük a bibliaolva-
sást, a mibe szinte mindenki részt vesz. Sokszor nagyon 
élénk a beszéd, sokszor nagyon nagy a hallgatás, akkor 
aztán utána kutatunk, hogy miért is nem tudunk szólni. 
A Pécsi uram megmondja, „ha nagyon hallgatunk a 
bűnnel szemben, azt mutatja, hogy nem vagyunk vele 
tisztában". Hát aztán tisztába jövünk vele. Azután rövi-
den imádkozunk, a mióta kezdjük látni, hogy odahaza 
milyen misszió vár reánk, nem felejtkezünk el imádkozni 
az otthoni lelkekért sem. 

A gyülekezet folyton erősödik. Eleinte 8—12-en 
voltunk, ez a szám folyton emelkedik, ügy hogy most 
már naponta 25—84-en fordulnak meg a gyülekezetben, 
a mely nagyon komolyan veszi a dolgát. Ide ugyanis 
csakis úgy hívjuk a sebesülteket, liogy tisztázzuk előtte 
a bibliaolvasás czélját. „Más életet kell élni Isten aka-
rata szerint" ós nemcsak hogy nem idegenkednek tőle, 
de már most nem mennek el úgy Brünnnből, hogy el 
ne búcsúzzanak. 

Mivel nagyon mozgó elem vagyunk, minden hónap-
ban külön meghozzuk a határozatot, hogy a háború után 
egyen-egyen összeadjuk egy heti jövedelmünket, hogy 
ebből fedezzék az illetékes tényezők az új magyar Biblia 
fordításánál a Máté evangéliumának fordítási és kiadási 
költségeit, ha több pénz jönne össze, a János evangé-
liumát is vállaljuk. 

A gyülekezet anyagi ügyei csak úgy, mint a lel-
kiek, Isten kezébe vannak letéve. És ott nagyon jó 
kezekben vannak. Eddigi kiadásaink fedezve vannak. 
A novemberi ós deczemberi még nincs, de nem aggó-
dunk miatta, havonta 130—150 K kell. Könyvtár is 
kellene, a sebesültek már maguk kérnek „valami nagyobb 
könyvet". Baksay Sándor munkái kellenének már, nagyon 
jó hasznát tudnánk venni dr. Thury Etele VII.—VIII. 
osztály számára írt egyháztörténelmének, a Házi Kincstár 
köteteinek és más ilyen irányú dolgoknak. Az iratter-
jesztésnél ugyanis úgy vagyunk, hogy a sebesült kap 
először Máté evangéliumát, ha kedvet kap a szentírás 
olvasásához, akkor újtestamentumot és zsoltárt. Azt aján-
lom nagyon mindenki figyelmébe, hogy a legjobb trak-
tátus a mi híveink számára a zsoltáros könyv, azzal van 
a legtermészetesebb és közvetlenebb kapcsolatban, azt 
érti meg legjobban s abban találja meg leghamarabb 
annak az érzésnek a kifejezését, a mely feszíti az ő 
szívét, lelkét, de a melyet ő magára hagyva nem tud 
formába önteni. 

Ezek után van még szükség most már nem trak-
tátusokra, hanem nagyobbszabású dolgokra. Nem tudom, 
hogyan ítélik meg a mi gyülekezetünk dolgát, de ha 
valaki támogatni óhajtja, azt a fentiekből megítélheti, 
hogy érdemes-e ezt a gyülekezetet támogatni. Szinte 
nem is merek kérni a történtek után, a mikor is Isten 



csodálatos segítségét kellett megtapasztalni, de meg ma-
guk a sebesültek is azt mondták, mikor felvetettem 
előttük a kérdést, hogy „kérjünk-e" •— „Ha nem szíve-
sen adják, nem kell kérni", azért „kiki a mint elgon-
dolta szívében, a szerint cselekedjék." 

Brünn, Dahngasse No. 8. 
Kájel Endre, 

ref. lelkész. 

BELFÖLD. 

Hogyan is áll a dolog ? * 
E lap 41-ik számában közölt „A kurátorok és a 

pedagógia" cz. czikket olvasva, kötelességemnek tartom, 
a tény valóságának felderítése végett, arra az alábbiak-
ban válaszolni. 

Mindenek előtt is azon nézetemet nyilvánítom, hogy 
Pedagógus úr, ha beküldés előtt alaposabban áttanul-
mányozza czikkét, mint a hogy nem tette, lehetetlen, hogy 
el ne állt volna a közlési szándékától. Mert nem akarom 
elhinni, hogy még idejében be ne látta volna azokat, a 
mikről mi már reá nézve idő után meggyőződhettünk. 
Tudniillik, hogy nagy tájékozatlansággal kompromittálja 
magát az énektanításra nézve kerületileg megállapított 
tanterv és a felvetett pedagógiai kérdésnek közgyűlés 
elé terjesztését megelőző szakbizottsági letárgyaltatása 
felől. A mit különben is már e lap szerkesztője a czikk 
közléséhez fűzött megjegyzéssel értésére adott. S hogy 
nem a jó falusi kurátorok, de az egyházmegye vezető-
sége felett tör pálczát. Es hogy pártfogoltját nem kiváló 
pedagógussá magasztalja fel, hanem rossz tanítóvá ala-
csonyítja le, kikényszerítvén annak a másik oldalról való 
bemutatását is. 

Hát igen. A dolog úgy áll, hogy az indítványozó 
lelkész egy háza táján nem jól sepert. Midőn ugyanis 
évekkel előbb állami képezdét végzett nővérét tanítónak 
választatta gyülekezete iskolájához, azt az igéretettette? 
hogy a hitoktatást ő maga fogja végezni. Azonban, hogy 
ígérete folytán támadt kötelezettségének mennyire nem 
felelt meg, igazolja az, hogy az évi látogatások alkal-
mával úgy a körlelkészek és tanítók (közben változtak), 
mint az esperes a legesleggyengébb eredményt tapasz-
talták az énekek tanítása körül. S midőn a lelkészt ezért 
kérdőre vonták, még neki állt feljebb s képtelennél kép-
telenebb magyarázatokkal és elvekkel állott elő — ment-
ségül, a helyett, hogy hozzáfogott volna a lelkiismeretes 
munkához. Mikor aztán az évi látogatások alkalmával 
sem mutatkozott haladás, nem maradt egyéb hátra, mint 
e. m. gyűlés elé vinni a dolgot. Ezt azonban a kérdőre 
vonandó lelkész, hogy énektanításának ki nem elégítő 
voltát némileg leplezze, az e. m. elnökséghez ezt a 
hazabeszélő s egyben mosolyt keltő indítványt nyúj-
totta be: 

* Mult számunkból helyhiány miatt kimaradt. 

a) Vétessék revizió alá a hivatalos tanterv által az 
I. és II. elemi osztályok tananyaga gyanánt előírt egy-
házi énekek csoportja s hagyassanak ki mindazok az 
énekek, a melyeknek hangterjedelme túllépi a növendé-
kek hangérzetét, továbbá, a melyekben a melódiai elem 
fejlettebb zenei éneket igényel s iktassa magasabb osz-
tályok tananyagába. 

b) Az I. és II., továbbá a III—VI. osztályok tan-
anyaga gyanánt előirt egyházi énekek osztassanak föl 
két, illetve három csoportra s az egyes csoportok az 
I—II., illetve a III—VI. összevont osztályoknak évenkint 
felváltva taníttassanak. 

c) Mondja ki az e. m. közgyűlés, hogy míg a tan-
ügyibizottság munkája elkészül, az iskolák a maguk 
alkotta csoportosítással taníthassák az egyházi énekeket." 

Az elnökség persze annak rendje és módja szerint 
ez indítványt a tanügyi bizottság elé vitte előzetes tár-
gyalás végett. Ez a szakférfiakból álló bizottság, tekin-
tettel arra, hogy az énekek osztályonkénti beosztását az 
arra hivatott és hozzáértő egyének által készíttetett egy-
házkerületi tanterv állapítja meg s a megállapítás az 
egyházkerület összes elemi népiskoláira kötelező s mint 
a gyakorlat mutatja, osztályonkint egész terjedelmében 
és beosztásában keresztül is vihető — javasolta, hogy 
az indítvány felett e. m. közgyűlés térjen napirendre. 
Az e. m. küzgyűlés a tanügyi bizottság ezen jelentését 
tudomásul vette és javaslatát határozattá emelte. 

Tehát nem pedagógiai kérdés dőlt el a gyűlésen, 
hanem, igenis, egy szakbizottság javaslata felett dün-
töttek és pedig a czirka 3 „hivatásos hitoktatóval" szem-
ben vagy 45 komolyak, köztük az a még ott levő 8 falusi 
kurátor, a kiknek tulajdonítja czikkíró úr a mérlegbillen-
tést, holott nélkülük is megvolt a többség s a kikről 
oly kicsinylő véleményt mondott. Hát, hogy ezek az 
egyszerű lesajnált kurátorok nem értenek a pedagógiához, 
miként Pedagógus úr a zulukafferek dolgaihoz, valamint 
a csillagok távolságának s mozgásának kiszámításához, 
azt elhiszem, de hogy kiváló szakférfiak által a gyer-
meki hangterjedelem és felfogóképesség tekintetbevéte-
lével osztályonkint helyesen beosztott zsoltárainkat (me-
lyekről úgy látom most már, hogy nemcsak indítványozó, 
de czikkíró úrnak is halvány fogalma van) nem ismer-
nék, a leghatározottabban tagadom. 

Igen, így áll a dolog, czikkíró úr. Én is sokat 
írhatnék még az ügyről, de mivel czélom csupán e lap 
b. olvasóinak a felvilágosítása volt, nem pedig holmi 
szóharcz és hiszem, hogy e rövid, tárgyilagos czikkel 
czélomat el is értem, kijelentem, hogy ezzel az ügyet 
részemről befejezettnek tekintem. S zárom soraim ezen 
óhajjal: Vajha egyházi hatóságaink mindenfelé, de kü-
lönösen a nem saját iskoláinkban a legbensőbb oda-
adással ügyelnének fel az énektanításra, hogy újonnan 
alakult gyülekezeteinkben, sőt a hivatásos hitoktatókat 
tartó egyházak templomaiban is, necsak azokat a kevés-
számú, máskülönben mondhatni legszebb énekeinket kel-
lene mindig énekelgetni, a miket indítványozó lelkész úr 



még az első vagy másodosztályokban, de talán még a 
hatodikban sem akar — mert, úgy látszik, nem tud — 
megtanítani. Arator. 

IRODALOM. 
Képek a kisdednevelés köréből. Ezen a czímen 

Bardócz Pál szakfelügyelő-igazgató 30 beszélő képpel 
illusztrált, öt ívre terjedő és a főváros házinyomdája 
által igen csinosan kiállított füzetet írt. A füzet tulaj-
donképen beszámoló a kisdednevelésnek Németországban 
és Hollandiában a háború előtt történt tanulmányozásá-
ról. Ebben a jelentésben nemcsak a külföldön megláto-
gatott kisdedóvó-intézetekről és bölcsődékről történik 
tanulságos megemlékezés, hanem a foglalkoztató tervek 
és az óvodák belső életének összehasonlításán kívül a 
kisdedóvók hatásáról, a kisdedóvók és az iskola kap-
csolatáról foglaltatnak értékes tanulságok. A bölcsődék 
jelentőségéről szólva, az anyák nevelesére hív fel és a 
gyermekápolónői tanfolyamok létesítését, továbbá az óvó-
nőképzés reformját sürgeti. Érdekes a befejezésnek ama 
részlete, a melynél reámutat, hogy jövőre az a nemzet 
fog vezetni, a melyik az anyák nevelésének kérdését leg-
szerencsésebben meg tudja oldani. A most dúló világ-
háborúra czélozva (még 1914-ben kelt a kézirat) a kö-
vetkezőket mondja: „Az is bizonyos, ha a múltban a 
francziákkal szemben a német tanítók nyerték meg a 
híres nagy csatát, talán a nem is nagyon messze jövő-
ben alighanem a német anyáké lesz a győzelem ós azzal 
együtt a minden nemzetnek tanulságot adó dicsőség is". 

Protestáns Arvaházi Naptár 11)16. Szerkesztik 
Szabolcska Mihály és Raffay Sándor. 42 ik évfolyam. 
Ára 60 fillér. Gazdag ós változatos tartalommal jelent 
meg a prot. családok a régi kedves olvasmánya. Külö-
nös érdeklődésre tarthatnak számot a naptár háborús 
vonatkozású részletei és különösen azoknak a szeretet-
munkáknak ismertetése, a melyeket a Prot. Árvaegylet, 
a Lorántffy Zsuzsáuna-, a Budapesti Ref. Ifj. Egyesület 
teljesít. Hisszük, hogy sok-sok ezer példányban nyer 
elterjedést és tiszta jövedelme az előbbi évekét is meg-
haladva, segíti letörölni a hadiárvák könnyeit. 

A Protestáns Szemle 8. száma Ravasz László 
szerkesztésében a következő tartalommal jelent meg. 
I. Czikkek: Négy arcz. R. L. Bismarck keresztyénsége. 
Nagy Béla. A vallás problémája napjaink bölcseletében. 
Bartók György. II. Szemle: A mi ügyünk. R. L III. 
Irodalmi szemle: A halhatatlanság hite újabb megvilá-
gításában. Dr. Szelényi Ödön. IV. Apró kritikák. V. 
Jelek és magyarázatok: Belgium és a protestántizmus. 
V. J. Lamprecht Károly Kontra temetés. 

A Református Kis Énekeskönyv megjelent. Tar-
talma : a Himnusz, Szózat, 23 zsoltár, 41 dicséret, 5 el-
mélkedés és ima a Harmatcseppekből és az Úri imádság. 
Az ízlésesen kiállított 64 lapra terjedő könyvecskét a 
dunamelléki egyházkerület pénztárnoka 10,000 példány-
ban nyomatta a Hornyáiiszky-nyomdában. A szétküldést 
a konventi iroda eszközli (VII., Abonyi-u. 21. sz). 

A „Keresztyén Lelkipásztor" cz. gyakorlati bei-
missziói havi folyóirat 2-ik száma is gazdag és minden 
lelkészre nézve hasznos, építő tartalommal jelent meg 
Nyáry Pál pécsi lelkész szerkesztésében. Nagyon mele-
gen ajánljuk ezt a hiánytpótló folyóiratot lelkésztársaink 
pártoló figyelmébe. Gondoskodnunk kell róla, hogy a 
lap anyagilag is biztos megalapozást nyerjen. 

EGYHÁZ, 
Nyilatkozatok. A következő nyilatkozatok közlésére 

kértek fel bennünket: 
Röviden, de határozottan kijelentem, hogy a fő-

jegyzői állásra nem aspirálok. Ez a feleletem arra a 
felhívásra, a melyben néhány somogyi egyházmegyei 
lelkésztársam nevemet szóba hozta. A felhívásban nyil-
vánuló szeretetért hálás köszönetemet nyilvánítom, a 
túlzó dicsőítést azonban János ev. 3. rész 30. versére 
való emlékeztetéssel visszautasítom. Budapest, 1915 nov. 
10. Dr. Szabó Aladár. 

A napokban kiilsősomogyi lelkészek által a duna-
melléki egyház lelkészeihez intézett nyomtatott körlevél 
jutott véletlenül kezemhez. Ez a körlevél az egyházkerü-
leti főjegyzőségre és tanácsbíróságra más jelölteket hoz 
javaslatba, mint a kikről az egyházkerületi közgyűlés 
előértekezletén szó esett s az egyik tanácsbírói állásra 
engem is javaslatba hoz. Nem tudom, kik azok a lelké-
szek, a kik ezt a körlevelet kibocsátották s így kény-
telen vagyok ezen az úton nyilatkozni az ő, reám vonat-
kozó megtisztelő ajánlásuk tekintetében. A bizalmat, a 
mellyel személyesen felé fordulnak, hálásan köszönöm, 
de miután az egyházkerületi közgyűlés előértekezletén 
rólam szó nem volt, hanem egy másik tanártársam ajánl-
tatott az egyik tanácsbírói állásra, úgy érzem, hogy mind 
a dolgok rendje, mind a kollégialítás azt kívánják meg 
tőlem, hogy a választás megejtését hagyjam lefolyni 
abban az irányban, a melyben azt a kerületi közgyűlés 
előértekezlete megjelölte. S ebből folyólag arra kérem 
az engem jelöltül ajánlott külsősomogyi lelkész urakat 
ós a többi gyülekezetek lelkész urait is, hogy a szava-
zásnál személyemtől eltekinteni szíveskedjenek. Buda-
pesten, 1915 november 11. Dr. Pruzsinszky Pál theol. 
igazgató. 

A tegnapi napon egy Nyílt levél érkezett hozzám, 
mely Lelkészek Külsösomogyból aláírással, a dunamelléki 
egyházkerület lelkészeihez adresszálva, a ker. főjegyzői 
tisztségre dr. Szabó Aladár budapesti lelkészt, tanács-
bíróságra pedig dr. Pruzsinszky Pál theol. igazgatót 
ajánlja. Mint a szabad véleménynyilvánítás protestáns 
elvének vallója és barátja, nem is szólnék az ismeretlen 
nevű lelkésztársaknak bizonyára nemes intencziójú moz-
galma ellen ; de — mint az ő főjegyzőjelöltjük közeli ro-
kona — minden balmagyarázat kikerülése szempontjából 
kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy ezen akczióban 
semminemű részem nincs. Ságvár, 1915 nov. 9- Kálmán 
Gyula k.-somogyi esperes. 

TJj tábori lelkész. Dr. Kacsóh Lajos gyóni lelkészt 
tábori szolgálatra hívták be. 

Az óbudai ref. egyház az általa fenntartott „Ka-
tona-Otthon" helyiségében (III., Calvin-u. 4, parokhiális 
épület) 1915. évi november hó 7-én d. u. 5 órakor a 
sebesült katonák javára jótékonyczélú zártkörű estélyt 
rendezett, melyen Bajusz Károly, Fekete Gyula és Zim-
merman Károly operaházi tagok és a Leányszövetség 
működött közre. 

Felajánlott harangok. Összesen 753 harang van 
egyházkerületünk gyülekezeteinek templomaiban. Ezek 
közül gyülekezeteink önként 412-öt ajánlottak fel a 
hadvezetőségnek. Bárcsak ne kerülne rájuk sor. De ha 
szükséges, zúgolódás nélkül veszünk búcsút a felaján-
lottaktól és ha kell, a többiektől is. 

A tiszáninneni ref. egyházkerület f. hó 10. és 
14-én tartotta közgyűlését Miskolczon dr. Tüdős István 
püspök és Dókus Ernő főgondnok elnöklete mellett. 



A kerület a hadikölcsönre százezer koronát jegyzett és 
felajánlotta az egész egyházkertilet összes érczeit hadi-
czélokra. A királyhoz hódoló táviratot intéztek. 

A Debreczeni Protestáns Lapban „ánglius pestis" 
czíniű közlemény jelent meg a Különfélék rovatában, a 
melynek elején azt olvassuk, hogy a lap szerkesztését, 
ismét Ferenczy Gyula vette át. Igazán rávall „mester" 
kezére ez a „finom" hangú és modorú közlemény, a mely-
nek tartalma röviden az, hogy az ánglius pestist, értsd 
a szektáskodást, pietizmust, ifjúsági egyesületi munkát, 
vasárnapi iskolát, diákszövetséget stb. a „pestiek" liur-
czolták be a két Aladár, Szélessy (talán Szilassy) és 
Szabó Aladár vezérlete mellett. íme a debreczeni tárgyi-
lagos, következetes ítélet. Mit mondjunk erre is? Talán 
elég ennyi: notis est derisui ! 

Az ág. h. ev. egyház egyetemes közgyűlése. 
A magyarhoni ág. h. ev. egyházegyetem rendes évi köz-
gyűlését Budapesten november 11—12-én tartotta. Reggel 
9 órakor a közgyűlést istentisztelettel vezették be, a 
melyen Korhely Géza sárosi főesperes mondott evan-
géliumi, lelkes, hazafias beszédet. A közgyűlést báró 
Prónay Dezső egyetemes egyházi és iskolai felügyelő 
nyitotta meg. Megalakulás után dr. Szelényi Aladár egye-
temes főjegyző felolvasta az egyetemes felügyelő évi 
jelentését, Baltik Frigyes püspököt 25 éves püspöki 
szolgálatának jubileuma alkalmából az egyetemes egyház 
nevében üdvözölte; megemlékezett azokról a tanár és 
tanító hősökről, a kik a világháborúban életüket a hazá-
ért feláldozták. Az érkezett miniszteri leiratok ismertetése 
után dr. Szelényi Aladár előadása nyomán a közgyűlés 
az 1848. évi 20. t.-cz. végrehajtása tárgyában, tekintettel 
a nehéz viszonyokra, most nem kíván a kormányhoz 
memorandumot beadni, azonban megbízza a jogügyi 
bizottságot, hogy a memorandumot készítse elő s majd 
alkalmas időben fogja a kormányhoz beadni. A zsinat 
elnapolása tárgyában érkezett felterjesztéseket a zsinat 
elnökéhez tette át a közgyűlés. Dr. Lehoczky Antal elő-
terjesztésére a közgyűlés jóváhagyta a magyarhoni ev. 
lelkészek egyesületének alapszabályait. Nagyobb vitát 
idézett elő a közoktatásügyi kormány rendelete, a mely 
szerint az egyház iskoláinak költségvetését és szám-
adását az egyes államsegélyes iskoláktól beköveteli. 
A közgyűlés Baltik Frigyes, Oeduly Henrik, Kubinyi 
Géza és Haviár Dániel felszólalása után a sérelem sür-
gős orvoslását kéri, egyszersmind az ügyet a közös prot. 
bizottsághoz is átteszi. Az egyes lelkészek és tanítók 
internálása tárgyában Wagner Adolf főesperes felszóla-
lása után a közgyűlés úgy határozott, hogy kérni fogja 
a kormányt, értesítse intézkedéséről az egyházi hatóságot. 
Az egyetemes gyűléssel kapcsolatban tartolta az Ev. 
Lelkészegyesület és az Egyetemes Gyámintézet is üléseit. 

Újítások Debreczenben. A debreczeni ref hívek 
vallásos életében csakugyan nagyfontosságúnak nevez-
hető újítások vannak küszöbön. A mult vasárnap, okt. 
24-én tartott presb. gyűlés a lelkészi kartól javaslatot 
fogadott el, melyben kimondatik, hogy ezután a nyári 
hónapokat kivéve, a Kossuth-utczai templomban vallásos 
estélyek tartatnak; a vasárnap délutáni istentiszteleteket 
is a segédlelkészek végzik (eddig theologusok végezték) 
— sőt egy időre fölfüggesztetnek a legácziók is. Köznap 
reggelenkint a szokásos ima mellett mindennap biblia-
olvasás is lesz. 

Kimutatás az 1896 előtt özvegygyé lett ref. lel-
késznéknek a XXXI. jótékonyczélú államsorsjáték jöve-
delméből nyújtott segélyekről. Berky Józsefné Siklós 60, 
Békássy Antalné Belvárd 60, Kovács Pálné Pécs 100, 
Németh Jánosné Harkány 100, Svarkay Lajosné Iyovács-

hida 60, Fördös Károlyné Abony 60, Konta Lajosné Konyár 
100, Mihó Lászlóné Kecskemét 100, Nagy Sándorné Köp-
csény 60, Tömösközy Sándorné Kiskunhalas 60, Kovács 
Jánosné Tahitótfalu 100, Kőváry Lászlóné Kiskunlaczháza 
100, Sedivy Jánosné Megyercs 100, Sipos Pálné Fót 100, 
Szilágyi Benőné Gyömrő 100, Baksay Lászlóné Kun-
szentmiklós 100, Búzás Istvánné Dunavecse 100, Kálosi 
Gézáné Dab 100, Torday Lászlóné Dunapataj 100, Végh 
Ferenczné Aszód 100, Gaál Lajosné Gárdony 100, Baky 
Jánosné Alsónána 100, Gerenday Józsefné Bölcske 100, 
Zólyomi GyÖrgyné Dunaszentgyörgy 100 K. Összesen 
2160 K. Ezek az özvegyek az egyházkerületi Baldácsy-
pénztárból 50, a közpénztárból 15 K segélyt kaptak. 

Nagykörösön a ref. egyház a boldog emlékezetű 
Kalocsa Balázs fejedelmi alapítványa javára 200.000 K-át 
jegyzett a hadikölcsönre. Ugyancsak a ref. egyház a 
néhai Szabó Zsuzsika internátus)* és tanítóképezdei ala-
pítványa javára 10-000 koronát, a 'Sigray kegyes ala-
pítvány tőkéjéből 3000 koronát jegyzett hadikölcsönre. 

A budapesti ref. egyházban a Kálvin-téri temp-
lomban október első vasárnapjától kezdve, mint a mult 
évben is, mindennap vannak esti istentiszteletek 6 óra-
kor rövid egyházi beszéddel vagy bibliamagyarázattal. 

I S K O L A . 
Helyreigazítás. „Az igazi Kálvinizmus" cz. czik-

künkben megemlékezés történt a Tanítók Lapjáról. Arrs 
mutattunk reá, hogy ott ez a fohász volt olvasható: 
„Államosítás jöjjön el a te országod". Dobó Sándor, a 
lap szerkesztője figyelmeztet reá, hogy a kifejezés ele-
jéről az „egyetemes" szó kimaradt és hogy ő csak az 
összes iskolák államosítása esetén híve az államosítás-
nak s így lapjának irányzata semmiképen nem „egy-
házat lényegében eláruló és lételében aláásó". 

Az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Köz-
löny novemberi számában érdekes adatokat találunk 
középiskoláink 1914—15. háborús tanévéhez. A 187 fő-
gimnáziumban működött 2251, bevonult 724 tanár, a kik 
közül 64 halt hősi halált, 60 van fogságban. A 33 reál-
iskolában működött 403, bevonult 183 tanár; az utóbbiak 
közül hősi halált halt 14, fogságban van 17. A 38 fel-
sőbb leányiskolából 37 tanító vonult be, hősi halált halt 
4, fogságban van 1 s 10 tanár van internálva. 

Ref. vallástanári képesítő yizsga lesz az erdélyi 
egyházkerület vizsgáló bizottsága előtt november hó 
20-án a kolozsvári fakultás tanácstermében. A vizsgára 
eddig 2 jelölt jelentkezett. Jelentkezni lehet dr. Kenessey 
Béla püspöknél, mint a vizsgálat elnökénél. 

EGYESÜLET. 
Vélemények. A debreczeni gyűlésekről közölt tu-

dósításokból közöljük a következő részleteket. Az erdélyi 
JRef. Szemlében Nagy Károly f. szerkesztő a tisztújí-
tásról így ír : Súlyos ballépés történt az Irodalmi Tár-
saság gyűlésén a vál. tagok választása során. A meg-
előző napi választmányi ülés egyhangú megállapodása 
ellenére — melyben maga is résztvett — dr. Baltazár 
püspök, az új egyházi elnök, a választmányétól részben 
eltérő névsort terjesztett elő s az elnöklő Zsilinszky, 
számba sem véve. hogy a szavazók a Társaságnak tag-
jai-e — felállással való szavazás eredményeként az el-
lenlistán levőket jelentette ki megválasztottaknak . . . 
Hát őszintén meg kell vallani, hogy Baltazár püspöknek 



erre a lépésre senmii szüksége nem volt. Hozzá mél-
tóbb lett volna, ha a lépést meg nem teszi . . . A Sá-
rospataki Lapokban Nagy Béla theol. tanár ezt mondja 
erről a trükkről: „Sokan voltunk, a kik fájdalommal 
állapítottuk meg, hogy a M. P. I. T. új elnökének alig 
hogy fölajánlotta magát a békés, építő munka vezető 
munkásának első dolga nem az építés, nem a békesség 
munkálása volt. — Balatoni István barátunk is azt írja 
levelében, hogy a cselekedet nem illett a „világosság 
fiaihoz". — Mindezek megerősítik azt, a mit erre az 
ügyre vonatkozólag mult számunkban megírtunk. 

A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetségének 
és a Társadalmi Múzeum Igazgatóságának szocziális 
kurzusa 1915 november 16, 17, 18. Budapest, V. ker., 
Mária Valéria-utcza 12 sz. Rendezik : Szántó Menyhért, 
a Társadalmi Múzeum igazgatója, Megyercsy Béla, a 
ker. ifj. egyletek országos titkára. Programm: Nov. 16. 
(Kedd.) Délelőtt 10 órakor: A falu és a kézművesműhely 
hygieneja. Szántó Menyhért. A múzeum helyiségében.) 
A Társadalmi Múzeum megtekintése. Délután 5 órakor: 
Lakásegészségügy. Dr. Bród Miksa. 1/i7 órakor: Cse-
csemő gondozás. Dr. Bród Miksa. 7 órakor: Tapasz-
talatok az anyák köréből. Özv. Báthory Nándorné. — 
Nov. 17. (Szerda.) Délelőtt: Kirándulás Fótlira, a nép-
jóléti intézmények megtekintésére. Részletek előző nap 
délután közöltetnek. Délután 5 órakor: Alkoholbetegek 
mentése. Dr. Stein Fülöp orvos. l/47 órakor: A szövet-
kezetek hivatása a népélelmezés terén. Dr. Czettler Jenő 
min. s.-titkár. — Nov. 18. (Csütörtök.) Délelőtt V2IO 
órakor: Rokkantak iskolája, Népszálló, Népház meg-
tekintése. Délután 5 órakor: Fertőzőbetegségek. Dr. 
Pékár Mihály e. m. tanár. l j J órakor: Tuberkulózis. 
Dr. Okolicsányi Kuthy Dezső e. m. tanár. A délutáni elő-
adások a Pesti Lloyd Társulat nagytermében tartatnak 
(V., Mária Valéria-u. 12 sz. alatt) és pontban 5 órakor 
kezdődnek. A két előadás között fél óra szünet lesz. 
A szünet alatt teázás. Semmiféle belépti, vagy részvételi 
díj nincs. Ruhatár. Kérjük szíves megjelenését. Hívja 
ismerőseit is. 

A Protestáns Országos Arvaegylet választmánya 
a nyári szünetelés után október 27-én tartó első ülését 
Kovácsy Sándor ny. miniszteri tanácsos, elnök vezeté-
sével, a melyen az elnöknek íneleg hazafias érzülettel 
előadott indítványát, hogy az egylet a harmadik hadi-
kölcsön sikeréhez is hozzájáruljon 150,000 K-val, a vá-
lasztmány egyhangúlag lelkesen elfogadta és közvetetlen 
jegyzésére Kovácsy Sándor elnököt hatalmazta fel. Ezzel 
az egylet a három hadikölcsönre összesen 400,000 K-t 
jegyzett. Elnök aztán mély részvéttel adózott zólyomi 
"Wagner Géza dr. udvari tanácsosnak, egyleti alelnöknek, 
kinek unokája az északi harcztéren hősi halált halt. 
Nagy örömet keltett elnöknek ama jelentése, hogy a 
nemrég elhunyt Keller Terézia római katholikus nő, a 
ki német származású volt ugyan, mégis szívvel-lélekkel 
magyarnak érezte és vallotta magát és milliós vagyonát 
abból a czélból gyűjtötte össze, hogy azzal a magyar 
hazának üdvös szolgálatot tegyen, az árvaegylet javára 
negyedmilliós korona alapítványt tett végrendeletében. 
Ez a tekintélyes vagyon egy év multán jut az egylet 
tulajdonába, a mely gyarapodással az egylet tőkevagyona 
másfél millió koronára emelkedik. A fejedelmi alapít-
vány Kéler Napoleon műépítész, az árvaház régi nagy 
pártfogója közbenjárásának köszönhető. Kéler Napoleon 
nemes érzületének példaadóan szép jelét adta legutóbb 
is, a midőn egy jelesen érettségizett, az árvaházból folyó 
tanév elején kilépett s most a kereskedelmi akadémiát 
átogató növendéknek eltartási és iskolai költségeinek 

fedezésére vállalkozott. A választmány az egylet által a 
locsmándi ev. Bethánia árvaházban elhelyezett árváinak 
tartásdíját 300 K-ról 400 ra emelte, tekintettel a nagy 
drágaságra. Brocskó Lajos kir. tanácsos, igazgató jelen-
tette, hogy a Hadsegélyző Hivatal ajánlata útján három 
hadiárva vétetett fel az árvaházha s így most Összesen 
14 hadiárva van az árvaházban. Jelentette továbbá, hogy 
a minap vétetett fel az 1000-dik árva, a kinek javára 
az assakürti ev. egyház 10 K-t küldött. Kiss János dr., 
az árvaháznak volt növendéke, majd annak tanítója, 
mint fővárosi községi tanító elvégezvén a jogot, a minap 
doktorrá avattatott az egyetemen. A volt növendékek 
közül számosan szolgálják hazájukat a harcztéren, töb-
ben már kitüntetést is kaptak vitézségükért. Az igazga-
tóhoz a harcztérről a következő meghatóan szép levél 
érkezett: „Kedves árvapapa. Ezt a szerény kis összeget 
— nyolcz koronát—, melyet vitézségi érmem után első 
részlet gyanánt kaptam, az árvák részére juttatom kará-
csonyi ajándékul. Fogadja kegyesen szívemnek ezt a 
megnyilatkozását. Örömmel küldöm a lövőárokból s bol-
dog volnék, ha csak egy mosoly is fakadna a nyomán. 
P 1915 október 7. Bartók Tibor zászlós, volt nö-
vendék." Az árvaházban 100 árva van, az egylet jóté-
konysága 185 árvára terjed ki. 

GYÁSZROVAT. 

Huszár György nagykőrösi ref. főgimn. tanár, a 
budapesti 29. sz. népfölkelő gyalogezred 5. századának 
főhadnagya és parancsnoka, a „Signum Laudis" tulaj-
donosa mindhalálig nemes kötelességérzettel megfutott, 
áldásos, munkás életének 85-ik, legboldogabb házassá-
gának 10-ik évében, 1915 okt. 29-én, a haza védel-
mében hős lélekkel teljesített 15 hónapi, nehéz küzdel-
mek után a Monté St. Michele-n, ellenséges gránáttól 
összezúzva meghalt a hazáért. Iiült tetemeit bajtársai 
Cotici község egyik udvarában külön megjelölt sírba 
helyezték ideiglenesen nyugovóra. Felesége: Szigeti Warga 
Ilona ós négy gyermeke siratja. 

A nagykőrösi ref. főgimnázium fenntartótestülete, 
igazgatótanácsa és tanári kara által kiadott gyászjelentés 
így jellemzi a hősi halált halt kiváló tanárt: A cotici 
temető, a hol bajtársai ideiglenesen elteinették, tiszta, 
nemes élet földi részét ölelte keblére. Egész ember volt 
férfiúi erényekkel. Fennkölt lélek magas eszményekkel. 
Meleg szív tiszta érzelmekkel. Harminczöt évet élt s az 
összhangzatos élet a magasbatörő akarat szilárd erején 
nyugodott. Egy értékekben gazdag lelki világ omlott 
össze. A romok felett a kesergő fájdalom meghatott-
ságával állanak szerettei, pályatársai, barátai és tanít-
ványai. Tizenkét évi példás buzgóságú tanári munkásság 
után kidőlt a magyar kálvinista oktatás egyik lelkes 
oszlopa, a kötelességteljesítés követendő mintaképe, a 
gyöngéd érzelmű jó kartárs és a tanuló ifjúság atyai 
barátja. Az eszményeket, melyeket életében szeretett és 
hirdetett, vére hullásával, dicső halálával pecsételte meg. 
Hulló véred nyomán fakadjon számunkra győzelem, béke 
és szabadság! 

Kenessei Kenessey Kálmán min. tanácsos, a m. 
kir. vasúti és hajózási főfelügyelőség hajózási osztályá-
nak főnöke 56 éves korában meghalt. A korán elhunytban 
dr. Kenessey Béla erdélyi ref. püspök, szövetségünk 
elnöke testvérét gyászolja. Gyászában részvéttel osztozunk. 

Bihari Somogyi Lajos békéssámsoni ref. lelki-
pásztor életének 83-ik évében, hűséges szolgálatának 
51-ik évében meghalt. 



Bodon Barna alsóvadászi ref. lelkész életének 62-ik 
évében Szikszón szívszélbűdésben elhunyt. 

Áldott legyen emlékezetük! 

Felelős szerkesztő: B. Pap István. 

H 1 K D E T E S E K . 

visszafizetem, ha 
tyúkszem, szemölcs, 
bőr kemény edéseit 
„ R i a - h a S z s a m " 3 nap alatt gyökerestül ki 
nem irtja. Ezrekre menő hála- és köszönőiratok. 
Ára I k o r . , 3 tégely 2Va k o r o n a . 
Ria-rníívek Kassa, I. l'ostafók 12/P 

A legjobb 

kályhákat és kandallókat 
H B I M H . 

caáiagátrl éa .k±rá.lyi 
u.d-va.x-1 szállító 

i i t i d a p e a t , T h o t i e t - u c i v a r , 
Különlegességek: t emplomok, családi há-
zak, iskolák, irodák stb. résaére. Több 
mint 100.000 van belőle használatban 

Valódi 
osak ezze 

a Tédő-
•ogygye l . 

M E I D I N G E R - Q F E N 
faj, H. H E I M ^ 

Prospektusokét költségvetések Ingyen és bérmentve 
Beszerezhető csakis a gyárban vagy a raktárban. 
Budapesten Thone t -udvarbsn . 

M a r i a V o i é r l a t i t c a a Í O . • « > 

D I F f J F ' D O T T A gőzüzemre berendezet t csász. 
I \ l L v J L / l 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 slb. kiállításokon kilün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszia 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. :: 

E R Z S É B E T K I R Á L Y N É 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 felszereU hatemeletes házzal bővült . — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

P A P I ES POL-
GARI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

!! Legújabban megjelent könyvek!! 
Ára K 

Hitünk hősei a XVI. században: írta dr. Pruzsinszky 
Pál r 3.— 

Akarsz-e diadalmaskodni . írta C Skovgaard-Peter-
sen, fordította báró Podmaniczky Pál 3.— 

A val lás élete. írta dr. Szöts Farkas 3.— 

Koszorúfüzetek: 
201. A tudás fá ja . írta Takács Mihály —.08 
202. Az élet beszédiből. írta V. Sípos Ida . . . —.08 
203. Utolsó órában. írta Ujlaky Vilma - . 0 8 
204. A j a p á n o k apostola. Irta Marjay Károly . . .08 
205. Szabados Jolán. írta Szabó Miklós . . . . —.08 
206. Az ö reg embep. írta Lengyel Gyula . . . . —.08 
207. A kik az Istent szere t ik . írta Fejér Endre . —.08 
208. Az igazi istentisztelet. írta Kirner A. Bertalan —.08 
209—210. Egyiptomi József. írta Bitay Béla . . . —.16 
211. Az az egy is elesett. írta Kiss Géza . . . . —.08 
212. Izsák. írta Bitay Béla —.08 
213. A hétpecsétes könyv. írta Bitay Béla . . . — .08 
214. Élet a halá lban. írta Marjay Károly . . . . —.08 
215. Napoleon vallástétele. írta Marjay Károly . . — .08 
216. Husz János. írta báró Podmaniczky Pál . . . —.08 
217. A haza i , föld. Irta Lengyel Gyula —.08 
218. Jancsi . írta Losonczy Lajos —.08 
219. Aes Jancsi . írta Szabó Miklós —.08 
220. Hermán Ottó. írta Gönczy Miklós —.08 

Szíves megrendeléseket Kér 

Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatala 
Budapest, V. ker., ftkadémia-utcza 4. sz. 

B1RO MIKLÓS 
könyvnyomdai műintézete 
Telefon 
J. 29-33 Budapest, IX., Ráday-utcza 26 

Modern művészi kivitelben 
készít lapokat, könyveket, 
meghívókat, egyesületi és 
minden egyéb nyomtatványt 



Nagyságos Asszonyom! 

Czégem által évente rendezett nagy 

karácsonyi vásár 
ez évben is november hó 10-én vette kezdetét. 

Mintagyűjteményem 
ezúttal is szokott dús és ízléses választékban 
van összeállítva. Élőbbeni nagyterjedelmíí be-

vásárlásaim révén 

óriási választék és raktár 
áll tisztelt vevőim rendelkezésére őszi és téli 
divatkelmék, tegethof és fekete kosztűmkelmék, 
téli és nyári mosókelmék, selymek, bársonyok, 
kötött árúk, vászon- és fehérneműekben. Kérem 
a mintagyűj teményt minél sürgősebben ingyen 

és bérmentve kérni. 

A karácsonyi mintagyűj teményt a követ-
kező csoportok szerint tessék kérni : 

1. Tartalmazza: a kosztűmkelmék remek válasz-
tékát. 

2. Tartalmazza: a blúzok, pongyolák, ruhaaljak, 
leánykaruhák, háziruhák elkészítéséhez meg-
felelő kelmék és bársonyok mintáit. 

3. Tartalmazza: a tegethof és fekete kelmék 
mintáit. 

4. Tartalmazza: a mosóbarchetek és mosóflanellek 
teljes választékát. 

5. Tartalmazza: a nyári mosók, grenadínok, szaté-
nok, zefirek és kretonok mintáit. 

6. Tartalmazza: a fehérnemű-osztály, vászon, sifon, 
zsebkendő és asztalnemű-minták, menyasszonyi 
kelengye költségvetéseit és az ábrás fehérnemű-
árjegyzéket. 

7. Tartalmazza: a teljes postacsomag-gyűjteményt, 
mely az összes mintákat magában foglalja. 
Többféle czikkek rendelésénél ajánlatos a posta-
csomaggyűjtemény meghozatala. 

F Í ö " V P l m f * 7 ' t p t p Q Engedje meg, hogy szíves figyel-
1 S J m é t felhívjam a nagy árúhiányra 
és azon körülményre, hogy a gyárakból való árú-utánrendelés 
lehetetlen, úgyszintén a p o s t a k ö z l e k e d é s nehéz és ké sede lmes 
vol tára . — Nagyon kérném tehát szíves megbízásait minél előbb 
eszközölni, hogy mindezen körülmények daczára, míg készletem 
tart, a megszokott pontos és figyelmes kiszolgálásban része-
síthessem. 

Kitiinő tisztelettel 

Stern József 
csász . és kir. udva r i szál l í tó 

Budapest , IV., Kálvin-tér 1. 

HÁBORÚS ÚJDONSÁGOK! 

"Jöjjön el a Te országod!" 
Egyházi beszédek a világháború idejéből. írta J á n o s i 
Z o l t á n . Ara fűzve 3 K . Vászonkötésben 5 K. Portóra 20 f. 

Isten igéje a háborúban. 
Templomi beszédek néhány imádsággal. írta F ü l ö p J ó-

z s e f. Ára 3 K 50 f. Portó 20 f. 

Tábori énekeskönyv. 
Ref. katonafiaínk részére. Összeállította U r a y S á n d o r . 
Ara 36 f» 10 darab megrendelésénél 32 f, 100 darab meg-

rendelésénél 27 f. 

Isten a mi erősségünk. 
Egyházi beszédek a nagy háború idejéből. írta B o k r o s s 

E l e k . Ára 1 K . Portó 10 f. 

Háborús idők imádságos 
könyve . 

írta S z o l n o k y G e r z s o n . 3-ík kiadás. Ára vászon-
kötésben I K . Í0 darab megrendelésénél 90 f, ÍOO darab 

megrendelésénél 75 f. 

KaphatóK: HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
E&SESSít" DEBRECZENBEN. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

S^ÜLLER J Á N O S 
utóda MAJER K Á R O L Y 

Budapest, VII., Möfy-út 52. 
(Saját ház.) 

006 magytr Aragyár Bözerő- Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek Ingyen. berendezéssel. 

KUNZ JÓZSEF ESTARSA 
BUDAPEST 

V., D e á k F e r e n c z - u . é s Bécs i -u . s a r o k 

Vászon, menyasszony i kelengye, asztal-
nemű, szőnyeg, úri es női divatczikkek ké-
pes árjegyzékét kívánságra bárkinek küldjük 



r Első magyar villamos erőre berondazett hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és k i r . udv, hangszergyáros, 

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója. 
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. 

j y 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-
tatok, iskolával együtt 35 írttól feljebb. 
Orgona-harmóniumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér-

mentve küldetik. 

Iskolahsgedük 6 kor.-tól följebb. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és ki tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mil l ió korona 
évi áruforgalom mai. 

LEGÚJABB THEOLOGIAI ÚJDONSÁG. 
RÉVÉSZ IMRE. Dévay Biró M á t y á s taní tása i . Tanul-

mány a magyar prot. theologia gondolkozás kezdeteiből 5.— 

EGYÉB THEOLOGIAI ÚJDONSÁGOK: 
BERNÁT ISTVÁN. Az igazi é le t f e l é 1.20 
KIRNER A. BERTALAN. B e t e g á p o l ó lelkész m u n k á j a 

a v i l á g h á b o r ú b a n —.50 
— Miér t v a s á r n a p ? Miért nem s z o m b a t ? . . . . —.50 
KISS GÉZA. Új Magya ro r szág é s ke resz tyénség . . 1.— 
LUKÁCSY I. Kr isz tus v i s sza jöve te le . Fűzve 4.20 ; kötve 5 — 
M a g y a r ke re sz tyének nap tá ra 1916. évre —.50 
NAGY IMRE. E g y év a szószéken . Egyházi beszéd-

vázlatok 2.— 
P r o t e s t á n s p a p o k é s hi tokta tók z s e b n a p t á r a 1916 r a 1.40 
DR. SZABÓ ALADÁR. Jézus é l e t e . Fűzve 3.— ; kötve 5 — 
IFJ. SZABÓ ALADÁR. A b o l d o g s á g fel tételei . (Hat 

elmélkedés) 1.— 
IFJ. VICTOR JÁNOS. Jézus ö n a r c z k é p e i . (Nyolez elmél-

kedés) 2.— 

HÁBORÚS EGYHÁZI IRODALOM : 
BIRTHA JÓZSEF. Háborús beszédek és i m á k . . . —.50 
FÜLÖP BÉLA. Búcsúzta tók . Hadban elesettek felett . 1 
KISS JÓZSEF. Egyházi be szédek v i l á g h á b o r ú ide jén 3.40 
Dr. LENCZ GÉZA. Beszédek és imák h á b o r ú i alkal-

m a k r a . H. kötet 5.— 
LUKÁCSY IMRE. ímé h a m a r el jövök. Egyházi beszédek 1.80 
SOÓS KÁROLY. Isten és h a z a mindenünk . . . . 1.20 
SZAPPANOS GY. Is tenre b izom m a g a m a t . Egyházi be-

szédek háborús időben 3.— 
SZENTKIRÁLYI K. I m á d s á g o k és beszédek h á b o r ú s 

időben I. kötet. - . 8 0 ; II. 1.— ; III. 2 . - ; IV. . . . 2.60 
SZÜTS L. Egyházi beszédek hábo rús a l k a l m a k r a 1.20 
VARGA L. I m á d s á g o k t emplomi haszn. háb . időben 4.— 

HÁBORÚS IMÁDSÁGOSKÖNYVEK: 
BIRTHA JÓZSEF. Őrangyal . Imakönyv katonák és itt-

honmaradottak számára —.30 
KERESZTESI KÁROLY. Ima, szükség s h á b o r ú ide jén —.25 
KOLLONNAY LÁSZLÓ. Nehéz órák. Imakönyv itthon-

maradottak számára —.20 
MURÁNYI JÁNOS. Szünte len i m á d k o z z a t o k ! . . . - . 2 0 
SZAPPANOS GYULA. I m á d s á g o k o t t h o n m a r a d o t t a k 

r é s z é r e - 2 4 

Kaphatók: 

Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

HORNYÁNSZKY VIKTOR c s . ÉS KJR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 6 2 9 0 1 . 



PROTESTÁNS 

EGYHAZItsl SKOLAI LAP 
Megje len ik m i n d e n vasá rnap . 

Szerkesztőség és k iadóhivata l 
IX., Ráday - u t c z a 28 . , a hová 
a kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. kü ldendők. 
Laptulajdonos és k i a d ó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B I L K E I P A P ISTVÁN. 

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

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, S e b e s t y é n 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. 

T A R T A L O M . Az É le t Könyvéből : Meghalni és mégis élni. Vincze Elek. — Vezéroz ikk : Gyermekeinkért. — Második c z i k k : 
Kálvin János az egyetértésről. Dr. Pruzsinszky Pál. — T á r c z a : Özv. gróf Teleki Sándorné emlékezete, özv. Csiky 
Kálmánná. —- N e k r o l o g : Huszár György. Dr. Joó Imre. — Kül fö ld : Az amerikai magyarok, p. — I roda lom. — 
Egyház . — Iskola . — Egyesü l e t . — Gyászrovat . — Szerkesz tő i ü z e n e t . — H i r d e t é s e k . 

Az Élet Könyvéből. 

Meghalni és mégis élni. 
„Én vagyok a feltámadás 

és az élet: a ki hisz én ben-
nem, ha meghal is, él; és a ki 
csak él és hisz én bennem, 
soha meg nem hal." 

Ján. 11. 25—25. 

Soha meg nem hal — ezek a szavak a halál le-
győzését jelentik. Élő emberre nézve nem lehet ennél 
fontosabb életkérdés. 

Pedig bajosan van hihetetlenebb dolog, mint a 
halál felett is diadalmaskodó élet. „Míg a földön élünk, 
a halál hatalma alatt vagyunk" — ez a kikerülhetetlen 
végzet; olyan tény, melyről minden emberi ellentmondás 
erőtelenül hull vissza, mint a kavics, a mit a gyermek 
a sziklafalra dob. Meghalni és mégis élni?! — talán 
nem is egyéb ez, mint az élethez szerződött, ragaszkodó, 
védtelen ember erőtelen protestálása, a mely felett a 
kérlelhetetlen természet megjegyzés nélkül tér napirendre. 

Bizony, ez nem aféle önként értetődő dolog, a mit 
fáradság nélkül, készen, hogy úgy mondjuk: szállítani 
lehet. Tudta ezt Jézus is. Ép ezért kérdi azonnal: „Hi-
szed-e ezt?" — el tudod-e, képes vagy-e elhinni ezt? 
Tehát nincs benne semmi szégyenleni való, ha ez a 
gondolat nehezen megy a fejünkbe. Vannak igazságok, 
melyek az élet fölszínén terenmek, a melyeket fáradság 
és fejtörés nélkül magunkévá tehetünk, mint a hogy az 
útszéli virágot leszakítjuk. De aztán vannak másféle 
igazságok is, a melyeknek gyökere az élet mélyére nyú-
lik s a melyeket minden etŐnknek szakadásig menő 
megfeszítésével — nem az agy megroppanásával, hanem 
a szív megszakadásával tehetünk magunkévá. Ezekhez 
a mélységes, gyönyörűséges igazságokhoz tartozik a 
halál gondolatának legyőzése is. 

Ebben a kérdésben tehát hiába is próbálkozunk 
könnyedén jutni megnyugtató világossághoz. Szükséges, 
hogy egész világnézetünk gyökeresen átalakuljon, léte-

zésünk súlypontja erőteljesen eltolódjék; hogy a látha-
tatlan világot igaznak, föltétlen valóságnak tartsuk s 
ajakunkról — szemben találván magunkat e láthatatlan 
világ rejtélyével — a meggyőződés eme tisztán csengő, 
határozott vallomása szakadjon fel: hiszek benned I 

Dehát hogyan jutni ehez a meggyőződéshez, még 
inkább: ehez a vallomáshoz? Ép itt a nehézség: ennek 
az igazságnak nincs kitaposott ösvénye; még az argu-
mentumainak értéke sem sokkal több, mint a nagyanyák 
imakönyvébe került szárított virágé. Hiszen ebből az 
igazságból a teremtés óta csak egy, egyetlenegy sugár 
vetődött a világra — de s ez megkönnyít minden nehéz-
séget : ez az egy sugár a legnemesebb, a legtisztább 
lélek prizmáján áradt at j £IZ Idvezítő lelkén. 

Sokat hallottunk már az erő fennmaradásának, az 
érték elveszthetetlenségének elméletéről. Am az emberi 
lélek elveszítlietetlen értékéről 0 • yilatkozott legelőbb 
s ugyancsak 0 szólt arról a szent lehetetlenségről is, 
hogy az Atya gyermekét halálba veszni hagyná. Azt a 
mondást, hogy „életünkben is a halál karjai között va-
gyunk", Jézus elvetette, átformálta s így adta vissza 
újból: „halálunkban is Isten karjai között vagyunk". 

Tehát mégegyszer: ez a bizonyosság sokkal nagyobb, 
sokkal felségesebb, semhogy egyetlen nap munkája le-
hetne. Lassanként, napról napra kell belenőnünk, akkor 
aztán világosságról világosságra juthatunk benne. Az út, 
a mely hozzá vezet: az Istenhez kapcsolódó élet; az ajtó: 
az istenfiúság. Ha ezt a bejáratot és utat megtaláltuk, 
akkor megértjük, mit jelent: „Én vagyok a feltámadás 
és az élet" s akkor hozzá szokik a szemünk ahhoz a 
szent lehetetlenséghez, a mit P. Gerhardt így ír le : 

A halál nem ölhet meg minket, 
Sőt kimenti sok ezernyi 
Bajok közt vergődő lelkünket. 
Keserű fájdalmak ajtaját lezárja 
S ösvényt egyenget, a melyen lelked 
Eljut a mennyei örömök hónába. 

P. Jáger után Vincze Elek. 



GYERMEKEINKÉRT.* 
1. Megemlékezve arról, hogy isteni Mesterünk és 

Megváltónk maga is a felserdülő új nemzedék megnye-
résében látta biztosítva ügyének, az Isten Országának 
győzelmét, 

valamint arról is, hogy a keresztyén egyház két-
ezeréves történetében minden virágzás és fellendülés 
együtt járt azzal, hogy az Evangélium igazságait és erőit 
jó korán igyekeztek érvényesíteni a gyermekek taní-
tásában és nevelésében 

és hallgatva a józan ész parancsoló szavára is, mely 
szerint igazolhatatlan vétek az emberi léleknek az Isten 
Országába való megtérítését későbbi életkorra halasztani, 
a mikor kialakult szokások és megrögzött jellemvonások 
sokszoros nehézséggel állják annak útját és a mikor az 
életnek legüdébb, legszebb évei már visszahozhatatlanul 
tovasiklottak az Evangélium megszentelő hatása elől: 

az értekezlet hangsúlyozottan kifejezi azt az 
ünnepélyes meggyőződését, hogy mindenkinek, a ki 
nemzetünk jövőjét, evangéliumi egyházaink felelevene-
dését és a bennük élő egyének legjavát szívén viseli, 
Isten és lelkiismerete előtt szent kötelessége egyé-
nenként is és a hol alkalmat talál rá, másokkal egye-
sülve is, minden lehetőt megtenni arra nézve, hogy 
minden gyermek már gyermekkorában eljusson az is-
teni kegyelemnek Jézus Krisztusban való ismeretére 
és elfogadására. 

Kifejezi továbbá az értekezlet azt a komoly, 
aggódó egyházszeretettől sugalt kívánságát, hogy egy-
házaink hivatalos vezetői a jövendő súlyos esélyeinek 
világos átlátása és mérlegelése alapján vegyék revizió 
alá az új nemzedék keresztyén tanítása és nevelése 
terén eddig végzett egész munkájukat, évtizedek fel-
gyűlt tapasztalatainak következetes értékesítésével vál-
toztassák és módosítsák hitoktatásukban, konfirmácziói 
tanításukban s a gyermekek istentiszteleti gondozásá-
ban eddig követett terveiket és módszereiket a gyer-
meki lélek igazi természetének és szükségletének meg-
felelőleg, hogy mindezen egyházi tevékenységek a 
beléjük fektetett szellemi és anyagi erőnek megfelelő 
kielégítő eredményeket termelhessenek. 

2. Tekintettel arra, hogy a gyermeki lélek kiala-
kulására a legbefolyásosabb tényező a családi kör, 
melynek hatását, ha hiányos, nem pótolhatja, ha hely-
telen, nem ellensúlyozhatja eléggé semmiféle más neve-
lési tényező, a melynek befolyását egész életén át ál-
dani vagy sinyleni fogja a gyermek a szerint, hogy 
megkapta-e benne jövendő boldogságának minden elő-
feltételeit vagy nem ; 

továbbá tekintettel arra, hogy a gyermek lelkének 
irányítása Isten és ember előtt elsősorban a szülők ki-
váltságos joga és kötelessége, melynek felelősségét senki 
másra át nem háríthatják: 

* A gyermekek evangéliumi ker. neveléséről Budapesten, 
november 1-én tartott konferenczia határozata. 

az értekezlet sürgetően szükségesnek tartja, hogy 
minden, magát keresztyénnek nevező család ne csak 
megélhetési biztosítékot és ne csak a földi életre szóló 
nevelést nyújtó intézmény legyen gyermekei számára, 
hanem legyen gyermekei vallási életének is elsőrendű 
melengető otthona és rendszeres ápolója, a természeti 
és érdekközösségen felülemelkedve és minden tag-
jának hitközösségévé válva; 

ennek intézményes kifejezésére ós biztosítására 
az értekezlet minden keresztyén családfő mulaszthatat-
lan kötelességének tartja az eleinknél szokásban volt. 
de sajnálatosan mély feledésbe merült házi istentisz-
teletek felelevenítését. 

3. Teljes tudatában annak, hogy a gyermekek hit-
életének kifejlesztésében milyen nélkülözhetetlen az a 
munka, melyet egyházaink hivatalos közegei hivatásos 
kiképzés által képesített és illetékes hitoktatók végeznek 
különösen, bár nem kizárólagosan, a vallási ismeretek 
és tanok közlése, vagyis a szorosabb értelemben vett 
Yiül'dstanítás tekintetében ; 

továbbá élénk és féltékeny érzetében annak, hogy 
milyen semmi mással nem pótolható érték nemzet, egy-
ház és ifjúság szempotjából egyaránt a vallásnak iskolai 
hitoktatás alakjában a nemzeti közoktatásba való szerves 
beleillesztése : 

az értekezlet mégis fontosnak és sürgősnek je-
lenti ki iskolai vallástanításunk kiegészítéseképen a 
vasárnapi bibliai iskolák intézményének egyházi éle-
tünkben az egész vonalon való meghonosítását, mint 
a melyek 

egyfelől az iskolai vallástanítással együttjáró 
fegyelmi és munka-kényszertől menten a gyermek hit-
életének önkéntes kibontakozására nem nélkülözhető 
jó alkalmat nyújtanak, 

másfelől az egyházak arra alkalmas és buzgó 
tagjaiban található önkéntes munkaerő mozgósítására 
és így a nagyszámú munkássereg által a gyermekek 
sokkal egyénibb, behatóbb és gyakorlatiasabb gon-
dozására adnak módot, 

evégre az értekezlet mindenkinek, ki a gyerme-
kek evangéliumi gondozását előmozdítani óhajtja, lel-
kes, buzgó pártolásába ajánlja a vasárnapi bibliai 
iskolák ügyét — oly módon, hogy a meglevők fej-

. les/.tósére és újak alakulása végett mindenki nyerje 
meg az azokban való részvételre a hatása körébe tar-
tozó gyermekeket, továbbá tegye komoly lelkiismereti 
kérdésévé magának is, vájjon nem szólítja-e ismerőseinek 
is Isten őt. illetve őket is el ebben a lélekmentő, egyház-
és nemzetépítő munkában való tevőleges részvételre? 

4. Tekintettel arra, hogy nemcsak általában nem 
mellőzhető hatalmasság az irodalom semmiféle czélnak 
szolgálatában sem, hanem különösen döntő befolyása 
van az olvasmányoknak a gyermeki lélek kialakulására; 

tekintettel továbbá arra, hogy az az irodalom, mely 
határozottan evangéliumi szellemnek hatása alá vonná 
az ő értelmi fejlettségükhöz mért eszközökkel és módon 



a gyermekeket, említésre is alig érdemes, szegényes 
mértékben áll rendelkezésünkre, míg másfelől lépten-
nyomon ki van téve a gyermekek lelke káros, sőt rom-
boló olvasmányok hatásának; 

és végül tekintettel arra is; hogy általában bármily 
természetű evangéliumi szellemű irodalmunk fellendülése 
nem várható és remélhető másképen, mint hogy egy 
újabb nemzedék már gyermekkorától kezdve hozzászo-
kik az ilyen szellemű olvasmányok élvezéséhez és mél-
tánylásához : 

az értekezlet kimondja, hogy azoknak a belát-
hatatlanul nagy érdekeknek szolgálatában, melyek a 
gyermekek evangéliumi nevelésével koczkán forognak, 
egyik legsürgősebb teendőnek a gyermekeknek való 
evangéliumi szellemű irodalmi termékek termelését, ter-
jesztését és támogatását látja 

s ezért felhív mindenkit, különösen az erre leg-
elsősorban hivatott egyházi és más evangéliumi irodalmi 
és iratterjesztő társulatokat, hogy a rendelkezésére álló 
eszközöknek és alkalmaknak, a legkisebbeknek csak-
úgy, mint a legnagyobbaknak a felhasználásával mű-
ködjék közre, hogy az e téren fennálló nagy hiány 
ós szükséglet minél előbb és mennél teljesebben ki-
elégíttessék. 

KÁLVIN JÁNOS AZ EGYETERTESROL. 

Súrlódások, egyenetlenkedések kísérik a haladás 
útját mindig és mindenütt. Súrlódások és szenvedések. 
Hogy a XVI. századnál maradjunk, ki merné tagadásba 
venni, akár itt, akár odaát a hegyen túl, hogy tisztább 
felfogás, a keresztyénség lényegének alaposabb meg-
értése dolgában nagyot haladt a világ a reformáczió 
századának folyamán ? Ámde a részletek azt mutatják, 
hogy ennek a haladásnak is ára volt. Nem frázis, betű-
szerint igaz, hogy a szellemi munkások verejtéke, köny-
nyei, a vértanuknak bőven ömlő vére áztatta a haladás-
nak útját, hiszen (ismeretes dolog) például Melanchtont 
megőrli a sok aggodalom, Luthert szokszor kifárasztják 
a bajok és a genfi pap? Gondolatainak, meggyőződé-
sének, vágyainak élő vértanuja, stb. Talán nem is egé-
szen véletlen dolog, hogy a koronán kereszt van. 

A XVI. század nagy ellentétei, küzdelmei között 
nem épen érdektelen és tanulság nélkül való Kálvin 
magatartása. Készen áll-e a küzdelemre? Tudjuk, kész 
belevetni abba magát mindig, valahányszor azt magasabb 
érdekek követelik. Kész, megrendülés nélkül. Szinte 
kedvét leli az emberek nemtetszésében. De másrészről 
útját állja a czéltalan küzdelemnek, világosan látja, hogy 
maga a súrlódás czél nem lehet. Ott, a hol a vihar ál-
landó, lehullik a virág, nincsen gyümölcs! A viszályt 
lokalizálni, mérsékelni, a lekötő indulatok helyébe sok-
sok feloldó indulatot kell belevinniök a közös ügyek 
intézésébe azoknak, a kiket az Űr az ő munkájában 
egyesített épen — a közös czél érdekében. 

Kálvin úgy látja, hogy sok bajnak a szülő oka 

innen is, túl is a gyanú: megzavarja a tárgyilagos (tehá 
igazságos) ítélet kialakulását, megszilárdulását. Ez az oka 
annak, hogy aztán hamarosan törünk pálczát az atyafiak 
felett. Mi a teendő? „A mit én főképen óhajtok, írja 
idevonatkozólag Zebedeus Andrásnak 1539 május 19-én, 
ez: az utunkban álló gyanakodásokat itt is, ott is lökjük 
félre az útból, hallgassuk meg egymást kölcsönösen, a 
döntést pedig tartsuk fenn magunknak addig, a míg 
majd az igazat meglátjuk . . . Ha könnyedén törünk pál-
czát az ilyen kiváló emberek fölött (Bucerről van szó), 
kiknek munkáját nagy dolgokra használta fel az Úr, mit 
fogunk, kérlek, tenni azokkal, a kik még semmivel sem 
igazolták jóravalóságukat ?" 

A Zebedeus Andráshoz intézett levélről lévén szó, 
habár a fölvett téma elég terjedelmes, nem tehetjük, 
hogy a szóban lévő levélnek legalább végső sorait ne 
érintsük : „Ha lelkiismereted arra kényszerít téged, hogy 
(Bucer) véleményének ellene mondj, meg kell feszítened 
minden erődet, hogy a testvéries viszony fönnmaradjon 
közöttetek. Nekünk nem szabad elhamarkodva elszakad-
nunk azoktól, a kikkel bennünket az Úr az ö munkájá-
ban egyesített. Egyre kérlek: állhatatosan maradj meg 
az igazság mellett, a mely mellett eddig állottál. Még 
a színét is kerüld annak, mintha ellentétbe akarnál ke-
rülni azokkal, a kiktől ezt (a tant) elfogadni nem tudod; 
mert hiszen ezeket (Lutherről és Bucerről van szó) Krisz-
tus első szolgái közé kell soroznod neked épen úgy, 
mint minden jó embernek. Szent Isten 1 Hova jutunk ? 
Olyan fájdalommal kell elszakadnunk a Krisztus szol-
gáitól, mintha szívünket szakítanák ki belölünk. Nem 
lehet ez tréfa dolog, mert hiszen nem egy testrésznek 
az eltávolításáról van itt szó, hanem egyenesen annak 
az orgánumnak a kiszakításáról, a mely nélkül élet nin-
csen. " 

Kálvin többi leveleiben is gyakrabban ki-kitér e 
tárgyra. Az idevonatkozó anyag, illetőleg idevonatkozó 
törekvései szinte hosszabb lélekzetű, egész tanulmányt 
felölelő áttekintésre várnak, egy levélről azonban már 
itt is meg kell emlékeznünk, még pedig tekintettel a 
benne hangoztatott nézetekre, jóformán el kell olvasnunk 
az egész levelet. 

„Van-e valami, kedves Bullingerem, írja 1540 
márczius 12-én az utóbbinak, a mire írásunkkal jobban 
kellene törekednünk, mint arra, hogy a testvéries, baráti 
viszonyt minden úton-módon megtartsuk és megerősítsük? 
Nemcsak nekünk áll az érdekünkben, hogy mindazok, 
a kiknek az Ur valami munkát adott az ő egyházában, 
igazi egyetértésben éljenek egymással — érdekében van 
ez az egész keresztyénségnek..Látja ezt a Sátán s a mikor 
Krisztus országának ellene tör, semmire sem igyekszik 
inkább, mint arra, hogy itt közöttünk a viszály magjait 
elhintse, vagy legalább is az egyik embert a másiktól 
eltávolítsa. Nekünk kötelességünk ez ellen küzdeni. Ha 
az egyház minden pásztorának azon kell lennie, hogy 
kartársaival békességben éljen, minden erőnket latba 
kell vetnünk, hogy az egyházak is hűségesen egyetért-



senek. Én reménylem, hogy a mi barátságunk, tekintettel 
a kedvező jelekre, a melyek között az megköttetett s 
azokra az alapokra, a melyeken nyugszik, sértetlenül 
fog fennmaradni mindvégig. Én mindenesetre rajta leszek, 
hogy szilárd legyen . . . 

Jóllehet, egyházunk és a ti egyházatok között semmi 
viszály, vetélkedés nincsen, mégis több összeköttetést 
óhajtanék. Hogy aztán ezt az összeköttetést hogyan ala-
pozzuk meg, az más kérdés, erre alig tudnék megfelelni. 
Én csak azt látom, hogy a régi viszályok magvai nagyon 
is befészkelték magukat a szívekbe.* Itt van aztán for-
rása a gyanakodásoknak. Már pedig ott, a hol ezek 
ütnek tanyát, szilárd barátság nem lehetséges, vagy az 
sokáig legalább is fenn nem állhat. 

A mi magukat az ellentétes kérdéseket illeti, erről 
nem szólhatok. Alig is lehet az ilyesmit levélben elintézni. 
Talán merésznek, önhittnek is látszanék, ha e téren kí-
sérleteznék. De sokszor alig tudom azon óhajtásomat 
elfojtani, bárcsak találkoznám veled, hogy ebben az 
irányban néhány barátságos szót válthatnánk. Tudod, 
erről még nem is beszélgettünk, szeretném látni, mi is 
az, a mi a teljes megegyezést pótolja. Bármint legyen 
is a dolog, tekintettel arra, hogy közöttünk ellentéteknek 
lenniök nem szabad, arra kérlek, kedves Bullingerem, 
jobban mondva könyörgök előtted, hogy nemcsak minden 
gyűlölettől, viszálytól, hanem a sértegetéseknek még 
árnyékától is óvakodjunk. Bocsásd meg aggodalmaimat. 
Tudod, a szeretet, a mikor mindent remél is — nyug-
talan. Ha tekintetbe veszed, mennyi veszedelem vesz 
körül és ostromol bennünket szerencsétlen századunkban, 
hiszem, nemcsak helyet adsz őszinteségemnek, hanem 
meg is bocsátod azt." 

Dr. Pruzsinszky Pál. 

TÁRCZA. 

Özv. gróf Teleki Sándorné emlékezete. 
— írta és felolvasta özv. Csiky Kálmánné, az Orsz. Nöképző-

Egyesület társelnöke. — 

Az „Orsz. Nőképző-Egyesület"-et az 1915. évkez-
detén súlyos csapás érte, a mikor január 21-én elvesz-
tette dicső, nagy szellemű díszelnökét, társalapítóját, özv. 
gróf Teleki Sándorné, Teleki Jozefin grófnőt, ki elhuny-
tával pótolhatatlan űrt, veszteséget hagyott hátra, nem-
csak Egyesületünk, de nemzeti kulturánk életében is. 

Most, midőn a mai napot az ő drága emlékezeté-
nek szenteljük, a fájdalom érzése mellett hassa át lel-
künket a hálának az a boldog érzése, hogy ő a mienk 

5 Kálvin abban a kis franczianyelvü könyvben, a melyet az 
úrvacsoráról kiadott („A mi Urunknak szent vacsorájáról szóló 
kis értekezés, a melyben ennek igaz alapítása, haszna, gyümölcse, 
nem különben az is fel van tárva, miért írtak arról újabb időben 
többen különbözőképen"), rátér az okokra. „A felek mindegyike 
hibázott, úgymond, még pedig ugyanazon oknál fogva: a türel-
metlenség miatt." 

is volt, élete nagy részét, bölcs tudása, fenkölt szelleme 
kincseit az Orsz. Nőképző-Egyesiilet magasztos czéljai-
nak megvalósítására szentelte. 

Emlékezzünk e napon, mely megdicsőült Nagyasz-
szonyunk születésének évfordulója, az elhunyta fölött 
érzett gyász és fájdalom visszhangjai mellett, áldásos 
életpályájának, szelleme működésének hátrahagyott dús 
tárházáról, így válik emlékezésünk reménnyé, mert érez-
zük, hogy ő nem hagyott el bennünket, hanem példáival 
fennmarad és távozó alakja „éltető eszmévé finomul 

A mult század derekán nagy átalakulás, szellemi 
újjáébredés évtizedeit élte hazánk. A nagy eszmék, me-
lyeknek megvalósítása szebb kor eljövetelét biztosította 
nemzetünknek, nagy embereket szültek, a kik lelkesedve 
küzdöttek hazánk boldogságáért s belátva nemzeti el-
maradásunkat, a haladás vezető útjait bölcsességükkel 
megjelölték. 

Ilyen nagy magyar főrangú család tagjaként nőtt 
fel Teleki Jozefin grófnő, a nagyhírű Teleki Domokos 
gróf leánya, az erdélyi gernyeszegi Teleki-kastélyban. 
Már gyermekkorában magába szívta a lángoló hazasze-
retetet, hiszen mint tízéves kis leány hallott a 48-as 
eseményekről; élénk, de komoly természete mindent 
megjegyzett s az akkori állapotok mély nyomokat hagy-
tak gyöngéd lelkületében. 

Hazafisággal párosult nagy vallásossága, az igaz 
hit, Istenben bízni tudás, gyöngéd szeretet családja és 
embertársai iránt s az erős akarat jellemezték a fejlődő 
gyermek egyéniségét. 

Nagy szellemi tehetségeinek fejlesztéséhez nagyban 
hozzájárult az, hogy Gyulai Pál volt tanára. Az Ő elő-
adásai mély nyomokat hagytak lelkében. 

Csakhamar azonban a viruló szép 16 éves leánykát 
gróf Teleki Sándor pestmegyei nagybirtokos vette nőül 
s így el kellett hagynia Erdélyt és a gyömrői grófi kas-
tély nagyértékű úrnőt, az egész vidék pedig nemesszívű 
őrangyalt nyert Teleki Sándorné grófnéban. 

Ekkor mutatta meg, hogy milyennek kell lennie a 
magyar nőnek; mert dísze, öröme, lelke volt a családi 
életnek, támasza és igazi felesége férjének, nevelője 
gyermekeinek, példányképe az erénynek, takarékos veze-
tője a háztartásnak, ura kötelességeinek s áldása mind-
azoknak, kik hozzá fordultak nehéz napjaikban, minden-
kor pedig terjesztője a magyar szellemnek és nyelvnek, 
ápolója az igaz értékkel bíró nemzeti jellemtulajdonok-
nak, letéteményese a tiszteletreméltó régi hagyományok-
nak, de a mellett lelkes híve az okos társadalmi haladás 
eszméinek, büszke saját méltóságára, szerény mások 
megítélésében, bátor a világ küzdelmei közt, alázatos 
Isten előtt I 

Ilyen jellemmel nem csoda, ha nagyon boldog életet 
élt családja körében. De nem feledkezett meg boldog-
sága és meleg otthoni környezetében sem hazafias kö-
telességeiről. Élénk érdeklődéssel kísérte a kibontakozó 
alkotmányos élet felújulását s azt a munkásságot, mely-
lyel a nemzet erői a tevékenység minden terén meg-



indultak, pótolni a multak mulasztásait és lerakni a jö-
vendő virágzás alapjait. 

Mikor nagyszellemű Veres Pálné Beniczky Hermin 
1867-ben először hangoztatta, hogy a magyar nőképzés el 
van hanyagolva hazánkban és azt az eszmét, hogy e 
hiányon első sorban maguknak a magyar társadalom 
művelt nőinek kell segíteni, akkor a gyömrői kastély 
úrnőjének szivében is lángralobbant a hazafias érzés, 
hogy cselekednie kell a magyar nőnevelés érdekében. 

Úgy, hogy mikor Veres Pálné, magasztos eszmé-
jével, az alakítandó Nőképző-Egyesület tervével felke-
reste és segítőtársul felszólította gróf Teleki Sándornét, 
a gyömrői grófné már szintén kész tervvel fogadta ro-
konlelkü társát. Az ő czélja az volt, hogy Veres Pálné 
eszméjét minél szélesebb körben terjessze és az eszmé-
nek megnyerje ama főrangú társadalom tagjait, a kik 
eddig leánygyermekeik neveltetését külföldi guvernantok 
kezeibe tették le s ezáltal, ha nem is ölték ki a gyer-
mek lelkéből a magyar érzést, legtöbbször letörülték 
annak zománczát; közönyössé tették a legszentebb nem-
zeti érdekek iránt épen a nőt, a ki azoknak leghiva-
tottabb ápolója ! 

így egészítelte ki egymás munkásságát a két nagy-
asszony s azzal a lelkes erővel — mely csak nagy al-
kotóknak adatott — egyekké lettek mindvégig a nehéz 
munkában, küzdelemben. Csakhamar, még ugyanazon 
évben, ha kicsiny, de lelkes úri nők gárdájával meg-
alapítják az Országos Nőképző-Egyesületet, melynek 
vezéreivé lettek. 

De nem akarom e dicső munkának eseményeit ós 
sikereit vázolni: hiszen a majd félszázados mult beiga-
zolta és fényesen koronázza a nagy eszme diadalát, 
örömeit. S hányan vannak az országban szerteszét — 
többen már az élet delén túl —, a kik awalósággá vált 
eszme gyümölcsét élvezik s jellemük és szívük nemese-
désének tudatában és érzetében hálával gondolnak visz-
sza arra az intézetre, mely a két nagy alapító alkotása. 

De nemcsak a munkában, fáradozásban, hanem a 
dicsőség örömeiben is együtt osztozott a két nagyasz-
szony, mikor 1893-ben az egyesület negyedszázados 
fennállását és az alapvetőknek dicső munkásságát méltó 
keretben ünnepelte az egész ország. És mikor áldott-
emlékü királyasszonyunk, Erzsébet háromízben is kitün-
tette látogatásával egyesületünket. 

Sajnos, ezek után pár évre Veres Pálné örökre itt 
hagyta az élők sorát s akkor az egyesület gróf Teleki 
Sándorné kezébe tette le annak vezetését; ő pedig igaz, 
erős akarattal, finomlelkületű tapintattal vállalta magára 
az elnöki kormányzást, mely alatt elértük a 40 éves 
jubileumot is. 

Az Országos Nőképző-Egyesületen kívül a „Magyar 
Vörös-Kereszt-Egyesület" egyik megalapítója is volt gróf 
Teleki Sándorné Megnyitotta az akkor még idegenkedő 
szíveket a nemesczélú intézmény előtt. Lelkes gyűjté-
sekkel segítette az Országos Egyesületet diadalra jutni 
és hosszú időn át volt vezető alelnöke. Majd a Protes-

táns Árvaház megalakulásával az ország árváinak is 
édesanyjává lett az erőslelkű nagyasszony, a ki legjob-
ban átérezte a szegény árvák sorsát: hiszen korán el-
vesztvén szerető férjét, hét kis árvájának gondos ápo-
lása, nevelése egyedül az ő vállaira nehezedett. 

A gondviselés megáldotta szerető anyai szívének 
varázsa mellett bölcs, férfias tulajdonokkal is; gyömrői 
birtokát mintaszerű intézkedései szerint kezelték, kiszol-
gáltatni soha nem hagyta magát semmiben. Legnagyobb 
boldogságát családi körén kívül az képezte, ha jót tehe-
tett másokkal, „önmagáról megfeledkezve, másokat bol-
dogítani volt életczélja, jót tenni öröme," irta róla egyik 
családtagja e jellemző emléksorokat. 

De jó szívének cselekedeteiért Isten méltóképen 
jutalmazta, a fájdalmaktól megóvta nemesen érző lelkét; 
gyermekei, unokái, sőt dédunokái rajongó szeretettel 
vették körül legdrágább kincsüket! Es mindenki, a ki 
csak egyszer találkozott is vele, a legmélyebb tisztelet-
tel, szeretettel ragaszkodott hozzá, mert valami csodás 
vonzóerő volt nemes egyszerűségében, nagy szellemtől 
sugárzó megjelenésében. 

Nagy horderejű munkásságáért 0 Felsége az I. 
osztályú Erzsébetrenddel tüntette ki, majd a belső titkos 
tanácsosi czím adományozásával, a mely nőknél igen 
nagy ritkaságszámba megy! 

De ő ezek után is megmaradt puritán egyszerűsé-
gében, gyengéd lelkületét vonzotta a természet sokféle 
szépsége: mégis legjobban szerette csöndes gyömrői 
otthonát, virágait és ott szerette maga köré gyűjteni 
családja tagjait. Gyömrőn ünnepelték megható, meleg 
szeretettel 1908-ban, családi körben 70 éves születés-
napját. 

Azonban 1910-ben, érezve testi erejének lankadá-
sát, az egyesület legnagyobb fájdalmára lemondott elnöki 
tisztségéről. Fájt az a tudat, hogy őt távozni lát juk; de 
átéreztük, hogy fárasztó munkássága után megérdemli a 
pihenést. Ékkor az egyesület örökös diszelnökévé vá-
lasztotta ; Ő pedig nem szűnt meg továbbra is érdek-
lődni az egyesület élete iránt, sőt akárhányszor bölcs 
tanácsaival támogatta ügyeinket. 

Erős lelke a legutóbbi évben sem hagyta el. A há-
ború kitörésekor családjából heten állottak a haza szol-
gálatába ; bár aggódó szive féltette a veszélytől mind-
egyiket, mert rajongásig szerette őket, mégis büszke 
volt erre. Hiszen a családi életnek az anya keble ké-
pezi azt a központját, melyben minden gond és baj 
összefut és a melyből minden orvoslásnak ki kell indul-
nia. Honnan nyerjen e szerepéhez támaszt és biztatást, 
ha nem a hit erejéből, mely nélkül a női kebel olyanná 
lesz, mint a kialudt tűzhely. 

Ő is imáiba zárta forró kérését Istenhez, hogy óvja 
meg szeretteit és hazáját minden bajtól. Dolgos kezecs-
kéivel még utolsó napjaiban is szorgalmasan kötötte 
katonáinknak a meleg hósapkákat. 

Mikor egyik rokonának fiát elvitték a harczba, ő 
azt megtudva, a következő sorokat irta az apának: „Majd 



ha csüggedsz, gyere el hozzám, majd én megvigasztal-
lak, mert én erős vagyok." 

Lelke erős volt, de hajlott kora ós a napról napra 
megújuló háborús izgalmak megtörték testi erejét; és 
alig félév elteltével —• fegyvereink fényes diadalait már 
nem tudva bevárni — elköltözött nagy szelleme a szebb 
hazába. 

Örök dicsőség és hálával adózzunk a nagyasszony 
emlékének, fenkölt alakja sugározzék vissza az idők 
távolán keresztül is, példánykópiil késő nemzedékeknek! 

NEKROLOG. 

HUSZÁR GYÖRGY 
1880-1915 

Mélységesebb gyász, őszintébb megilletődés bánatos 
érzése alig-alig ülte meg valaha Nagykőrös közönségé-
nek lelkét, pedig koronként ennek a városnak társadal-
mát, közéletét is érik súlyos veszteségek, mint e hó 
negyedikén, mikor épen e lap felelős szerkesztőjének 
baráti értesítése nyomán szárnyra kelt a megdöbbentő 
hir, hogy Huszár György, a főgimnázium kiváló tanára, 
az olasz harcztéren hősi halált halt 

Még ebben a rettenetes időben is, a mikor pedig 
a gyilkoló fegyverek oly gazdag rendeket vágnak az 
ifjúság és a férli-kor legszebb éveit élő hőseink sorá-
ban s a mikor annyi reményteljes ifjú rokonnak, jó 
barátnak, volt tanítványnak naponkint olvasható gyász-
jelentései szinte elfásítják sziveinket a vigasztalhat]an 
veszteségek iránt: alig akartunk hitelt adni a Hiób-hirnek. 
Hátha a szomorú értesülés nem bizonyul valónak?! 

Hiszen tudtuk, hogy épen azokban a napokban volt 
megtérendő Huszár György kétheti szabadságra szerettei 
kedves, meleg családi körébe, hova 15 hónap alatt csak 
egyszer tudott hazajönni rövid időre a tavasszal. Ifjú 
neje, ártatlan négy kicsiny gyermeke oly türelmetlenül, 
oly szerető karokkal várták s a gyöngéd férj , a jó édes 
apa helyett megérkezik a rettenetes gyászhír! 

Másnap Kónya Gábor mezőtúri lelkésznek, egyik hon-
véddandár tábori papnak, Patonay Dezső lelkészünkhöz 
érkezett levele szomorú valóra váltja hiú reménykedésein-
ket. „Vérző szívvel értesítelek, — így szól az értesítés, 
— hogy a nagykőrösi egyház és iskola dísze, méltó 
büszkesége, dandárunk egyik legkitűnőbb katonája, ne-
kem az Űr Jézus szolgálatában páratlan hűségű munka-
társam és legkedvesebb barátom, Huszár György tegnap 
(okt. 29-én) hősi halált halt. Mily véghetetlen értékű ál-
dozat a háború Molochjának! Mily drága az édes haza, 
hogy ily kincseket kell érte fizetnünk!'' 

Valóban értékes nagy kincse volt Huszár György 
az egyháznak, iskolának, családjának, baráti körének s 
az egész társadalomnak.. Hogy melyiknek a . vesztesége 

nagyobb, hol hagyott maga után pótolhatatlanabb űrt: 
nehéz megmondani. 

E lapok hasábjain kétszer találkoztunk nevével a 
háború kitörése óta. Levelei voltak közölve, melyekben 
arról a kellőleg alig értékelhető vigasztaló, megnyugtató 
áldásos hatásról tesz említést, a melyet a vallásos ira-
tok olvasása gyakorol a harcztéren szenvedő katonáinkra. 
Sürgősen kéri e vallásos iratokat, imádságoskönyveket 
harczostársai részére, kikkel — mint erre való katonák 
magánértesítéseiből tudjuk — együtt olvassa bálványo-
zott tisztjük, Huszár György főhadnagy a Könyvek köny-
vét, énekli buzgó áhítattal Énekeskönyvünk enyhületes 
megnyugvást nyújtó gyönyörű verseit s a kiket tiszta 
vallásos hite mélységes meggyőződésének őszinte érzé-
sével bátorít a csüggedés kétségbeejtő óráiban, bíztat 
a végevárhatatlan gyötrelmes fáradságok testet-lelket 
pusztító napjaiban, felemelve reményvesztett bajtársai 
tekintetét az Örökkévaló nagyirgalmú Istenhez, a kinek 
— mint azt előttük saját példájával bizonyította — e 
mi mélyen vallásos érzésű barátunk hív imádója volt. 

Találóbban alig lehetne jellemezni Huszár György 
meggyőződésesen erős vallásos hitét, érzését, mint Kó-
nya Gábor tette, írván: „ . . .nekem az Úr Jézus szol-
gálatában páratlan hűségű munkatársam0. Bizony igaz, 
hogy katonáinak nemcsak tisztje, hanem papja is volt. 
A harcztérről küldött szépséges leveleiből is az az iste-
nes hit sugárzik felénk, melyről életének minden nyil-
vánulása, jellemének minden vonása, a vele való érül-
közés minden kedves alkalma, tanári működésének tizen-
két sikeres esztendeje a beszélő bizonyságok. 

Tíz éve alapított családot. A nagykőrösi iskola 
egykori nagynevű igazgatójának, Szigeti Wargha János-
nak unokáját, Wargha Ilonkát vette nőül. Házassági 
frigyüket három fiú s egy leánygyermekkel áldotta meg 
a Gondviselés. A jó édesapát pedig megáldotta gyön-
géden szerető szívvel, mely mindig ifjú hitvese s kicsiny 
gyermekei boldogításáért dobogott. 

Mintaképe volt az előzékeny, gyöngéd férjnek, az 
önfeláldozásig gondos édesapának, a ki legfőbb boldog-
ságát abban kereste s abban is találta fel, ha nemes 
kötelességérzettel felfogott egyik legszentebb életczélját: 
kis családja testi-lelki javát munkálhatta. Ezért tán le-
geslegnagyobb az árván hagyott kis család vesztesége, 
ennek sorsa kelti most fel a legméltóbb részvétet. 

Mint tanárt szaktárgyainak, főleg a magyar iro-
dalomnak lelkes szeretete, alapos ismerete és tudásának 
folytonos öregbítése jellemezték azon a hajthatatlan, 
azon a mintaszerű kötelességtudáson kívül, mely tanít-
ványai becsülésének, minden jók elismerésének meg-
szerzésében a legfontosabb tényező volt. Saját példájára 
hivatkozva kívánta meg a becsületes munkát, a tisztes-
séges kötelességteljesúést növendékeitől. 

Tanítványainak nemcsak oktatója, hanem elsősor-
ban nevelője is volt. Szívesen érdeklődött azok legkisebb 
ügye-baja iránt. Bizalmat keltő „kedves egyéniségével 
hozzáférkőzött azok szivéhez s az atya ós gyermeki 



gyöngéd viszonyhoz hasonló ragaszkodás fejlődött ki 
közte s tanítványai közt, a kik valóban gyermeki sze-
retettel, bizodalommal csüngtek jó tanárukon. 

Munkaszeretete, munkabírása bámulatos volt. Iskolai 
teendőin kívül mi mindenre ráért ?! Az önművelés soha 
nem szünetelő, a főiskolai nagy könyvtár rendezésének 
sok időt igénylő nagy munkája mellett, a melyhez a 
kolozsvári Múzeum-Egylet könyvtárában tanárjelölt ko-
rában szerzett szakismeretei alapján kezdett, időt sza-
kított a családi tűzhely körében s kis gazdaságában 
kifejtett gondos foglalkozásra, nagyobb mérvű hírlapírói 
tevékenységre. Nem tért ki a nőegyesület megtisztelő 
bizalma elől sem, mely őt titkári állás elfoglalására szó-
lította fel s Huszár György ott is fényesen eleget tett 
elvállalt kötelességének. 

Mint ember a megtestesült szerénység, a soha meg 
nem előzhető kedves figyelem ritka példányképe volt. 
Nemcsak nem akart, de tán nem is tudott volna ártani 
senkinek. Puritán, becsületes gondolkodásmódja ennek 
még a gondolatától is irtózott volna. Alig hiszem, hogy 
csak hevesebb szócsatákat is vívott volna életében, vi-
szont azt meg tudom, hogy jellemének határozott aka-
raterejénél fogva mások előtt meggyőződése ellenére 
meghajló, udvariasan kitérő sem volt képes lenni. „Ha-
tározott, kemény, férfias jellem — írja róla egyik jó 
barátja s kartársa, Horváth József. A mit egyszer jónak, 
igaznak, nemesnek megismert, a mellett tántoríthatatlan 
hűséggel kitartott. A mit egyszer kötelességül elvállalt, 
azt minden áron teljesítette. Hivatásának betöltésében 
nem ismert akadályt, habozást vagy csüggedést!" 

E találó jellemzéssel fejezem be megemlékezésemet 
Huszár Györgyről, mellyel a kegyelet, a szeretet adóját kíván-
tam leróni hálás érzéssel ragaszkodó volt tanítványom, a 
szeretetreméltó jóbarát, a becsülésre érdemes egész em-
ber, aranytiszta jellem, a kötelességteljesítésben minta-
szerű volt kartárs, a páratlanul gondos édesapa és gyen-
géd férj kedves jó emléke iránt. 

Dr. Joó Imre, 
nyug. fogimn. tanár. 

KÜLFÖLD. 

Az amerikai magyarok. 
Amerikai testvéreinkkel mostanában az érintkezés 

sok tekintetben meg van nehezítve. De mégis hallunk 
róluk. Az egyházi lapok ha késedelemmel is, de meg-
érkeznek. A „Református Híradó" október 7-iki számá-
ban részletes tudósítást találunk a csatlakozottak keleti 
egyházmegyéjének legutóbbi gyűléséről, a mely szep-
tember hó végén South-Bethlehemben folyt le. Az egy-
házmegyei közgyűlést megelőzőleg lelkészértekezlet, is-
tentisztelet és vallásos-estély volt szeptember 27-én. 
A lelkészértekezlet határozata értelmében az ottani szol-
gálat nehézségére való tekintettel, arra kérik a konventet, 
hogy 10 szolgálati éven túl a lelkészeknél egy év egy 

ós fél évnek számittassék a nyugdíjintézetnél. Az isten-
tiszteleten Korócz Géza trentoni lelkész imádkozott, 
Komjáthy Ernő bridgeporti lelkész elénekelte a gálya-
rabok énekét és Kovács Béla wallingfordi lelkész pré-
dikált. — A vallásos estélyen három aktuális előadás 
volt. dr. Nánássy Lajos perthamboy-i lelkész „A refor-
mátus egyházak és a magyar érzés", Tegze László pas-
saici lelkész „Az amerikai magyar református iskolák 
jelentősége a magyar kultúra és protestantizmus szol-
gálatában", dr. Kuthy Zoltán esperes „A szoczializmus 
jelentősége az isteneszme szolgálatában" czímen tartott 
előadást. Az egyházmegyei gyűlésen 16 lelkész és ugyan-
annyi világi küldött vett részt. Közlünk néhány érdekes 
adatot az esperesi jelentésből. Az amerikai keleti ref. 
egyházmegye 16 egyházközségében 883 keresztelés, 251 
temetés 325 esketés volt és 119 gyermek részesült kon-
tirmáczióban. Bevétel volt (kerekszámban) 48,000, kiadás 
29,000 dollár. Az egyházközségek „nyári" iskoláiba járt 
852 gyermek; 270 magyarországi és 725 amerikai szü-
letésű. 

Az amerikai magyarok, mint erről már több ízben 
megemlékeztünk, bőségesen kivették részüket a háborús 
jótékonyságból. Az összes magyar lapok, egyháziak épúgy 
mint világiak, nagy a'gitácziót indítottak a segélygyűjtések 
ügyében. Mindezért hivatalos köszönetben is volt részük. 
A miniszterelnök fejezte ki az itthoniak nevében. „Két-
szeresen becsesek előttünk, így végződik a köszönőirat, az 
amerikai magyarság fillérei, mert hiszen nemcsak köny-
nyek felszárításában segítenek, de megannyi élő tanújelei 
annak a lelki egy beforr adásnak is, a melyet a bennünket 
térben elválasztó óczeán nem tudott elszakítani." 

Pedig el akarják őket tőlünk szakítani. Erre nézve 
olvastuk nemrég egyik esti lapunkban azt a feltűnő és 
nyugtalanító tudósítást, hogy az amerikai Columbus nem-
zeti ünnepen Wilson elnök és Roosevelt Tivadar exel-
nök éles támadást intéztek az Amerikába vándorolt euró-
paiak ellen, a kik az Egyesült Államok területén nem-
zetiségi politikát folytatnak és a kik az „ó hazával" 
való összeköttetést hivatalosan vagy érzelemben is fenn-
tartják. Mindketten hangoztatták, hogy az Amerikában 
élőknek nincs joguk sem politikai, sem vallási czímen 
olyan agitácziót folytatni vagy olyan intézményt fenn-
tartani, a melynek czélja az, hogy a bevándoroltaknak 
beolvadását megakadályozzák. Különösen Roosevelt volt 
harczias hangulatban azok ellen, a kik egy bizonyos 
idő múlva nem lesznek amerikai állampolgárok. Kötőjeles 
„német-amerikai", „magyar-amerikai" emberekre, mondá, 
nincs szükségünk. A szónoklatok éle természetesen azon 
akczió ellen is irányult, a melyet egyházunk kivándorolt 
honfitársaink körében folytat. A tudósítás szerint egyik 
előkelő amerikai lap hevesen agitál a magyarság és 
különösen a csatlakozott református lelkészek ellen és 
ezeket politikai ágenseknek minősiti. A tudósítás végén: 

azt is olvastuk, hogy az amerikai magyarok közül so-
kan veszik ki amerikai állampolgári papírjaikat és hogy 
„a hazai református egyházmegye két esperese is eles-i 



küdte a haza iránti hűségét". Ez az állítás bizonyára 
nem fedi a valóságot. Az bizonyos, hogy az Egyesült-
Államok mostani magatartásával eléri azt, hogy megis-
merkedik a kiélezett nemzetiségi kérdés és gyűlölködés 
áldásaival. Itthon pedig minden tényezőnek az lesz a 
háború után egyik elengedhetlen kötelessége, hogy azo-
kat, a kik az „ö haza" iránti hűségüket, szeretetüket 
még megtartották, visszavezérelje ennek földjére, pt 

IRODALOM. 
Karácsonyi ajándék katonáinknak. Mint húsvét 

és piinköst ünnepén, úgy most karácsonyra is küldünk 
katona-fiainknak „üzenetet". Lesz benne egy kis rövid 
karácsonyi bibliai elmélkedés, egy szép alkalmi vers 
Lampérth Gézától és egy kis hangulatos „karácsonyi 
történet" Muraközy Gyulától. A kis füzet deczember hó 
első napjaiban készen lesz: Díjtalan szétküldését a kon-
venti iroda eszközli (VII., Abonyi-u. 21). A tábori és 
itthon lévő lelkósztársainkat kérjük, hogy megrendelé-
seiket oda intézzék. Egyéb szeretetadományaink mellé 
tegyünk egy-egy ilyen üzenetet is. 

Egyházmegyei Lapok. A dr. Hetessy Kálmán és 
Illyés Kálmán által szerkesztett Kecskeméti Egyház-
megyei Reformátusok Lapja" két legutóbbi számában 
egy szép elbeszélés jelent meg Illyés Kálmán kiskun-
félegyházai lelkész (jelenleg bécsi tábori lelkész) tollából. 
„A tékozló hazatér", a mely különlenyomatban is több 
ezer példányban megjelen és bizonyára kedves és építő 
olvasmányul fog szolgálni sebesültjeinknek. — A felső-
baranyai Kálvin-Szövetség liitatalos lapját, a Baranyai 
Kálvinista Lobogót most Bocsor László és Borsos István 
szerkesztik. Legutóbbi számában Széless Sándor gyűdi 
lelkésztől bibliai elmélkedést, Vargha Tamástól verset 
közöl; részleteket ad az esperesi jelentésből és hozza a 
püspök szentelésről szóló tudósítást az egyházmegyei 
híreken kívül. — A Tolnai Reformátusok Lapjában 
Kájel Istvántól olvasunk bibliai elmélkedést, Göde Lajos 
tollából érdekes rajzot a harcztérrŐl és egy hangulatos 
„Ütközet után" cz. északi harcztérről küldött költeményt. 
—1 A Vértesalja czímlapján új szerkesztő és munkatársak 
nevével (Varga Sándor, Kis Dániel, B. Szabó János) 
találkozunk. Elől püspökünk jól sikerült arczképe, utána 
az új szerkesztő beköszöntője, Gondolatok a reformáczió 
ünnepén, püspökünkről írt jellemrajz és egyéb építő 
czikkek olvashatók. Jó sikert kívánunk nemes érdekek 
szolgálatában álló laptársainknak! 

EGYHÁZ, 

A tiszáninneni ref. egyházkerület nov. 10—11-ik 
napjain tartotta dr. 'Tüdős István püspök és Dokus Gyula 
főgondnok elnöklete mellett Miskolczon, a vármegye dísz-
termében közgyűlését. Az elnöki előterjesztések során meg-
emlékezés történt az augusztus 8-iki perselypénz gyűjtelék-
ről, a mely a rokkantak számára 5144 K-át tett ki (nálunk 
20,000 K-án felül). Miután e gyűjtés során kitünk, hogy 
több templomban nincs állandó persely (!), a kerület ennek 
kötelező beállítását elrendelte. Konventi tagok lettek: 
Radácsy György, Kérészy Barna, Meczner Béla, Ragályi 
Béla rendes, Vadászy Pál, Révész Kálmán, Dokus Gyula 
és Meczner József póttagok. 

A nagybányai egyházmegye október hó 22-én tar-
tott közgyűlésén Soltész Elemér nagybányai lelkész, az 

egyházmegye főjegyzője szép emlékbeszédet olvasott fel 
az egyházmegye elhunyt gondnokáról, Helmeczy Józsefről, 
a mely ízlésesen kiállított külön füzetben is megjelent. 
Az egyházmegye újonnan választott gondnoka, Csaba 
Adorján szatmári főispán indítványára elhatározta, hogy 
az elhunyt nevét viselő ösztöndíj-alapot létesít lelkész-
és tanítóárvák részére. Erre a czélra 700 K gyűlt össze 
a közgyűlésen. 

A magyarhoni ág. h. ev. egyházmegye rendes évi 
közgyűlésén báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő és 
dr. Baltik Frigyes püspök elnöklésével még a következő 
fontosabb ügyeket tárgyalták. A soproni theol. akadémián 
segédtanári minőségben alkalmazott Kiss Jenőnek rend-
kívüli tanárrá való előléptetését a közgyűlés tudomásul 
vette. A theol. akadémiákon a belmissziónak előadásáról 
való gondoskodást a közgyűlés az illető akadémiáknak 
kötelességévé tette. A dunántúli és a bányai egyház-
kerületeknek azt a törekvését, hogy Sopronban, illetve 
Szarvason tanítónőképző-intézetet állítani óhajtanak, a 
közgyűlés örömmel üdvözli. A főgimnáziumokba járó 
leánynövendékeknek magántanulói minőségben az iskolai 
órák látogatását további intézkedésig az egyetemes egy-
ház megengedi. Ugyanezt az engedélyt kiterjeszti a 
tanítóképzőintézetekre is. A szuplikácziónak fenn, avagy 
fenn nem tartása tárgyában a közgyűlés ez idő szerint, 
tekintettel a mai viszonyokra, határozni nem óhajtott. 
Az evangélikus tanárok és tanítók családi pótlékának a 
kormánytól való kérelmezése tárgyában a közgyűlés úgy 
határozott, hogy ezt, tekintettel a mai nehéz viszonyokra, 
kérelmezni fogja. Csetneki Gyiirky Pál nyugdíjintézeti 
ügyvivő a nyugdíjintézetre vonatkozó jelentését szintén 
tudomásul vették s elfogadták a nyugdíj intézeti bizottság 
javaslatát, hogy a lelkészi nyugdíjat jövő évtől kezdve 
600 korona lakbérnyugdíjjal emeli.. Az Amerikában élő 
magyarországi ev. hívek gondozása tárgyában a köz-
gyűlés elfogadta RaíFay Sándor jelentése kapcsán azt a 
javaslatot, hogy ezek a hívek külön esperességbe tömö-
ríttessenek s ez az esperesség a bányai egyházkerülethez 
csatoltassék. A reformáczió négyszáz éves évfordulója 
megünneplése alkalmával az egyházegyetem egy egye-
temes szeretetház alapját fogja lerakni, a melyben minden-
nemű szeretetmunkát kíván szolgálni. A vasárnapi és 
ünnepnapi munkaszünet tárgyában felterjesztést intéz a 
kormányhoz. Husz János előreformátor emlékét mártír 
halálának Ötszáz éves évfordulója alkalmából jegyző-
könyvében megörökíti. A közgyűlés elfogadta és jóvá-
hagyta a számadásokat és a jövő évi költségvetést. Az 
erdélyi szász ev. egyházzal való kapcsolat létesítésé 
iránti indítvány folytán kimondta a közgyűlés, hogy az 
eszmét örömmel üdvözli s örömmel látná az erdélyi szász 
ev. egyház közeledését, a mire a reformácziónak négy-
száz éves évfordulója igen alkalmas időnek mutatkozik. 
A pozsonyi theol. tanárok ötödéves korpótlékát a köz-
gyűlés rendezte. Több, az egyház belügyeire vonatkozó 
ügynek s beadott fellebbezésnek elintézése után a köz-
gyűlést dr. Baltik Frigyes fohásza rekesztette be. 

A bányai ev. egyházkerület belmissziói bizottsága 
Raffay Sándor és Földváry Elemér felügyelő elnöklete 
mellett ülésezett. Raffay Sándor beszámolt a reformátu-
sokkal közösen tartott konferencziáról a gyermekek val-
lásos nevelése ügyében, Földváry Elemér a tábori lel-
készek megfelelő számban való kinevezését sürgette. 

Adomány. Körösi Kálmán, a tiszántúli egyház-
kerület és a debreczeni kollégium ügyésze a Kálvineum-
nák 1000 K-át adományozott. 

Kitüntetések. Némethy Károly belügyminiszteri, 
Bartóky József és - Oítlik Iván földmívelésügyi állam 



titkárokat a király valóságos belső titkos tanácsosi czím-
mel tüntette ki. Mindhárom kitüntetett férfi a mi buda-
pesti ref. egyházunknak tagja. Némethy államtitkár a 
budai parókhiális kör világi elnöke. 

Adományok. A katonák vallásos irataira begyűlt 
újabb adományok: a theologusok Kálvin János Köre 
által tartott október 31-iki istentiszteleten begyűlt per-
selypénz 33"40 K; Cservenkáról: Geyer Henrik 100 K, 
perselypénz 10 K, Keck Zsigmond lelkész 10 K.; Piros-
ról egy egyháztag 2 K; külföldről N. N. 20 K ; Eperjes 
6 K; Vásárhelyi Pál Magyarrétfalu koszorúmegváltás 
11 K; Jánossy György h.-lelkész 2'50K. Összesen 194 90 
K. Eddig begyűlt az erdélyi egyházkerület által küldött 
1500 K-val együtt 9967'09 K. 

ISKOLA. 
Tanárválasztás. A kecskeméti főgimnázium Faragó 

László kunszentmiklósi tanárt választotta tanárául. 
A sepsiszentgyörgyi ref. székely Mikó-kollógium 

hősi halált halt helyettes tanára, Benkö Gábor emlékezetére 
1915 november 21-én a kollégium tornatermében gyász-
ünnepélyt rendez, a melyen a gyászbeszédet Szász Béla 
főgimnáziumi tanár tartja. 

E G Y E S Ü L E T . 

Szocziális kurzus. A Ker. Ifj. Egyesületek Nem-
zeti Szövetsége a Társadalmi Múzeum igazgatóságával 
karöltve háromnapos szocziális kurzust rendezett az el-
múlt hét napjain (nov. 16—18) Budapesten. A háborús 
idők nehézségei daczára az ország legtávolabbi részéről 
is eljöttek a lelkészek közül többen a kurzusra. Ott lát-
tuk Megyasszai Mihályt Fölső-Csernátonból (Háromszék 
megye), Tőkés Ernőt Brrassóból, Szabó Miklóst Válasz-
úiról (Kolozs m.), dr. Molnár Jenőt Déváról, Vadon Bélát 
Biharderecskéről, Berecz Antalt Csomaházáról (Zemplén 
m.), Kiss József esperest Pápáról és Kiss Dánielt Sár-
bogárdról. Az ev. lelkészek közül ott voltak: Szende 
Nándor Resiczabányáról és Marcsek János Újcsanálosról. 
A hallgatóság zömét a budapesti theologia hallgatói al 
kották, kik tanáraik vezetésével vettek részt. A Pesti 
Lloyd Társulat nagytermében tartott előadásokon a hall-
gatóság soraiban ott láttuk Szilassy Aladár v. b. t. t.-t, 
Petri Elek püspököt, a Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület 
több lelkes nőtagját. Az első nap, nov. 16-án, d. e. a 
társadalmi múzeumot tekintették meg a kurzus résztvevői 
és Szántó Menyhértnek, a Társadalmi Múzeum igazgató-
jának ,,A falu higiéniájáéról tartott érdekes előadását 
hallgatták meg. Este 5—8-ig három tanulságos előadás 
volt. Dr. Bród Miksa elsőbbet a lakásegészségügyről, 
majd a nálunk valóban ijesztő arányokat öltő gyermek-
halandósággal kapcsolatban a csecsemőgondozásról be-
szélt, özv. Báthory Nándorné pedig „Tapasztalatok az 
anyák köréből" czimen tartott előadást. November 19 én 
d. e. a fóthi népjóléti iroda működéséről szerzett infor-
mácziót a kurzus hallgatósága ott a helyszínén, este 
pedig két igen érdekes előadást hallgatott végig. Az 
elsőt dr. Stein Fülöp orvos tartotta az alkoholbetegek 
megmentéséről, a másodikat pedig dr. Czettler Jenő, a 
Magyar Gazdaszövetség titkára „A szövetkezetek hiva-
tása a népólelmezés terén" czímmel. Harmadik nap: nov. 
18-án d. e. először a rokkantak iskoláját tekintették 
meg a kurzus résztvevői. Közvetlenül előttük két magas-
állású német államhivatalnok járt ott ennek a maga 

nemében — a bécsi hasonló iskolával együtt — eddig 
páratlanul álló intézményünknek a megtekintése czéljából, 
hol amputált kezű, lábú, előbb legnagyobbrészt földmí-
veléssel foglalkozó katonáink egyfelől elemi és polgári 
iskolai tanfolyamokat végeznek, gyorsírást, gépírást tanul-
nak, másfelől a szabó-, czipész-, lakatos-, szíjgyártó-, má-
zoló-, bognár-, kovács-, borbély-, kosárfonómesterséget 
kitanulják. A nagyszerűen bevált intézmény alapos meg-
tekintése után a főváros egyik hatalmas szocziális alko-
tását, az V. ker. népházat tekintették meg könyvtárával, 
bölcsődéjével, népszállójával, foglalkoztató műhelyével, 
hatalmas éttermével. Az esti záró előadások során dr. 
Pékár Mihály egyet. m. tanár a fertőzőbetegségekről, 
dr. Okolicsányi Kuthy Dezső egyet. m. tanár pedig a 
nemzetünket oly nagyszámban pusztító tuberkolózisról 
tartott érdekes előadást. Szerettük volna, ha ezen a 
tanulmányos szocziális kurzuson mind lelkészeink, mind 
különösen a fővárosiak közül jóval többen vettek volna 
részt. (A lelkes előadók is megérdemelték volna, hogy 
többen hallgassák őket!) Erre nézve elkerülhetetlenül 
szükségesnek tartjuk, hogy a jövőben rendezendő hasonló 
kurzusokat az evangéliumi irányú egyesületek karöltve, 
ne egymás tudta nélkül rendezzék. Ennek az egyházépítő 
és egyúttal nemzetnevelő munkásságnak e téren mind-
nyájunknak találkoznunk kell I Tartós és mély nyomot 
hagyó sikerre csak úgy számíthatunk ! 

A Budapesti Ref. Keresztyén Ifjúsági Egyesölet 
november 21-én vasárnap este 6 órakor a ref. theol. 
akadémia (IX , Ráday-utcza 28. sz., II. em.) dísztermé-
ben családi estélyt rendez Műsor: Közének, énekli a 
közönség. Ima és elnöki megnyitó : dr. Koczogh András, 
iigyv. elnök, a) Bach: „Air"; b) Kreisler: Schön Ros-
marin, hegedűn előadja zongorakísérettel Koller Alfréd. 
Hollandia, vetített képes előadás az Uránia-színház ké-
peivel, tartja Barát József titkár. Költeményeiből föl-
olvas Osváth Eszter, a) Schumann: Tráumerei; b) Koller: 
Souvenir du Balaton, hegedűn előadja zongorakísérettel: 
Koller Alfréd. Bibliamagyarázatot tart: B. Pap Lajos. 
Közének. 

A Budapesti Katona-Otthon hölgybizottsága dr. 
Kósa Zsigmondné elnök vezetése mellett a nemes és 
hazafias czélra folyó hó 14-én d. u. 5 órakor IX., Rá-
day-u. 28. II. alatt (Ref. Theologia dísztermében) sorsolással 
egybekötött jól sikerült családi estélyt rendezett, a mely 
a nemes czélra több száz korona jövedelmet eredmé-
nyezett. 

Az Evangéliumi Leánydiákszövetség f. hó 21-én 
varárnap este 6 órakor a Lónyay-utczai főgimnázium 
dísztermében (IX., Lónyay-utcza 4) nyilvános estélyt 
tart a következő programmal: Ima. Közének. Moífat: 
La Zingara. Burmeister: Deutscher Tanz, előadja Csapó 
Dezső, zongorán kiséri Makó Zoltán. Hazudtak-e a beth-
lehemi angyalok? Előadás, tartja Benkő István. Ábrányi 
Emil: Júdás, szavalja Brzorád Vilma. Liszt Ferencz: 
Valse Impromptu. Tarantella, zongorán előadja Darvay 
May. Bibliamagyarázatot tart Tildv Jolán. Ima. Közének, 
Belépti díj 50 fill. 

GYÁSZROVAT. 

Farkas Dezső, a pápai ref. főgimnázium nyug. 
tanára életének 72-ik, nyugalomba vonulása 15-ik évében 
elhunyt. 

Junker János László, a kecskeméti ref. főgim-
názium tanára életének 54 ik, tanári szolgálatának 28-ik 
évében hirtelen meghalt. 



Nikházi Frigyes, az iglói ev. főgimnázium nyug. 
tanára életének 59-ik évében november 6-án meghalt. 

Áldott legyen emlékezetük! 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T , 

B—I. Mire lapunknak ez a száma olvasóinkhoz eljut, addig 
a diffikultált „rekviem" már a legtöbb helyen megtörtént s így a 
„levelet", a melyet ez ügyben vettünk, nem közöljük; hiszen a 
fenti körülménynél fogva „eső után köpönyeg" jellegű lenne. 
Ügy hisszük, hogy az illető esperesi körlevélben az igazi tollhiba 
a „rekviem" kifejezés volt gyász-, vagy emlékistentisztelet helyett. 
Ennek jogosultságát épen az említett textus szerint »Heb. 13—7.) te 
sem vitathatod, hiszen te is halottad itt a „klasszikus" beszédet. 
Sokat vitatkoztak már e téma felett épen a most folyó nagy há-
ború alkalmából kifolyólag is ; de én azt hiszem, hogy nincs olyan 
kálvinista igehirdető, a ki úgy fungáljou egy-egy ilyen gyász-, 
emlék-, vagy, ha tetszik, MZaistentiszteleten, hogy a gyülekezet 
legegyügyübb tagja is tisztában ne legyen azzal, hogy itt nem 
„rekviemről" van szó. ízlestelen túlzások, fájdalom, vannak. A mi 
a lampionos temetést illeti, erre nézve épen ma kaptunk egy czik-
ket, majd közöljük. 

Felelős szerkesztő: B. P a p I s tván . 

H 1 K Ü E T E S E K . 

P é n z é t visszafizetem, ha 
tyúkszem, szemölcs, 
bör kemény edéseit 
, , R i a - b a l z s a m " 3 nap alatt gyökerestül ki 
nem irtja. Ezrekre menő hála- és köszönőiratok. 
Ára I k o r . , 3 tégely 2 l/a k o r o n a . 
Ria-müvek Kassa, I . Postafiók 12/r 

D I P Í í P D ftTTÁ g ő z ü z e m r e b e r e n d e z e t t csász. 
I V l I - ' v J l - ' t V U 1 1 U és kir. udvar i 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 Szentsir 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező íizetósi 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 ós ra j -
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

E R Z S É B E T K I R Á L Y N É S Z A L L O 
Budapest, IV. Ker., Egyetem-utcza 5. szám. 
Régi j ó h í r n e v ű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központ jában. A mul t évben ú jonan épült m inden modern 
kényelemmel fe lszere ' t ha temele tes házzal bővül t . — Szoba-
árak 3 koronátó l . Szabó Imre , szállodás. 

CSUHA ANDRAS SÍÍX 
BUDAPEST, IX., RÁDAV-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

!! Legújabban megjelent könyvek!! 
Ára K 

Hitünk hősei a XVI. s z á z a d b a n : írta dr. Pruzsinszky 
Pál . . . . , 8.— 

A k a r s z - e d i a d a l m a s k o d n i . írta C. Skovgaard-Peter-
sen, fordította báró Podmaniczky Pál 3.— 

A v a l l á s é le te . írta dr. Szőts Farkas 3.— 

Koszorúfüzetek: 

201. A t u d á s f á j a . írta Takács Mihály —.08 
202. Az ele t beszédiből . írta V. Sípos Ida . . . —.08 
203. Utolsó ó r a b a n . írta Ujlaky Vilma —.08 
204. A j a p á n o k apos to l a . Irta Marjay Károly . . —.08 
205. Szabados J o l á n . írta Szabó Miklós . . . . —.08 
206. Az ö r e g e m b e r . írta Lengyel Gyula . . . . —.08 
207. A kik az I s t en t s z e r e t i k . írta Fejér Endre . —.08 
208. Az igaz i i s t en t i sz te le t . írta Kirner A. Bertalan —.08 
209—210. Egyiptomi József . írta Bitay Béla . . . —.16 
211. Az az egy is e lese t t . írta Kiss Géza . . . . —.08 
212. Izsák. írta Bitay Béla —.08 
213. A h é t p e c s é t e s k ö n y v . írta Bitay Béla . . . —.08 
214. Élet a h a l a i b a n . írta Marjay Károly . . . . —.08 
215. Napoleon va l l á s t é t e l e . írta Marjay Károly . . —.08 
216. Husz J á n o s . írta báró Podmaniczky Pál . . . —.08 
217. A h a z a i föld . Irta Lengyel Gyula —.08 
218. J a n c s i . írta Losonczy Lajos —.08 
219. Aes Jancs i . írta Szabó Miklós • . —.08 
220. H e r m á n Ottó. írta Gönczy Miklós —.08 

Szíves megrendeléseket kér 

Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatala 

Budapest, V. ker., Skadémia-utcza 4. sz. 

BIRO MIKLOSj ^ ^ g j j j 
konyvnyomdai műin téze te f j meghívókat, egyesületi és 
jTe29.33 Budapest. IX., Ráday-utcza 2 6 , m i n d e n egyéb nyomtatványt 



Nagyságos Asszonyom! 

Czégem által évente rendezett nagy 

karácsonyi vásár 
ez évben is november hó 10-én vette kezdetét. 

Mintagyűjteményem 
ezúttal is szokott dús és ízléses választékban 
van összeállítva. Élőbbeni nagyterjedelmű be-

vásárlásaim révén 

óriási választék és raktár 
áll tisztelt vevőim rendelkezésére őszi és téli 
divatkelmék, tegethof és fekete kosztűmkelmék, 
téli és nyári mosókelmék, selymek, bársonyok, 
kötött árúk, vászon- és fehérneműekben. Kérem 
a mintagyűj teményt minél sürgősebben ingyen 

és bérmentve kérni. 

A karácsonyi mintagyűjteményt a követ-
kező c soportok szer int tessék kérni : 

1. Tartalmazza: a kosztűmkelmék remek válasz-
tékát. 

2. Tartalmazza: a blúzok, pongyolák, ruhaaljak, 
leánykaruhák, háziruhák elkészítéséhez meg-
felelő kelmék és bársonyok mintáit. 

3. Tartalmazza: a tegethof és fekete kelmék 
mintáit. 

4. Tartalmazza: a mosóbarchetek és mosóflanellek 
teljes választékát. 

5. Tartalmazza: a nyári mosók, grenadínok, szaté-
nok, zefirek és kretonok mintáit. 

6. Tartalmazza: a fehérnemű-osztály, vászon, sifon, 
zsebkendő és asztalnemű-minták, menyasszonyi 
kelengye költségvetéseit és az ábrás fehérnemű-
árjegyzéket. 

7. Tartalmazza: a teljes postacsomag-gyűjteményt, 
mely az összes mintákat magában foglalja. 
Többféle czikkek rendelésénél ajánlatos a posta-
csomaggyűjtemény meghozatala. 

F í a v p í m p y t p f p Q Engedje meg, hogy szíves figyel-
ö J t ^ i c i ^ o . ni ét felhívjam a nagy áruhiányra 

és azon körülményre, hogy a gyárakhói való árú-utánrendelés 
lehetetlen, úgyszintén a p o s t a k ö z l e k e d é s nehéz és k é s e d e l m e s 
vol tá ra . — Nagyon kérném tehát szíves megbízásait minél előbb 
eszközölni, ho^y mindezen körülmények daczára, míg készletem 
tart, a megszokott pontos és figyelmes kiszolgálásban része-
síthessem. 

< Kitűnő tisztelettel 

Stern József 
csász. és kir . udva r i s zá l l í t ó 

Budapest , IV., Kálvin-tér 1. 

HÁBORÚS ÚJDONSÁGOK! 

„Jöjjön e l a Te országod!" 
Egyházi beszédek a világháború idejéből. írta J á n o s i 
Z o l t á n . Ara fűzve 3 K . Vászonkőtésben 5 K. Portóra 20 f. 

Isten igéje a háborúban. 
Templomi beszédek néhány imádsággal, írta F ü l ö p J ó-

z s e f . Ára 3 K 50 f. Portó 20 f. 

Tábori énekeskönyv. 
Ref. katonafíaínk részére. Összeállította U r a y S á n d o r . 
Ara 36 f, Í0 darab megrendelésénél 32 f, ÍOO darab meg-

rendelésénél 27 f. 

Isten a mi erősségünk. 
Egyházi beszédek a nagy háború idejéből. írta B o k i o s s 

E l e k . Ara í K . Portó Í0 f. 

Háborús idők imádságos 
könyve. 

írta S z o l n o k y G e r z s o n . 3-ík kiadás. Ára vászon-
kötésben 1 K . 10 darab megrendelésénél 90 f, 100 darab 

megrendelésénél 75 f. 

KaphatóK: HEGEDŰS ES SÁNDOR 
DEBRECZENBEN. 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság; 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosí tásokat elfogad tűz-, j égkár és betöréses lopás 
ellen, úgyszintén az e m b e r éleiére a legkülönbözőbb m ó d o -
zatok szerint e lőnyös fel lételek mellett. „ 

Az üz le t e redményben a biztosított tagok d í j a r á n y u k b a n 
részesülnek. 

A lefolyt l-l év alatt a tagok hétszer részesül tek az 
üzlet feleslegéből közgyűlés i ha tározat é r te lmében dí jvissza-
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 MZ ország minden egyes helyén m ű k ö d ő 
képviselők közve t í t éséve l . -Nyomta tványokkal és felvilágosít 
tássál minden i r á n y b a n készséggel szoígai az igazgatóság. 

A lapí tván vok k o r m á n y hozzájárulásával 2,550.760 K 
Tar ta lékok 4,461.015 K 
Biztosíiolt tag ja inak fennál lása óta kifi-

zetett t űzká rokban . 15,050.000 K 
Biztosított tagja inak fennál lása óta kifi-

zetett j é g k á r o k b a n 7,072.000 K 
Biztosított é r ték tűzben 1914. évben . . 960,000.000 K 

„ jégben , „ . . . 63,500.000 K 
Életüzlet á l lománya 19,013.428 K 

A Gazdák Biztosí tó Szöve tkeze te alapítása és fiók-j 
in tézménye a 

„GONDVISELÉS" 

Országos Közp. Segélyző Társulat Budapest , IX., 
Kálvin-iér 10., mely tá rsu la t tagjai részére 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig t e r j e d ő temetés i segélybiztosítást nyú j t , n é p b i z o s í t á s i 
osztálya kere tében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, ka tona i -
és vegyes-biz tosí tásokat közvetí t m i n d e n orvosi vizsgálat 
nélkül. 



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 masvar — villamos erőre berendezett — hangszergyár. 
cs. és kir .'udvari hangszergyáros, 
a m. kir. zene-akadémia, szín-
házak, művészek stb. szállítója. 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 íuvo-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) Táro-
ga tó ; 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 

l 

Kivitel nagyban = 
és kicsinyben. 

T e l e f o n 8 1 — 2 0 . 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és ki tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mil l ió korona 
évi árúforgalommal. 

LEGÚJABB THEOLOGIAI ÚJDONSÁG. HÁBORÚS EGYHÁZI IRODALOM: 
RÉVÉSZ IMRE. Dévay Biró Má tyás t an í t á sa i . Tanul-

mány a magyar prot. theologia gondolkozás kezdeteiből 5.— 

EGYÉB THEOLOGIAI ÚJDONSÁGOK: 
BERNÁT ISTVÁN. Az igazi é le t fe lé 1.20 
KIRNER A. BERTALAN. B e t e g á p o l ó le lkész m u n k á j a 

a v i l á g h á b o r ú b a n —.50 
— Miért v a s á r n a p ? Miért nem szomba t ? . . . . —.50 
KISS GÉZA. Új M a g y a r o r s z á g és ke re sz tyénség . . 1.— 
LUKÁCSY I. Krisztus v i s sza jöve te le . Fűzve 4.20; kötve 5 — 
Magyar ke re sz tyének n a p t á r a 1916. évre —.50 
NAGY IMRE. E g y év a szószéken . Egyházi beszéd-

vázlatok 2.— 
P r o t e s t á n s p a p o k és h i t ok t a tók z s e b n a p t á r a 1916 ra 1.40 
DR. SZABÓ ALADÁR. Jézus é le te . Fűzve 3.— ; kötve 5.— 
IFJ. SZABÓ ALADÁR. A b o l d o g s á g fe l té te le i . (Hat 

elmélkedés) 1.— 
IFJ. VICTOR JÁNOS. Jézus önarczképe i . (Nyolcz elmél-

kedés) 2.— 

BIRTHA JÓZSEF. H á b o r ú s beszédek és imák . . . —.50 
FÜLÖP BÉLA. Búcsúz ta tók . Hadban elesettek felett . 1 — 
KISS JÓZSEF. Egyház i be szédek v i l ágháború ide j én 3.40 
Dr. LENCZ GÉZA. Beszédek és imák háború i a lka l -

makra . II. kötet 5.— 
LUKÁCSY IMRE. f m é h a m a r el jövök. Egyházi beszédek 1.80 
SOÓS KÁROLY. Is ten és h a z a mindenünk . . . . 1.20 
SZAPPANOS GY. I s tenre b ízom m a g a m a t . Egyházi be-

szédek háborús időben 3.— 
SZENTKIRÁLYI K. I m á d s á g o k és beszédek h á b o r ú s 

időben I. kötet. —.80; II. 1.— ; III. 2.— ; IV. . . . 2.60 
SZÜTS L. Egyház i beszédek hábo rús a l k a l m a k r a 1.20 
VARGA L. I m á d s á g o k t emplomi haszn . háb . időben 4.— 

HÁBORÚS IMÁDSÁGOSKÖNYVEK: 
BIRTHA JÓZSEF. Őrangya l . Imakönyv katonák és itt-

honmaradottak számára —.30 
KERESZTESI KÁROLY. Ima, s zükség s hábo rú ide jén —.25 
KOLLONNAY LÁSZLÓ. Nehéz órák. Imakönyv ittbon-

maradottuk számára —.20 
MURÁNYI JÁNOS. Szünte len imádkozza tok ! . . - . 2 0 
SZAPPANOS GYULA. I m á d s á g o k o t t h o n m a r a d o t t a k 

részére — 2 4 

Kaphatók: 

Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KJR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 6 2 9 5 4 . 



PROTESTÁNS 

Megje lenik minden vasá rnap . 
Szerkesztőség és k i a d ó h i v a t a l 
IX., Ráday - u tcza 28., a hová 
a kéz i ra tuk , előfizetési és h i rdetés i 

di jak stb. kü ldendők . 
L a p t u l a j d o n o s és k i a d ó : 
A KALVlN-SZÖVÉTSÉG 

Felelős s z e r k e s z t ő : 
B1LKE1 P A P ISTVÁN. 

T á r s s z e r k e s z t ő k : 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő , M a r j a y Károly, Sebes tyén J e n ő , 

f a r i Imre dr . es Veress Jenő 

Klófizetési ára : 
Egész évre: IS kor., félévre: 9 koronái, 

neuvedévre : 4 kor. 50 fillér. 
Kálvinszövelségi tagoknak egy évre 12 korona. 

H irde té s i d í jak : 
Kéthasábos esrész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, nedved oldal 10 K, nyolezad oldal 5 K. 

T A R T A L O M . Advent. Lampérlh Géza. — Ve?érezikk : Kötelesek vagyunko minden jelentkezőt bofogadai egyházunkba? Dr. K. T. 
— Második cz ikk : >óhány szó a vak katonákról és a vakokról általában. — T á r c z a : Pályaudvaron, Muraközy 

V,. Gyula. A gyülekezet. Kújcl E-idre. — Belfö ld : A szabacUai egyház nehéz helyzete. Darsy László. — A mi ü g y ü n k . 
.,) — I roda lom. — Egyház . — Iskola . — E g y e s ü l e t . — Gyaszrovac. — Sze rkesz tő i üzenet . — H i r d e t e s e k . 

ADVENT. 

Szent ígérete várandós napoknak, 
Várjunk e most, csendes estalkonyon? 
Most az egek haj, vérrel harmatoznak, 
Ágyúk dörögnek síkon, halmokon. 
Most a szemek jaj , könnyel patakoznak, 
Gyászvirág sarjad új sírhantokon... 

Merjünk-e most a régi hittel várni, 
Számlálva tűnő órát és napot? 
Az ós Gonosz minden vad íáriái 
Leverték most a börtön-lakatot. 
S nyögik éjszak, dél, kelet, íijugot táji: 
Gjiikos kaszájuk hol már aratot t . . . 

. . .El, el, ti zord kétségek, véres árnyak! 
Tárjuk ki, jertek, hitünk templomát: 
Hallga!... Suhannak fehér angyalszárnyak 
S felénk ragyog már sugár-koi onád 
Jézus! Jézus! igy még itt sohse vártak, 
Jövel és szállj e bús világon át! 

Jövel és jár j őriző angyalokkal 
A békességért harezolok előtt. 
Jövel s ezerjó égi balzsamokkal 
Harmatozz be minden csatamezét, 
Jövel és lágyan ölelő karokkal 
Vonj szent szívedre minden könnyezőt... 

Lampértli Géza. 

b r o n z b ó l v e r t igen 
sikerült plakettje öt 
korona árban meg-
rendelhető a Kálvin-

Szövetség titkári irodájában (IV. ker,, Molnár-
utcza 17. szám). 

KÖTELESEK VAGYUNK-E MINDEN JELENT-
KEZŐ r BEFOGADNI EGYHÁZUNKBA? 

Ez az első hallásra kissé szokatlan, alapjában 
azonban rendkívül nagy fontosságú kérdés legutóbbi 
egyházkerületi közgyűlésünkön vetődött föl. Igaz, hogy 
csak amúgy mellékesen, de mégis szükségesnek tarijuk 
a tisztázását. 

A posztó- és bakkancscsalók megbélyegzésével 
kapcsolatos indítvány tárgyalásánál ugyanis egyik nagy-
tekintélyű jogászunk — töl bek közt — afínnk n néze-
tének is kifejezést adott, hogy a vallás szabad gyakor-
latáról szóló 1895:XLIIÍ. t.-cz. értelmében nem utasít-
hatunk el senkit sem, a ki eg\ házunkba akar belépni, 
mert az idézett t.-cz 5. §-a határozottan kimondja, hogy: 
„Valamely vallásfelekezetből kilépni vagy valamely val-

lásfelekezetbe belépni mindenkinek szabad a törvények-
ben megállapított föltételek alatt." 

Első hallásra valóban úgy tűnik föl, mintha ez 
csakugyan azt jelentené, hogy az egyházak pedig nemcsak 
elbocsátani, de befogadni is kötelesek mindenkit. A törvény 
azonban korántsem akarja és akarhatja ezt, mondani. A tör-
vény nem annyira valami pozitívumot, mint inkább va-
lami negatívumot jelent: azt, hogy senkit sem szabad 
külső erőszakkal, mesterséges akadályokkal megakadá-
lyozni abban a szándékában, hogy valamely vallásfele-
kezetből kilépjen és egy másikba belépjen. Az idézett 
§ csak megújítása és az összes bevett vallásfelekeze-
tekre való kiterjesztése az 18ü8:LIH. t.-cz. 1. §-ának, 
a mely mintha kissé világosabban tárná elénk a magyar 
törvényhozás eme szándékát. Ez az 1. § igy szól: „A tör-
vény által megállapítod föltételek és formaságok ineg-
tartásával mindenkinek s/.abadságában áll más hitfele-
kezet kebelébe, illetve más vallásra át térni." 

Minden kétséget kizáró világossággal áll előttünk a 
törvény igazi intenc/.iója, ha azt a történeti fejlődés szem-
pontjából tekint jük. Ez a két türvényezikk : az 1808: Lili. 
és az 1895 : XLII1. záróköve a vallásszabadságért folytatott 
százados küzdelmeknek, melyeknek eg\ ik legfontosabb üt-



közőpontját képezte mindenkor az uralkodó államvallás 
jellegével fölruházolt r. kath. vallásból való kilépés és 
a protestáns vallásra való áttérés. A diadalmasan előre-
nyomuló protestantizmus fegyveres ereje kivivta a bécsi 
békében azt, hogy a nemesek számára biztosíttassák ez 
a jog, a linzi békében pedig már azt is, hogy a job-
bágyaknak is meg legyen ez a joga. Az ellenreformá-
czió föléledő ereje s a XVIII. század csöndes, de czél-
tudatos elnyomó szelleme mindent megtett ezeknek a 
törvényekben biztosított jogoknak a megtörésére. Az 
explanácziók, a rezolueziók, az ezek alapján hozott or-
szággyűlési végzések, a helytartótanács rendeletei össze-
vissza nyirbálták, mindenféle nehézségek elé állították, 
.korlátok közé szorították az áttérés szabadságát. Volt 
idő, a mikor magának a királynak is be kellett jelen-
teni, ha valaki a római egyházból ki akart lépni, a mi-
kor a kitérni akaróknak a r. kath. papoktól hónapon át 
leczkéket kellett előbb venniök s kilépésüket csak akkor 
vették tudomásul, ha a Ieczkék után is állhatatosan meg-
maradtak szándékuk mellett. 

Mindezt megszünteti az 18G8 : Lili. t.cz. J, §-a s ezt 
minden bevett vallásfelekezetre kiterjeszti az 1895 : XLIII. 
ti.-cz. (21., 22. §§). Most már sem az államhatalom, sem az 
érdekelt felekezet részéről semmiféle mesterséges eszközzel 
uem lehet valakit megakadályozni abban, hogy addig1 

felekezetét elhagyja és valamelyik másikba lépjen avagy 
akár felekezetenkívülivé legyen. A ki kitérési szándékát 
a törvényszabía formák közt két ízben bejelenti, meg-
szűnt annak az egyháznak vagy hitközségnek a kötelé-
kébe tartozni, akár tudomásul veszi azt annak lelkésze, 
•akár nem. 

Az egyházak egyik jogát azonban nem szünteti és 
nem is szüntetheti meg ez a két törvényezikk. Azt a jogát 
vagy még helyesebben : kötelességét, hogy valamely át" 
térni akaró fölvétele előtt megvizsgálja, megvannak-e 
az illetőnél az ú j vallásra való áttérésnek nemcsak 
külső : törvényszabta, hanem belső: lelki elő föltételei is és 
á mennyiben azt találná, hogy az utóbbiak hiányoznak, 
fölvételét meg is tagadhassa. 

A felnőttek megkereszteléséncl, vagyis a mikor 
volt izraelita akar egyházunkba térni, ez nyilvánvaló. 
Nem is szabad addig megkeresztelnünk, a inig az illető 
vallást nem tesz arról, hogy keresztyén hitünk igazságait 
hiszi és vallja. A keresztség, mint külön látható jel 
nélkül pedig — de facto — nem lehet valaki keresztyén 
egyházunk tagja.* A többi keresztyén felekezetekből 
hozzánk térni kívánóknál is nemcsak joga, de köteles-
sége is lelkészeinknek, hogy meggyőződjenek arról, 
vájjon tisztában vannak-e az illetők egyházunk főbb hit-
elveivel? Sajnos, ezt sok esetben elmulasztják lelkészeink! 

S hogy ez nem valami reakc/iós, hanem az egye-
dül helyes és megengedett álláspont, ékesen bizonyítja 
két elhunyt nagynevű és az utódok emlékezetében is 

• A keresztyén szülök megkereszteletlen gyermeke csak ele 
iwre tekintetik annak. 

a liberalizmus mintaképe gyanánt élő püspökünknek 
alábbi két esete is. Az egyik Székács Józseffel történt 
Beállított hozzá egy ferenezrendi barát, ho^y át akar 
térni. Azt kérdezte tőle, miért akar épen evangélikus 
lenni? Azt mondta: neki mindegy akármelyik vallás, 
csak a római egyházban nem akar már tovább maradni 
Székács nem fogadta be. A másik Török Pállal esett 
meg. Egy rendes tanárrá való kinevezését váró egye-
temi tanár állított be hozzá, hogy ref. akar lenni. Török 
látta, hogy csak kineveztetése érdekében akar áttérni, 
ezért azt ajánlotta neki, hogy jobban teszi, ha róm 
katholikussá lesz. 

Szlavóniai missziói lelkészkedésem idején hozzám 
is beállított egy német atyafi. Azt mondta, át akar térni,, 
hogy elválhasson a feleségétől.1 A mikor látta, hogy 
nem nagyon hat meg áttérési szándékával, sietett meg-
nyugtatni, hogy nem akar ám ő azután is ref. maradni:; 
mihelyt elválasztják a feleségétől, mindjárt visszatér 
Mindenki sejtheti, hogy mit mondtam az én jámbor néme-
temnek. S azt hiszem, más se tett volna a helyemben 
máskép akár a kultuszkérdésekben más törvények alatfc 
álló Szlavóniában, akár nálunk! 

Az állam igenis előírhatja a más vallásra téres 
külső elő föltételeit, megtilthatja joggal, hogy bárkit bár-
miféle külső erőszakkal megakadályozzanak vagy hát-
ráltassanak ebbéli elhatározása keresztülvitelében, de a 
fölvétel lelki elöföltétcleit egy egyházra nézve sem szün-
tetheti meg. A fölvételi kényszert nem mondja ós nem 
is mondhatja ki. A fölvétel ügye minden egyháznak 
féltve őrzött, legszentebb joga marad mindenkor. E nél-
kül bármely eeyház megszűnnék erkölcsi testület lenni 
E nélkül pedig egyházakról nem is beszélhetünk. 

Dr. IC. L 

NÉHÁNY SZÓ A VAK KATONÁKRÓL ÉS 
A VAKOKRÓL ÁLTALÁBAN.2 

A háború csapásaitól legjobban sújtott embertár-
saink a vak katonák, mert ép szemmel mentek el hazánk 
védelmére és örök sötétséggel tértek vissza. 

Kétségbeejtő állapotukban legnagyobb szükségük 
lenne lelki vigaszra, melyet egyedül az evangélium 
nyújthatna. Mi keresztyének tudjuk azt, hogy van egy 
világosság számukra is, mert az Űr Jézus mondotta 
„Én vagyok a világ világossága". De ezen világossághoz 
csakis a biblia beható ismerete által juthatnak, adjunk 
tehát bibliát a vakoknak. 

Érdeklődésem után meggyőződtem arról, hogy a, 
„Vakokat gyámolító egylet" orsz. könyvtárában ez ideig 

1 Ott még, mint tudjuk, nincs polgári házasság, így r. fcá-
tholikusok nem válhatnak el. 

3 E sorok írójának, Matolcsy Miklós egyetemi tanár nejének 
felhívását, kérő szózat.it ajánljuk olvasóink szeretetteljes figyel-
mébe. 0 nagy szeretettel és buzgósággal vette fel a szegény vakok 
eleddig oly elhanyagolt lelki gondozásának ügyét. A beérkezeti 
adományokat, 267 28 K és azokat, a melyek, hisszük, ezután jön-
nek, az ö általa végzett munka czeljaira adjuk. 



a vakok részére evangélium nincs. Egy nyomdájuk van, 
ez is külföldi gyártmány (jelenleg javíthatatlan) s hibája 
miatt nem működhet. Könyveiket tehát vagy írógéppel, 
vagy aczélmappán, stílus segélyével írják. Tudomásom 
szerint három írógép áll rendelkezésükre, ezeken oly 
módon dolgoznak, hogy egy látó egyén beleolvassa az 
irandó szöveget egy „diktafonéba, melyből azután két 
kagyló segélyével a felolvasott részt újra hallhatják és 
így lekopogtatják gépjükön. Elsajátítottam a vakoknál 
használatos „Braille" írásmódot, azzal a szándékkal, 
hogy az evangéliumot kezükbe adhassam, de mivel ez 
nagyon lassú munka, kívánatos lenne, ha ebben mások 
is segítségemre jönnének. 

Megtudtam, hogy egy 100 lap terjedelmű könyv 
leíratása a vakok által 14 K-ba kerül. 

Nézetem szerint hasznos czélt szolgálnánk, ha az 
evangéliumokat vakok által Íratnánk, mert ezáltal né-
hányat keresethez juttatnánk. 

Kérem minden jóakaratú keresztyén támogatását, 
hogy személyes munkájával, vagy adakozásával segítse 
elő, hogy az evangéliumot a vakok is olvashassák. 

Örömmel olvastam e lap októberi számában egy 
kis értesítést, a mely beszámol egy 200 lélekből álló 
gyülekezetnek e czélra beküldött 100 K adományáról. 
Igazi megható a szeretetük s arra gondoltam, ha min 
denfelé így felkarolnák ez ügyet, akkor csakhamar ad-
hatnánk nemcsak a vak katonáknak, de még a fiatal 
vak leánykáinknak is egy-egy evangéliumot lelki vigasz-
talásukra. Matolcsy Milclósné. 

TÁRCZA. 

Pályaudvaron. 
. . . Sok lázban égő 
Tüzes szem ragyog . . . 
Jönnek az éjből 
Fáradt vonatok. 
. . . Nyugati ködnek, 
Véres keletnek, 
Katonák jönnek — 
Katonák mennek . . . 

...Botorul, égve 
Híven, ki várta, 
Ráborúl végre 
Anyja — fiára 
. . . Pár napra jött el, 
Gond a homlokán — 
— Fogadják könnyel: 
— „Fiam ! Katonám . . . 
Szőke kis hadnagy .. . 
Ha csak egy perczig 
's búcsúra kelsz itt 
Oh, csak hogy itt vagy! 
Hogy újra itt vagy !" . . . 

. . . S amott. . . egy vonat 
Most ragad tovább 
Édes álmokat, 
Harczos katonát. 
Anyja, bús, árva, 
Búcsúzik tőle . . . 
S néz . . . néz utána. . . 
Fehér kendője 
Könyjeit issza: 
— „Ha jött, elhagyott . . . 
S csak a seb nagyobb — 
. . . Mért is jött vissza? 
. . .Mért is jött vissza?" — 

Muraközy Gyula. 

A gyülekezet. 
Kérem, a ki kitalálja, hogy mit csinál most a 

brünni sebesült katonák gyülekezete, annak díjul ki-
tűzöm azt a nagy pogácsát, a mit édes anyám küldött 
oázisnak ebbe a krumplis világba. 

Hiába is tetszik találgatni, mert úgy se találják 
ki, mert mi bizony újságot szerkesztünk. Ez nagyon 
érdekes dolog, hol sírunk, hol nevetünk rajta, a hogy 
jön, de csináljuk rendületlenül. 

Előre is meg kell mondanom, hogy ez olyan újság 
lesz, a milyen még nem volt a világon, mert ezt mind 
a bakacsalád csinálta. Lesz benne minden. Versek, el-
beszélések, apró mondások, a melyek közmondásszerűek, 
anekdoták, megrendítő dolgok az élet mélységeiből, 
azontúl bibliamagyarázat, azt is a baka csinálta, gyüle-
kezet alapítása, azonkívül rajzok — fényképek. 

Ez az újság azt akarja bebizonyítani, hogy a leg-
nagyobb ész a világon — a baka, mert nincs az a 
hunczutság, a mit ki ne találjon, az a mélység, a hova 
be ne lásson, az a magasság, a hová fel ne emelkedjék. 

Ezt kellett nekem meglátnom a sebesültek között 
való forgolódásomban, ehhez gyűjtöttem szorgalmasan 
minden adatot s most, hogy van vagy 1000 oldal jegy-
zetem, a minek legalább fele közlésre alkalmas, ebből 
válogatok ki vagy 100 hasábnyit. Ezt azután viszem a 
gyülekezetbe, a hol minden egyes czikket, felolvasunk 
és még egyszer átszűrjük a lelkűnkön. így volt-é, így 
igaz-é, belejöhet-é az újságba ? A mire a gyülekezet rá-
mondja, hogy ez igen is így van, vagy a mire harsogó 
kaczajjal adja meg a helybenhagyó választ, avagy néma 
hallgatásban csak egy bólintással: az jön bele az 
újságba; a mire azt mondja: ez elmaradhat: azt félre-
tesszük. Van anyag bőven, válogathatunk benne ked-
vünkre, akár mindennap írhatnék két czikket róluk, meg 
a dolgainkról, meg az Istennek csodálatos nagy kegyel-
méről. 

Hogyan jutottunk az újságszerkesztéshez? Hát, 
kérem, rávezetett az Isten kegyelme. A sebesültek hely-
zete rettenetes az ő lelkük vívódása miatt. Égeti már 
a lelkemet régóta a kérdés, hogy hogyan lehetne rajtuk 
segíteni. Megpróbáltam azután, hogy a mi jót hallottam 



egyiktől, elmondtam a többinek. Azok a derűs perczek, 
a miket így szerezhettem a sebesülteknek, megmutatták 
az utat, hogy merre menjek és mentem. A sok derűs 
perez szerzése alapján megnyílt a sebesült lelke, úgy 
hogy le tudtuk tárgyalni a lelket égető nagy kérdést is, 
a mi nem más, mint hógy Isten gyermekeivé fogadott 
bennünket. „Ereztük, hogy Isten gyermekei vagyunk," — 
monda egy harcztérről hazatért hős — „azonban most 
már nem vagyunk." Itt a baj — a legnagyobb baj a 
sebesültekre nézve, mert halavány sejtelme sincs róla, 
hogy hogyan maradhat meg ezutánra is Isten gyerme-
kének. Az újság ezt is tisztázza a sebesült számára. 
Sokáig kerestük is a czímét, míg végre megtaláltuk: 
„Megtérő hősök.a (A bakacsalád újságja.) 

Két részre oszlik. Az elsőbe jön a mindenféle baka-
eset, melynek vezérlő hangja a kórházi élet és a hogy a 
kórházban érez, szenved, szórakozik a bakacsalád. Ebbe 
az életbe belesír a hareztéri élet, átszűrve azzal a cso-
dálatos derűvel, a melyben utolérhetetlen a magyar em-
ber; azután visszatükröződik benne mindaz az érzés, a 
mi foglalkoztatja a bakát a kórágyon, mindez egy jó 
közmondásszerű kiszólásban összefoglalva. Valami nagy 
rendről nincs szó, a hogy jön, az érzést nem lehet úgy 
kiszabni, hogv most te jössz, most meg te. Nem is igen 
törekszünk itt valami rendszerességre. Ezután jönne a 
lélek égető kérdésének letárgyalása, két czikkben ós 
ezután a kivezető fonál kézbeadása, a mi nem lenne 
más, mint a hegyi beszéd tárgyalásánál adott nyilatko-
zatok rendezésé. Ezután jönne az ezek alapján megala-
kult gyülekezet életéből egy-két kedves vonás, hogy hát 
hogy is megy ennek a dolognak a gyakorlati megvaló-
sítása. 

Hát ez az újság alighanem 4— 5-ször akkora lenne, 
mint a Vasárnap egy száma, de ez az újság megragadná a 
sebesült 'lelkét és foglalkoztatná azt heteken s talán hóna-
pokon keresztül, egyszerűen azért, mert minden sorát ő 
is úgy érezte át, mint a hogy olvasta. A mellett ez a 
sebesültet rávezetné a bibliaolvasásnak arra a módjára, 
a mely méltó a bibliaolvasás nevére, mely abban áll, 
hogy az Igéi a magunk életére alkalmasak. Ha valami 
kérdést felvetek és nagy a hallgatás reá, hát elmondok 
hozzá egy esetet, mindjárt kapok mellé 3—4 másikat, 
ezekkel azután már egész könnyen tudom tisztázni az 
illető kérdés minden részletét. 

A hadügyminisztérium felhívta a tábori lelkészeket 
és az illetékes kórházakat, hogy gondoskodjanak róla, 
hogy a sebesültek minél gyakrabban részesülhessenek 
istentiszteletben. A minisztérium jól gondolkozott, de 
Vilmos császár már határozottan meg is jelölte ezeknek 
a czélját is, mikor azt mondta egyik tábori püspöknek, 
hogy legyen rája gondja, hogy a lelkészek úgy mun-
kálkodjanak a sebesültek között, hogy azok el legyenek 
készítve a béke idejére. 

Ezt a kérdést oldja meg a „Megtérő hősök". Nem 
hivalkodásból állapítom ezt meg, távol van tőlem, sokkal 
jobban meg kellett ismernem Isten csodálatos útmuta-

tását ezen a téren, hogysem ilyenféle érzéseknek helyet 
adhatnék, de látom tisztán, hogy a nemzetek életében 

ffimniár mindenek elkészíttettek arra, hogy egy egyetemes 
ff lelki ébredés megtörténhessen. 

Erinek a munkának megteljesítése legelső sorban 
most a tábori lelkészek kezébe van letéve, a további 
munkálása pedig a lelkészekébe. Én a magam részéről 
beszámolok arról, a mit láttam, tapasztaltam. Nagyon 
egyszerű dolog volt, csak össze kellett írnom, a mit a 
sebesültek mondottak, abból érett ki a „Megtérő hősök" 
gyümölcsnek. 

Nyugodtan bocsátjuk útjára a gyülekezet felül-
bírálása után. Hátra van még, hogy hogyan legyen a 
terjesztése. 

Legegyszerűbb dolog az, ha a „Vasárnap" vagy 
az „Ébresztő" — a melyik úgy is a katona-otthonok 
révén érdekelt fél — vagy akár mind a kettő egy szá-
mában leközli az egészet, mert szétszedve ezt nem 
lehet adni. 

Ezt a számot azután minden gyülekezet megkapná 
legalább öt vagy inkább tíz példányban és ezenfelül annyi 
példányt kellene nyomatni, hogy állandóan el lehessen látni 
vele minden sebesültünket. Hogy ez pénzbe kerül, az 
bizonyos. Talán sok pénzbe is, az is meglehet, de én 
itt olyan megrendítő tények észleletéhez jutottam, hogy 
egyenes kötelességem, hogy ezt a jelentést megtegyem. 

A sebesültek számára ez lenne a protestáns egy-
házak karácsonyi ajándéka s azoknak a tábori lelké-
szeknek, a kik ilyen adatok birtokában vannak, a ser-
kentője, hogy azokat ők is bocsássák közre s azoknak 
a lelkipásztoroknak, a kiknek nem volt alkalmuk arra, 
hogy a sebesültekkel annyit foglalkozzanak, a tájékoz-
tatója, hogy mi forr ott a hazakerült sebesült hősök 
belsejében s magának a magyar népnek is útmutatója, 
hogy lelkének égető kínját hogyan enyhítheti meg Isten 
igéjével a Jézus Krisztus példája szerint. 

Kájel Endre, 
ref. lelkész. 

BELFÖLD 

A szabadkai egyház nehéz helyzete.* 
Nagytiszteletű Szerkesztő Úr! Jól eső érzéssel vet-

tem nagybecsű felszólítását, melyben a Prot. Egyh. és 
Isk. Lapban megjelenendő és általam irandó czikk té-
mája gyanánt „a szabadkai egyház nehéz helyzetét" 
volt szíves kijelölni. Jól esik az a tudat, hogy mégis 
van valaki, a ki gondol ránk; ámbár a föladott téma 
körül eddig megvívott sok meddő harczaimról emlékez-
vémmeg, jó öreg Vergiliusunk szavai forognnk eszemben: 
„infandum, regina, jubes renovare dolorem . . ." No, de 
ha jubet, hát jubet; renováljuk a fájdalmakat. 

* Legutóbbi egyházkerületi közgyűlésünkön is szóba került 
a szabadkai egyház nehéz helyzete, a melyre ez a levél is felhívja 
ügyelmünket. A szükséges megsegítés, hisszük, nem fog elmaradni! 



Szabadka . . . Tudja-e valaki, mit jelent ez a név 
református anyaszentegyházunk szempontjából ? Jelent 
mindenekelőtt egy százezernyi lakosságú várost, hol a 
rettenetes erős katholiczizmus és —- mondjuk ki — bu-
nyevácz és szerb nemzetiség tengerében ing leng egy 
parányi kis korall-sziget, a szabadkai ref. magyar egy-
háznak körülbelül 2000 lelket számláló gyülekezete, 
szórványul hnrczolván magával a Kiskunhalastól Obe-
cséig, Szegedtől Bajáig terjedő óriási földterületet min-
den pusztáival, jfalvaival, kis és nagy városaival egye-
temben. De jelent mást is; valami olyan végvárfélét, 
a milyen volt Várad, vagy Borosjenő a török hódoltság 
idejében a magyarságra nézve. Bizony, hogy a szabadkai 
ref. egyház is ilyen végvár, egyik utolsó bástyája az evan-
géliumi hitnek és tiszta magyarságnak. Es ebben a vég-
várban, e-zen az óriási földterületen mily sok az aratni 
való gabona, de az arató mily kevés ! Sem Szabadkán, 
sem szórványaiban ref. templom nincs; a szabadkai ala-
csony, kicsiny,, lakházból átalakított egyszerű imaház 
próbálgatna bevilágítani a mértföldeket ellepő sűrű ho-
mályba a maga pislogó mécsesével; de hát mi ered-
ményt érhet el egyetlen kis pislogó mécses a Szahara 
éjjelében? . . . És a mint templomok helyett csak ez az 
egy imaház áll a ref. hívek lelki szükségleteinek ki-
elégítésére, úgy az egyházi szolgálattevők kívánatosnak 
mutatkozó légiója helyett is egyetlen kongruás lelkészi 
állás viselőjére hárul a súlyos feladatok és harczok 
minden terhe, mérge. Adminisztrálni Szabadkát, admi-
nisztrálni a szórványokat, köztük Zentát, ezt a szintén 
tenger hullámai által körülnyaldosott sziklaszálat, vallás-
oktatást végezni Szabadkán a főgimnáziumban, a tanító-
nőképzőben, az állami felsőbb leányiskolában, a felső 
kereskedelmi iskolában, a három polgári iskolában, az 
iparostanoncziskolában, a népiskolákban, Zentán hasonló-
képen a főgimnáziumban, a polgári és népiskolákban, 
sok helyütt természetesen teljesen ingyen, vagyis annak 
az állami kiegészítésnek fejében, mely a városi élet 
drága volta miatt bizony a lelkésznek a mindennapi 
kenyeret is alig-alig biztosítja. Gondozni az állami gyer-
mekmenhely nostrásait, ellátni a nagy vidékkel bíró vá-
rosi kórház ref. betegeit, a négyféle kaszárnya ref. 
legénységét különösen a mostani háborús világban, mi-
dőn sokszor 1000—2000 ref. katona, ugyanannyi sebe-
sült is van összpontosítva Délmagyarország eme főváro-
sában. E mellett állani a harczot azok ellen, kik e kis 
szigetecskének megsemmisítésére jobb és balkéz felől nagy 
erővel törekesznek. Vegyük hozzá, hogy e több ember 
vállát is megterhelő munkára nincs egy segítőtárs; nincs 
ref. vallású tanító, nincs még harangszó se, hanem 
mindenütt csak „magad uram, ha szolgád nincs". 

De hát nem várható orvoslás sehonnét sem ? Hol 
marad az önerő, a város, az állam, az egyházi felsőbbség, 
a társadalom ? 

A mi önerőnket illeti, bizony azzal nem sokra? 
mehetünk. Mert igaz, hogy ez a kétezer lélek elég tekin-1 
télyes gyülekezetnek látszik a baranyai eklézsiákhozg 

képest, de ne feledjük, hogy e kétezer lélek közt alig 
van egy-két állandó lekötöttséggel bíró egyén, holott 
más egyházak gerincze épen ilyenekből áll, Itt a legtöbb 
adófizető csak ambuláns, leginkább vasúti alkalmazott, 
a ki ma itt, holnap ott s így, ha kivetünk rájuk mint-
egy 3000 korona évi egyházi adót, jó, ha a felét be 
tudjuk szedni, mert a kit még januárban a magunk hí-
vének tartunk, augusztusra már Predeálon, vagy Király-
hidán dicséri a — vasútigazgatóságot és kisebb gondja 
is nagyobb annál, mintsem hogy Szabadkán egyházi adót 
fizessen. Ne feledjük azt sem, hogy a szabadkai eklé-
zsia 14 óv előtt tömörült csak anyaegyházzá, vagyis 
a legújabb időben és így se magánvagyona, se végren-
deleti hagyományai, vagy egyéb alapjai nem igen le-
hetnek. 

A város a gyülekezet megalakulásakor némi hozzá-
járulással elvégezte a magáét; többre nem könnyen 
kapható. Oit, a hol a vezető férfiak, a városi és állami 
hivatalok főbb viselői, a tanintézetek tanárai és tanítói 
nagyrészben a Mária-kongregáczió tagságában vélik 
legbiztosabb kikötőjüket; a hol ref. ember főbb állásra 
alig alkalmaztatik, vagy ha igen, a neki adott kenyér-
ért még ref. voltát is eltagadja és rómaibb lesz a rónia1 

pápánál; a hol, mint nálunk a közelmúltban is, mikor 
arról volt szó, hogy a várostól templnmtelket nyerjünk, 
a szabadkai hírlapokban nyomtatott betű tett bizonyságot 
arról a kiváló jóindulatról, mely minket Szabadkáról 
bunkósbottal kívánt kikergetni: a csak méltányos segít-
séget is hiába várjuk. 

Az állam a kongnia, korpótlék és tanintézetei után 
némi megszorított hitoktatói óradíj kiutalásával szintén 
eleget vél tenni kötelességének; tovább nem törődik 
velünk. Az elmondottak szerint állandó káplánra, a ki 
a terheket a lelkésszel megosztaná, feltétlenül sziiksé-
günk lenne. Hat év óta minden esztendőben kérelmezem 
az állandó káplántartási helyül való kimondatást és káp-
láni kongrua kiutalását s noha nem gondolnám, hogy 
egyházi közigazgatásunk felsőbb szervein múlnék éz a 
dolog: eddig semmi eredménye nincs. Kérelmeztem nem 
egyszer, hogy mint hivatalos felsőbbség, a városi és ál-
lami intézményekkel szemben fölmerült vitás kérdésekben 
döntsön a méltányosság ós jog szerint a mi javunkra: 
hiába volt. Tényekkel akarván bizonyítani, csupán három 
esetet hozok fel. Néhány évvel ezelőtt, nem is először, 
nem is utoljára, öt ref. apának törvény szerint ref. fiát 
a városi főgimnáziumban a ref. vallásórákról elvonva, 
róm. kath. hitoktató keze alá rendelték. Boldogult püs-
pökünk útján fölterjesztést tettem ez ellen; valamint a 
gimnáziumi igazgatót is rábírtam, hogy — mivel magától 
intézkedni nem mert —- terjessze föl hivatalból a tan-
kerületi főigazgatósághoz. Én választ nem kaptam soha, 
az igazgató azt nyerte feleletül, hogy semmi köze hozzá, 
a gyermekek pedig tanultak tovább és le is érettségiz-
tek, mint róm. katholikusok. 

P Állami gyermekmenhelyünk ref. neveltjeit róm. kath. 
helyekre, róm. kath. községekbe helyezik ki tömegesen, 



hol az elkatholizálás okvetlenül bekövetkezik. Megpró-
báltam szanálni a dolgot, de szavam pusztába kiáltó szó 
maradt. 

Szabadkán városi temetőkbe temetkezünk. Közös 
a temető a róm. kath., ref. és ág. ev. egyházak közt. 
Magától értetődő dolog, hogy a temetőjogot minden ha-
lott eltemetésekor a róm. kath. egyház magáénak vin-
dikálja és ha kriptanyitási engedély, vagy új sírbolt-hely 
eladása forog szóban, a nem róm. kath. halottak után is 
kiveti a jó borsos indirekt adót. Én a linzi békekötés 
pilléreire támaszkodva, kísérletet tettem, hogy híveimet 
e jogtalanul szedett indirekt adózás alól felszabadítsam. 
Eljárásom eredménye az lőn, hogy otthon kinevettek, 
egyházi felsőbbségemnél jegyzőkönyvileg lesajnáltak, a 
szabadkai ref. hívek pedig elhalt hozzátartozóik után 
ezt az indirekt adót most is csak úgy tizetik. Egyszer-
kétszer megtörtént, hogy valamelyik befolyásosabb hí-
vünk jobban sarkára állt s kripta-hely váltásakor plébá-
nostól főkapitányig, polgármesterig futva elérte azt, hogy 
a 80—100 koronákat a városi hatóságnál kellett, vagy 
inkább lehetett kifizetni, mikor aztán a befizetett ösz-
szeget a városi hatóság volt szíves szűr alatt szép csön-
desen átküldeni a plébániára. Mert a darázsfészekbe se 
város, se állam nem tud, nem mer, vagy nem akar 
belenyúlni. 

És az egyházi felsőbbség? És a társadalom? 
Szó sincs róla, egyházi felsőbbségünk tőle telhe-

tőleg igyekszik hónunk alá nyúlni, de nem tehet róla, 
ha ő is erőtlen. Kalaplevéve nyilvánítjuk hálás köszö-
netünket azért a kétszer 14,000 K-nyi tőkekamat se-
gélyért, melyet a háborút közvetlen megelőzőleg temp-
lomépítésre kapni szerencsénk volt; csak az a baj, hogy 
ez a 28,000 K még félig sem futja ki a templomépítés, 
költségeit, egyéb sebeinkre meg egyáltalán nem szolgál-
hat balzsamul. Es baj az is, hogy adósegély iránt be-
nyújtott tiszteletteljes kérvényünk sorsa már rideg vissza-
utasítás lőn. Ezt a kérvényt megújítottam, most kerül 
megint elintézés alá, mi sorsa lesz, nem tudom. Talán 
majd egyetemes egyházunk bölcs vezetősége most szük-
ségesebbnek látja, hogy egyik legkisebb édes gyerme-
kének rongyos ruhájára foltot vessen s ne engedje 
magára a téli zimankóban. Annál inkább reméljük ezt, 
mivel az utolsó várható segélyforrás, a társadalom a 
háború okozta romok felépítésével lévén teljesen lekötve, 
ma úgy sem buzoghat a mi részünkre, meg aztán iránya 
is egészen más mederben jár. 

Ámde bevógzem. Úgy is azt tetszett írni, hogy 
rövid legyen a czikk; igazán nem rajtam inulr. hogy a 
querelae ecclesiae mindig sok. Kegyeskedett volna csak 
azt kívánni, hogy azok névsorát szedjem írásba, a kik 
szabadkai egyházunkkal eddig törődtek, tudom, nem 
fogyott volna el ennyi tinta. 

A szabadkai egyház egy zajgó tenger közepében 
álló kis korall-sziget, melynek 16 év óta vagyok én 
Robinsonja. 16 év óta várom már a szabadító hajót, 
nem azért, hogy más helyre meneküljek rajta, hanem 

hogy róla segítőtársakat várjak, élelmet, gabonát, alkal-
masabb munkatevő eszközöket szerezzek be, melyekkel 
ezt a puszta szigetet gyönge erőmhöz képest lakhatóbbá 
tegyem. Mintha Nagytiszteletűséged felszólításában a 
szabadító hajó kerekeinek csobogását hallanám. Nosza, 
fel a zászlóval, a tépett rongyokkal, melyekkel eddig 
sebeinket kötöztük, hátha észrevesznek a hajóról . . . 
Meglehet azonban, hogy az egész hajó-história csak 
puszta álom: szegény elhagyatott, elfáradt, nélkülöző 
Robinson, mint már annyiszor, megint csak álmodik . . . 

Barsy László, 
ref. lelkész 

A MI ÜGYÜNK. 

A Kálvin-Szövetség decz. o-én d. u. 6, órakor a 
Kálvin-téri templomban vallásos estélyt rendez, a követ-
kező sorrenddel: 1. Előjáték. Irta és orgonán előadja: 
Szabó Árpád. 2. LXV. zsolt. 1. v. Énekli a gyülekezet. 
3. Imádkozik és bibliát olvas: Petri Elek püspök. 4. 
Bach: Liebster Herr Jesu . . . Denza: Himmelsbotschaft. 
Énekli Desseívffy Berta. 5. Bach: Adagio ; Natteson: Air. 
Hegedűn előad ja: Komáromi Kacz Endre. 6. Beszédet 
tart : dr. Kováts István. 7. Bley: Hozsánna az Úrnak. 
Énekli Desseívffy Berta. 8. Bossi: Canzonzina. Orgonán 
előadja: Krausz Gusztáv. 9. Zárszót mond és imádkozik: 
Bilkei Pap István. 10. Himnusz. 

IRODALOM. 
A Biblia. Útmutató a szentírás tanulmányozásához. írta dr 

Makkai Sándor ref. theol. m. tanár, tanító- és tanítónöképzö-inté-
zeti hitoktató. Kézírat gyanánt. Kolozsvár. Ára 2 korona. 

Sok panaszos szó esett középiskolai vallástanítá-
sunk eredménytelensége miatt. Az okot sokan kizárólag 
vallástanárainkban keresik. Más szakon működő közép-
iskolai tanáraink által elért eredményeket kielégítőbbnek 
találják. Sokan elhamarkodva vonnak következtetést: 
Vallástanáraink egyénisége tudása, rátermettsége kvalitás 
dolgában alatta marad más szakon lévő tanárainknak. 
Legyünk csak igazságosak ! Mit mutatna a mérleg, ha 
minden tanártól ismeretközlésen kívül jellemképzést, 
keresztyén világnézet nyújtását is várnánk ? Igaz, hogy 
e két utóbbi elsősorban a vallástanár feladata s tan-
tárgya keretében elsősorban ő adhatja. Igen, elsősor-
ban, de nem egyedül, magára hagyatva. Az összes taná-
rok együttmunkálkodása, keresztyén élete és példaadása 
közelíthetné meg a kívánt eredményt. 

Nem is szólva állami és más vallásfelekezetű gim-
náziumainkról és egyéb középiskoláinkról, a hol a róni. 
kath. tanárok felváltva kísérik templomba a róm. kath. 
növendékeket, ott látjuk-e mindenütt ref. tanárainkat 
az úrvacsoránál, a gyülekezeti istentiszteleten? A fizika 
ós állattan tanára, hogy épen ezeket említsem, segíti-e 
a vallástanári jellem és ker. világnézetet nyújtó mun-
kájában? Felkérhetné-e a vallástanár valamelyik kollé-
gáját minden intézetben, hogy a konfirmált ifjak egy-
letében tartom valamilyen építő, apolegetikus előadást ? 
Vezetne-e pl. valamelyik egy bibliakört? Igaz, hogy ez nem 



előírt kötelesség. Nem mostohagyermek-e a konfirmált 
ifjak egylete az önképzőkörökkel szemben ? 

Van-e jó tantervünk, vannak-e igazán alkalmas 
tankönyveink? Van-e jó apologetikánk a VIII. osztály 
számára? Van-e igazi jó tankönyvünk, a mely pl. be-
vezetné a növendéket a Biblia tanulmányozásába ? Bizony 
nincs. Pedig a jó tankönyv egy rész-siker. A vallás-
tanár rátermettségét, egyéni tapasztalaton nyugvó ker. 
hitét nem pótolhatja, de nagy segítség. 

Dr. Makkai ilyen hézagpótló, kiváló munkát nyújt. 
Bár az erdélyi ref. egyházkerület igazgató-tanácsa tan-
könyvül engedélyezte, szerzője „kézirat gyanánt" nyújtja, 
hogy vallástanáraink tapasztalatukból esetleges hiányait 
pótolhassák. Azt hiszem, nem igen lesz erre szükség. 

A vallástani kézikönyveknél, még az egyháztörté-
neteknél is, különös fontosságú a szerző theol. állás-
pontja. Növendék-fiúk és leányok kezébe adjuk a tan-
könyvet, a melynek állításait azok — csekély kivétellel 
— kritika nélkül, bizalommal teszik magukévá. Ha vala-
mivel, hát egy elhamarkodott állítással rombolhat a tan-
könyv. 

Dr. Makkai meleg, bibliai ker. hittel írta meg tan-
könyvét modern pozitív theol. alapon. Mély tisztelet érzik 
ki szavaiból a szentírás iránt, az Isten Igéje iránt, de a 
mellett érvényesíti a biblia-kritika többé-kevésbbé leszűrő-
dötteredményeitis. Mózes könyvének a szereztetéséről nyújt 
annyit, a mennyi egy középiskolai, illetőleg tanító- és taní-
tónőképző-intézetinövendéknek elég. Mindezt nem romboló-
lag, hanem tapintatosan teszi. Ugyanígy jár el a zsol-
tároknál és pl. Jesajah prófétai könyvénél is, a hol 
Tritojesajahról is említést tesz. 

Az ótest. könyveinél nem a régi, jól megmagya-
rosított neveket használja, mint pl. Sofoniás, hanem 
Cefanja, Mika, Ámoc, Maleaki (a 25. 1. sajtóhibával: 
Maelaki), Haggai, Zakaria. 

Azt hiszem, hogy ez nemcsak a theol. munkákban 
helyénvaló, hanem tankönyvben is, de a növendékekkel 
meg kell ismertetnünk a régi elnevezéseket is, hiszen 
a kezünkben levő revideált bibliánkban is ezeket találjuk. 

Az ótestamentum tárgyalásánál igen szép a tör-
vényről szóló rész — a melyet különben mutatványul 
közölt a könyvből az Erdélyi Ref. Szemle-—, a melyhez, 
a természetes kapcsolatot tekintve, olyan jól illik Jézus 
kiegészítő magyarázata. 

Az új test. részben olyan jól esik olvasnunk a mo-
dern keresztyén lélek tisztességtételét Jézus, „a világ-
történetének és az emberiség életének, igazi legnagyobb 
csodája" előtt, a kinek istenségét a szerző lélektani ér-
vekkel bizonyítja, nem a régi orthodox iskola módsze-
rével : bibliai idézetekkel. 

Minden kornak megvan a maga divatos módszere; 
miért ne alkalmaznánk mi azt, a melyikkel a mi kor-
társaink szeretnek operálni 

Egyébként nem ez a fődolog, a kutató e lme . . . 
feltevései talán ideig-óráig megnyugtathatják az értelem 
kíváncsiságát, de a szívnek nem ez a teendője. Szent 

tisztelettel és odaadó, hívő szeretettel megragadni felénk 
nyújtott kezét: ez a mi dolgunk a földön." 

Nagyon örülünk, hogy van végre egy tankönyv, a 
melyben bővebben olvashatunk Jézus jelleméről! A fiatal 
léleknek ez kell! Nem elvont, dogmatikus kijelentés 
egyszerre a Jézus istenemberségéről! Ez is, de ide úgy 
jusson el a vezetésünk alatt álló ifjú lélek, hogy a 
Jézus egyes megragadó jellemvonásaiból ő maga követ-
keztessen, hogy az egyes tapasztalatokból azután erő-
szak nélkül alkossa meg vagy fogadja el a törvényt: 
Te vagy Krisztus, az élő Istennek fia! 

A könyvnek Jézus csodáiról szóló részéhez volna egy 
tiszteletteljes megjegyzésem. „Előfordulnak olyan csoda-
tételek — mondja a szerző —, melyeket némelyek köny-
nyelműen elvetnek, mint lehetetleneket — holott legtöbb-
jük lélektanilag teljesen érthetők... pl. a tengeri vihar, 
Lázár feltámasztása, a tengeren való járás, a kenyerek 
csodája . . . " Lélektanilag teljesen érthetők ? És épen ezek, 
a melyeket a felsorolt csodák közül kiemeltem? Szük-
ségesnek vélem én is, hogy a nagyobb növendékek előtt 
a csodák kérdéséről szóljunk, mert úgy is szembe kerül 
velük a fejlődő, ifjúi elme, de a raczionális magyarázat, 
ha lélektani alapon nyugszik is, nem lesz kielégítő. 
Lázár feltámasztása pl. lélektanilag, nem tudom, miként 
magyarázható. Elhiszi a keresztyén ember, ha elfogadja 
Jézust Istenfiának, a kinek a személye rendkívüli s így 
szükségképen egyes cselekedetei is azok. 

Az ótestamentuinban előforduló csodákról nincs 
említés a könyvben, pedig a legtöbb esetben ezekre is 
választ kérnek a növendékek, az újtestamentomi cso-
dákkal kapcsolatban. 

Két dolog hiányzik az én számomra ebben a szép 
tankönyvben : az úrvacsoráról és a keresztség rendelé-
séről való megemlékezés. A passzióról és a feltámadás-
ról, a melyekkel pedig aránytalanul többet foglalkoznak 
az evangéliumok, mint Jézus életének bármely más 
mozzanatával, csak 13 sorban emlékezik meg a tan-
könyv. 

Az újtest. könyvek szerzőiről, a szerveztetési időről 
is van szó könyvünkben. 

„Márk ev. a 70. év után, Lukácsé 100 körül, vala-
mint az Apóst. Csel. is, Mátéé 130 körül, Jánosé 130— 
140 között" keletkezett. „Az Efezusi és Titushoz és 
Timotheushoz írott levelekben legalább is későbbi betol-
dások vannak." Úgy vélem, tankönyvben betoldásról 
beszélni, nem építő dolog, annyival is inkább, mert el-
végre ez is csak hipotézis. Nem találná-e jónak a könyv 
szakképzett írója megemlíteni azt, hogy a bibliai irod. 
történet megállapításai nem véglegesek és hogy e meg-
állapítások Istenigéjét épen nem érintik ? A szép, ma-
gyaros, élvezetes, sok helyütt költői stílusban megírt 
munkát egyébként örömmel köszöntjük. 

Nemcsak mint tankönyvet, hanem mint hiterősítő és 
mélyítő könyvet ajánljuk művelt közönségünknek is. 

Dr. P. P. 



A Református Kis Énekeskönyv, mint már jelez-
tük, megjelent. Bizonyára kedves ajándék ez a szépen 
kiállított könyvecske katonáink számára. A dunamelléki 
ref. egyházkerület 10,000, a tiszáninneni ref. egyház-
kerület 5000 példányt rendelt és küldött a konventi 
irodába ingyenes szétküldés czéljából. De ez még nem 
fedezi a szükségletet. Bizonyára lesznek gyülekezetek 
és egyesek, a kik erre a szent czélra áldozni óhajtanak. 
Ezért felhívjük a figyelmet a kiadó Hornyánszky-czég 
hirdetésére. 

Az Igehirdető 1915 deczemberi számának (ára 
1'50 K) tartalma : Báró Podmaniczky Pál: Jöjjetek én 
hozzám mindnyájan ! (Advent első vasárnapján.) Beyer 
Fülöp: Kicsoda méltó arra, hogy a Jézus Krisztust fo-
gadja? (Adventi.) Kiss Samu: Az Úr ítéletének napjai. 
(Adventi, háború idején.) Csernák Béla: Hol láthatjuk 
Jézust? (Adventi.) Gergely Károly: A világ világossága. 
(Adventi.) Dr. Tóth Lajos: Miért jött Jézus e világra? 
(Karácsonyi.) Erdélyi Imre: Az üdvösség napja. (Kará-
csonyi.) Gergely Károly: Halottaink. (Ó-évi.) Smid 
István : A nagy esztendő. (O-évi.) Melléklet Futó Zoltán : 
Eszmények. Kiadóhivatal Nagybánya, Híd-utcza 19. sz. 
Előfizetés egész évre 12 K. 

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. 

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. 

A Bethánia-Egylet ebben az évben könyv-, kép-, 
kézimunka-kiállítást, és vásárt rendez a közelgő kará-
csonyi ünnepek alkalmával a ref. főgimnázium díszter-
mében (TX., Lónyay-u. 4/c, II. e.). Deczember hó 7-én 
este 7 órakor lesz a megnyitó ünnepély és a következő 
két napon, deczember 8 és 9-én a díszterem az érdek-
lődők és vásárlók számára d. e. 9-től este 9 óráig nyitva 
áil. Ezeken a napokon túl is a Bethánia iratterjesztése 
az egylet helyiségében (Főherczeg Sándor-u. 23/a, II. e.) 
a vasárnapokat kivéve, d. e. 9—12 és d. u. 8 — 7 órás 
időben rendelkezésre áll. 

A Diákvilág novemberi száma (VII. évf., 3. sz.) 
a következő tartalommal jelent meg: O Altitado! Miles 
Christi. — Husz János és a magyar diákiélek. Révész 
Imre. — Nemzetünk jövő hivatása. Victor János. — Jegy-
zetek. Mozgalmunk. Híreink. Minden diákhoz el kellene 
juttatnunk ezt a magasszínvonalú lapot! Előfizetési ára 
diákoknak 2 K, másoknak 3 K egész évre. 

Az Ébresztő novemberi száma is meglepően szép 
tartalommal jelent meg. Melegen ajánljuk középiskolai 
tanártársainknak, hogy terjesszék ezt is az ifjúság körében. 

Kék vizek mellett czímmel jelent meg a Singer 
és Wolfner czég ízléses kiállításában 27 szép elbeszélés 
és rajz a tábori életből dr. Vasadi Balogh György tanár, 
tart. főhadnagytól. Az élvezetes könyv minden sorából 
látható, hogy a szerző papfiú (V. Balogh Lajos gyúrói 
ref. lelkész fia), a ki a rábízott harezosoknak melegszívű, 
megértő vezetője volt. A szép könyvet melegen ajánljuk 
olvasóink figyelmébe. Ára 3 K. 

EGYHÁZ. 

Nyílt levél. Nagytiszteletű Révész Imre theol. tanár 
úrnak Kolozsvár. Nagytiszteletű Tanár úr! Magánúton 
akartam megtenni, de mégis jobbnak látom a nyilvá-
nosság előtt kifejezni örömömet afölött, hogy a Debre-
czeni Protestáns Lapban az „ánglius pestis"-re vonat-
kozó gúnyolódó, ízléstelen és tájékozatlan megjegyzésre 
olyan frappáns és munkánkat elismerő feleletet adott. 
Nagy az örömöm, hogy czéljaink és törekvéseink olyan 
egészséges, igazságos és elvi alapon történő elbírálásban 
részesülnek a kolozsváriak részéről is. Valóban itt is az 
ideje annak, hogy a legkövetkezetesebben mutassunk 
rá minden olyan theologiai baklövésre, a melyet az igazi 
komoly ref. vallásos szellemtől irtózok egyes lapokban 
olyan sűrűn elkövetnek. Az eddigi hárezok és összeüt-
közések is azt bizonyítják, hogy nálunk nemcsak az 
elvtelenség, hanem, a mi ennek végső gyökere: a theolo-
giai analfabétaság ellen is kell küzdelmet folytatnunk. 
És épen ez teszi a magyar theol. vitákat olyan sekélye-
sekké, egyoldalúakká és így értéktelenekké. És ha azután 
ezek mellé néha még a czinizmus ós a rosszakarat is 
járul, akkor már a komolyabb megértés minden lehető-
ségének vége. — Sohasem tagadtuk, hogy a 30 éves 
magyar belmissziói mozgalmak egyes embereket túlzá-
sokra nem ragadtak. Ez már hozzá tartozik a revivalek 
lélektanához. De a pietizmust Angliából származónak, a 
történelmi kálvinizmus felébresztését szolgáló agitáczión-
kat pedig szektáskodásnak minősíteni: ezt csak olyan 
tájékozatlansággal vagy rosszakarattal lehet megtenni, 
a milyennel ugyancsak a Debr. Prot. Lap czikkírója 
egy-két év előtt Kenessey püspök nemes vallásosságát 
degenerált keresztyénségnek merte nevezni. Mi a legna-
gyobb örömmel látjuk azt a szép elvi alapon álló meg-
értést, a mellyel Nagytiszteletű Tanár úrral együtt mun-
kánkat már sokan kísérik s a melyből a harmonikus 
együttműködés és a közös ideálokért való munka olyan 
bizonyossággal kifejlődik. A helyzet érik s mi meg va-
gyunk győződve arról, hogy egyházunk elfogulatlan s 
tudományosan képzett emberei még akkor is elismerés-
sel lesznek munkánk iránt, há a theologia részletkér-
déseiben nem is fognak velünk mindenben megegyezni. 
A kálvinizmus érdekében folytatott nagy értékű munkás-
ságára Isten áldását kérve, tiszteletteljes üdvözlettel 
vagyok Budapesten, 1915. november 25-én, kész híve 

Sebestyén Jenő. 
Lelkészválasztás és beiktatás. A nagyvátyi ref. 

egyházközség presbitériuma a nyugalomba vonuló Mor-
vay Ferencz helyére Mányoky Sándor rákospalotai segéd-
lelkészt hívta meg lelkészül. — A rádfalvai ref. egy-
házközség az elhunyt Kurucz Sándor helyére Rácz Béla 
nágysallói segédlelkészt, — a kakaslonmiczi ev. egyház 
Mohr Gyula budapesti segédlelkészt választotta meg. — 
A vajdakamarási ref. egyházközség új lelkészét, dr. 
Mokkái Sándort e hő első vasárnapján iktatta be hiva-
talába Barabás Samu kolozsvári esperes. 

A bécsi prot. tábori lelkészek száma jelenleg tíz, öt 
ref. és ugyanannyi ev. Reformátusok : Hettesteimer Fülöp, 
Veress Jenő, Illyés Kálmán, Papp József és Czirjék Mi-
hály. Evangélikusok: Taubinger Rudolf, Krafta Ferdi-
nánd. Szeberényi Gusztáv, Mohr Ottmár és Jurányi Lajos. 
A lelkészeknek közös irodájuk: Dorotheergasse 18. 

Uj gondnokok. A dési ref. égy házmegye fogon d-
nokává Ferenczi Endre műszaki tanácsost, gondnokává 
Nagy Elek nyug. kúriai bírót választotta meg. 

/ 



Egyházkerületi közgyűlés. A tiszántúli ref. egy-
házkerület közgyűlése f. hó 24-én kezdődött dr. Baltazár 
Dezső püspök és gróf Degenféld József főgondnok el-
nöklete mellett. Lefolyásáról csak jövő számunkban ad-
hatunk értesítést. 

A budapesti ref. egyház presbitériuma f. hó 26-án 
tartott ülést Petri Elek püspök és dr. Kovácsy Sándor 
főgondnok elnöklete mellett. A gyűlés egyik főtárgya a 
presbitérium, az egyházközségi közgyűlés ós a parochiá-
lis tanácsok újjáalakítására vonatkozó intézkedés volt. 
A választások deczember hó folyamán lesznek a hat 
parochiális körben. — A megüresült egyházkerületi tan-
székeknél való szavazásnál a presbitérium az egyház nyolcz 
szavazatát a lelkészi főjegyzői állás betöltése czéljaból 
Takács József czeglédi lelkészre, a három lelkészi tanács-
bírói állás betöltése czéljából pedig Simon Ferenez jász-
berényi, Kontra János csúzai lelkészekre és B. Pap István 
theol. tanárra adta. — Dr. Kiss Károly ügyésznek az 
alapítványi birtokok sikeres bérbeadásáról szóló jelen-
tését örömmel vette tudomásul a presbitérium. 

Adomány. Csikesz Sándor tábori lelkész 52 51 K-át 
küldött be hozzánk, mint a katonák részére okt. 31-én 
Kaposváron rendezett reformácziói ünnepély persely-
pénzét. Az összeget, az adakozók czéljának megfelelőlég, 
a katonák számára nyomatandó vallásos iratok költsé-
geinek fedezésére fordítjuk. 

Adományok. A katonák vallásos irataira újabban 
adakoztak: Kövy Árpád, az í. népf. lovasdandár tábori 
lelkésze a harcztérről 10 K, N. N. 1 K. Összesen 11 K. 
Befolyt eddig 9978'09 K. Kiadás 9383'55 K. 

ISKOLA. 
Kérelem. A theol. igazgatóság felkéri a legátust 

fogadó egyházak lelkészeit, hogy a mennyiben a rend-
kívüli viszonyok miatt a karácsonyi ünnepekre legátust 
nem óhajtanának, elhatározásukat deczemher 5-ig beje-
lenteni szíveskedjenek. 

Az ev. theol. fakultás ügye élénk vita tárgyát 
képezte a legutóbbi ev. egyetemes gyűlésen. Az ev. 
egyház vezetőemberei belátták azt az erőpazarlást, a 
mely a három theol. akadémia fenntartása jelent ós 
épen ezért szorgalmazzák ezek egyesítését oly módon, 
hogy a három theol. akadémia egy a pozsonyi egyetem-
mel kapcsolatos fakultásban egyesíttessék, 

EGYESÜLET. 
Nagy karácsonyi vásárt rendez báró Radvánszky 

Gézáné deczember 4-én d. u. 3—9 óráig a theol. aka-
démia dísztermében (Ráday-u. 28) a Lorántffy Zsuzsánna 
Egyesület hadikórházának és hadiárváinak javára, A ka-
rácsonyi vásár védnökségét Tisza István gróf ós neje 
vállalták el. A vásáron jelen lesz Auguszta foherczegnő 
is. A vásáron a főváros előkelő hölgyei, számszerint 
mintegy 80-an lesznek a háziasszonyok, a kiknek asz-
talánál mindenféle mikulásnapi és karácsonyi ajándék-
tárgyakat lehet igen jutányosán bevásárolni. Belépti díj 
1 korona. 

Az erdélyi szász ev. egyháznak, a melyet olyan 
kevéssé ismerünk, sok érdekes és értékes intézménye 
van. 209 nőegylet működik közel 100,000 K bevétellel. 
Az elmúlt 1914. évben a legtöbb háborús feladatok tel-
jesítésére fordította minden erejét A nőegyletek gon-
doskodtak kórházak részére ágyneműről, ruhaneműről, 
12 nőegylet, kórházat tartott fenn, a többiek tehetségük-

höz képest terményeket, gyűjtöttek ós adományokkal 
támogatták a kórházakat. — Az erdélyi szász ev. egy-
ház melegen felkarolja a nép jóléte érdekében a szövet-
kezeti eszmét is. A Raiffeisen-egyletek központi szerve-
zetének a kötelékébe 184 helyi szövetkezet tartozik. 
A 184 takarékszövetkezetnek 16,529 tagja, az 59 fogyasz-
tási szövetkezetnek 3699 és a kilencz pinczeszövetkezet-
uek 118 tagja van. A takarék- és hitelszövetkezetek 
16 millió K-nyi hitelt nyújtottak, betétállományuk 12 és 
fél millió, tartalékalapjuk 1 és fél millió korona. Az első 
ilyen egylet, 30 évvel ezelőtt keletkezett. Ezek a szövet-
kezetek mind altruisztikus czélokat szolgálnak. Bárcsak 
nálunk is százával lennének ilyenek. 

A Debreczeni Evangéliumi Diákszövetség f. hó 
11-én kezdte meg munkáját, bibliai körök alakultak, a 
melyekben a következő kérdéseket tárgyalják: „Elet a 
halál állapotában Róm. VII. 11—24. Az élet értékének meg-
találása, Új világosság II. Kor. IV. 6—7; 17—18; Üj 
értékelés Fii. III. 5—10; Passzív hősiesség II. Kor. XI. 
24—31—XII. 9 —10; Aktív hősiesség, diadalmas élet. 
Róm. VIII. 31—39; Fii. IV. 13. — És mégis mozog! . . . 

A Magyarországi Evangélikus Lelkészek Egye-
sülete az egyetemes közgyűléssel egyidejűleg tartotta 
közgyűlését Budapesten. Paulik János nyíregyházai ev. 
lelkész bibliamagyarázata után Raffay Sándor alelnök, 
Varga Gyula esperes és Gyürky Pál tartottak előadá-

sokat. A végleges megalakulás során az egyesület elnö-
kévé Raffay Sándor budapesti lelkészt, alelnökökké 
Madár Mátyás esperest, Paulik János lelkészt, titkárrá 
Noszkó Istvánt választották. 

A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövet-
ség a kecskeméti diákság körében teendő látogatása 
alkalmából decz. 5-én vasárnap d. u. 5 órakor a ref. 
főgimnázium dísztermében vallásos estélyt rendez a kö-
vetkező tárgysorozattal: 1. Szügyi József: Karácsonyest. 
Vegyeskar. Énekli a Prot. Egyesület leánykara, Kremán 
Sámuel karnagy vezetésével. 2. Megnyitó. Tartja Farkas 
Kálmán főgimn. vallástanár. 3. „Nemzetlink nagy jöven-
dőjének záloga" czímen előadást tart ifj. Victor János, 
a MEKDsz. főtitkára. 4. Stradella: Irgalmazz Istenem! 
Dell'Acqua: Pásztordal. Bley: IX. zs. Énekli Kulcsár 
Juliska. 5. G- Rimenschneider: Meditation. E. Bossi: 
Canzoncina. Orgonán előadja Árokháty Béla ref. theol. 
6. Bibliamagyarázatot tart, Muraközy Gyula ref. s.-lel-
kész. 7. Himnusz. Közének. 

GYÁSZROVAT. 
Szálkay Sándor, a hajdúböszörményi ref. főgim-

názium tornatanára, a 61. cs. és kir. gyalogezred zász-
lósa f. é. október 30-án, az olasz harcztéren, a görzi 
hídfőnél, életének 28-ik, tanári működésének 3-ik évé-
ben, az ellenség golyójától szíven találva, hősi halált 
halt. Másfél évi küzdelem után leroskadt porsátorát baj-
társai a hőst megillető katonai tisztességgel Segeti köz-
ség köztemetőjében, nov. 1-én helyezték csendes pihe-
nőre. A főgimnázium tanári karának ő a negyedik hőse, 
ki honszeretetét vére hullásával pecsételte meg! 

Kovács István hősi halált halt debreczeni tanító-
képzőintézeti tanár holttestét hozzátartozói hazaszállítot-
ták és f. hó 14-én helyezték nyugalomra Debreczenben 
a Czeglédi-utczai temetőben. 

Dr. Kovács Pál, a kecskeméti ref. jogakadémiá-
nak 30 éven át volt tanára, a dunamelléki ref. egyház-
kerület vil. aljegyzője, 60 éves korában elhunyt. 

Tóth Lajos zentai nyug. főgimnáziumi tanár éle-
tének 72-ik évében meghalt. 



P a p i V i s o l y i Jenő . volt cs. és kir. m é r n ö k k a r i 
százados , é l e t é n e k 83 . évében D u n a s z e n t g y ö r g y ö n meg-
ha l t . Az e l h u n y t b a n Szi lassy Aladá rné , Visolyi Mária 
n a g y b á t y j á t gyászo l j a . 

Debreczen i I s tván és Varga Is tván volt deb re -
czeni II. é. theo logusok , a kik a mult évben ö n k é n t e s 
ka tona i szo lgá la tba ál lot tak, az olasz ha rcz té ren hősi 
ha lá l t ha l tak . 

S i m o n K á r o l y pa ta i ref . l e lkész , é le tének 63 , lelki-
pásztor i s zo lgá l a t ának 38. évében e lhuny t . 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T , 

I. K. B—cs. Nézetünk szerint a sértésért, a melyet az illető 
azzal a kifejezéssel elkövetett, más fórum előtt kell elégtételt 
szerezni. — E. A most folyó kerületi választások ügyét nem óhajt-
juk lapunkban további pro, vagy kontra vitatkozások tárgyává 
tenni. A lelkészek és presbitériumok szavazzanak legjobb belátá-
suk, itéletök és ízlésük szerint. — Y. E. M—d. Megérkeztek, kö-
szönjük. További szíves közreműködést kérünk. — X. Y. A jövő 
számban. — B. M. T—e. Köszönjük, nemsokára jön. 

Felelős szerkesztő: B. Pap Is tván. 

HIKDETESEK. 

D I F n F D Í ^ T T T f l gőzüzemre berendezet t csász. 
l y l L v l I L t v Vf 1 1 " és kir. udvari o rgonagyára . 
Hazánk legnagyobb templomorgonájának, a király orgonájának 

(Koronázási templom) alkotója. 

B u d a p e s t , X , , S z i g l i g e t i - u . 2 9 . s z . 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
K 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 
úrban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

KUNZ JÓZSEF ES TARSA 
BUDAPEST 

V., Deák Ferencz-u. és Bécsi-u. sarok 

> 5 5 < | 

V á s z o n , m e 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 n ő i d i v a t e z i k k e k ké -
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 

E R Z S E B E T R I R A L Y N E S Z A L L Ó 
Budapest, IV. Ker., Lgyetem-utcza 5. szám. 
Iiégi 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. 

eáC eáí -J£ M <£C -M -JS tX -J£ itf -. V . V •.« 

Pénzét visszafizetem, ha 

t y ú k s z e m , s z e m ö l c s , 
b ő r k é m é i t f e d é s e i t 
„Ria -E ia£zsam" 3 nap alatt gyökerestül ki 
nem irtja. Ezrekre menő hála- és köszönoiratok. 
Ára I kor., 3 tégely 2Va korona. 
R i a - m & i v e k K a s s a , I . Postafiók 12/P 

PAPI ES POL-
GARI SZABÓ CSUHA A N D R A S 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Református Kis EneResKönw 
katonáink részére. 

T a r t a l m a : 26 leggyakrabban énekelt zsoltár, 41 Dicsé-
ret, több alkalmi ima, valamint a Himnusz és a Szózat. 

Ára fűzve példányonkint 22 fillér 

Kérjük a nagytiszfeletű egyházakat, szíveskedjenek ezen 
könyvecskét hadbavonuló hiveik, nemkülönben az egy-
házak területén levő kórházakban fekvő sebesültek között 
mentől nagyobb mennyiségben szétosztani, mely czélra szánt 
példányoknál a következő kedvezményes árakat számítjuk : 

100—500 példányig darabja 20 fillér 
500—1000 „ „ . . . . . . . . 18 „ 
1000 példányon felül darabja 16V2„ 
bérmentetlen küldés mellett. 

Szíves megrendeléseket kér 

Hornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivatala 

Budapest, V., Akadémia-u. 4. 

c 
Summicrarok 

ategjobb 



Nagyságos Asszonyom! 

Czégem által évente rendezett nagy 

karácsonyi vásár 
ez évben is november hó 10-én vette kezdetét 

Mintagyűjteményem 
ezúttal is szokott dús és ízléses választékban 
van összeállítva. Előbbeni nagyterjedelmű be-

vásárlásaim révén 

óriási választék és raktár 
áll tisztelt vevőim rendelkezésére őszi és téli 
divatkelmék, tegethof és fekete kosztűmkelmék, 
féli és nyári mosókelmék, selymek, bársonyok, 
kötött árúk, vászon- és fehérneműekben. Kérem 
a mintagyűj teményt minél sürgősebben ingyen 

és bérmentve kérni. 

A karácsonyi mintagyűjteményt a követ-
kező c soportok szerint tessék kérni : 

1. Tartalmazza: a kosztűmkelmék remek válasz-
tékát. 

2. Tartalmazza: a blúzok, pongyolák, ruhaaljak, 
leánykaruhák, háziruhák elkészítéséhez meg-
felelő kelmék és bársonyok mintáit. 

3. Tartalmazza: a tegethof és fekete kelmék 
mintáit. 

4. Tartalmazza: a mosóbarchetek és mosóflanellek 
teljes választékát. 

5. Tartalmazza: a nyári mosók, grenadínok, szaté-
nok, zefirek és kretonok mintáit. 

6. Tartalmazza: a fehérnemű-osztály, vászon, sifon, 
zsebkendő és asztalnemű-minták, menyasszonyi 
kelengye költségvetéseit és az ábrás fehérnemű-
árjegyzéket. 

7. Tartalmazza: a teljes postacsomag-gyűjteményt, 
mely az összes mintákat magában foglalja. 
Többféle czikkek rendelésénél ajánlatos a posta-
csomaggyűjtemény meghozatala. 

F í c r v p I r r s p ' z f p f p Q E n - e d i e me§. Í10?y s z í v e s f'gyeI-
Ö J mét felhívjam a nagy áruhiányra 

és azon körülményre, hogy a gyárakból való árú-utánrendelés 
lehetetlen, úgyszintén a postaközlekedés nehéz és késedelmes 
voltára. — K'agyon kérném tehát szíves megbízásait minél előbb 
eszközölni, hogy mindezen körülmények daczára, míg Készletem 
tart, a megszokott pontos és figyelmes kiszolgálásban része-
síthessem. 

Kitűnő tisztelettel 

Stern József 
csász. és kir. udvari szállító 

Budapest , IV., Kálvin-tér 1. 

HÁBORÚS ÚJDONSÁGOK! 

„Jöjjön el a Te országod!" 
Egyházi beszédek a világháború idejéből. írta J á n o s i 
Z o l t á n . Ara fűzve 3 K . Vászonkötésben 5 K. Portóra 20 f. 

Isten igéje a háborúban* 
Templomi beszédek néhány imádsággal. írta F ü l ö p J ó -

z s e f . Ára 3 K 50 f. Portó 20 f. 

Tábori énekeskönyv. 
Ref. katonafiaínk részére. Összeállította U r a y S á n d o r . 
Ara 36 f t 10 darab megrendelésénél 32 ff ICO da?ab meg-

rendelésénél 27 f. 

Isten a mi erősségünk. 
Egyházi beszédek a nagy háború idejéből. írta B o k r o s s 

E l e k . Ara í K. Portó Í0 f. 

Háborús i d ő k imádságos 
könyve . 

írta Sz o l n o k y G e r z s o n . 3-ík kiadás. Ara vászon-
kötésben í K. 10 darab megrendelésénél 90 f, Í00 darab 

megrendelésénél 75 f. 

HaphatóK: HEGEDŰS ES SÁNDOR 
SfvYtirib^" DEBRECZENBEN. 

Torony-órák 
palota-^ városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

•00 m«By«r óragyír gözerö-berendetésael. 

I f t U L L E R i H H O S 
utóda MAJER KÁROLY 

Budapest, VII., Thököíy-úl 52. 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

tmnTiiMiiwWflwm 
A l e g j o b b gj 

kályhákat és kandallókat 
szállít osáaxéix-l éa k-lráilyl 

udvai-1 szál l í tó i i a ^ I A X I I . 
( U . c l a p e s t , T l i o n e t - u c l v a r . 

Különlegességek; t e m p l o m o k , csaladi há-
zak, i skolák, i rodák s tb . résBÓre, Több 

van belőle h>«7 .nái»tban mint 100,000 
Valódi 

csak ezzé 
a vódó-

ME1DINGER-0FEN 
^ H . H E I M ^ J 

Prospektusok é® költségvetések Ingyen és bermentva. 
Besznvhetó esakis a gyárban vagy a raktárban. 

B u d a p e s t e n T h n n e l * u d v a r b a n . 
M a r i a V a i e r l a u t o s a Í O . <*«• 



f Első magyar villamos e r ő r e borendezslt hangszergyár. 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv, hangszergyáros, 

a m. kir. zeneakadémia , színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója. 
Budapest, II., Lánczhíd-u. 5. Gyár: Önt5!iáz-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. 

„Hangfoltozó gererda", mely 
által bármely hegedd, gordonka, melybe 
az illesztetik, sokkal jobb, erősebb és 
lágyalb hangot nyer. (Biztos siker.) 

Kezesség minden egyes hangszernél. 
Régi mesterhegedük vétele és eladása. 

Legnagyobb rakiár és 
====== gyár. = = 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes soIohan«íszerré általam konstruál-
tátott, iskolával együtt 35 írttól ÍVIjebb. 
Orgona-harntóuiumok 70 frttól foliebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér 

mentve küldetik. 

Iskolahsgedük 6 kor.-tól följebb. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és ki tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mill ió korona 
évi árúforgalommal. 

LEGÚJABB THEOLOGIAI ÚJDONSÁG. 
RÉVÉSZ IMRE. Dévay Bíró M á t y á s t an í t á sa i . Tanul-

mány a magyar prot. theologia g ndolkozás kezdeteiből 5.-

EGYÉB THEOLOGIAI ÚJDONSÁGOK: 
BERNÁT ISTVÁN. Az igazi élet f e l é 1.20 
KIRNER A. BERTALAN. Be tegápoló lelkész m u n k á j a 

a v i l á g h á b o r ú b a n —.50 
— M i é r t v a s á r n a p ? Miért nem s z o m b a t ? . . . . - .50 
KISS GÉZA. Új Magya ro r szág és ke r e sz tyénség . . 1.— 
LUKÁCSY I. Krisztus v issza jövete le . Fűzve 4.20 ; kötve 5 — 
M a g y a r ke re sz tyének nap t á r a 1916. évre —.50 
NAGY IMRE. Egy év a szószéken. Egyházi beszéd-

vázlatuk 2.— 
P r o t e s t á n s papok é s hi toktatók z s e b n a p t á r a 1916 ra 1.40 
DR. SZABÓ ALADÁR. Jézus é le te , f ű z v e 3 — ; kötve 5 — 
IFJ. SZABÓ ALADÁR. A b o l d o g s á g fe l té te le i . (Hat 

elmélkedés) 1.— 
IFJ. VICTOR JÁNOS. Jézus öna rczképe i . (Nyolcz elmél-

kedés) 

HÁBORÚS EGYHÁZI IRODALOM: 
BIRTHA JÓZSEF. Háborús beszédek és imák . . .—.50 
FÜLÖP BÉLA. Búcsúzta tók . Hadban elesettek felett . 1 — 
KISS JÓZSEF. Egyházi beszédek v i l ágháború i d e j é n 3.40 
Dr. LENCZ GÉZA. Beszédek és imák háború i a lka l -

makra . II. kötet 5.— 
LUKÁCSY IMRE. ímé h a m a r el jövök. Egyházi beszedek l.SO 
SOÓS KÁROLY. Isten és h a z a mindenünk . . . . 1.20 
SZAPPANOS GY. Is tenre bízom m a g a m a t . Egyházi be-

szédek háborús időben 3.— 
SZENTKIRÁLYI K. I m á d s á g o k és beszédek h á b o r ú s 

időben 1. kötet. - . 8 0 ; 11. 1 . - ; III. 2 - ; IV. . . . 2.C>0 
SZÜTS L. Egyház i be szédek h á b o r ú s a l k a l m a k r a 1.20 
VARGA L. I m á d s á g o k templomi haszn . háb. i d ő b e n 4.— 

HÁBORÚS IMÁDSÁGOSKÖNYVEK: 
BIRTHA IÓZSEF. Őrangya l . Imakönyv katonák és itt-

honmaradonak számára. —.30 
KERESZTESI KÁROLY. Ima, szükség s háború ide j én —.25 
KOLLON MAY LÁSZLÓ. Nehéz órák. Imakönyv ittLon-

mnradott k számára —.20 
MURÁNYI JÁNOS. Szünte len i m á d k o z z a t o k ! . . . - . 2 0 
SZAPPANOS GYULA. I m á d s á g o k o t t h o n m a r a d o t t a k 

r é szé re —.24 

Kaphatók: 

Kő kai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 

llüKNYÁNSZKV VlliTOK CS. ÉS Klft. UDV. K.ÖNVVNYUMDAJA BlTAPKSXEN. G'2'J 90. 



Megje len ik m i n d e n vasárnap . 
Szerkesztőség és k i adóh iva ta l 
IX., R á d a y - u t c z a 28., a h o v á 
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 ISTVÁN. 

Társszerkesz tők: 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő , M a r j a y Károly, Sebes tyén Jenő, 

T a r i Imre dr . és Veress Jenő . 

Előfizetési ára : 
Egész évre: 18 kor. , félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 k o 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 Éle t Könyvébő l : Krisztusvárás. Dr. Patay Pál. — V e z é r c z i k k : Válasz a panaszokra. — K r ó n i k a : A ma-
gyar föld. Az új akadémia. Elismerés. — T á r e z a : Kereszt alatt. Baja Mihály. Levél a szerkesztőhöz. Kövy Árpád. 
— Bel fö ld : Kérő szó. E. Szabó Dezső. A felsőireghi eset. J—i. Helyreigazítás. — I rodalom. — Egyház . — Is-
kola . — Egyesü le t . — Gyászrovat . — Szerkesz tő i üzene t ek . — Hi rde t é sek . 

Az Élet Könyvéből. 

Krisztusvárás. 
Ezt mondja, a ki ezekről 

bizonyságot tesz : Bizony, ha-
mar eljövök. Ámen ! Bizony, 
jövel Uram Jézus! 

Jelen. 2 2 . 2 0 . 

A Krisztus visszavárása soha olyan öntudatos, ál-
talános, bensőséges és egészséges nem volt az egész 
keresztyénség életében, mint az őskeresztyén korban. 
Ez a misztikus liit Jézus világos ígéretén alapult. Ég és 
föld elmúlnak, de az ón beszédeim semniiképen el nem 
múlnak. Ha az első nemzedék életében nem teljesedett 
is be az ígéret, ha egyesek gúnyolódtak is a késés 
miatt, vártak a jobbak tovább, igazolták hitüket: az Űr 
előtt ezer esztendő annyi, mint egy nap. Nem késik 
az Úr az ígérettel, ha vár is kegyelmesen, míg ap em-
berekhez eljut a megtérésre felhívó szózat. A Krisztus-
várás nem fult tétlen semmittevésbe, munkára hajtó 
erővé alakultját, motívumává vált a nagy missziói pa-
rancsnak; elmenvén széles e világra, tegyetek tanítvá-
nyokká minden népeket. 

Ilyen Öntudatos ós egészséges Krisztusvárás töltötte 
el a XX. század missziói lelkű keresztyéneit. Nem 
egy missziói konferenczián hangzott fel a bizakodó ének: 
Eljön az Ur, halleluja, de nem szegénységben, orszá-
golni, halleluja, örök dicsőségben. Légy hát kész meg-
állani, 0 szent színét meglátni, A mit ígért, halleluja, 
be fogja váltani. 

A háború nem törölhette ki lelkünkből a krisztusi 
eredetű hitet, az apostoli reménységet Krisztus vissza-
jöveteléről. Most még nagyobb hittel kell hinnünk: Bi-
zony, eljövök hamar. Még égőbb vággyal kell őt vissza-
várnunk: Amen! Jövel Uram Jézus. 

Nem meddő, értelmi hit az igazi keresztyénnél 
annak a hittételnek elfogadása: onnan lészen eljövendő 
itélní eleveneket és holtakat; munkára, felelősségteljes 
missziói munkára kényszerítő erő is az. 

Az egyház öntudatos tagjainak, vezetőinek, lelké-
szeinek kell elsősorban újra őszintén átérteni a mostani 
adventi napokban Jézus ígéretét és figyelmeztetését : 
Bizony, eljövök hamar. 

Ne vékonyítsuk, „finomítsuk" el ezt az ígéretét 
Jézusnak „eszmévé", se a saját magunk számára al-
kotott theologiai felfogásunkban, sem az igehirdetésünk-
ben. Tartsuk meg az apostoli „katholikus" hitet s ennek 
ereje indítson minket munkára, az Úr útjának készí-
tésére, Ösvényének egyengetésére. Higyjük és hirdessük 
azt, hogy Krisztus meg akar születni minden egyén éle-
tében, élni akar bennem és benned, mint Pálban és a 
többi ismert ós ismeretlen nevű keresztyénben. Higyjük 
és hirdessük, hogy ha az egyéni emberi életekben az ő 
élete kibontakozott, akkor bevonult ő már az egyénekből 
álló társadalomba is. Várnak az emberek most nagy 
dolgokat a háború után, nemzeti, társadalmi megújulást, 
egyéni megjavulást, de Krisztus nélkül, vagy legalább 
a hagyományos élettelen vallásos felfogás Krisztusával, 
de nem a munkás, élő, ható, gyökeresen átalakító Krisz-
tussal. 

A nagy várakozását az embereknek igyekezzünk 
Krisztusra irányítani, a ki egyedül képes megoldani a 
háború után különös erővel felmerülő socziális problé-
mákat és egyéni nyomorúságokat. Higyjünk abban, 
hogy ezután Krisztus az ő egyházában is jobban 
kifejtheti életét, egyháza által is jobban munkálhatja 
dicsőséges czélját, mint hívei gyarlósága, önzése miatt 
eddig. A régi élete és szolgálata nem lesz elég az egy-
háznak a szocziális kérdések megoldására. Ha nem lesz 
adventje és Krisztussal megteljesedése az egyháznak, 
fájó, szomorú szívvel kell lemondanunk arról a remény-
ségünkről, hogy o rendelkezik a gyógyírral a társadalom 
meggyógyítására. A belmissziói mozgalmainknak is ala-
pos mélyülésre és széles látókörre kell eljutniok, ha 
megújulást akarnak látni egyházainkban és megoldást 
a szocziális kérdések csak egynémelyikében is. 

Advent van ! Krisztus be akar költözni a magyar 



ember életébe is, a magyar társadalom és magyar nem-
zet életébe is. Milyen felséges ígéret ez: Bizony, eljövök 
hamar! Őszintén magunkévá tesszük-e János óhajtását: 
Ámen, úgy van, Jövel Uram Jézus ! Advent lesz! Fel-
séges, de megdöbbentő az ígéret: Bizony, eljövök hamar ! 
Vájjon készen vagyok-e ? Eletem és munkám alkalmas-e 
arra, hogy megállhasson előtte? Hívjam-e, várjain-e 
„hamar" vissza? Mondjam-e: Bizony, jövel Uram Jézus! 

Dr. Patay Pál. 

VÁLASZ A PANASZOKRA. 

A katonák vallásos iratokkal való ellátásának ügyé-
ben újabban is több panaszos levelet vettünk, többek 
között Bécsből is egyik ott működő tábori lelkészünktől 
a ki rámutat arra a nagy hiányra, a mely e téren még 
ma is megvan. Azt is kérdi, hogy tulajdonképen ki en-
nek az ügynek a gazdája s hogy miért nincs ebben a 
fontos dologban egységes, tervszerű eljárás, miért nincs 
a mi magyar kálvinista egyházunknak egy olyan orgá-
numa, a mely ezt ennek a nevében egységesen intézné ? 

Hát a mi bennünket illet, mi hivatkozhatunk 
a lapunkban megjelent czikkek, felszólalások egész so-
rozatára, a melyekben eleitől kezdve azt az elvet han-
goztattuk, hogy ez az ügy a magyar ref. egyház közös 
és nem ennek vagy amannak a kerületnek a partikuláris 
ügye. Mi azt szerettük volna, ha a katonáinkhoz juttatott 
ima-énekeskönyveken vagy traktátusokon nem az egyes 
kerületek, hanem a mí közös anyánknak, a magyar ref. 
egyháznak nevével találkozunk. És valóban, ha valaki 
majd későbben megírja a mi Siónunknak történetét, bizo-
nyára feljegyzi, hogy íme, ezek a nagy idők, nagy ese-
mények sem tudtak annyira összeforrasztani bennünket, 
hogy félretéve minden kerületi kiilönködést, féltékeny-
séget valami közös akczióra egyesüljünk ebben az ön-
kéntes, nagy szeretetmunkában. Feljegyzi majd, hogy volt 
egyetemes konventünk, missziói bizottságunk, Irodalmi 
Társaságunk stb. és hogy épen ezen a téren, a melyen, 
a kiáltó, nagy szükségletre való tekintettel, annyira szük-
séges lett volna az erők összetevése, mégis csak részek 
szerinti munka, gondoskodás történt, hogy nem jelent 
meg egyetlen egy olyan irat, a melyre rá lehetett volna 
nyomni ezt: „A magyar ref. anyaszentegyház ajándéka 
harczoló és szenvedő fiai számára". 

Hogy ki ennek az ügynek a gazdája? Nem tudom, 
hogy más kerületekben hogy van, de azt tudom, hogy 
itt a dunamellékiben, mint az a lapban kiírt közlemé-
nyekből is látható, az e czélra szánt adományok néhai 
püspökünk által kiadott kérő szózat rendelkezése értel-
mében az egyházkerületi pénztárnokhoz érkeznek, a ki 
ezeket annak a bizottságnak utasításai értelmében hasz-
nálja fel, a mely kerületünk itteni vezéreiből alakult 
mindjárt a háború kezdetén. 

A ker. pénztárnok, a ki ennek az ügynek minden 
felelősséggel működő közvetlen intézője, mint azt únos-

.úntalan kifejezte, mindig pénzhiányban szenved és köz-

vetlen tapasztalata van arra nézve, hogy a vallásos iratok 
pénztára nagyon hasonlatos ahhoz, a mihez a bécsi tá-
bori lelkész az ő iratkészletét hasonlította, t. i. a Danai-
dák hordójához — csurran és cseppen belé. de azért 
mindig üres. 

Nem tudom lehetséges-e még a sokak által eleitől 
kezdve óhajtott egységes munka és lehet-e többet elérni, 
mint azt, hogy az egyetemes konvent irodája legalább 
expediálja a kerületek által beküldött iratokat, de azt 
tudom, hogy a szükséglet nagy és hogy az áldozatkész-
ség forrásának bedugulnia sem a mi a gyülekezeteket, 
sem a mi az egyeseket illeti, semmiképen nem lehet. 
Az iratok, bibliarészek stb. százezreit nyomatta és kül-
dette be megbízása folytán e sorok írója; veszi a kon-
venti iroda részéről az izenetet, legtöbbször telefonon, 
hogy nincs semmi a raktárban és azután leül, „megszám-
lálja pénzét", rendel és küldet, a mennyit lehet. 

Tízezer koronán felül van az eddigi bevétel, kerek-
számban ugyanannyi a kiadás. De kell még sok ezer 
irat és reá több ezer korona. A szükséglet még nagy. 
Van-e sürgősebb missziói munkája most az egyháznak, 
mint az, hogy fiait ellássa a lelki vitézkedés fegyve-
reivel ? ! 

Hiszem, hogy a szegény vak katonák érdekében 
elhangzott felhívás, a mely lapunk mult számában volt 
olvasható is élénk részvétet és visszhangot kelt olva-
sóink, gyülekezeteink lelkében. 

Most ebben az adventi időben megy el kerületünk 
minden gyülekezetébe egy új felhívás adakozásra. Mint 
az első nem volt, úgy bizonyára ez sem lesz pusztában 
elhangzó szózat. De itt e helyen is mondjuk : adjatok, 
adjatok erre a czélra abból, a mit Isten adott és kegyel-
méből nekünk mindmáig meghagyott! p. 

KRÓNIKA. 

A magyar föld. 

Darányi Ignácz főgondnokunk a Magyar Gazda-
szövetség legutóbbi gyűlésén azon törekvésekkel szem-
ben, hogy több oldalról igyekeznek a háború okozta 
zavarokban a magyar földet „mozgosítani" a következő 
szavakat mondotta: „A magyar földért, a magyar föld 
megtartásáért tengernyi vér folyt. Ez a föld még inkább 
megvan szentelve, mióta ilyen nagy küzdelmeken men-
tünk keresztül, ennek értéke erkölcsileg mindnyájunk 
előtt kell, hogy háromszoros, tízszeres és százszoros 
legyen ! Ezért tehát — szemben az olyan szirénhangok-
kal, a melyek a nehéz gazdálkodásra és az abnormis 
viszonyokra való tekintettel szinte biztatják a gazdát, 
hogy váljék meg földjétől — nekünk kötelességünk 
arra bírni reá a gazdákat, hogy földjükhöz, melyet elő-
deiktől örököltek, földjükhöz, melyért fiaik harczoltak és 
vérzettek, sértetlenül ragaszkodjanak." —Bizony megszív-
lelésre méltó szavak. „A kié a föld, azé a haza!" 



Új Akadémia. 

A mult hét folyamán a Szent István-Társulat tudo-
mányos és irodalmi osztálya az agilis elnök, dr. Giess-
wein Sándor kezdeményezésére új önálló testületté ala-
kult és majd mint „Szent István Akadémia" folytatja 
működését. Két akadémiánk lesz tehát. Az újnak is 
meglesz a maga négy osztálya, tagjait ép úgy ajánlják, 
választják, mint a Magyar Tudományos Akadémiéit, azzal 
a különbséggel, hogy a választásokat a herczegprimás 
erősíti meg. Mit szóljunk ehhez? Talán elég, ha csak 
annyit, hogy a míg mi disputálunk, egymás ellen manöv-
rirozunk, a kerületi és más féltékenykedések miatt szét-
daraboljuk magunkat, erőinket, addig a róm. katholikusok 
ismét egy hatalmas erősséget, kultúrintézményt építenek 
egyházuk és az általa vallottak védelmére. A Szent Ist-
ván-Akadémia természetesen katholikus intézmény lesz 
minden ízében, nem is akar más lenni, nem akar pak-
tálni, fegyverbarátságot kötni olyan irányzatokkal, a me-
lyek a katholikus világnézlettel merőben ellenkeznek. 
A kath. egyháznak mindig volt finom gyakorlati érzéke 
az idők jeleivel szemben. — Tanulni nem szégyen. Ma-
napság csak olyan irányzatnak van tekintélye, jövője, 
a mely az el- és megalkuvást nem ismerő szilárd, követ-
kezetes meggyőződés bázisán alapul. 

Elismerés. 

Eddig csak egy elismert vallás volt: a baptista. 
A most készülő új törvény értelmében lesz egy második 
is: az izlám. A vallás- és közoktatási miniszter a mult 
héten nyújtotta be erre nézve a törvényjavaslatot, amely 
bizonyára kevesebb izgalommal válik törvénnyé, mint 
20 év előtt az 1895 : 43. t.-cz., a mely új vallásfelekezetek 
alakulását engedélyezi és ennek feltételeit megállapítja. 
A mohamedánoknak nem is kell bemutatniok a hitre, 
erkölcsre, istentiszteletre, szervezetre vonatkozó szabály-
zatot ; a házassági törvény rendelkezései azonban ter-
mészetesen rájuk nézve is érvényben maradnak. De 
belelépnek az elismert (és nem a bevett) vallásfelekeze-
tek által elvetett privilégiumukba. — A törvény egyébr 

ként igazán az elismerés szülötte leend azokkal szemben, 
a kik hazánk védelmében egytől egyig olyan hősies 
szolgálatokat teljesítettek. 

TÁRCZA. 

Kereszt alatt. 
Én Istenem, 
Mikor jön már napunk az égre ? 
E vakhomálynak 
Mikor lesz vége? 

Bús éjjelen 
Halálmadár szálldos körültünk 
S eszünkbe jut, jaj, 
Mikor örültünk. 

Mikor kaczaj 
Oly könnyen csendült ajkainkon, 
Pohár és nóta 
Lakomáinkon. 

Mikor merész 
Almokba szőttük hajnalunkat 
S oly boldogoknak 
Hittük magunkat. 

Nagy nemzetek 
Álnok kegye után futottunk, —-
Míg ők a vermet 
Ásták alattunk. 

Én Istenem, 
Ráismerünk ítéletedre; 
E nagy keresztet 
0 vedd le, vedd le. 

Még bírja tán 
A vállunk súlyos vérezéssel 
S kit Kebled elföd: 
Megbír a vészszel; 

De mégis, ah, 
Nézd, ifjaink, ha rendre hullnak: 
Életvirágok 
Mind elvirulnak. 

Egy nemzedék 
Dől ismeretlenül a sírba, 
Ha sorskönyvedben 
Igy van megírva. 

Lágy sóhajok 
Vonaglanak a földön végig 
S reszketve szállnak 
Hozzád, az égig: 

Uram, Te vagy 
Ura e földön mindeneknek, 
Mit elvégeztél: 
Legyen, legyen meg. 

Baja Mihály. 

Levél a szerkesztőhöz. 
Azt hiszem, nem lesz érdektelen a lap olvasókö-

zönsége előtt, ha leírom a lövészárokban tett vasárnapi 
látogatásomat. Már régen óhajtottam látni ezer nélkülö-
zésnek kitett híveimet, a nemzet igazi harczos fiait, a 
kik éjjel-nappal, meg nem szűnő éberséggel őrködnek 
állásaikban. 

Vasárnap reggel indultunk a s . . . i erdőből egy 
derék, igazán humánus életfelfogástól áthatott őrnagy 
vezetése mellett. Egy félórai gyaloglás után tisztán lehe-
tett látni az I. menti orosz állásokat. Körülbelül 5—600 
lépésnyire lehettek tőlünk. 



Egy kissé elszorult a szívünk, a mikor a távolban 
fekete vonalban végig húzódó orosz állásokra esett tekin-
tetünk. Szaporáztuk is olykor lépéseinket. Nemsokára 
lekanyarodtunk a futóárkokba és hosszú, véget nem érő 
sikátoron át jutottunk el a mi állásainkhoz. Ott már 
vártak ránk a mi derék tisztjeink. A hosszú botorkálás 
után jól esett a kis reggeli. Körülbelül 10-re járt az 
idő, a mikor egy 25—30 ember befogadására alkalmas 
deckung-ban összegyülekeztünk. Soknak könny csillogott 
a szemében, a mikor a palástot vállamra vettem. Hiszen 
a legtöbbje olyan régen hallotta az Isten igéjét és olyan 
régen vette ajkára a mi szárnyaló énekeinket. Igazán 
felemelő érzés volt együtt énekelni és együtt imádkozni 
ezekkel az elárvult lelkekkel. a kikben még a messze 
idegenben is hatalmas lánggal ég az ősi röghöz és az 
ősi anyaszentegyházhoz való forró ragaszkodás. 

A Jel. könyve II. részének 2., 3. és 10. verse 
alapján szóltam hozzájuk az igazi fáradságról és tűrés-
ről, mely nem ismeretlen a Gondviselés előtt. Hiszem, hogy 
az Ige utat talált a szívekbe. Istentisztelet után elbeszél-
gettem derék harczosainkkal. Különösképen utaltam arra, 
hogy az én megjelenésem itt közöttük nemcsak szemé-
lyes természetű, hanem az anyaszentegyház védő, oltal-
mazó és szerető karjának feléjük nyújtása. Az egyház 
jelent meg az én személyemben közöttük, hogy még 
jobban odakösse lelküket, minden vágyakozásukat, leg-
szentebb reménységüket ahhoz a gyülekezethez, amely-
hez tartoznak. 

Azután elbúcsúztam s ugyanazon az úton tértünk 
vissza az erdőbe. Ugyanazon az úton, de rohamlépések-
ben, egyik házcsoporttól a másikig való futással, mert 
az oroszok megindították a szokásos vasárnapi tüzelést 
s csak úgy süvítettek fejünk felett a gránátok. De hál' 
Istennek semmi bajunk se történt. 

Kövy Árpád, 
ref. tábori lelkész. 

BELFÖLD. 
Kérő szó. 

Közeledik a karácsony, a második fekete karácsony. 
Fekete a szívekre boruló fájdalom, gyász és aggodalom 
miatt. Száműzve most az öröm a családi hajlékokból, 
hisz alig van ház, honnét ne hiányoznék valaki. Feléjük 
dobog az itthonmaradottak szíve, hozzájuk száll minden 
gondolatuk. A sok szeretetadomány is ezt bizonyítja, a 
melyek karácsonyi üzenetkép felkeresik a harcztéren 
küzdők ezreit s körüllengik őket a rég elhagyott otthon 
varázsával. 

De vannak nekünk — igen nagy számmal — nem-
csak küzdő, hanem szenvedő hőseink is, a kik már 
testükön hordozzák a nehéz szolgálatnak fájó pecséteit 
s különböző kórházakban várják a gyógyulást. A kik 
közülük az édes hazai földre kerültek, azok bizonyára 
nincsenek elhagyatva, megértő, gondoskodó szeretet veszi 
őket körül. Gondoljunk azonban azokra a szegény test-

véreinkre is, a kik idegen föld kórtermeihez vannak 
kötözve, a kiknek testük kétszeresen fáj, sebük kétsze-
resen sajog, mert kínzó fájdalmukban, nehéz nyomorú-
ságukban is távol kell lenni azoktól a kedvesektől, a 
kiknek közelléte, részvéte, segedelme a gyógyulást is 
gyorsabbá tenné, a fájdalmat is feledtetné. Nincs meg-
hatóbb, lesújtóbb látvány, mint egy szegény magyar 
sebesült, a ki egyedül van valamelyik idegen kórház 
termében s nincs, a ki megértse, nincs, a ki vigasztalja. 
Minden perez órának tűnik előtte, a gyógyulás ideje 
egy örökkévalóság. E nehéz helyzet szülte fájdalomnak, 
elkeseredésnek, kétségbeesésnek mily megrázó eseteivel 
találkoztam már! „Ezerszer inkább lennék a fronton, 
szemtől szemben a halálos veszedelemmel, mint itt — 
fakadt fel sok-sok szívből a panasz —, mert ott legalább 
a maga felenyája között van az ember, itt pedig árvább-
nak érzi magát a szárnyaszegett rab madárnál." 

Én ezek felé a lesujtottlelkű emberek felé irányí-
tom az otthonlévők figyelmét, áldozatos szeretetét. Sze-
rezzünk ezeknek is egy kis karácsonyi örömet, vigyünk 
az ő elhagyatottságuk ködébe is egy kis karácsonyi 
fényt. Hadd lássák, hogy nincsenek teljesen elhagyatva, 
hogy feléjük is dobog az otthonlevők hálatelt szíve. 
Bizonyára megkönnyítjük nékik a szenvedést s új re-
ménységet Öntünk csüggedő lelkükbe. Az én működési 
területemen levő kórházakban most különösen sok ma-
gyar ref. szenved. Az Isonzo-vonal hős védői nagyobb-
részt ide kerülnek. S mivel hadtápvonal vagyunk, az 
itteni kórházakat el nem hagyhatják. Ide vannak lán-
czolva. 0, jöjjünk hát mi hozzájuk s részvétünk, szere-
tetünk látható jeleivel enyhítsük nyomorúságukat. Kérem 
kartársaimat, hirdessék ki ezt gyülekezetük körében s 
indítsanak gyűjtést e czélra. Ki tudhatja, kinek a ked-
vese kerül karácsony estére súlyos sebbel, égő tagokkal 
valami idegen város idegen kórházába. Minden természet-
beni és pénzbeli adományt nyilvánosan nyugtázok ós 
szegény katonáim karácsonyának derűsebbé tételére 
fordítok. 

Grácz, Leonhardt-Str. 30. E. Szabó Dezső 
tábori lelkész. 

A felsőireghi eset. 
Élt Felsőireghen egy 75 esztendős, jó öreg kálvi-

nista kovácsmester. Részint szokásból, részint mert a 
tekintély is úgy kívánta, tagja volt az ipartestületnek. 
Az ember úgy gondolná, hogy oly helyeken, hol a la-
kosság feles, hol mindenki tagja lehet az ipartestület-
nek, legényegyletnek, az ily társulatok felekezetnélküliek. 
De Magyarországon nem így van. Itt minden ipartestület, 
legényegyesület stb. nem is annyira ipartestület és legény-
egylet, mint inkább a róm. kath. egyháznak egy-egy erős 
vára.* Mind a róm. kath. vallást hirdetik, annak a küt-

* Nekünk is keltene ily^n „várakat" építeni a mi ifjúságunk 
körében, de sajna, ez épen a legelhanyagoltabb munkamező. Új, 
öntudatos, evangéliumi szellemtől igazán áthatott és a világ vilá-
gosságában járó generácziót kell nevelni. a melynek nem telik kedve 
azokban a külsőségekben, lámpásokban, a melyekről itt szó van. 



sőségeit terjesztik s bizonyságot tesznek róla, hogy az 
első, az uralkodó vallás Magyarországon bizony csak a 
róm. kath. Ilyen volt a felsőireghi is. 

Történt, hogy a jó öreg kovácsmester lefizette a 
természet adóját, bűnének zsoldját: meghalt. Lettlreghen 
nagy készülődés! Az ipartestület kiporoltatta lobogóját, 
megpuczoltatta vörös lámpásait, vett új gyertyákat, ké-
szült a temetésre. Hírét vette ennek a gyülekezet lel-
késze, megüzente az ipartestületnek, hogy a kovács-
mester kálvinista volt. a temetése is az lesz, hát azt 
róm. kath. külsőségekkel befertőztetni nem engedi, vagy 
nem megy el a temetésre. Az ipartestület az üzenetre 
mit sem adott, a temetésen lobogóval megjelent, a ko-
porsót nagy keresztekkel díszített, égő gyertyákkal ellá-
tott vörös lámpákkal körülvette. A fiatal pap is elővette 
öregebbik eszét, a temetésre elment, a szertartást elvé-
gezte, de a halottat — üdvözölvén a menetet — a te-
metőbe nem kísérte ki. 

Az ügyet ennyiben nem hagyta. A fiatalabb nem-
zedékhez tartozván, a törvényt ismerte s a presbitériumot 
összehíván, orvoslás végett az ügyet ez elé terjesztette. 
Felolvasta előttük az I. t.-cz. 14. §-ának Jc) pontját, 
mely szerint az egyházközség tartozik őrködni a felett, 
hogy a templomi közönséges istentiszteleten, mint szin-
tén . . . . temetések s bármi egyházi ünnepélyek alkal-
mával mindenek egyházi törvényeink szerint díszesen és 
jó renddel történjenek. Megállapították aztán, hogy a 
mi törvényeink szerint temetéseink országszerte úgy tör-
ténnek, hogy az Istent énekszóban, imában, lélekben és 
igazságban imádják. De sehol sem világítanak keresz-
tes, vörös lámpásokkal. Kimondta azért az egyháztanács, 
hogy a kálvinista temetésen mindenkit szívesen lát; szí-
vesen látja a róm. kath. ipartestületet is lobogójával, tag-
jait karszalaggal, de a keresztes, gyertyás a vörös lám-
pásokat, mint a melyek nem illenek az egyszerű, kálvi-
nista temetéshez, eltiltja. 

Erről a határozatról értesítette az ipartestületet, 
mely kimondván, hogy nincs égi vagy földi hatalom, 
mely őt százados gyakorlatától eltilthassa: a sérelmes 
presbiteri határozatot orvoslás végett boldogult jó öreg 
püspökünkhöz fölterjesztette. A püspök letette a pana-
szos levelet orvoslás végett a külső-somogyi espereshez, 
ki az ügyet az egyházmegyei közgyűlés elé vitte. 

Az egyházmegyei közgyűlés a felsőireghi egyház-
tanács határozatát megsemmisítette, azzal az indokolás-
sal, hogy az egyháztanácsnak nincs joga a más vallá-
súak kegyeletnyilvánítását szabályozni, a papnak nincs 
joga azzal fenyegetőzni, hogy a temetésre el sem megy. 
Bármely aprólékos, bár első pillanatra hamisaknak bizo-
nyuló vádaskodások miatt különben az egész ügyet a 
fegyelmi bíróság elé utalta. 

A fiatal pap a határozat első része ellen az egy-
házkerülethez adott be fellebbezést és kérte az egyház-
tanács határozatának egész terjedelemben való fenntar-
tását. 

Az egyházkerületi közgyűlésen az előadó és Mé-

szaros János tanácsbiró azt vitatták, hogy a hivatkozott 
törvény szerint az egyháztanácsnak nemcsak joga, sőt 
szigorú kötelessége őrködni egyházi szertartásaink tisz-
tasága felett. Hogy az egyháztanács határozatában nem 
a más vallásúak kegyeletnyilvánítását, de a magunk 
szertartását szabályozta. Ok nagy róm. kath. városokban 
élnek, napról napra látják, tapasztalják, hogy a róm. 
kath. egyház mennyire erőszakolja a maga külsőségeit 
a más vallásúakra, mennyire intoleráns a többi feleke-
zetekkel szemben. Ez ellen védekezni kötelesség és a 
felsőireghi egyháztanács határozata egészen helyes, idő-
szerű volt. 

Világi uraink közül néhányan azonban a liberális 
álláspontra helyezkedtek. Azt vitatták, hogy nekünk 
nincs jogunk abba beleavatkozni, hogy a róm. kath.-ok 
miképen adnak kifejezést kegyeletüknek. Ha gyertyával, 
vörös lámpással, hát jó. Mi ezeken felül emelkedtünk, 
nekünk azokat meglátni sem szabad. 

Sőt az egyik nagyon kiváló tanácsbíránk elmondta, 
hogy boldogemlékű Szilágyi Dezsőnek Ő volt a fune-
rátora. 0 az igazságügyi palota nagy kupolá&termében 
kandelábereket állíttatott fel s az egész temetési szer-
tartás alatt ennek tüze szórta fényét. És a fungáló 
püspök sem botránkozott meg ezen. 

Hiszem, hogy így volt. Budapesten most is sok 
temetésnél találkozunk ilyen külsőségekkel. De nézetem 
szerint ott is küzdenünk kell a reformált egyházunk el-
veit sértő és sokakat bántó, megtévesztő szimbólumok 
ellen. 

En régi ember vagyok. Emlékszem, hogy a „Bors-
szem Jankó"-nak volt egy állandó képe. Az öreg rabbi 
minden hosszúnapon kiküldte a fiatal rabbit, hogy „vir-
rad-e már?" És ez nagyon szomorú ábrázattal jelentette, 
hogy „még nem". Mosi talán mást jelentene, ha még 
élne. Virrad ! A magyarság napja felkelőben van. De ez 
a nap tiszta fénnyel csak akkor fog ragyogni, ha a kál-
vinistaság egyszerűségét, tisztaságát, puritán erkölcsét, 
az evangélium hamisítatlan szellemét ragyogja vissza. 

J—i. 

Helyreigazítás. 
A kerületi választások ügyében több levelet és 

czikket vettünk. Mint mult számunkban a „Szerkesztői 
üzenetek" cz. rovatban mondottuk, félretettük ezeket, 
mert leghelyesebbnek véljük, ha az ilyen személyes 
kérdéseket nem tesszük nyilvános vitatkozás tárgyává. 
Az „ajánlólevelek" sem szoktak, tudomásunk szerint, va-
lami túlságosan jó szolgálatot tenni. Még emlékezünk 
az előző püspökválasztás alkalmával megjelentekre. A mult 
hét folyamán vettünk egy „Nyílt levelet", a melyet 
Szabó Balázs, Sáfár Béla, Dávid Lajos, Mocsy Mihály, 
Károssy Gyula pesti e.-m.-i lelkészek intéznek Balatoni 
Istvánhoz arra a „Falusi levélre", mely lapunk 42-ik 
számában megjelent. Ezt, mint teljesen tárgyilagos „helyre-
igazítást," a következőkben közöljük: 

Meditálásodban megtámadtál bennünket, a kik bát-



rak voltunk ajánlani valakit a kerületi főjegyzőségre. 
Tettük ajánlatunkat meggyőződésünkből, jelöltünk ráter-
mettsége ismeretével s tettük a nélkül, hogy bárki más-
nak személyét sértenök. Vita tárgya lehet, hogy miért 
oly korai időben írtuk már meg ajánlólevelünket. Tel-
jesen tetszésére óhajtottuk bízni egyházmegyéinknek, 
hogy ott, a hol legalkalmasabb az ily kérdések meg-
vitatása : az egyházmegyei közgyűléseken, vagy csatla-
koznak véleményünkhöz, vagy elvetik azt. Sem a jóíz-
lést nem sértettük ajánlatunkkal, sem ráerőszakolni nem 
akartuk véleményünket senkire. Csak az oly gyakori 
eredménytelen választások elkerülhetése végett tettük. 
A könnyebb tájékozódás czéljából. Gondoltuk, hogy más 
oldalról is történhetnek ajánlások, hiszen szégyenelnénk 
is elismerni azt, hogy egyházkerületünkben csak egy 
egyén lenne méltó a bizalomra. 

Nem találtunk kivetni és lesajnálni valót a czeg-
lédi egyháztanács levelében sem. Kiváló papjuk bizo-
nyosan nem folyt be a felhívó levél kibocsátásába, a 
melyet szeretett lelkészük iránti figyelem sugallt. S hogy 
sem Ők, sem mi nem vetettük el a sulykot, talán elég 
bizonyság a kerületi közgyűlés nem „kierőszakolt" egy-
hangú ajánlata. Annak megállapításával, hogy saját kezde-
ményezésünkből, bárkinek megbántása nélkül, jelöltünk 
rátermettségét kiemelve, senkit le nem kicsinyelve — 
a jóízlés határain belül eljárva cselekedtünk, néhány 
szóban foglalkozunk leveleddel. 

Sajnáljuk, hogy jelöltünk személye mi miattunk 
részesült azon meg nem érdemelt sértésben, hogy „kö-
nyökkel" törekszik „előre". Nem érdemelte meg, mert 
logikusan fel sem tételezhető saját ajánlásában való 
részvétele. Ha pedig a sértő kitétel reánk' vonatkozik, 
akkor nem értjük, mert nekünk bizonyára semmi hasz-
nunk nem lehet egyénileg, csupán kerületünk érdekeit 
vettük figyelembe. Nem érezzük azonban sem magunkat 
olyan keveseknek, sem az általunk felvetett gondolatot 
olyan jelentéktelennek, hogy az egy „kézlegyintéssel" 
elintézhető lenne. Szerénységünk ezt a kifejezést még 
veled szemben sem tudta volna megengedni, sem pedig 
nem mertük volna érvül előszedni azt a bizonyos gombát. 

És még egyet. Ha te olyan ízléstelennek minősí-
tetted az előbbi ajánlatokat, miért nem róttad meg a 
későbbieket, a melyek pedig névtelenül jelentek meg és 
a melyekben bántó hangok is csendültek meg?! 

Ezzel mi az ügyet letárgyaltnak tekintjük, többé 
reá nem emlékezünk s neked szeretettel küldjük kol-
légiális üdvözletünket! 

IRODALOM. 

Bibliothek der Kirchenviiter. Eine Auswahl patriotischer 
Werke in deutscher Übersetzung herausgegeben von 0. Barden-
hewer, Th. Schermann, K. Weyman. Kempten und München. Ver-
lag der Köselschen Buchhandlung. 

Az egyháztörténet tanulmányozása terén az ó-kori 
egyház s különösen az ó-kori keresztyén irodalom tör-

ténetének kutatása az utolsó évtizedekben igen felvirág-
zott. A német, az angol, a franczia theologusok nagy 
része e munkának élt. S itt római katholikusok és pro-
testánsok között sincs igen különbség. Minden egyház 
tudósai egyformán fáradoznak az elveszett iratok fel-
kutatásán, a szövegek megállapításán, a történeti való 
és összefüggés megállapításán. 

Ezen munka egyik nagy akadálya természetesen 
az, hogy a régi keresztyén irodalom görög, latin s más 
(szír, arab stb.) nyelven van megírva, vagy fordításban 
maradt ránk. Ezen nyelvek ismerete nélkül azért termé-
szetesen semmi önálló munkát nem végezhetünk ezen a 
munkamezőn. De ha az irodalmi müveket egyhuzamban 
akarjuk olvasni, hogy áttekintést nyerjünk, vagy ha csak 
követni akarjuk e munka haladását a nélkül, hogy azt 
önállóan előmozdítjuk, szükségünk van fordításokra, még 
pedig, mivel magyar fordítás csak igen ritkán áll rendel-
kezésünkre, legtöbb esetben német fordításra vagyunk 
utalva. Azért az ó-kori keresztyén egyház történetének 
alaposabb mívelése és tanulmányozása szempontjából mi 
is csak örömmel üdvözölhetjük „az egyházatyák könyv-
tára" czímű gyűjteményt, melyben róm. kath. írók igen 
sikerült német fordítását adják az egyházatyáknak. Hozzá 
e gyűjtemény úgy is, mint egész, mint pedig egyes 
köteteiben is oly páratlanul olcsó, hogy iskolák, lelkészi 
körök, de egyesek igazán könnyen szerezhetik meg 
könyvtáraik számára. Az, hogy róm. kath. a vállalat, 
nem lehet akadály, mert a legjelesebb róm. kath. pat-
risztikusok, mint Bardenhewer, állnak az élén és a for-
dítók fordításaikban, életrajzi bevezetéseikben igazán a 
tudományos kutatás más magaslatán állanak és a prot. 
tudományos kutatást, a mennyire látom, teljes mértékben 
figyelemben részesítik. Azért a vállalatot csak melegen 
ajánlhatjuk. 

Előttem vannak most a 15—20. kötetek. A 15. 
kötet Hieronymus egyházi atya válogatott iratai első kö-
tetét nyújtja. Dr. Schade Lajos, a fordító, egy 76 lapra 
terjedő általános bevezetést ad előbb, mely már igen 
gyakran figyelmet fordít Griitzmacher három kötetes 
életrajzára, melyről kijelenti, hogy „wissenschaftlich am 
höchsten steht", noha sokszor kedvezőbb megvilágí-
tásba igyekszik Jeromost helyezni, mint a protest. theo-
logus. Ezután közöl Jeromos szerzetes biográfiáiból hár-
mat, nekrológjaiból egyeseket, homiletikai és dogmatikai 
irataiból is szemelvényeket, az egyes fajta iratokat szin-
tén jó bevezetésekkel látván el. A kötet LXXVI-j-497, 
azaz 573 lapra terjed és fűzve csak 4"80 M, kötve pedig 
5 60 és 6 1 0 M. 

A 16. kötet Augustinus nagyhírű munkájának, 
„De civitate Dei"-nek fordítása második kötetét tartal-
mazza, mely e mű 9—16. könyvére kiterjed. A fordító 
dr. Schröder Alfréd, dillingeni liczeumi tanár. (A kötet 
512 lap s ára fűzve 5 M, kötve 5*80 és 6 30 M.) 

A 17. kötet Ambrosius milanói püspök válogatott 
iratainak első kötetét adja, még pedig előbb egy 124 
lapra terjedő bevezetés után találjuk itt az úgynevezett 



Ezameroii hat könyvének fordítását Niederhuber J. E. 
dr., regensburgi főiskolai tanár tollából. (A könyv CXXIV 
és 293 = 417 laB s ára 4"50 M, kötve 5 3 0 és 5"80 M.) 

A 18. kötetben találjuk Augustinus válogatott művei 
hetedik kötetekép a híres Confessiones sikerült fordítását 
dr. Hoífmann Alfréd gimnáziumi tanár tollából. (X. ós 
378 lap. Ára 4 M, kötve 4"80 és 5'30 M.) A 19. Icötet 
ugyancsak Augustinus válogatott müveiből tartalmaz egy 
kötetet, még pedig az ő János evangéliumáról szóló elő-
adásának immár harmadik részét (az 55—124. előadást). 
A fordító dr. Specht Tamás dillingeni liczeumi tanár. 
(XIV és 392 lap. Ára 4"50 M, kötve 5'30 és 5'80 M.) 

Végül a 20. kötet Sulpicius Severus, Lerinumi 
Vincze és Nursiai Benedek müveinek a gyűjteménye. 
Első helyen ismerteti Bihlmeyer beuroni szerzetes Sul-
picius Severusnak életét és műveit s lefordítja Márton 
toursi püspökre vonatkozó iratait. Azután Branschen 
bonni egyetemi tanár rövid bevezetése után közli Leri-
numi Vincze ismeretes Commonitoriumát, a kath. hitnek ezt 
az összefoglalását sikerült fordításban. Végül találjuk 
még e kötetben Bihlmeyer szerzetes fordításában Bene-
dek szerzetesi szabályát, melyet a róla nevezett szerzetes-
rendnek adott. (E kötet X és 325 lap, ára 4 M, kötve 
4-80 és 5*30 M.) 

Ezen kötetek áttekintése meggyőzhet az „egyház-
atyák könyvtára" gyűjteményének jelleméről, olcsóságá-
ról, tudományos értékéről, úgy hogy joggal ajánlhatjuk 
újból mindazoknak, kiknek az egyháztörténet mívelése 
kötelessége és kedves foglalkozása. x. y. 

A világháború naplója. A Magyar Könyvtár ily 
czímű füzetsorozatából most már a VI. füzet jelent meg, 
a mely az 1915 márczius—áprilisi eseményeket foglalja 
össze. A háborúnak ránk, magyarokra nézve legfonto-
sabb része foglaltatik ebben a füzetben : a kárpáti had-
járatnak a mi javunkra való eldőlése s ezenkívül az 
összes harczterek eseményei, tengeren és szárazon egy-
aránt. Ezenkívül ez a füzet is számos érdekes czikket 
közöl haditudósítók és katonai írók tollából. A füzet a 
Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) czég kiadásában jelent 
meg; ára 60 fillér. 

Az orosz hadsereg züllése az orosz-japán hábo-
rúban. Dr. Vereszájev orosz orvosnak egy megragadó 
érdekességű könyve jelent meg e czímmel a Magyar 
Könyvtárban, Radó Antal vállalatában. Vereszájev mint 
egy orosz hadosztály tábori kórházának az orvosa vett 
részt az orosz-japán háborúban, könyvében háborús él-
ményeit írja le megragadó megfigyelő tehetséggel és 
ritka drámai alakító képességgel. Éles kritikával, plasz-
tikusan tárja fel azokat az okokat, a melyek az orosz 
hadsereg vereségéhez kellett, hogy vezessenek : a vezetők 
és katonák bűneit, a fegyelem, lelkiismeretesség és 
gondosság hiányát. A kiváló érdekességű füzetet Ruttkay 
György fordította gondos hűséggel, fordulatos magyar-
sággal. A Lampel R. (Wodianer F. és Fiai) czég ki-
adásában megjelent füzet ára 90 fillér. 

Karácsonyi üzenet. Mint már jeleztük, katona 
fiaink számára egy kis füzetben alkalmas karácsonyi 
ajándékot adunk a következő tartalommal: Lampérth 
Géza dr., a Petőfi-Társaság tagja írt egy szép karácsonyi 
verset, B. Pap Lajos egy kis rövid karácsonyi elmél-

kedést és Muraközy Gyula hangulatos alkalmi elbeszé-
lést. A füzetet a jövő hét folyamán fogja a konventi 
iroda szétküldeni, 

Az Út. Folyóirat a lelkipásztori munka számára 
novemberi (2-dik) száma a következő tartalommal jelent 
meg: Csendes óra. Ébredő tüzek. (R. L.) Igehirdetés. 
Kultusz. A bibliamagyarázatról. (Egyszerű bibliaolvasás-
hoz való textusok.) Beszédvázlatok. (1. Adventiek. 2. 
Újszövetség.) (R. L.) Vallásos nevelés Hogyan tanítsunk 
válást? (Alapvetés: A szülői ház jelentősége a vallás-
tanításban. A vallástanítás általános pedagógiai vonat-
kozásai.) (M. S.) Tanítások. Jónás története. (M. S.) 
Gyülekezeti munka, pásztorkodás, bel/misszió. A lelkipásztor 
munkája a háborúban. A gyülekezeti munka előfeltételei. 
(I. L.) Kalászok. Vinet a lelkipásztorról. Lapszemle. Szer-
kesztik és kiadják : dr. Imre Lajos, dr. Ravasz László, 
dr. Makkai Sándor. Megjelenik július és augusztus hó 
kivételével minden hónap 15 én. Előfizetési á r : egész 
évre 6 K, félévre 3 K. Szerkesztőség Kolozsvár, Bocs-
kai-tér 1. 

EGYHÁZ. 
A tiszántúli ref. egyházkerület közgyűlése nov. 

24—26. napjain volt Debreczenben dr. Baltazár Dezső 
püspök és gr. Dégenfeld József főgondnok elnöklete 
mellett. A püspök imája után a főgondnok mondott meg-
nyitóbeszédet, a melynek során üdvözölte Sass Bélát, az 
egyetem theol. fakultásának tanárát, a ki most tölti be 
tanári szolgálatának 25-ik esztendejét. — A közgyűlés 
nyugdíjazta Hajdú Zsigmond püspöki titkárt ós tudomásul 
vette, hogy helyére a püspök Futó András tápéi lelkészt 
nevezte ki. — A püspök jelentésében reámutatott arra, 
hogy mily nagy erőkontingenst adott a ref. egyház a 
létalapjában megtámadott államnak. Említette, hogy 
az iskolák államosítása alkalmával az állam nem miudig 
respektálja a szerződésben kikötött feltételeket. Igyp. o. 
Makón, a hol az iskolaköteles gyermekek 40 perczentje 
református, 29 tanító közül csak 12 református ! Meg-
emlékezett arról, hogy a vall. és közokt. miniszter meg-
tagadta a missziói lelkészek fizetésének kiegészítését és 
hogy még mindig nagy különbözet van az állami és 
felekezeti tanítók fizetése között. A statisztikai adatok 
szerint a híveknek csak 12%-a élt úrvacsorával és a 
hivatalos kimutatásban 1212 nazarénus és 2124 baptista 
van kimutatva! Debreczenben 300 leánynövendék jár 
róm. kath. felekezeti iskolába. —- Megemlékezett a Kál-
vineum megnyitásáról és arról, hogy a békés-bánáti 
egyházmegyében Verseczen, Nagylakon, Nagy szentmik-
lóson, Módoscsávoson, Karánsebesen alakultak anyaegy-
házak. — Konventi tagok lettek : Dávidházy János, Sass 
Béla, Sulyok István, Kiss Ferencz. György Endre, Dóczi 
Imre, Domahidy Elemér, Baksa Lajos. — A reformáczió 
400-ik évfordulójának megünneplése czéljából a közgyű-
lés az esperesi kar javaslatára elhatározta, hogy Debre-
czenben árvaházat létesít a hadiárvák számára, a refor-
mátorok emlékeiből kiállítást rendez és Jánosi Zoltán 
lelkész indítványa értelmében felállítja a „reformátorok 
tanszékét". — 25-én Erdős Károly lelkészképzőintézeti, 
Gáspár Albert tanítóképzőintézeti, Barcza József, Dókány 
Sámuel, dr. Benigny Gyula főgimn. tanárok tettek esküt. 
— Kiss Ferencz főjegyző javaslatára elhatározta a köz-
gyűlés, hogy tekintettel a kerület nagy nyomtatvány-
szükségletére nyomdát állít, illetőleg megkeresi Debre-
czen városát arra nézve, hogy nyonidavállalatát tegye 
közössé a kerülettel. A feladat megoldása czéljából be 



akarják vonni a MPIT.-ot is. — A főiskolai igazgató-
tanács előterjesztésére állandósította a gyűlés Varga Zsig-
mond doczenst és elhatározta a tanítóképző-intézetnek 
párhuzamos osztályokkal való ellátását. Á Debreczeni 
Prot. Lap szerkesztőségéről dr. Ferenczy Gyula lemon-
dott ; a lap szellemi és anyagi ügyeinek vezetését egy 
héttagú bizottság veszi át dr. Kun Béla vezetése mellett. 
Az egyházközségeket kötelezik a megrendelésre. A püs-
pöki körlevelek a lap mellékletén jelennek meg. Szóval 
hivatalos lap lesz a Debreczeni Protestáns Lap. 

Hírek az erzsébetfalvi egyházból. Az erzsébet-
falvi ref. hívek templom hiányában az áll. iskola torna-
termében tartották éveken keresztül istentiszteleteiket. 
A háború kitörésével azonban az iskolát katonaság fog-
lalta le s így a hívek helyiség nélkül maradtak. A hir-
telen jött baj elkerülésére ideiglenesen egy másik iskolai 
helyiséget, a polg. isk. tornatermét kérték el, a mit még-
is kaptak, de csak átmenetileg s azzal a megszorítással, 
hogy hétköznap, valamint vasárnap d. u. 5 órától kezdve, 
a terem elfoglaltsága miatt, azt soha nem használhatják, 
így abba kellett maradni az addig oly sikerrel folyt 
vallásos estélyeknek és szeretetvendégségeknek. Egy 
évig kellett szünetelni hely hiánya miatt a vallásosság 
mélyítésére szolgáló mindennemű összejövetelek tartásá-
nak, míg végre ez évben megoldást nyerhetett a helyi-
ség kérdése. Az egyháznak immár 60,000 koronát felül-
haladó templomalapja daczára templomépítésbe a háborús 
viszonyok miatt nem kezdhetett. Hanem e helyett az 
égető szükség kényszerítő hatása alatt mindössze 8000 
korona költséggel épített egy olyan imatermet, a mely a 
templom felépítéséig istentiszteleti helyül, a templom 
elkészülte után pedig, mint már ma is, vallásos esté-
lyek, szeretetvendégségek, konfirmácziói oktatás, ének-
kari, bibliaolvasói összejövetelek stb. tartására alkalmas 
evangelizálótermül fog szolgálni. És hogy ezen czéljá-
nak mennyire megfelel, azt a gyülekezet tagjai már ma 
is áldásosán érzik. Nagy Ferencz esperes áldóiinádsá-
gával még csak a nyár folyamán szenteltetett fel a kü-
lönben szemre is elég tetszetős s külön karzattal is bíró 
imaterem s íme falai között máris a legintenzívebb egy-
házi élet folyik. A rendes vasárnapi kettős istentiszte-
leten kívül október 7-ike óta minden csütörtökön szóló, 
karének, szavalat, felolvasás és bibliamagyarázatból álló 
vallásos-estély tartatik, a melyet a hívek folyton foko-
zódó buzgósággal látogatnak. Ezenkívül minden hónap-
ban egyszer még külön vasárnap este 6 órakor is tar-
tatik szeretetvendégség helyett vallásos-estély. Hetenkint 
kétszer a Ref. Egyházi Énekkar tartja énekóráit. Az 
Énekkar, mely már néhány éve fennáll, most szintén 
megerősödött, a mennyiben az erzsébetfalvai zeneiskola 
róm. kath. vallású igazgatója. Dreiszinger Ferencz úr, 
önként és buzgóságból végzi a karvezetés munkáját 
olyan eredmény, hogy az Énekkar vallásos énekei mű-
vészi előadása a híveknek nagy lelki gyönyörűségére 
szzlgál. Minden szombaton délután konfirmácziói szö-
vetség óra, 4—2- a leányok, 6—7-ig az ifjak részére. 
Az összejöveteleken a már komfirmáltak jönnek össze 
bibliaolvasás és épülés czéljából, körülbelül 50—50-en 
egy-egy alkalommal. És a mit legelői kellett volna em-
líteni, a minden vasárnap reggel már évek óta tartott 
és vezetett vasárnapi iskola, mely az új helyiségben, a 
virágzás útjára lépett. Százon felüli kisebb nagyobb 
gyermek gyűl ilyenkor össze s a lelkész harmónium 
vezetésével gyönyörűséggel éneklik a szebbnél szebb 
vallásos énekeket s szívják magukba a közösen föl-
olvasott bibliai részeknek a gyermekek felfogása szerint 
megmagyarázott értékes tanulságait. 

A heves-nagykunsági ref. egyházmegye gondnoka, 
Horthy Szabolcs, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye fő-
ispánja az északi harcztéren hősi halált halt. A gond-
noki szék betöltése a közel jövőben történik. Az egy-
házmegye közönségének figyelme érdemes férfiú felé 
fordult. Győry Lajos esperes vezetése mellett egy több 
tagú küldöttség jelent meg Némethy Károly v. b. t. t. 
államtitkár, a budai parokhiális kör gondnoka előtt és 
kérte őt a szép tisztség elfogadására. Az államtitkár 
kedvező választ adott s megválasztása bizonyára egy-
hangú lesz. Az államtitkár atyja debreczeni lelkész volt. 

Segítség. Az áldásosán működő Ev. Egyetemes 
Gyámintézet elnökei, Bognár Endre és báró Láng Lajos, 
meleghangú felhívást bocsátottak ki az ellenség által 
feldúlt ev. gyülekezetek felsegitésére. Az összes ev. 
gyülekezetekben gyűjtéseket rendeznek erre a czélra, 
bizonyára jó eredménnyel. 

A dunántúli ref. egyházkerületben is megtörtént 
a harangok összeírása. 550 harangot ajánlottak fel ön-
ként a kerület gyülekezetei hazafias czélra. 

A pesti ev. magyar egyház mult hó 21-én rend-
kívüli közgyűlést tartott, a melyen dr. Wagner Géza 
udv.rtanácsost örökös tiszteletbeli felügyelővé, helyére 
Magocsy-Ditz Sándor egyetemi tanárt felügyelővé és báró 
Radvánszky Albertet másodfelügyelővé választották. A két 
új felügyelőt az elnöklő Kaczián János esperes üdvö-
zölte. 

A Kálvin Szövetség felolvasó délutánja Nagykörö-
sön. Ez évadban második vallásos délutánját november 
28-án rendezte a Kálvin-Szövetség a főgimnázium torna-
csarnokában, melynek legutolsó helyét is zsúfolásig meg-
töltötte a leginkább nőkből álló közönség. Az 54-ik dics. 
első versének eléneklése után Danóczi Antal tanár imád-
kozott s olvasott a bibliából egy, az adventre vonatkozó 
alkalmi részt. Schneider Mátyás főgimnáziumi tanár ol-
dasott fel igen érdekesen Bismarckról, mint meggyőző-
vésből buzgó prot. keresztyénről. A polgári leányiskola 
növendékei a „Rajna őré"-t énekelték. Darabos Balázs 
VIII. oszt. tanuló szavalt s Patonay Dezső, a Kálvin-
Szövetség egyházi elnöke mondott záró beszédet. Ebben 
ecsetelte azt a súlyos veszteséget, mely a Kálvin-Szövet-
séget is érte Huszár György tanár hősi halálával, mert 
a boldogult egyik lelkes tagja volt a szövetségnek s 
több ízben tartott felolvasást a vallásos délutánokon. 
Indítványára az ezen alkalommal begyűlt önkéntes per-
selyes adakozás 64 K-nyi összegét a „Huszár György 
emlékalapítvány" növelésére adja oda a Kálvin-Szövet-
ség. Ugyanennek az emlékalapítványnak a gyarapítására 
a nagykőrösi jótékony nőegyesület 500 K-át szavazott 
meg buzgó titkára érdemeinek hálás elismerése jeléül. 

Adomány. A vak katonák bibliával való ellátására 
Galambos László lelkész 10 K-át küldött, mint a rétéi 
egyház adományát. Ezzel együtt 273 K érkezett erre a 
czélra 

Adományok. A katonák vallásos irataira újabban 
a következő adományok érkeztek: az erzsébetfalvai 
ref. egyháztól a vallásos estélyen begyűlt perselypénz 
7'18 K, Veres Bálintné Erzsébetfalva 1 K, Marjay Ká-
rolytól Mezőtúrról vallásos estélyeken begyűlt perselypénz 
43'30 K („Karácsonyi üzenetre"). Összesen 50'48 K. Be-
gyűlt eddig 10,028-56 K. 

ISKOLA. 
Sass Béla jubileuma. A debreczeni egyetem theol. 

fakultásának tanára, Sass Béla; most töltötte be tanári 
szolgálatának 25. évét. A jubilánsnak az egyházkerületi 



közgyűlés alkalmával meleg ünneplésben volt része. 
A volt tanítványok tisztelgő küldöttségét maga a püspök 
vezette az ünnepelt elé. Tiszteletére ünnepi bankett volt. 
A hálás tanítványok „Sass Béla-alapítvány" gyűjtésén 
fáradoznak. A jubiláló tanárt, a ki az egyházi adminisz-
tráczió terén is mint zsinati és konventi jegyző olyan 
kiváló szolgálatot teljesített, melegen üdvözöljük! 

Családi pótlók és szabályszerű lakbér. A dunán-
túli egyházkerület megadta a pápai főiskolai tanároknak 
1915. június 1-től az állami tisztviselőknek járó családi 
pótlékot és szabályszerű lakbérilletményt. 

Köztartások. Megnehezült felettünk az idők járása. 
Legtöbb helyen ugyan felemelték néhány perczenttel a 
járulékokat, de mi ez az 50—100 vagy még több 0/o_os 

áremelkedésekkel szemben. Mind a sárospataki, mind a 
pápai főiskolák is bocsátottak ki felhívásokat a gyüle-
kezetekhez a nehéz helyzet enyhítésére. Örömmel látjuk, 
hogy a felhívások visszhangra találtak és a Dunán túl is 
már közel 2000 K gyűlt össze erre a czélra. Kitelik 
már ebből is néhány konviktusi ebéd. 

Gyászemlékünnepséget rendez a nagykőrösi ref. 
főgimnázium és fentartótestülete hősi halált halt kiváló 
derék tanára, Huszár György emlékére decz. 11-én dél-
előtt féltizenegy órakor a ref. templomban. Az ünnepség 
sorrendje : 1. Himnusz, énekli a gyásztisztességtevő gyü-
lekezet. 2. Emlékbeszédet mond dr. Kovács Lajos igaz-
gató. 8. Horváth József főgimn. tanár alkalmi költemé-
nyét szavalja. 4. Gyászdalt énekel a főgimn. tanulók 
énekkara. 5. Megemlékezést olvas fel Soós Ferenez VII. 
oszt. tanuló. 6. Danóczi Antal költeményét szavalja. 7. 
Szózat, énekli a közönség. 

Alapítvány. Nagykőrösön dr. Kökény Dezső ügy-
véd, s a ref. egyház főgondnoka a doberdói fensíkon 
júl. 19-én hősi halált halt egyetlen testvére, Kökény 
Kázmér emlékének megörökítésére öt drb 100—100 K-ás 
hadikölcsönkötvényből álló alapítványt tett a főgim-
náziumnál. Az évenkénti szelvények kamatát a főgim-
názium olyan ref. vallású növendéke kapja, „a ki jó 
magaviselete és kellő előmenetele mellett viselkedésével, 
cselekedeteivel, dolgozataival, vagy nyilvános szereplé-
sével a többi növendékek fölött kiemelkedő tanújelét 
adja a magyar haza iránti lelkes szeretetének, vagy ref. 
vallásához való erős ragaszkodásának és vallásos ér-
zületének, vagy a fiatal lélek díszeit képező egyéb nemes 
erényeknek és lelki tulajdonoknak, minő például a szi-
gorú kötelességtudás, a felelősségérzet, a minden körül-
mények közti megbízhatóság, a jellemszilárdság, az elöl-
járók, feljebbvalók, tanárok iránti tisztelet s a szülők 
tisztelő megbecsülése, a hozzájuk való ragaszkodás, 
vagy az önzetlen testvéri szeretet". 

Nagykőrösön november 23-án temették el Somogyi 
József ügyvédet, kinek a mult évtizedekben Szolnokon 
volt elsőrangú keresett irodája s ki az ott alakulóban 
lévő ref. egyház szervezésében jelentős szerepet vitt. 

Halálával a nagykőrösi ref. főgimnázium javára esedékes 
lett az a 4000 K-ás ösztöndíjalapítvány, melyet a most 
elhunyt Somogyi József édes anyja, özv. Somogyi Jó-
zsefnél Ádám Erzsébet (néhai Ádám Mihály vezsenyi, 
Ádám György apostagi lelkészek testvére, Ádám Kálmán 
esperes és testvérének nagynénje) tett évekkel ezelőtt 
végrendeletileg. A ref. egyház is 2000 K sírgondozási 
alapítvány birtokába jutott most. 

EGYESÜLET. 
Lemondás. Mint a Mustármag deczemberi számából 

olvassuk, dr. Szabó Aladár, a Bethánia-Egyesületnek 
megalakulása óta elnöke, erről a tisztéről lemondott és 
az egyesületből is kilépett azzal az indokolással, hogy 
jobban szolgálhatja az evangélium ügyét, ha mint lelki-
pásztor az összes ev. egyleteket támogatja és mint 
munkás tag, egyikben sem foglal helyet. Az elnöki 
teendőket egyelőre dr. Kováts Lajos ügyvezető elnök 
látja el. 

A budapesti Dávid Ferenez Egylet 1915 decz. 
4-én (szombaton) d. u. 6 órakor az unitárius templomban 
(V., Koháry-u. 4) felolvasó ülést tartott a következő 
műsorral: 1. „Adagio": írta és orgonán előadta Krausz 
Ervin zenetanár. 2. Imát mondott Józan Miklós esperes. 
3. Elnöki megnyitót tartott Ürniössy Miklós ny. min. 
tanácsos. 4. Niels W. Gade: Ária. May-Münster Kornélia 
operaénekesnő. 5. Párhuzam és ellentét Krisztus és 
Buddha között. írta és felolvasta Zoltán Sándor unit. 
lelkész. 6. Verdi: Ima. May-Münster Kornélia opera-
énekesnő. 7. Zárójáték — orgonán Krausz Ervin zene-
tanár. A perselygyűjtés a vak katonák javára történt. 

A Budapesti Ref. Ifjúsági Egyesület f. hó. 5-én 
taitja közgyűlését; 8-án este 6 órakor lesz a hálaadó 
istentisztelet a Kálvin-téri templomban, ezt követőleg 
családi estély lesz a Ráday-utczai díszteremben. Mind-
ezekről a jövő számban. 

GYÁSZROVAT. 
Yiczián Antal nv. miniszteri tanácsos, a veresegy-

házi ref. egyházközség volt főgondnoka 46 éves korában 
Budapesten meghalt. A temetési szertartást Nagy Ferenez 
esperes végezte. 

Mrva György, a petrőczi (Bács m.) evang. gyüle-
kezetnek 56 éven át volt lelkésze, életének 79. évében 
elhunyt. 

Áldott legyen emlékezetük! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
M. J . D—a. Megkaptuk, jön. Az illető ügyben eljárunk és 

levélben'^válaszolunk. — K—y. S—r. P—gh. Köszönettel vettük 



a jövő számban. — Y— y. (Sry—gj. Köszönet, egy kis türelmet! 
— Y. E. F—d. Megkaptuk, az egyik már másutt, más fordításban 
megjelent. Az Élet Könyvébe küldött jön. Köszönet! 

Felelős szerkesztő: B. P a p I s tván . 

HIRDETESEK. 

n X X n g ő z ü z e m r e b e r e n d e z e t t csász. 
i \ t L ' v i J C t \ " I I Vf és kir . udvar i 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. 

\ 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 
irban teljesít . Orgona jókarban tartását el-
rállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra dí jmentesen szolgál. :: 
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Pénzét visszafizetem, ha 

tyúkszem, szemölcs, 
börkeményedéseif 
„ R i a - b a i a c s a m " 3 nap alatt gyökerestül ki 
nem irtja. Ezrekre menő hála- és köszönöiratok. 
Ára I k o r . , 3 tégely 2tya k o r o n a . 
Ria-művek Kassa, I. Postafiók 12/P 
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E R Z S É B E T R I R Á L Y N E S Z Á L L Ó 
Budapest, IV. Ker., Egyetem-utcza 5. szám. 
Régi jó h í r n ev ű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központ jában . A mult évben ú jonan épült m i n d e n modern 
kényelemmel felszereU ha temele tes házzal bővül t . — Szoba-
árak 3 koroná tó l . Szabó Imre , szállodás. 

PAPI ES POL-
öaRI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

®®®® ®® ®®® ®® @®® ®® ® ® ® ® ® ®®® ®® 
® ® 
® Lelkész és vallástanár, tanár és ® 
© tanító urak rendeljék meg és @ 
® terjesszék ® 
® a hívek és a tanítványaik között az ® 

I É B R E S Z T Ő 
© képes keresztyén szépirodalmi, csa-
® ládi és ifjúsági havi folyóiratot. © 
| Szerkeszti: g 
® M E G Y E R C S Y B É L A . ® 
§ Előfizetési díja egy évre 2 kor. §> 
® Az Ébresztőnek minden keresz- ® 
® tyén családhoz és minden ke- ® 
® resztyén ifjúhoz el kell jutnia, ® 

hogy a nemes szépirodalom J 
® szárnyain minden olvasójának <§> 
® lelkébe bevigye a keresztyén ® 
® magyar nemzet hatalmas gon- ^ 
® dol'atát. ® 
® Előfizetéseket elfogad és mutatvány- <§ 
® számot ingyen küld a kiadóhivatal: ® 
® ® 
® Budapest, VIII., Főh. Sándor-u. 28. ® ® ® 
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®® 

!! Legújabban megjelent könyvek!! 
Ára K 

Hitünk hőse i a XVI. s z á d a d b a n : írta dr. Pruzsinszky 
Pál , 3 — 

Akarsz -e d i a d a l m a s k o d n i . írta C. Skovgaard-Peter-
sen, fordította báró Podmaniczky Pál 3.— 

A va l l á s é l e te . írta dr. Szöts Farkas 3.— 

Koszorúfüzetek: 
201. A t u d á s f á j a . írta Takács Mihály —.08 
20-a. Az e l e t beszédiböl. Irta V. bipos Ida . . . —.08 
203. Utolsó ó r á b a n . írta Ujlaky Vilma —.08 
204. A j a p á n o k apos to la . Irta Marjay Károly . . —.08 
205. Szabados Jo lán . írta Szabó Miklós . . . . —.08 
206. Az ö r e g ember . írta Lengyel Gyula . . . . —.08 
207. A kik a z Is tent s z e r e t i k . írta Pej ér Endre . —.08 
208. Az i g a z i i s ten t i sz te le t . írta Kirner A. Bertalan —.08 
20lJ—210. Egyiptomi József . Irta Bitay Béla . . . —.16 
211. Az az egy is eleset t . írta Kiss Géza . . . . —.08 
212. Izsák. írta Bitay Béla —.08 
213. A h é t p e c s é t e s k ö n y v . írta Bitay Béla . . . —.08 
214. Élet a h a l á l b a n . írta Marjay Károly . . . . —.08 
215. Napoleon va l l ás té te le . írta Marjay Károly . . —.08 
216. Husz J á n o s . írta báró Podmaniczky Pál . . . —.08 
217. A h a z a i , föld. Irta Lengyel Gyula —.08 
218. J a n c s i . írta Losonczy Lajos —.08 
219. Aes J a n e s i . írta Szabó Miklós —.08 
220. H e r m á n Ottó. írta Gönczy Miklós —.08 

Szíves megrendeléseket Kér 

Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatala 
Budapest, V. ker., flkadémia-uteza 4. sz. 



Nagyságos Asszonyom! 

Czégem által évente rendezett nagy 

karácsonyi vásár 
ez évben is november hó 10-én vette kezdetét 

Mintagyűjteményem 
ezúttal is szokott dús és ízléses választékban 
van összeállítva. Élőbben i nagy terjedelmű be-

vásárlásaim révén 

óriási választék és raktár 
áll tisztelt vevőim rendelkezésére őszi és téli 
divatkelmék, tegethof és fekete kosztűmkelmék, 
téli és nyári mosókelmék, selymek, bársonyok, 
kötött árúk, vászon- és fehérneműekben. Kérem 
a mintagyűj teményt minél sürgősebben ingyen 

és bérmentve kérni. 

A karácsonyi mintagyűjteményt a követ-
kező csoportok szerint tessék kérni : 

1. Tartalmazza: a kosztűmkelmék remek válasz-
tékát. 

2. Tartalmazza: a blúzok, pongyolák, ruhaaljak, 
leánykaruhák, háziruhák elkészítéséhez meg-
felelő kelmék és bársonyok mintáit. 

3. Tartalmazza: a tegethof és fekete kelmék 
mintáit. 

4. Tartalmazza: a mosóbarchetek és mosóflanellek 
teljes választékát. 

5. Tartalmazza: a nyári mosók, grenadinok, szaté-
nok, zefirek és kretonok mintáit. 

6. Tartalmazza: a fehérnemű-osztály, vászon, sifon, 
zsebkendő és asztalnemű-minták, menyasszonyi 
kelengye költségvetéseit és az ábrás fehérnemű-
ár jegyzéket. 

7. Tartalmazza: a teljes postacsomag-gyűjteményt, 
mely az összes mintákat magában foglalja. 
Többféle czikkek rendelésénél ajánlatos a posta-
csomaggyűjtemény meghozatala. 

F Í C f V P l m ^ ' 7 t p f p Q Engedje meg, hogy szíves figyel-
ö J 1 v z - i v i v o . m é t felhívjam a nagy árúhiányra 

•és azon körülményre, hogy a gyárakból való árú-utánrendelés 
lehetetlen, úgyszintén a postaközlekedés nehéz és késedelmes 
voltára. — Nagyon kérném tehát szíves megbízásait minél előbb 
eszközölni, hogy mindezen körülmények daczára, míg készletem 
tart, a megszokott pontos és figyelmes kiszolgálásban része-
-síthessem. 

Kitűnő tisztelettel 

Stern József 
csász. és kir. udvari szál l í tó 

Budapest , IV., Kálvin-tér 1. 

HÁBORÚS ÚJDONSÁGOK! 

„Jöjjön e l a Te országod!" 
Egyházi beszédek a világháború idejéből. írta J á n o s i 
Z o l t á n . Ara fűzve 3 K . Vászonkötésben 5 K. Portóra 20 f. 

Isten igé je a háborúban. 
Templomi beszédek néhány imádsággal. írta F ü l ö p J ó -

z s e f . Ára 3 K 50 f. Portó 20 f. 

Tábori énekeskönyv. 
Ref. katonafíaínk részére. Összeállította U r a y S á n d o r . 
Ara 36 f, 10 darab megrendelésénél 32 f, 100 darab meg-

rendelésénél 27 f. 

Isten a mi erősségünk. 
Egyházi beszédek a nagy háború idejéből. írta B o k r o s s 

E l e k . Ára 1 K. Portó 10 f. 

Háborús idők imádságos 
könyve. 

írta S z o l n o k y G e r z s o n . 3-ík kiadás. Ára vászon-
kötésben í K. 10 darab megrendelésénél 90 f, 100 darab 

megrendelésénél 75 f. 

HEGEDŰS ÉS SÁNDOR 
"l^ZUZtt DEBRECZENBEN. 
HaphatóK: 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Biztosításokat elfogad tüz-, jégkár és betöréses lopás 
ellen, úgyszintén az e m b e r életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös feltételek mellett. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok d í j a rányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 14 év alatt a tagok hétszer részesültek az 
üzlet feleslegéből közgyűlési határozat értelmében díjvissza-
térítésben. 

Biztosítási a jánlatok 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 ko rmány hozzájárulásával 2,550.760 K 
Tartalékok 4,461.015 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett tűzkárokban 15,050.000 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett jégkárokban 7,072.000 K 
Biztosított érték tűzben 1914. évben . . 960,000.000 K 

,, jégben „ „ . ' . 63,500.000 K 
Életű/Jet állománya 19,013.428 K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„GONDVISELÉS" 

Országos Közp. Segélyző-Társulat Budapest, IX., 
Kálvin-tér 10., mely társula t 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 
nélkül. 



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

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 maoyai — villamos erőre berendezett — hangszergyár. 

STOWASSER J, 
Budapest, II,, Lánczihd-u. 5. sz. Gyár: flntöház-u, 2. sz, 
Továbiá ajánlja sajátgyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

Hangíokozó gerendai s , y
b á

á ; ; 
mely hegedíi, 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 

Kivilel nagyban = = = = = 
és kicsinyben. 

Telefon 81—20. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és k i t ű n ő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mi l l ió korona 
évi árú forga lommal . 

Háborús egyházi beszédek. 
Bodor. Isten igéje a világháborúban . . . 3.— 
Bokross. Isten a mi erősségünk . . . . 1.— 
Fülöp József. Karácsonyi és évfordulói be-

szédek és imák. Háborús időben. . . . 1.60 
— Isten igéje a világháborúban. Templomi 

beszédek néhány imádsággal 3.50 
Jánosi. Jöjjön el a te országod. Egyházi be-

széd 3.— 
Kiss József. Egyhá-i beszédek a világháború 

idején 3.40 
Lencz. Beszédek és imák. II. kötet . . . 5.— 
Lukácsy. ímé hamar eljövök 1.80 
Szabó S. Zsigmond. Krisztus a világosság 

és békesség fejedelme. Karácsonyi egyházi 
beszéd —.40 

Szappanos. Istenre bízom magamat . . . 3.— 
Szüts. Egyházi beszédek tekintettel a háborúra 1.20 
Városi Zoltán. Karácsonyi gyermekistentisz-

telet versekkel és egyházi énekekkel . . —.30 

Utolsó órák! 
Halotti búcsúztatók különböző alkalmakra 

Irta Bocskor Ferencz 
a l s ó n y é k i ref . k á n t o r t a n í t ó 

Ára 4-50 K 

Prot. papok és hitoktatók zsebnaptára 1916 1.40 
Protestáns árvaházi képes naptár 1916 . —.60 
Magyar keresztyének naptára 1916 . . . —.60 

Kaphatók: 

Kókai Lajos könyvkereskedésében 
Budapest, IV., Kamermayer Károly-utcza 3. szám. 
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PROTESTÁNS 

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 : ' 
BILKEI P A P ISTVÁN. 

Társszerkesz tók: 
pálóczi Horváth Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, 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 Éle t Könyvéből : A vigasztalás. Vincze Elek. — Vezércz ikk: Az ifjúságért, p. — Bel fö ld : Az adócsökkentési 
segélyakczió deczentralizálása. Dr. Benedek Zsolt. — Külfö ld : Magyar egyházi gyűlések Amerikában. Kalassay Sándor. 

— Irodalom. — Egyház . — Iskola. — Egyesüle t . — Pályázat . — Hi rde tések . 

Az Élet Könyvéből. 

A vigasztalás. 
„Miért csüggedsz el, lelkem, 

és miért nyugtalankodol ben-
nem ? Bízzál Istenben, mert 
még hálát adok én néki, hogy 
ö . . . az én Istenem." 

42. Zsolt. 12. 

Van a vigasztalásnak egy fajtája, a mit igazán 
nehéz elviselni. A készen tartogatott részvétnyilatkozatok 
áradata ez. Szomorú dolog, ha a sziv mély sebét sza-
vakkal akarjuk behegeszteni; fölszakadnak azok a szavak 
a sebről, mint a flastrom, ha még el nem állt a vér. — 
Mikor azok a kedves szemek örökre lezáródtak, kinek 
volna bátorsága, sőt kinek volna lelke ráerőszakolni a 
sajgó szívre ezeket a szavakat: „Mind jó, a mit Isten 
tészen" ? Ugyan melyik gyászoló család tudná elismerni, 
hogy a mi néki oly kimondhatatlan fájdalmat okozott, 
az egyszersmind jó is ? Az az igazság, a mi ezekben a 
szavakban rejlik, csak fönt, magasan, a hitnek a csú-
csán képes gyökeret verni. A ki tehát a sebzett szívű 
embernek nem tud egyebet mondani, csak ezt: „Mind 
jó, a mit Isten tészen", az annyi, mintha azt mondaná: 
többé sose szállj alá a völgybe, hanem menj a csúcsra 
s gyűjts havasi gyopárt. De hát ép ez az, a mire az 
ember a fájdalom pillanatában képtelen. 

Igazi vigasztalást nem a szó, hanem az erő nyújt. 
Még pedig nem az az erő, a melyik a fájdalmat elvisel-
hetővé teszi, — erre a közönyösség is képes; hanem az 
az erő, a mely élő kapcsolat létesítésére is képes, a 
melyik a halál pillanatában ellen tud mondani e szörnyű 
hatalmasságnak: „Nem hiszek benned!'" A melyik új, 
igazi életet tud létesíteni az elköltözöttel. Csak a halál 
után, helyesebben : a halál ellenére is létező életbe vetett 
hit tud igazi vigasztalást nyújtani. 

Azok a megszokott vigasztaló szavak: „mily jó, 
hogy ily könnyen elcsendesült", „ki tudja, nem lett 
volna-e rosszabb, ha megmarad", „sosem fogjuk elfelej-

teni" s a többi mind, a mivel a baráti jóindulat alkal-
mas, értéktelen hiábavalóság a fájdalom erejével szem-
ben. Csak ott lehet vigasztalni, a hol világos a tudat, 
hogy kedveseink igazi életének: a szeretetének a halál 
mitsem ártott. 

Különösen őrizkedjünk a me^vigasztalástól. Valami 
fájdalmas, a mit az élet ebben az irányban produkál. 
A fájdalom fájdalom marad, a mit nem lehet, de nem 
is szabad szavakkal e/simogatni. Hiszen ép azok ragasz-
kodnak legjobban a fájdalmukhoz, a kik a legmélyebb 
sebet hordozzák a szívükben. Ez az ő csöndes szentélyük, 
a mit tőlük elrabolni senkinek sem szabad — szavakkal 
legkevésbbé. Már pedig, a hol a fájdalom szent, ott a 
vigasztalás csirája rejlik. Mert vigasztalni annyi, mint a 
fájdalmat átformálni, megszentelni; nem elfelejteni, ha-
nem az emléket elevenen tartani, szilárdan megőrizni. 

Ugy-e, milyen érthetetlennek tetszik az első pilla-
natra? De hát minden igazi nagy dolog érthetetlen kez-
detben. Az olyan boldogság, a mely nem nagyobb, mint 
mi magunk, nem igazi boldogság. Az igazi vigasztalásnak 
is túl kell emelkedni rajtunk, túl minden imádságunkon, 
túl még az értelmünkön is. Hogy n maradjon egyéb 
tennivalónk, mint hogy igyekezzünl belenőni. A mint 
bele kell nőni az életbe, ép úgy a v.gasztalásba is. Mert 
a vigasztalás is élet; új, erőteljes és bensőségesebb élet 
azokkal, a kiket holtaknak mondanak, de a kik sokkal 
inkább élők, mint mi magunk. 

Csak az tud igazán vigasztalni, a ki maga az élet: 
Isten. Az emberek mindnyájan csak „nyomorult vigasz-
talók". (Jób 16 2.) 

S jól is van ez igy. Nagyon jó az, hogy minden 
vigasztalásunk összetörik már az ujjaink között. Legalább 
megtanuljuk, hogy arra az egyetlen, igazi vigasztalóra 
tekintsünk. „Miért csüggedsz el, lelkem, és miért nyug-
talankodol bennem ? Bízzál Istenben, mert még hálát 
adok én néki, hogy ő . . . az én Istenem" — és az én 
vigasztalásom. 

P. Jáger után Vincze Elek. 



AZ IFJÚSÁGÉRT. 
A mult héten volt a Budapesti Ref. Ifjúsági Egye-

sületnek „nagy hete". Huszonnegyedik közgyűlését tar-
totta. Jövőre már fennállásának 25-ik évfordulóját ünne-
pelheti. Innen-onnan már egy negyedszázada lesz, hogy 
ezt az egyesületet itteni buzgó férfiak megalkották; 
olyanok, a kik már akkor belátták, hogy kell valamit 
tenni, kezdeményezni ifjúságunkért azon nagy, minde-
nütt bevált elv alapján, hogy az ifjúságot az ifjúság 
által kell evangelizálni; hogy fel kell használni az ifjúi 
üde lelkesedést, tetterőt, munkakedvet a legmagasabb 
ideálok utáni törekvésre és ezek megvalósításának mun-
kájára, mert csak ezáltal lesz az ifjúság igazán a haza 
és az egyház termőfáján gyümölcsöket ígérő virág, lesz 
erős, edzett a hitben, önfegyelmezésben — testben, lé-
lekben. 

De ha ezt már 24 évvel ezelőtt belátták egyesek 
és megalkották azt a szervezetet, a mely a nagy czél 
elérésére mindenütt a legalkalmasabbnak bizonyult, meny-
nyivel nagyobb buzgalommal kell hozzáfognunk az ifjú-
ság örök alapokon in ugvó ker. neveléséhez most, a 
mikor az ifjúság a nemzet és egyház számára százszoros 
értékű tőkét, kincset képvisel. 

És azután ne áltassuk magunkat. Mert ha azt kér-
dezzük, hogy milyen hatással van az itthonmaradt, ser-
dülő ifjúságra a háború, úgy erre a kérdésre, félretéve 
a banális frázisokat, az egybehangzó vélemény szerint 
nem lehet mást mondani, mint azt, hogy rossz hatással. 
Hazai és külföldi lapokban olvassuk, hogy a nagy há-
borúnak nem annyira fény-, mint inkább árnyoldalai 
vetődnek reá az ifjúság lelkére. Hogy miért, annak 
többféle oka van: az apák, tanítók, tanárok nagy része 
a háborúban ; hány nevelő, fegyelmező kéz hanyatlott le 
és bénult el örökre. És azután itt vannak közel a háború 
szülte bűnök: az emberi lélek elvadulása, az önzés, 
léháskodás, amelyek az ifjú lelkekre igen sok esetben 
nagyobb hatással -vannak, mint a hősiesség, önfeláldozás 
erényei, melyekkel az apák és idősb testvérek ott a 
távolban tündökölnek. És azután az itthonmaradtak, a 
legveszedelmesebb korban lévők a 13-—14 évesek kép-
viselik most városban, faluban egyaránt az ifjúságot, 
övéké a vezető szó és szerep. 

A kérdés tehát ez: nem kellene-e most az egy-
háznak hatványozott felelősségérzettel és erővel mun-
kába venni az ifjúság lelkigondozását városban és falu-
ban egyaránt?! A mult héten a Lipcsében megjelenő 
nagy német illusztrált világlap vezérczikke is ezzel a 
nagy problémával foglalkozott abból az alkalomból ki-
folyólag, hogy a casseli hadtest parancsnoka szigorú 
rendeletet bocsátott ki az ifjúság erkölcsi nevelése, fe-
gyelmezése érdekében és szép, lelkesítő szavakkal for-
dult magához a serdülő ifjúsághoz is, melyben reámu-
tatva a tengernyi véráldozatra, óva inti őket, hogy kerüljék 
a nagyzolást, a testet, lelket beszennyező szórakozásokat, 
piszkos kö.iyveket, tisztátalan cselekedeteket és buzdítja 

őket, hogy szorgalmukkal, becsületességükkel szolgálja-
nak segítségül és vigasztalásul bánkódó és gyászoló 
anyáiknak és ifjabb testvéreiknek. „Úgy forgolódjatok, 
hogy a háborúból megtérő atyáitok, a kik számotokra a 
hazát megvédték, ne elvadult, fegyelmezetlen, hanem 
dolgos, minden jóra kész és alkalmas ifjúságot találja-
nak!" A kemény német katona szavaiban egy egész 
programúi és az ifjú lelkekre is hatásos indokok egész 
tárháza. 

És a mikor ifjúságról szólunk, akkor értjük az 
egészet. Mert ki tagadhatná, hogy itt felülről lefelé hat a 
méreg. Az, a mi ott fenn a felső rétegekben élő ifjúság 
lelkében történik, mindenféle „izmusok" behatása alatt, 
az nem marad hatás nélkül azokra, a kik ott lenn a falu. 
poros vagy sáros utczáin duhajkodnak. 

Az, a minek az adventjeért buzgóságunkat össze-
téve imádkoznunk és minden erőnket megfeszítve, dolgoz-
nunk kell, az, hogy jöjjön el mindenhová, egész egy-
házunkba egy „nagy hét": az az idő, a melyben fel-
ébred bennünk a munkára indító nagy felelősségérzet 
ifjúságunkban rejlő nagy értékeknek, drága kincseink-
nek gondozása, megtartása iránt. p. 

BELFÖLD. 

Az adócsökkentési segélyakczió deczentrali-
zálása. 

A református egyházi III. törvényczikk végrehajtása 
tárgyában kelt 92/1907 ápr. konventi határozat kimon-
dotta, hogy „a végrehajtó-bizottság segélyezési javaslatai 
fölött az egyetemes konvent határoz és a segélyösszegek 
csak a konvent döntése után folyósittathatnak". 

Az alábbiakban — csak vázlatosan — azzal a 
kérdéssel kívánunk röviden foglalkozni, vájjon az adó-
csökkentési segélyeknek az egyetemes konvent által való 
megállapítása a jövőben fenntartassék-e. 

Ennek a kérdésnek az a körülmény adja meg az 
aktualitását, hogy a segélyezésnek 1908 január 1-ével 
kezdődött első tíz éves cziklusa lejáró félben van s a 
segélyeknek az 1918 január l-ével kezdődő új cziklusra 
szóló új megállapításának, vagy legalább az ehhez szük-
séges előmunkálatoknak az ideje elérkezett. 

Sajnos, a konvent jegyzőkönyvei nem világosítanak 
fel arról, mily okok tették szükségessé, vagy kívánatossá, 
hogy a segélyek megállapításának jogát az egyetemes 
konvent magának tartsa fenn, azonban már a III. törvény-
czikk zsinati tárgyalása során mint hallgatag megálla-
podásra van utalás arra, hogy az elviselhetetlenül nehéz 
egyházi adóterhek csökkentésére megindított nagy ak-
czió egy helyről, a konventről intéztessék. 

Ezt az egy helyről való központi intézést az ak* 
cziónak teljesen újszerűsége tette bizonyára szükségessé, 
mert csak ily módon lehetett remélni, hogy ennek a 
bonyolult és szövevényes akcziónak egysége és egy-
öntetűsége annyira, a mennyire csak lehetséges, meg-



óvassék s bizonyára ennek a közmegállapodásnak nem 
utolsó indoka volt az, hogy ily módon lehetett a dunán-
túli egyházkerület nagyérdemű főgondnokának, az eszme 
megpendítőjének és megteremtőjének közreműködését 
az egész akczió végrehajtása számára megnyerni. 

A ki az adócsökkentési akczió részleteivel, annak 
napról-napra újabb és újabb problémákat felvető kér-
déseivel csak felületesen is foglalkozott, nem fogja 
tagadni, hogy-az akczió egységének megóvása szem-
pontjából — különösen kezdetben — a központi inté-
zésre, a számtalan, talán első nyilvánulásában jelen-
téktelennek látszó, de végső kihatásaiban mérhetetlen 
fontosságú kérdésnek biztos kézzel való irányításához 
arra az egy elmére minő nagy szükség volt. 

Közel nyolcz évi munka után ma már, Isten segít-
ségével, túl vagyunk a kezdet nehézségein. A szépen 
elgondolt nagy konczepcziójú eszme át van ültetve az 
egyházi élet éltető talajába, a segélyek megállapításának 
irányelvei kialakultak, az intéző körök köztudatába át-
mentek. Magának az akcziónak adminisztrácziója pedig 
kiterjedésben olyan arányokat öltött (közel 1800 egyház-
község részesül adócsökkentési segélyben s 400—500 
adósegélyügy van állandóan folyamatban), hogy az egy-
séget az intézők kis száma többé nem biztosíthatja. 

A központi intézéssel kitűzött főczél eléretvén, 
lassanként a központi intézés káros oldalai lépnek elő-
térbe. 

Mind sűrűbben hangoztatott — s jó részben jogo-
sult — panasz, hogy az egyházközségek háztartásában 
oly nagy szerepet játszó adósegélyek megállapításánál 
az egyházközségek háztartására felügyelő és azt irá-
nyítani hivatott egyházmegyék és egyházkerületek szá-
mára nincs kellő ingerenczia biztosítva. 

A központon pedig állandóan érzett hiány az — 
s ez az egyetemes adóalap végrehajtó bizottság előadói 
s az érdekelt egyházközségek közötti permanens súrló-
dásoknak főforrása —, hogy a konventnek az egyház-
községek háztartására semmi törvényes befolyása nincs. 

Hogy ebből micsoda anomáliák származnak, elég 
lesz néhány példára utalni. Egyik egyházközség — egy-
házmegyei és egyházkerületi jóváhagyás mellett — el-
adja erdejét s vételárát épületjavításra használja fel, 
melynek eddigi évi jövedelme az egyházközség köz-
szükségleteinek jó részét fedezte. Bevételeinek állandó 
természetű csökkenése czímén segélyének felemelését 
kéri. A konvent az előtt a dilemma előtt áll, vagy meg-
adja a segélyt s így prémiumban részesít egy eléggé 
el nem ítélhető könnyelmű gazdálkodást, vagy meg-
tagadja a segélyt s ezzel megindítja az egyházközséget 
a romlás lejtőjén. Vájjon ha az adósegélyeket az egy-
házkerület a saját kezelése alatt álló alapból folyósítaná, 
jóváhagyást nyert volna-e ez az erdőeladás? 

Hogy az egyházközségi, háztartási és vagyoni ügyek 
intézésénél az egyetemes adóalap jogos érdekeit az egy-
házkerületek alig tartják szem előtt, beavatottak előtt 
nem kell igazolnom. Nem régen történt egyik egyház-

kerületi ülésen, hogy az egyszer már visszautasított díj-
levél másodszor általános mosolygás között hagyatott 
jóvá, minthogy az érdekelt lelkész végre be merte val-
lani, hogy az új díjlevél csak az adócsökkentési segély 
felemeltetését czélozza. 

Állandó ütköző pont az is például, hogy az egye-
temes konvent a segélyek összegének megállapításánál 
az illetékes egyházi hatóságok által jóváhagyott új díj-
leveleket nem respektálja. 

Tarthatatlan helyzet ezek szerint az, hogy az egy-
házközségek vagyoni és adózási ügyeire törvényes be-
folyást gyakorló egyházmegye és egyházkerület az adó-
segélyek megállapításától el legyenek zárva, az adó-
segélyeket. megállapító egyetemes konventnek pedig ne 
legyen semmi törvényes befolyása az egyházközségek 
vagyoni és adózási ügyeire. 

Ezen a visszás állapoton, igénytelen véleményem 
szerint, úgy lehetne segíteni, ha a konvent törvényes 
befolyást nyerne az adósegélyes egyházközségek vagyoni 
ügyeire. De ezt égyrészt csak a zsinati törvények mó-
dosításával, egyházalkotmányunk meggyökeresedett alap-
tételeinek áttörésével s az egyházi tényezők közhangula-
tának ellenére lehetne megvalósítani, másrészt pedig ez 
a törvényes ingerenczia a másfélezret jóval meghaladó 
adósegélyes egyházközséggel szemben amúgy sem lehetne 
soha igazán eleven és hatékony. 

Helyes megoldásul tehát csak a másik mód kínál-
kozik s ez az, hogy az adócsökkentési segélyek megálla-
pításának joga engedtessék át az egyházkerületeknek, az 
egyházmegyék befolyása pedig az egyházmegyei köz-
gyűléseknek fenntartott javaslattételi jog útján bizto-
síttassék. 

Az adósegélyeknek az egyházmegyék és egyház-
kerületek által való megállapítása azzal az eléggé nem 
méltányolható előnnyel járna, hogy az adócsökkentési 
segély iránti kórelem elbírálása mély ós alapos bete-
kintést nyújtana ezeknek az egyházi hatóságoknak az 
érdekelt egyházközségek vagyoni viszonyaiba, gazdál-
kodásába, egész háztartásába s alkalmat adna, hogy 
az egyházközségek vagyoni viszonyaira vonatkozó, ma 
jóformán csak papiroson meglevő, leginkább csak be-
következett bajok szanálása során érvényesülő törvényes 
hatáskörüket hatékonyan, hogy úgy mondjam, praeven-
tive gyakorolhassák. 

Ezzel karöltve kellene természetesen járnia annak 
a további újításnak is, hogy az egyházkerületek ne az 
egyetemes adóalap terhére állapítsák meg a segélyeket, 
hanem az egyetemes adóalapból nyert saját évi dotá-
cziójuk terhére, mert ilyen módon az egyházközségek 
háztartási ügyei nem sablonos tömegreferádák lennének 
a közgyűléseken, mint ma, mikor a következményeiben 
kellőképen nem mérlegelt határozatok számlái rendszerint 
már igen rövid időn belül az egyetemes adóalapnak 
prezentáltatnak kiegyenlítés végett, hanem minden egyes 
adásvétel, kölcsönügy stb. gondos mérlegelés tárgya 
lenne, a köztudatban lévén, hogy a meg nem felelő 



gazdálkodás elnézése, tűrése, vagy épen megengedése 
miatt magának a kerületnek kell majd a maga anyagi 
erejével helyt állnia. 

Az egyházkerületek évi dotácziöjának megállapítása, 
mint egyetlen igazságos bázis alapján, a lejáró cziklus 
utolsó évében esedékes évi segélyek arányában történ-
hetnék, úgy hogy az öt egyházkerület dotácziója az 
egyetemes adóalapnak tőkesegélyekre le nem kötött 
egész évi jövedelmét kimerítse. Ez a megosztás mindenik 
kerületnek juttatna a már megszavazott segélyeken felül 
egy bizonyos összeget, melynek terhére az új egyház-
községeket segélyezhetné, új rendkívüli szükségleteket 
honorálhatna, szóval az akczió fejlesztésének ott is meg-
volnának, legalább egyelőre, az eszközei. 

Az új rend — véleményem szerint — nem kocz-
káztatná az akczió eddigi egységét. Az egyes konkrét 
esetek elbírálásánál erősen éreztetné hatását a konvent-
nek ugyanazon ügyekben az előző cziklusban elfoglalt 
álláspontja. Az elmúlt nyolcz év alatt minden egyház-
kerületben működött legalább egy olyan kikiildöttségi 
elnök, ki az adócsökkentési kérdéssel, annak minden 
részletével tisztában van s kire az egyházkerületen meg-
nyugvással lehetne reá bízni az előadói teendőket. 

De meg az egyetemes konvent e mellett is meg-
tartaná magának az egyetemes adóalap kezelésén kívül 
az adócsökkentési akczió legfelsőbb fokon való elvi irá-
nyítását, vezetését és ellenőrzését, a minek jó eszköze 
volna, ha az egyetemes konvent a segélymegállapításnak 
eljárási szabályait és annak a saját nyolczéves gyakor-
lata alatt kijegeczesedett elveit, melyek ma konventi és 
bizottsági határozatokban felkutathatatlanul vannak el-
szórva, egy konventi szabályrendeletben összefoglalná. 
A kerületek évenként jelentéseket tennének a konvent-
hez az adócsökkentési akczió terén kifejtett tevékeny-
ségükről s e jelentések tárgyalása alkalmat és módot 
adna, hogy az egyházkerületi referensek bevonásával 
megalkotott egyetemes adóalap-végreliajtó-bizottság és 
a konvent az akczió egységét irányító szavával továbbra 
is megőrizze. 

Az adócsökkentési akczió javasolt deczentralizálá-
sának meg van az az előnye is, hogy minden törvény-
változtatás nélkül egyszerű konventi határozattal meg-
valósítható. Módot nyújt erre a III. t.-cz. 15. §-a, mely 
kimondja, hogy a segély megállapításának módját az 
egyetemes konvent állapítja meg. 

Az előttünk álló új tízéves cziklus kipáróbálná 
az új rendszert s ha azt találná a konvent, hogy vára-
kozását az új rend nem elégítette ki, módjában volna 
a régi rendszerre rövidesen ugyancsak egyszerű konventi 
határozattal visszatérni. 

Czikkem nagy méltánylását látnám benne, ha a 
felvetett kérdéshez talán más szempontokból mások is 
hozzászólnának s így a határozathozatal idejéig megér-
lelnők ezt a kérdést. A hozzászólásokhoz persze a szer-

kesztőség előzékenységére is szükségünk volna, hogy 
e közérdekű kérdés számára helyet adjon e lap hasáb-
jain. (Szívesen! Szerk.) 

Dr. Benedek Zsolt, 
konventi titkár. 

KÜLFÖLD. 
Amerika. 

Magyar egyházi gyűlések Amerikában. Szeptember 
és október hónapok Amerikában is a gyűlések hónap-
jai. Ekkor jönnek össze az egyházmegyéknek a tagjai, 
hogy egy esztendőnek az elvégezett munkájáról számot 
adjanak és tanácskozzanak azokról a dolgokról, a me-
lyek jövőnek a feladatait képezik. 

Az egyházmegyei gyűlések mindenkor és minden-
helyen nagyfontosságú gyűlések, mert Isten országának 
a dolgaival foglalkoznak; de mégis valami különösebb, 
nagyobb jelentőségű itt a nyugati egyházmegye kebelé-
ben van ennek a gyűlésnek. Ennek oka pedig abban 
keresendő, hogy ez a legnagyobb területen fekvő ma-
gyar egyházmegye s lelkészei, épen a távolság miatt, 
évenkint csak egyszer, az egyházmegyei gyűlések alkal-
mával találkozhatnak s ekkor erősíthetik' meg szíveiket 
a következő évnek újabb küzdelmeire. 

Mert küzdelmes ez a mi életünk s csak az ad 
biztatást és bátorítást, hogy a küzdelemnek megvan az 
eredménye is. Nagyon sokan el sem tudják képzelni, 
hogy mit jelent az amerikai lelkészkedés. Nem a ké-
nyelemnek a puha párnáján való nyugvás ez, hanem 
folytonos munka sokszor csaknem a teljes összeroska-
dásig. Képzelje el csak bárki, hogy nem áll mellette a 
törvény s annak hatalma s azonnal be fogja látni, hogy 
mit jelent az amerikai magyar reformátusok munkája. 
Azt jelenti, hogy minden egyházközséget csak a tiszta 
szívből származó buzgó adakozásból kell fenntartani s 
ha nem lennének is tanúbizonyságaink szép templomaink 
és virágzó életet élő gyülekezeteink: akkor is lenne 
annyi hasznunk, hogy hazavándorló híveinknek szívébe 
belecsepegtettük, hogy az egyház anyagi ügyeire ne 
azért viseljenek gondot, mert muszáj, hanem azért, mert 
ez illik Jézusnak a tanítványaihoz. 

Ilyen szempontbői tekintve az amerikai magyar 
reformátusság munkáját : ki kell jelentenünk, hogy ez 
a munka minden elismerésre méltó. 

E mellett tanúbizonyság a nyugati egyházmegyé-
nek az 1914-ik évi működése is, a melyről most a szep-
tember 28-án tartott gyűlésen adtunk számot. 

Az egyházmegye gyülekezeteinek pénzforgalma 1914-
ben 50,469 dollár és 87 cent volt. Ha ehhez hozzáad-
juk az elmúlt évi tiszta maradványt 6930 dollár és 60 
centet, úgy nyilvánvaló, hogy az egyházak bevétele 
57,400 és 47 cent. Ezzel szemben a kiadás 53,023 dollár 
és 55 cent. így a maradvány a folyó 1915-ik évre 4376 
dollár és 92 cent. 

Egyházmegyénkben a lélekszám új gyülekezetek 



befogadása és új családok felvétele következtében 18,015 
s ezek közül az egyháztagok száma 3728. 

A valláserkölcsi élet mindenik egyházunkban ma-
gas színvonalon áll. Az egyháztagok szorgalmas temp-
lomlátogalók. A szakramentumokkal szorgalmasan élnek. 
Nagyobb, főbenjáró hibákkal és bűnökkel népünk köré-
ben sehol nem találkozunk. Hétköznapi istentiszteletek 
mindazokon a helyeken tartatnak, a melyek központi 
fekvésűek. Több helyen bibliai iskolát is tartanak, a hol 
a vasárnapi iskolai leczkéket magyarázzák a lelkészek 
a bibliai osztály tagjainak, a kik így mindjobban isme-
rik az Életnek könyvét s így lesz az hitüknek a zsinór-
mértéke. 

Egyházmegyénkben a népmozgalmi adatok a követ-
kezők voltak: 1. Keres/Jelesek száma 811. 2. Konfir-
máltak száma 159. 3. Hozzánk tért 12. 4. Házasságot 
kötött 271. 5. Eltemettetett 213. 6. Úrvacsorával élt 
10,605. 

Egyházközségeinkben mindenütt megvan a normál 
és az évi költségvetés s ez utóbbi erre az esztendőre 
61,452 dollár szükségletet és 68,441 dollár fedezetet 
mutat. 

Az egyházmegye összes egyházainak vagyona: 
286,619 dollár és 43 centben van megállapítva, terhe 
pedig 121,843"06 dollárban. E szerint a nyugati egyház-
megye tiszta vagyona 164,785'37 dollár. 

Egyházmegyénk területén a mult évben négy temp-
lom és egy imaház épült fel. És pedig chicago-belvárosi, 
chicago-burnsidei, drakes-congoi és a buffalói, valamint 
a kalamazooi imaház, Mc-Keesportban az egyház tulaj-
donát képező ócska házat szépen kitatarozták és lel-
készlakássá alakították át. 

Egyházközségeink tagjai természetesen kivették 
részüket abból a nagy munkából is, a melynek az volt 
a czélja, hogy az édes haza özvegyeinek és árváinak 
segély nyujtassék. Arról, hogy mennyire rúg az az ösz-
szeg, a mellyel híveink e szent czélhoz hozzájárultak: 
nem lehet kimutatást készítenünk, de mégis bizonyságot 
kell tennünk a mellett, hogy híveink ebben a munkában 
is előljártak. 

A második hadikölcsönre jegyzők számát és az 
általuk jegyzett összeget már legalább megközelítőleg 
összeírtuk. Ebből a még mindig hiányos összeírásból 
nyilvánvaló, hogy egyházmegyénk területén erre a czélra 
közel 350,000 korona értéket jegyeztek a mi híveink. 
Most a harmadik hadikölcsönre foly a jegyzés. Remél-
jük, hogy ebből is mindenki, a kinek tehetsége van rá, 
ki fogja venni a maga részét. 

Egyházmegyénk területén mindazokon a helyeken, 
a hol a lelkészi állások be vannak töltve : nemcsak azért, 
mert így kívánja a konventi szabályrendelet, hanem min-
denek felett azért, mert így parancsolja a lelkünk, a 
mult nyáron is folyt a gyermekek magyar nyelvű taní-
tása. E nyár folyamán 1445 gyermek részesült magyar 
nyelvű tanításban, a mely munkában a lelkészek fele-
ségei és felnőtt gyermekei is tevékeny részt vettek. 

A konventi jutalomra erre az évre Csutoros Elek cleve-
landi lelkész ajánltatott. 

Az egyházmegye ez évi gyűlése a működésének 
tízéves fordulóját ünneplő windbei egyházközségben 
tartatott s jövő évi gyűlésének helyéül a szintén jubi-
leumra készülő westclevelandi egyház jelöltetett ki. 

A gyűlés tárgysorozata nem felette sok tárgyból 
állott s így a gyűlés egy nap alatt véget ért. 

A gyűlést vendégül látó egyház jubileumi ünne-
pélvén az egyházmegyét a tisztikar képviselte s a gyűlés 
napjának az estélyén tartott vallásos estélyen Melegh 
Gyula, Tóth Sándor és Kalassay Sándor tartottak fel-
olvasásokat. A kitűzött tárgy a következő volt: a refor-
mátus hit irányító hatása az egyéni életre. A felolvasá-
sokat az egyházmegye kiadja, hogy azokat a mi híveink 
minél szélesebb körben olvassák s minimális árban árú-
sítani fogja. 

Ennek az estélynek a többi pontját még Melegh 
Gyuláné hegedűjátéka, Daróczy Pál szavalata, a Gálya-
rabok énekének és a Himnusznak eléneklése képezte. 

A hegyek közé rejtett Windberen való tanácskozás 
és a tanácskozók iránt megnyilatkozó vendégszeretet 
édes emlékeivel tértünk haza otthonainkba, hogy meg-
újult testtel és erővel folytassuk a mindennapi munkát 
egyházunkért és hazánkért a seregek Urának nevében 
és segítségével. 

Adja meg a minden kegyelemnek Istene, hogy 
minden mi reménykedésünk valóra váljék s bennünk és 
általunk növekedjék az Ő országa úgy itt a földön, 
mint odafent az egekben. 

Az amerikai magyar ref. egyesület gyűlése. Az ame-
rikai, ma már ötfelé tagolódott református magyarságnak 
egyetlen közös intézménye a ref. Egyesület, a mely 
iminár betöltötte 19-ik évi pályafutását. Ez az egyesület 
nem tekinti azt, hogy ki minő denomináczióhoz tartozik, 
hanem egyesíteni akarja a reformátusságot a krisztusi 
szeretet, a könyörület nagy munkájának az elvégzésére, 

Ez az Egyesület háromóvenkint szokta tartani azo-
kat a nagygyűléseket, a melyeken a tisztviselők szá-
mot adnak a három évi munkálkodásuknak az eredmé-
nyéről és megalapozzák a jövendő három évben végzendő 
munkálkodást. 

Ez a nagygyűlés, a melyen 56, részben lelkészi, 
részben világi küldött jelent meg, Toledóban tartatott 
meg az ottani ref. egyház új iskolaépületében, a mely 
mint ilyen, a legelső a magyar ref. egyházak épületei 
között. 

A gyűlésen elhangzott jelentésekből kitűnt, hogy 
ennek az egyesületnek ma 4032 tagja van s ez a szám 
a lefolyt évről 1161 taggal való szaporodást mutat. 

A három év alatt meghalt 133 tag, félsegélyt ka-
pott 14 tag. Csonkulási segélyt hét tag, gyermek halál-
eseti segélyt öt tag, betegsegélyt 72 tag. 

A biztosítóosztálynak, a mely 1000 dollár biztosítást 
nyújt, volt 141,84610 dollár bevétele és 142,767 dollár 



kiadása. Az itt előállott deficzitet részint az általános 
alapból, részint pedig a tartalékalapból fedezte a tisztikar. 

Hogy ilyen helyzet ne álljon elő újra, a gyűlés 
rendezte a tagsági és havi illetékeket. A tagsági dijat 
két dollára s havi dijakat pedig havi tíz centtel emelte fel. 
E szerint a legfiatalabb tag fizet egy évre tagsági díj 
fejében két dollárt, ez a kezelési ós tartalékalap és 75 
cent havidíjat, a mely a biztosítási osztály alapját ké-
pezi. A legidősebb tag havi díja 195 cent. 

A biztosítási összeg 1000 dollár, de jogában van 
a tagnak féldíjra is beiratkozni s ebben az esetben a 
havi díjnak csupán a felét fizeti. 

Az egyesületnek ezidő szerint a következő vagyona 
van: alaptőke 16,693'18, forgótőke 878'64, árvaházi 
alap 2876*56, letétben árvapénz 11,615*21, összesen 
32,064*21. 

Az egyesület a második hadikölcsönre 30,000, a 
harmadik hadikölcsönre pedig 20,000 K-át jegyzett. Az 
özvegyek és árvák javára pedig 300 dollárt gyűjtött. 
A mint ezekből az adatokból látszik, ez az egyesület 
minden tekintetben betöltötte hivatását s méltán meg-
érdemli azt, hogy felsőbb hatóságaink is tudomást sze-
rezzenek működéséről s megvédelmezzék esetleges tá-
madások ellen. Egy ilyen egyesületi munkát mindig a 
közérdek szempontjából kell mérlegelni. Ha ebből a 
szempontból mérlegeljük azt, úgy méltán elismeréssel 
adózhatunk a vezetőségnek, a mely újra a következő 
tisztviselőkből áll: Köteles István elnök, Tóth Sándor 
east-clevelandi lelkész, alelnök, Molnár István titkár, 
Boros Jenő toledói lelkész, pénztárnok, Borsos István 
detroiti lelkész, ellenőr, Kovchy M. György, Papp Ist-
ván, Nagy Ádám számvizsgálók. Nevezetes mozzanata 
volt ennek a gyűlésnek, hogy a közös ebédeken és va-
csorákon, a melyek az új iskola egyik termében tartat-
tak, nem volt szeszes ital s bizonyára ez volt az oka 
annak, hogy ez volt az amerikai magyar egyesületek 
gyűlései között a legrendesebb és legrövidebb lefolyású. 
Bebizonyult itt, hogy szárazon, illetve víz mellett is lehet 
felköszöntőket tartani s az is, hogy népünk nem idegen-
kedik még az ilyen újítástól sem. Egyideig itt-ott fel-
hangzott a gúny, a tréfa szava a víz miatt, de végre 
belátta mindenki, hogy úgy volt az jó, a hogy volt. 
Bárcsak így lenne mindenütt és mindenkoron. 

Kalassay Sándor, 
esperes. 

A MI ÜGYÜNK. 

Vallásos estélyiink, melyet deczember 5-én, este 
6 órakor tartottunk a Kálvintéri templomban, a katonák 
közt terjesztendő vallásos iratok költségeire, mind er-
kölcsileg, mind anyagilag valóban fényesen sikerült. 
A nagy templomot egészen megtöltötte az érdeklődő 
közönség. A gazdag programm Szabó Árpád jogszigorló 
szép orgonajátékával kezdődött, ki saját szerzeményű 
előjátékát adta elő. A LXV. zsoltár első versének el-
éneklése után Petri Elek püspök, Szövetségünk lelkészi 

alelnöke mondott imát és olvasott föl a Bibliából egy-
részt. Ezután Desseívffy Berta két szép éneket adott elő 
művésziesen: J. S. Bachnak Liebster Herr Jesu-ját és 
Denza Himmelsbotschaftját magyar fordításban Krausz 
Gusztáv orgonakíséretóvel. Nagy művészi élvezetet nyúj-
tott Komáromi-Kacz Endre hegedűjátékával: Bach Ada-
gio-ját és Matteson Air-jét adta elő Szabó Árpád orgona-
kíséretével. Utánuk dr. Kováts István theol. tanár, Szö-
vetségünk titkára tartott a Gal. 6 : 2. alapján az egymás 
terhének hordozásáról alkalomszerű bibliamagyarázatot. 
Dessewffy Berta újabb szép éneke (G. Bley: Hozsánna 
az Úrnak) és Krausz Gusztáv orgonajátéka után, ki 
Bossi szép Canzonziná-ját adta elő, lapunk főszerkesz-
tője mondott a Kálvin-Szövetség eszményeit és czéljait 
ismertető rövid záróbeszédet és utóimát. A Himnusz el-
éneklésével ért véget a fölemelő ünnepség, melyet a 
legnagyobb áhítattal hallgatott mindvégig a közönség. 
A perselypénz, a melyet az említett nemes czélra fordí-
tunk, valóban meglepő, mondhatnók, szinte páratlanul 
nagy: 227 K volt. Nem igen emlékezünk arra, hogy 
ekkora összeg gyűlt volna össze a perselyben bármely 
alkalommal is. 

Szövetségünk választmánya deczember 6-án este 
tartott ülést a theologián Bernát István elnökletével. 
Jelen volt többek közt György Endre v. b. t. t. és dr. 
Ilosvay .Lajos államtitkár is. A választmány a közgyűlés 
idejét 1916 január 18-ára tűzte ki. Elfogadta a köz-
gyűléssel kapcsolatban tartandó négynapos lelkészi kon-
ferenczia részletes tervezetét is, melynek tárgyát a há-
ború után a lelkészekre váró teendők megbeszélése fogja 
képezni. Elhatározta a választmány, hogy a főváros többi 
templomaiban is rendez a deczember 5-iki Kálvin téri 
vallásos estélyhez hasonló vallásosestélyeket. Ezek per-
selypénzéből azután megtérül annak a „Karácsonyi üze-
net" -nek a költsége, a melyet Szövetségünk 20,000 
példányban küld harczoló fiainkhoz. Szóba került az 
amerikai presbiteriánus egyházhoz küldendő átirat ügye is. 

A beszterczei Kálvin-Szövetségnek szép téli munka-
programmját olvashatjuk a Ref. Szemle november 26-iki 
számában Vásárhelyi János lelkész tollából. A teendők 
sorában szerepei a legszegényebbek élelmezése, a sze-
gény gyermekek felruházása, vallásos estélyek rende-
zése. A lelkész a bibliaolvasás módszerébe való beve-
zetés czéljából bibliatanulmányozó órákat is tart. 

IRODALOM. 

Dr. Szőts Fa rkas : A vallás élete. 
Dr. Szőts Farkas: „A vallás élete" cz. munkája 

mint a Házi Kincstár XVI. kötete kerül művelt közön-
ségünk elé. A Házi Kincstár a Prot. írod. Társaság in-
tencziója szerint valláserkölcsi építő könyvek sorozata. 
Ennek a kívánalomnak teljesen megfelel Szőts Farkas 
dr. könyve. Sokan abszolút tudományos értékű munkát 
vártak; a szakemberek számára írt vallástörténeti, vallás-
filozófiai és valláspszichológiai műveket mi inkább óhaj-
tanok a parókhiális könyvtár kötetei között látni, mint 
a Házi Kincstár sorrendjében. 

Ha Szőts Farkas dr. nem az érettségit, vagy leg-
jobb esetben egyetemet végzett férfiakat, vagy ennél 
kevesebb ismerettel rendelkező nőket tartott volna szeme 
előtt, bizonyára többet vett volna fel az összehasonlító 



vallástörténet vallásfilozófia és pszihológia leszűrődött 
igazságaiból és problémáiból világos, rendszeres, össze-
foglaló müvébe. 

Annyit mindenki megtanulhat ezen munkából, a 
mennyit művelt prot. férfitól és nőtől még a mi szo-
morú theol. műveltségi viszonyaink között is megkíván-
hatunk. 

Általános áttekintést nyerhet, alapot vehet mindenki 
e könyvből, arra aztán tovább építhet, szaktudást szerez-
het e tudománykörből. Szóljunk kálvinista őszinteséggel. 
Szőts Farkas dr. könyve sok újat nem mond azoknak, 
a kik hallgatói voltak a budapesti ref. theol. akadémián. 
A könyv anyagának nagy részét a theol. akadémián a 
rendes órák keretében adta elő. De kérdezem nyíltsággal: 
nem engedhető-e meg az, hogy egy theol. tanár hall-
gatóinak vezérfonalul, mondjuk a Házi Kincstárban meg-
jelent könyvét nyújtsa, vagy megfordítva: vezérfonalul 
használt kompendiumát átdolgozva könyvalakban a mű-
velt közönség elé bocsássa? A Prot. írod. Társaság ki-
adványainak olvasói elvégre nem mind ismerik a theol. aka-
démián előadott anyagot, a régi hallgatók sem veszítenek 
vele, ha újra elolvasgatják az alapvizsga óta a leg-
több esetben elő nem vett tárgyat. 

Sőt egyenesen megkérdezhetjük: nem volna-e kí-
vánatos, hogy a művelt közönség elé bocsássuk a Házi 
Kincstár révén az akadémiánkon előadott theol. tudo-
mányok leszűrődött eredményeit? Nem a néhai kom-
pendium jellegen, hanem annak értékén fordul meg 
minden. u 

A bevezetésben világosan megjelöli a szerző a négy 
szempontot, a melyből tárgyalja a vallás életét: szól 
1. a vallás isteni életéről, a vallás matafizikájáról; 2. 
a vallás életéről az emberi lélekben, a vallás pszicho-
lógiájáról; 3. a vallás életéről a társadalomban, a vallás 
szocziológiájáról és 4. a vallás életéről a történelemben, 
a vallás históriájáról. 

Azt hiszem, a legtöbb olvasója e könyvnek külö-
nös érdeklődéssel és várakozással fog a második rész 
olvasásához. A vallás pszichológiája ! A modern embert, 
még a hitetlent is különösen érdekli ez a tárgy. Örülünk, 
hogy megtaláljuk W. James nevét és munkájának czímét 
dr. Szőts Farkas könyvében. Sajnálkozva látjuk azután, 
hogy csak érinti ezt az érdekes, nagyon fontos témát. 

Itt jegyezzük meg, hogy nagyon különös dolognak 
tartjuk azt, hogy filozófia történetből alapvizsgát kívá-
nunk theológusainktól, alapos pszichológiai és logikai 
tanulmányok nélkül. Hát megértheti valaki Kantot csak 
annyira-mennyire is logikai és pszichológiai ismeret nél-
kül? Nem különös az, hogy a theol. studens indexe 
filozófiatörténet hallgatásáról tudósít, de logikai és pszi-
hológai előadások hallgatásáról nem ? Valláspszichológiá-
nak sem volna szabad hiányoznia a kötelező tantárgyak 
sorából. Nagy kár, hogy dr. Szőts Farkas könyve sem 
pótolja a hiányt ezen a téren. 

Egyébként a könyvben sokszor találunk utalást a 
modern problémákra: független morálra (14. §), a szo-

cziálisták követelményére: a vallás magánügy (15. §), az 
iskolák hovatartozandóságára (17. §) stb. 

Ajánljuk olvasóinknak, lelkészeinknek ; belmissziói 
munkálkodásunkban, átalakítva a hallgatóközönség ér-
telmi színvonalának megfelelően, felhasználhatjuk ezen 
könyv több fejezetét. 

Dr. Patay Pál. 

Szerkesztőségről való lemondás. Raffay Sándor 
az Evangélikus Őrálló 48. számában a lap olvasóinak 
tudomására hozta, hogy mint az Evangélikus Lelkészek 
Egyesületének újonan választott elnöke, szerkesztői 
minőségben egyetlen lap keretében sem maradhat, miért 
is az Evangélikus Őrálló szerkesztőségéből kilép. A kor-
rekt fölfogásra valló elhatározást a magunk részéről 
is csak helyeselni tudjuk. Az, a ki lelkésztársai testvéri 
közösségének vezetője kíván lenni, nem keresheti a többi 
irányzatoktól elválasztó, hanem inkább az azokkal is 
összefűző kapcsokat. 

„Harczok a reformátusok táborában" czímmel 
érdekes czikksorozatot kezd a Sopronban megjelenő 
„Evangélikus Egyházi Élet" legutóbbi számában „Bá-
nyai". Jól sejtjük, ki rejtőzködik e mögött az álnév 
mögött. A czikkekben foglaltakra megtesszük annak 
idején az észrevételünket. Most csak annyit, hogy még 
érdekesebb és értékesebb lenne, ha az illető nem álnév 
mögül mondaná el véleményét. Az álnév nagyon sokat 
el szokott venni a mondandók értékéből és tudtunkkal 
nemcsak Kálvin, de Luther is nagy ellensége volt! 

Az Orsz. Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny 
legutóbbi számában érdekes közlemény jelent meg dr. 
Benisch Artúr tollából az 1912 Őszén a „Bosznia-Her-
czegovinai Magyar Egyesület" buzgólkodására igen szűk 
keretekben megkezdett magyar gimnáziumi magántan-
folyam szép megizmosodásáról. 

Protestáns új képes Naptár az 1916-ik szökő-
évre. LXII. évfolyam. Budapest. Méliner Vilmos könyv-
kiadóhivatala. Egyetem-u. 4 sz. Szerkesztette Szász Ká-
roly. Tartalom: A XXXIII. Zsoltár. Kozma Andortól. 
Az év története. Hősök emléke. (A háborúban hősi halált 
halt prot. tanárok arczképeivel.) A legdrágább kereszt. 
Geroktól. A harczi erő. Dr. Baltazár Dezsőtől (képpel). 
Háborús bokréta. Ifj. Szász Bélától. Luther a háborúról. 
Dr. Hornyánszky Aladártól. Kicsi kis tanyában. (Vers.) 
Dr. Vasadi Balogh Györgytől. Égy tábori lelkész jegy-
zeteiből. Horváth Lajostól. A Turi-fiú története. Szász 
Károlytól. És a levél megjött. Dr. Vasadi Balogh 
Györgytől. Baksay leveleiből. Közli a Szerkesztő. Tarló-
virág. Vargha Gyulától. A naptár ára 80 fill. A gazdag, 
változatos tartalmú naptárt melegen ajánljuk. 

A „Karácsonyi üzenet református katonáinknak" 
cz. füzet, a melyet a Kálvin-Szövetség ad ajándékul 
katonáinknak, 20,000 példányban megjelent. A konventi 
iroda most expediálja. — Ezzel kapcsolatban említjük, 
hogy a kerületi pénztárnok újabban ismét 5000 darab 
képes bibliai részt küldetett a konventhez. — A katonák 
vallásos irataira még sok pénzre lesz szükség. Püspö-
künk is jövő számunkban közlendő karácsonyi pásztor-
levélben azzal a kéréssel fordult gyülekezeteinkhez, 
hogy a karácsonyi ünnepnapok valamelyikének persely-
pénzét erre a czélra ajánlják fel. 

Imák a hadbavonult katonák számára cz. ízlé-
sesen kiállított imakönyvet adott ki a Kecskeméti Pef. 
Lelkészegyesület, a mely 21 nagyon szép rövid, igazi 
imádságot tartalmaz mindenféle alkalomra. Mindegyik 
ima előtt egy megfelelő bibliai hely és utána odaillő 



énekvers van. — Az egyesület, a mely a mult évben 
az itthonmaradtak számára adott ki kedvelt és elterjedt 
imakönyvet, ezzel a kiadványával is újabb tanújelét 
adta buzgalmának és ügyszeretetének. Karácsonyi aján-
dékul 20,000 példányt küldött a konventhez ingyenes 
szétküldés végett. A könyv ára egyébként 10 fillér. Ki-
adta Novotha Andor Jászberényben. 

EGYHÁZ, 

Lelkészválasztások. A korámmegyei ácsi népes 
ref. egyház 15 pályázó közül Kelemen Béla magyar-
almás! lelkészt választotta meg' lelkészéül, ki a háború 
óta tábori lelkészként működik. Szívesen üdvözöljük a 
fiatal erőt atyja helyén. Egy lelkipásztori munkásságnak 
nincs szebb dicsérete, mint a mikor a hálás gyülekezet 
a fiút ülteti a távozó atya helyébe. És viszont nincs 
szomorúbb bizonyítványa sem egy lelkészi pályának, mint 
a mikor az apa több fia közül eggyel se tudja meg-
szerettetni a maga pályáját. — A kisfeketepataki 
(Gömörm.) ev. gyülekezet Hatvánszky Andor esperesi 
segédlelkészt, a bodzásújlaki (Zemplénm.) egyházközség 
pedig Bánszlcy György orosházi segédlelkészt választotta 
meg lelkészéül. 

Új tábori lelkészek. Berényi Dániel segédlelkészt 
a hadvezetőség Budapestre hívta be a hadikórházakban 
teljesítendő szolgálatra tábori lelkészül. Hasonlóképen 
behívta KráliJc Ervin vanyarczi lelkészt is. Az ev. tábori 
lelkészek száma eddigelé 59. 

Nyugalomba vonuló lelkészek. A nyugdíjintézet 
végrehajtó-bizottságának legutolsó ülése Lőrinez Gyula 
kisbaozoni lelkész nyugalombavonulását f. é. október 
léével, Gyárfás Albert jbetlileni lelkészét pedig 1916.január 
1-ével engedélyezte. Tollas József homoródszentmár-
toni, Szabó Ferencz magyardellői, Tőkés József nagy-
sajói, Albert Sándor magyarpalatkai, Bedö András bika-
falvi, Bedö Károly szilágy paniti és Földes György zabolai 
lelkészek is nyugdíjaztatásukat kérték. Ezek fölött de-
czember 6 iki ülésén dönt a végrehajtó bizottság. 

Tőkesegélyek folyósítása. A konventi központi 
irodától vett értesülés szerint az egyetemes konvent 
127/1915. sz. határozatával részben az adóalap, részben 
a közalap terhére megszavazott tőkesegélyek 1.700,000 K 
összegben folyósítva vannak A mi egyházkerületünk 
részére kiutalt 255,000 K-t a ker. pénztár a f. évre járó 
I0/ o~os törlesztés levonásával már kiutaltatta. 

Lelkészek segélyezése. A bányai ev. egyházker. 
10,000 K-át szavazott meg azoknak a lelkészeknek a 
számára, a kiknek a fizetése 2400 K-nál kevesebb és 
18 éven aluli gyermekeik vannak. Ezt az összeget most 
55 lelkész között osztották föl, úgy hogy a 110 gyer-
mek közül egy-egyre 90 K jutott. 

A kőbányai ref. p a ró eh iái is kör az egyházi nagy-
teremben vallásos es.télyt rendezett a következő sorrend-
del : Közének. Bibliaolvasás. Magyar Zsoltár. Énekelte 
Gál István, Gáli Beatrix harmónium- és Molnár Andor 
hegedűkísérete mellett. Háborús elbeszélés. Felolvasta 
Hatolkay Kázmér. Karének. Mélyen meghajlok ini színed 
előtt. . . „A szivárvány." Váradi Antaltól, szavalta Gáli 
Beatrix. „Lábaidhoz hullok.. ." Énekelte Gergely De-
zsőné, Takaró Gézáué harmónium- és Molnár Andor 
hegedűkísérete mellett. Bibliamagyarázatot tartott Sebes-
tyén Jenő theol. m. tanár. Ima. Himnusz. 

A pestújhelyi ref. fiókegyliáz 1915. deczember 
12-én, vasárnap este 7 orakor Pestújhelyen, az Ilona-

utcza 35. sz. alatt levő Kaszinóban a szegény gyerme-
kek felruházására ^zeretetvendégséget rendez a követ-
kező sorrenddel: Ének. XXV. zsoltár 1. v. Ima. Teázás. 
Erkel Ferencz: Ima a Bánk-bán cz. operából, Mendels-
sohn-B. Félix: Istenem csak hozzátok fuiok. Énekli: 
Laub Adolfné. Zongorán kíséri: Ákom Lajos. Ifj. Benkő 
István előadást tart : Igazat mondottak-e a betlehemi 
angyalok? czímen. Hubay Jenő: Sérénado. Willy Bur-
mester: Stücke altér Meister. a) Beethoven — Menuette, 
b) Bach — Air, c) Martini — Gavotte, d) Rameau — 
Gavotte. Játssza Kálmán Farkas hegedűn, zongorán kí-
séri: Ákom Lajos. Szaval: Halmi János. D'Ambrosio: 
Chanzonetta, Hubay Jenő : Csárdajelenet, Hegedűn elő-
adja : Róth Ferencz. Zongorán kíséri: Fehér Gizella. 
Ének. 37. dics. 1. v. Czanik Béla bibliát magyaráz. Ima. 
Ének. XC. zsoltár 1. v. 

Adományok. A katonák vallásos irataira újabban 
a következő adományok folytak be : Bács-Kossuthfalva 
újabban 100 K. Egy tanítónő 5 K. Paksról: egyház 3.50 K, 
a lelkész 1 K, N. N. 2 K. Összesen 111-50 K. Eddig 
begyűlt az erdélyi egyházkerület 1500 K adományával 
10,140-06 K 

A vak katonák bibliával való ellátásának czéljára: 
Matolcsy Miklósné úrnő gyűjtése: Vásárhelyi Dezsőné 
20, dr. Lovrich József 25, dr. Nagy Árpádné 5. dr. 
Bugárszky Istvánné 2, Morvay Zsigmondné 2, összesen 
54 K. Erzsébetfalváról Szinok Zoltán lelkész útján: 
12 K. Eddig begyült e czélra 368*28 K. 

ISKOLA. 
A Debreczeni Ref. Lelkészképző intézet második 

tanszékére a nagyobbarányú irodalmi munkásságáról ismert 
dr. Varga Zsigmond theol. magántanárt választották 
meg. kinek beiktatása a lefolyt kerületi ülés alkalmával 
ment végbe. 

Középiskolai vallástanári vizsga. A november hó 
20-án megtartott vallástanári vizsgára ketten jelenkeztek: 
Mátyás Ernő székelyföldvári és Vásárhelyi Pál soltvad-
kerti lelkészek. A vizsgálatot mindketten sikerrel tették le. 
Mátyás Ernő kitüntetéssel állotta ki a nehéz és sokirányú 
ismeretet megkívánó vizsgálatot. 

Sub ausjiiciis regis doktorok. A kolozsvári egye-
temen november 24 én avatták sub ausspiciis regis dok-
torrá Tróesányi Dezső miskolczi főginm. helyettes tanár, 
böcsészetdoktort és Judik József törvényszéki jegyzőt, 
jog- és államtudományi doktort, A kolozsvári Ref. Szem-
léből örömmel értesülünk arról, hogy Judik a kolozsári 
ref. kollégiumnak volt növendéke, Tróesányi Dezső pedig, 
miután lelkészi oklevelét a sárospataki theol. akadémián 
megszerezte, mint a kolozsvári fakultás növendéke végezte 
az egyetem bölcsészetkarán tanulmányait, 

A német egyetemek theol. fakultásainak népes-
sége. A mult tanév nyári félévében a német 18 egye-
temen beírt hallgatók száma 3706 volt. Különös, hogy 
most a tübingeni és nem a berlini volt a legnépesebb; 
amannak 495, ennek 481 beírt hallgatója volt. De a 
beírt hallgatók közül nagyon sokan teljesítettek háborús 
szolgálatot., úgy hogy a tényleges hallgatók száma a 
beírtak felénél is kevesebb volt. Az összes egyetemeken 
mindössze 65 külföldi theol. hallgató volt, akik közül 
47 volt osztrák és magyar és 15 svájezi. 

A sepsiszentgyörgyi ref. Székely Mikó Kollégium 
néhai Benke István főgimn. tanár emlékezetére de-
czember hó 5-én a kollégium tornatermében emlék-
ünnepélyt rendez. Az ünnepély sorrendje: 1. XC. Zsoltár 



1. v. Énekli a gyülekezet. 2. Ima. Mondja Szász Béla 
főgimn, tanár. 3. Részlet a Bibliás Ember-bői. Előadja 
a kollégiumi zenekar. 4. Benke István emlékezete. Irta 
és felolvassa Péter Mózes igazgató-tanár. 5. „Istenem 
tehozzád . . . " Előadja a kollégiumi énekkar. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség 
estélye Kecskeméten. Minden tekintetben szép sikerrel 
járt a Diákszövetségnek deczember 5 én Kecskeméten 
tett látogatása. A délután folyamán a jogakadémia és 
főgimnázium egybegyűlt növendékei előtt ismertette a szö-
vetséget és munkáját Victor János főtitkár, majd Deme 
László tartott előadást az erkölcsi tisztaságról. Az elő-
adásokat az ifjúság a legfesziiltebb érdeklődéssel hall-
gatta végig. — Délután 5 órakor a nagy közönség szá-
mára volt nagyon kedves és jól sikerült vallásos estély. 
A Protestáns egyesület vegyes karának szép éneke után 
Farkas Kálmán vallástanár tartott nagyon meleghangú 
megnyitót. Majd Victor János „Nemzetünk nagy jövendő-
jének záloga" cz. előadásában tárta fel az odaadó 
figyelemmel hallgató közönségnek a diákság nagy jelentő-
séget és a Diákszövetségnek ebben az irányban frkvő 
nagy jelentőségű hivatását. Az előadás a maga mély-
ségével és világos logikájával egy csapásra megnyerte 
a közönség szivét a Diákszövetség nemes munkájának. 
Az estély hatását nagyban fokozták Kulcsár Juliskának 
nagyon szépen előadott énekszámai és Arokháty Béla 
orgonajátéka. Végül Muraközy Gyula tartott mély gon-
dolatokban bővelkedő bibliamagyarázatot. Az estély a 
Himnusz eléneklésével ért véget. A legkevesebb, a mit 
a Diákszövetség kecskeméti lerándulásáról el lehet mon-
dani az, hogy sikerült magához kapcsolnia a közönség 
és a diákság szívét és kitűnő alapot teremtett arra, 
hogy ennek a munkának áldásos hatásai továbbra is 
szabadon és gyakran érzék úgy az egyiket, a mint a 
másikat. Hálás köszönet illeti az mindazokat, a kik ezt a 
nagy jelentőségű érintkezést lehetővé tették, de különösen 
Farkas Kálmánt, a ki annyi fáradozással és oly nagy kész-
séggel tett meg mindent a siker érdekében. Kívánatos volna, 
hogy a Diákszövetség másfelé is megtalálná az összeköt-
tetéseket és hasonló jó hatásokat vinne kerületünk más 
középiskolai központjának ós azok nagyközönségének is. 

A Dudapesti Ref. Ifjúsági Egyesület f. hó 5-én 
tartotta a Főherczeg Sándor-utczai helyiségében 24 ik 
évi közgyűlését B. Pap István elnöklete mellett. A gyűlés 
egyik főtárgya Barát József titkári jelentésének előter-
jesztése volt a háborús esztendő munkájáról. Ezt egész 
terjedelmében közöljük. Az egyesület bevétele kerek-
számban 26,000 K volt, ugyanannyi a kiadás. A költ-
ségvetés 2000 K hiányt mutat, de az elnök reámutatott 
arra, hogy mint a mult évben, úgy a következőben is 
„reálisnak" fog bizonyulni a költségvetés, a melynél az 
Isten országáért buzgólkodók áldozatkészségét is szá-
mításba vettük. Egy jelenvolt buzgó presbiter, Luka 
László kereskedő, méltányolva az egyesület munkáját, 
100 K-t adományozott egyesületünknek, sőt könyvtára 
egy részét is felajánlotta egyesületünknek és Ígéretet 
tett, hogy az egyesületet a jövőben is támogatni fogja. 

A közgyűlés folyamán az elnök buzdító szavak kísére-
tében átadta özv. Szarka Zsigmondné által fia emlékére 
tett 1000 K-ás alapítványnak 40 K kamatát, mint ösz-
töndíjat az egyesület egyik buzgó tagjának, Szalkay 
Imre szabósegédnek. Milyen szép volna, ha sok-sok ilyen 
ösztöndíjunk lenne és figyelmünk nemcsak a középiskolai, 
hanem az iparos és kereskedő ifjúságra is odairányulna. 
A gyűlésen dr. Szabó Aladár lelkész, és György Endre 
e. rn.-i gondnok is részt vett. — Az egyesület 8-án tartotta 
hálaadó irtentiszteletét ,a Kálvin-téren, a melyen ifj.'Benkö 
István rákospalotai lelkész prédikált, a theologusok ének-
kara énekelt és Megyercsy Béla ismertette az egyesület 
munkáját és kérte a hívek támogatását. Az egyesület 
czéljaira a perselyben szép összeg gyűlt össze. — Este 
családi estély volt a theol. akad, dísztermében, a melyen 
B. Pap István elnök mondott imát és megnyitóbeszédet, 
Kalmár Béla operaénekes énekelt nagy tetszés mellett, 
Barát József ismertette az egyesületi munkát és annak 
jövőjét, Lampérth Géza három szép költeménnyel ra-
gadta el a hallgatóságot, h'omáromy Zoltán zongora-
művész zongorázott és dr. Patay Pál mondott biblia-
magyarázatot. A jól sikerült estélyt ima és ének zárta be. 

A Lorántffy Zsuzsanna Egyesület karácsonyi vá-
sárja, melyet Tisza István gróf és neje védnöksége 
alatt Radványszky Gézáné grófnő a theol. akagémia 
dísztermében deczember 4-én rendezett, erkölcsileg és 
anyagilag fényesen sikerült. A vásáron Auguszta kir. 
herczegasszony is megjelent Majthényi Anna udvarhölgy 
kíséretében. A herczegasszonyt a kollégium bejárójánál 
Radvánszky Géza báró, a lépcsőházban Radvánszky 
Gézáné fogadta és kísérte föl a diszteremnek délszaki 
növényekkel díszített előfermébe, hol az egyesület veze-
tősége testületileg várta a magas vendéget, a kinek 
Radvánszky grófnő egyenkint bemutatta az egyesület 
választmányi tagjait. A f-herczegasszony a diszterem 
emelvényén foglalt helyet, körülvéve az arisztokráczia 
következő hölgyei által : Batthyány Istvánnó grófné, 
Jósika Samuné báróné, özv. Károlyi Istvánné grófné, 
özv. Csáky Lászlóné grófné, Teleki Sándorné grófné, 
Dánrel Ernőné báróné, Dániel Gáborné stb. Auguszta 
kir. herczegasszony megtekintette a vásárt, nagyon sok 
tárgyat vásárolt, majd megteázott és másfél órai időzés 
után teljes megelégedésének kifejezése mellett hagyta 
el a karácsonyi vásárt, a melyen óriási közönség volt 
jelen és bőkezű vásárlásával szép pénzt, mintegy 7000 K-t 
juttatott az egyesületi hadikórház és a hadiárvák javára. 

Pályázati hirdetés. 
Az alsóbaranya-bács-szlavoniai egy házmegyébe kebe-

lezett velimirováci (Verőcze vra. előbb Scliste) ref. rnisz-
sziói egyházban megüresedett lelkészi állásra pályázatot 
hirdetek. 

Javadalma : 1. Lakás 1481 Hj-öi kerttel. 2. Nyolcz-
száz Q-öl föld. 3. A misszió pénztárából 1000 korona. 
4. Minden párol 30 liter búza ós 30 liter kukoricza, 
vagy a kerület jóváhagyása után, a kukoriczáért 200 
korona. 5. Tíz öl keményfa behordva, felvágva. 6. Stóla. 

Az istentiszteletek nyelve magyar és német. 
A püspöki kinevezés kézhezvétele után az állás 

rögtön elfoglalandó. 



A II. t.-cz. 16- §-ában felsorol t okmányokka l fel-
szerelt ké rvények 1916 január 31-ig Tóth Sándor esperes-
hez, Bács feke tehegyre küldendők. Petri Elek, 

reí. püspök. 

Felelős szerkesztő: B. Pap István. 

H I R D E T É S E K . 

Lelkész és vallástanár, tanár és 
tanító urak rendeljék meg és 
terjesszék 
a h í v e k é s a t a n í t v á n y a i k k ö z ö t t a z 
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EBRESZTO 
k é p e s k e r e s z t y é n s z é p i r o d a l m i , c s a -
l á d i é s i f júság i h a v i f o lyó i ra to t . 

S z e r k e s z t i : 

M E G Y E R C S Y B É L A . 
Előfizetési díja egy évre 2 kor. 
Az Ébresztőnek minden keresz-
tyén családhoz és minden ke-
resztyén ifjúhoz el kell jutnia, 
hogy a nemes szépirodalom 
szárnyain minden olvasójának 
lelkébe bevigye a keresztyén 
magyar nemzet hatalmas gon-
dolatát. 

Előfizetéseket elfogad és mutatvány-
számot ingyen küld a kiadóhivatal: 
Budapest, VIII., Főh. Sándor-u. 28. 

m 

f ^ i p r j p ' D O T T Í l gőzüzemre berendezett csász. 
I \ I C U C l Y " I 1 v és kir. udvari orgonagyára. 

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

B u d a p e s t , X . , S z i g l i g e t i - u . 2 9 . s z . 
csász. és kir. udv. szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 
K 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 
irban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
rállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál :: 

P é n z é t visszafizetem, ha 
- t yúkszem, s z e m ö l c s , 
b ő r k e m é n y e d é s e i t 
„ R i a - b a l z s a m " 8 nap alatt gyökerestül ki 
nem irtja. Ezrekre menő hála- és köszönöiratok. 
Ára I k o r . , 3 tégely 2Va k o r o n a . 
R i a - m ű v e k K a s s a , I . Postafiók 12/p 

KUNZ JÓZSEF ESTARSA 
BUDAPEST 

V., Deák Ferencz-u. és Bécsi-u. sarok 

V á s z o n , m e 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 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 

E R . Z S E B E T R I R A L Y N E S Z A L L O 
Budapest, IV. Ker., tgyetem-utcza 5. szám. 
Régi jó hírnevű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központjában. A mult évben újonan épült minden modern 
kényelemmel felszerell hatemeletes házzal bővült. — Szoba-
árak 3 koronától. Szabó Imre, szállodás. 

PAPI ES POL-
GARI SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron kész í t le lkészek s z á m á r a pa lás tokat 

é s különfé le ruhákat . 

Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Reformfitus Kis ÉneMönyu 
katonáink részére. 

T a r t a l m a : 26 leggyakrabban énekelt zsoltár, 41 Dicsé-
ret, több alkalmi ima, valamint a Himnusz és a Szózat. 

Ára fűzve példányonkint 22 fillér 

Kérjük a nagytiszleletű egyházakat, szíveskedjenek ezen 
könyvecskét hadbavonuló híveik, nemkülönben az egy-
házak területén levő kórházakban fekvő sebesültek között 
mentől nagyobb mennyiségben szétosztani, mely czélra szánt 
példányoknál a következő kedvezményes árakat számítjuk : 

100—500 példányig darabja 20 fillér 
500—1000 „ „ 18 „ 
1000 példányon felül darabja I6V2 „ 
bérmentetlen küldés mellett. 

Szíves megrendeléseket kér 

Hornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivatala 

Budapest, V., Akadémia-u. 4. 



Nagyságos Asszonyom! 

Czégem által évente rendezett nagy 

karácsonyi vásár 
ez évben is november hó 10-én vette kezdetét. 

Mintagyűjteményem 
ezúttal is szokott dús és ízléses választékban 
van összeállítva. Előbbeni nagyterjedelmű be-

vásárlásaim révén 

óriási választék és raktár 
áll tisztelt vevőim rendelkezésére őszi és téli 
divatkelmék, tegethof és fekete kosztűmkelmék, 
téli és nyári mosókelmék, selymek, bársonyok, 
kötött árúk, vászon- és fehérneműekben. Kérem 
a mintagyűj teményt minél sürgősebben ingyen 

és bérmentve kérni. 

A karácsonyi mintagyűj teményt a követ-
kező csoportok szerint tessék kérni : 

1. Tartalmazza: a kosztűmkelmék remek válasz-
tékát. 

2. Tartalmazza: a blúzok, pongyolák, ruhaaljak, 
leánykaruhák, háziruhák elkészítéséhez meg-
felelő kelmék és bársonyok mintáit. 

3. Tartalmazza: a tegethof és fekete kelmék 
mintáit. 

4. Tartalmazza: a mosóbarchetek és mosóflanellek 
teljes választékát. 

5. Tartalmazza: a nyári mosók, grenadínok, szaté-
nok, zefirek és kretonok mintáit. 

6. Tartalmazza: a fehérnemű-osztály, vászon, sifon, 
zsebkendő és asztalnemű-minták, menyasszonyi 
kelengye költségvetéseit és az ábrás fehérnemű-
árjegyzéket. 

7. Tartalmazza: a teljespostacsomag-gyűjteményt, 
mely az összes mintákat magában foglalja. 
Többféle czikkek rendelésénél ajánlatos a posta-
csomaggyűjtemény meghozatala. 

F Í 0 ' V p 1 m f » ' 7 f p f P Q Engedje meg, hogy szíves figyel-
1 v i i i i t z ^ i v i v ö . m é t felhívjam a nagy árúhiányra 

•és azon körülményre, hogy a gyárakból való árú-utánrendelés 
lehetetlen, úgyszintén a p o s t a k ö z l e k e d é s nehéz és ké sede lmes 
vol tá ra . — Nagyon kérném tehát szíves megbízásait minél előbb 
eszközölni, hogy mindezen körülmények daczára, míg készletem 
tart, a megszokott pontos és figyelmes kiszolgálásban része-
síthessem. 

Kitűnő tisztelettel 

Stern József 
csász. és kir. udvari száll ító 

Budapest , IV., Kálvin-tér 1. 

KONF1RMÁCZIÓRA 

ELŐKÉSZÍTŐ KÁTÉ 
REFORMÁTUS NÖVENDÉKEK SZÁMÁRA ÍRTA 

S Z O B O S Z L A I P A P I S T V Á N 

KÖZREBOCSÁTOTTA 
R É V É S Z B Á L I N T 

ÁTDOLGOZTA 
S. S Z A B Ó J Ó Z S E F 

64. KIADÁS. ÁRA 36 FILLÉR 

A NAQYTISZTELETŰ LELKÉSZ URAKNAK 10"o E N G E D -
MÉNYT ÉS MINDEN 10-RE 1 INGYENPÉLDÁNYT ADUNK 

KAP IATÓ 

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 

K Ő N Y V K I A D Ó H I V A T A L Á B A N 

DEBRECZENBEN. 

Etofl magyar óragyár gózerö-
berendezétsel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-órák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

IVIÜLLER J Á N O S 
utóda M A J E R K Á R O L Y 

Budapest, VII,, Tfiököly-út 52, 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

A l e g j o b b 

kályhákat ás .A,, kandallókat 
szál l í t — i " Jflff^siBL cnaá.agájcl é>a fa±rá.lyl 

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

Különlegességek: t e m p l o m o k , c sa lád i há* 
?ak, i sko lák , i rodák stb. róssóre . Több 
mint 100,000 van be lő le haszná la tban . 

0 M E I D I N G E R - O F E N 
j ^ H . H E I M ^ 

Prospektusok é» költségvetések Ingyen és bérmentva. 
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 a n . 
M á r i a V a l é r i a u t o a a Í O . 



(f Első magyar villamos erőre berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
cs. és kir. udv. hangszergyáros, 

a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek stb. szállítója. 
Budapest, II., Lánczhid u. 5. Gyár: Öntöliáz-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 
= g y á r . = = 
Saját találmányú (RÁKÓCZI) tárogató 
általánosan elismert legjobb, mely töké-
letes solohangszerré általam konstruál 
tátott, iskolával együtt 35 frttól feljebb. 
Orgona-harmóiiiumok 70 frttól feljebb 
minden árban kapható. Árjegyzék minden 
egyes hangszerről külön, kívánatra bér 

mentve küldetik. 

Iskolahsgedük 6 kor.-tól följebb. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és ki tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

H A N G Y A " 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mil l ió korona 
évi árúforgalommal. 

arácsonyi ünnepekre! 
j g ? A j á n d é K o R : 

Bibliák, újtestamentumok, vallásos íratok, falítáb-
lákt ímakönyvek és zsoltárok legnagyobb raktára* 
A nagytíszteletü urak figyelmébe ajánlom nagy raktáramat 

Protestáns Egyházi Irodalom 
és hasonló művekből. 
Bárhol megjelent és hirdetett könyvek kaphatók: 

K T ^ S A T I A Q protestáns íranyu L*tjt%J X J O könyvkereskedésében 

A Dunamelléki ReL Egyházkerület kiadványainak főbízományosa. 

B u d a p e s t , I V . , K a m e r m a y e r K á r o l y - t r t a t a 3 . szám 
v . l 

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA- B U D A P E S T E N . 6 3 0 9 6 . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZIcsISKOLAI 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 kéziratok, előfizetési és hirdetési 

díjak stb. kü ldendők. 
Laptulajdonos és k i a d ó : 
A KÁLVIN-SZÖVETSÉG 

Felelős szerkesztő : 
B I L K E I P A P ISTVÁN. 

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

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, Sebes tyén Jenő, 

Tari Imre dr. é s Veress Jenő. 

Előfizetési á r a : 
Egész évre: 18 kor., félévre: 9 korona, 

negyedévre : 4 kor. 50 fi l lér. 
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. 

T A R T A L O M . Püspökünk pásztorlevele. Vezérezikk : Nemzeti fogadalmi templom. Nagy Ferencz. — Tárcza : Via dolorosa. Závory 
Elek. Advent. Göde Lajos. — Belfö ld : Visszapillantás az első háborús évre. (I.) Barát József. — A mi ü g y ü n k . 
— I roda lom. — Egyház . — Iskola . — Egyesü l e t . — Szerkesz tő i ü z e n e t e k . — Pá lyáza t . — H i r d e t é s e k . 

PÜSPÖKÜNK PASZTORLEVELE. 
A Dunamelléki Református Egyházkerület Gyüle-

kezeteinek és Elöljáróinak: 
Kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól 

és az Úr Jézus Krisztustól! 
Szívem indításából ezekkel az apostoli szavakkal 

üdvözöllek titeket, szeretett híveim, a szent Karácsony-
nak, a legszebb és legkedvesebb ker. ünnepnek küszö-
bén, mely a kegyelemnek és békességnek, a szeretetnek 
és irgalmasságnak csudálatra méltó harmóniája. Bár az 
immár másfél év óta dúló véres világháború forgatagá-
ban elménknek minden gondolatát, szívünknek minden 
érzését hazánk sorsa és szeretteink életéért való aggódás, 
vagy elvérzett hős fiaink halála feletti bánat foglalják 
le, mégis kétségen kívül mindnyájan benső örömmel és 
hitbeli szent vágyakozással várjuk a karácsony ünnepét. 
Vajha a kegyelemnek Istene könyörülne rajtunk és az 
0 szent Fia születésének emlékünnepén valóra válnék 
a betlehemi mezőn elhangzott mennyei szózat: „békesség 
a földön!" —, hogy a véres csaták harczi zaja elné-
mulván, a reánk várakozó közös feladatok nagyságának 
élénk érzetében, az Isten megsegítő kegyelmébe vetett 
hittel, a Krisztus anyaszentegyháza iránt érzett szere-
tettel folytathassuk szeretett hazánk, magyar református 
ker. egyházunk felvirágoztatására és e haza minden 
gyermekének üdvére és boldogítására azt a munkát, a 
mellyel megbízattunk a Krisztus által. Legyünk azért, 
szeretett híveim, a harczban kitartók és a munkában 
faradhatatlanok! Az élő hit és munkás szeretet fegy-
vereivel küzdjük meg a nemes harczot, úgy viselvén 
magunkat mindenekben, a mint méltó a Krisztus evan-
géliumához, egy lélekkel járván mindnyájan és együtt 
egy szívvel küzdvén a mi hitünknek javára és semmiben 
sem hagyván magunkat az ellenségektől megfélemlíttetni. 
Mert nekünk adatott a kegyelem, hogy ne csak higy-
jünk a Krisztusban, hanem szenvedjünk is érette, a ki 
meghalt a kereszten, hogy halálából mi nyerjünk életet. 

A bánatnak és megpróbáltatásnak ezekben a szomorú 
napjaiban merítsünk erőt és keressünk megnyugvást az 
Isten gondviselő szeretetébe vetett hitben, abban az erős 
meggyőződésben, hogy a mit az emberi bűnös indulatok 
a mi megrontásunkra gondoltak, azt a jó Isten javunkra 
fordítja. Igazságos ügyünk végső diadalába vetett hittel 
várjuk azért Idvezítőnk születési ünnepét és a keleti 
bölcsekkel együtt mi is szent bizalommal megyünk az 
Ő bölcsőjéhez, mert ott a szenvedő lelki balzsamot, a 
csüggedő biztatást, a nyomorgó segedelmet talál. Áll-
jatok meg tehát a hitben és minden dolgaitok szeretet-
ben menjen végbe (I. Kor. 16., 13—14.); — mert a ki 
a Krisztus parancsolatait meg nem tartja s mégis az 0 
hívének vallja magát, az olyan hazug és nincsen benne 
igazság (I. Ján. 2. 4.). Azért mindenekkel jót tegyetek, 
de kiváltkép a ti hiteteknek cselédeivel — mondja a 
nagy apostol. Gondoskodjatok a beteg tagok meggyó-
gyításáról, a gyengék megerősítéséről. A szükségben 
szenvedőkről meg ne feledkezzetek és a ki gyámolítást 
kér, annak segítségére menjetek, hogy legyetek élő 
kövek, a kikből felépül Istennek temploma. 

Mindezeknél fogva, kérve kérlek titeket, szeretett 
híveim, ne zárkózzatok el a szenvedők és nyomorultak 
elől, sőt inkább nyissátok meg szíveteket és a könyö-
rület lelkétől indíttatva, jöjjetek segítségére egyház-
kerületünknek, hogy lelki vigasztalással, építő és hit-
erősítő olvasmányokkal láthassa el azokat, kik hazánk 
védelmében véreznek és azokat is, kik szeretteik miatt 
aggódnak, vagy már gyászban járnak. Kérem lelkész-
társaimat is, hogy szent karácsony ünnepén adakozásra 
hívják fel híveinket és minden rendelkezésre álló eszközt 
használjanak fel a gyűjtésre, hogy küzdő, vagy meg-
sebesült katonáinkat ós az elesettek hátramaradottjait 
vigasztaló és hiterősítő vallásos iratokkal láthassuk el. 
Az adományokat minden lelkész küldje közvetlenül B. Pap 
István egyházkerületi pénztárnok úrhoz (IX. ker., Ráday-
utcza 28). 

Mindnyájatoknak üdvösséges karácsonyi ünnepeket 



kívánva: az Istennek kegyelme, az Úr Jézusnak szere-
tete és a Szent Léleknek közössége légyen és maradjon 
veletek! 

Budapest, 1915. deczember 10-én. 
Atyafiságos üdvözlettel: 

Petri Elek, 
püspök. 

* 

Ennek a nehéz, nagy esztendőnek elején jelent 
meg b. e. dr. Baksay Sándor püspökünk pásztorlevele, 
a melyben egyházkerületünk közönségét adakozásra kérte 
fel katonáinknak szóló hiterősítő iratok költségeire. Is-
tennek bála, hogy az agg patriárka kérése olyan hatal-
mas feleletet váltott ki ; eddig már több mint 10,000 K-t 
tesz ki a beérkezett adományok Összege, a melyből az 
ima-, énekeskönyvek, bibliai részek ezreit juttattuk el 
azokhoz, a kik most a legnagyobb szolgálat terhét hor-
dozzák. De még sok ezer bátorító, vigasztaló iratra lesz 
szükség. A béke napjai késnek, a lelki fegyvertárnak 
sem szabad még kiürülnie. Püspökünk felhívására, hisz-
szük, a koronák ezrei jönnek ismét nemcsak a gyüle-
kezetektől, hanem mindazoktól, a kik a fenti felhívást 
olvassák. Senkinek sem lehet megkeményítenie szívét 
és megsokalnia az adakozásra való felhívásokat, mert 
ha valamikor, úgy most kell szívünkre venni a paran-
csolatot : A kinek két köntöse van, egyiket adja annak, 
a kinek nincs — milyen sokan vannak, a kiknek sem-
mijük nincs, semmijük nem maradt! . . . 

NEMZETI FOGADALMI TEMPLOM. 
Közölték a napilapok, hogy az elmúlt vasárnap 

Budapesten a Vigadóban fényes, előkelő közönség gyűlt 
egybe oly czélból, hogy tanácskozzék, miképen lehetne 
a világháború lezajlása után méltóan megörökíteni azt 
a nagy hitbeli és erkölcsi erőt, a moly a magyarság bá-
mulatos haditényeiben megnyilatkozott. A fényes, előkelő 
közönség elhatározta, hogy nem az uralkodó, nem egy-
házfejedelmek, hanem az egész nép, szegény és gazdag, 
előkelő és nem nemes adakozásából „nemzeti fogadalmi 
templomot" fognak építeni Budapesten. 

Az az előkelő, nagy sokaság róm. kath. hívekből 
állt, s ezek határozták „hogy a magyar katholikus kö-
zönségnek minden rendje és osztálya a világháború évé-
ben, a létért folyó nemzeti küzdelem idején a háború 
dicsőséges és szerencsés befejezéséért könyörögve, Isten-
nek fogadalmat tesz, hogy az ország fővárosában temp-
lomot emel, a mely örök kifejezője legyen a nemzet val-
lásos hitének, Istenbe vetett bizalmának és méltó meg-
örökitője a háborúban nyert isteni segítségnek". 

A katholikus közönség fogadalmat tesz, hogy egy 
kath. templomot épít az ország fővárosában, mely örök 
kifejezője legyen — nem a katholikus vallású lakosok 
vallásos hitének, hanem a nemzet vallásos hitének. 

Református véreim ! Nem lenne-e helyén való, ha 
a magyar református közönség, a melynek annyi sok 

ezer tanúsága van arról, hogy háborúiban, veszedelmei-
ben, nehéz, kínos, üldözött állapotaiban mindig nyert 
isteni segítséget, minden rendje és osztálya Isten előtt 
fogadalmat tenne, hogy hazájának, véreinek megvédé-
sében tapasztalt isteni kegyelemért templomot épít az 
ország fővárosában, mely méltó és örökkévaló hirdetője 
lenne a nemzet vallásos hitének, Istenbe vetett bizalmá-
nak és a nyert isteni segítségnek! 

Hát nem tudnánk-e mi is ilyen gyűlést tartani ? 
Nincsenek-e nekünk is kimagasló előkelőink, a kik ke-
zükbe vennék e nagyszerű ügyet! Nincsenek-e ékes-
szavú főpapjaink, a kik szavakban is ki tudják fejezni 
e kötelességet s nincsen-e áldozatra kész népünk, a 
mely meg is valósítaná ezt?! 

Református előkelőink ! Kik érdemmel díszítve ültök 
előttünk, lássátok és halljátok meg, hogy szükség, a 
másik fél megmozdulásával parancsoló kényszer is ennek 
az ügynek felkarolása; s Ti, milliói Egyházunk híveinek, 
őrállók, pásztorok, mint egy ember fordítsuk most erre 
akaratunkat, áldozatkészségünket, hogy Annak, a ki 
hajlékunkat megvédte, hajlékot emeljünk! 

El ne maradjunk . . . Le ne maradjunk! 
Nagy Ferencz, 

esperes. 

TÁRCZA. 

Via dolorosa. 
(Baranyában.) 

A fiú írt . . . 
— „Hála Istennek" ! 
Apa, anya szemében 
Könnyek rezegnek. 

Levél jön újra. 
— Más az írása. 
Mit hoz? . . . „ó jaj" ! 
Szíve hasadva 
Könnye kicsordul, 
Két Öreg ajka, 
Jajjal siratja : 
. . . „Hősi halált halt" 1 
Lelkük panasszal 
kiált az égre : 
„Miért nincs még egy! ? 
Miért nincs még egy ! ?" 
. . . S kies Mecseknek 
Virágos orma 
Visszahangozza 
Vádolva, fájón : 
„Miért nincs még egy, 
Miért nincs még egy" !? 

Kiscsány. Závory Elek. 



Advent. 
Advent! Prófétáknak édes álma, Karácsonynak 

hirdetője, fáradt lelkek biztatója, olajágas fehér advent! 
Újra itt vagy 1 Látlak is már! Fehér arczod, fehér ru-
hád! Hóboritotk messze halmon! Lépteidtől mozgás tá-
mad. Olyan csendes, olyan titkos !. .. S megérzi az egész 
világ.. . Megcsapja az én orczám is valami lágy, meleg 
szellő... Elringató kedves álom . . . Fehér advent! Piros 
hajnal! 

Itt járok a végtelen orosz síkon. Minden fehér. 
Fehér a mező. Fehérek az utat szegélyező fák lomb-
talan ágai. Alig látszik belőlük valami. Rájuk fagyott a 
párázat. Olyanok, mintha nagyon finom gyapottal vol-
nának bevonva. Csak a fenyők nem hódolnak meg a 
tél előtt. Azoknak tűlevelei most is kizöldülnek a hó 
a lól . . . Csodálatos az a fenyő ! Hallgat a szél. Némán 
tekintgetnek fölfelé a nyárfák. E pillanatban még az 
ágyúk is pihennek . . . Mélységes csend mindenütt. Csak 
a fenyőknek van beszélnivalójuk . . . Most ezen a részen, 
majd amott átsurran a fákon valami halk nesz. Titkos 
susogás. Szinte látom, a mint egy-egy öreg fenyő meg-
mozdítja fejét. Közelebb húzódik a másikhoz, hogy job-
ban meghallja azt a különös beszédet. Zöldből fehérbe, 
fehérből zöldbe átsimuló koronája a napfényben . . . Ta-
lán épen ezért vannak a karácsonyfák fenyőágból! Mert 
a téli hóban, fagyban, kietlenségben is szép reményt, 
kikelő tavaszt, életet hirdet és mert mindig olyan be-
szédes. Susogjatok, beszéljetek, fenyők! Higyjétek el, 
oly szívesen hallgatok! Vigyetek a fehér gyermek-
szobákba, az angyalcsóktól fényes templomokba örö-
met, reményt, hitet! Beszéljétek el azt a szent valósá-
got, a mely a maga csodálatosságával olyan a felnőttek 
előtt is, mint egy tündérmese! Beszéljetek arról, hogy 
volt a világnak valamikor egy nagy adventje! Nagy 
váradalma! Mikor a szívek helyet adtak a mennyei ja-
vak utáni sóvárgásnak. Mikor várták eljövetelét Annak, 
a ki „tegyen Sión gyámolóira hamu helyett ékességet, 
örömnek kenetét a gyász helyett, dicsőségnek palástját 
a csüggedt lelkek helyett !" (És 61.3.) Beszéljetek arról, 
hogy volt a világnak egy nagy boldogsága, mikor meg-
jelent napkeletnek feltűnő csillaga, mikor szó hangzott 
a bethlehemi mezők felett: „Dicsőség a magasságos 
mennyekben Istennek és a földön békesség és az em-
berekhez jóakarat!" (Lukás 2. 14) Beszéljetek, susog-
jatok, fenyők! 

. . . Beszélj, advent! Beszelj sokat! Mondd, hogy 
Istennek gondviselése mindenkor él! Nemcsak a múlt-
ban lehelt az emberi szívbe adventet, várást! Lehel 
most is ! Az emberiség már most is vergődik, gyötrődik, 
boldogabb jövő után sóvárog. Beszélj, advent! Mondd, 
hogy ebben a nagy istenítéletben megváltozik az ember! 
Levetkezi a hazug mázt, a képmutatást, a mosolygó ar-
ezot és a gyűlölettől izzó szivet Felöltözi a megtértek 
fehér ruháját, az igazi életet, a szeretetet. S akkor majd 
eljön a boldog jövő ! Az aranykor! Tisztább, ragyogóbb, 

mint valamikor! „És eljő Sionnak a Megváltó és azok-
nak, a kik Jákobban megtérnek hamisságukból! Ezt 
mondja az Úr." (És. 59. 20.) Beszélj, advent! 

Egy szán síklik el mellettem. Nincs a lovakon 
csengő. Nesztelenül repül a szán tova, mintha nem is a 
földön járna. Nézem, nézem, míg egyszerre eltűnik a 
messzeségben. Mintha csak az én lelkem is vele szállna. 
Megy, megy, tovasíklik az egyenes rónán. Majd felhág 
a béreztetőre. Onnan még sebesebb repiiléssél zúdul alá. 
Már ott jár az ismerős térségeken. Már látja a karcsú 
tornyokat. A fehér házak virágos ablakai mosolyognak, 
integetnek, nevetnek. Megtorpannak a lovak. Itthon va-
gyunk. Hallom, csikordul a zö!d kapu. Már nyílik is. 
Felém szalad egy ragyogó fehérség. Pirosarczú kis leá-
nyom, hófehér ruhában. Örömében tapsol. Olyan esetle-
nül, mégis oly kedvesen ! Érzem ölelő karjának meleg-
ségét. Körülvesznek többi kedveseim. Bent a szobában 
csillogó szemmel tekintünk egymásra. Mindenki örül. 
Az öreg cserépkályha parazsas szemével hamiskásan 
kandikál, mosolyog ránk s meghitt mormogással duru-
zsol bele a beszélgetésbe. Mint a bizalmaskodó, hűsé-
ges, öreg cseléd. „Úgy-e megmondtam!". . . Beszélj, 
advent! Mondd, hogy így lesz ! Mondd, hogy nekem is 
lesz még teljes boldogságom ! Mikor e nagy világforga-
tag kohójában megtisztulva elmondhatom : „Örvendezvén 
örvendezek az Úrban, örüljön lelkem az én Istenemben; 
mert az üdvnek ruháival öltöztetett fel engemet, az igaz-
ságnak palástjával vett engemet körül, mint vőlegény, 
a ki pap módon ékíti fel magát és mint menyasszony, 
a ki felrakja ékességeit." (És. 61. 10.) Beszélj, advent! 
Mondd, hogy eljön még az idő, mikor egy megpróbál-
tatások által megigazított gyülekezet előtt hirdethetem 
az igét: „Kelj fel, világosodjál, mert eljött a te világos-
ságod és az Úr dicsősége rajtad feltámadott 1" (És. 60.1.) 

Hiszek mindent! Beszélj, beszélj ! Azért j ö t t é l ! . . . 
Látlak is már! Fehér arczod ! Fehér ruhád! Hóboritott 
mssze halmon f Fehér advent! Piros hajnal! 

Oroszország, 1915 decz. 9. 
Göde Lajos. 

BELFÖLD. 

Visszapillantás az első háborús évre.* 
I. 

Mikor így egy-egy év határkövénél megállunk, első-
sorban nem arra gondolunk, hogy a világ előtt adjunk 
számot munkánkról. Mindenek előtt megszólal lelkiisme-
retünk és erre a felhívásra vár feleletet: „Adj számot a 
te sáfárkodásodról !a Úgy érezzük, hogy Isten előtt ál-
lunk, kinek szemei munkánk mögé látnak és keresve 
kutatják cselekedeteink rugóit. És ha nem tudnánk, 
hogy szerető mennyei Atyánk hív számadásra, nem mer-
tünk volna megjelenni színe előtt. De eljöttünk, hogy 

* A Budapesti Ref. Ifjúsági Egyesület titkárának jelentése. 



leolvashassuk szeliden szigorú arczárói és elfogadjuk 
gyenge erőnkhöz mért további megbízatásunkat. 

Munkánk központja most is az a láthatatlan Király 
volt, kinek szolgálatába állottunk és akarunk állítani 
másokat és munkánkat is. 0 volt az, a kire feltekintet-
tünk megpróbáltatásaink közben; 0 volt az, a kitől vár-
iunk és kértünk erőt munkánk elvégzéséhez. S ezért, 
ha valamit tehettünk, az Ő nevére szálljon dicséret és 
magasztalás. És hogy velünk volt, azt a leghatározottabb 
bizonyossággal láthatjuk abból, hogy míg sok más egye-
sület kifüggesztette a „Hadbavonulás miatt zárva" vagy 
a „Megszűnt" jelzést, addig mi épen most tárhattuk 
ki kapuinkat teljes szélességében. Többen a legkomo-
lyabbak köziil, féltették egyesületünket a megsemmisü-
léstől és íme e helyett óriási arányokban növekedtünk. 

Növekedtek helyiségeink. A Katona-Otthon látoga-
tóinak szaporodása kényszerített bennünket, hogy egye-
sületünk helyiségeit megkétszerezzük. Hosszas keresés 
után állapodtunk meg a Fhg. Sándor-u. 28. sz. háznál, a hol 
kényelmes helyünk van s a hol Munkás-Otthonunk szin-
tén kedvező elhelyezést nyert az épület udvari szár-
nyában. 

Növekedésnek vehetjük azt is, hogy munkánk szé-
lesebb körökben felkeltette a figyelmet Több egyházi lap 
állandóan közölt híreket rólunk. A pesti egyházmegye 
ez évi gyűlésén Nagy Ferencz esperes hosszan beszá-
molt esperesi jelentésében munkánk minden ágáról. 
A „Magyarország" politikai napilap kéthasábos, részletes 
czikkben ismerteti Móricz Pál tollából katonamunkánkat. 
Hát az a sok ezer katona, a ki nálunk megfordult és 
az egyesület levélpapírján és borítékjában írt haza tőlünk, 
vájjon mit jelent ebből a szempontból? Azt csak a há-
ború után állapithatja meg az országos titkár, a ki a 
vidéken ismerősökhöz szólhat majd munkánkról. 

Növekedett a pénztári forgalmunk. Míg a mult év-
ben kb. 13,000 K volt bevételünk, most 27,000 K-t tett 
ki. Óriási összeg egy magyar belmissziói egyesület szem-
pontjából. Beszélő szám, a mely mutatja, hogy már jut 
ilyen határozottan és kifejezetten keresztyén egyesület 
munkájára is és hogy van pénz nálunk, csak Ki kell 
bányászni és értékes czélok szolgálatába kell állítani. 

Az oázis gyűjtőmedenczéje szerepét töltötte be 
egyesületünk, mint a mely felfogja a környék vizét, 
hogy a sivatag vihartól tépett vándorának hűs itallal 
szolgáljon és táplálja a pálmákat, melyek védelmet nyúj-
tanak a nap tikkasztó heve ellen. És nyugodt lelkiisme-
rettel mondhatom, hogy e szolgálatot elvégeztük. A mit 
a bizalom ránk bízott természetben való adományban, 
azt azoknak adtuk, a kiknek szánva volt; a pénzt pedig 
gyümölcsöztettük és a legjobb czélra fordítottuk. Nyu-
godtan tárjuk fel pénztári könyveinket bárki előtt és kész-
séggel adunk felvilágosítást minden kérdésre, mert Krisz-
tus által megfinomított lelkünk mérlegén mértük felelős-
ségünket és Isten mindentlátó szemei előtt végeztük 
munkánkat. 

De növekedtünk szellemiekben is. Harcztéren levő 

barátaink öntudatos, erős keresztyénsége csak megedző-
dött. Újabban hozzánk csatlakozott tagjaink élete átala-
kult és új életté változott. Hölgybizottságunk tagjai közül 
többen örvendetesen haladtak Isten ismeretében. Mi ma-
gunk oly nehéz megpróbáltatásokon mentünk keresztül, 
hogy Isten kegyelmének mélységeibe beleláthattunk. De 
most már térjünk a részletekre. 

Vasárnapi iskoláinkban foglalkoztunk az elemi is-
kolás gyermekekkel és pedig a mult iskolai évben két 
iskolában, ebben az iskolai esztendőben pedig három 
helyen, úgymint Kőbányán az Erdélyi-utczában és az 
egyesület helyiségében tartunk fenn vasárnapi iskolát. 
Előzőleg minden pénteken este leültünk a Mester lábainál, 
hogy gyermekszívvel előbb mi magunk tanuljunk Tőle 
s azután vigyük tovább az O kicsinyeinek, a gyermekek 
iránti szeretetét. 

Hölgybizottságunk tagjai itt is kivették részüket 
a munkából és a harcztérre vonult egyesületi tagok he-
lyét nagy buzgalommal és szeretettel betöltötték. Kará-
csony második ünnepén karácsonyfa-ünnepélyt rendez-
tünk a gyermekek számára és pedig a szülők részt-
vételével. 

Legnehezebb munka vár reánk a serdülő ifjúsággal 
szemben. E fiúk most kénytelenek lesznek csakhamar 
az apák, a felnőtt testvérek helyét betölteni és az ő 
terheiket is vállaikra venni. Serdülő munkánk is érezte 
a munkaerők hiányát. Ha volna elég önkéntes munká-
sunk, ma már egy jól szervezett és hatalmas serdülő 
osztályunk lehetne, a kik alig várják, hogy az egyesület 
rendes tagjai között foglalhassanak helyet. — Nagy 
reményekre jogosító munkát kezdett egyesületünk ügy-
vezető elnöke, dr. Koczogh András, a fasori iparostanoncz-
iskolában, a hol vasárnaponként bibliamagyarázatot tart 
a fiúk számára és sikerült így megkedveltetni velük a 
bibliát. Az összejövetelek önkéntes, az előadások fesz-
telen jellege mindig sok hallgatót vonz, pedig közvetlen 
a templom után van. 

Munkánk közben soha sem riasztott vissza bennün-
ket az itthon maradt tagok és fiatalemberek csekély 
száma. Eddigi összejöveteleinket minden alkalommal 
megtartottuk több-kevesebb résztvevővel. 

Hogy a keresztyén élet gyakorlati megvalósítását 
elősegítsük, bibliai eszmecseréinken a mindennapi élet 
közönséges, szürke foglalatosságát is az örökkévalóság-
fényébe állítottuk. Tárgyaltuk Jézus jellemét, élet- és 
világfelfogását és ápoltuk a Vele való közösséget keddi 
imaóráinkon. Egyéniségének varázsereje több új tagunk 
újjászületett életében megnyilvánult, a kik örömmel em-
legetik, hogy Őket Isten vezette hozzánk, hogy kijelentse 
magát nekik. 

Vasárnap esténkint a tagok értelmi fejlesztését tar-
tottuk szem előtt és ekkor ismeretterjesztő előadásokat 
tartottunk. Ujabban ugyanazt néha hétköznapokon is a 
Katona-Otthonban tartjuk, hogy az ő ismereteiket is 
gyarapítsuk. Előadóink magas intelligencziája biztosíték 
volt az előadások tárgyilagosságára és alaposságára. 



A nyár folyamán jutott csak idő arra, hogy ki-
rándulásainkon testi felfrissülést is nyújthassunk a sza-
badban, árnyas fa tövében, zöld pázsitos hegyoldalban 
tartott összejövetelek lelki frissítője mellé. De, hogy ezek 
kedvesek, vidámak és kellemesek voltak, mutatja a ren-
desen látogató törzspublikum, mely esőben és hidegben, 
forró napsütésben egyaránt kitartott és edzett kirán-
dulónak bizonyult. 

Harcztéren levő barátainkkal az összeköttetést leve-
lezés útján és egyesületünk lapja, a Híradó, útján fenn-
tartottuk. Hogy mily nagy szeretettel és hálával gon-
dolnak ránk, mutatja Szilágyi Dezső 300 K-ás adománya, 
melyet a harcztérről küldött. Többekről a legjobb híreket 
kapjuk. Kitüntetések, gyors előléptetések bizonyságai 
annak, hogy megállják helyüket ott is. Közülük egy, 
Schey Lipót, az orosz fogságban várja a háború végét. 
A háború csontvázas kaszáját soraink közé is kinyúj-
totta és nagy rendet vágott abból. Bizonyára már többen 
vannak, de egész biztosan még csak néhány barátunkról 
tudjuk, hogy e rendbe estek. Fájó érzéssel veszünk tőlük 
búcsút, Teljesítették kötelességüket földi királyuk és 
hazájuk iránt utolsó leheletükig és föláldozták érte éle-
tüket. És életük ezáltal is Istent szolgálta és haláluk 
Istent dicsőitette, mert. azzal a biztos tudattal költöztek 
el, hogy nekik „az élet Krisztus és a meghalás nye-
reség". 

Egyesületünk helyiségét minden pénteken délután 
a kínaiak töltötték meg, a kikkel Kunszt írén testvérünk 
foglalkozott kitartással és odaadó nagy szeretettel. Des-
sewffy Emma úrnő szívességből valódi kínai módon fő-
zött rizzsel és teával vendégelte meg őket. Ezek a hazá-
juktól messze elszakadt emberek érezték Kunszt írén 
testvér által Jézus szeretetét, a ki így nemcsak a bib-
liában, hanem az életben is megjelent előttük. 

Anyagi támogatásbún nagyon sok oldalról kisebb 
és nagyobb összegekben részesítették egyesületünket. 
Az adományok közül különösen ki kell emelnem a keres-
kedelmi minisztérium 1000 K-ás, a budapesti ref. egyház 
600 K-ás, valamint a dunamelléki ref. egyházkerület 
szintén 500 K-ás adományát. Nemcsak egyes jólelkű 
magánosok, hanem ezek mutatják, hogy az állami és 
egyházi legfőbb hivatalok is méltányolják és támo-
gatják munkánkat. De egyesektől is kaptunk nagyobb 
összegeket, így pl. Szilassy Béla úrtól 1000 K-át, míg új 
helyiségeink berendezéséhez Orth Ambrusné, dr. Kósa 
Zsigmondné, Paál Gergely stb. járultak hozzá aján-
dékaikkal. 

Az adományok között egyedül álló a maga nemé-
ben özv. Szarka Zsigmondné 1000 K-ás alapítványa, a 
mit a mult évben elhalt fia emlékére tett azon czélból, 
hogy annak évi kamataiból egy derék iparos-, vagy keres-
kedő-ifjút támogassunk. Jelen közgyűlésünk tehát egy 
az evangéliumi egyesületek életében eddig páratlan ese-
ménynek szemtanúja most, mikor a „Szarka Zsigmond-
alapítvány" első évi kamatát, 40 K-át, Szalkay Imrének 
kiadhatjuk. Mi ezt az összeget előbb takarékba tettük, 

majd hadikölcsönre fordítottuk és így a jövő évtől kezdve 
több és magasabb kamatot adhatunk e nemes czélra. 
Úgy látszik, közeledik az idő, mikor nemcsak az iskolá-
kat és internátusokat, hanem az evangéliumi egyesüle-
teket is megtisztelik az adakozók bizalmukkal ós pénzük 
kezelésével. 

Barát József. 

A MI ÜGYÜNK. 

Szövetségünk konferencziája a lelkészekre 
a háború után váró teendőkről. 

Szövetségünk január 18-iki közgyűlésével kapcso-
latban, január 18-tól 21-ig, négy napra terjedő kon-
ferencziát rendez lelkészeink számára, melynek főtárgyát 
a háború után a lelkészekre váró teendők megbeszélése 
képezi. Szövetségünk deczemberi 6-iki választmányi gyű-
lése foglalkozott a konferenczia részletes programmjávai. 
Az előadott tervezetet magáévá tette s annak előkészí-
tésére háromtagú bizottságot küldött ki. 

Nem nagy keretekben mozgó, hanem bizalmas 
baráti jellegű konferencziát akarunk tartani. Épen ezért 
nem is számítunk sokak megjelenésére és csakis olyanok 
részvételét kérjük, a kiknek komoly, eltökélt szándéka a 
négy napon át tartó előadások és megbeszélések mind-
egyikén s az azokat megelőző reggeli áhítatokon is részt 
venni. 

A konferenczia időbeli beosztása a következő: mind 
a négy nap reggel 7*9—9-ig áhítat, 9—10-ig első 
előadás, 10—7 2 l l - ig szünet, 7S11—7a12-ig második, 
7*12—7 a l- ig harmadik előadás, azt követőleg l-ig 
megbeszélés. Délután 5—6-ig negyedik előadás, 6—8-ig 
az első nap a Szövetség közgyűlése, a többi napokon 
két félórás előadás kapcsán megbeszélések. 

A theologián tartandó előadások és megvitatandó 
kérdések a következők: 

Naponként 9—10-ig az előadások tárgya a kál-
vinizmus. 18-án: Miben rejlett a magyar kálvinizmus 
ereje a múltban? 19-én: A kálvinizmus theologiai alap-
gondolatai. 20-án : A kálvinizmus ethikai alapgondolatai. 
21-én: A kálvinizmus szocziális alapgondolatai. 

7 a 11—-1/212-ig apologetikai kérdések képezik az 
előadások tárgyát. 18-án: A modern természettudomá-
nyok és a keresztyénség. 19-én: A modern vallásos 
színezetű eszmeáramlatok és a keresztyénség. 20-án: 
A modern morálfilozófia és a keresztyénség. 21-én: 
A kálvinizmus és a szekták. 

7 2 12—7 2 l - ig szocziális kérdések kerülnek sorrendre. 
18-án: A keresztyénség és a társadalmi kérdések. 19-én: 
A szocziáldemokráczia alapelvei. 20-án : Az ijesztő gyer-
mekhalandóság Magyarországon. 21-én: Milyen szocziális 
munkákat végezhetünk falun? 7 a l — l - i g ezeknek a kér-
déseknek a megbeszélése. 

Délután 5—6-ig a gyakorlati lelkipásztorkodás kö-
réből vett kérdéseket tárgyaljuk. 18 án és 19-én: Ige-



hirdetésünk újabb irányai. 20-án : Milyen hiterősítő mun-
kákat végezhetünk falun? 21 én : Lirurgiális kérdések. 

Esténkint 6—8-ig: első nap, 18-án: Szövetségünk 
közgyűlését tartjuk esti istentisztelettel kapcsolatban, a 
Kálvin-téri templomban. 19-én és 20 án Egyházunk mai 
helyzeté-nek kérdését beszéljük meg. 19-én az alábbi 
két kérdés kerül sorra : a) Szellemi áramlatok egyházi 
életünkben, b) Egyházpolitikánk. 20-án : a) Gyülekezeti 
életünk bajai, b) Egyházunk és az intelligenczia. 21-én, 
a Búcsúestén, egy előadás lesz: A lelkipásztor eszménye 
Kálvin szerint. Utána befejező áhitat. 

Az áhítatok végzőit és az előadók neveit egyik 
legközelebbi számunkban közöljük. 

A részvétel díjtalan. Sőt arról is gondoskodtunk, 
hogy a résztvenni szándékozók a lehető legkisebb anyagi 
áldozat árán vehessenek részt a konferenczián. Kedvez-
ményes árú vasúti jegyekért folyamodtunk a kereskedelem-
ügyi minisztériumhoz. Ezenfelül liarmincz résztvevő napi 
5 koronáért lakást és teljes ellátást nyerhet a theologiai 
internátusban. A mennyiben egyeseknek már nem jutna 
hely a theológián, vagy egyesek nem kívánnak diákszo-
bákban negyedmagukkal lakni, még 10—15-en napi 3 K 
50 f-ért ebédet és vacsorát kaphatnak az internátusban. 

Jelentkezések január 12-ig a rendezőbizottság el-
nökéhez, B. Pap István theol. tanárhoz küldendők IX., 
Ráday-u. 28 sz. alá. (K.) 

Szövetségi-fiók alakulás. A veresegyházi ref. egy-
ház f. hó 12-én alakította meg kebelében a Kálvin-
Szövetség fiókját. A megalakulás a délutáni istentisztelet 
végeztével, a templomban történt s a szövetségi fiók 
tulajdonképen az egész gyülekezetnek a Kálvin-Szövetség 
munkájához való csatlakozásában alakult meg. Az isten-
tisztelet végeztével, a melyen Dávid Lajos őrszentmik-
lósi lelkész prédikált, Nagy Ferencz esperes-lelkész tette 
fel, a Szövetség czélját és munkáját felmutató beszéd 
után, a kérdést, hogy meg akarja-e alakítani a gyüle-
kezet a Kálvin-Szövetséget? A gyülekezet igenlő fele-
letét az egyház gondnoka adta meg egyszerű, de igen 
talpraesett és a Szövetség feladatának tiszta megértésére 
valló beszédben, mire az esperes-lelkész kimondta a 
szövetségi fiók megalakulását. Utána Hamar István buda-
pesti theol. tanár üdvözölte az új fiókot a központi 
Szövetség nevében; majd pedig dr. Pruzsinszky Pál 
theol. akad. igazgató szólt s hangsúlyozta a kálvini 
szellemnek, hitnek, erkölcsi tisztaságnak és kötelesség-
tudásnak az egyházi és a nemzeti életben való nagy 
fontosságát. Mátis Márton szadai lelkész a pesti egyház-
megyei Kálvin-Szövetség nevében üdvözölte a megalakuló 
fiókot, rámutatván az erők egyesítésének jelentőségére. 
Sáfár Béla váczi lelkész gyakorlati személyes tapasz-
talatai alapján mutatott reá a kálvin-szövetségi munká-
nak a gyülekezeti életben jelentkező üdvös eredményeire. 
Az alakuló gyűlést Nagy Ferencz esperes-lelkész beszéde 
és éneklés rekesztették be. Az új fiókot szeretettel üd-
vözöljük s kívánunk neki minél gazdagabb virágzást és 
gyümölcsözéstl 

Kérelem. Mai számunkhoz összes előfizetőinknek 
és mindazoknak, a kiknek a lapot küldjük, postautal-
ványokat mellékeltetünk. Kérjük az előfizetések bekül-
dését, hogy a lap kiadási költségei fedezhetők legyenek. 

IRODALOM. 

„A mit a lélek mond", evangéliumi elmélkedések. Kiadja; 
Bitay Béla dévai ref. lelkipásztor. Hirsch Adolf Déva. 268 1. 1915. 
Ára i K. 

Otvennyolcz elmélkedés van előttünk. Spurgeon, 
Moody, Meyer, Gordon és Modersohn fordítások, át-
dolgozások. Mindössze hét eredeti prédikácziót találunk 
a vaskos kötetben. Csoportosításuk gondolatmenete : 1., 
az iinnepes félév nagy alkalmai (25 elmélkedés); 2., a 
keresztyén élet nagy tényei, hitélet, megtérés, niegszen-
telődés stb. (23 beszéd); 3., a háború gyakorlati theo-
diczeája (10 elmélkedés). 

„Itt minden világi ékesszólás szándékosan kerülve 
van." Az előszóban maga a szerző — kiadó —így jel-
lemzi munkáját És tényleg ez az előttünk fekvő milnka 
jellegzetes vonása. Istennek drága üzenete mellett, mit 
hirdet és szól érthető nyelven, szemétnek ítél minden 
„szónoki fogást". Egyetlen igazság van — ez a feltá-
madott Krisztus, Fia az élő istennek, Megváltója és Ura 
az emberi lelkeknek. Minden prédikácziójában ez a kris-
tályosodási pont. Christocentrikus prédikácziók ezek. Meg-
állapíthatjuk, hogy bár különböző szerzők elmélkedéseit 
kapjuk, mégis az egész kötetnek egységes, kiforrott 
világi és életnézleti háttere van, mit „biblikus pozitiviz-
musnak" nevezhetnék. Épen ez a tény annyira markáns 
vonást kölcsönöz e kötetnek, hogy nemcsak megemlí-
tendő, de kiemelendő. Ez a könyv tényleg egyéniség. Meg-
figyelendő, megszívlelendő az, a mit lelkesedéssel hirdet: 
minél mélyebb, hogy így mondjam : éltebb, próbáltabb 
a hit, annál kevésbbé igényli, hogy komplikált formák-
ban fejeztessék ki. Simplicitas sigilluin veri. 

Azt ítéljük azonban, hogy kár az előszó álláspontját 
ridegen keresztülvinni. Egyébként a szerző maga is így 
vélekedik a 201. lapon: „Száraz igazságokat könnyen 
elfelejtünk, de a képek beleülnek lelkünkbe, mint a 
horog beleakad a hal koponyájába . . . Az Úr Jézus is 
ezekért szólt példázatokban . . . " Azután meg önkén-
telenül is szárnyal a beszéd, midőn Isten nagyságos 
titkait és utait magyarázzuk az emberek előtt. Ha a virág 
nem tehet arról, hogy szirmán pompázva törik meg a 
napsugár, ezért esztelenség volna elhányni szirmait, nem-
különben a prédikátor, kinek emberi szívén százféle 
vetületben törnek meg Isten mérhetetlen dicsőségének 
reáhulló sugarai. 

Az eredeti prédikácziókat, úgy mint a fordításokat, 
jellemzi az, hogy czélja mindnek a térítés. Homiletikai 
szempontból ez kifogásolható. A pásztor hívő lelkeknek 
Isten utait magyarázza. Ha a kertész megsebzi a csemetét, 
hogy nemesebb fajt oltson belé. azonnal gondosan körül-
köti a sebet, különben semmit sem ér munkája. A pré-
dikátor nem azért szolgája Isten igéjének, hogy sebezzen, 
hanem hogy azzal termékenyítsen. Jegyezzük azonban 
meg, hogy a háború gyakorlati theodiceájában ezt a térítő 
momentumot kellő erővel, szónoki lelkesültséggel, indít-



tatva és indítva érvényesíti. (L. „Mit akar Isten a há-
ború által." 259. 1., „Miért oly soká." 263. 1.) 

Nem mondhatnám, hogy a fordítások, átdolgozások 
nyelve irodalmilag, vagy zamatosan magyar volna. Mind-
azonáltal, a ki prédikácziós könyvet nem szellemi rest-
ségből vesz kezébe, hanem prédikátor egyéniséggel akar 
megismerkedni, az vegye elő Bitay könyvét. 

Dr. Molnár Jenő. 

A Prot. Szemle 9—10-ik füzete a következő tar-
talommal jelent meg: 1. Czikkek. 1. Tisza Kálmán emlé-
kezete. Zsilinszky Mihály. 2. Bismarck keresztyénsége. 
(Befejező közlemény.) Nagy Béla. 3. Batizi Andrásról 
ós a szántói iskoláról. Dr. Thury Etele. 11. Jelek és 
magyarázatok. III. Társulati értesítő. 

Szerkesztőváltozás. Ferenczy Gyula dr. búcsút 
vesz a Debreczeni Protestáns Lap szerkesztőségétől, a 
melyet, mint már jeleztük., egy héttagú konzorczium 
vesz át. A lap legutóbbi számában „A mi hitvallásunk" 
czfrnű „Szemlé"-ben foglalja össze utolsó mondanivalóit. 
Természetesen a „pestiekhez" is van egy-két „nyájas" 
szava, de nem reflektálunk reá annyival kevésbbé, mert 
hisszük és reméljük, hogy a Ferenczyvel együtt a „ré-
giek" elmúltak és hogy olyan hangú, modorú czikkek, 
mint a melyek eddig a Debreczeni Prot. Lapban meg-
jelentek, ezután ott az új vezetés mellett napvilágot nem 
láthatnak és hogy az új Debreczeni Prot. Lappal való 
érintkezésünk még abban az esetben is, ha itt-ott elvi 
diíferencziák merülnek is fel, kellemesebb és a kellő 
megértés, méltánylás bázisán nyugovó lesz a jövőben. 

Kézimunka-kiállítást és könyvvásárt rendezett a 
Bethánia-egylet deczember hó 8-án és 9-én a Lónyay-
utczai főgimnázium dísztermében. A megnyitó ünnepély 
7-én este volt, a mely alkalomra szépszámú közönség 
jött össze. Megnyitóbeszédet, illetve bibliamagyarázatot 
dr. Szabó Aladár tartott; kiemelte az egész evangéliumi 
irodalom fontosságát és annak terjesztését mindenkinek 
lelkére kötötte. A beszéd előtt és után a Bethánia-egylet 
énekkara énekelt. 

Karácsonyi ajándék diák katonáknak. A Magyar 
Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség,, a mely „Háborús 
Diákvilág" czímmel ingyenes folyóiratot ad ki a hadba-
vonult diákoknak, most kétíves füzettel lepi meg a küzdő 
diákokat. A füzet szépirodalmi és evangéliumi tartalom-
mal jelent meg; tartalmazza egyúttal egy pár egyetemi 
tanár üdvözlő üzenetét is. A Szövetség szívesen megküldi 
a füzetet minden hadbavonult diák czímére. Czímek a 
kiadóhivatalnak (Budapest, Üllői- út 16/B I. 5) küldendők. 

Az Ébresztő képes, keresztyén, szépirodalmi családi 
ós ifjúsági havilap XV. évfolyam deczemberi száma a 
következő tartalommal jelent meg: A legnagyobb vere-
ség. Irta dr. Ravasz László. A hadifoglyokért. Örven-
detes hír. írta Megyercsy Béla. Rózsák a télben. El-
beszélés. Irta Muraközy Gyula. Békesség a földön az 
embereknek. Vers. írta Gyökössyf Endre. Három hősi 
jellemvonás. írta Benkő István. Ébresztő. Eltűnt világ. 
Vers. írta Kiss Géza. Megbékélés. Elbeszélés. írta Marjay 
Károly. A mozi. Irta dr. Bartha Kálmán. Otthont a kato-
náknak Szemle. Keresztyén cserkészet. írta Öreg Cser-
kész. Tábortűznél. Vers. írta Deme László. Hírek. Képek. 
Hirdetés. Szerkeszti Megyercsy Béla. Előfizetési díj egy 
évre 2 K. Kiadóhivatal: Budapest, VIII., Főherczeg 
Sándor-u. 28. Mutatványszám ingyen. 

Megjelent a dr. Lencz Géza szerkesztésében a 
„Háborús beszédek és imák" 3-ik kötete. Ára fűzve 5, 
kötve 6'50 K. A legkülönfélébb alkalmakra szánt beszé-

dek és imák e gyűjteményét megrendelésre azonnal 
expediálja a Hoffmann és Kronovitz czég Debreczen, 
Piacz-utcza 49. 

EGYHÁZ. 
A könyvek harcza. A legutóbbi tiszántúli közgyű-

lésen ismét szőnyegre került a zsoltárharcz. Ott kezdő-
dött már a mult században és szomorú jele, öröksége 
annak a széthúzásnak, a mely annyi bajnak, erőpazar-
lásnak kútforrása a mi egyházunkban. A tiszántúli egy-
házkerületnek külön zsoltárkiadása van; annak tiszta 
jövedelmét ott iskolai czélokra fordítják. A másik három 
kerületben a „Hornyánszkyzsoltár" a hivatalos kiadás, 
a melyért a czég évi jutalékot ad a kerületeknek. Ter-
mészetesen vannak illetéktelen „betörések" az egymás-
sal hadilábon álló zsoltárok részéről. Nem épületes lát-
vány ! Mikor lesz már új, egységes énekeskönyvünk, a 
mely majd megszünteti a mostani áldatlan állapotot?! 

Drágaság'. Erről volt szó az elmúlt héten a kép-
viselőházban és még sok más helyen. A lapokban is 
állandó az erről szóló rovat. — Az állami tisztviselők 
részére 87 milliót szavazott meg a képviselőház. Egy 
képviselő megemlékezett a lelkészek drágasági pótléká-
ról is. De sajnos, nem volt foganatja ; nem emelték a 
kongruát. korpótlókot. De világos, hogy magának az 
egyháznak kell valamit tenni ós pedig különösen azok-
nak a lelkészeknek érdekében, a kiknek házon kívül 
tanuló gyermekeik vannak. Hiszen különösen ezek a lel-
készek érzik legjobban a drágaságot, no meg természe-
tesen azok, a kik a régi terményfizetés helyett készpénzt 
kapnak. —• Egy ifjú lelkész írta nekünk, hogy egy öl 
fa fejében kap 16 K-t, és fizet érte most 50 K-t, a 
búzát veszi 40 K-n és kap megváltás fejében 14 K-t 
és így tovább. Bizony az így póruljárt falusi lelkészek 
is ép úgy érzik a drágaság súlyát, mint mi, városiak. 
— Itt említjük meg, hogy a bányai ev. egyházkerület 
10,000 K-t szavazott meg azoknak a lelkészeknek drá-
gasági pótlékul, a kiknek fizetése a 2400 K-t meg 
nem haladja és a kiknek 18 éven aluli gyermekei 
vannak. 

Unitárius nyomda. Ürmösi József, az unitárius 
egyház egyik vezérembere azzal az életrevaló indítvány-
nyal lépett fel, hogy állítsanak fel szövetkezeti alapon 
egy unitárius nyomdát. Egy-egy üzletrész 50 K lenne. 
Üzletrészeket egyházak, jogi testületek és egyesek is 
jegyezhetnének. Ebben a nyomdában nyomatnák lapjai-
kat, folyóirataikat, naptáraikat és hivatalos nyomtatvá-
nyaikat. — Hisszük, hogy nálunk is lesz nemsokára refor-
mátus nyomda és itt Budapesten, majd ha a Kálvin-téri 
ház felépül, benne hatalmas könyvkereskedés ! 

Szeretetvendégség. A városligeti fasori templom 
tanácstermében szeretet,vendégség volt a következő sor-
renddel : Imádkozott Gál Lajos vallástauár. Egyházi éne-
ket adott elő a VI—VII. ker. ref, énekkar. Beszédet 
tartott Kovács Emil lelkész. Énekelt Turay Emma. Zon-
gorán játszott Germany Erzsike. Végül ima után egy-
házi éneket adott elő a VI—VII. ker. ref. énekkar. — 
A tiszta jövedelem részben a hadiárvák felruházására, 
részben a hivatalos felszerelésekre fordíttatik. 

Köszönet. Isten iránti hálával köszönjük meg ez-
úton is gr. Festetics Gyuláné úrnőnek azon nagybecsű 
adományát, a melyben minket részesíttetett. Az ikafalvai 
harmadik harang megvételére 100 K-t, a Betlehem-Egy-
letnek, mint tiszteletbeli alelnök 50 K-t s az Árvaház 
alapjára 30 K-t küldött Isten gazdag áldását kérjük a 



nemeslelkű adományozóra! Torró Miklós ikafalvai ref. 
lelkész. 

Adományok. A katonák vallásos irataira újabban 
a következő adományok érkeztek: Sepse 12 K, henczi-
dai ref. egyház 160 K. Morvay Ferenczné 5 K, fehér-
várcsurgói ref. nőegylet 10 K, összesen 28'60 K, az 
eddigiekkel együtt Í0,168 68 K. 

ISKOLA. 

A Budapesti Ref. Főgimnázium „Arany János 
önképzőköre" f. évi decz. hó 16-án, csütörtökön, a ref. 
theol. akad. dísztermében (IX., Ráday-u. 28, II. em.) 
jól sikerült hangversenyt rendezett, a melyen a szép 
ének- és zeneszámok mellett Gaál Mózes áll. főgimn. 
igazgató tartott nagy tetszéssel fogadott felolvasást és 
Jászai Mari művésznő szavalt. A tiszta jövedelem a hadi 
özvegyek és árvák és a szegény tanulók felsegítésére 
fordíttatott. 

Nők az egyetemen. A míg fiaink ott künn har-
czolnak a csatamezőkön, a leányok itthon ugyancsak 
döngetik az egyetem kapuit és korlátlan bebocsáttatást 
kérnek a theológiait kivéve az egyetem összes fakultásaira 
ós a műegyetemre. Sok minden függ a modortól. A har-
czos feministák nem nagyon dicsekedhetnek ezzel. A tudo-
mányszomjas és a hazatérő rokkantak állásai után vá-
gyakozó nők fellépése sok tekintetben ellenszenves. De 
mi, magyar kálvinisták mindig respektáltuk a nők jogait. 
Az „önjogúak" már régóta helyet foglalnak az alkotmány-
ban s mikor a női jogok kiterjesztéséről van szó, a mi 
egyházunk a legszabadelvűbb álláspontra kell, hogy 
helyezkedjék. De nekünk majd a jobb idők elkövetkez-
tével készülődnünk is kell az líj helyzetre. Női oktatási 
és nevelési ügyünk bizony még mindig siralmas álla-
potban van s így biztos kilátásunk lehet arra nézve, 
hogy a többi felekezetek a jövőben még jobban túl-
szárnyalnak bennünket ezen a téren. 

A Baár-Madasról. Egyházkerületünk nagy remé-
nyekre jogosító intézetének, a Baár Madas felsőbb leány-
iskolának életében újabban előfordult néhány jelentősebb 
eseményről kell itt lapunk olvasóinak számot adnunk. 
Kezdettől fogva meleg érdeklődéssel kísértük ennek az 
iskolának működését s örömmel állapítottuk meg abban 
a fejlődést és haladást. Szeretett püspökünk székfoglaló 
beszédében nyomatékkal emelte ki, hogy a magyar prot. 
— elsősorban kálvinista — nőnevelés ügye mindenkor 
különös gondoskodása tárgyát fogja képezni. Ez a ki-
jelentés fokozott mértékben reáterelte a figyelmet erre 
az intézetre, mely a válságos idők daczára is híven be-
tölti hivatását s a rendelkezésére álló eszközökkel igye-
kezik szolgálni a nagy czélt, a nemzet ügyének diadalra 
juttatását s igyekezik kivenni részét a hazafias munkából 
és áldozatkészségből. — Az igazgatótanács f. hó 3-án 
tartott ülést. A tárgysorozat legfontosabb pontja az inté-
zeti tápdíjak felemelése volt a rendkívüli drágaságra 
való tekintettel. A fenntartótestület mindez ideig csupán 
a háború előtt megállapított internátusi díjakat szedte 
a növendékektől, annak daczára, hogy a háború kitörése 
óta az élelmiszerek árai hihetetlen arányban megnöve-
kedtek. Az intézet azonban ezért a minimális összegért, 
továbbra is nem nyújthat megfelelő ellátást a nélkül, 
hogy igen jelentős anyagi kárt ne szenvedjen. Az igaz-
gatótanács tehát jogosnak és méltányosnak találta, hogy 
az országbeli hasonló intézetek példájára a növendékek 
ellátási díját — csupán a legszükségesebb összeggel — 

300 K-val az iskolai év hátralevő két harmadára fel-
emelje. Utána folyó ügyek kerültek tárgyalásra. — Folyó 
hó 5-én, vasárnap d. u. az intézet az elpusztult kárpáti 
falvak segélyezésére — Wlassichfalva építésére —, rész-
ben pedig a sebesült katonák részére beszerzendő val-
lásos iratok költségeinek fedezésére — saját helyiségei-
ben — jótékonyczélú előadást rendezett. A nagy érdek-
lődés folytán a rákövetkező napon ugyanezt megismételte. 
Mindkét napon díszes és előkelő közönség gyüleke-
zett a bizony ismét nagyon szűknek bizonyult „nagy"-
teremben. A változatos és gazdag műsor mindkét 
alkalommal igazi élvezetet nyújtott a hallgatóságnak. 
A három első számban a továbbképző-tanfolyam hall-
gatói közül Schweickhart Izabella hatásosan előadott 
szavalataival, Ritter Olga kellemes, tiszta csengésű hang-
jával, Lersch Miczi pedig művészies z o n g o r a j á t é k á v a l 
aratott megérdemelt tapsot. Közben Cary Mária és báró 
Kemény Berenicze VI. oszt. tanulók menüettel szereztek 
kellemes meglepetést a jelenlévőknek. Báró Feilitzsch 
Erzsébet IV. oszt. növendék ügyesen szavalta Szász 
Károlynak a Túri fiú története cz. költeményét. A mű-
soron két vendég is szerepelt: Bibich Irén és Schimkó 
Renée úrhölgyek. Az előbbi művészi éneklésével, az 
utóbbi fejlett tehnikájú hegedűjátékával bilincselte le a 
hallgatóság figyelmét. Mindkettőjüket Konkoly Thege 
Gizella intézeti zongoratanító kísérte zongorán megér-
téssel és preczizitással. A Czinka Panna cz. melodráma 
előadásában Cary Mária (szavalat), Schimkó Renée (he-
gedű) és Konkoly Thege Gizella (zongora) arattak sikert. 
Végül Marié Luise Langreuternek Kriegsglück cz. alkalmi 
darabját adták elő Kiss Emma, a továbbképző tanfolyam 
hallgatójával a fŐszerepbeu, mely alkalommal a szerep-
lők nemcsak meglepően ügyes, fejlett előadóképességük-
nek, de német nvelvkészségüknak is fényes bizonyítékát 
adták. Csak dicséret illeti a darab szerzőjét, valamint 
a legnagyobb elismerés mindazokat, a kik az egésznek 
rendezése körül fáradoztak. A két előadás a legteljesebb 
erkölcsi sikeren kívül 395 K-át jövedelmezett a jótékony 
czélokra. — Mint lapunk mult heti számában jelezve volt, 
báró Radvánszky Gézáné a Lorántffy Zsuzsánna-Egye-
sület kórháza, özvegyei és árvái javára a mult szom-
baton a theol. akadémia dísztermében karácsonyi vásárt 
rendezett. A jótékonyczélra való tekintettel a Baár-
Madas intézet tanárnői és növendékei is nagyobbszámú 
saját maguk készítette kézi munkát, továbbá a növen-
dékek által festett képeslapokat állítottak ki. Hogy ezek 
a kézimunkák mily szépek és ízlésesek voltak, mi sem 
bizonyítja jobban, mint hogy Auguszta főherczegasszony 
is nemcsak megtisztelte látogatásával a Baár-Madas külön 
asztalát, de az egyik díszes párnát — Darvas Anna 
tanárnő munkáját — meg is vette. De a többi darabot 
is báró Radvánszky Gézáné, gróf Batthyányi Istvánné, 
Edelsheim Lilly grófnő, Petri Elekné, Puloskv Ágostonné, 
dr, Szőts Farkasné, Puchner bárónő stb. vásárolták meg! 
A Baár-Madas büszke lehet rá, a kézimunka ós rajz 
tanítást pedig külön dicséret és elismerés illeti meg 
érte! Riporter. 

EGYESÜLET. 
A Közlemények az Evang. Leánydiákszövetség mun-

kájából cz. lapból, melyet Pák Margit orvostanhallgató 
szerkeszt, látjuk, hogy a Szövetség ebben a nehéz esz-
tendőben is hűségesen folytatja munkáját. A mozgalom 
terjedőben van. A legutóbbi szám a Debreczenben, Nagy-
váradon, Pápán, sőt az Egerben folyó és induló műn-



kákról ad számot. Budapesten három bibliakör van az 
egyétemi hallgatók, kettő a gimnazista leányok és kettő 
a tanítónőképző-intézeti növendékek számára. A Szövet-
ségnek helyisége IX., Csillag-u. 4., III. em. 24 alatt van. 
Ott van a „Diákszoba", a mely nyitva áll egész nap 
minden leánydiák számára. Felhívjuk az egyesület ne-
mes munkájára a vidéki szülők és vidékről feljövő diák-
leányok figyelmét! 

A „LorántfFy Zsuzsánna-Egyesület" leányköre 
decz. hó 12-én d. u. 5 órakor a ref. főgimnázium dísz-
termében (IX., Lónyay-u. 4/c) teadélutánt rendezett a 
következő műsorral: 1. „Téged csak óh drága Jézus", 
énekelte a Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület vegyeskara. 
2. Előadást tartottBeck Irén. 3. „Szent érzelem", énekelte 
a Lorántffy Zsuzsánna-Egyesület vegyeskara. 4. „Világ-
háború", szavalta Szontagh Judith. 5. a) Kreisler-Pug-
nani: Praelud, Allegro, b) Vieuxtemps: Ballade et Polo-
naise. Hegedűn Sándor György, zongorán kísérte Fehér 
Gizella. 6. „Te is jöjj vissza béke", szavalta Jancovius 
Erzsike. 7. Haydn: Ária a „Teremtéséből, énekelte Tóth 
Mária, zongorán kísérte id. Victor János. 8. Bibliamagya-
rázatot tartott Muraközy Gyula. 9. Közének. Ima. 

Aranykönyv. Bálint Sándorné úrnő dr. Szabó Ala-
dár lelkész útján boldodult férje emlékére 500 K-t adott 
át a Bethánia-egyletnek a Bethánia-ház alapja növelé-
sére, Luka László kereskedő pedig 100 K-t adott a 
Bethánia-egylet szövetségmunkájára. Isten áldása legyen 
az adakozókon. 

G Y Á S Z R O V A T , 

Mély megilletődéssel adunk hírt arról, hogy felejt-
hetlen jó barátunk, Simon Ferencz jászberényi ref. lel-
kész, a dunamelléki egyházker. aljegyzője, a kecskeméti 
e.-m. lelkészegyesület elnöke, f. hó 14-én életének 54-ik, 
jászberényi lelkészségének 28 ik évében hosszas gyengél-
kedés után elhunyt. Nem váratlanul jött a szomorú, leverő 
hír. Sok barátjával, tisztelőjével együtt a legutóbbi közgyű-
lés alkalmával, a melynek munkájából olyan bőségesen 
kivette részét, aggódva és mély fájdalommal láttuk, „a 
külső ember" napról-napra való romlását. — Nagy tu-
dású és buzgalmú, minden szolgálatában mindhalálig hű 
munkást veszített benne egyházunk. Legutóbbi hozzánk 
intézett levelében jelezte a karácsonyi meglepetést, amelyet 
nemrég vettünk kézhez: a szép, osztatlan tetszéssel és 
elismeréssel fogadott kis imádságoskönyvet katonáink 
számára, a melyet a vezetése mellett működő lelkész-
egyesület adott ki 300,000 példányban. Ez volt az ő 
nagy hitének és lángoló szeretetének utolsó gyümölcse 
— méltó koronája, nemes szolgálatának. Hűséges mun-
kájáért most készült egy új elismerés: gyülekezeteink-

nek legnagyobb része a tanácsbírói állás betöltésénél 
bizonyára legelsősorban ő reá gondolt. — Most már 
más elismerés lett hitünk szerint jutalma . . . Temetése 
16-án folyt le egyházközségének, a városnak és lelkész-
társainak nagy részvéte mellett. A kecskeméti egyház-
megye lelkészein kívül ott volt theologiánkról dr. Kováts 
István tanár, a pesti egyházmegyéből Nagy Ferencz 
esperes. A templom udvarán tartott temetési szertartásnál 
a budapesti theologia kis 'kántusa énekelt több gyász-
éneket, Soós László szolnoki lelkész szép imát mondott. 
Takács József czeglédi lelkész pedig nagyhatású gyász' 
beszédet tartott, melyben az elhunytat mint a munka, 
a hit, a szeretet és az imádság emberét jellemezte. 
A sírnál Gócza József s.-lelkész mondott árván maradt 
gyülekezete nevében néhány meleg búcsúszót. — Legyen 
áldott közöttünk az ő munkás hitének, szeretetének 
emléke! 

Csontos Andor földbirtokos, országgyűlési kép-
viselő, a dunamelléki ref. egyházkerület és a vértesaljai 
egyházmegye tanácsbírája életének 58-ik évében Baracs-
kán meghalt. Temetése deczember 17-én volt. 

Áldott legyen emlékezetük! 

S Z E R K E S Z T Ő I Ü Z E N E T E K , 

D. L. Gy—a. A karácsonyi költemény jön, a másik czikket, 
miután már előzőleg érkezett egy alkalmi, félretettük. Köszönet 
és üdvözlet! — H. J . N. K —s. Sajnos, nem tudtunk helyet adni a 
szép emlékversnek. — X. Az Ev. Egyházi élet czikkére reflektá-
lunk. — Jövő számunk 24 én fog megjelenni; az újévi szám az 
ünnepek miatt kisebb terjedelemben jön. 

Felelős szerkesztő: B. P a p István. 

P Á L Y Á Z A T . 

Pályázati h i rde tés népiskolai t ankönyvekre . 
A tiszántúli ref. egyházkerület népiskolai tanügyi 

bizottsága pályázatot hirdet számtani gyakorló füzetekre, 
melyek az 1909. évi 461. sz. e. k. határozattal elfoga-
dott népiskolai tantervben foglalt követelmények szerint 
készítendők. 

Számtani gyakorló füzet az 1. és 3. osztály szá-
mára. Külön füzetben, mindenik legföljebb 2 (kettő) 
nyomtatott ívnyi terjedelembnn kis nyolczadrész alakban. 
Az elfogadott pályaművek az egyházkerület tulajdonába 
mennek át s csak a jelzett ívszám terjedelméig dijaz-
tatnak olyanformán, hogy kis nyolczadrész alakban 100 
(Egyszáz) korona díjban részesülnek. A kis nyolczadrét 
alak alatt az egyházkerület eddigi népiskolai tankönyv-



kiadványának alakja értendő. Az elfogadott thű első 
kiadásának korrigálása és revidiálása a szerző köteles-
sége minden díj nélkül. Új kiadásnál az előző kiadásba 
becsúszott egyes hibák kijavításáért, beleértve a kor-
rekturát is, nyomott ivenként 10, azaz Tíz korona díj 
adatik. Az átdolgozás díjazásáról esetről esetre történik 
intézkedés. A korrektori díj csak addig illeti a szerzőt, 
a míg a korrigálást maga végezi. Nyomtatásban meg-
jelent művekkel is pályázhatnak szerzők. A pályázat 
ezekre nézve nyiit, a többiekre zárt. Felhívatnak a pá-
lyázók, hogy pályaműveiket 1916 aug. 81-ig a tiszántúli 
ref. egyházkerület püspöki hivatalához küldjék be. 
A kézírásos pályamüvek tisztán és könnyen olvashatólag, 
esetleg gépírással, jeligés levél kíséretében nyújtandók be. 

Debreczen, 1615 deczember 1. 
A végrehajtó bizottság. 

HIRDETESEK. 
§)®® ®®®(§ ® <§ 

® Lelkész és vallástanár, tanár és | 
ü tanító urak rendeljék meg és 
® terjesszék d 
^ a hívek és a tanítványaik között az | 

i É B R E S Z T Ő 
® képes keresztyén szépirodalmi, csa- ^ 
(g) ládi és ifjúsági havi folyóiratot. @ 
® Szerkeszti: <g 
| M E G Y E R C S Y B É L A . | 

@ Előfizetési díja egy évre 2 kor. @ 
Az Ébresztőnek minden keresz-
tyén családhoz és minden ke- ® 

® resztyén ifjúhoz el kell jutnia, ® 
hogy a nemes szépirodalom 

® szárnyain minden olvasójának © 
® lelkébe bevigye a keresztyén ® 
U magyar nemzet hatalmas gon- | j 
© dolatát. © 
© Előfizetéseket elfogad és mutatvány- © 
® számot ingyen küld a kiadóhivatal: ® ® ® 
® Budapest, VIII., Főh. Sándor-u. 28. ® 
® ® 
® ® ® ® ® ® ® @ ® ® ® ® ® ® ® ® ® @ ® ® ® ® ® ® @ ® 
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 r n e v ű családi szálló, csendes fekvéssel a belváros 
központ jában . A mult évben újonan épül t m inden modern 
kénye lemmel le lszere ' t ha temele tes házzal bővült . — Szoba-
árak 3 koroná tó l . Szabó Imre , szállodás. 

!! Legújabban megjelent könyvek!! 
Ára K 

Hitünk hősei a XVI. s z á z a d b a n : Irta dr. Pruzsinszky 
Pál 3 — 

Akar sz - e d i a d a l m a s k o d n i . írta C. Skovgaard Peter-
sen, fordította báró Podmaniczky Pál 3.— 

A va l lás é l e t e . írta dr. Szöts Farkas 3.— 

Koszorúfüzetek: 

201. A t u d á s f á j a . írta Takács Mihály —.08 
202. Az e le t beszédiből . írta V. tíipos Ida . . . —.08 
203. Utolsó ó r a b a n . írta Ujlaky Vilma —.08 
204. A j a p á n o k apostola . Irta Marjay Károly . . —.08 
205. Szabados J o l á n . írta Szabó Miklós . . . . —.08 
206. Az ö r e g e m b e r . írta Lengyel Gyula . . . . —.08 
207. A kik a z I s t en t s z e r e t i k . írta Fejér Endre . —.08 
208. Az igaz i i s ten t i sz te le t . írta Kirner A. Bertalan —.08 
209—210. Egyip tomi József . í r ta Bitay Béla . . . —.10 
211. Az az e g y is elesett . írta Kiss Géza . . . . —.08 
212. Izsák. írta Bitay Béla . . —.08 
213. A h é t p e c s é t e s "könyv. írta Bitay Béla . . . —.08 
214. Élet a h a l a i b a n . írta Marjay Károly . . . . —.08 
215. Napoleon va l lás té te le . írta Marjay Károly . . —.08 
216. Husz J á n o s . írta báró Podmaniczkv Pál . . . —.08 
217. A h a z a i , f ö l d . Irta Lengyel Gyula " —.08 
218. Jancs i . írta Losonczy Lajos —.08 
219. Aes J a n e s i . írta Szabó Miklós —.08 
220. Hermán Ottó. írta Gönczy Miklós —.08 

Szíves megrendeléseket kér 

Hornyánszky Viktor könyvkiadóhivatala 

Budapest, V. ker., fikadémia-uteza 4. sz. 

D f p r i p O O T T Ó g ő z ü z e m r e b e r e n d e z e t t csász. 
í V l L v i L I V v f 1 1 U és kir. udvar i 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. ós kir. udv, szállító, a Szentsír 
lovagja és Ferencz Józsefrend lovagja. 

K párisi, bécsi, pécsi stb. kiállításokon kitün-
tetve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, t iszta légnyomású, csőrendszerú (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 ós hangolásokat a legmérsékeltebb 
irban teljesít. Orgona jókarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál. :: 

CSUHA ANDRAS ESI 1 B 
BUDAPEST, IX., RÁDAV-U. 43. I.. 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 



Nagyságos Asszonyom! 

Czégem által évente rendezett nagy 

karácsonyi vásár 
ez évben is november hó 10-én vette kezdetét. 

Mintagyűjteményem 
ezúttal is szokott dús és ízléses választékban 
van összeállítva. Élőbbeni nagyterjedelmű be-

vásárlásaim révén 

óriási választék és raktár 
áll tisztelt vevőim rendelkezésére őszi és téli 
divatkelmék, tegethof és fekete kosztűmkelmék, 
téli és nyári mosókelmék, selymek, bársonyok, 
kötött árúk, vászon- és fehérneműekben. Kérem 
a mintagyűj teményt minél sürgősebben ingyen 

és bérmentve kérni. 

A karácsonyi mintagyűjteményt a követ-
kező c soportok szer int tessék kérni : 

1. Tartalmazza: a kosztűmkelmék remek válasz-
tékát. 

2. Tartalmazza: a blúzok, pongyolák, ruhaaljak, 
leánykaruhák, háziruhák elkészítéséhez meg-
felelő kelmék és bársonyok mintáit. 

3. Tartalmazza: a tegethof és fekete kelmék 
mintáit. 

4. Tartalmazza: a mosóbarchetek és mosóflanellek 
teljes választékát. 

5. Tartalmazza: a nyári mosók, grenadínok, szaté-
nok, zefirek és kretonok mintáit. 

6. Tartalmazza: a fehérnemű-osztály, vászon, sifon, 
zsebkendő és asztalnemű-minták, menyasszonyi 
kelengye költségvetéseit és az ábrás fehérnemű-
árjegyzéket. 

7. Tartalmazza: a teljespostacsomag-gyűjteményt, 
mely az összes mintákat magában foglalja. 
Többféle czikkek rendelésénél ajánlatos a posta-
csomaggyűjtemény meghozatala. 

F Í ö V P 1 l T l f * ' 7 t p f P Q Engedje meg, hogy szíves figyel-1 ' o J v i i u v ^ i v i t o . m é t felhívjam a nagy áruhiányra 
és azon körülményre, hogy a gyárakból való árú-utánrendelés 
lehetetlen, úgyszintén a postaközlekedés nehéz é s késedelmes 
voltára. — Nagyon kérném tehát szíves megbízásait minél előbb 
eszközölni, hogy mindezen körülmények daczára, míg készletem 
tart, a megszokott pontos és figyelmes kiszolgálásban része-
síthessem. 

Kitűnő tisztelettel 

KONF1RMÁCZIÓRA 
ELŐKÉSZÍTŐ KÁTÉ 
R E F O R M Á T U S N Ö V E N D É K E K S Z Á M Á R A Í R T A 

SZOBOSZLAI PAP ISTVÁN 

K Ö Z R E B O C S Á T O T T A 

RÉVÉSZ BÁLINT 

Á T D O L G O Z T A 

S. SZABÓ JÓZSEF 
6 4 . K I A D Á S . Á R A 3 6 F I L L É R 

A N A G Y T I S Z T E L E T Ű LELKÉSZ U R A K N A K 10°/o E N G E D -
M É N Y T É S M I N D E N 10-RE 1 I N G Y E N P É L D Á N Y T A D U N K 

K A P . I A T Ó 

H E G E D Ű S 
ÉS SÁNDOR 
R E F O R M Á T U S IRODALMI 
KÖ NYVKIADÓHIVATALÁBAN 

DEBRECZEN BEN. 

GAZDÁK BIZTOSÍTÓ SZÖVETKEZETE 
Alapíttatott 1900-ban. Igazgatóság: 

Budapest, Kálvin-tér 10., saját székházában 

Stern József 
csász. és kir. udvari szá l l í tó 

Budapest , IV., Kálvin-tér 1. 

Biztosításokat elfogad tűz-, jégkár és betöréses lopás 
ellen, úgyszintén az ember életére a legkülönbözőbb módo-
zatok szerint előnyös fellételek melleit. 

Az üzleteredményben a biztosított tagok dí jarányukban 
részesülnek. 

A lefolyt 14 év alatt a tagok hétszer részesüllek az 
üzlet feleslegéből közgyűlési határozat ér telmében 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 2,550.760 K 
Tartalékok 4,461.015 K 
Biztosíiolt tagjainak fennállása óta kifi-

zetett tűzkárokban 15,050.000 K 
Biztosított tagjainak fennállása óta kifi-

zetett jégkárokban 7,072.000 K 
Biztosított érték tűzben 1914. évben . . 960,000.000 K 

„ jégben „ . . 63,500.000 K 
Életüzlet ál lománya 19,013.428 K 

A Gazdák Biztosító Szövetkezete alapítása és fiók-
intézménye a 

„GOND VISELÉS" 

Országos Közp. Segélyzö Társulat Budapest, IX., 
"Kalvin-iér 10.*, mely tarsulid tagjai részéré' 50 kor.-tól 1000 
kor.-ig t e r j edő temetési segélybiztosítást nyújt , népbizosítási 
osztálya keretében pedig 2000 kor.-ig hozomány-, katonai-
és vegyes-biztosításokat közvetít minden o r \ o s i vizsgálat 
nélkül. 



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 manvar — villamos erőre berendezett — hangszergyár. 
C T n i A f A O C r n I cs-éskfr-'udvarihangszergyáros, 
A I I l l f l f I I W r K >1 a m- k , r- zene-akadémia, szin-VlUVWnyULi l l Ul házak, művészek stb. szállítója. 

Budapest, I!. , Láncz ihd-u , 5 . sz, G y á r : Ontöház-u. 2 . sz. 
Továbbá ajánlja saját gyárában készült, elismert legkiválóbb minőségű összes-
húros-, vonós- és fúvó-hangszereit, szakértői és feltétlen szolid árak mellett. 

UHHm 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. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és ki tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mil l ió korona 
évi árúforgalommal. 

arácsonyi ünnepeltre! 
jg? A j á n d é K o K s 
Bibliák, újtestamentumok, vallásos íratok, falitáb-
lák, imakönyvek és zsoltárok legnagyobb raktára. 
A nagytíszteletű urak figyelmébe ajánlom nagy raktáramat 

Protestáns Egyházi Irodalom 
és hasonló művekből. 
Bárhol megjelent és hirdetett könyvek kaphatók: 

V " A I T A ^L P r o t e s t á n s i rányú 
& könyvkereskedésében 

A Dunamelléki Ref. Egyházkerület kiadványainak főbízományosa. 
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PROTESTÁNS 

EGYHAZItsISKOLA! 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., R á d a y - u t c z a 28., a hová 
a kézira tok, előfizetési és hirdetési 

díjak 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 Horvá th Zoltán dr. és Kováts István dr. 

Belső munkatársak : 
Böszörményi Jenő, Marjay Károly, 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 koron* 

negyedévre : 4 kor . 50 fillér. 
Kálvinszövetségi tagoknak egy évre 12 koron*. 

H i r d e t é s i d í jak : 
Kéthasábos egész oldal 40 K, fél oldal 20 
K, nogyed oldal 10 K, nyolczad oldal 5 K. 

T A R T A L O M . Karácsonyi himnusz. Nyáry Pál. — V e z é r e z i k k : Karácsonyi szózat. Darányi Ignácz. — M á s o d i k c z i k k : Föl-
vegyük-e a nőket a theologiára? Dr. K. T. — K r ó n i k a : A pártközi helyzet egyházunkban. A svéd király. Három 
hír. — T á r e z a : Katonák karácsonyi éneke. Lampérth Géza. — B e l f ö l d : Visszapillantás az első háborús évre. II. 
Barát József. — I r o d a l o m . — E g y h á z . — Iskola . —"Egyesü le t . — G-yászrovat. — 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 . 

Az Élet Körevéből. 

Karácsonyi himnusz. 
Luk. 2 , u , 

Háborús karácsonyunk van az idén is. Immáron 
másodszor hangzik ezúttal a karácsonyi angyalok által 
hirdetett örömüzenet: béke e földön, úgy hogy az ágyúk 
még mindig dörögnek s az áldott béke kötése, melyre 
annyira várunk, úgy látszik, még nagyon messze van. 

Emlékezünk bizonyára a római pápa tavalyi kísér-
letére, mellyel megpróbálta reábírni a hadakozó feleket, 
hogy legalább karácsonykor legyen csend, legalább a 
szent ünnepnapokra némuljanak el a halált ásító fegy-
verek; de hiábavalónak bizonyult kísérlete. A békesség 
szent ünnepén sem volt békesség, sőt ádáz ellenségeink 
épen ekkor támadtak leghevesebben. Es még ha sike-
rült volna e kísérlet, vagy sikerülne ezt bárkinek is ki-
eszközölnie ebben az esztendőben, kérdem, megfelelne-e 
ez a béke mindenben a Békesség Fejedelme szellemé-
nek? Nem ilyen, a külső körülmények összhangjában 
nyilatkozó, hanem igazán mély, a körülmények bármilyen 
alakulatában is kősziklán nyugvó békességet hozott Az, 
Kinek születésekor a mennyei angyalok békességet hir-
dettek a földnek. Az ilyen irányú kísérletben egyébként 
jellemzőleg nyilatkozik meg a világ szelleme. 

Az a szellem, mely a viszonyok, a körülmények 
kívánt alakulatától várja az ember boldogságát. Fö-
vényre épített boldogság, ingatag talajra épített békesség 
az, mely addig tart, míg van pénz, jólét, siker, egész-
ség, de a mely elrepül azonnal, mihelyt megjelen a baj, 
a gond, a sikertelenség, a betegség, a halál. . . 

Jézus mélyebb békességet ád az övéinek, mert 0 
igaz békességet ád. Békét Istennel, bűneink bocsánatá-
nak, fiúvá fogadtatásunknak, mennyei hivatásunknak 
tudata által. Békét az élet mindenféle körülményeivel 
szemben, tudván, hogy az Istent szeretőknek mindenek 
javukra vannak. 

Milyen kevesen ismerik ezt az igazi békességet 
Nem csoda, ha e kevesekkel szemben olyan nagyon 
sokan vannak, kiknek ez a karácsony nem kívánatos 
ünnep, mit szerettek volna kitörülni a naptárból, vagy 
átaludni, hogy bánatos hangulatát ne kelljen lelkűknek 
átszenvednie. Távol a férj, a testvér, a fiú ! Messze a 
családi körtől, ezer veszélyben! Tagadhatatlanul szomorú 
tény! Lehetetlen, hogy könnyeket ne csaljon a szemekbe 
a szeretett kedvesek távolléte! De! Épen ez a hiány-
érzet kell, hogy szívünket odairányítsa Arra a Megvál-
tóra, a ki életünk szenvedéseinek megosztására is alá-
szállott közénk az első karácsony ünnepén. Talán soha-
sem volt annyira alkalmas a szívünk az Úr Jézus 
szeretetének megértésére, mint épen napjainkban. Most 
érzi a szív, hogy szüksége van olyan vigasztalóra, a 
kinek vigasztalásában erő van, gyógyulás van. 

A vigasztaló íme itt van! Halhatatlan lélek, lépj 
közösségre Yele! Ne csak úgy messziről szemléld azt 
a betlehemi kisdedet, a ki nem kisded immár, hanem 
bűnnel, halállal diadalmasan megharczolt Megváltó, kinek 
„mindenestől fogva hasonlatosnak kellett lennie az atya-
fiakhoz, hogy könyöriUő legyen és hív főpap az Isten 
előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép 
bűneiért. Mert a mennyiben szenvedett ő maga is, meg-
kísértetvén, segíthet azokon, a kik megkísértetnek(Zsid. 
2 : 18.) 

Oh, mennyi bánat, mennyi kétség, mennyi félelem 
kísértheti naponként lelketeket! Es 0 segíthet azokon, 
kik megkísértetnek ! Nemcsak tud, hanem akar is segí-
teni ! Hát nem drága-e a karácsonyi örömhír, nem drá-
gább-e még sokkal inkább e nehéz időkben, hogy meg-
született és pedig érettünk született Az meg, a ki az 
0 békességét nemcsak ígéri, de meg is adja azoknak, 
a kik Öt befogadják ! 

Karácsony a családok ünnepe! így mondják, így 
fogják fel általában. Egymással vannak elfoglalva a 
szerető szívek, egymás kedvét, egymás megörvendez-
tetését keresik. Szomorú szívek, kiknek olyan rideg 



most ez az ünnep, mert messze van az, kinek távolléte 
gyötrő súllyal nehezül szívetekre. Oh, legyen most az 
Úr Jézus az első, legyen Ő a fő I 

Legyen ez a karácsony vele kötendő szövetségetek 
áldott alkalma! Egybekötése életeteknek a békesség 
királyával! Ekkor értitek meg az angyalok üzenetét: 
„ . . . És e földön békesség!" És lesz békességetek! 
Lesz e nehéz időkben is! Lesz a háborús viszonyok és 
ezzel járó szenvedések között is! Lesz, függetlenül a 
földi körülményektől, mert Benne gyökerezik, Kinek 
ígérete valóság: 

Békességet adok néktek, az én békességemet adom 
néktek, — nem úgy adom én néktek, mint a világ adja! 

Nyáry Pál. 

KARÁCSONYI SZÓZAT. 
Lelkészeink a harcztereken buzdítják és lelkesítik 

vitéz katonáinkat. A kórházakban vigasztalják a sebe-
sülteket. Bibliát, imakönyveket és egyéb vallásos ira-
tokat osztanak köztük szét. Katonaotthonokat állítanak 
fel, nemcsak a fővárosban, hanem az ország egyéb ré-
szeiben is. Vigasztalják ós istápolják az özvegyeket és 
árvákat; felkeresik azokat a családokat, melyeknek tag-
jai a harcztéren vagy hadifogságban vannak. Erősítik 
őket a hittel és a viszontlátás reményével. Munka — 
keresztyén munka — folyik az egész vonalon s ebben 
a munkában Budapest, az ország szíve vezet. 

De van egy más munkára is szükség, melynek 
már a súlypontja a nagyvárosokra s ezek élén Buda-
pestre nem eshetik. Ellenségeink kiadták a jelszót, hogy 
minket és szövetségeseinket el kell szigetelni, bojkottálni 
kell és ki kell éheztetni. Termelésünk fenntartása, a 
hadsereg és lakosságunk ellátásának biztosítása majdnem 
oly fontossá válik, mint a milyen létkérdés ránk nézve a 
fegyverek harcza. Megcsökkent munkás- és cselédlétszá-
munk, megfogyatkozott iga- és géperőnk, de különösen 
az abnormális őszi időj gazdasági munkában, név-
szerint az őszivetésben nagyon visszavetett bennünket. 
Az isteni kegyelem mellett emberfeletti, vállvetett mun-
kára van szükség, hogy ezt kipótolhassuk. Ebben a mun-
kában minden magyar földmíves és földbirtokos meg-
kétszerezett tevékenységére gondolok. De a falusi társa-
dalmi vezetést és irányítást kapcsolatban a gazdakörökkel 
és szövetkezetekkel, elsősorban lelkészeinktől és még 
itthon lévő tanítóinktól kell várnunk. Jegyzői karunkat 
alig merem említeni, mert — minden jóakaratuk és buz-
gólkodásuk mellett — most száz feladat vár rájuk. Még 
be sem fejezték az egyiket, már a másikat kell meg-
kezdeniük. Különben is ezen a téren a társadalmi mun-
kától többet reménylek, mint hivatalos intézkedésektől. 

Lelkészeink és tanítóink nemes hivatása kezükbe 
venni a szocziális munka gazdasági részét is; számba-
venni a parlagon maradt földeket, azok megművelését, 
a vetőmag beszerzését, stb. biztosítani, otthonmaradt 
gyér földmíveló népünket megóvni a csiiggedéstul, buz-

dítani, felvilágosítani, bátorítani. Az asszonynépet pedig^ 
meggyőzni, hogy nekik is vannak kötelességeik. Ha nem 
vehetnek is kardot kezükbe, kezükbe vehetik az eke 
szarvát, az ásó és kapa, esetleg a kasza nyelét is. 
A gyermekek gazdasági munkaerejét is fokozottan kell 
kihasználni. Az kisebb kérdés, hogy ha a tanulásban; 
valamelyest hátramaradnak, mert azt még ki lehet pó-
tolni. De ha ezt a világháborút elveszítjük, akkor meg-
történhetik, hogy a sors döndött nemzeti létünk fölött. 
A karácsonyi ünnepeken lelkészeink beszőhetik az ig& 
hirdetésébe, hogy nemcsak a lövészárkokban, de itthon 
is lehet ós kell is küzdeni a hazáért és hogy a minden-
ható Isten csak azokat nem hagyja el, a kik magukat 
el nem hagyják. 

A mint a harcztereken tábornokok és főtisztek,, 
úgy az itthoni munkában lelkészeink és tanítóink a 
gazdakörökkel és szövetkezetekkel egyesülve vezessék a 
a termelési munkát. Tegye meg mindenki kötelességét 
ne legyen senki, a ki e nagy időkben a munkából ki-
vonja magát. Ez lelkiismereti kérdés. A ki nem jó hazafir 

az jó keresztyén sem lehet! 
Jézus születése a világnak megváltást jelentettr 

mely a szeretet törvényét tette úrrá a világ fölött. A ka-
rácsonyi ünnep is jelentsen nekünk megváltást. Legyen 
az egy győzelmes békének hajnalhasadása, hogy a jézusi 
törvény újra átvegye uralmát a nemzeteken. Addig pedig 
küzdjünk, munkálkodjunk — a hit és bizalom jegyében 
— rendületlenül tovább. A ki eddig megsegített, ezentúl 
sem fog elhagyni bennünket! 

Darányi Ignácz. 

FÖLVEGYÜK-E A NŐKET A THEOLO-
GIÁRA? 

A világháború ezt a kérdést is megérlelte a dön-
tésre. Sőt e nélkül is hamarosan aktuálissá vált volna. 

A háború nagy pusztítást vitt véghez az értelmiség 
soraiban is. A kidőlteket pótolni kell. Ha a pályaválasz-
tásnál a lelki hajlandóság és az arrahivatottság tekin-
tetbe jön is, a kereslet és a kínálat egyetemes érvényű 
törvénye alapján mégis azokra a pályákra és megüre-
sedő helyekre mennek elsősorban ifjaink, a melyek 
anyagi téren is a legkedvezőbb boldogulással kecseg-
tetik őket. Csak azután kerül a sor a kisebb darab 
kenyeret adó pályákra. 

A protestáns lelkészi pálya, fájdalom, ezek közé 
a kisebb darab kenyeret nyújtó élethivatások közé tar-
tozik ma is. Tagadhatatlan, hogy legutóbb tetemesen 
megnagyobbodott — sajnos, csak az állam kegyelmé-
ből, nem a gazdagabb gyülekezetek segítségével — az 
a sokszor valóban csak morzsányi kenyér, a ini azelőtt 
járt ki lelkészeinknek. A kongrua után jött a korpótlék. 
De mi ez a növekedés ahhoz a szédületes dráguláshoz 
képest, a mi minden vonalon beállt ?! A lelkészi nyug-
díjintézet is nagyot lendített a lelkészek ügyén és tekin-
télyén. Nem kell holtuk napjáig ott élniök egy gyülekezet 



nyakán és nem kell fájó szívvel látniok, érezniök úgy-
szólván nap-nap után, hogyan szeretnének már megsza-
badulni tőlük! De még mindig elszorul a szívük arra a 
gondolatra, hogy a hivatalszolgák özvegyei is több nyug-
díjat kapnak, mint az ő özvegy sorsra jutó feleségük! 
A falusi élet sokféle nehézsége mellett, a melyek külö-
nösen a gyermekneveltetés kérdésében csúcsosodnak 
ki, újabban még azt is el kell szenvedniök a lelkészek-
nek, hogy — különösen az állami anyakönyvvezetés 
behozatala óta — a községi jegyzőkkel, sőt — a fize-
tésnek egyenlő, sőt néha kisebb volta miatt — a saját 
tanítóikkal szemben is háttérbe szorulnak. Ugyanis míg 
a minimális lelkészi fizetés korpótlékokkal csak 8000 K-ig 
emelkedik, a tanítói fizetés az újabb törvény szerint 
3100—3200 K-ig fölmegy. 

Ha kedvezőtlenül hatnak is mindezek a körülmé-
nyek a theologiáinkat a jövőben fölkereső ifjak számát 
illetőleg, a hitélet egjre fokozódó ereje mégis reményt 
nyújt arra nézve, hogy theologiáink elnéptelenedésétől 
nincs okunk tartani. Ezenfölül, miként a múltban, a jövő-
ben is nagyban fogja növelni a theologusok számát az 
a körülmény, hogy a lelkészi oklevél megszerzéséhez 
távolrol sem szükséges akkora anyagi erő, mint akár-
melyik más oklevél elnyeréséhez, mert hisz a csekély 
díjak, a nagyszámú ösztöndíjak, segélyek és a legácziók 
mellett csaknem egészen ingyenesen el lehet végezni a 
theologiát. 

De a háború máris érezteti hatását. A theologusok 
száma észrevehetően megcsappant. Pedig a háború után 
az egyes egyházakra váró fokozottabb teendők még több 
lelkipásztort kívánnának. Sőt a háború nélkül is egyre 
több és több lelkészre volna szükségünk. Elég legyen 
az alábbi négy okra utalnunk. A közlekedési eszközök 
tökéletesedése és újabb meg újabb államhivatalok szer-
vezése folytán híveink a régebbi góczpontokból mind 
több és több olyan helyre eljutnak, a hol eddig nem 
volt gyülekezetünk. Ujabb és újabb egyházközségek szer-
vezése válik ennek folytán szükségessé. A szekták is 
mind erősebben kezdik ostromolni gyülekezeteinket, kü-
lönösen a városiakat, a hol lelkészeink a hívek óriási 
száma és megfelelő segéderők hiánya miatt a legtöbb-
ször arra vannak kárhoztatva, hogy keresztelő-, eskető-
és temetőgépek legyenek. Itt igazi lelkipásztori munkáról 
csak akkor lehetne szó, ha újabb lelkészi állásokat 
szervezhetnénk, úgy, hogy egy-egy lelkipásztorra 3—4000 
léleknél több semmi esetre se jusson. A rendszeres val-
lástanítás életbeléptetése és mai kezdetleges állapota 
helyett intenzívvé tétele is sok új erőt kívánna. Végül 
a hiterősitő, egyházépítő munkák a társadalmi forron-
gástól csak úgy visszhangzó korunkban már mellőzhe-
tetlenné váltak. Az egyház nem maradhat meg a temp-
lom falai között. Létjogosultságát elsősorban azzal kell 
bizonyítania, hogy ható tényező tud lenni az égető tár-
sadalmi kérdések megoldása terén is. 

Az első két munkakör betöltése egymagában is 
fölemészti nemcsak a rendelkezésünkre álló, hanem a 

várható erőket is. így a két utóbbi végzésére már alig 
marad valaki. Ezért kell ennek a kettőnek a terén a 
nőkre, mint munkatársakra gondolnunk. Ezzel egyszer-
smind már azt is megmondottuk, hogy a nőkre csupán 
ebben a két munkakörben: a vallástanítás és az egyház-
építő munkásság terén számítunk. A szószékbe mi se kí-
vánjuk a nőket fölbocsájtani. Amerikában ugyan ezt is 
megteszik, de ezt maguk a nők se kívánják nálunk. 

A vallástanítást, különösen az elemi iskolás gyer-
mekek vallástanítását", aligha lehetne jobb kezekbe le-
tenni, mint a nőkébe. A budapesti egyház ez irányú 
kísérletei olyan jól beváltak, hogy óvről évre mind több 
és több tanítónő és tanárnő kap vallástani órákat. A pol-
gári- és felsőbb leányiskolák, leánygimnáziumok és tanító-
nőképzők vallástani óráit is nyugodt lélekkel bízhatjuk 
szakavatott női kezekre. Azok előtt pedig, a kik ismerik 
a nőknek az egyháztársadalmi és hiterősítő munkák körül 
eddigelé is végzett megbecsülhetetlen munkásságát, szük-
ségtelen bizonyítgatnunk, hogy a nők ezen a téren igazi 
jobbkezei lehetnek a lelkipásztoroknak és önálló hatás-
körben is eredményes munkát tudnak végezni. 

A külföldön már fölismerték ezeket az igazságokat 
és több helyütt, így Németországban is, már megnyi-
tották számukra a theologiák kapuit. Nálunk is több 
arra hivatott nő akar a közel jövőben bebocsájtatást kérni. 
Tárjuk ki számukra theologiánk kapuit és Isten dicső-
ségének az ő kicsinyei és leányai körében való hir-
detésére fegyverezzük föl őket is a hittudományok fegy-
vereivel. Egyházunk, a mely a múltban is annyit köszön-
hetett az istenfélő női lelkeknek, a mely ma is annyi 
gyümölcsét élvezi lélekből fakadó, önzetlen munkássá-
guknak, a tlieológiáinkról kikerülő nőktől is méltán vár-
hat áldásos, eredményes munkásságot a vallástanítás és 
az egyházépítő munkák terén. 

Dr. K. 1. 

KRÓNIKA. 

A pártközi helyzet egyházunkban. 

Az „Evangélikus Egyházi Élet" legutóbbi két szá-
mában érdekesen bonczolgatja a magyar ref. egyházi 
pártok helyzetét és egymáshoz való viszonyát Bányai 
álnév alatt valaki, „Harczok a reformátusok táborában" 
cz. czikkében. Nem kívánunk polemizálni a közlemények-
kel, annál is inkább, mivel meg kell állapítanunk, hogy 
általában véve találóan ítéli meg a helyzetet s legsike-
rültebb Debreczenhez való viszonyunknak mérlegelése. 
A kolozsváriakkal való kapcsolatunkra sem térünk ki 
bővebben. Majd elintézik ezt ők maguk is, ha szük-
ségesnek látják. Annyit azonban Bányai-nak is el kell 
ismerni, hogy nekik nem az a czéljuk, hogy bennünket 
Böhin híveiül meguyerjenek. Nekünk azonban igen 
nagy az örömünk, hogy ők is a történelmi kálviniz-
mus ideáljaiért lelkesednek. Ezt nem is tagadjuk. Sőt 
azt is bevalljuk, hogy egyházunk összes kiválóbb em-



bereit az igazi kálvinizmus ideáljainak szolgálatában sze-
retnénk látni minél előbb. Ez tehát a kolozsváriakra 
nézve sem lekicsinylés, viszont reánk nézve meg csak 
nyereség, ha ők is á kálvinizmus reneszánszáért dolgoz-
nak velünk együtt. 

Lapunkra vonatkozó egyetemes vád csak egy van 
Bányai czikkében s ez az, hogy az az elvtelenség, a mit 
mi Debreczennek szemére hányunk, tulajdonképen meg-
van a mi lapunknál is. „Ki nem emlékszik — írja Bá-
nyai — T. I. külföldi szemléire, azok liberális szimpá-
thiáira? Avagy V. J. türelmetlen liberális szellemű, a 
„világprotestantizmus"-ért lelkesedő czikkeire? Ennek a 
vádnak, elismer jük, van látszólagos alapja. Nálunk ugyanis 
tényleg megesett az, hogy egyesek néha a lap alap 
szellemétől eltérő hangon írtak. Azonban mindig követ-
kezetesen írtak. — Örvendezve látjuk különben Debre-
ezeriben is az új korszak és megértés feltünedező jeleit. 
— Bányai többi megjegyzésére ez alkalommal nem vá-
laszolunk. Egyébként csak örülünk, ha valaki madár-
távlatból is ügyeli életünket. Sok megszívlelendőt mond 
és gondolkozásra késztet, mert a pártatlan szemlélő jó-
zanságával igazságosan is ítél. 

Új templom. 

Az Oczeánon túl a földkerekség egyik legnagyobb 
városában új kálvinista templom épül. A mult hónapban 
helyezték el nagy örvendezéssel alapkövét. Az írás, a 
mit benne elhelyeztek, így kezdődik : „A new-yorki első 
magyar ref. egyháznak temploma 1915-ben épült Isten 
magasztalására, a magyar név dicsőségére; épült, hogy 
legyen temploma a humanizmusnak, a magyar hazaszere-
tetnek és az Isten nevének!" És felhangzott sok száz 
ajakról ott a távolban a himnusz és a szemek megteltek 
könnyel. Haza gondoltak, a hol most annyi templom dől 
romba . . . A mi válaszunk, sóhajunk, a mit odaküldünk, 
nem lehet más, mint ez : jöjjetek át és legyetek segít-
ségül minékünk, jertek, hogy építhessük együtt a romba-
dőlt kőfalakat! 

Kath. Népszövetség. 

A Kath. Népszövetség a mult héten tartotta köz-
gyűlését a főváros legnagyobb termében, a Vigadóban. 
Zsúfolásig megteltek a termek. A közlekedési nehézségek 
daczára is sokan jöttek fel vidékről is. Közel 800,000 
tagja van a szövetségnek legalább papíron. A legtöbb, 
közel 100,000, a Duna jobb partján, legkevesebb a 
Tiszáninnen és Erdélyben. Kerekszámban 352,000 K 
volt a bevétele és 239,000 K a kiadása. — Sokféle 
munkát végzett a különféle osztályokban. Van propaganda-, 
kiadványokat intéző, hitvédelmi, népirodai, gazdasági 
osztálya és megalkotta a háború elején a „Kath. Kari-
tász"-t, a mely nők számára munkát szerzett, olcsó élelmi-
czikkeket szerzett be, napközi otthonokat állított fel, 
katonák karácsonyára stb. gyűjtött. Szóval, jelentékeny 
szocziális munkát végzett. Szóval, mozgás, élet volt a 
Szövetség körében és nem olvassuk, hogy a katholikusok 
közül ezért valaki haragudott volna reá. Miért is ?! Hi-

szen általa tudták, érezték meg sok ezeren, hogy van 
kath. egyház. — A jövőbe nézünk és reménységben 
látjuk nálunk is az ébredő, felkelő nagy sereget . . . 

Egy hajó. 

Halált, pusztulást hozó hajók jönnek most százá-
val Amerikából. Hoznak municziót, robbanó anyagokat 
ellenségeinknek és viszik ki a megszánilálhatlan meny-
nyiségű pénzt, aranyat az ottani „királyoknak", a kiknek 
számuk előreláthatólag tetemesen megnövekedik. Ezen 
nem botránkozik meg a „semleges" Amerika. De sok 
bosszúságot, gúnyt váltott ki az a hajó, a melyen terra-
kottából húsz galamb van felállítva s a melyet ezekről 
a „Békegalambok hajójának" neveztek el. Egyébként 
II. Oszkár ennek a svéd hajónak a neve, a melyet Ford 
amerikai milliárdos bérelt oly czélból, hogy a béke ér-
dekében agitálni óhajtó néhány naiv lelkes férfit, nőt szál-
lítson át ide az óvilágba. Krisztiánián, Stockholmon, 
Kopenhágán át Amsterdamba jönnek és kitűzik ott a 
fehér zászlót. — Sok kézzelfogható haszna nem lesz 
ennek a békeutazásnak, bizonyára még annyi sem, mint 
a több ízben elhangzott pápai békeszózatnak. De mégis 
jó, hogy idejött. Felidézi emlékünkben azt a másik 
hajót, a karácsonyit, a mely a mult évben jött és hozta 
az amerikai gyermekek ajándékait az elesettek árvái-
nak. Jó, hogy jönnek onnan nyugot felől a torpedók és 
robbanó aknák között ilyen hajók is. Egy kis expiálás 
ez azért a temérdek hipokrizisért, a mi a „keresztyén" 
Amerikát a háború alatt milliók szemében olyan gyű-
löltté tette . . . Utópia, a mire gondolunk, de most, a 
mikor a háborút már a valódi nevén kezdik nevezni, 
képzeletünk előre törtet és látjuk a jövőt, a mikor az 
ilyen hajók lesznek a vezér hajók és nem lesz senki, a 
ki ne ujjongana jövetelükön . . . 

A svéd király. 

Az uralkodók itt bemutatott arczképcsarnoka új 
képpel gyarapodik, a svéd király lelki fotográfiájával. 
Gusztáv királyról, feleségéről és öccséről, Oszkár kir. 
herczegről eddig is tudtuk — bármilyen messze is éltek 
tőlünk —, hogy komoly hívő keresztyének. Most, a mi-
kor orosz földről Svédországon keresztül jönnek haza 
csonka-bonka rokkant és fogoly fiaink: mintha az a 
messzi föld is közelebb jött volna hozzánk, hiszen a 
keresztyén szeretetnek ezernyi gyöngéd jelével fogadják 
ott a nagy szenvedőket. Ez az igaz semlegességből is 
példát adó király most legutóbb azt is megmutatta, hogy 
egy keresztyén fejedelemnek hogy kell népe előtt hitéről 
bizonyságot tenni. Gusztáv király ugyanis még vallásos 
meggyőződéstől áthatott rendeletet adott ki, a melyben 
négy böjtnapot rendelt el a következő irattal: „Tizenhat 
hónap mult el azóta, hogy a svéd nép hívásunkra össze-
gyűlt szentegyházaiban, hogy böjt és könyörgés közepette 
a háború fenyegető veszedelmében szemben helyzetéről, 
kötelességéről elmélkedjék . . . Ma szükségesebb, mint 
valaha, hogy a keserűséget és visszavonást egyetértés és 



testvériség váltsa fel és szükségesebb, mint valaha, hogy 
minden cselekedetünket ezentúl bizalom és kötelességérzet 
irányítsa. A svéd hajlékok lakóinak küzdelme a nyomor 
ellen véd, mindazok ellen, a kik tudnának segíteni, de 
elzárják szívüket. A romlás, a mely most végig vonul 
a világon, figyelmeztet bennünket arra, hogy visszatérve 
Istenhez, el nem enyésző jót eselekedjünlcEddig a svéd 
király szava. Mintha . . . mintha mi magyarok is meg-
szívlelhetnénk e királyi szavakat. Most, a mikor a kará-
csonyi, az újévi nagy ünnepek alkalmából a mi népünk 
is összegyülekezik szentegyházaiban: böjt és könyörgés 
közepette elsősorban kötelességeiről kellene elmélkednie ; 
nem pedig csak a jogairól, mint némelyek nagy hangon 
kiáltják. Vajha a keserűséget és visszavonást nálunk 
is kint és bent, egyházainkban, politikai munkában az 
egyetértés és testvériség váltaná fel i indenekelőtt ne 
az örökös gyanúsítás, rágalmazás, hanem a bizalom és 
kötelességérzet irányítaná minden cselekedetünket. A vád 
itt is felhangozhatik . . ., hangzik is, hogy a kinek van 
mit ennie és elnézi, hogy a másik nyomorog: bűne, 
rettenetes bűne az annak, hátha még ez a dúslakodó a 
nyomorúságból is a maga aranyát facsarja k i? . . . E nagy 
napokban nem mondhatunk mi sem mást: „Térjünk 
vissza Istenhez!" 

Három hír. 

Három rövid hírt olvastunk az újságokban, a me-
lyek érthetően beszélnek. 1. Görögországban, Eleuzisz 
községben háromszáznál több nő, a bevonult tartalékosok 
feleségei és hozzátartozói, a kik nagy nélkülözések között 
élnek, botokkal és kövekkel fölfegyverkezve megtámadta 
a vagyonosabb polgárok házait, hogy ennivalót szerez-
zenek. Az asszonyok és lányok nagy zavargást rendez-
tek, úgy hogy a rendőrségnek nagy készültséggel kellett 
közbelépnie. Az elkeseredett asszonyok erre a rend-
őröket is megtámadták. Csak nagy nehezen tudták meg-
fékezni őket s az asszonyok csak akkor nyugodtak meg 
kissé, a mikor a rendőrfőnök megígérte, hogy szemé-
lyesen megy Athénbe és kieszközli, hogy kenyeret és 
anyagi segítséget osszanak ki az Ínségesek között. 
2. Egy jótékony gazdag nő attól a szándéktól vezérel-
tetve, hogy azokon az anyákon segítsen, a kik hi-
vatva vannak a háború véres emberveszteségét leg-
alább a jövő nemzedékben kipótolni, egyik uradalmá-
nak terméséből naponként ötszáz liter tejet ajánlott fel 
ingyen szoptatós és kisgyermekes anyáknak. Az íngyen-
tej-kedvezményben elsősorban a hadbavonultak asszonyai 
és gyermekei részesítendők. „És a ki egy ilyen kis gyer-
meket befogad az én nevemben, engem fogad be." 
(Máté 18: 5.) 3. „W. Lipót és W. Henrik budapesti 
partiárú kereskedőket, a kikről a rendőrség megállapí-
totta, hogy nagymennyiségű -élelmiczikket tartanak rak-
táron és ezzel üzérkednek: egyenként 15 —15 napi el-
zárásra és 300—300 korona pénzbüntetésre ítélte. A rak-
táron talált egy vaggon hagymát és egy láda szappant 
elkobozták." Mindegyik hír érthetően beszél a sorok 
mögül is. 

TÁRCZA. 

l ^ a f o n á k karácsonyi é n e k e / 

„Az Istennek szent angyala" dallamára. 

Messze, messze — odahaza 
Most kondul a harang szava. 
Angyal most száll alá mennybül, 
A szent ének mostan zendül. 

Zeng az ének templomunkban. 
Ide hallom ... szívem dobban . ; . 
ügy elfognak écles vágyak : 
Lélekben hogy hazaszálljak. 

S énekem míg én itt zengem, 
Jeepül is már... ott a lelkem! 
Sorba ölel benneteket, 
Otthon hagyott kedveseket. 

Sorba ölel benneteket, 
Lecsókolja könnyeteket. .. 
Én miattam ne sírjatok : 
/íz Úr pajzsa alatt vagyok ! 

Bármi harczban, bármi vészben, 
"Dicsőségben, szenvedésben, 
Erős hitem belé vetem 
S nem szorongat a félelem. 

Imádságunk esdve, kérve 
Együtt száll ma 0 e/ebe : 
Ki élet és halál atyja, 
Ki értünk ma Fiát adta. 

Együtt kérjük, szent Fiáért, 
Magyar vérünk hullásáért. 
7\ temérdek könnyért, gyászért, 
Bölcsessége a mit ránk mért. 

Kérjük: minket el ne hagyjon, 
jiifet, reményt, erőt adjon. 
Szép hazánkra szálljon végre: 
Diadalmas áldott béke ! 

Lampérth Géza. 

BELFÖLD. 

Visszapillantás az első háborús évre.* 
I. 

Egyesületünk hölgybizottsága a mult tél folyamán 
is folytatta a hadimunkát és az így elkészített d-i rabok át 
elküldöttük a hadsegélyzőhivatalnak. ; -

A lánytagoknak különösen nagy köszönettel tar-

* A katonáknak szétküldött „Karácsonyi üzenet"-bőn jelont 
meg ez a szép ének. 



tozunk, a kik szeretetteljes segítéstikkel a költözködés-
nél, a Katona-Otthonban az ozsonnák felszolgálásával 
nagy hálára köteleztek bennünket és cselekedeteik mu-
tatták, hogy Jézusért minden szolgálatra készek. 

A budapesti közönség érdeklődésének ébrentartá-
sára rendeztünk 10 családi estélyt és szeretetvendégséget. 
Hirdettük ezeken is az evangéliumot és nemes szóra-
kozást nyujtottunk a megjelenteknek. Nyilvános esté-
lyeink általában nagyszámú látogatót vonzottak. 

Egyesületünknek két szocziális alkotása van: a 
Munkás-Otthon és a Katona-Otthon. Munkás-Otthonunk-
ban heti 8'50, 3'80, 4 és 5 K-ért kaphat 17 iparos- és 
kereskedő-pályán élő fiatalember csinos, tiszta és tisz-
tességes lakást. Sikerült ujabb helyiségeinket, a hol 
kisebb szobák állottak rendelkezésünkre, otthoniasabban 
berendezni. 

Az egyesület összejövetelein mindig láttuk néhány 
lakónkat és ezeken kívül is össze-összegyűjtöttiik őket 
és szólottunk hozzájuk Jézus Krisztus megkapó és le-
bilincselő alakjáról, mint minden kétely megoldójáról 
és minden bűnös szabadítójáról, mint a szocziális nyomor 
ismerőjéről és arról a részvétről, mellyel minden egyes 
ember iránt viseltetik. Az a tény, hogy a háború ideje 
alatt is legfeljebb csak egy, két üres hely volt, sőt volt 
idő, mikor többnek ki kellett jelentenünk, hogy nincs 
hely, bizonyítja az alkotásunk életrevalóságát és szük-
ségességét. De kiáltva követeli ezt a materiálista alapon 
álló szervezetek munkája is, mely nemcsak egyházellenes, 
hanem -istenellenes propagandát űz és kürülhálózza a 
fiatalemberek ezreit. 

Másik szocziális munkánk a Budapesti Katona-
Otthon. Az Ifj. Ker. Égyesületek Magyar Nemzeti Bizott-
sága volt az, a mely külföldi példa után és külföldi 
segítséggel megnyitotta egyesületünk Ferencz-körúti helyi-
ségében az első magyar Katona-Otthont. Most éreztük 
igazán, hogy mily óriási jelentősége van annak, hogy 
nem elszigetelve állunk a világban, hogy csak egy ön-
álló lánczszemét képezi egyesületünk annak az óriási 
világszervezetnek, mely földünket körülfogja. Az amerikai 
ifj. egyesületek voltak azok, a melyek e munkánkban 
segítségünkre jöttek a Világbizottság és a mi Magyar 
Nemzeti Bizottságunk útján. Phildius Keresztély volt az, 
a ki többször megfordult nálunk és tárgyalt Szilassy 
Aladár úrral, hogy így nemcsak a fővárosban, hanem a 
vidéken is több helyütt létrejöhessenek a magyar katona-
otthonok. 

Egyesületünk három szobájából kettőt átalakítottunk 
az Otthon czéljaira és a hat nyelven nyomott meghívó 
szétosztogatására feleletül megérkezett 1914 decz. 19-én 
az első katona Az nap csak egy volt. Ezt az egyet nem 
egészen egy év leforgása alatt több mint 28,000 követte. 
A látogatók száma rohamosan növekedett. Míg január 
havában 1860-an fordultak meg, a mult hónapban, no-
vemberben, már 6125 látogatónk volt és míg akkor 
átlag 50—60 esett egy napra ma 280—300. 

A megkezdett munkát átvette egyesületünk a Szö-

vetségtől és mint egyik munkaágát, folytatja. De a 
Nemzeti Bizottságnak és főként elnökének, Nm. Szilassy 
Aladár úrnak lényeges része van a Katona-Otthon to-
vábbi életében is. Anyagi szükségletünk fedezéséhez 
ebben az évben az ő fáradhatatlan munkássága folytán 
körülbelül 5000 K-val járulhatott hozzá. 

A Katona-Otthon ma már egészen nemzetivé lett, 
mert a magyar társadalom szívére vette és lelke mele-
gével ápolta. De hát csoda-e, ha a hálával telt szív 
kicsordul és háláját megmutatja azok iránt, a kik családi 
fészkét megvédték és saját testüket állították bástyaként 
hazánk hatámira? 

Katona-Otthonunk szigorúan keresztyén jellege ki-
domborodott a munkások keresztyén voltában. A Katona-
Otthon összes eddigi munkásánál súlyt helyeztünk arra, 
hogy olyan emberek legyenek, a kiket Isten lelke érin-
tett és vezérel. Ok fogadják a katonákat és ültetik le 
a Hölgybizottság jóvoltából mindig virágos asztalok mellé; 
ellátják jó és hasznos olvasni valóval, újsággal, képes-
könyvekkel, játékokkal stb. Katona-Otthonunk keresztyén 
jellege kidomborodik azáltal is, hogy ott semmiféle 
szerencsejáték sem folyik és semmiféle szeszes ital sem 
csökkenti a látogató katonák ítélőképességét és munka-
bírását. De kidomborodik azáltal is, hogy minden első-
ízben jövő katona kap egy bioliai részletet a saját anya-
nyelvén. Sokszor nem kellett kínálnunk, hanem ők ma-
guk kérték azt. Ez évben kiosztottunk közöttük körül-
belül 13 000 bibliai részt és több száz egyéb keresztyén 
füzetet. E miatt támadásban is volt részünk a „Világ" 
részéről, de ez csak megerősített munkánk helyes irá-
nyáról. A katonák egészen otthon érzik magukat ná-
lunk. Sakkoznak, újságot olvasnak, leveleket írnak stb. 
Az egész év leforgása alatt megírtak 20,577 levelet. 
Természetesen mindez nem csekély kiadást jelentett, 
mert 8149'13 K-át mutat a zárszámadás végösszege. 

E kiadások összegyűjtésében társadalmunk legkü-
lönbözőbb rétege sietett segítségünkre és ma már 80-an 
vannak azok, a kik mint a Hölgybizottság, Úri Bizott-
ság, Nagy bizottság és Védnöki kar tagjai csoportosultak 
körülöttünk és biztosították munkánkat erkölcsi és anyagi 
támogatásukkal. És ezt néhány agilis hölgynek köszön-
hetjük és pedig mindenek előtt dr. Kósa Zsigmondné. 
úrnőnek, a ki sohasem csüggedve és semmiféle fárad-
ságos munkától vissza nem riadva, dolgozott állandóan 
hű segítőtársaival. 

De különösen örömmel töltött el bennünket az, 
hogy erre a czélra maguk a katonák is rendeztek ma-
guk között gyűjtést és azt Balázs István főhadnagy út-
ján beküldöttók. 

Munkánk nemes czélját és törekvéseink értékes 
voltát méltáuyolták a napi-, heti- és havilapok is segít-
ségünkre jöttek ezáltal, hogy lapjaik egy-egy vagy né-
melyik két, három, sőt tíz példányát teljesen díjmentesen 
küldte Katona-Otthonunknak. Ma már épen 51 külön-
böző politikai, szépirodalmi, egyházi és képes lapunk 
van 126 példányban. És nemcsak a magyar, hanem a 



nemzetiségi katonák is anyanyelvükön olvashatják a 
világháború híreit. A német, román, horvát, szerb, cseh, 
rutén stb. katona is otthon érezheti magát nálunk, mert 
ha mi nem tudunk is vele beszélni, de az ő újságját 
mindegyik megtalálja. 

Tárgyilagos akarok lenni és ezért feltárom a tá-
pasztalt hiányokat is. Legsúlyosabban éreztük munkál-
kodó tagjaink hiányát. Közülük csak néha-néha vendég-
ként üdvözölhettünk egyet egyet az egyesületben, mikor 
vagy sebesülés vagy betegség miatt itthon voltak vagy 
épen hozzánk betekintettek. A rájuk eső munka elvég-
zetlen maradt. Itthon levő egy, két munkálkodó tagunk 
nem helyettesíthette annak a kis seregnek tevékeny ke-
zét, a kik most szerbet vernek vagy muszkát kergetnek. 

Másik hiányt abban látom, hogy egyesületünk volt 
tagjai, a kik most is melegen érdeklődnek irántunk, de 
kiöregedtek közülünk, nincsenek szervezve és hozzánk 
kötve. Megbecsülhetetlen értékek kallódnak így el. Nincs 
kedvesebb jelenség, mint egy Ősz, fehérhajú ifjút látni, 
a kit az élet küzdelmei nem bírtak megvéníteni. Ifjúi 
lelkük minden tapasztalatára szükség van. 

A Katona-Otthonunkban megforduló nagyszámú 
katonák kitűnő alkalmat nyújtanak arra, hogy köztük 
ismeretterjesztő és evangéliumi irányú előadásokat tart-
sunk. Ezt az alkalmat még csak részben használtuk ki. 
Ennek jobb kihasználása szintén a jövő feladata. 

Egyesületünk leginkább sínyli egy állandó és telje-
sen az eggesületi munkának élö titkár hiányát. A foly-
tonos változás nagy akadályokat gördít az egyesület fej-
lődése elé. 

Ezek a hiányok úgy állnak előttünk, mint a me-
lyek részben önmaguktól megszűnnek, részben pedig 
megszüntetendők, tehát a jövő feladatai. 

Vessünk egy pillantást a jövőbe. Program inunk tel-
jes megvalósulása közeledik. A fővárosi ifjúság értelmi, 
szocziális és szellemi életére befolyást gyakorolhatunk 
és így úrrá tehetjük náluk is Jézus Krisztust. Minden 
igaz hazaifi, minden igaz keresztyén, minden önzetlen 
ember munkájára és meleg érdeklődésére igényt támaszt 
e munka, mert egy jobb, egy szebb, egy tisztább Ma-
gyarország falait építjük, mert a milyen a jelen ifjúsága, 
olyan lesz a jövendő Magyarország! 

Barát József. 

IRODALOM. 
Szerkesztöváltozás történt a D. Pr. L.-náb Az új 

főszerkesztő, dr. Kun Béla egyet, tanár, „beköszöntő"-
jében szükségesnek látta hangsúlyozni a következőket: 
„Nem ígérheti, hogy a lap hangja, modora, színvonala 
olyan lesz, mint ezelőtt volt . . . A jövőt kiformálni a 
magunk meggyőződése, ízlése szerint akarjuk. Lap fo-
gunk lenni . . . és nem puszta heti krónika, még kevésbbé 
vegyestartalmú időszaki nyomtatvány .. . Figyelemmel kí-
sérjük az egyházi életet minden vonatkozásaiban s nem 
elégszünk meg a tények regisztrálásával és olykor kritika 
lesz megjegyzéseinkben. Természetesen semmiféle egy-
házkormányzati kérdés tárgyalásánál sem fog vezetni 

bennünket merő ellenségeskedés, de azt sem tarthatjuk 
feladatunknak, hogy bármely intézményre vonatkozólag 
a vezetőség akeziójához a helyeslő kórust szolgáltassuk. 
Különösen hangsúlyoznunk kell ezt a tiszántúli refor-
mátus egyházkerületre vonatkozóan ; . . a legszigorúbb 
tárgyilagosságra törekszünk. Az érdemeket elismerjük, 
a hibákra bátran rámutatunk, de sem személyi kultusz 
üzésének, sem annál kevésbbé, személyek hántásának 
teret engedni nem fogunk. Általában a komoly, élöketö 
hangot minden írásban, a vitatkozásokban is megkíván-
juk, mer t . . . e lap természete más hang használatát 
meg nem engedi. Keresztyén szeretettel s lovagias meg-
becsüléssel nyujtjuk kezünket pályatársaink felé. Mi a 
harezot nem keressük, a nézetkülönbségeket á békés 
meggyőzés útján kívánjuk eloszlatni, ám ha mégis liarczra 
kényszeríttetünk, mindenesetre finom pengével htirczohmk.* 
Jól esett olvasnunk e sorokat. Kétszeresen jól esett, ha 
elgondoljuk, hogy Debreczenben íródtak s onnan szóL 
nak, mindenesetre hozzánk is. A világért sem akarjuk 
csűrni-csavarni e sorokat és erőnek erejével a magunk 
véleményét belemagyarázni. Mégis bizonyos tekintetben 
a magunk igazát is kiolvasni véljük itt-ott, azokból a 
sorokból, a melyek hangról, modorról, ízlésről beszél-
nek. A keresztyén szeretettel ós lovagias megbecsüléssel 
felénk is nyújtott jobbot hasonló érzésekkel elfogadjuk, 
megszorítjuk. ígérjük, hogyha a szükség úgy hozza 
minél ritkábban történ jék ! —, mi is mindenesetre finom 
pengével harczolunk, a mint ennekelőtte is a komoly, 
előkelő hangra mindig vigyáztunk. 

Katonák karácsonyi ajándéka. Az Egyetemes Kon-
vent irodája a mult hetekben derekas, nagy munkát 
végzett a katonáknak szánt vallásos iratok szétküldése 
körül Hörömpő Dezső számvevő vezette a munkát. 126 
czímre 270 csomagot küldtek szét. A szövetségünk által 
kiadott 20,000 példány „Karácsonyi üzenet" már a mult 
hét végén elfogyott. Még 5000 példányt kellett után-
nyomatni. Az irodában most szépszánmial vannak iratok. 
A szükséglet is természetesen nagy. A kiknek szükségük 
van iratokra, forduljanak egyenesen a konventi irodához 
(VII., Abonyi-u. 21). 

A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság: f. hó 
i l -én tartotta a tisztújító közgyűlés után első választ-
mányi ülését dr. Baltazár Dezső püspök elnöklése mel-
lett. Az ügyvezető elnöki munkakör vezetésével Petri 
Elek püspököt bízta meg, a ki az új titkárral Raffay 
Sándor ev. lelkésszel a jövő év elején lép hivatalba. 
A választmány behatóan foglalkozott a jövő munkapro-
grammal. A mult közgyűlés által megbízott munkapro-
grammot készítő nagybizottság elé egy kisebb bizottság 
terjeszt előre kinyomatandó munkálatot. A tagok szá-
mának szaporítása érdekében a püspököket kéri fel a 
választmány széleskörű akczióra. Szóba került az a terv 
is, hogy az Országos Közművelődési Tanácssal kapcso-
latba lépve a Társaság népszerű előadási kurzusokat 
rendezzen a nép számára. — A Paróchiális Könyvtárt 
felkéri a választmány egy kötet „Egyháztörténeti Adattár" 
kiadásának támogatására. — Propagáló bizottságot szer-
veznek. -— A Koszorú füzetek és más kiadványok élén-
kebb terjesztése érdekében felkérik a belmissziói egye-
sületek közreműködését, sőt szóba került a magyar prot. 
kolportázs kérdése is, a mely természetesen csak a há-
ború után lenne megvalósítható. -— Addig is, míg a 
protestáns nyomda felállítása lehetővé válik, a választ-
mány szükségesnek látta a kiadványok olcsóbb kiáliít-
hatása czéljából árajánlatok bekérését, a melyeket be-
érkeztük után egy kiküldött bizottság fog megvizsgálni. 
— Szőnyegre került a gyermek- és serdülő ifjúsági iro-



dalom kérdése is, mert eddig a Társaság csak a felnőttek 
számára adott a Koszorúfüzetek sorozatában traktátuso-
kat. Ennek az ügynek előkészilésére is bizottságot kül-
dött ki a választmány. A Házi Kincstár jövő évi kötete 
gyanánt Hilty „Das Gliick" cz. munkájának szebb rész-
letei fognak megjelenni 20 ívnyi terjedelemben Nagy 
Béla sárospataki theol. tanár fordításában ; ezt egy há-
rom tagból álló bizottság veszi bírálat alá megjelenése 
előtt. -—A Prot. Szemle a jövőben helyet ad társadalmi 
és szépirodalmi czikkeknek is. 

Cserkészhiradó. Havi közlöny cserkészek, vezetőik 
ós a magyar cserkészmozgalom barátai számára. Szer-
keszti és kiadja: dr. Papp Gyula. Előfizetési ára egy 
évre 1 K 50 f. Előfizetések a következő czímre kül-
dendők : Záborszky János úr Pozsony, Hadtestparancs-
nokság, félemelet 107. sz. A ki 10 előfizetőt gyűjt, egész 
éven át ingyen kapja a lapot. Havonta jelenik meg — 
július és augusztus kivételével. 

EGYHÁZ. 
Lapunk olvasóinak és barátainak boldog ka-

rácsonyi ünneplést kívánunk. 
Lelkészválasztás. A rákosligeti újonnan auyásított 

ref. egyház egyhangú meghívással Papp Ákos óbudai 
s.-lelkeszt választotta meg első lelkipásztorává. Beik-
tatása a jövő hó folyamán lesz. — A monostorpályi 
ref. egyházközség Szász Imié debreczeni s.-lelkészt vá-
lasztotta lelkészévé. 

Lelkészképesítö vizsgák. A dunamelléki ref. egy-
házkerületben a tanév első felének végén január hó 
26. és 28-án lesznek a lelkészképesítő pót- és javító, 
írás- és szóbeli vizsgák. 

A svábhegyi református gyülekezet deczember 
26-án, vasárnap d. u fél 5 órakor a Svábhegyi Nagy-
szálloda fehér termében a katonáknak olvasmánnyal való 
ellátása czéljából szeretetvendégséget rendez. Műsor: 
1. Közének: XC. zsoltár. Te benned bíztunk . . . 2. Imát 
és megnyitót mond Varga Antal. 3. A Leánykör tagjai 
teát szolgálnak fel. 4. Schumann: Tráumerei Koller: 
Tiroli dal. Hegedűn előadja Koller Alfréd. Zongorával 
kíséri Koller Irén. 5. Dal a fél karról. írta Muraközy 
Gyula. Előadja Faragó Margit. 6- Özv. Misley Sándorné 
szabad előadást tart. 7- Beethoven: Sonata C dur. Cho-
pin : Polonaise Gisz moll. Zongorázza Kovács Mariska 
8. Haydn: Aria a teremtésből. Énekli Tóth Mária. Zon-
gorán kíséri Kali Leona. 9. Bibliamagyarázatot tart 
Haypál Benő budai lelkész. 10. Ima. Közének : XXXV. 
zsoltár. 

A gyülekezet. Ez nem egészen a gyülekezetben 
történt, de onnan indult ki: A sebesültek ugyanis valami 
tartalmasabb olvasni valót kértek, nem mindig csak 
füzeteket. Hozattam nekik egy kis könyvtárt, azután az 
itt levő füzetekből is köttettem össze egy pár kötetet, 
úgy hogy van egy 30 kötetes könyvtáram. Ennek a mun-
kának nagyon áldott hatását tapasztaltam, úgy hogy 
azóta egyre éget a kérdés, hogy már nemcsak Biblia-
Zsoltár — egész zsoltár hanem könyvtár kell a 
sebesülteknek. De honnan? Most megindul odahaza a 
gyűjtés, az eredményez egy pár ezer koronát, a mi a 
legégetőbb szükségletek fedezésére sem igen lesz elég. 
Holott a kérdés megoldása nagyon egyszerű. Minden 
gyülekezet költségvetésébe be van állítva 12—20 korona 
a parókhiális könyvtárra. No hát a parókhiális könyvtár 
nem kap két esztendeig semmit, ellenben a költség-

vetésekbe beállított összegeket a gyülekezetek fizetik, 
a konvent a rendelkezésére álló pénzekből előlegezi ezt 
az 50,000 K-át (Egyelőre kevesebbel is megelégednénk. 
Szerk.) és minden tábori lelkész rendelkezésére bocsát 
egy könyvtárat Ennek a könyvtárnak tartalmazni kel-
lene a prot. irodalom legjavát. Baksayval az élén Kozma 
Andort, Petőfit, Szabolcskát Vargha Gyuláné kötetét és 
más sok-sok szép könyvet. A könyvtárt könnyen össze-
állíthatják s a parókhiális könyvtár történetébe be lehet 
írni, hogy egy-két évig nem kapott semmit, mert a sebe-
sültek mindennél előrébb valók voltak. Kájel Endre ref. 
tábori lelkész. 

Szomorú statisztika. A mostani „Statisztikai Havi 
Közlemények" már hírt adnak a háború okozta és évekre 
kiható nagy pusztulásról. Októberben 5737 pár kötött há-
zasságot; élve született 28,983 gyermek, meghalt 37,087 
egyén, a csökkenés ebben a hónapban 8101. Magyar-
országon minden ezer lakosra esett az 1915. év első 
10 hónapjában 31 , míg 1911-ben 8'8 házasságkötés; 
1915-ben ezer lélekre 2 4 i , 1911-ben 3 5 3 születés esett, 
A népszaporodás volt 1911-ben ezer lélekre 10, a fogyás 
1915-ben 0 9. A jövő évi mérleg bizonyára még rosz-
szabb lesz. 

Alapkőletétel. A newyorki első ref. egyházban, 
mint a hozzánk érkezett laptudósításokból látjuk, nov. 
7-én volt az építendő új templomnak alapkóletételi ün 
népségé. Húsz éve áll fenn már ez az egyház, előbbi 
templomát eladta és most, mint a közölt tervrajzból lát-
juk, díszes templomot építtet 18,000 dollár költséggel. 
Az ünnepély a 65-ik zsoltár eléneklésével kezdődött. 
Imát dr. Nánássy Lajos perthamboyi lelkész, felszente-
lési beszédet dr. Kutliy Zoltán esperes mondott, a ki 
az ünnepély közben az egyház körében született 100-ik 
gyermeket keresztelte meg. Az ünnepélyen résztvett 
Nuber főkonzul is. Az egyháznak főgondnoka 20 év óta 
Pethő Bálint. 

ISKOLA. 

A budapesti ref. theol. akadémián a karácsonyi 
szünidő január hó 2-ig tart. Január 3-tól 26-ig lesznek 
a kollokviumok. 29 én lesz az alapvizsga, január 30-tól 
február 4-ig a félévi szünet, 3-án a beiratások és 4-én 
kezdődnek a második félévi előadások. A theol. választ-
mány január 27-én d. u. 5 órakor tartja ülését. Itt em-
iitjük meg, hogy még 14 theölogus teljesít betegápolói 
szolgálatot. 6 van exmisszióban s így csak 32 en mentek 
legáczióba. 

Első doktoravatás a debreczeni egyetemen. A deb-
reczeni egyetemen f. hó 8-án volt az első doktoravatás. 
Az egyetemi tanács felterjesztésére a király megengedte, 
hogy Pápay József az összehasonlító nyelvészet tanából 
doktorrá avassék. A felavató ünnepélyen jelentette az 
egyetemi rektor, dr. Bernolák Nándor, hogy Pápayt a 
M. T. A. levelező tagjául, a helsingforsi Finn-Ugor Tár-
saság pedig rendes tagjául választotta. 

A Magyarországi Ref. Tanítók Országos Egye-
sülete nevében Simon Károly elnök és Dobó Sándor al-
elnök memmorandumot nyújtottak be a képviselőházhoz, 
a melyben a többi állami tisztviselőkével egyenlő tanári 
fizetést, lakbért, családi pótlékot, a háború idejére be-
szerzési előleget és a szükség esetén kivételes segítséget 
kérnek. — A mi ref. tanítóinknak megsegítése a leg-
evidensebb állami érdek. Tanítóink most a háború folya-
mán erre kétszeres mértékben is reászolgáltak. Meg-
jegyezzük ezzel kapcsolatban, hogy a háborús országgyűlés 



nemcsak az állami, hanem a községi, felekezeti taná-
roknak, tanítóknak is fizetésük 20%-át szavazta meg 
drágasági pótlék gyanánt, azzal a különbséggel, hogy 
az állami tanítók pótléka 400 K-nál kevesebb, a fele-
kozetieké ennél több nem lehet. A nem állami óvónők 
is kapnak 300 K fizetéskiegészítést. — A lelkészek nem 
kapnak semmit! 

Nyilvánossági jog. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter az aszódi ág. h. ev. főgimnázium V—VIII. és 
a soproni Láhne-féle főgimnázium I—VIII. osztályának 
a nyilvánossági jogot s az érettségi vizsgálat tartásának 
a jogát az 1915—16. tanévre megadta. 

E G Y E S Ü L E T . 

A Budapesti Ref. Ifj. Egyesület deczember végi 
és januári programmja: Decz. 16-án este 8 órakor bibliai 
eszmecsere : Hit és reménység. (Ézsaiás XL. 1—8.) 19 én 
d. e. 11 órakor karácsonyfa-ünnepély a vasárnapi is-
kolák számára. Erre a szülőket szívesen meghívjuk; 
d. u. 6 órakor előadást tart B. Pap Lajos: Babona és 
varázslat. (II. rész.) 22-én d. u. karácsonyfa-ünnepély a 
Katona-Otthonban. Előadást tart Megyercsy Béla. 23-án 
este 8 órakor bibliai eszmecsere: A király előhírnöke. 
(Máté III.) 24-én karácsonyfa-ünnepély a Munkás-Otthon 
lakói és a fővárosban egyedülálló fiatalemberek számára. 
Vezeti dr. Papp Gyula. 26-án d. u. 4 órakor a hölgy-
bizottság karácsonyfa-ünnepélye. (L. külön meghívót!) 
30-án este 8 órakor bibliai eszmecsere: A határkőnél. 
(Filippi. III. 12—16.) 31-én este 8 órakor Szilveszter-
estély. Január 1-én d. u. 6 órakor előadást tart Barát 
József: Az új év kezdetén. 2-án vetített képes előadás 
a Katona-Otthonban : Az orosz-japán háború. (I. rész.) 
6-án este 8 órakor bibliai eszmecsere; A szebb jövő 
biztosítéka. (Máté XXVIII. 18—20.) 9-én d. n. 6 órakor 
vetített képes előadás a Katona-Otthonban: Az orosz-
japán háború. (II. rész.) 13-án este 8 órakor bibliai 
eszmecsere: A világ kezdete. (I. Mózes I.) 

Karácsonyfák. Ezrével gyúltak fel ebben a nehéz 
esztendőben is a karácsonyfák, a világosság, a felülről 
alászállott szeretet, az öröm és a hála e szép szim-
bólumai. Az összes budapesti egyesületek rendeztek kará-
csonyfa-ünnepélyeket a vasárnapi bibliai iskolákba járó 
gyermekek számára. Volt karácsonyfa-ünnepély az árva 
gyermekek számára is úgy a Protestáns Árvaházban, 
mint a Nagypénteki Szeretetházban. Voltak karácsonyfák 
az itt lévő beteg, sebesült, üdülő katonáink számára is az 
összes kórházakban. A Ref. Ifj. Egyesület Katona-Ott-
honában most volt az első karácsonyfa-ünnepély. Az intéz-
mény női bizottságának buzgó áldozatkész tagjai ren-
dezték dr. Kósa Zsigmondné elnök vezetésével. Több 
mint 500 katonának osztottak ki ajándékot ez alkalom-
mal. Az ünnepélyen gr. Khuen-Héderváry Károlyné is 
megjelent. Ő volt az egyetlen, a ki a jelenlevő román 
katonákkal is tudott szót váltani. Megható volt, a mikor 
a himnusz és egy rövid allokuczió után a katonák együtt 
elmondták a karácsonyfa körül az Úri imádságot. — 
Szép ünnepély volt a Lorántffy Zsuzsánna-Egyesiilet 
hadikórházában is. 

Gyermekmentés. Ez a század lesz majd igazán a 
gyermekek százada. Nekik kell majd betölteniök a sok 
drága élet pusztulása által tiressé vált helyeket. Becsül-
jük meg a gyermeket, óvjak testét, lelkét minden vesze-
delemtől, pusztulástól! ez legyen a nagy jelszó. A mult 
héten alakult meg a Stefánia-Szövetség az anya- és a 
csecsemővédelem érdekében. Sok életre való eszme, 

terv merült fel az alakuló gyűlés folyamán. Reámutattak 
itt is a nép körében meglévő tudatlanságra, helytelen 
szokásokra a gyermekgondozás körül és egy főorvos 
említette, hogy a nép felvilágosítására fel kell kérni a 
tanítónőket. Ez is helyes, de mi itt a protestáns nép 
felvilágosításánál elsősorban nem reájuk, hanem a pap-
nékra gondolunk. Attól, hogy nekünk is legyenek gyüle-
kezeti diakonisszáink, mint a hogy van minden nagyob-
bacska német prot. gyülekezetben, még nagyon távol 
állunk. De van papné a legtöbb prot. gyülekezetben. 
De hát jó volna, ha lennének papné-nexe\ő intézetek is. 

Az evangéliumi nöegyesületek imahete, mint az 
Olajágból olvassuk, január 9—15-ig terjedő héten lesz. 
A Világszövetség által kitűzött főtéma ez: Krisztus a 
mi életünk (2. Kor. V. 14., 15., 17-). A tárgyak sor-
rendben: Az egyetlen igazi élet, Az ember élettelensége, 
Elet a Krisztus halálából, Elet az egész emberiségnek, 
Én vagyok a feltámadás és az élet, Az én élete és a 
Krisztus élete, Krisztus életének gyümölcsei. 

G Y Á S Z R O V A T . 

Kövy Kornél volt ref. segédlelkész az északi harcz-
téren hősi halált halt. Sokan ismerték őt kerületünk-
ben. A háború kezdetén beállt önként katonának. Mint 
a 310. honvédgyalogezred hadapródja ment a harcz-
térre. Urbán István tábori lelkész szép levelében így írt 
róla: „ . . . Bámultuk elszántságát, biztonságát, lelkesed-
tünk halált megvető hősi viselkedésén. Halállal határos 
járőrbe kellett menni ? Ott volt Kövy hadapród, ki kész 
volt minden hősies vállalkozásra. Hős akart lenni és ha 
majd külön lapot szentelünk a rajvonalban mellettünk 
harczoló ukrainista leányönkénteseknek, a lengyel hang-
zású leánynevek mellett egy rövid magyar névről is 
meg kell emlékeznünk, a melynek egy ref. lelkész volt 
a viselője. Ott volt a szeptemberi, októberi és novem-
beri rettenetes támadások visszaverésénél, a melyek 
hősökké avatták azokat, a kik azzal szemben álltak és 
köztük volt Kövy hadapród is. Mikor felemelkedett a 
füst- és porfelhő, hogy egy pár óra múlva szemfedőt 
készítsen a rohamozó ellenség százainak, akkor a tiszta 
levegőben, mint egy himlőhelyes arcz, úgy festett a 
gránát szántotta hídfő, a melynek védelmében részt vett 
Kövy is. S bár a nehéz gránát nem tett kárt testében, 
sírba döntötte őt az alattomos ellenség: szívszélhűdés 
okozta halálát november 25-én. Másnap d. e. 11 órakor 
kísértük utolsó útjára a dandártörzs és az ezred tiszti 
karának részvételével, mély fájdalommal. Bánatos lélekkel 
álltuk körül a festetlen deszkakoporsót, melynek ön-
feláldozó hős volt a lakója. Megsirattuk s a mikor a 
dandárparancsnok által sírjába leeresztett fagyos gö-
rönggyel két forró könnycsepp is letévedt a sír mélyére, 
tudtuk, hogy ezt a bajtársi fájdalom cs elismerés saj-
tolta ki a brigadéros szeméből . . . Legyen pihenése 
csendes a messze idegenben!" — Legyen!! 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 
A beérkezett karácsonyi verseket könnyen érthető okból 

kifolyólag félre kellett most tennünk. — M. (TJt. A Vargha Gy. 
költeményeinek ismertetése erre a számra 1 ésön érkezett, legkö-
zelebb, köszönet! — K—1 E - e B—n. Bizony nagy munkát vég-
zett most karácsony előtt a konventi iroda. Csak legyen mindig 
irat, nem lesz ok a panaszra Az adományokrol a jövő számban! 

Felelős szerkesztő: B. P a p István. 
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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., Cgyetem-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. 

KUNZ JÓZSEF ESTARSA 
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 es női divatczikkek ké-
pes árjegyzékét kívánságra bárkinek küldjük 

RIEGER OTTÓ gőzüzemre berendezet t csász. 
és kir. udvari orgonagyára . 

Hazánk legnagyobb teniplomorgonájáiiak, a király orgonájának 
(Koronázási templom alkotója. 

Budapest, X., Szigligeti u. 29. sz. 
csász. és kir. uilv. szállító, a Szentsír 
lovagja és FerenczJózsefrend lovagja. 
A párisi, bécsi, pécsi slb. kiállításokon kililn-
telve. Kedvező fizetési feltételek mellett ki-
váló, tiszia légnyomású, csórcndszerű (pneu-
matikái) tartós nemeshangú orgonákat szállít 
4U év óLa 2<>Ö0-nóI több orgonát szállítóit, 
közte a király orgonáját, a me.y mű ez idő 
szerint hazánk legnagyobb orgonája (80 vál-
tozatú, vilianyerőre berendezve). Orgonajaví-
tásokat és hangolásokat a legmérsekeltebb 
Sírban teljesít. Orgona jokarban tartását el-
vállalja. Katalógussal, tervezetekkel és raj-
:: zokkal kívánatra díjmentesen szolgál : 

PAPI ES P0L-
G A R I SZABÓ CSUHA ANDRAS 

BUDAPEST, IX., RÁDAY-U. 43. I., 4. 
Jutányos áron készít lelkészek számára palástokat 

és különféle ruhákat. 

Hadbavonuló és sebesült katonák 
megajándékozására igen alkalmas a kiadásunkban most 

megjelent 

Református Kis ÉneMonyü 
katonáink részére. 

T a r i a l m a : 26 leggyakrabban énekelt zsoltár, 41 Dicsé-
ret, több alkalmi ima, valamint a Himnusz és a Szózat. 

Ára fűzve példányonkint 22 fillér 

Kérjük a nagytisz'eletü egyházakat, szíveskedjenek ezen 
könyvecskét hadbavonuló híveik, nemkülönben az egy-
házak területén levő kórházakban fekvő sebesültek között 
mentől nagyobb mennyiségben szétosztani, mely czélra szánt 
példányoknál a következő kedvezményes árakat számítjuk : 

100-500 példányig darabja . 20 fillér 
500—1000 „ „ 18 „ 
1000 példányon felül darabja 16l/a» 
bérmentetlen küldés mellett. 

Szíves megrendeléseket kér 

Hornyánszky Viktor 
könyvkiadóhivatala 

B u d a p e s t , V., A k a d é m i a - u . 4. 



Nagyságos Asszonyom! 

Czégem által évente rendezett nagy 

karácsonyi vásár 
ez évben is november hó 10-én vette kezdetét. 

Mintagyűjteményem 
ezúttal is szokott dús és • ízléses választékban 
van összeállítva. Előbbeni nagyterjedelmű be-

vásárlásaim révén 

óriási választék és raktár 
áll tisztelt vevőim rendelkezésére őszi és téli 
divatkelmék, tegethof és fekete kosztűmkelmék, 
téli és nyári mosókelmék, selymek, bársonyok, 
kötött árúk, vászon- és fehérneműekben. Kérem 
a mintagyűj teményt minél sürgősebben ingyen 

és bérmentve kérni. 

A karácsonyi mintagyűjteményt a követ-
k e z ő csoportok szer int tessék kérni : 

1. Tartalmazza: a kosztűmkelmék remek válasz-
tékát. 

2. Tartalmazza: a blúzok, pongyolák, ruhaaljak, 
leánykaruhák, háziruhák elkészítéséhez meg-
felelő kelmék és bársonyok mintáit. 

3. Tartalmazza: a tegethof és fekete kelmék 
mintáit. 

4. Tartalmazza: a mosóbarchetek és mosóflanellek 
teljes választékát. 

5. Tartalmazza: a nyári mosók, grenadínok, szaté-
nok, zefirek és kretonok mintáit. 

6. Tartalmazza: a fehérnemű-osztály, vászon, sifon, 
zsebkendő és asztalnemű-minták, menyasszonyi 
kelengye költségvetéseit és az ábrás fehérnemű-
árjegyzéket. 

7. Tartalmazza: a teljes postacsomag-gyűjteményt, 
mely az összes mintákat magában foglalja. 
Többféle czikkek rendelésénél ajánlatos a posta-
csomaggyűjtemény meghozatala. 

F i c y V P l m ^ y t P + P Q Engedje meg, hogy szíves figyel-
1 mét felhívjam a nagy árúhiányra 
és azon körülményre, hogy a gyárakból való árú-utánrendelés 
lehetetlen, úgyszintén a postaközlekedés nehéz és késede lmes 
voltára. — Nagyon kérném tehát szíves megbízásait minél előbb 
eszközölni, hogy mindezen körülmények daczára, míg készletem 
tart, a megszokott pontos és figyelmes kiszolgálásban része-
síthessem. 

Kitűnő tisztelettel 

Stern József 
csász. és kir . udvar i s zá l l í t ó 

Budapest , IV., Kálvin-tér 1. 

KONF1RMÁCZ1ÓRA 

ELŐKÉSZÍTŐ KÁTÉ 
REFORMÁTUS NÖVENDÉKEK SZÁMÁRA ÍRTA 

S Z O B O S Z L A I P A P I S T V Á N 

KÖZREBOCSÁTOTTA 
R É V É S Z B Á L I N T 

ÁTDOLGOZTA 
S . S Z A B Ó J Ó Z S E F 

64. KIADÁS. ÁRA 36 FILLÉR 

A N A Q Y T I S Z T E L E T Ű LELKÉSZ URAKNAK 10% E N G E D -
M É N Y T ÉS M I N D E N 10-RE 1 I N G Y E N P É L D Á N Y T A D U N K 

KAP.1ATÓ 

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 

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

DEBRECZENBEN. 

E)o< magyar óragyár gőzerd-
berendezéssel. 

Torony-órák 
palota-, városházi, gyári, lak-
tanya-orák berendezését a leg-

előnyösebben eszközli 

ROLLER J Á N O S 
utóda M A J E R K Á R O L Y 

Budapest, VII,, Thököly-úf 52. 
(Saját ház.) 

Képes árjegyzékek, költség-
jegyzékek ingyen. 

A l e e J o b b 

kályhákat és kandallókat 
c s á a E á r l é s I r i r á l y l 

u.d-va:r l s z á l l í t ó 
szállít 

H E I M H . 
K u d a p e a t , T l i o n e t - u d v a r , 

Külön leges ségek: t e m p l o m o k , c sa lád i há -
zak, i sko lák , i rodák s tb . rÓBsére. T ö b b 
mint 100 ,000 van b e l ő l e haszná la tban . 

Valódi 
osak ezzé 

a vódő-tegygyel. 
MEIDINGER-OFEN 

faU. H E I M ^ 

Prospektusok ét 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 c e Í O . 



f Első magyar villamos erőrB berendezett hangszergyár, 

STOWASSER J. 
cs. és kir . udv, hangszergyáros, 
a m. kir. zeneakadémia, színházak, hadsereg, művészek sib. szállítója-
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. 

„ 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 
= 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 6 kor.-tól följebb. 

Elmaradott az a község, a hol 
nincs fogyasztási szövetkezet. 

A legjobb és legolcsóbb háztartási és 
gazdasági czikkek a „HANGYA" bol-
tokban kaphatók. A „HANGYA" italai 
hamisítatlanok és k i tűnő minőségűek. 
A melyik községben fogyasztási szövet-
kezetet akarnak létesíteni, forduljanak a 
mozgalom kezdői tanácsért a 

HANGYA" 
Magyar Gazdaszövetség fogyasztási és 
értékesítő szövetkezetéhez, 

Budapest, IX., Közraktár-u. 34. 
(Saját székházában.) 

A „HANGYA" kötelékébe jelenleg 1276 
szövetkezet tartozik 60 mill ió korona 
évi árúforgalommal. 

arácsonyi ürmepeRre! 
A j á n d é K o R : 

Bibliák, újtestamentumok, vallásos íratok, falítáb-
^ Iák, ímakönyvek és zsoltárok legnagyobb raktára* 

A nagytiszteletű urak figyelmébe ajánlom nagy raktáramat 

Protestáns Egyházi Irodalom 
és hasonló művekből. 
Bárhol megjelent és hirdetett könyvek kaphatók: 

7 

A ¥ ¥ A ^ protestáns irányú 
\ J P CP könyvkereskedésében 

A Dunamelléki ReL Egyházkerület kiadványainak főbizományosa* 

B u d a p e s t , IV., K a m e r m a y e * Kátoly-titata 3 . szám^ 
HORNYÁNSZKY V I K T O R CS. ÉS KIR. ÜDV. KÖNYVNYOMDÁJA B U D A P E S T E N . 6 3 2 1 2 . . 
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